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Akikre büszke Dunaföldvár
Előző számunk lapzártája után zajlott a Dunaföldvár várossá avatásának 30 évfordulójára rendezett ünnepi műsor, ahol egyben a városi kitüntetések átadására is sor került.
Akkori ígéretünkhöz híven most bemutatjuk a kitüntetetteket, az ünnepségen elhangzott méltatások
alapján.

Márton Zoltán
Dunaföldvár Város
Díszpolgára
Az 1991-ben családi vállalkozásként indult, s azóta egyre sikeresebben működő Kemi-Ker Kft.
alapítójának, Márton Zoltánnak
felfogása szerint, ha egy közösség,
egy vállalkozás otthonának érzi

azt a települést, ahol termel, szolgáltat, s ezzel jövedelmet teremt
magának, akkor fontosnak tartja,
hogy a tágabb közösségnek is jusson. Márton Zoltán felfogásában
benne van a közösség támogatása.
A városi kulturális és társadalmi
rendezvények, a jótékonysági
szervezetek, a bálok és egyéb
programok szervezői mindig számíthatnak a támogatására. Jutott a
segítségből a földvári József téri
óvodának. Közbenjárására neves
festékgyártó cég referencia-pályázata segítségével valósult meg az
óvodaépület felújítása, szigetelése,
festése. A közelmúltban befejezett
városi nagyberuházások közül
szívügye volt a Duna-part igényes
rendbetétele, s annak elérése, hogy
városunk ismét rendelkezzen hajókikötésre alkalmas állomással, s a
vízi életet kedvelőket többfunkciós úszómű-állóhajó szolgálja ki.
Fontos szerepe volt a technikai
eszközök felkutatásában, beszerzésében és az engedélyeztetési eljárások lefolytatásában. A Duna-parton működő teniszpálya felújításának koordinálásába is sok
energiát fektetett: megújult a pálya, a kerítés és a vizesblokk.

Márton Zoltán életfelfogásában
kiemelkedő szerepet játszik a helyi kulturális hagyományok őrzése, ápolása. Többek között támogatta a Földvári lakodalom című
programot, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálattal közösen szervezett Családi
napot, melyet ismétlődően nagysikerű Muzsikás-koncerttel zárnak. Márton Zoltán lehetőséget
teremt, hogy dolgozói és üzleti
partnerei is eljussanak a helyi kulturális programokra, színházi
előadásokra. Az évente megrendezett Nyárbúcsúztató Gyermeknap, a városi nagyrendezvények
rendszeres kiemelt támogatója.
Nem véletlen, hogy több alkalommal a Kemi-Ker Kft. kapta az
Év mecénása díjat.
Márton Zoltán 1962. január 27én született Dunaújvárosban. Az
általános iskolai tanulmányok befejezése után Dunaújvárosban tanult tovább. Autószerelői szakképesítést szerzett, majd a dunaújvárosi mentőállomáson dolgozott
szakmájában. 1982-ben házasságot kötött Tóth Zsuzsannával. Ezt
követően a dunaföldvári költségvetési üzem árubeszerzője lett.
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1991-ben a kialakult szakmai és
emberi kapcsolatok felhasználásával indította el másodállásban a
családi vállalkozást, majd 1994.
január 1-től főfoglalkozású élethivatássá vált. Az évek során több
telephelyet hoztak létre, melynek
működtetésében már az egész
család rész vesz. Hajnalka közgazdász, Zoltán építőmérnök.
Mindketten a családi vállalkozásban tevékenykednek. Jelenleg 30
fő alkalmazottal dolgoznak. A
cégnél a jó munkahelyi légkörnek
köszönhetően jelentéktelen az elvándorlás.

Kulcsár Szabolcs
rendőr alezredes
Dunaföldvárért Emlékérem
Kulcsár Szabolcs 2008. február
1-e óta a Tolna Megyei Ren- ►

Dunaföldvári
► dőrkapitányság Dunaföldvári

Rendőrőrs őrsparancsnoka. Munkája eredményeképpen jelentősen
visszaszorult a bekövetkezett
bűncselekmények, szabálysértések száma, nőtt a felderítési eredményesség, mindezeket az évről-évre vezetett kimutatások igazolják. Parancsnoksága alatt érezhetően javult városunkban a biztonság érzete, erősödött a bizalom
a rendőrök irányába, megbecsültebb lett a rendőri munka. Kulcsár
Szabolcs kiemelt figyelmet fordít
az önkormányzattal, annak bizottságaival, az oktatási intézményekkel, társ- és civil szervezetekkel való együttműködésre.
Szakmáját igazi közösségi emberként végzi, számtalan közös projektben, programban, előadáson
szerepelt aktív és kezdeményező
személyként.
Növénytermesztési szakmérnöki diplomája megszerzése után
Kulcsár Szabolcs 1998-ban végzett az ORFK rendészeti szervek
tiszti rendőrszervező szakán.
2004-ben a Rendőrtiszti Főiskolán rendészeti vezetőképző, rendészeti szakvizsgát tett. 2014-ben
elvégezte a rendészeti vezetői továbbképzést, majd szakmaiságát
folyamatosan fejlesztve 2015-ben
a rendészeti kommunikáció és
konfliktuskezelő tanfolyamot.
Szakmai teljesítményét munkatársai, munkáltatói is elismerik. 2001, 2003, 2005 során főkapitányi elismerésben részesült.
2005-ben és 2010-ben a solti önkormányzat és a Bács-Kiskun
megyei főkapitány jutalmát vehette át. 2011-ben a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség és az
Országos Polgárőr Szövetség
arany érdemkereszt odaítélésével
fejezte ki elismerését. 2012-ben
a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
mikrotérségi településeitől vehette át az Év Rendőre kitüntetést. 2015-ben az ORFK részesítette jutalomban.
Kulcsár Szabolcs munkássága,
élete, szakmai eredményei, példaértékű emberi hozzáállása városunk lakóihoz, ügyeihez, értő és
segítőkész fellépése immár egy
évtizede meghatározó, szerves része Dunaföldvár mindennapjainak.

2. oldal

Bognárné Balogh Andrea
Dunaföldvár Gyermekeiért
Bognárné Balogh Andrea 1962.
április 25-én született Dombóváron, családja 1968-ban költözött
Dunaföldvárra. Édesanyja Bódi
Ilona tanítónő, édesapja Balogh
Antal tanácsi szakigazgatási szakember.
Tanulmányait Dunaföldváron
kezdte el az általános iskolában,
majd a Magyar László Gimnáziumban folytatta. Édesanyja példáját követve végezte el a Tanítóképző Főiskolát Kaposváron. Időközben férjhez ment Bognár Zoltánhoz, a gimnázium tanárához.
1985-ben született meg lányuk,
Angéla, aki már egy kisfiú, Kristóf édesanyja.
Az
általános
iskolában
1981-ben kezdett el tanítani, majd
megbízást kapott a Jókai utcai
épület közösségének vezetésére.
1996-ban az iskolavezetés az alsó
tagozat munkájának szervezésével, 32 tanító munkájának koordinálásával bízta meg. Feladata a
három épületben elhelyezkedő
pedagógusok együttműködésének, kapcsolattartásának, az információáramlásnak a biztosítása
volt. Ezen kívül a társintézményekkel, városi civil szervezetekkel, a tanulók érdekében a szociális intézményekkel való együttműködés tervezése és a külső
kapcsolatok működtetése is munkakörének része volt.
Az igazán nagy megmérettetést
a 2008. július 1-jén alakult Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai mikrotérségi oktatási-nevelési intézmény működésében vállalt feladatok jelentették számára. Főigazgató-helyettesi munkakörben három
település 24 óvodai-iskolai munkaközösség munkáját irányította,

tervezte. 2013-ban az intézmény
címzetes főigazgatójának, Petrovics Józsefnének a nyugdíjba vonulása után pályázott a megüresedett vezetői állásra. Pályázatát a
tantestületek és a fenntartók is támogatták, így 2013 augusztusától
intézményvezetői, jelenleg vezető-helyettesi munkakörben vesz
részt a dunaföldvári iskolák munkájának irányításában.
Feladata ellátására alkalmassá
teszi az új ismeretek megszerzése
iránti fogékonysága, precizitása,
jó elemző készsége. Figyelmet
fordít arra, hogy igazi csapatmunkát alakítson ki munkatársaival.
A pedagógus életpálya modell
bevezetésekor minősítési eljárásában vett részt, 2017-ben pedig
mesterpedagógusi eljárásban védte meg 5 évre szóló programját,
melynek célja a tanulói teljesítmények javítása érdekében az értékelési rendszer felülvizsgálata
és korrekciója.
A gyerekek sokoldalú személyiségfejlesztésének híve, támogatja zenei-művészeti nevelésüket, mozgásos programjaikat,
sportolási tevékenységüket pályázat írásával, kapcsolatok, együttműködések keresésével.

jak-kenu, kerékpár, mazsorett, motorcross, tenisz és Vén Duna szakosztály működött, melyek vezetését Hoffmann János fogta össze.
A mazsorett szakosztály rövid
időn belül kivált, és önálló egyesületet alapított. 18 éven keresztül
zajlott így az egyesület élete,
majd 2017-ben a civil törvény
változása miatt önálló egyesületekké váltak szét. A DSTE hagyatéka, hogy szinte minden különálló sportszakosztály önálló egyesületté fejlődött, s működik a mai
napig. A DSTE fénykorában közel 150 fiatalt, s felnőtt sportolni
vágyót fogott össze.
Hofmann János elmondása szerint hobbi sportolókból állt az
egyesület, mégis jól szerepeltek a
megyei és országos versenyeken.
Legkiemelkedőbb eredménye a
Foci II. egyesületnek volt:
2006-ban Megye III-ban aranyérmes csapat lett. Sziklenka László
edzői munkásságának köszönhetően indult el pályáján a kenus
Némedi Konrád, akinek sikerei
mindenki számára ismeretesek.
A kerékpár egyesület keretein
belül Szlobodnyik László kezdeményezésére vették fel a kapcsolatot Solt Polgármesterével, s ennek
köszönhetően megszületett a megállapodás a Dunaföldvár – Solt kerékpárút kiépítésre.

Hoffmann János
Dunaföldvár Sportjáért

Hoffmann János 1955-ben született Dunaföldváron. Általános
iskolai tanulmányait szülővárosában folytatta, majd Keszthelyen
tanult egy vendéglátóipari szakközépiskolában.
A Hoffmann kávézó üzemeltetésének köszönhetően a közösségi
élet egyik fontos szereplőjévé vált.
A focizni vágyó fiatalok kezdeményezésére 1999-ben alapította meg
a Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesületet (DSTE). Az egyesületben labdarúgó, íjász, ka-

Antal Ferenc
Dunaföldvár Város
Posztumusz Díszpolgára
Antal Ferenc 1948. július 5-én
született Dunaföldváron. Általános iskoláját városunkban végezte, majd 1962–66 között a dunaújvárosi Kerpely Antal Kohóipari
Technikum tanulója volt.
1966-ban a sikeres öntő képesítő
technikusi vizsga után a Dunai Vasműben a martin, majd az ívfé- ►
2019. április

Dunaföldvári
► nyes kemencénél dolgozott,
mint öntő. 1970. július 18-án házasságot kötött Jurik Máriával, házasságukból két gyermek született,
Annamária és Éva. 1971 júliusától
az Oxigén és Dissousgázgyár Vállalatnál kezdetben Budapesten,
majd Dunaföldváron dolgozott művezető, főművezető, majd megbízott telepvezető beosztásban. 1979.
június 4-én üzemi baleset történt az
Oxigén és Dissousgázgyárnál, felrobbant az oxigén gyárrészleg, Antal Ferenc is súlyos sérüléseket
szenvedett, melynek nyomait élete
végéig viselte. 1982-ben a Dunaföldvári Nagyközségi Költségvetési Üzem művezetője lett.
1985. július 21-én tanácselnökké választották. Ez időszak alatt a
lakáshiányon és az utak állapotán
próbált javítani. Két társasház
épült az Ifjúság téren, és nőtt a
szilárd burkolattal ellátott utak
hosszúsága is. Megépült a Kossuth L. u. 14 szám alatti ház,
melynek földszintjén helyet kapott két gyermekorvosi rendelő,

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje

elkészült a nemzetközi csónakkikötő, fölavatták a várudvaron
Magyar László szobrát, az áruház
földszintjére költözött az ún. Sarki bolt, megjelent a Földvári Képes Krónika, elindult a Dunaföldvári füzetek kiadvány, majd
1990-ben megjelent a Dunaföldvár közéleti lap. Előkészítették
egy 1000 állomásos crossbar telefonközpont létrehozását és elkezdődött egy majdani német testvérvárosi kapcsolat előkészítése. Sor
került a Városi Tanács új szervezeti kereteinek kialakítására.
Az általa vezetett csapat pályázatainak, a beruházásoknak köszönhetően 1989. március 1-én Dunaföldvárt ismét várossá avatták.
1989. április 4-én a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Kiváló Munkáért kitüntető jelvénnyel ismerte el
munkáját.
1990 októberében munkaviszonya megszűnt, munkanélküli,
1993-tól magánvállalkozó lett.
1998-ban egészsége megroppant,
súlyos műtéten esett át, 1999. december 28-án szívinfarktusban
hunyt el. Városvezetői munkájával nagy mértékben hozzájárult
Dunaföldvár fejlődéséhez, várossá formálódásához.

