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Sámánnők
Éva és Emese mindenkor a
természetben, az emberek között éltek, a közösségi gondolkodásban magasra növő életfákat, oldalain meseszerűen szép
virágos ágakat neveltek. Általam önkényesen felkent sámánnők ők, élő emberek, s mint
ilyenek, halandóak. Pár héten
belül elmentek e földi világból.
Életszárnyalásuk önmaguk testi-lelki rezdüléseit szivárványra
mintázták, felejthetetlen színképet sugározva. Szívbemarkoló
értékük követendő tananyag lehet.
Csepeli István

Fejlécfotó: Dr. Péteri Judit

Takács
Zoltán
1951. január 22-én született Zalabaksán. Az általános iskolát
szülőfalujában végezte. Női-férfi
fodrász szakmunkás végzettséget
szerzett 1968-ban Zalaegerszegen. Szakmájában helyezkedett el
és nagybátyjával közösen magánfodrászatban dolgozott, valamint
nyaranta a Balatonon is vállalt
munkát. A két éves katonai szolgálatot Lentiben teljesítette légvédelmi tüzérként.
1973-ban vette feleségül Rafaisz Erzsébetet, akivel ugyanebben
az évben költöztek Dunaföldvárra. A Tolna Megyei Szolgáltató
Szövetkezet helyi kirendeltségén
kezdett el dolgozni. Dunaföldváron gyorsan beilleszkedett, a helyiek rövid időn belül befogadták,
hamar megszerette és magáénak
érezte a települést. Dunaföldvár
szeretete már az elején megerősödött benne, több alkalommal kapott felkérést maga vagy családja,
hogy másik településre költözzenek, de mindig Dunaföldvár mellett döntött.
1974-ben megkapta a Hivatalos
Mesterfodrász elismerést, majd
ugyanebben az évben beválasztották a Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesület központi tagjai
közé. 1976-tól kezdődően több
éven keresztül Országosan meghirdetett versenyeken vett részt,
mely során már Dunaföldvár és

egyben Tolna megye hírnevét is
öregbítette, a megszerzett első-második-harmadik helyezésekkel. Az országos versenyeken
elért eredményei révén 1977-től
nemzetközi versenyeken is képviselhette Dunaföldvárt, a megyét
és az országot. A berlini, drezdai
versenyeken
megtapasztalta,
hogy milyen a szervezés, a nagyobb települési igazgatás és az
összefogás.
1974-től a Dunaföldvári Sport
Egyesület (DSE) vezetőségi tagjának választották meg. A tisztségét megtiszteltetésnek, de egyben felelősségnek és fontos munkának tartotta. Megpróbálta a lehető legtöbbet kihozni az akkori
lehetőségekhez mérten az egyesületből és ezen belül a labdarúgásból. 1978-ban az egyesületben a labdarúgók technikai vezetője lett és egészen 1989-ig segítette a csapat és az egyesület
előre jutását. Regnálása alatt a
labdarúgó csapat folyamatosan
lépkedett felfelé, egészen az NB
III-as szintig. Ez idő alatt kérték
fel a Tolna Megyei Népújságtól
sportszakértőnek, tudósítónak,
majd a Népsport (Nemzeti Sport)
külső tudósítójának. Imádta a focit, így nem mondott nemet a felkéréseknek.
2002-ben a Dunaföldvári Önkormányzat Oktatási- és Sportbizottságának külsős tagja lett.
Ugyanebben az évben tevékeny
részt vállalt a Polgári Körök szervezésében. 2003-ban részt ►
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tásában, melynek 2004-től kezdve egészen 2015-ig, a halála napjáig az elnöke volt.
2006-ban választották meg
Dunaföldvár polgárai önkormányzati képviselőnek, mely
tisztségében halála napjáig büszkén dolgozott, hisz több cikluson
keresztül is bizalmat szavaztak
neki azok az emberek, akikért
mindig is megpróbált tenni. Roppant komolyan vette azt, hogy ő,
mint dunaföldvári polgár, és,
mint önkormányzati képviselő a
lehető legtöbbet tudja tenni a településért. Településünk önkormányzatában több különböző bizottságban is dolgozott elnökként, tagként.
2006-tól 2014-ig a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője volt,
ahol mindig Dunaföldvár érdekeit
figyelembe véve, azért lobbizva
vállalta el a bizottságokban betöltendő tisztségeket, feladatokat.
2010–2011 között a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagja volt,
2012–2014 között a Jogi és Ügyrendi Bizottságon kívül a települések számára talán legfontosabb
Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottságnak is tagja lett.
2015-ben Tolna Megye Közgyűlés elnöki tanácsadójává nevezték
ki, mely során többek közt megyei megbízottként felügyelte a
LIMES útvonalhoz tartozó fejlesztéseket.
Városi és megyei munkái során
több alkalommal képviselte Dunaföldvárt, Tolna megyét, és segített építeni a szorosabb kapcsolatokat Németországban és Erdélyben.
Képviselői tisztségeit igen komolyan vette, kifejezetten büszke volt arra, hogy a dunaföldváriak többször is megválasztották
képviselőnek, ezért fel sem merült, hogy szabadidejének jó részét ne a lakosság problémáinak
meghallgatására és megoldására
fordítsa. Bármikor kereshették
– és keresték is – a lakosok,
szervezetek, és természetesen
mindig megpróbált segíteni.
Mindegy, hogy a cserkészcsapat, a helyi televízió, a helyi kórusok, civil szervezetek, vagy

Takács Zoltán
Dunaföldvár
posztumusz
díszpolgára

T

akács Zoltán posztumusz kitüntetése alkalmából televíziónk fiával, ifj.
Takács Zoltánnal beszélgetett.

csak magánszemélyek keresték
meg, kapcsolatait, befolyását
mindig a közösség érdekeit
szem előtt tartva próbált és sok
esetben tudott is segíteni, lehetet szó iskolaépítésről, egyesületi támogatásról vagy a dunaföldvári tájházról, mely ügyét nagyon fontosnak tartotta és szívén viselte. Szívvel, lélekkel
harcolt és kiállt azon ügyek mellett, melyek kicsit is hozzájárulhattak Dunaföldvár gyarapodásához.
Saját képviselői tiszteletdíját is
felajánlotta civil szervezeteknek.
2013-tól kezdve, az akkor megalakuló dunaföldvári Sportért
Kultúráért Egyesület részére a halála napjáig minden évben felajánlotta az önkormányzati munkáért kapott teljes tiszteletdíját.
Minden munka, elfoglaltság
mellett volt három ember az életében, akikért bármit feláldozott
volna, és akiket rajongásig szeretett: a fiától és menyétől született
három unokája.
2015-ben nagy tervei voltak
városunk bekapcsolására az ország igazi vérkeringésébe,
azonban tervei megvalósításra
már nem kapott több időt a
sorstól. Emberséggel, tisztességgel viselt hirtelen jött súlyos
betegség után 64 éves korában,
2015. október 21-én távozott
közülünk.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Takács Zoltánt, munkájának elismeréseképp Dunaföldvár Város
Posztumusz Díszpolgár kitüntetésben részesíti. v

Baksay Erika
Édesapád halála után egy évvel milyen érzésekkel gondolsz
rá?
Nagy űrt hagyott maga után
politikusként és magánemberként is. Magam még mindig nehezen tudok beszélni róla.
Egyébként érdekes, hogy a halálával messze nem szűnt meg a
kapcsolat a párttársaival, munkatársaival, akik folyamatosan
érdeklődnek a város ügyeiről,
az édesapámnak fontos ügyek-

Holler
UNFC
Az Holler Utánpótlás Nevelési
és Felnőtt Club 2007-ben alakult,
labdarúgó szakosztállyal. Az első
megbeszélésre mindössze 20 fő jelentkezett. Ez a létszám fél év alatt
60 főre emelkedett. Az egyesület
elnöke, Holler Ferenc elvégezte az
UEFA „D” és az UEFA „B” edzőképzőt, ennek köszönhetően a térségben elsőként Dunaföldváron
dolgozott minősített utánpótlás-edzői képesítéssel rendelkező
edző. A HOLLER UNFC utánpótlás-nevelés keretében magas szakmai színvonalú edzésmunkát biztosít a fiatalok számára. Az csapat
edzői folyamatos képzéseken
vesznek részt, melynek köszönhetően ma már minden edző képesítéssel rendelkezik.
2010-re az egyesület kinőtte a
megyei versenysportot, így az országos NB III., valamint az NB
II. versenysportban vett részt. Hetente 4–5 edzésen, hétvégente pedig versenyeken vesznek részt a
gyerekek. Ez az edzésforma teljes
elhivatottságot követel a fiataloktól, valamint támogatást a szülők
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ről, és úgy általában mindenről,
amihez köze volt. Édesapámat
megviselte a politika, bár fizikailag jól bírta, talán a sportmúltjának köszönhetően is. Megviselte, másfelől nagyon élvezte
is. Fontos volt számára a közösség érdeke, harcos is volt, ha
kellett. Fideszes politikusként
egy eszme, ideológia mentén
haladva, de a város érdekében
küzdött, még akkor is, ha ezért
adott esetben valakikkel szembe
kellett mennie.
Fiaként sok tekintetben hasonlítasz édesapádra, így például a sport iránti elkötelezett
munkáddal is. Nem gondoltál
arra, hogy politikusként is a
nyomába lépj?
Nem mondanék egyértelmű
nemet erre a kérdésre, lehetséges, hogy megfontolom ezt a
dolgot, de az biztos, hogy még
nem most, a 2018–19-es választásokban még nem szeretnék
részt venni. v
oldaláról. Az NB II-es mezőnyben az egyesület megállta a helyét, és a fejlődésnek köszönhetően sorra győzedelmeskedett a nagyobb versenyzői tradícióval rendelkező települések felett. Holler
Ferenc, az egyesület elnöke büszke az egyesület eddig elért sikereire, illetve arra, hogy jelenleg is
70–85%-ban helyi fiatalokból tevődik össze a sportolói gárda.
Kiemelendő, hogy a nevelő és
edzői tevékenység mellett fontos
feladat a technikai háttér biztosítása is. Az egyesület munkáját jelenleg 2 db személyszállító busz
segíti. Az edzőpálya, az eredményjelző tábla, a labdafogó háló, a gépesített karbantartó eszközök mind a folyamatos infrastuktúrális fejlesztéseknek köszönhetőek. Az egyesületben sportoló
gyermekek teljesítményének növeléséhez nagymértékben hozzájáruló fejlesztések nem jöttek volna létre Dunaföldvár Város Önkormányzata és a képviselő-testület, valamint az egyéb segítő
szándékú személyek támogatása
nélkül.
A 2015-ös évben a női labdarúgás mellett már a Kézilabda Szakosztály is csatlakozott az ►
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szönhetően újra elindult a dunaföldvári kézilabdasport.
Fontos év volt a tavalyi, hiszen
az egyesület U17-es korosztálya
Göteborgban részt vehetett az
Utánpótlás Világbajnokságon,
1700 csapat 72 nemzete között. A
tornát csoportelsőként zárta az
egyesület, majd egy izlandi csapattól szenvedett vereséget. Holler Ferenc büszkeséggel tekint a
fiatalok elért eredményeire, mely
az itthoni edzéseknek és a sikeres
fejlesztéseknek köszönhető. A
nemzetközi sporteseményeken
való részvétellel a gyerekek megtapasztalhatták a nemzetközi
sportmagatartást is. S bár vannak
pozitív jelek, azért van még fejlődési lehetősége az egyesületnek.
Az egyesület legfőbb céljai
közt szerepel a multifunkciós