2019.04.05. Dr. Palkó Ágnes
2019.04.12. Dr. Móricz Zoltán
2019.04.26. Dr. Hallai Róbert
2019.05.03. Dr. Englert Rolland
2019.05.10. Dr. Palkó Ágnes
2019.05.17. Dr. Móricz Zoltán
2019.05.24. Dr. Hallai Róbert

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
2019. április

Kiss Éva
Posztumusz Dunaföldvárért
Emlékérem
Rövid, súlyos betegség után
2017-ben eltávozott közülünk
Kiss Éva keramikus, a Magyar
László Gimnázium nyugalmazott
tanára, a Dunaföldvári Part-Oldalak újságírója, a Dunaföldvár
Kultúrájáért díj kitüntetettje, igazi
lokálpatrióta.
Kiss Éva az általános iskolát
Dunaföldváron végezte, majd Pécsett, a Művészeti Szakközépis-

kolában érettségizett. A Magyar
Iparművészeti Egyetemen diplomázott porcelán szakon, ezt követően a fővárosban keramikusként
dolgozott. Iparművészeti tárgyait
az évek során Budapesten, Pécsett, Kecskeméten, Salzburgban
és természetesen Dunaföldváron
önálló kiállításon mutatta be.
1993-ban költözött haza Dunaföldvárra. Alkotó tevékenysége
mellett két évig Előszálláson tanított, majd a Magyar László Gimnázium rajztanára lett.
Sokoldalú, nyitott emberként –
munkája mellett – a kultúra és városa múltja is foglalkoztatta. Szenvedélyesen kutatta a régi idők emlékeit: tárgyakat, fényképeket és
az elmúlt század élő tanúit. Helytörténeti témájú riportjait, írásait a
helyi televízió adásaiban és a Dunaföldvári Part-Oldalak városi lapban láthatták, olvashatták a földváriak, de országos fórumokon is
hallatta hangját. Értékálló munkáját mutatta a régi fényképekből
megjelentetett naptár, valamint az
általa szervezett vagy rendezett kiállítások sora. Fontos szerepe volt
a Kálvária stációinak és a Városháza címerének felújításában,
vagy a holokauszt 70. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezés szervezésében.
Elhivatott állatbarátnak ismerték, sokan fordultak hozzá segítségért.
A dunaföldvári Várjátékok
meghatározó alakja volt. A gimnáziumi színjátszó csoport díszlettervezőjeként, a rajz- és filmszakkör vezetőjeként, a színjátszótáborok állandó aktív szervezőjeként felejthetetlen élményt
nyújtott a résztvevőknek.
Kiss Éva tevékenységében találkozott múlt és jelen: régi értékek megőrzése és újak létrehozása; önállóan gondolkodó és a világra, a művészetekre nyitott fiatalok nevelése. Sokévi munkájával, önzetlen közéleti és emberi
tevékenységével hozzájárult Dunaföldvár kulturális életének, pedagógusként pedig sok diák személyiségének alakításához. Nagy
tudású, szerény, empatikus és lelkes emberként Kiss Éva hozzátartozott Dunaföldvár mindennapjaihoz. «

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város önkormányzata
március 5-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 19 nyilvános
és egy zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA
Az első napirendekben a képviselők tájékoztatást hallgattak
meg az önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, majd beszámolót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A Béta
Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízták meg az önkormányzat könyvvizsgáló tevékenységével. Ismét
tárgyalták az önkormányzat
2019. évi költségvetését a 2. fordulóban, majd tárgyaltak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló rendelettel kapcsolatban. Meghatározták a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde
és Konyha 2019/2020. évi beíratási rendjét. Javaslatot fogadtak
el a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára
történő felajánlásáról, majd elfogadták a 2019. évi közbeszerzési
tervet, illetve kijelölték a közbeszerzési eljárásokban együttműködő bírálóbizottsági tagokat.
A testület döntött a 2019. évi
önkormányzati rendezvények
egészségügyi biztosításáról, majd
a szabadpiaci áram beszerzéséről
a 2020-2021-es évben. A testület
pályázatot írt ki a 2. számú házi
gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálatban nyugdíjazás
miatt megüresedett háziorvosi álláshely betöltésére, majd az önkormányzati furgon cseréjéről
döntött. A képviselők módosították a Rákóczi utcai „Könyvek és
Kultúra Háza” elnevezésű beruházás műszaki tartalmát, eladásra
jelölték ki egy Derecskei utcai területet, illetve ingatlanvásárlási
kérelemről tárgyaltak.
A zárt ülésen a testület dr. Palkó Ágnes háziorvos rendelési
idejét módosította. «

3. oldal

Dunaföldvári

56 éve a gyermekgyógyászatban

80 éves dr. Stingli Erzsébet, dunaföldvári gyermekorvos
Dr. Stingli Erzsébet 2019. március
12-én ünnepelte 80. születésnapját.
Horváth Zsolt polgármester, és dr.
Süveges Árpádné alpolgármester-asszony is köszöntötte a város
nevében a jeles alkalomból a családja körében ünneplő gyermekorvost,
generációk gyermekorvosát. A ma
is praktizáló doktornő irigylésre
méltó energiával, lelkesedéssel és
szellemi frissességgel végzi a dolgát. Hétvégi és ünnepnapi ügyeletek, csecsemőgondozás, bölcsődelátogatás, középiskolások egészségügyi szűrése… azok a feladatok,
amelyeket a mai napig ő lát el Dunaföldváron és környékén.
» V. LAJKÓ ANITA
Gyermekkor
Hétgyermekes család elsőszülöttjeként 1939. március 12-én
született Dunaföldváron, a Szigetközben. Édesapja ács, édesanyja háztartásbeli. Születése
napján iktatták be hivatalába XII.
Pius pápát is, ezen alkalomból kereszttel ellátott emlékinget kapott
ajándékba az újszülött csecsemő,
amelyet a család sokáig féltve őrzött. Magyarországon boldog békeév volt még a ’39-es – emlékszik vissza a doktornő –, a világháború borzalmai csak később
következtek. A II. világháborúban
az édesapját is besorozták, aki végül szerencsésen hazatért. Sorra
születtek a testvérei, úgy kétévente. A gyermekkor szerény körülmények között (de nem nélkülözések közepette), önfeledten, boldogan telt. „Nem szenvedtünk hiányt igazából semmiben, a környéken sok volt a nagycsaládos
(Kuti család, Varró család), a gyerekek együtt játszottak” – mereng
a múlton a doktornő. Dr. Stingli
Erzsébet 1945-ben kezdte az első
osztályt a Bölcske utcai alsó tagozaton (a későbbi varroda helyén).
A tanítás ma már elképzelhetetlen
körülmények között zajlott. A
gyerekeknek minden reggel egy–
egy tűzifával kellett érkezniük az
iskolába, hogy az épületet télvíz
idején fűteni tudják. A kis Erzsébetben már ekkor ott munkált a
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mélyről feltörő tudásvágy. Tanulni akart, minden érdekelte. Első
könyve (ma is kristálytisztán emlékszik rá) egy Benedek Elek meséskönyv volt, amelyet testvéreivel együtt kapott karácsonyra.
Hatalmas kincsnek számított.
Szülei is tanulásra biztatták őt és
testvéreit, sokszor hangzott el az
egyszerű, de annál tisztességesebb szülői otthonban, hogy a tudás az egyedüli dolog, amit nem
tudnak elvenni tőlük soha. És Erzsébet szorgalmasan tanult. Már
az első osztályban kitűnt szorgalmával, tehetségével, ezért átkerült
a Templom utca 32. szám alatt
működő épületbe, ahol az Irgalmasok rendje működtetett leányiskolát mindaddig, amíg a politika engedte. Aztán az 1950-es
határozat megvonta a rendek működési engedélyét, és az iskolát
államosították. Szívesen emlékszik ezekből az évekből tanárai
közül Ágoston Lászlóné, Márta
nénire.
Gimnázium
Az általános iskola évei után az
akkor Általános Gimnázium (ma:
Magyar László Gimnázium) nevet viselő középiskolába jelentkezett, ahol 1953-ban kezdte meg
tanulmányait a humán osztályban. Érték volt a tudás, remek
pedagógusok egyengették útját:
Krcselics Ilonka néni latint, Oszoli István biológiát, Semetkay Ág-

nes tanárnő történelmet tanított
neki. Az 1957-ben szerzett kitűnő
érettségi bizonyítvány birtokában
vegyésznek jelentkezett Veszprémbe, ahova – helyhiány miatt –
nem került be. Ezután sikeresen
felvételizett Szegedre, az orvosi
egyetemre. Komoly szóbeli és
írásbeli megmérettetés után 1957
szeptemberében kezdte meg általános orvosi tanulmányait.
Egyetemi évek
Az elkövetkező időszak rengeteg tanulással telt. Egyértelmű elhatározás született: „orvos leszek” – emlékszik vissza dr.
Stingli Erzsébet. A gyerekgyógyászat felé húzott leginkább a
szíve, már ekkor erősen munkált
benne az átlagosnál nagyobb szociális érzék, az empátia és a másokon való segítés szándéka. A
vidékről érkező hallgatók kollégiumban kaptak elhelyezést, hatan-nyolcan is voltak egy–egy
szobában. Ritkán jutott haza, vonattal, több átszállással jó esetben
havonta látogatott haza szüleihez
és testvéreihez. Sokat köszönhet
családján túl a Vöröskereszt csomagjainak, amelyek az USA-ból
érkeztek, és támogatták tanulmányaiban.
A dolgos évek
1962-ben (még egyetemistaként) házasságot kötött Gyarmati
Sándorral, aki társadalmi ösztöndíjasként érkezett Hajdú-Bihar
megyéből Szegedre. A szerződésben foglaltak szerint annyi
ideig a támogató megyében kellett diplomázás után praktizálni,
ahány évig az korábban támogatta a leendő orvosokat. Így kerültek Berettyóújfalura, öt esztendőre. Erzsébet sokat ügyelt a
kórház gyerekosztályán, szakvizsgáját – többek között ennek
hatására – csecsemő- és gyermekgyógyászatból tette le
1968-ban Szegeden. A következő
nyolc esztendő már Dombóváron
telt (1968–75). Férjével úgy gondolták, hazahívja őket a Dunántúl. De másik gondolatuk az volt,
hogy „senki sem lehet próféta a
saját hazájában”, ezért nem Dunaföldvárra költöztek. Erre csak
1976-ban került sor, amikor a
gyerekkörzetek kialakítása során
hazahívták
szülővárosába.