csarnok kivitelezése, melynek köszönhetően megvalósulna a gyermekek egyéni teljesítmény-mérése, valamint a javuló technikai
háttérnek köszönhetően még nagyobb sikereket érhetnének el.
Az egyesület terve, hogy minden korosztály számára elérhetővé
váljon a labdarúgás, illetve a kispályás labdarúgó bajnokságon való részvétel. A továbbiakban a röplabda és kosárlabda sportágakkal
szeretnék bővíteni az arculatot.
Az egyesület munkájával hozzájárul a dunaföldvári gyermekek
testi és szellemi fejlődéséhez. E
nevelési tevékenység elismeréseképpen Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dunaföldvár Gyermekeiért
kitüntetésben részesíti a Holler
Utánpótlás Nevelési és Felnőtt
Club-ot. v

Sziklenka
László
Egy szép őszi nap volt, 1951-et
írtunk. Ekkor lépett be Sziklenka
László a KASE sport klubba, s
ekkor kezdődött a mai napig tartó
elhivatottsága a sport iránt.
Budapesti gyermekként nőtt fel.
Viszonylag későn, 15 éves korában ismerkedett meg a kenu világával. Ez az új szerelem azonban
teljesen felfordította eddigi megszokott életét. Felhagyott a sakkozással, a hegedű tanulással, hogy
minden szabad idejét a sportnak
szentelhesse. Fiatal kora ellenére
elhivatott volt, keményen edzett,
gyorsan fejlődött, így hamarosan
dobogós sikereket szerzett.
Fontos mérföldkő volt számára
az 1955-ös év, hiszen ekkor ismerkedett meg Topor Icával, akivel 4
év együtt töltött idő után összeházasodtak. Esküvőjük 1959-ben a
Szt. István Bazilikában volt, majd
50 évvel később az aranylakodalmukat is ugyanitt ünnepelték. Házasságuk gyümölcse fiuk, László
és lányuk, Gabriella.
1957-től a VTSK egyesületben
a válogatott keret tagja volt. A sok
edzés és munka meghozta az
eredményét, s egyre jobb időket
kenuzott. Az Országos Magyar

Bajnokságon 4x500 méteres váltóban felnőtt magyar bajnok lett.
Ezekben az években már belekóstolt az edzői feladatokba is, a kenu tízes serdülő csapatot irányította. Beiratkozott segédedzői
tanfolyamra, valamint versenybírói tanfolyamra, melyet sikeresen
el is végzett. 1960-tól a VTSK
csónakház gondnoki lakásába
költöztek feleségével. A gondnoki
feladatok mellett az edzések töltötték ki legtöbb idejét. Mindezek
mellet a fiatalok edzésében segédkezett, s szabadidejében még
apja szabóságában is tevékenykedett. Ezekben az években hozták
létre a Lágymányosi Öbölben a
Szakosztályi Sportiskolát is. A túl

Dunaföldvár
gyermekeiért –
Holler Ferenc

A

megtisztelő kitüntetésről Holler Ferenc, a
HOLLER UNFC elnöke beszélt
televíziónkban.
Baksay Erika
Először egy szót a névről:
UFC-ből UNFC. Pontosan mit
takar a rövidítés?
Utánpótlás Futball Clubból
Utánpótlás Nevelési és Felnőtt
Club lettünk, amikor a tevékenységi körünkbe felvettük a női focit és a női-férfi kézilabdát is.
Milyen érzés megkapni ezt az
elismerést?
A stábnak, a munkatársaimnak, és személy szerint nekem is
igen nagy öröm, hogy a város
elismerte a munkánkat. 20 fővel
kezdtük és jelen pillanatban 300
fölött van az egyesületben sportolók létszáma, többféle sportágban és többféle korcsoportban, 5 éves kortól kezdődően.
Zömében dunaföldvári, de nem
kevés környékbeli tanítványunk
intenzív
edzések
hátránya
1962-ben jelentkezett. Az egyik
súlyemelésnél a dereka megroppant és a csigolya közti ideg kizáródott. Ez már meggátolta, hogy
válogatott versenyző legyen, így
teljes erejével edzői feladataira
koncentrált. Az 1975-ös kilépéséig vezető edző volt a VTSK-ban.
Ezután Győrbe igazolt, ahol
minden évfolyamból volt válogatott ifi versenyzője. Győri ETO
kenus szakág vezetőjeként fő feladata a kenus utánpótlás nevelése és a kenus szakág felzárkóztatása volt.
1985-től rövid ideig a szolnoki
Vízügy SE - kenus szakág vezetőjeként dolgozott, ezt követően
1987-től 2006-ig Pakson tevékenykedett.
Nevelőedzői tevékenységének
legnagyobb sikereit az alábbi elért eredmények példázzák: Frey
Oszkár 1976-ban Montrealban
bronzérmet szerzett, Foltán László 1980-ban Moszkvában olimpi-
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is van, olyannyira, hogy reményeink szerint az az idő is eljön
majd, amikor a sport miatt átiratkoznak a környékbeli gyerekek a mi általános iskolánkba.
Mi kell még ehhez?
Úgy gondolom, az eddigi sikereink is igazolják már a létünket,
bár tudni kell, hogy a mi specialitásunk sem nem tömegsport,
sem nem élsport, hanem az, amit
a neve is jelent: a jövő élsportolóit szeretnénk kinevelni. A tanítványaink egy része egyesületekhez, klubokhoz szegődik majd,
vagyis a nagy sikereit nem nálunk fogja elérni. Emellett a tevékenységünk mellet nagy reményeket fűzünk a nemrég beindult
új szakosztályainkhoz, és a terveinkben szereplő röplabda és
kosárlabda szakosztályainkhoz.
És, ami ehhez kell, az egy
multifunkciós sportcsarnok,
amely mindegyik sportágat képes befogadni. Talán május végére kiderül, megvalósulhat-e
ez a vágyunk, vagyis, hogy nyerünk-e a beadott pályázaton. De
történjen bármi is, én addig nem
nyugszom, amíg megfelelő, méretes csarnoka nem lesz Dunaföldvárnak.v
ai bajnok lett, Kozmann György
2002-ben
Athénban
majd
2006-ban Pekingben is bronzérmet szerzett, Némedi Konrád dunaföldvári lakos 2016-ban Kenu
I-es kategóriában ifjúsági világbajnok lett.
Az örökmozgó Sziklenka László nyugdíjas éveiben is aktív. Albu Györggyel 2006-ban létrehozták a Dunaföldvári Kajak-Kenu
Szakosztályt, melynek működését
a mai napig szívén viseli. Elsőként teremtették meg a kisvárosban a fiatalok számára ezt a sportolási lehetőséget. Kezdetben 16
fővel, majd a későbbiekben már
30 fővel működött az egyesület. A
Sárkányhajó Klubbot szinte elsőként hozták létre az országban. A
csapat legnagyobb elért sikere a
2009-es Európa bajnoki cím és a
2013-as világbajnoki cím megszerzése volt.
Nevelő edzőként tekint saját
magára. Figyelemmel kíséri a fiatalok fejlődését, jellemalaku- ►
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szony alakult ki közte és tanítványai között, akik mindig jó szívvel emlékeznek vissza egykori
edzőjükre. Elmondása szerint a
legnagyobb elismerés számára az
volt, amikor versenyzői a dobogó
legmagasabb fokára álltak.
Habár élsportoló szeretett volna
lenni, utólag semmit nem bánt
meg, s ha újra kezdhetné, ugyanígy csinálná.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Sziklenka Lászlót munkásságának elismeréseképpen „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetésben részesíti. v

Címzetes
főorvosok

Dunaföldvár
sportjáért –
Sziklenka László

S

ziklenka Lászlóval kitüntetése alkalmából a városi
televízióban beszélgettünk.
Baksay Erika
Tulajdonképpen
logikus
sportkarrier: élsportolóból edző
lett, sikeres így is, úgy is. Melyik
jelentett többet az életében?
Mikor melyik. Az aktív sportélet a maga idejében meghatározta az életemet, aztán egy

Baksay Erika
Kiknek jár a címzetes főorvosi cím?
Az a háziorvos, aki 20 éven
keresztül folyamatosan körzeti,
illetve háziorvosi feladatokat,
körzeti gyermekorvosi, illetve
házi gyermekorvosi feladatokat
látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven
keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott
el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult. Ez egy állami
kitüntetés, amellyel a háziorvosok erkölcsi megbecsülését kívánják emelni. A címzetes főorvosi oklevelet ebben az évben 7
orvos vehette át: Dr. Jancsó Erzsébet, Dr. Palkó Ágnes, Dr.
Englert Roland, Dr. Stingli Erzsébet, Dr. Major György Zoltán,
Dr. Péteri Judit és jómagam.