Örömmel tért vissza „hazájába”
az akkor már háromtagú család,
és kezdte meg Dunaföldváron –
évtizedekig tartó – munkáját dr.
Stingli Erzsébet. A dunaföldváriak hamar bizalmukba fogadták a
nyugodt, türelmes, mindig kedves doktornőt. Pedig a munkaidő
reggeltől estig tartott, egyedüli
gyerekorvosként átlagosan napi
70–80 gyereket látott el asszisztensei segítségével. Soha nem
küldött haza gyereket, szülőt,
számára mindig a beteg volt az
első. Az 1980-as évek elején érkezett Dunaföldvárra dr. Jancsó
Erzsébet, innentől kezdve ketten
látták el a gyermekorvosi feladatokat városunkban. „Nagy, rendkívüli dolgokat nem vittem véghez, csak tettem a dolgomat. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a
kezem alatt sokan meggyógyultak, mulasztásom miatt senki
nem halt meg.” – gondol vissza a
dolgos évtizedekre a doktornő.
Egy esetet ki is emel, amire talán
a legbüszkébb: manuálisan tapintott ki egy kislánynál egy vesén elhelyezkedő apró kis duzzanatot (később kiderült, hogy daganatot). Megérzésére hallgatva
a kislányt és szüleit további vizsgálatokra küldte, ezzel megmentve az életét. Az elváltozást a korabeli műszerek segítségével is
csak alig–alig tudták kimutatni,
ezért nagyszerű munkájának elismeréseként a híres pécsi gyermeksebész, Pintér András (ma
már emeritus professzor) minden
évben üdvözlő lapot küldött számára. (Személyesen később,
mindösszesen egyszer találkoztak.) De ugyanilyen meleg szívvel emlékszik vissza dr. Stingli
Erzsébet a megszámlálhatatlan
gyerekrajzra, apró kicsi emlékre,
ajándékra, amiket az évtizedek
alatt a hálás gyermekek és szüleik adtak neki.
A nyugdíjas évek
Több mint 30 éves dunaföldvári praktizálás után végül 2007-ben
adta el praxisát dr. Oláh Szilvia
Klára doktornőnek. Utazgatni, pihenni vágyott. Ahogy mondja, erre nem sok ideje jutott azóta sem.
2008-ban ugyanis Oláh doktornő
megkérte, hogy szülési szabadsága idején helyettesítse őt. Így ►
2019. április
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► egészen 2013-ig teljes munkakörben vitte régi/új praxisát.
„Jó volt visszazökkeni, nem éreztem tehernek az újra rám háruló
feladatokat” – meséli a doktornő.
De nemcsak körzetét látta el, hanem a helyi bölcsődei, az előszállási és daruszentmiklósi csecsemő- és kisgyermekgondozást is.
Emellett folyamatosan ügyelt és
ügyel hétvégeken, ünnepnapokon
(most már a paksi ügyeleten), és
2018 szeptembere óta Dunaföldváron a felső tagozatos, gimnazista és szakiskolai diákok egészségügyi szűrését is ő végzi. Munkájára minden területen számítanak,
amikor újra búcsúzni készülne,
marasztalják.

Díjak és kitüntetések
2008-ban választották meg Dunaföldvár város díszpolgárává
megbecsülése és elismerése jeléül. 2010-ben Az év praxisa a Kárpát-medencében díjat vehette át,
amelyet hazai és határon túli háziorvosoknak és munkatársainak ad
át az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 2013-ban pedig Szegeden vehette át aranydiplomáját
(50 év szolgálat után) a
Szent-Györgyi Napok keretén belül.
Szabadidő
Szívesen vezet autót, sokat olvas (még nincs szüksége szemüvegre), rengeteg rejtvényt fejt.
Nosztalgikus hangulatában képe-

ket, régi diafilmeket, videókat
néz. Korábban kézimunkázott
(horgolt, kötött, hímzett), az utóbbi években befejezte azokat a
munkáit, amelyeket korábban félbe hagyott. Újba már nem kezd,
de a meglevő alkotásai örömmel,
sikerélménnyel töltik el. Hetente
tornázni jár (meridián torna), ahol
remek, jó hangulatú csapattal
küzdenek az időskori ártalmak ellen. Ha teheti és az időjárás is engedi, akkor naponta sétál egyet a
Templom utca és a Petőfi utca vonalán. Próbálja őrizni szellemi és
fizikai frissességét is.
Sok időt tölt nagycsaládjával
(minden testvére él!), havonta
esik valamilyen ünnepelnivaló:

születésnapok, névnapok, keresztelők, kerek évfordulók.
Ahogy mondja: „Nincs köztünk
irigység, örülünk egymás sikereinek, és együtt érzünk egymás
bánatával!”
Epilógus
Arra a kérdésre, hogy mi az elmúlt 80 évének titka, szerényen
válaszol: a türelem, a szeretet, a
haragnélküliség, a sok munka és a
jó genetika. Vágya már csak talán
egy maradt: a gyémántdiploma
átvétele. Ezt 60 évvel diplomázásuk után vehetik át azon szerencsések, akik megélik. Szívből kívánjuk, hogy dr. Stingli Erzsébet
2023-ban ott lehessen eme rangos
eseményen! «

Így is lehet

alatt. Majd kesztyűt húztak, söprűt, lapátot, metszőollót fogtak,
aztán szedték a szemetet, vágták a
gallyakat, gazoltak s takarították
a lépcsősort. Zsákba tették, s lehordták a dombról a mások által
odahordott szemetet. Volt ott
minden: összetört pezsgős üveg,
kidobott ruhadarabok és egyebek.
Az egyik gimnazista fiú életében
először fogott lapátot! (Lám, erre
is jó volt ez az akció!)
A reagálás sem maradt el. Egy, a
közelben lakó férfi megköszönte a
munkájukat, mások a közösségi
oldalon dicsérték meg őket, mondván, példaértékű ez a tevékenység.
Megint mások ajánlkoztak, hogy
legközelebb szívesen csatlakoznak. Dunaföldvár egyik legszebb
helye a Kálvária-domb, ahová sok
turista is felkapaszkodik. Zavart,
hogy mit látnak ott fent. Mindig
azt hallja az ember, hogy nincs rá
keret. Úgy gondoltam, ehhez nem

pénz kell, inkább igényesség, elszántság és akarat. Jó érzés, hogy
sikerült – mondja mosolyogva
Gyöngyi, aki bízik benne, hogy
mások is kedvet kapnak egy–egy
terület rendbetételéhez. Mert sajnos akad még szemét másutt is! Jó
lenne, ha egy–egy kis közösség
örökbe fogadna egy–egy területet,
s évente legalább kétszer-háromszor pár órányi munkával tisztává
varázsolná – teszi hozzá.
Úgy tűnik, csak el kell valakinek kezdeni. Mint ahogy pár évvel ezelőtt az AztaKeservit baráti
társaság elindult, s a környezetért
felelősen gondolkodó fiatalok
mára aktív, országos ismertségű
egyesületté váltak. Április 13-án
immár ötödik alkalommal tartják
a Szemétszüret elnevezésű nagyszabású programjukat. De nemrég szemetet szedtek a bölcskei
Duna-parton is, ahol Szécsi Attila
hasonló civil akciót szervezett.

Ott 214 zsák szeméttől szabadították meg a Duna-parti szakaszt.
Fellélegzett a természet – mondta
Attila. Társadalmi munkát hirdetett a Kiss Lajos Csaba vezette
Sporthorgászok Egyesülete is,
amelyen a horgászokon kívül
részt vett a DunaTúra Egyesület
néhány tagja is.
A legfontosabb, hogy mindezek
nem hivatalosan meghirdetett
programok, hanem egyéni akciók.
Mert valaki meglátta, hogy lakókörnyezetünkben nincs rend. S
hogy az legyen, úgy gondolta,
tenni kell. A világhálón valaki a
Te szedd! helyett a Ne dobd el!
jelszót javasolta!
Hajrá, fiatalok! Ezzel a szemlélettel és példával talán elérhető, hogy
egyre tisztább lesz a környezetünk!
Még nagyon sok a teendő! «
(A Dunaújváros Hírlapban
2019.03.25-én megjelent írás
szerkesztett változata)

is. Televíziónkban beszámoltak a
közgyűlés tapasztalatairól.

Túrós András. – A megye polgárőrei nagyjából 10 millió szolgálati órával járultak hozzá ehhez az eredményhez, élőerővel
és technikával. Úgy gondolom,
Magyarország a biztonságos országok közé tartozik, ezen belül
Tolna megyei még az élmezőnyben is. Ez mögött áll egy határozott kormányzati szándék,
amelyhez anyagi források is tartoznak, áll az önkormányzatok
elvárása és támogatása, és az a

kommunikáció, amit a különböző, rendvédelemmel foglalkozó
szervezetek egymással folytatnak. A jelek szerint jól. Éppen
ezért a polgárőrség munkáját, hatékonyságát nem lehet önmagában értékelni, függ mindegyik
partner működésétől, hozzáállásától.
– A közbiztonság magyar felépítése mennyire hasonlít a világ
más részein alkalmazott gyakorlathoz?
►

Bezzeg a mai ﬁatalok! – hallatszik
nemegyszer az idősebb korosztálytól. S természetesen rosszallóan.
Most pedig dicsérő szót érdemelnek
azok a dunaföldvári ﬁatalok, akik
az egyik ﬁtness terem vezetőjének,
Baranyi Gyöngyinek a hívó szavára
a Kálváriára vezető utakat tisztították meg.
» L. MÉSZÁROS IRMA
– Miután többször láttam, milyen sok törött üveg, szemét gyűlt
össze a lépcsősor mentén és az
utakat is kezdik benőni a bokrok,
megemlítettem a konditerembe
járó fiataloknak egy közös akció
ötletét. Az első szóra igent mondtak – meséli Gyöngyi. A jelszó:
találkozó vasárnap 10-kor a híd
alatt! S láss csodát! A nyárias
márciusi vasárnap délelőtt tíz fiatal várta a szervezőt a földvári híd

Évet értékeltek a
megye polgárőrei

» BAKSAY ERIKA

Ezúttal is eljött az ideje annak, hogy
számot vessenek a megye polgárőrei az elmúlt év eredményeiről, illetve a jövő év terveiről tárgyaljanak.
Az eseményen többek között jelen
volt dr. Túrós András, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, és a megyei szervezet elnöke, Széles János

– Van okunk a büszkeségre, ha
a polgárőrség tavalyi eredményeit nézzük?
– Nyugodtan örülhetünk, mert
tényleg nagyon hatékony volt a
megyei polgárőr szervezetek és a
többi rendvédelmi szerv együttműködése, amit különböző számok is bizonyítanak –mondja dr.
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►

– Az úgynevezett civilek és
a profik ilyesfajta együttműködése teljesen magyar specifikum.
Angliában, Németországban és
Szlovákiában van próbálkozás
valami kicsit hasonló, vegyes felépítésű szolgáltatásra, de ebben a
formában a világon egyedül vagyunk. Amúgy rég nem nevezném civilnek vagy amatőrnek a

polgárőrséget, amit az is bizonyít,
hogy a kormányzat nagy erőkkel
segíti a működését.
– Így például Tolna megyében
2018-ban 29 millió forint került a
polgárőr szervezetekhez – mondja Széles János. – Ezen kívül néhány év alatt megújult a géppark,
új terepjárók, szolgálati motorkerékpárok, kerékpárok segítik az

Helyi Választási Iroda tájékoztatása
az Európai Parlamenti választás eljárási
határidőiről és határnapjairól
» BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.
CÍMZETES FŐJEGYZŐ

A helyi választási iroda (HVI) a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2. szám alatt működik. Telefon: 75/541–550/165. illetve 170.
mellék / aljegyzo@dunafoldvar.hu
A Helyi Választási Iroda vezetője: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Áder János köztársasági elnök
2019. május 26-ára (vasárnapra)
tűzte ki a 2019. évi Európai Parlamenti választás időpontját. Szavazni 6-19 óra között lehet az értesítőn
feltüntetett szavazókörben.
1. 2019. április 05. napjáig küldi
meg a Nemzeti Választási Iroda a
Magyar Posta útján a névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítőt.
2. 2019. március 20. utáni szavazóköri névjegyzékbe kerülésről
(lakcímváltozás miatt) a Helyi Vá-

lasztási Iroda automatikusan küld
értesítőt a megváltozott új lakcímre
– ezt nem kell külön kérni.
3. 2019. május 26-ig nem lehet
szavazókör sorszámát és a szavazókörbe besorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és
jellegének, ház számának, épület
vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartáson átvezetni.
4. A fogyatékossággal élők a
Braille írással ellátott szavazósablont 2019. május 17-én 16 óráig
igényelhetik.
5. A külképviseleti névjegyzékbe
való felvétel iránti kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához és ezen időpontig módosítható a külképviselet, ahol szavazni kíván.
2019. május 22-én 16 óráig kérhető a külképviseleti névjegyzékből
való törlés.

Báloztak a bölcsődei dolgozók és a szülők
Ötödik alkalommal rendeztek bált a
dunaföldvári Varázskert Bölcsőde
dolgozói március 23-án. „A bált először 2010-ben tartottuk meg, akkor
a cél egy bölcsödét támogató alapítvány létrehozása volt. Így született
meg a Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány.” – emlékezik
vissza a kezdetekre Bálint Erika, a
bölcsőde vezetője. Azóta közhasznú
alapítványként működnek, az adó
1%-ból származik bevételük, illetve
a környezettudatos magatartásra
nevelés keretében elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek, így nyer-
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nek – évente 3 alkalommal – támogatást egy vállalkozótól.
» V. LAJKÓ ANITA
Az idei bál szervezésének elsődleges oka szintén a bevételi
oldal erősítése volt. Nem remélt
bevétel született, az eddigi bálok
közül a legmagasabb összegű támogatást most kapták. A bál teljes
bevétele 261 000 Ft lett. Számos
helyi vállalkozó és magánszemély ajánlott fel értékesebbnél
értékesebb ajándékokat, anyagi
támogatást, de szép számmal

önkéntesek munkáját, korszerű
technika, informatika. Jól állunk,
és, ha tartani akarjuk a színvonalat, továbbra is meg kell szolgálnunk az önkormányzatok bizalmát, hiszen az elvárás felőlük jön,
amennyiben a településeken az
emberek nyugodtan és biztonságban akarnak élni, és, ha az elvárásoknak megfelelünk, akkor élvez-

hetjük az önkormányzatok támogatását is.
– Kitüntetésekre is sor került
az ülésen…
– Dr. Marcsek Sándor bonyhádi
rendőrkapitány a polgárőrséget
támogató munkájáért, Kenderik
Krisztián zászlós pedig a megyei
polgárőrség honlapjának elkészítéséért kapott elismerést. «

6. Átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához.
a) levélben történő, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb
2019. május 22-én 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja,
b) személyes, vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén legkésőbb 2019.
május 24-én 16 óráig visszavonhatja
az átjelentkezési kérelmét a választópolgár.
7. Mozgóurna iránti kérelmet a
Helyi Választási Irodához
a) levélben, vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16
óráig,
b) személyes, vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. május 24-én 16 óráig,
c) elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2019. május 24én 16 órától 2019. május 26-án 12
óráig,

d) a választás napján legkésőbb 12
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel kell benyújtani. Mozgóurna igényt ZÁRT BORÍTÉKBAN
kell eljuttatni a fenti címzettekhez!
8. A szavazatszámláló bizottság
jelölő szervezetek által megbízott
tagjait legkésőbb 2019. május 17-én
16.00 óráig lehet bejelenteni a HVI
vezetőjénél.
9. A választási kampány 2019. április 05-től 2019. május 26-án 19
óráig tart. 2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható és politikai
reklámot nem lehet közzétenni.
10. A szavazóköri jegyzőkönyvek
egy példánya a HVI-ban 2019. május
29-én 16.00 óráig megtekinthető.
11. A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyezték
2019. június 25-én 16 óráig köteles
eltávolítani.
12. A szavazólapokat a Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus
24-ig kell megőrizni. 2019. augusztus 26-án a szavazólapokat és a választási iratokat a jegyzőkönyvek
kivételével meg kell semmisíteni. «

fogytak a támogató jegyek is. A
bölcsődébe járó gyerekek szüleit
is mozgósították: ki–ki lehetősége
szerint segítette a rendezvény sikerét. A bevételt természetesen a
gyerekekre fordítják: elsősorban a
gyereknapra és – a településen
élők számára is nyitott rendezvényükön – az évzáró bulira szervezett koncertek finanszírozására.
Mivel a korábban elnyert pályázati forrásból lehetőségük volt a
tárgyi feltételeiket (pl. játékeszközök, az egészséges életmódra
nevelés feltételeinek megteremtése, új bútorzat, játszókert) maximálisan kielégíteni, így ezekre

nem kívánnak jelenleg pénzt fordítani. Sokkal inkább kulturális,
kézműves
tevékenységekhez
szükséges alapanyagokra, eszközökre költik majd a pénzt, minderről a kuratórium tagjaival közösen dönt majd az intézmény igazgatónője. Bálint Erika hangsúlyozta, hogy a cikk keretén belül
is szeretne köszönetet mondani a
rendezvényt támogató helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, a Vár étterem
minden dolgozójának és nem
utolsó sorban kolléganőinek a bál
sikeres lebonyolítása érdekében
végzett munkájukért. «
2019. április
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Idén először otelló borokat is díjaztak
Márciusban lezajlott a Kertbarátok
által szervezett városi borverseny.
Lipták Tamás elnök örömmel újságolta, hogy ez már a 43. borverseny
a szervezésükben, és idén 30. alkalommal ítélték oda a Város bora
megtisztelő címet.
» SZABADOS SÁMUEL
A kertbarátok által szervezett
verseny városunk legrégibb borversenye. A szervezők úgy döntöttek, hogy idén először az otelló
kategóriában is kiadják a Város
bora díjat. Az utóbbi években nőtt
az otelló borok népszerűsége, s
Földváron is régi hagyományai
vannak ennek a borfajtának. A
részvételi arány ismét nagy volt.
Harminc gazda 110 mintát adott
le. A szakemberekből álló zsűri-

nek tehát akadt dolga a nap folyamán.
Az eredményhirdetés nem hozott
igazán nagy meglepetést. A rutinos,
tekintélyes gazdák italai lettek a befutók. Otelló kategóriában Bójás
István bora nyert, Bajnok József a
rozé kategória győztese lett. Kelemen Róbert cabernetje vörösborok
közt lett a legjobb. Ifjabb Jákli Viktor olaszrizlingje a legjobb fehérbor
díját nyerte.
A zsűri elnöke, Dr. Janki Ferenc nyugalmazott egyetemi docens, országos tekintélyű borszakember a hetvenes évektől,
néhány év kihagyással rendszeres
tagja a zsűrinek. Örömét fejezte
ki, hogy a gazdák komolyan veszik ezt a megmérettetést. A legjobb boraikkal jelentkeznek. Je-

lentős hagyományai vannak városunkban a borkultúrának. Örült
annak is, hogy a második generáció, tehát az idősebb gazdák fiai is
felbukkantak termékeikkel a versenyen, például ifjabb Jákli Viktor. A zsűri a jó borok értékeit
emeli ki, a gyengébb minőségűek
hibáit ismerteti azzal a céllal,
hogy a gazdák okuljanak belőle.
A szakember szerint városunk
környéke a Szekszárd – Tolnai

Pályázati felhívás

Téli Boresték
Két éve Kiss Lajos helyi borosgazda
ötlete nyomán született az elképzelés, hogy, a téli hónapokban az érdeklődő gazdák számára előadás-sorozatot kellene tartani a szőlőtermelésről, a szakszerű borászkodásról. Kiss Lajos nem titkoltan egyfajta szakmai továbbképzés körvonalait vázolta fel. Az elképzelés megvalósult, a Sárga Pincés Gödör Egyesület tagjai is támogatták.
» SZABADOS SÁMUEL
Ez évben második alkalommal
rendezték meg az eseményt. Csatlakoztak hozzá a Rókus-dombi
gazdák, de mivel a rendezvény
nyitott, érkeztek résztvevők Soltról, és Bölcskéről is. Egy–egy
előadáson átlagban harminc fő jelent meg az Ispánház előadótermében. A témavezető idén is Módos Ernő szekszárdi borászati
szakember volt. Nyolc foglalkozásra került sor, ebből kettő szakmai kirándulás jellegű volt.
Az elméleti előadások igen sok
témát érintettek. Szóba kerültek a
szőlőművelés egyes mozzanatai,
a permetezés, a szőlőbetegségek
felismerése és kezelése. Fontos
kérdés, mikor történjen a szüret,
az éppen megfelelő időpont kiválasztása döntő lehet. Téma volt a
2019. április

borvidékhez hasonló adottságokkal rendelkezik. A löszdombokon
jó minőségű talaj alakult ki, a
napsütötte órák száma magas. Tehát az adottságok kedvezőek.
Nagy érték a löszbe vájt pincék
klímája is. A múlt évi bortermés
szerinte mennyiségében kicsit kevesebb volt, részben a szőlőbetegségek miatt. A minőség viszont néhány év átlagához viszonyítva jó volt. «

borkezelés, mint nagy odafigyelést igénylő tevékenység, a romló
bor felismerése és időbeli kezelése. Értékelésre került a múlt évi
bortermés is. Módos Ernő szerint
főleg a kedvező időjárásnak köszönhetően jó minőségűek a borok. Volt kellő csapadék, őszi
napsütés. A természet tehát megtette a magáét, a többi a gazdákon
múlott. A vörösborok magas cukorfokúak, kissé mediterrán jellegűek lettek, a fehérboroknál kis
túlérettség volt tapasztalható.
A résztvevők szerint sok érdekes információval gazdagodtak.
Sor került véleménycserékre, kötetlen beszélgetésekre is. Bölcskén a Tomolik, Soltvadkerten pedig a Friedmann pincészetet látogatták meg szakmai tanulmányútként. Mindkét helyen kedves fogadtatásban részesültek. A tapasztalatcsere mellett természetesen

nem maradt el a borkóstolás sem.
Az utolsó foglalkozás vacsorával
zárult, a téma jelképesen a bor és
a gasztronómia kapcsolata volt. A
nagy érdeklődésre való tekintettel
a szervezők, az előadó és a résztvevők egyértelműen a jövő évi
folytatás mellett döntöttek. «

Soros hirdetések
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.: +36–30–95–52–703
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
téglaépítésű, szigetelt, 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
nm-es garázs eladó. Tel.: +36–
30–974–27–96

» DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő
megvételre meghirdeti az alábbi
önkormányzati ingatlant:
7020 Dunaföldvár, Derecskei
utca 12. szám
(1285/2 hrsz.) beépítetlen terület, 5 éves lakóházas beépítési
kötelezettséggel.
Kikiáltási ár: bruttó 2.540.000 Ft.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Műszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541–558)
Részletes pályázati kiírás 2019.
április 1. és 2019. május 3. (1200
óráig) között vásárolható meg
15.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem
visszafizethető) a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Pénztári órák: Hétfő: 9–12
óráig Szerda: 9–12; 13–15:30 óráig és Péntek: 9–13 óráig).
Licitálás időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 14 óra
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési
és Műszaki Iroda tárgyaló terme

7. oldal
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Megemlékezés Beszédes Józsefről és
a víz világnapjáról
Március 20-án a Beszédes József Általános Iskola és a Nyugdíjas Vízi
Társulati Vezetők Klubja közös szervezésében program-sorozat keretei
közt emlékezett meg a rangos reformkori vízmérnökről, aki városunkban élte le utolsó évtizedeit, itt is
van eltemetve, egyúttal a víz világnapjára is emlékeztek a résztvevők.
» SZABADOS SÁMUEL
Egyik legfontosabb természeti
kincsünk a víz. Földünk növekvő
népessége egyre nagyobb menynyiségben veszi igénybe. Minőségére, tisztaságára sok veszély leselkedik. Magunk és utódaink
érdekében fontos e problémáról
beszélni. Sződi Imre, a nyugdíjas
vízügyi szakemberek klubjának
egyik vezetője elmondta, hogy
közösségük két éve csatlakozott
az iskola rendezvényéhez. Ők is
fontosnak tartják Beszédes József

munkásságának, emlékének ápolását, és a vizek tisztaságának
óvását. A délelőtt során koszorúzási ünnepség volt az általános
iskola falán, illetve a Kossuth utcai lakóház falán elhelyezett Beszédes József emléktábláknál. Ezután tudományos igényű előadásokra került sor, melynek témája
természetesen a víz volt. Az általános iskolások jelképesen a Dunaföldvári Vízi Sportkör állóhajóján hallgattak végig egy érdekes
interaktív előadást.
A Magyar László Gimnáziumban éppen ezen a héten zajlott a
fenntarthatósági tematikus hét,
melynek alapgondolata a környezetvédelem volt. Itt Dr. Fehér Ferenc nyugalmazott egyetemi docens előadását hallgatták végig a
diákok, mely a vízi közlekedés
múltjáról, jelentőségéről szólt.
Szóba került Beszédes József