Háziorvosként milyennek
látja a dunaföldvári emberek
egészségi állapotát és az egészségügyi ellátás minőségét?
Úgy gondolom, a helyiek
egészségügyi állapota megfelel
az országos átlagnak. Az egészségügyi ellátás szempontjából
elég szerencsések vagyunk,
amennyiben minden háziorvosi
állás betöltött, ami sok helyen
messze nem így van. Élhetnénk
olyan településen is, ahol nincs
háziorvos, az ellátást helyettesítéssel, toldással–foldással próbálják megoldani. Mi jól állunk
ezen a téren, de azt nem tudom,
ha a háziorvosok nyugdíjba
mennek, lesz-e majd helyettük
új orvos.
Mik a hiányosságok a dunaföldvári egészségügyi ellátásban? Min változtatna?
A diagnosztizálás és a terápiás elérhetőségek szempontjából
van mit javítani a helyzeten. Ha
csak egy dolgot kéne kiemelnem, akkor viszont egy új, korszerű rendelő megépítését javasolnám, ahol az összes háziorvos rendelhetne. Ezzel egyszerűbbé válna a helyettesíthetőség, és megvalósulhatna az is,
hogy bizonyos tevékenységeket
ne az orvos végezzen, hanem
azokat a szakszemélyzet lássa
el. v

Soros hirdetések

es garázs eladó! Tel.: 30/974–
27–96

A

városi kitüntetések átadására szervezett ünnepségen adtak át egy újfajta
állami elismerést, a címzetes
főorvosi oklevelet dunaföldvári
orvosoknak és fogorvosoknak.
Az elismerésről Dr. Móricz Zoltán, kollegiális vezető háziorvos beszélt televíziónkban.

Az Ifjúság téren 58 m2-es, tégla építésű, szigetelt, 2. emeleti
lakás és a hozzá tartozó 18 m2-

Felső-Bölcskei utcai parasztház eladó! Tel.: 30/974–27–96

sportsérülés után le kellett mondanom erről, és a másik oldalon,
edzőként folytattam a pályafutásomat. A sokéves edzői munkám
alatt számos sikert élhettem
meg, hogy neveket említsek, a
kezem alatt nőtt fel Frey Oszkár,
Foltán László, Kozmann György
és Némedi Konrád, aki a földváriak szívéhez nagyon közel áll.
Szeretem az edzői munkát, szabad levegőn, a természetben dolgozom, és szeretem, hogy egészséges, értelmes elfoglaltságot
nyújthatok a gyerekeknek. Ha a
gyerekek csak mozognak, aktívak, az önmagában jó, ha olykor

kinevelődik olyan tehetség, mint
mondjuk Némedi Konrád, akkor
az különösen nagy öröm.
Ön már nyugdíjasként szervezte meg a dunaföldvári kajak-kenu sportot, Albu Györgygyel. Hová jutottak?
16 gyerekkel kezdtük, manapság 30 körül van az állandó taglétszámunk. Dolgozunk kajak-kenuval, de idehoztuk a sárkányhajót
is, amivel komoly sikereket értünk
el, Európa-bajnoki, világbajnoki
címet is elnyertünk. Bízom benne,
hogy az utánam következők továbbviszik majd a megkezdett
munkánkat. v

Dunaföldvár
kultúrájának
mecénása –
Márton Zoltán

patmunkát, összetartást a vásárlóink is érzik, szívesen jönnek hozzánk, dolgozóink szakmailag és
emberileg és magas színvonalon
szolgálják ki a vásárlói igényeket.
Hogyan csatlakozik ide a kultúra támogatása?
Talán pont azért, amiről az
előbb beszéltem: a megbecsülés
miatt. Ahogyan meg kell becsülni
a dolgozóink munkáját, úgy a vevőink, partnereink hűségét is. Ennek egyik formája lehet – a megbízhatóságon és tisztességen felül
–, hogy támogatjuk a helyi és környékbeli emberek szórakozását,
kikapcsolódását, hozzásegítjük
őket kulturális, zenei, vagy egyéb
programokhoz. Amúgy is közel
áll hozzám a kultúra, leginkább a
színház, szívesen eljárunk Dunaföldvárra, Dunaújvárosba is egy
színházi élményért. Fontos nekünk, hogy ilyen élményekhez
mások is hozzájussanak.v

H

agyományosan Dunaföldvár várossá avatásának évfordulóján adja át Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a város kitüntetéseit, ám a
„Dunaföldvár kulturájának mecénása” díjat már a Magyar Kultúra Napján átvehette Márton
Zoltán, a KEMI-KER Kft. képviseletében.
Baksay Erika
A KEMI-KER Kft. családi vállalkozás. Mit jelent ez?
1991 nyarán alapítottuk a céget, amelybe hamarosan becsatlakozott a feleségem is, aki jelenleg
a dunaföldvári üzletet vezeti.
Nagy örömünkre a gyerekeink viszik majd tovább a vállalkozást,
hiszen Hajni lányom közgazdászként vesz részt a cég irányításában, Zoltán fiam pedig – aki
egyébként építészmérnök – a dunaújvárosi üzlet irányításában
dolgozik.
Mondhatjuk, hogy a dolgozóinkkal is családias a viszonyunk,
a csapat sikerekben és nehézségekben kovácsolódott össze. Személy szerint nagyon fontosnak
tartom, hogy a dolgozóink is érezzek, fontosak nekünk, megbecsüljük őket. Azt gondolom, ezt a csa-
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Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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Pályázati felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a védőnői szolgálatnál védőnő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 26/1997. (IX.3.)
NM rendelet 3. számú melléklete
szerinti nevelési-oktatási intézmény védőnőjére vonatkozó feladatok és a 49/2004. (V.21.)

ESzCsM rendelet szerinti területi
védőnői feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
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.
• Büntetlen előélet, illetve annak
igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.
• Főiskola, védőnői végzettség.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Dunaföldvár egészségügyi
ellátásáról

A

z utóbbi időben történt
néhány változás Dunaföldvár egészségügyi ellátásában,
néhányakat meglepetés ért, amikor a paksi rendelőintézet valamely szakrendelését szerették
volna igénybe venni. A változás
okáról, a döntés hátteréről Dr.
Hallai Róbert háziorvost, önkormányzati képviselőt kérdeztük.
Baksay Erika
Az egészségügyi ellátás alapvetően három részből tevődik ös�sze. Ezek az alapellátás, a szakellátás és a fekvőbeteg-ellátás. Az
alapellátást Dunaföldváron a háziorvosok biztosítják, hétköznap
reggel 8–16 óráig. Ebből a 8 órából 4 óra rendelőidő, 4 óra elérhetőség. Minden nap 16 órától reggel 8-ig – szükség esetén – a paksi Központi Orvosi Ügyelet az
elérhető, ahogy péntek délután 16
órától hétfő reggel 8-ig is. Ennek
címe Paks, Rákóczi u. 1. (a volt
Rendelőintézet), telefonszáma
06–75–410–222. Ezt a számot érdemes valahol szem előtt tartani.
Azért Dunaföldváron a hét végén
is elérhető orvos, szombaton és
vasárnap délelőtt, 8–12 óráig a
Gábor Pál utcában.

A dunaföldvári lakosok szakrendelés ellátása az a terület, ahol
egy éven belül változás állt be.
Tény, hogy Dunaújváros és Paks
nagyjából hasonló távolságra fekszik Dunaföldvártól, vagyis a
paksi rendelőintézet megnyitása
óta ide is, oda is járnak szakrendelésre a helyi betegek. A földváriak azonban hagyományosan is,
megegyezés alapján is a Fejér
megyei Dunaújvárosba járnak
fekvőbeteg ellátásra, mivel a megye szerinti illetékes Szekszárd
kórháza tőlünk messze esik.
Szakrendelés tekintetében eddig Pakshoz tartoztunk, amiért
Paks az államtól fejkvótát kapott.

• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okiratok
másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy
• a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
• a Kjt. 41–43/A. § szerinti
összeférhetetlenségi ok nem
áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt boríték-

ban, a pályázatnak a Dunaföldvár
Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnő”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt, a vezető védőnő véleményének figyelembe vételével. A kiíró fenntartja
a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltató a pályázat nyertese részére szolgálati lakást biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
75/541–553 telefonszámon.

Dunaújváros ilyet nem kapott,
mondjuk úgy, szívességből ellátta
a dunaföldvári betegek szakellátását, belefértünk a keretbe, ráadásul a földváriak nagy része ma
is Dunaújvárosba jár.
Mérlegeltük tehát, mivel járnánk
jobban. Végül azért döntöttünk Dunaújváros mellett, mert egyrészt
többen járnak oda, másrészt ott egy
jól felszerelt kórház van, ahol azonnal közel a segítség, Dunaújváros
szakmai szempontból jól ellátott,
újabban óriási fejlesztéseket hajtottak végre, új műszerek, diagnosztikai eljárások, új módszerek nyertek
teret. Azt se felejtsük el, hogy az
ottani szakrendeléseken olyan orvosok látják el a feladatot, akik
közben gyakorló kórházi orvosok,
vagyis óriási szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

Ettől függetlenül szeretnénk
jó kapcsolatot ápolni a paksiakkal is, hiszen nem haragszunk
rájuk, csak döntenünk kellett.
Egyébként – bár új betegeket
nem fogadnak – befogadó nyilatkozattal igénybe vehetik a
szolgáltatásaikat régi dunaföldvári betegeik. v
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Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

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

A

kik figyeltek rá, nyomon
követhették a sajtóban a
szövetkezeti bankokat érintő változásokat, ami jórészt a szövetkezeti bankok integrációját jelenti. Ez alól a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet sem kivétel. Jákli János, a bank ügyvezetője a változásról beszélt a Dunaföldvár TV-nek.
Baksay Erika
Hogy fogják hívni ezen túl a
mi takarékszövetkezetünket?
Hungária Takarék lesz a neve,
ami egyébként egy bonyhádi
székhelyű szerveződés. A bonyhádi bankhoz előbb csatlakozott
Zomba és Bátaszék, idén az
Észak-Tolnai Takarékszövetke-