Földvári áldozatokra emlékezve
Lapunk márciusi számában Holmár
Zoltán történész A Tanácsköztársaság dunaföldvári áldozatai című írását olvashattuk. A nyíregyházi múzeum szakembere rokonára, Holmár
Imrére emlékezett, akit három társával együtt 1919. június 23-án végzett ki a Dunaföldvári Forradalmi
Törvényszék. Holmár Zoltán a Magyar Detektív, a Dunaföldvár története az őskortól napjainkig című kötetekre, illetve a Tolnamegyei Ujság
1921-es számaira és a Dunaföldvári
Part-Oldalakban megjelent tanulmányokra hivatkozik.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A cikk kiegészítéseként érdemes megemlíteni Váry Albert
egykori főügyész-országgyűlési
képviselő A vörös uralom áldozatai Magyarországon című könyvét, amely 1921-ben jelent meg
először. Ebben a szerző közreadta
az áldozatok névsorát. Az 590
személyt tartalmazó összeállítása
megadja nevüket, életkorukat és
foglalkozásukat. Emellett a bíró-

8. oldal

sági iratok alapján rövid leírást
kapunk a gyilkosság helyéről,
idejéről, módjáról, elkövetéséről,
valamint a gyilkosságot elrendelőkről. Ebben a listában benne
van Dunaföldvár is – hat személyre szóló adattal. Az áldozatok: Gál Mihály, Hambalkó János, Holmár Imre, Jankó Ferenc,
Miskolczy István és Révész Ferenc.
A korabeli helyi egyházi feljegyzés négy férfi kivégzéséről
tesz említést. A következő olvasható benne: „Június 22-e már
balsejtelmek közt köszöntött be.
Rendes parancsnokot nem találtak, a fejetlenség szomorú következményeit előre jelezte … 8
óra tájban hirtelen egy monitor
kötött ki a Dunán, melyből az
állig fölfegyverkezett vörösök
rohamlépéssel törtek elő percek
alatt (ellenállás nélkül) megszállták a várost, gépfegyvereket fölállítva minden irányban s
összefogdosva a gyanúsítottakat. Másnap 23-án... pénzt, húst,

munkássága is, aki a reformkorban az elsők közt hangoztatta a
vízi közlekedés előnyeit, a kihasználás lehetőségeit. Ennek első lépése a folyók szabályzási
munkálata volt, mely az 1840-es
években kezdődött és az 1890-es
években ért véget. Maga is részt
vett a tervek kidolgozásában. Hatalmas munka zajlott évtizedeken
át, ma nehezen tudjuk felfogni,

hogy ezt döntően kézi erővel végezték. Beszédes hosszú ideig élharcosa volt a tervezett Duna-Tisza csatorna elkészítésének, mely
új alapokra helyezte volna a hazai
hajózást. Sajnos nem valósult
meg. Az előadó kiemelte, hogy
hazánkban kedvező természeti
feltételei vannak a vízi közlekedésnek. Az adottságokat még közel sem tudjuk jól kihasználni. «

bort s egyebeket rabolva a Stefániában nagy áldomást csaptak,
mialatt a 150 elfogott „ellenforradalmár” között 4-et halálra
ítéltek… A tanácsköztársaság
nevében 3-mat (Gált, Holmárt
és Hambalkót) fölakasztottak,
1-et Miskolczit (Sutyust) pedig
agyonlőtték”.
Erről az eseményről mesélt
Gallai Sándor idős helytörténész
is – édesanyja szavaira emlékezve. Elmondása szerint édesanyja
ügyet intézni volt bent a községházán, s akkor hallotta, hogy Miskolczyék fölszedték az Előszállás
és Dunaföldvár közötti vasúti síneket, hogy a Szamuely–féle páncélvonattal ne tudjanak bejönni
Dunaföldvárra. Ezzel sok száz
ember életét mentették meg. Ezért
kellett bűnhődniük.
Miskolczy kivégzése az akkori
piactéren, az Erzsébet téren történt. A kaszinó elé kitettek egy
asztalt, s a direktórium tagjai ott
foglaltak helyet, s kihirdették az
ítéletüket. Miskolczyt ott a helyszínen agyonlőtték. „Egy kékfestő ingben, hajadonfőtt volt. Egy
nemzetiszín szalagot húzott ki az

inge alól, s Éljen a haza! kiáltással halt meg – idézi édesanyja
szavait Gallai. – Hambalkót
Janech órás cégérvasára akasztották fel, de leszakadt. A tömeg elkezdett kiabálni, hogy kegyelmet!
Többször leszakadt. De nem kegyelmeztek. Egy vörös tiszt német nyelven valamit mondott a
lónak, s a ló fejbe rúgta a földön
fekvő Hambalkót” – folytatja
Gallai Sándor, s hozzáteszi: a másik kettőt a téren lévő fára akasztották.
Dr. Váry Albert szerint az
akasztás egyik végrehajtója Rogászka tengerész volt. A másik
két megnevezett áldozat június
21-én és 22-én halt meg.
Az áldozatok a dunaföldvári temetőben nyugszanak, de emléküket a családjukon kívül nem őrzik. Egy emléktábla, kereszt
vagy egy emlékmű felállítását javasolja a helytörténész, de ezt
kezdeményezte már Tóth István,
a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyletének vezetője is.
Ez az önkormányzat, a civil szervezetek és városlakók összefogásával megvalósítható lenne. «
2019. április
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Nagyváradon jártak a
földvári gimnazisták
A „Határtalanul” elnevezésű országos pályázat nyerteseként márciusban huszonöt diák három tanár kíséretében a romániai Nagyváradon töltött néhány napot. A pályázat célja,
hogy magyar diákok jussanak el határon túli magyarlakta területekre,
ismerkedjenek az ottani emberekkel,
a tájjal, a magyarság kultúrájával.
» SZABADOS SÁMUEL
Puskás Zsolt igazgató-helyettes
készítette el a pályázatot, mely a
„Kultúra, ami összeköt” címet
kapta. Feltétel volt, hogy a magyar diákok készítsenek rövid
kulturális műsort, melyet vendéglátóiknak kell bemutatni. A sikeres pályázat értelmében a kint tartózkodás költsége nem terhelte a
diákokat. Puskás Zsolt igazgatóhelyettes, a földvári küldöttség
vezetője sikeresnek tekintette a
kirándulást. A kiutazó diákok szá-

mára egyfajta jutalomnak értelmezhető ez a néhány nap. Ezzel
tisztában is voltak, viselkedésükkel méltóképpen képviselték iskolájukat határon kívül is.
A vendéglátó iskola a nagyváradi Ady Endre líceum volt, mely az
ottani oktatási rendszerben a középiskolai kategóriának felel meg.
A házigazdák igen szívélyesek
voltak. Diákok, tanárok ismerkedtek egymással. Bemutatták az iskola épületét, beszéltek az oktatási
rendszerükről. Diákjaink órákat is
látogattak. Az öt nap sok színes
programot tartalmazott. Az első
nap színházi előadással zárult. Ellátogattak Nagyszalontára, Arany
János szülőfalujába. Kirándultak a
Király-erdőben, megnézték a Tordai-hasadékot, a sóbányát. Ismerkedtek Váraddal, történelmi múltjával. Jártak a várban és az Ady
múzeumban. Utolsó nap került sor

Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Házi gyermekorvos
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony
(igény esetén vállalkozó házi
gyermekorvos státusz)
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor
Pál utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény, valamint a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Dunaföldváron a II.
számú házi gyermekorvosi körzet
ellátása (gyermek lakosságszám:
516).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint az egészség2019. április

ügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• A Kjt. 20. § alapján a pályázó
ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és
büntetlen előéletű legyen.
• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ szerinti csecsemő- és
gyermekgyógyász képesítés.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Egészségügyi alkalmasság.
• B kategóriás vezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt

a földvári diákok irodalmi összeállításának bemutatására, melynek
témája az évforduló kapcsán Ady
Endre irodalmi munkássága volt.
Az estet közös néptánc tanulás
zárta.
Szurok Bence, a gimnázium 10.
osztályos tanulója először járt romániai magyarok közt. Izgalmas
volt számára az első találkozás.
Örömmel tapasztalta, hogy az ottani diákok hasonló módon élnek
és gondolkodnak, mint ő. Hallott
arról is, hogy nem mindig problé-

mamentes a magyarságot megélni, felvállalni egy tizenévesnek
Romániában. Más, számára szokatlan az oktatási rendszer. Egy
történelem órát látogatott meg,
furcsának tartotta, de nem bánta
meg, hogy bement. Nagyváradot,
főleg a városközpontot nagyon
szépnek, európai jellegűnek látta,
a külvárosi részek viszont kissé
elhanyagoltak. Jól érezte magát
az öt nap alatt, és pár hét múlva
szívesen várja majd a Dunaföldvárra érkező váradi diákokat. «

jelent: Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Képesítést igazoló okiratok
másolata.
• B kategóriás vezetői engedély
másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Egészségügyi alkalmasság
igazolása.
• Három hónapnál nem régebbi,
büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó
nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)–
(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy
– a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,

– hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2019. június 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a
pályázatnak a Dunaföldvár Város
Önkormányzata címére történő
megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „ házi gyermekorvos”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról – a bizottsági véleményezést követő első ülésén – Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
Egyéb lényeges információk:
– Dunaföldvár Város I. és II.
számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó
háziorvossal és az önkor- ►
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► mányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
– A munkáltató a Kjt. 21/A. §
alapján 3 hónap próbaidőt köt ki,
amennyiben közalkalmazotti jogviszony keretében kerül betöltésre az álláshely.
– A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól

rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
– Az önkormányzat a feladat
ellátásához a rendelő helyiséget,
valamint annak felszerelését és
berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal.
– Igény esetén a belvárosban
felújított szolgálati lakást biztosítunk.

Lakossági felhívás

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tűz, különösen erős szél esetén. A
szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek
meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy
kerti hulladék szabadtéri égetése,
kivéve, ha azt külön jogszabály –
pl. növény egészségügyi okból
hatósági engedély beszerzése
mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott
település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni
ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amenynyiben az égetést jogszabály
megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti
grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete
mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Sza-
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bályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet tartalmazza. A
szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz
oltására alkalmas kézi szerszám,
és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról,
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet
nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását,
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten
a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is
–, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére,
illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt
az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://
www.katasztrofavedelem.hu,

– Az önkormányzat praxisonként havi 30 000 Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
– Dunaföldváron központi
ügyeleti ellátás működik – Paksi
telephellyel.
– A nyugdíjazás miatt megüresedett II. számú házi gyermekorvosi körzet tulajdonosa a leendő
gyermekorvos részére megvételre
http://tolna.katasztrofavedelem.
hu), vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató
kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Nyílt napok
a Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Varázskert Bölcsődéjében
Sok szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt
2019. április 24-én és 25-én,
10–11 h-ig tartandó nyílt napjainkra, amely alkalmakon betekintést kaphatnak a bölcsődés gyermekek mindennapjaiba, megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei
dajkákkal és az épület sajátosságaival is.
Lehetőség lesz beiratkozásra is.
Szükséges okmányok:
– A gyermek és mindkét szülő lakcím-kártyájának másolata
– A gyermek és mindkét
szülő taj-kártyájának másolata
– A gyermek anyakönyvi kivonatának másolata.
A programon csak egészséges gyermek vehet részt.
Váltócipő szükséges.
Mindenkit szeretettel várunk:
Bálint Erika,
bölcsődevezető

felkínálja a tulajdonában álló
gyermekorvosi rendelővel egybeépített belvárosi családi házát –
erről az érintettel szükséges
egyeztetni.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
06/75/541–553 telefonszámon.

AZTAKESERVIT!!!

2019. április 13-án, szombaton, reggel 8 órai kezdettel
kerül sor az immáron ötödik
szemétszüretre.
Regisztráció Dunaföldváron a Mély útnál, az Aztakeservit Békebázison.
A nap folyamán szervezett
keretek között, szelektív
gyűjtéssel megtisztítjuk Dunaföldvár környékét.
Az ehhez szükséges eszközöket és az étet/italt biztosítjuk.
A nap végén ünneplés,
koncertek.
A rendezvény ingyenes.
Tegyünk együtt a környezetünkért!

Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd
közreműködésével, ingyenes
nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Művelődési ház
Márciusi programok

A programokat a Művelődési
Központban tartjuk. Az ettől eltérő helyszíneket külön feltüntetjük.
Online jegyvásárlás minden
programunkra: www.dunafoldvar-muvhaz.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Március 27. szerda 18:00
PILLANATOK A TERMÉSZETBŐL
Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotói. Az előtérben
a kiállítás április 25-ig látogatható
Április 2. kedd 10:00
A Dunaföldvári Vár NYITVA
október 31-ig
www.foldvarivar.hu
Április 3. szerda 14:00
ÚTON A ZENE
A Magyar Filharmonikusok koncertje gyerekeknek
Április 4. csütörtök 18:00
BEFEJEZETLEN SZIMFÓNIA
Cyranski Mária szobrászművész
emlékkiállításának megnyitója
az Ispánház galériájában.
Megnyitja: Szente Tünde szociológus.
Közreműködik: Koffán Berta
A kiállítás június 16-ig látogatható naponta 10:00–18:00-ig
(hétfő szünnap)

Április 11. csütörtök 19:00
DUMASZÍNHÁZ
Szomszédnéni Produkciós Iroda
önálló estje. Jegyár: 3.300 Ft
Április 12. péntek 18:00
MAGYAR KÖLTÉSZET
NAPJA
Vers– és prózaíró pályázat díjátadója a Mistral együttes koncertje. Jegyár: 2.000 Ft
Április 17. szerda 19:00
VÁROSHÁZI KONCERTEK
PTE hegedű kamaraest
Bánfalvi Zoltán hegedűművész
Nakazama Akiko Klára, hegedű
Nyári Tibor, hegedű
Szűk Csaba, hegedű
A belépés díjtalan!
Április 18. csütörtök 10–13:00
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
kézműveskedés, kerámia, tojásfestés, szabadtéri játékok és nyuszi-kalács sütés
Belépő: főtt tojások
Április 26. péntek 17:00
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
MAGYAR VILÁG, TÖRÖK
VILÁG a Dunaföldvári Vár új
állandó kiállításának megnyitója
Április 30. kedd 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a
Marcipán Cukrászdában
Eszterhai Katalin írónő „Majdnem Esterhazy…” című regényének bemutatója
Regisztráció szükséges!
Kötelező fogyasztás: 1.000 Ft

PÁLYÁZAT A VÁROS
30. SZÜLETÉSNAPJA
ALKALMÁBÓL

A pályázati kiírás letölthető honlapunkról vagy átvehető személyesen a művelődési házban.
„Fotózd le a múltat!” – fotópályázat
Keress egy régi fotót Dunaföldvárról – neten vagy a nagymama
fiókjában –, keresd meg a helyet,
ahonnan a régi képet készítették
és fotózd le újra!
Díjazás: kategóriánként az 1.–3.
helyezett pénzdíjazásban részesül. A zsűri által legjobbnak ítélt
fotókból 2019. június 22-én, a
Múzeumok Éjszakáján kiállítás
nyílik a Dunaföldvári Várban.
Beküldési határidő: május 15.
16:00
Beküldés: kizárólag e-mailben a
palyazat@dunaföldvar.hu címre
Fontos:
– minden pályaműnél a beküldő
neve és elérhetőségi adatai mellett jeligét is meg kell adni
– a régi és az újonnan készült fotót is be kell küldeni
– a pályázatra beküldött digitális
fotó hosszabbik oldala (méretaránytól függetlenül) minimum
3000 pixel legyen

Lakossági
veszélyeshulladékgyűjtés
» DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. április 13. (szombat) 9–
12 óráig a Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 9. a Szerb templom melletti
területen.
Az akcióban a lakosság részéről
következő hulladékokat lehet díjmentesen leadni:
Festék maradvány (szilád, folyékony), olajos flakon, fáradtolaj, sprays flakon, fénycső, irodatechnikai hulladék (nyomtató patron, toner), hígító, étolaj.
Figyelem!
A felsorolt hulladékokon kívül
más hulladékot nem áll módjában
átvenni az Átvevőnek!
A gyűjtés során csak a háztartásban keletkezett veszélyes hulladék adható le háztartási mennyiségben!
Kérjük a lakosságot, hogy a
hulladékfajtákat külön csomagolva, a folyékony hulladékokat csepegés mentes edényben hozzák a
helyszínre!
Az önkormányzat fenntartja azt
a jogát, hogy az akciót a meghirdetett időpont (1200óra) előtt lezárja, amennyiben azt a pénzügyi
keret úgy kívánja! «

Március hónap a József téri óvodában
Hó olvasztó, bimbót hordó,
rügy-mozdító… a március szebbnél szebb jelzői a népi mondókákban. Valóban: március évszakváltó
hónap. Nemcsak a természet, hanem minden felnőtt és gyermek is
érzi a változást. Hosszabbodnak a
nappalok, új életre kel a természet, virágba borulnak a fák, lassan eltűnik a bús, borongós téli
időszak. Erre a változásra építettek március hónapban a dunaföldvári József téri óvoda pedagógusai. Témáik közt szerepelt a növények ébredésének, a (vissza) költöző madarainknak, a vadon élő
állatok életének, életmódjának
megfigyelése. Március elején (farsang farkán) kiszebáb égetéssel
űzték el a telet. Ez a tavasz eljöve2019. április

telének ünnepéhez kötődő népszokás évek óta hagyomány a József
téren. Csörgő, zörgő hangszerekkel, hangos rigmusokat skandálva
járták körbe az óvodát, majd égették el a kiszebábokat egy hatalmas máglyán. Közben verseltek,
énekeltek és zajongtak, hogy végleg elijesszék a telet.
» V. LAJKÓ ANITA
Ebben a hónapban az óvodások
a közlekedéssel is foglalkoztak: a
gyalogos közlekedés és a kerékpározás szabályaival, néhány jelzőtábla megismerésével. Játékosan, a csoportszoba játékszereit
felhasználva épültek a városok,
készültek a jelzőtáblák. A séták
során minden közlekedéssel kap-

Ünneplőbe öltöztek a Törpe csoportosok

csolatos ismeretet felelevenítettek, elmélyítettek.
„Nemzetiszín kokárdával/ Ünnepelünk e napon. /Itt díszlik a
szívem fölött,/ Büszke vagyok rá
nagyon!” – szavalták a József
tériek Szepsy Eleonóra versét. A
jeles napok, ünnepek is fontos helyet kapnak március hónapban.

Mint országszerte minden óvodában, a József téri óvodában is
megemlékeztek nemzeti ünnepünkről. Fontos, hogy már az
óvodás korú gyermekekben tudatosodjon, hogy a mi hazánk Magyarország, hogy ők magyar
gyermekek, erősödjön a hazájukhoz való kötődés, pozitívan ►
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► viszonyuljanak nemzeti ün-

nepeinkhez. Az óvónők színes
történeteket mesélnek a korszakról, „lefordítják” azokat a gyermekek nyelvére. Katonás, lovas,
huszáros énekeket, verseket ismernek meg az ovisok, készülnek
a nemzetiszínű zászlók, kokárdák, megismerkednek Magyarország címerével, nemzeti Himnuszunkkal, a Szózattal. A József
téri óvodában hagyományosan a

nagycsoportos gyermekek készülnek ünnepi műsorral, idén a
Törpe csoportosok. A gyerekek
készítettek fiatalabb társaiknak
papírkardokat, csákókat és nemzetiszínű zászlókat is, amelyeket
a műsor végén - a felcsendülő katonai indulókra - vidáman lobogtathatott mindenki. Az ünnepi délelőttön az óvoda apraja-nagyja
elsétált a közeli Kossuth térre,
ahol énekszó és verselés közben

mindenki elhelyezte az általa készített művet a Csepeli István fafaragó mester által alkotott emlékmű tövében.
Március 22-e 1992 óta a víz világnapja. Szintén fontos nap a hónapban, évek óta ekkor tervezik az
óvodában a „vizes hetet”. Minden
csoport másképp dolgozta fel ezt a
témát. A víz körforgása, Földünk
vizei, az édesvízkészlet, víztakarékosság, vizeink élővilága, a víz fon-

tos szerepe az energiatermelésben,
régi idők vízimalmai, vízi sportok
– rengeteg témát érintettek a hét során. Az óvoda épülete és a csoportszobák is vizes dekorációt kapnak.
A Törpe csoportban a gyermekek
által gyűjtött képeket felhasználva
vízi montázs készült, a Gomba csoportban érdekes kísérleteket végeztek a vízzel, a Pille csoportosok
„sporthorgászokká” váltak a
szőnyegen kialakított tónál. «

latát alkalmanként egy-egy sikeres táncház esten napjainkban is
átélhetik a résztvevők. A koncert
közös dalénekléssel, lakodalmas
csujogatással ért véget.
Sipos Mihály beszélt az együttes évi programjáról is. Nemsokára megjelenik egy közös lemezük
az Amadinda Ütőegyüttessel. A
koncertnaptáruk már tele van.
Svájc, Észtország, Észak-Amerika a következő hónapok célországai. Sipos Mihály nemrég érkezett haza Japánból, ahol koncertet

adott, és gyerekeket tanított hegedülni. Örömmel tapasztalta, hogy
az ottani iskolák ének-zene oktatásában milyen jelentős szerepet
kap a Kodály módszer. «

Rendhagyó énekórák a Muzsikás
együttes közreműködésével
A nemzetközileg is ismert Muzsikás
együttes március 21-én három koncertet adott a dunaföldvári általános iskolás és gimnazista diákok
számára az általános iskola nagy
aulájában.
» SZABADOS SÁMUEL
Sipos Mihály, a zenekar hegedűse, alkalmi szóvivője elmondta,
hogy gyakran megfordulnak városunkban akár magánemberként
is, hiszen egyik tagjuknak felesége földvári származású. A három
előadás tudatosan rendhagyó
énekóra jelleget öltött. 2004 óta
évente 30-40 iskolába jut el a zenekar hasonló produkcióval. Szerintük nagyon fontos, hogy a fiatalok megismerjék a hazai népzene igazi értékeit. A népi motívumok jelen vannak a komolyzené-

ben is, például Liszt műveiben, de
megjelennek a hazai pop, rock
zenében, sőt a jazz ritmusvilágában is. A zenészek szerint a mai
fiatalok nagy része fogékony a
népzene iránt, csak el kell juttatni
ezeket a zenei értékeket hozzájuk.
A koncert során szóba került Bartók és Kodály munkássága is,
akik elsőként ismerték fel a népzene értékeit, és elsőként kezdték
gyűjteni őket. A zenészek egyenként mutatták be hangszereiket, s
beszéltek a megszólaltatás technikájáról. Felcsendültek a pásztorélet dallamai. Erdélyi mulatós zene, melyre vidám alkalmakkor,
vagy lakodalmakkor táncoltak,
énekeltek a fiatalok. Nagy közösségformáló ereje volt a zenének,
táncnak, dalnak együtt a magyar
népi kultúrában, melynek hangu-

Pillanatok a természetből
Március 27-én este a művelődési
központban Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze nyitotta meg Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotóinak közös kiállítását.
» SZIEGL ERIKA
A Dunaföldváron élő házaspárt
jól ismerik a földváriak. Ági itt
született és nőtt fel, évtizedekig
óvónőként dolgozott a helyi óvodákban, a szomszédos Dunaegyházáról származó Feri is több
szállal kötődik városunkhoz. A
természet szeretete és tisztelete
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már gyerekkorukban beléjük ivódott, mindkettőjük édesapja természetjáró ember volt, horgásztak, vadásztak. Ági óvónőként is
fontosnak tartotta a növény- és
állatvilág megismertetését a gyerekekkel, csoportjaival elsőként
nyerte el Dunaföldváron a Zöld
óvoda címet. Feri a hetvenes
években kezdett fotózni, a mesterséget is kitanulta, így a technikai tudást feleségének is átadta.
Szabadidejükben együtt járják az
erdőket, mezőket, vízpartokat,
ahol a türelem, kitartás, a növények és állatok szeretete és isme-

rete csodálatos képeket ihlet.
Gyakran kora hajnaltól késő estig
ülnek lesben, hogy elkaphassák
azt a pillanatot, ami egyszeri és
megismételhetetlen, de ahogy ők
fogalmaznak „a fényképezőgép
segítségével maradandóvá válnak, hogy még sokáig tudjunk
bennük gyönyörködni”.
A kiállított fotók érdekessége,
hogy az alkotópáros szöveggel kíséri a képeket. Így nem csak a
szemünket gyönyörködtetik az alkotások, de hasznos és érdekes
információkkal is ellátnak bennünket.
A képeket április 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési központ aulájában. «