Üléstermi
tudósítások

D

unaföldvár város képviselő-testülete március 28án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 21 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Baksay Erika
A testület elsőként beszámolót
fogadott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd
határozatot hozott az önkormányzat bizottságainak tagjairól, tanácsnokainak személyéről.
Eszerint a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság tagjai: Jákli János (elnök), Kiss Lajos Csaba, Cziger János István, dr. Hallai Róbert, Lubik Magdolna Eszter. Ügyrendi-,
Közrendvédelmi és Jogi Bizottság: Lipták Tamás (elnök), dr. Hallai Róbert, Széles János, dr. EndlGál Brigitta, Szabó László.
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport
Bizottság: Kiss Lajos Csaba (elnök), Lipták Tamás, Jákli Viktor,
Petrovics Józsefné, Géczi László
Balázs. Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Kör-

zet, és most mi is. Ezzel egy
dél-dunántúli régiós pénzintézet
képe rajzolódik ki. A cél a régió
sokoldalú fejlesztésének elősegítése egy erős és stabil bankkal,
melynek mérlegfőösszege jelenleg 90 milliárd, és 8 és fél milliárdos saját tőkével rendelkezik. A
kormányzati cél szerint év végére
12 regionális takarékszövetkezet
működne az országban, melynek
egyike a Hungária Takarék a
dél-dunántúli régióban.
Mi szükség volt az átszervezésre?
Más országokban is megfigyelhető az a tendencia, hogy a banki
szférában (és nem csak ott, hanem a gazdaság egyéb területein
is) egymást követik az összeolva-

dások, koncentrálódnak az erők,
koncentrálódik a tőke. Ettől stabilabb, erősebb szerveződések jönnek létre, amelyek működését
költséghatékonyabban lehet megoldani. A mi esetünkben a banki
koncentráció célja az, hogy a
pénzpiac tortájából minél nagyobb szeletet hasíthassunk.
Mit vesz észre az ügyfél ebből
az integrációból?
Szándékaink szerint az ügyfél
semmit nem fog megérezni a változásból, azon túl, hogy más lesz

a felirat a bankon. Vagyis a működés jellege, az ügyfelek kiszolgálása a szokott magas színvonalon
fog történni. Másfelől a koncentrációval új termékek kerülnek fel
a kínálatba, más típusú hitelek,
számlavezetési konstrukciók, az
egyszerűbb igényektől a bonyolultabb, vállalkozói igényekig bezárólag. Emellett a 70 banki egység 300 dolgozójának egyfajta
rendszerben kell dolgoznia, ami
informatikai átállást is jelent
majd.
Az Ön bankja a város számlavezető pénzintézete. Érinti-e ezt a
szerepkört a változás?
Nem, továbbra is mi leszünk az
önkormányzat
számlavezető
pénzintézete. Szándékaink szerint
mind a város, mint ügyfél, mind a
vállalkozások, mind a lakossági
ügyfelek nyernek az átszervezéssel, testre szabottabb konstrukciókat, korszerűbb kiszolgálást. v

nyezetvédelmi Bizottság: Jákli
Viktor (elnök), Széles János, Cziger János István, Ambrus György,
Ifj. Viczai János. Tanácsnokok: dr.
Hallai Róbert – Szociális Tanácsnok, Cziger János István – Mezőgazdasági- Környezetvédelmi Tanácsnok, Széles János – Közrendvédelmi Tanácsnok.
A következő napirendekben a
képviselők visszavonták a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének
kezdeményezésére és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendeletüket, ezután vis maior támogatás címén benyújtott támogatás megpályázásáról döntöttek
a Dunaföldvár, Vermek sora 28.
szám előtti üreg leszakadásának
elhárítására.
A következőkben a testület jóváhagyja a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervezeti és Működési
Szabályzatát és Ügyrendjét, majd
elfogadta az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tájékoztatását, mely szerint az önkormányzati képviselők a 2017. évi
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
A testület elfogadta a „Gyermekeink jövőjéért” közalapítvány

2016. évi munkájáról készült beszámolót, ezután eladásra jelölte
ki, nyílt licit útján a Dunaföldvár,
Kossuth Lajos utca 14.3/2. szám
alatti, 1+2 félszobás, 80 m2 alapterületű társasházi lakást. Kikiáltási ár: ingatlan értékbecslés alapján bruttó 8.000.000 Ft +300.000
Ft, összesen: 8.300.000 Ft.
A 12. napirendben a képviselők
feltételes közbeszerzési eljárás indításáról döntöttek a „Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezése” tárgyú beszerzésre, majd úgy
döntöttek, hogy a Széchenyi 2020
keretében megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelmeket kívánnak beadni, a közétkeztetés
fejlesztése céljából.
Döntés született a fehérvári utca aszfaltburkolat-szélesítés kivitelezési munkáinak elvégzéséről,
és a beton burkolatú útszakasz
felújítása tervezési munkálatainak elvégzéséről, illetve az Előszállási utcai labdarúgó pálya
előtti közterületen parkoló kialakítási munkálatainak elvégzéséről.
A testület pályázat benyújtásáról döntött az önkormányzati fe-

ladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, majd támogatta az iskolafogászati praxis betöltését.
A napirendek végén a képviselők lakossági kérelmeket bíráltak el, illetve elfogadták a „7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17–
23/A szám alatti általános iskola
(volt rendőrség) épület előtti járda térkövezés és vízelvezetési
munkálatok elvégzése” tárgyú
ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtó ajánlatát.
A testület úgy határozott, hogy
„Dunaföldvár városban a Mészáros-, Fehérvári-, Vörösmarty-,
Dankó P. utcák járda felújítása”
tárgyú építési beruházásra vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 600.000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatást
nyújt a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete részére, mel�lyel hozzájárul az egyesületi
épületegyüttesben tervezett beruházások (falazás, nyílászárók,
csaptelepek, bojler, szerelvények, munkadíj, burkolatok,
csempék) megvalósításához, illetve támogatja a Szekszárdi
Tankerületi Központ átszervezésre vonatkozó javaslatát. v

Jákli János
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Prt -ldaa
Üzlethelyiségek
bérbeadása
licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő
bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, (autóbusz-pályaudvar) 4141/1 hrsz. alatti
4 db üzlethelyiség (I. 71,4m2,
II. 55,8m2, III. 16,53m2, IV.
82,7m2) licit útján történő
bérbeadása Az I. sorszámú
üzlethelyiség – amennyiben

Pályázati
felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az
alábbi önkormányzati bérlakást:
7020 Dunaföldvár, Kossuth
Lajos utca 14. 3/2. szám
(1092/4/A/6 hrsz. + 1092/5
hrsz. közös tulajdonú 621/725öd rész telek) alatti lakás.
Kikiáltási ár: 8.300.000 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
2017. április 7. és 2017. május
8. (12 óráig) között vásárolható
meg 11.000 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-ig és péntek:
9–13 óráig)
Licitálás időpontja: 2017.
május 8. (hétfő) 1300.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyalóterme.

nincs pályázó az egész helyiségre – megosztva is kibérelhető, a szétbontást a pályázati
idő alatt az önkormányzattal
egyeztetni szükséges!
• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethelyiség licit útján történő bérbeadása (volt illatszer bolt)
• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 24 m2 üzlethelyiség
licit útján történő bérbeadása
(Sóház utcai sarok üzlet)
A Rákóczi u. 2. szám alatti 42 m2
és a 24 m2 üzlethelyiségek igény
szerint összenyithatóak. Amennyiben van pályázó a két üzlet össze-

nyitására, akkor a kizárólag egy
üzletre pályázó nem licitálhat,
visszakapja a pályázati dokumentáció árát és a letéti díjat.
• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2.
szám alatti 12,6 m2 üzlethelyiség licit útján történő bérbeadása (volt gyógyászati bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/év +
ÁFA 40/2015.(II.24.) KT határozat
szerinti kedvezmény igénybe vehető.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Műszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541–558).

Évzáró közgyűlés a Máltánál

A

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári
Csoportjának elmúlt évi munkáját foglalta össze Jákli Viktor, a
szervezet vezetője, és Ifj. Csonka
Pál, régióvezető.
Baksay Erika
Eseményekben dús évet zártunk tavaly, amelyben sok rendezvényen voltunk jelen, és saját
rendezvényeink is voltak. Egész
évben, folyamatosan működött a
ruhaosztás, és háromszor sikerült
élelmiszer csomagokat kiosztanunk. Jellemzően több ruhát (4
kamionnyit Németországból), és
kevesebb élelmiszert kaptunk különböző forrásokból.
A németországi kapcsolat igen
jól működik, Gyula Péter és Tállay Ferenc 1–2 kamionnyi ruhát
hozott nekünk, a központi raktárunkból pedig almát, krumplit és
legutóbb kelkáposztát tudtunk
hozni a rászorulóknak. Adomá-

nyoztunk természetesen Dunaföldváron, de Bölcskén, Daruszentmiklóson, Solton és Előszálláson is, 300 helyi, 60 környékbeli családnak. Jó a kapcsolatunk az ottani polgármesterekkel, családvédelmi szakemberekkel.
A csoportunk aktív, de öregszik, örömmel várnánk fiatal, tenni akaró segítőket. A környéken,
Solton és Pakson is felmerült már,
hogy önálló máltai csoportot alakítsanak, reméljük, a szándékból
tett is lesz majd.
– Szoros a kapcsolatunk a dunaföldvári csoporttal – mondja
ifj. Csonka Pál, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli
Regionális Központ vezetője-,
havonta egyszer biztosan erre járunk. A régióban egyébként 19
önkéntes csoporttal, 13 intézménnyel dolgozunk, ezek egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, ilyen például a Dunaföldváron ősszel indult Tanoda is,
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Részletes pályázati kiírás 2017.
április 7. és 2017. május 8. (12
óráig) között vásárolható meg
11.000 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-ig
és péntek: 9–13 óráig)
Licitálás időpontja: 2017. május 8. (hétfő) 1300.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyalóterme.
amelyen kívül még éppen kettő
indult el a régióban, ugyanebben
az időben. A gazdasági fejlődés
mellett oda kell figyelnünk a lemaradókra, akiket igyekszünk
megtalálni. Pontosan erre valók a
helyi önkéntes csoportok, hiszen
ők ismerhetik a településük sajátosságait, az ott lakókat, azok sorsát, életét, problémáit. Mi egy keresztény misszió vagyunk. Nem
vizsgáljuk, elemezzük a gazdasági-társadalmi folyamatokat, csak
megkeressük és segítjük a rászorulókat.
Milyen rendszerben működik
a Málta?
A Málta egy hierarchikus rendszer. A Lovagrend önálló szervezet, saját kormánnyal, saját bélyeget, pénzt ad ki, a Vatikán elismeri, mint szuverén rendet. Hitbeli
dolgokban úgy működik, mint
más szerzetesrend. A Máltai Lovagrend sok helyi szervezetet működtet, amelyek a tulajdonképpeni munkát végzik. A Málta segíti
a szegényeket, de eljut katasztrófa, vagy háború sújtotta területekre is, szívesebben beengedik politikailag kényesebb helyzetekbe,
mint más szervezeteket. v

Part -Oldalak
In memoriam
Balogh Emese
(1966–2017)
Rövid, súlyos betegség után elment közülünk Balogh Emese, a
Magyar László Gimnázium igazgatója, a Part-Oldalak Kulturális
Egylet egyik alapító tagja, újságírója, és sok–sok diák szeretett
tanára.
Nagyszerű ember és remek pedagógus volt, számtalan diák példaképe, életük meghatározó alakja. Mosolya mindig nyugalmat
árasztott, embersége bizalmat és
hitet adott.
Balogh Emese Komlón született. Családja 1968-ban költözött
Dunaföldvárra. A Beszédes József Általános Iskola kiváló diákja a Magyar László Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az iskolai közösség motorja volt. Az
éles eszű, kritikus gondolkodású
diák a gimnázium aranykönyvese
lett. 1990-ben a szegedi József
Attila Tudományegyetem magyar
– történelem szakán szerzett diplomát. Három évig a palánki
Csapó Dániel Mezőgazdasági

„Köszönöm, hogy lelked a
lelkembe írtad,
Nincs felettünk hatalma a
sírnak.
Megmarad az arcod, nem
száll el szavad,
Minden mosolyod a lelkemben marad.”

Szakközépiskolában tanított,
majd hazajött az alma materbe.
2002-ben az intézmény igazgatóhelyettese, majd 2006-ban igazgatója lett. Most töltötte harmadik
vezetői ciklusát.
Emese tanárnő a tiszteletet és a
szeretetet nem kikövetelte, hanem

Három szál
hóvirág
Emesének
Annyi mindenem volt ő.
Feleségem húga, tanítványom, munkatársam, lányom
névadó szülje, esküvői tanúja,
útitársam, főnököm.
Jött, látott, megállapított, viharzott, sodort, harsánykodott,
lényegre tört, éles eszűen szólt,
észt és döntéseket osztott (bőven volt mit) tanórákon, értekezleten, lazult sikeres nagyrendezvények után és – egyre elnézőbb lett.
Családi ünnepek együttlétein
oldódott, a karácsony direkt számára összekészített trükkös

Színek sora
Jön a tűzpiros, de hideg van,
ott jön a fűzöld, ámde mégsem él,
itt jön a napsárga, de nem hevít,
ott jön a tengerkék, szerette, elmúlt.
Jön az égszürke, az már vigasztalan,
Jön a hófehér, az már a fájdalom,
Jön az éjfekete, az már a semmi.
Bognár Zoltán

kiérdemelte – mondják tanítványai. Magas szakmai tudással,
igényesen tanított. Osztályfőnökként diákjai szerették, becsülték
odaadásáért, szigorúságában is
megnyilvánuló szeretetéért. Nagy
figyelemmel támogatta a tehetségeseket, de észrevette a nehéz
sorsú gyerekek gondjait is. Mellettük állt, ha segítségre volt szükségük. Gyöngybetűivel megírt
idézetes ajándékkártyáit sokan őrzik. Nem sajnálta az időt, hogy
beszélgetéssel segítse őket. Egy–
egy konfliktus megoldásakor kíváncsi volt a diákok véleményére,
az okokra. Sohasem hatalmi vagy
hangos szóval fegyelmezte, irányította őket. Ugyanezt a stílust
megtartotta iskolavezetőként is,
igyekezett jó légkörű tantestületet
létrehozni. Kedvesen fogadta a
szülőket, ha egy–egy problémával hozzá fordultak. Nem a jogszabályok kifogásait kereste, a
megoldások híve volt. Mindig a
fiatalok érdekét, fejlődését tartotta szem előtt.
Lelkes, empatikus, segítőkész
és nagyon fegyelmezett embernek
ismertük.
Munkája mellett aktív szerepet
vállalt a város kulturális életében.
A Várjátékok színi előadásainak
ajándékait gyermeki örömmel
várta, fogadta.
Nyáron a napfény, a tóparti
madarak csiripelése pihentették
igazgatói feszültségeit valahol
az Alföldön, a nagy semmi közepén. (Nagy szíve ilyenkor
hosszúkat sóhajtott?)
Méltatlanul, 50 évesen tört rá
olyasmi, amit történelem szakjából addig csak tanítania kellett. Ez a villámháború volt.
Először úgy tűnt, csak néhány
megvívható csata lesz, de mindez gyorsan háborúvá szélesedett.
Kórházi asztalára március elején három szál hóvirágot vittem.
Abból a kevésből, amelyet saját
kertünkben már e virágok védetté nyilvánítása előtti korban is
éltek.
Gondoltam, majd kórházi
kalandként „védje meg” a vi-
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szövegkönyvírója és színjátszó
táborok lelkes segítője volt.
A Rátkay László Irodalmi kávéház rendezvényeinek aktív tagjaként ötletekkel segítette a szervezést, gyakran az est moderátoraként faggatta a meghívott előadót.
A kíváncsi és gondolkodó ember
szemszögéből feltett kérdései nyomán élményszerű estek tanúi lehettek a résztvevők. A Dunaföldvár Tv és a Dunaföldvári Part-Oldalak című helyi lap újságírójaként sok érdekes riport, interjú
kötődik a nevéhez. A képújság
szerkesztőjeként, de több helytörténeti kiadvány korrektoraként is
precíz munkát végzett.
Bravúrosan bánt a szóval pedagógusként; tollal, billentyűzettel,
mikrofonnal a kezében újságíróként.
Aztán egyszerre csak nem maradtak szavai. A betegség legyőzte, a halál elnémította.
„Mit mondjak, mit ne mondjak?/ Mind hasztalan!/Te mégy, s
egy örömünknek/ Már vége van.”
Fájó szívvel siratjuk. Nagyon
fog hiányozni.
A Magyar László Gimnázium
közössége
A Part-Oldalak Kulturális
Egylet munkatársai
rágokat okos szavakkal, hogy
ezek nem ám nemzeti parkokból, hanem a sógorék kertjéből
valók.
Védje meg azokkal a jól
szerkesztett mondatokkal,
amelyekkel született, nevelkedett. Amelyekkel tanult,
amelyeket imádott magyar
nyelv és irodalom szakjával
és olyan ügyesen használt az
élőbeszédben, a tanításban.
Amelyekkel oly bravúrosan
bánt tollal, billentyűzettel,
mikrofonnal a kezében újságíróként is.
Aztán egyszerre csak nem
maradtak szavai, hogy megvédje életét és a virágokat.
A villámháború véget ért, elvesztettük.
Csak a három hóvirág maradt
és a könnyek…
Bognár Zoltán

Part -Oldalak
Sámánnők
nyomán

Nevek említése nélkül az íratlan
történelem helybéli nagy nótafái
bizalmukba fogadtak, jelentős ismereteket megosztottak velem. A
történelmi időnek tragikomédiája,
hogy hevületükkel együtt az arra
illetékesek jobbára kinevették
őket. Figyelmem a fiatalabb generáció felé fordult. A szárnyukat

bontogató, jó képességű fiatalok
életútját csendben, régóta figyelemmel kísérem. Közöttük van
Kiss Éva keramikus, pedagógus,
és Balogh Emese pedagógus, a
MLG igazgatója. Felekezeti és világnézetű hovatartozás nélkül nézetemben mindketten sámánnők!
Közösségük által mélyen tisztelt és

elismert népnevelők, akik a szeretetről ritkán beszéltek, de lényükből fakadóan önzetlenül osztották
azt. A sámán-nő eredetileg és elsődlegesen pap, szellemi vezető!
Néptanító, aki a népének tudatosítja az élő és élettelen természet
rendjét, az ősök tiszteletét, a közösség által létrehozott értéket
mérceként utódoknak továbbítja.
Éva és Emese mindenkor a természetben, az emberek között éltek, a közösségi gondolkodásban
magasra növő életfákat, oldalain
meseszerűen szép virágos ágakat
neveltek. Általam önkényesen felkent sámánnők ők, élő emberek, s
mint ilyenek, halandóak. Pár héten
belül elmentek e földi világból.
Életszárnyalásuk önmaguk testi-lelki rezdüléseit szivárványra
mintázták, felejthetetlen színképet
sugározva. Szívbemarkoló értékük
követendő tananyag lehet. v

Miért menekülünk a csend
elől? Azért, mert a csendnek is
van szava és üzenete számunkra:
Vigyázzunk, mert vár ránk az
örök csend, a halál, melyet így
aposztrofál a halni készülő Hamlet „a többi néma csend”. Félünk
a csendtől, mert nem értjük a végső csendet, amely elnémít minket
örökre. Érthetetlen számunkra,
hogy egyszer végleg megfosztatunk a szavainktól, attól a képességünktől, hogy meg tudjuk törni
a csendet. Még fájdalmasabb az,
hogy a köröttünk élők, a szeretteink is elnémulhatnak örökre, végleg a csend hálójába kerülhetnek.
Ilyenkor hiába is szólunk hozzájuk, válaszuk hallgatás, örökös
némaság. Szabó Magda Liber
Mortis, Halottaskönyv című művében elhunyt férjének írja a nap-

lóját, s újra meg újra kéri, könyörög neki, hogy törje meg a csendet, adjon jelt magáról. Aki az
örök csend hálójába kerül, az
örök némaságra ítéltetik. A mi halottaink se adnak többé jelt magukról, az ő szavaikat is elnyelte
az örök csend.
Szűkebb családunk mellett van
egy nagyobb családunk is, melynek sokan tagjai. Ezt a nagyobb
családot, városunkat mostanában
sok veszteség érte, hiszen tagjai
közül többen is az örök csend birodalmába költöztek. Igaz, egyikük se szerette a lármát, Emese
csöndes, halk szavú teremtés
volt, Piroska néni pedig az öregség és a magány csendjében élte
az életét. Örök némaságra ítélve
is szólnak, hallatják hangjukat a
lelkünk csendjében. Elmentek

ugyan, mégis itt maradtak, hiszen a hiányuk is egyfajta jelenlét. Emese a szavával, generációk nevelésével és tanításával, Piroska néni ugyancsak a tanítással, meg az ecsetjével hagyott
nyomot maga után. A csend hálójában, egy lárma nélküli világban
pihennek és üzennek nekünk: Ne
féljünk a csendtől, a lélek csendjétől, s „csak akkor szóljunk, ha
szebbet tudunk mondani, mint a
csend”. Az örök csendtől se féljünk, mert az nem csupán süket
némaság, hanem az Isten csendje, a mennyek országa, a beteljesülés csodája. „Ahol az útjuk
megfutott szelek, ahol a perc tollászkodva megül az ágon és föl
se rebben, ha ott, ha ott, ha végül
is a bekerített csendben” (Zelk
Zoltán). v

Csepeli István
Valamikori tanulmányaim döbbentettek rá, hogy a magyar népnyelvben szépen rögzült a különös
képességű és tulajdonságú emberek – vajákos, látnok, hályogkovács, füves, piócás – régmúlt korok gyógyító sámánjai. Az ismereten alapuló tulajdonságon túl a
közös nevezők kézenfekvően
adódnak, hiszen a kisebb–nagyobb
közösség (nem önjelölt!) által
pajzsra emelt tevékenységét a
mindenkori közössége minősíti
különlegesnek.
Dunaföldvári környezetemben
alaptételekkel vizsgálódva tapinthatóvá váltak a módosult szerepek.
Újfajta sámánokat fedeztem fel.