Kutyaoltás!
2019. április 16-án (kedden)
kampányoltást tartunk Dunaföldváron a kutyák veszettség
elleni immunizálása céljából.
Minden 3 hónaposnál idősebb kutya oltása és féreghajtása kötelező!
Az oltás díja 4000 Ft.
Kérjük, az oltási könyvet
mindenki hozza magával!
A féregtelenítő tablettáért
(200Ft/db 10 kg-onként) és az új
oltási könyvért külön kell fizetni.
Az oltás elmulasztása esetén a
164/2008/XII.20 rendelet alapján 75.000–225.000 Ft büntetést kell kiszabni.
Az oltás helyei Dunaföldváron:
Dr. Cziger Zsolt, Szent István
utca 25. (Tel: 06 30/244 9572)
9–12 és 13–17 óra között
Dr. Schmieder László, József
tér 9. (Tel: 06 30/9 028 428) 9–
12 és 13–16 óra között
Túri Állatklinika, Beszédes
sor 2–4. (Tel: 06/30 2 096 096)
9–12 és 13–17 óra között
2019. április
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Domonkos nővérek Dunaföldváron
Érdekes előadást hallgathattak,
akik február 20-án este a művelődési központba látogattak.
» SZIEGL ERIKA
A Láthatatlan kötelék című
előadássorozat keretében három
domonkos-rendi nővér beszélt
életükről, hivatásukról, isten iránti elköteleződésükről. Sokakban
felmerülhet a kérdés, a 21. században miért választja valaki a
rendi élettel járó életmódot. An-

gelika, Mirjam és Imelda nővérek
előadása sok mindenre választ
adott. Bemutatták az Árpád-házi
Szent Margitról elnevezett rendet,
melyet 1868-ban alapított újra
Kőszegen egy olasz domonkos
szerzetes hajadon olasz és osztrák
nőkkel. A domonkos-rend női ága
a török korban kihalt, vele együtt
a fiatalon elhunyt királylány,
Margit lelki – szellemi hagyatéka
is. A kora középkorban alakult
domonkos-rend kolduló és prédi-

„A Duna kékje csak az igazi kékség”
» V. LAJKÓ ANITA

Hatodik alkalommal szerveztek
Kék Szalag futást Dunaföldváron
március 22-én a kora délutáni órákban. „Fuss, kocogj, sétálj a Duna
mellett a Dunáért, az egészsége-

dért!” – olvashattuk a programra
csalogató plakáton az alábbi mondatot. György Márta, az Eszterlánc
Óvoda óvodapedagógusa, az esemény ötletgazdája hat évvel ezelőtt
hívta életre az évről évre egyre népszerűbbé váló eseményt. Elmondása szerint hármas motivációból született az ötlete: családi programokat
szervezni az óvodásoknak és szüleiknek, felhívni a városlakók figyelmét a Duna szépségére és vigyázni
annak tisztaságára.

Először rendeztek Dunaföldváron
országos motocross bajnoki futamot
A Magyar Motorsport Szövetség
döntése alapján március 16-án városunkban került megrendezésre az
országos bajnokság szezonnyitó versenye. A szövetség alapos helyzetelemzés után döntött a földvári futam mellett.
» SZABADOS SÁMUEL
A Dunaföldvár-Solt közös motocross csapat volt a rendező házigazda. A pálya minősége és a
közlekedési megközelíthetőség,
valamint a szervező házigazdák
eddigi teljesítményei alapján döntött a szövetség a dunaföldvári
helyszín mellett. Majosházi Péter
a szövetség részéről meg volt elégedve a körülményekkel és a
szervezéssel. Hangsúlyozta, hogy
a szezonnyitó verseny mindig
nagy jelentőségű. A versenyzők a
téli pihenő és felkészülés után ez
2019. április

alkalommal mérettetik meg magukat először. A bemutatkozás tehát egyfajta presztízst is teremt a
szezonra. Nem véletlen, hogy
nagy volt az érdeklődés. 190 motoros állt rajthoz a különböző kategóriákban. Itt voltak a sportág
nagyjai, például Németh Kornél,
Gyenes Emánuel, Homó Bence,
Szőke Márk, vagy a veterán kategóriából Blonger József. Érkeztek
versenyzők Szlovákiából, Romániából is. A kissé hűvös, szeles
idő ellenére több száz néző gyűlt
össze az ország minden pontjáról
a szezonnyitó rendezvényre. A
versenyzők szerint a pálya minősége nagyon jó volt. Az előző napi eső lazává, könnyűvé tette a
homokos talajt, mely szinte alig
porzott. Jó volt a szervezés, a pálya kijelölése. Pontosan rajtoltak
az egyes futamok. Baleset nem

káló rend volt, a 17. században
megalakult apostoli kongregáció
azonban már jobban meg akart felelni a kor kihívásainak, így vállalták a lányneveléssel járó feladatokat. Az 1950-ben feloszlatott rendnek hét rendháza és iskolája volt. Bár a Rákosi rendszer
feloszlatta az összes magyarországi szerzetesrendet, egy részük,
ahogy a domonkosok is, próbáltak kapcsolatban maradni egymással, segíteni a hitélet fennmaradását. Az 1990-ben újraalakult
rend három helyen, Kőszegen,

Budakeszin és Hódmezővásárhelyen működik. A Kongregáció által fenntartott óvodákban, iskolákban és gimnáziumokban a katolikus hitre nevelnek, főiskolai
szinten tanítanak teológiát, pasztorációs munkát végeznek, lelki
gyakorlatokat és napokat tartanak. Ahogy a nővérek előadásukban is megfogalmazták, egész
életükkel és lényükkel az evangéliumot hirdetik, isten igazságát
tanulmányozzák és minél több
emberhez szeretnék eljuttatni a
szerzetesi hivatás szépségét. «

Emiatt a szervezők (idő közben Dósáné Vigh Katalin testnevelővel és Varró Katalin óvodapedagógussal bővült a szervezők köre) minden évben - a regisztráció során – gyűjtenek valamilyen környezetre káros
anyagot: használt háztartási olajat, műanyag kupakot, használt
elemet stb.
Az esemény egyre több embert
vonz: immár nemcsak az óvodások és szüleik, hanem a Holler
UNFC kézilabdásai, a judo szakosztály, az általános iskola alsó és

felső tagozatos diákjai valamint a
gimnazisták is képviselték magukat. 2019-ben közel 180-an futottak a Dunáért.
A táv jelképes: a Kossuth utca
4. szám alatti óvoda udvaráról a
Duna-parti Rakpart étteremig a
Mély úton keresztül futottak, kocogtak a résztvevők. Itt a helyi
Halászcsárda jóvoltából frissítővel várták a célba érkezőket. Jó
hangulatú, családbarát, remek
program a Kék Szalag futás. A
szervezők már most ígérik: jövőre
folytatás! «

történt. 12 kategóriában zajlottak
a versenyek korosztály, illetve
hengerűrtartalom alapján. A legfiatalabb versenyző hét, a legidősebb veterán kategóriában hatvan
feletti volt. A sikeres szezonnyitó
tapasztalatai alapján nagy a valószínűsége annak, hogy a szövetség döntése alapján jövőre is lesz
országos bajnoki futam Dunaföldváron. «

„Ha a gyerekek elfogadva és
barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a
szeretetet a világban.”
Kérjük, ajánlja fel adója
1%-át
a
Dunaföldvári
Bölcsődét Támogató Alapítvány javára!
Adószám:18203703-1-17
Köszönjük.

25 éves a Kutya-Macska ABC || VÉDEKEZZ a kullancs, bolha
és a szívférgességet okozó lepkeszúnyog ellen! 6–8 hónapos
védettséget nyújtó Forestó, Killtix és Caneshield nyakörvekkel ill. a Pestigon spot-on cseppekkel!
Széles tápválasztékunk kutyáknak már 220Ft/kg-os ártól!
EUKANUBA szuperprémium tápok teljes választéka.
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200
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Apáról ﬁúra – Kovács Zoltán
Sorozatunk ezen darabja a dunaföldvári néptánc egyik alapkövét
mutatja be, legalábbis nincs olyan,
hogy valakinek ne jutna eszébe erről a témáról Kovács Zoltán „Kolléga”, akinek sűrű szakállas alakja
minden korabeli fotóról messze virít. Tudjuk persze, hogy nem egyedül volt ebben a körben ikonikus ﬁgura, mégis, nem nagyon akadt a
sorozatban nyilatkozók között, aki
ne említette volna a nevét. Hát,
íme:
» BAKSAY ERIKA
– Annak idején általános iskolás korunkban Semetkay Ágnes
néni kiválasztott néhányunkat, és
dolgozni kezdett velünk, igaz, a
fellépéseink eleinte csak iskolai
ünnepségre korlátozódtak, de az
is nagyon érdekes volt, szerettünk
szerepelni. A gimnáziumban már
Péterffy Attila vezette a saját csoportját, amibe utánpótlást keresett. Nyolcadikban feltette a kérdést, hogy ki megy majd gimnáziumba, hiszen ők képezték a csoportja magját. A gimnáziumi csoport aztán átkerült a művelődési
házba, onnan pedig már Földvár
Néptáncegyüttes néven folytatta a
pályafutását.
– Valamiért téged mindenki
Kollégának hív. Van ennek köze
a tánchoz?
– Az égvilágon semmi. Szabados Sámuel tanár úr keresztelt el
így, aki nagy becenév-aggató. Valahol egyszer valóban kollégák
voltunk, ahol így is hívott következetesen, ami aztán rendesen
rajtam ragadt.
– Vannak híres fotók, amelyekből plakát is készült, például
az ostoros tánc, ahol Szurma Jenővel ugrotok a levegőbe…
Olyan, mintha az isten is táncosnak teremtett volna…
– Valamennyi adottságomnak
lennie kell a tánchoz, az biztos.
De hobbinak indult az egész. Aztán jött Péterffy Attila és a Salamon Attila, akik a profizmust
hozták a csapatba, sok munkával
próbáltak minket felvinni egy
amolyan fél profi szintre.
– Nincs ember, aki ne hangsúlyozta volna azt, hogy a Földvár
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Néptáncegyüttesben –nyilván a
tánchagyomány szeretetén, tiszteletén kívül – a társaság, a közösségi élet volt a meghatározó.
Te hogy látod ezt?
– Főleg Péterffy Attila idejében
sosem ért véget a nap a próba
után, átmentünk a Piroska különtermébe és ott beszélgettünk,
sörözgettünk, összehozott minket
a tánc. Ez később is megmutatkozott a barátságokban, egyesek a
párjukat is onnan választották.
Nyilván ebben az is benne volt,
hogy hasonló korúak voltunk, zömében egy iskolába jártunk, de a
közös érdeklődés meghatározta a
kapcsolatainkat. Jellemző, hogy
amikor művészeti vezető híján a
tánccsoport feloszlott, nem széledtünk szét, hanem, lényegében
ugyanazzal a társasággal a művelődési házban létrehoztuk az
ifi-klubot. Aztán az új vezető érkezésekor gyakorlatilag egyben
voltunk. A barátságok tehát megmaradtak, helyenként a mai napig
tartanak.
– Az nem merült fel, hogy ebben a köztes időben te vidd a
tánccsoportot?
– Sajnos volt olyan egészségügyi problémám, ami nem csak
ezt, a folytatást is meggátolta.
Mindkét térdemben meg kellett
műteni a porcot, hiába, nagydarab
gyerek voltam, és odavágtam a
táncot rendesen, sokszor aszfalton meg betonon, és ezt nem bírta
a térdem. Ez valamikor a 80-as
években volt, de annyira ragaszkodtam a táncoláshoz, hogy még
a katonaság éveiben is folytattam.
Volt ott például egy verseny, amolyan ki mit tud a katonaságban,
ahol egy lánnyal elsők lettünk a
néptánc kategóriában.
– A tánc a közösség és a fellépések, utazások mellett más érdekességet is hozott. Például filmes szereplést.
– Igen, Gazdag Gyula a környéken forgatta a Sípoló macskakő című filmjét, ebbe kerestek
vidéki néptáncosokat és egyéb
statisztákat is. Földvári szereplők
is játszottak tehát a filmben, így
például a gimnáziumi csoport is
táncol Bognár Zoltán tanár úrral,