A Csend szava
Simon István
Zajos, lármás világunkban ritka
vendégünk a csend. Az utca zaja,
a médiumok hangoskodása mind–
mind hadüzenet a csendnek. Észre sem vesszük már, hogy elvétetett tőlünk a csend, s helyette a
szó szoros értelmében „zajlik az
élet”. Olyannyira megszoktuk
már a lármát, a csend hiányát,
hogy már nem is vágyunk csendesebb vizekre. „Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz,
idesereglik, ami tovatűnt, a fej
lehajlik, lecsüng a kéz” (J.A.) Mi
leszoktunk már arról, hogy szívünket a csendhez szoktassuk,
hogy a fecsegő felszín helyett a
hallgató mélyre figyeljünk.

A negyvenegyedik
Sziegl Erika
Tavaly ünnepelte városunk
egyik legaktívabb civil szervezete,
a Dunaföldvári Kertbarátok Klubja fennállásának 40. évfordulóját.
Az idei március elején megtartott
41. borverseny pedig jelzi, hogy
már a megalakulás évében is tar-

tott a tagság borbírálatot. A közel
száz bormintát három öttagú bizottság értékelte, elnökük az évtizedek óta Dunaföldvárra járó dr.
Janky Ferenc, a Budapesti Corvinus Egyetem borászati tanszékének docense volt. Lipták Tamás, a
civil szervezet elnöke nem ►

9. oldal
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► bánja, hogy egy–két éve csök-

leménye szerint Magyarország talaja, mikroklímája alapvetően a
fehér boroknak kedvez, mégis
egyre többen telepítenek kék szőlő
fajtákat, és a belőlük készült vörösborok is felvehetik a versenyt
francia vagy olasz társaikkal. Kedvenc borának a „jó bort” nevezte
meg, ami készülhet reduktív tech-

nológiával vagy hagyományos érleléssel. Kiemelte, hogy a dunaföldvári kertbarátok borversenye
már nem csak a régióban, hanem
országos szinten is nívósnak számít. A bírákat és a vendégeket pazar reggeli várta, a finom házias
ízeket csak a kertbarát hölgyek
szép tálalása múlta felül.

Több, mint egy évtizede ezen a
versenyen választják ki a Város
Borát. Idén a megtisztelő címet Dr.
Markovics Gabriella rajnai rizlingje és Kelemen Róbert Cabernet-Shiraz cuve-je érdemelte ki. A
borok egy évig reprezentálják Dunaföldvárt helyi, régiós, országos
és külföldi rendezvényeken. v

125 éve született Berze-Nagy Ilona

legyek egyedül. Onnan a szüleimet meghívták gróf Zichyék házfelügyelőnek, gondnoknak. Abból a jövedelemből, amit ott kaptak, támogatták Margit testvéremet, aki Pápán tanult a református nőnevelőképzőben.
Én tehát újra egyedül maradtam
és ott voltam továbbra is tanítónő.
De mikor megtudtam, hogy azt a
részt elszakítják majd Magyarországtól, eljöttem onnan. Közben
Margit testvérem is elvégezte a
képzőt Pápán, együtt kerestünk
állást, és akkor kerültünk Vas megyébe, Pásztorháza nevű községbe. Ez a kis falu horvát anyanyelvű volt, ma Stinac a neve.
Ott voltam tanító, abban a horvát faluban, magyarul kellett tanítani. A falu szegény volt, földje
náluk erdő, erdő, erdő mindenütt,
a határ a Nyugati-Alpokhoz tartozott, a Stájer-Alpok vidékéhez.
Ott ért bennünket az, amikor Trianonban elszaggatták az országot
és azt a részt Ausztriának ajándékozták. Én burgenlandi tanítónő
nem akartam lenni, így elpályáztam ide Dunaföldvárra, 1920-ban.
Rögtön megkaptam az állást és a
lakást itt, így kerültem ebbe a
házba, ebbe a szobába 1920-ban.
Azóta itt vagyok, itt tanítottam
1957-ig, azóta nyugdíjas vagyok.
Most pedig együtt élek egy nagyon kedves családdal, akiket nagyon szeretek, Götzingerékkel.”
Örömmel olvastuk regényét,
felvetődött bennünk a kérdés,
hogy mikor kezdett írással foglalkozni? Hogyan kezdődött?
„Már diákkoromban is jelentek
meg cikkeim újságban. Az Angolkisasszonyok Intézetében az iskolai ünnepélyekre beszédeket írtam
és nagy titokban iskolai dolgozatokat is – a többieknek. Különben
is családi betegség az írás. Nagybátyám, Berze-Nagy János világ-

hírű néprajztudós, a televízióban
sokszor van róla szó. Berze-Nagy
János is írt könyveket, nekem is
jelentek meg írásaim harmadéves
tanítóképzős koromban.”
Milyen helytörténeti forrásokat használt fel regényében?
„Regényeimben részben helyi
mondákat is felhasználtam. Élt itt
akkoriban egy Torma mama nevű
asszony, aki szappanfőzéssel foglalkozott. Én is elhívtam hozzám,
reménykedve, hogy szappanfőzés
közben szépen megindul a nyelve, mert akaratos asszony volt,
nem mindig mesélt. Főzte a szappanomat és munka közben az
ősökre terelve a szót, mesélte el
nekem a fekete kötény mondáját.
De ami a történelemben fel van
jegyezve Dunaföldvárról – ahol
csak lehetett – megmarkoltam,
megragadtam és írtam, jegyeztem
föl magamnak. De volt itt egy
férfi is. A Baross utcában lakott,
alighanem Fekete Jánosnak hívták. Tőle is sok történetet hallottam.”
Befejezésül, legyen szíves, mesélje el nekünk a fekete kötény
mondáját.
„A törökök összefogták a lányokat és hajóra tették, hogy elvigyék őket Törökországba. Az
anyák mikor megtudták, hazajöttek a földekről, szaladtak kétségbeesve a várba és kérték a török
basát, hogy adja vissza a lányukat. Fehér vászonszoknya és vászonkötény volt mindegyiken,
amit maguk szőttek az asszonyok.
Azt mondta a basa nevetve nekik: Majd ha az a fehér kötény
fekete lesz, ami előttetek van, ha
feketévé változik, akkor visszaadom lányotokat.
Hazaszaladtak az anyák, és az
egyik nagyon jeles asszony, aki
mindenben vezető szerepet játszott, azt mondta nekik:
►

ken a borminták száma, hiszen ez
azt jelzi, hogy a gazdák már csak a
valóban jó minőségű boraikat nevezik a versenyre. Ennek eredményeként nem is kellett bormintát
kizárni, és ahogyan Janky tanár úr
megfogalmazta, egy minőségileg
egységes mezőnyt bírálhattak. Vé-

(Tiszasüly, 1892. április 18. – Dunaföldvár, 1992. július 7.)

D

unaföldvár ismert személyisége volt a népszerű tanítónő, ifjúsági író, színműíró,
helytörténész. Róla emlékezünk
meg az alábbiakban.
Szászvári Józsefné
Egy tanítónő mesél…
1990. szeptember 20-án Sumicz
Árpád és Tóth Pál általános iskolás honismereti szakkörösökkel
készítettünk riportot Ilus nénivel.
A látogatásra az okot elsősorban
az adta, hogy 1990-ben jelent meg
Ilus néni könyve, a Lábuk nyomát
elmosta a víz címmel a Móra Ferenc Könyvkiadónál. Így lehetőségünk nyílt arra, hogy a beszélgetés
közben dedikáltassuk a szerzővel
könyvét és kérdezzünk is az ifjúsági regénnyel kapcsolatban.
Ilus néni látása és hallása az
utóbbi években erősen leromlott,
így kérdéseinket előre leírtuk s ő
ennek elolvasása (nagyítóval)
után válaszolt.
Kérjük, kedves Ilus néni, meséljen nekünk gyermekkoráról,
ifjúságáról.
„1892-ben születtem a Tisza vidékén. (Utólag tudtuk meg, hogy
április 18-án.) Nem arra vagyok
büszke, hogy ősi nemesi családból származom, hanem arra, hogy
becsületes emberek voltak az elődeim. Tehát a Tisza mellett nőttem fel egy katolikus kántorcsaládban, ahol tizen voltunk testvérek, de ezekből öt meghalt kicsi
korban az akkori nagy gyermekbetegségben, bélhurutban. Akkor
a gyerekek nagy százaléka halt
meg ebben a betegségben, mert
nem ismerte még a nép ezt a fajta
kórt. Csak tejecskét és tejecskét
adtak a gyerekeknek, pedig éppen

ezt nem lett volna szabad adni,
mert ez okozta a nagy bélbetegség elterjedését. Nálunk is a tíz
gyerek közül öten maradtunk – öt
lány –, a fiúk meghaltak apám,
anyám bánatára.
Az első testvérem Erzsébet
volt, Vaszary Gyuláné lett, Pápára
ment férjhez. A második testvérem Boriska, gazdatiszt felesége
lett. A harmadik testvérem, Mariska egy igazgatótanítóhoz ment
feleségül. A negyedik én voltam,
az ötödik pedig Margit húgom,
aki később szintén Dunaföldváron telepedett le.
Mint kis falusi kántortanítónak a
lánya, elkerültem Egerbe az Angolkisasszonyok Intézetébe, ott tanultam és ott végeztem a tanítóképzőt,
kitűnő és jeles jegyeim voltak. Az
első állásom Garamújfaluban volt,
Bars megyében, a Garam vidékén
– majd nézzétek meg a térképen –
Szlovákiához tartozik most. Ott
voltam tanítónő, abban a kis szlovák faluban, ott lettem menyas�szony is, a vőlegényem kiment az
első világháborúba és ott el is esett
az első nap, ahogy kiérkeztek. Én
tehát egyedül maradtam, nem is
mentem férjhez. Egészen a mai napig így élek egészen egyedül, magányosan.
Édesapám és édesanyám eljött
hozzám Garamújfaluba, hogy ne
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►