aki harmonikán játszott, de rajta
kívül számos más gimnazista is
feltűnt a vásznon.
Bognár Zoltán egyébként korábban is kísért minket, mert
eléggé problémás volt az élőzenei
kíséret megszervezése mind a
próbákra, mind a fellépésekre.
Gyakran gépzenére voltunk kénytelenek táncolni, mert a korrepetitor és a zenekar nagyon sokba
került.
– Utazások…
– Szlovákia, Lengyelország,
sajnos Portugália és Görögország
a katonaság miatt kimaradt, aztán
voltam Franciaországban, Szicíliában és rengeteg városban itt Magyarországon. Sok élményben,
kalandban volt részünk, sikerekben és ünneplésben. Szokásunk
volt, hogy minden országban
megtanultunk egy helyi dalt, amit
aztán óriási ovációval fogadtak.
Megesett, hogy Franciaországban
egy ügyvéd házaspár meghívott
minket egy italra, 30–40-en ültünk egy magánlakásban és kiittuk a bárszekrényüket. Ezt is a
táncnak köszönhetem, ahogy a
munkámat is. A művelődési házban táncoltam, sokat nyüzsögtem
ott, aztán a Götzinger Karcsi bácsi felajánlott nekem egy munkahelyet és itt is ragadtam. Ez persze azt jelentette, hogy a két dolog összefonódott. Munka után
sokszor ott kellett maradni próbálni, gyakran éjszaka értem haza, sok volt, de nagyon élveztem.
– Sosem merült fel benned,
hogy profi táncos legyél?
– Gondolkodtam rajta, de talán
nem volt bennem annyi elszántság. Nagyon kötődtem is ide, Dunaföldvárra, a családom, minden
ide húzott. Eleinte nem is igazán
volt erre lehetőség, nem működtek
a környéken olyan profi együttesek, ahol táncolhattam volna, később meg, amikor lehetőség lett
volna, beütött a térdproblémám.
De nem is igazán akartam.
– Táncház?
– Nem igazán jártunk táncházakba, de gyakori volt, hogy előadás után mi tartottunk táncházat
az érdeklődőknek. Nagy örömet
jelentett azoknak, akik táncolni
szerettek volna, de nem csoportban, emellett közösségi élményt

is nyújtott. Akkoriban nagy divatja volt a táncháznak, egyfajta kör
járt oda, de keletje volt más
amatőr mozgalmaknak, irányzatoknak is, sőt, ezek élvezték a
kultúrpolitika támogatását is.
– Mit köszönhetsz a táncnak a
privát életedben?
– A munkahelyemet, ami az
egész életemben végigkísér mindenképpen. És élményeket,
mondjuk Franciaországban, ahol
nemzetközi néptáncos fesztivált
rendeztek. Egy hatalmas cirkuszi
sátorban építették fel a színpadokat, a város tele volt a világ minden tájáról érkező táncosokkal, az
a rengeteg ember jött-ment, hatalmas közönség előtt táncoltunk,
felemelő érzés volt. Az utcákon, a
sátorban is nagy sikerünk volt,
szerettek, ünnepeltek minket.
Ezek a fellépések még erősebbek
voltak, mint egyébként, mindenki
nagyon odatette magát, pedig a
magyar néptánc magában elég
erőteljes tud lenni. A magyar tánc
virtuóz, szemben más népek keringőjével, vagy, ahogy a németek dülöngélnek, a bajorok csapkodják a talpukat. A magyar tánc
sokoldalú és energikus, ha összeszedik egy műsorban, akkor nagyon változatos tud lenni. Sőt
vannak közönségtáncok, mint
például a molnár-tánc, amire a
közönség tombolt. A kedvencem
mondjuk az ostor-tánc volt, egy
szóló, ahol az ember meg tudja
mutatni a tehetségét.
– Így utólag bánod, hogy a térded tönkrement? Gondolom,
most is fáj…
– Fáj, ez már nem múlik el. De
egy pillanatig sem bánom, hogy
úgy odacsaptam… «
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Apáról ﬁúra – Fabó Ferenc
Fabó Ferenc gyerekkorában nem
szeretett szerepelni. Az iskolában
rá nem lehetett venni pár szó elmondására egy karácsonyi műsorban. Aztán hatodik osztályos korában a dunaegyházi lányok néptáncegyüttes szervezésébe kezdtek.
Előbb összehoztak egy lánycsoportot, majd néhány hónap múlva ﬁúkat is kerestek. Ferenc előbb ellenállt, aztán engedett az erőszaknak,
és belépett a táncegyüttesbe. Akkor
szerette meg annyira a táncot, hogy
69-ben, amikor a dunaföldvári gimnáziumba került már természetes
volt, hogy belép az itteni tánccsoportba. Fabó Ferenccel, sorozatunk
utolsó visszaemlékezőjével a városi
televízió készített portrét.
» BAKSAY ERIKA
– Mitől szereti meg az ember a
táncot? Milyen élményt nyújt?
– Az ember vérében benne kell,
hogy legyen, hogy élvezze. Hogy
ez előjön-e, ahhoz kellenek a
megfelelő körülmények is, és a
próbák, az előadások élményei, a
társaság, amit az a közösség adott
egy olyan pozitívum volt, ami elindította ezt a folyamatot.
– Tehát 69-ben Dunaföldváron
Péterffy Attila csoportjához csatlakoztál. Hogy emlékszel vissza,
voltak szakaszok, amikor lendületet vett, vagy határozottabb formát öltött a helyi néptánc?
– Egy hosszabb periódusban
többféle szakasz elkülöníthető.
Mire a korosztályom leérettségizett, Attila olyan alapokat képezett, ami miatt nem hagytuk el az
együttest, hanem tagok maradtunk, visszajártunk, így fejlődött
az egész. Holott én például személy szerint nem vagyok földvári, hanem tősgyökeres dunaegyházi. De, ahogy eljártam a gimnáziumba, ahogy megismertem a
várost nagyon megszerettem. A
Duna, a régi utcák hangulata és a
tánc által kapott élmények annyira elmélyítették az itteni kapcsolataimat, hogy Dunaföldváron
alakult ki a baráti közösség, így a
heti próbákon kívül hétvégeken is
ide jártam, annyira, hogy egy idő
után sokan azt gondolták, hogy
eredetileg is földvári vagyok.
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– Az a periódus, amiben aktívan táncoltál milyen összhangban volt magának a csoportnak a
fejlődéséven?
– Úgy emlékszem, hogy az
együttes magja – velem együtt –
83, 84 körül a táncot abbahagyta,
de ez nem azt jelenti, hogy a dunaföldvári néptánc ezzel megszűnt. A Mádi Magdi vezette
utánpótlás csoport vitte tovább a
hagyományt, de erről a periódusról én már nem sokat tudok. Örvendetes, hogy kis szünet után ma
az Ördögszekér viszi tovább a
néptáncos hagyományokat.
– Vajon az Ördögszekeres táncosok ismerik a múltat? Tudják,
hogy előttük is volt a városnak
jelentős tánccsoportja?
– Beszélgettem egyszer az
együttes egyik prominens tagjával, és rákérdeztem erre. Mondta,
hogy ő nem is hallott ilyenről. Kicsit rosszul esett, ezért is örülök
annak, hogy a televízió, helyi sajtó ebben a riport-sorozatban feleleveníti ezeket a régi dolgokat, és
nem mennek feledésbe a mi eredményeink.
– Ki tudnál emelni meghatározó élményeket ezekből az évekből?
– Nehéz kiemelni bármit, de
említsük, mondjuk a keszthelyi
Helikon ünnepségeket, amelyeket
kétévente rendeztek meg. Ezek
háromnapos rendezvények voltak, sok együttes találkozott csodás környezetben, csodás élményekkel. Ebben az időben még
felfelé ívelőben volt az együttes
pályafutása, nem értük el a csúcsot. Péterffy Attila remek munkát végzett, a Helikonon a legjobbak között voltunk. Tudni kell,
hogy amikor az együttes a
csúcspontját élte a 70-es évek vége, 80-as évek eleje felé, akkor
minket az ország 10 legjobb
amatőr együttese között tartottak
számon. Ezt tudni lehetett a sajtóvisszhangból, a szakmai visszajelzésekből, a külföldi utak kiosztásából. Sok fesztiválon vettük
részt országszerte, sokfelé hívtak
minket, jöttek az eredmények,
egyéb visszhangok. Amatőr
együttesként profi szinten táncol-

tunk. Péterffy Attila nagyon komoly alapokat rakott le bennünk,
aztán jött Salamon Attila, aki akkor az Erkel Ferenc Táncegyütteshez kötődött. Ő még komolyabb művészeti képzést adott át
nekünk. Közte volt egy időszak, a
két Attila közötti nagyjából egy
év, miközben mi ébren tartottuk a
tudást, nem széledtünk szét, az új
vezető érkezéséig egyben maradtunk. Ekkor jött Götzinger Karcsi
bácsi, aki a művelődési ház igazgatója lett, általa került ide Salamon Attila, és az együttes lehetőségei komolyan javultak.
– Közben hogy haladt a te személyes életutad?
– Akkoriban végeztem a szakmunkásképzőben, akkor töltöttem
a katonaéveimet, de amikor tudtam, jöttem Földvárra, nagyon
kötődtem ide, és elsősorban a
néptánc miatt. A csoport valami
olyan közösségi élményt nyújtott,
amilyet máshol nem tapasztaltam.
Az összetartást nem csak a tánc,
hanem a személyes kapcsolatok is
adták. A tánc maga egy csodálatos dolog. A legjobb sport és művészet egyben. Nem csak egy
tánc eltáncolása, hanem egy történet elmesélése is. Verbunkban katonát, a molnártáncban molnárt
játszol, a koreográfiával, ruhával,
a mozdulatokkal és a személyiségeddel el kell hitetned, hogy katona vagy molnárlegény vagy.
Nagyon meghatározó korszak
volt ez az életemben. Még a pályaválasztásban is szerepet játszott a tánc, nem akartam mesze
maradni Dunaföldvártól.
– Élmények?
– Rengeteg, de mondjuk a külföldi utak. Franciaországban néptáncos világfesztiválon vettünk

részt. Szicíliában az emberek szeretete, és az, hogy egy teljesen
más világot ismertünk meg. Lengyelországban a lengyel-magyar
barátság által a lengyelek szimpátiáját élvezhettük. Ezeket a fellépéseket komoly felkészülés
előzte meg, szokni kellett a körülményekhez, így például Szicíliában, nagy melegben, a szabad ég
alatt kellett sokat táncolnunk, és
ezt bírni kellett.
– Mi volt az erős közösség
titka?
– Ebben szerepe volt az együttes vezetőjének. Sokat beszélgettünk a táncokról, emberi dolgokról, viselkedésről, sőt személyes
problémákat is megbeszéltünk.
Nem nagyon voltak konfliktusok,
de azokat is meg tudtuk oldani.
Az emberek is valahogy olyan
szerencsés összetételben voltak
jelen, hogy sok személyes kapcsolat, barátság, sőt szerelem is
szövődött.
– Mennyire fontos neked a hagyományok átörökítése?
– Embere válogatja, ki mennyire kötődik a hagyományokhoz.
Én például vonzódom a régi dolgokhoz, és a szüleim is táncoltak
még a régi, dunaegyházi szüreti
bálokon. A táncok, a zene olyan
örökségei a magyarságnak, amit
nem szabad hagyni veszendőbe
menni. Az utánunk következő generációknak át kell adni. Már idősebb koromban visszajártam Dunaegyházára táncolni. Csináltak
egy tánccsoportot, nekik próbáltam meg átadni a tudásomat, tapasztalataimat. «
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