Ne ríjjatok, menjetek hamar, mindenkinél van bodza, jó
fekete a leve, mártsátok bele a kötényeteket és jól nyomkodjátok
meg, igyekezzetek!
Mentek is az asszonyok, a
bodza levétől feketék lettek a kötények és máris indultak a várba a
basához.
Most már fekete a kötényünk,
add vissza a lányainkat!
Nevetett a basa. Most már késő
– mondta – elment a hajó, most
már ríhattok, nem segíthetek rajtatok, sokáig jöttetek vissza.
Igen ám, de a földvári legények
megtudták, hogy elindult a török

hajó a lányokkal. Ők az Alsó-szigetnél voltak, hamar dereglyéket
kerítettek, a hajó elé mentek, lefoglalták és kikötésre kényszerítették. A törökök ki is kötöttek, a
legények kiszabadították a lányokat a fogságból, a törököket pedig
elfogták és leöldösték őket. A lányokat a kiszabadulás után eldugták a határba. Az egyik asszony
tudott egy biztonságos helyet,
barlangot a hegyoldalban, oda
dugták őket és így menekültek
meg. Keresték a lányokat a földvári legények is. Azt mondta az
egyik asszony, aki tudott róla,
hogy hova rejtették el a lányokat:

A tervezett ütemben halad a
tájház felújítása

A

március 21-én tartott
műszaki ellenőrzésen Kocsis Imre műszaki ellenőr arról
számolt be, hogy a kivitelezők
tudják tartani az ütemtervet,
költségvetésben sem lesz módosulás, amennyiben a megrendelő
nem akar változtatni az eredeti
terveken. Az április 29-i műszaki
átadásnak tehát előreláthatóan
nem lesz akadálya.

40 évig nagyobb felújítási munkálatokat nem kell végezni rajta.
Az udvaron egy úgynevezett foglalkoztató épület is épül, modern
technikával, modern anyagokból,

Ne mondhatom meg, TILOS! Azóta hívják ezt a határrészt TILOS-nak.”
Ilus néni, köszönjük, hogy mesélt nekünk, és szeretnénk majd
a 100. születésnapján virággal
köszönteni, jó egészséget kívánunk!
Berze-Nagy Ilona megérte a
100. születésnapját, tiszteletére a
város vezetése szép ünnepséget
szervezett. 1992. július 7-én halt
meg, sírja a Fehérvári utcai temetőben található.
Emléke él, hisz a Városi
Könyvtár 2004-ben a jeles tanítónő nevét vette fel. v
de ügyelni kell arra, hogy stílusában, megjelenésében ne térjen el
jelentősen a régi épülettől. Itt helyezik el a vizes blokkot is. Úgy
alakítják ki, hogy egy nagyobb
fedett térként alkalmas legyen
rendezvények, foglalkozások,
előadások tartására, és kb. harminc fő kényelmesen elférjen
benne. v

Szabados Sámuel
Az épület statikai munkálatai,
az alapzat megerősítése, szigetelés nagyrészt elkészült. Mivel egy
régi, több, mint száz éves épület
eredeti formában történő felújításáról van szó, ezért a munka speciális jellegű. Modern technikai
elemeket használtak az alapzat
megerősítéséhez, a szigeteléshez,
de ezt hagyományos eszközökkel
úgy kell álcázni, hogy az eredeti
külső jelenjen meg. Hagyományos munkát is végeznek, például
a fal sártapasztása, kemenceépítés, nádazás. Ehhez nem egyszer
speciális szakembereket kell alkalmazni, akik egyfajta épületrestaurátori feladatot végeznek.
Ügyelni kell a vezetékek, kapcsolók elrejtésére. A külső megjelenítéshez például az eredeti színeket igyekeznek visszaadni a hagyományos meszelés technikájával. A felújítás után legalább 35–

Döntőben a
földvári
Ingyombingyom

A

dunaföldvári
Tóth
Cukrászda
tortája
idén is bejutott a legjobb öt
közé a Magyarország tortája
versenyen. Tavaly az Aranyos
körtetortával dobogós helyen
végeztek, de két fagylaltjuk is
az elsők között volt, s elnyerték a Kézműves fagylalt nívódíjat.
Luká�si Pálné
Az idén a jól ismert családi
vállalkozás szakembere, Tóth
Norbert két tortával is nevezett: a Földvári fekete nevű
finomsággal, amely nevében
Dunaföldvár török kori legendájára, a Fekete kötényre utalt,
valamint az Ingyom-bingyom
elnevezésű tortával. Ez utóbbival bekerült a döntőbe. Tortájában a málnás ropogóson
citromos, aszalt gyümölcsös
felvert pillecukor, és bodzás,
beriolette-es felvert ganache
található, amelyet fehércsokoládés zöld tükörzselé borít.
Információnk szerint az
anonim versenydarabokat kóstolgatva a zsűri elsősorban a
hagyományos ízek és a kreatív
megoldások együttes meglétét
értékelte. Júniusban pedig
eldől, az öt készítmény közül
melyik lesz az Év tortája. v

A háziorvosok

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

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok
már 199 Ft/kg-os áron kaphatók.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp 1.750 Ft/ zsák.
Eukanuba szuperprémium minőségű tápok
széles választékával várjuk vásárlóinkat!
Indul a kullancs és bolha szezon. Védje
kedvenceit a nyolc hónapos védettséget
nyújtó Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200
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péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje
2017.04.07. Dr. Englert Roland
2017.04.21. Dr. Palkó Ágnes
2017. 04. 28. Dr. Móricz Zoltán
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Appelshoffer János
Harangozó Gyula-díjas

A

Harangozó Gyula-díj a
táncművészet bármely
ágában folytatott alkotói,
előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére
adományozható állami kitüntetés. A díjat évente, március 15én hét személy kaphatja. A pesti
Vigadó dísztermében ez évben
Appelshoffer János is átvehette
a megtisztelő díjat.
Baksay Erika
A Harangozó Gyula-díj a táncos
szakma legnagyobb elismerése, fölötte már az idősebb generáció
életművét elismerő díj van csak.
Így van. Ezt a díjat gyakran hasonlítják a színészek Jászai Mari

díjához, és jellemzően inkább a
hozzám hasonló, harmincas korosztály kapja. Azért ez a korosztály, mert ennyi évesen már áll a
táncos mögött 10–15 évnyi szakmai tapasztalat, a táncos kaphatott már lehetőséget, a figyelem
középpontjába kerülhetett.
Mit jelent nálad ez a 10–15 év?
14 évig táncoltam a Magyar
Nemzeti Táncegyüttesben, ebből
7 évig tánckar vezető voltam. Sok
táncos szerepet kaptam, sőt, még
énekeset is. Volt olyan előadásunk, amit 500-szor is játszottuk,
ami azt jelenti, hogy sok helyen,
sok fesztiválon, külföldön is megfordultunk, így sok lehetőség volt
arra, hogy észrevegyék az embert.

A táncosi munkám mellett pedagógiai munkát is végzek, egyrészt az Ördögszekér Táncegyüttesben, másrész iskolában is, a
Magyar Táncművészeti Főiskolán, ahol néptánc gyakorlatot tanítok. Feladatom tehát az eredeti
tánc autentikus átadása, valamiféle módszertani ötletekkel együtt.
Meg kell tanítani a diákot arra,
milyen forrásokból érdemes építkezni.
Szeretem ezt az elemző munkát, és izgat a régi emberek világa.
Hol láthatunk téged fellépni
legközelebb?
Április 30-án, a Tánc Világnapja alkalmából gálaestet tartunk a művelődési házban, egy
alkalmi, profi társulással. A neves táncosokat neves zenekar
fogja kísérni, Herczku Ágnes és
a Banda. v

Koncert a Városháza
dísztermében

K

omolyzenei koncert helyszíne volt a dunaföldvári Városháza díszterme. A Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének regionális koncertsorozata az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Művelődési Központ szervezésében jött létre.

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod a Magyar Államkincstárnál?
Országos rajz- és fotópályázat 6–18 év közötti gyermekek részére.

L. Mészáros Irma
Ennek keretében Dunaföldváron az egyetem fúvós együttese,
azaz három tanára és egy hallgatója lépett fel: Arnóth Zoltán
klarinétművész, Kreka László kürtművész, Balogh Ildikó zongoraművész és Cs. Farkas Katalin oboa szakos hallgató.
A programban elhangzott többek között Händel egyik nyitánya, Alessandro Marcello D-moll oboaversenye, Franz Johann
Strauss Noctürnje, illetve Gershwin Három prelűd című műve.
Az egyes zeneszámok között Arnoth Zoltán a három fúvós
hangszerrel ismertette meg a közönséget. Beszélt az oboa, a
vadászkürt és a klarinét történetéről, fejlődéséről, technikai és
zenei sajátosságairól.
Lelket feltöltő élményben volt része a maroknyi, de lelkes
közönségnek. S a művészektől még dicséretet is kaptak a földváriak. Szépen szól a zene ebben a csodálatos teremben –
mondta a klarinétművész a helyszínről, azaz a Népművészet
Mestere, Csepeli István által létrehozott és tárgyaival, alkotásaival berendezett díszteremről. v

RAJZpályázat témája:
Forintokat gyűjtögetek – a jövőmbe befektetek
6–9 éves és 10–14 éves korosztály

FOTÓpályázat témája:
Mert megtakarítani érdemes!
15–18 éves korosztály

Részletes feltételek: www.allamkincstar.gov.hu
Beküldési határidő: 2017. június 15.
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 25.
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Eseményekben
gazdag volt a
Beszédes József
nap

A

Beszédes József Általános Iskola minden évben
megemlékezik névadójáról, az ismert reformkori vízügyi szakemberről. Idén az emlékezés szélesebb körűvé vált. Csatlakozott
hozzá a városi önkormányzat, és
egyéb, a hazai vízügyhöz kötődő
szervezetek.
Szabados Sámuel
Sződi Imre, a Vízgazdálkodási
Társulatok Országos Szövetségének korábbi elnöke, jelenleg a
Nyugdíjas Vízgazdálkodási Vezetők Klubjának vezetőségi tagja
kezdeményezte, hogy a kerek évfordulókhoz kötődően nagyobb
volumenű legyen a megemlékezés, melyet március 22-én, a víz
világnapján rendeztek. 230 éve
született az iskola névadója, 20
éve viseli az általános iskola Beszédes József nevét, és 15 éve
vette fel a földvári híd a nevét. A
diákok vetélkedő keretei közt
dolgozták fel a vízmérnök munkásságát és életútját, az ünnepélyes eredményhirdetésre 11 órakor került sor az iskola aulájában.

Várostörténeti
vetélkedő

D

unaföldvár 1989. március
elsején ismét városi rangra emelkedett. Az esemény tiszteletére évek óta várostörténeti
vetélkedőt rendez a művelődési
ház diákok számára. Fafkáné Si-

Az emlékünnepségen Sződi Imre a klub nevében bicentenáriumi
emlékérmet, emlékkönyvet adott
át az iskolának és a város polgármesterének, továbbá az iskola kapott egy térképet, mely hazánk
vízügyi viszonyait ábrázolta a XIX
század közepén, elkészítésében
Beszédes József is részt vállalt.
Átadtak egy nagyméretű kifeszíthető plakátot, mely a névadót és az
iskola épületét ábrázolja. Ezt követően előadást tartott Fehér Ferenc, a Szent István Egyetem docense. Kiemelte, hogy Beszédes a
XIX. sz. elején először ismerte fel,
hogy a vízgazdálkodás nem regionális ügy, hanem országos szinten
kell kezelni. Példaként hozta fel,
hogy Fejér megye mocsarainak
vízét csatornákkal Tolna megyén
keresztül lehetett a Dunába vezetni, tehát több megye hatóságainak
az együttműködésére volt szükség.
Továbbá szintén Beszédes hangoztatta a csapadékvizek összegyűjtésének és hasznosításának fontosságát, így a korszerű vízgazdálkodás
úttörőjének tekinthetjük.
Ezt követően az életutat és
munkásságot bemutató film vetítése következett, melyet Fehér
Ferenc készített még 1987-ben.
A délután a koszorúzások jegyében telt több helyszínen. Először
az iskola emléktáblájára került
koszorú, majd a Kossuth utcai
ház, Beszédes egykori lakása
volt a következő állomás. A központi megemlékezés helyszíne
pedig a Béke téri szoboregyüttes
melletti terület volt. Beszédet
mondott Horváth Zsolt polgármester és Fehér László, a Magyar Hidrológiai Társaság-Vízügyi Történeti Bizottság vezetője. A nap programja a Fehérvári
utcai síremlék megkoszorúzásával zárult. v
mon Ildikó, a vetélkedő szervezője beszámolt arról, hogy évente más témát dolgoz fel a vetélkedő.
Szabados Sámuel
Ez évben Berze-Nagy Ilona
életútja és munkássága volt a kijelölt terület. A tanítónő 1920-ban,
a trianoni béke után került vá- ►

Művelődési ház
Áprilisi programok

Április 11. kedd 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a
Marcipán Cukrászdában
„Arany200”
Vendég: Dr. Reisinger János
Kötelező fogyasztás: 800 Ft
Április 13. csütörtök 10:00
HÚSVÉTI KALÁCSSÜTÉS
Amíg kisül a nyuszikalács: papírnyulak készítése, tojásfestés.
Belépő: 300 Ft, és főtt vagy kifújt tojást is hozz magaddal!
Április 18–19. kedd/szerda
VÉRADÁS
Április 19. szerda 18:00
MI VAN A HALÁL UTÁN?
Az Alapvető Emberi Értékek
Tudatosság Klub előadása az
Ispánházban. Előadó: Gunics
Zsuzsanna a Nemzetközi Metafizikai Akadémia okleveles
egyetemi oktatója.
Április 22. szombat 16:30
KÁNTOROK ÉS KÓRUSOK TALÁLKOZÓJA a
Református templomban
Kórusok: Annamatia, Cantemus, Bölcskei kórus, Adonyi
kórus. Kántorok: Perémi Erzsébet, Botka Nóra, Koch
Boglárka, Molnár Péter fuvolaművész.
Április 25. kedd 14:00
Csizmás Kandúr
a Nektár színház előadása.
Jegyár: 1.000 Ft
Április 26.
TÁJHÁZ – projektzáró rendezvény, (Attila utca 19.)
Április 28. péntek
MOZGÓ MOZI
Április 28. péntek 17:00
SZEZONNYITÓ a Várban
A „Mesebeli Afrika” –
Magyar László nyomában c.
kiállítás megnyitója.
Április 30. vasárnap 18:00
TÁNC VILÁGNAPJA
Fellépnek a magyar hivatásos
táncművészet kiemelkedő
egyéniségei, valamint a
Magyar Táncművészeti Egyetem végzős hallgatói. Vendég:
Herczku Ágnes és a Banda
Támogatói szelvények: 2.500
Ft és 2.700 Ft

13. oldal

Május 1.

Sport- és
rockmajális
Aki sportversenyre regisztrál,
meghívjuk ebédre! Regisztrálni
lehet: www.foldvarinyar.hu
muvhaz@dunafoldvar.hu
+36 75 541 000 – +36 75 541 001
+36 30 448 09 61 vagy személyesen a művelődési központban
SPENÓTFESZTIVÁL
Spenótos ételek bemutatója, versenye a Vöröskereszt szervezésében
SPORT PROGRAMOK
9:00 Közös bemelegítés
9:30 Versenyek
Tengó bajnokság, strandröplabda,
tenisz, tollaslabda, lépcsőző bajnokság a Kecskeugratónál
9:30 Bemutatók, amikhez csatlakozni lehet: íjászat, sárkányhajó,
túrakenu, gymstick, zumba, meridián torna, pilates, jóga, aerobik,
népi játékok gyerekeknek
EGÉSZ NAP
Vidámpark, csúszda, mászófal,
bazár, főzési lehetőség
KONCERTEK
15:00 Tom White & The Mad
Circus
16:00 PistiEst zenekar
18:00 P. Mobil
Meg�elenik 500 példányban
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ka mellett igen sokoldalú kulturális tevékenységet folytatott Dunaföldváron. Ifjúsági és történelmi
témájú írásai jelentek meg.
Színdarabokat írt a helyi színjátszó társulatnak. Előadásokat rendezett és szervezett. Ezekben az
években együtt dolgozott az akkor éppen Dunaföldváron élő Sárdi Jánossal, aki később ismert színész, énekes lett.
Az életrajz mellett a gyerekek
a felkészüléshez elolvasták a Lábuk nyomát elmosta az eső című
ifjúsági regényét, filmen megnézték az Ördögszekér táncegyüttes Berze-Nagy Ilona írásából készült táncjátékát. A szervezők igyekeztek változatos, érdekes feladatokkal lekötni a versenyzőket. A lexikális tudás mellett nagy szerepet kaptak a
játékos, kreatív jellegű megoldások. Például jelmezek közül kellett kiválogatni a táncjátékban
feltűnő öltözékeket. Kilenc csa-

pat versengett az elsőségért, tagjai általános iskolások és gimnazisták voltak. Harmadik helyen a
Magyar László Gimnázium 8.a
osztályos gárdája végzett. Másodikak a Beszédes József Általános Iskola 8.a osztályosai lettek.
A verseny győztese pedig a gimnázium 7.a osztályos tanulóiból
szerveződő csapat lett, Stingli
Jószef, Pápa Dóra és Cserni Petra felállásban. A helyezettek a
művelődési ház és a helyi vállalkozók által adományozott jutalmakat vehették át. A győztes csapat tagjai elmondták, hogy komolyan készültek a vetélkedőre,
főleg az utolsó napokban. A felkészülésben sokat segített nekik
osztályfőnökük, Rabóczki Ildikó
tanárnő. Nehezen birkóztak meg
az első feladatokkal, de a verseny közepén már kezdték érezni, hogy győzelmi esélyeik vannak. Nagyon örültek az első helyezésnek, és jövőre szeretnék
megvédeni címüket. v

Rangos versenyeken szereztek
érmeket a kickboxosok

T

izenöt éve működik
városunkban a kickbox szakosztály, melynek vezetője és edzője jelenleg Szappanos Dávid. Az edző örömmel
számolt be a múlt évi sikerekről.
Szabados Sámuel
Szabó Zsolt magyar bajnoki
övet nyert. Sipos Gyula interkontinentális versenyen nyert
címvédő meccset. Szappanos
Dávid két alkalommal is Európa
bajnoki döntőt játszott, de sajnos egyiken sem sikerült győznie. Czobor Zsolt is több nemzetközi versenyen vett részt. A
versenyekre való felkészülés
kemény munkát igényel. Az ellenfelekről az interneten igyekeznek információkat gyűjteni.
A versenyszezon általában februártól szeptemberig tart. Az
edzések látogatottságán is érződik ez. Tavasszal 15–18 fő dolgozik rendszeresen, míg télen
csak a legelszántabb 6–8 fő aktivizálódik, készülve a tavaszi

versenyekre. Az életkor a keretben változatos összetételű. A 12
évestől a 45 évesig terjed a határ. Ha kis számban is, de mindig akad 2–3 lány a csapatban.
Versenyeken főleg a húsz, harminc év körüli fiúk indulnak.
Az edző szerint a kezdők,
amennyiben rendszeresen edzenek, komolyan veszik a sportot
és tehetséggel is rendelkeznek,
egy, másfél éven belül már versenyeken is eséllyel indulhatnak. Tehetségek mindig akadnak, de sok esetben egyéb elfoglaltság, például tanulás, vagy
munka miatt, esetleg szorgalom
hiányában abbahagyják a sportot. A szakosztály szívesen látja
a csatlakozni szándékozókat. A
művelődési házban hétköznap
esténként tartott edzéseken lehet
jelentkezni. A közhiedelemmel
ellentétben a kickboxban viszonylag kevés a súlyos sérülés.
Ennek háttere a szabályok szigorú betartása és a szakszerű
edzésmunka. v

Gyűjtögeti
bajnoki pontjait
a DFC

M

árcius elején elkezdődött a megyei
első osztályú labdarúgó bajnokság. Csapatunk a téli alapozás,
felkészülés után bizakodva várta
a kezdést. A vezetőség szerint a
gárda erősítése új igazolásokkal
nem a tervek szerint sikerült.
Szabados Sámuel
Rutinos, tapasztalt játékos nem
érkezett, így a fiatalok jelentették
a megújulást, például Taba Gábor
és Tóth Attila, akik már játszottak
korábban a DFC-ben. A bajnoki
rajt sajnos nem sikerült. Az első
fordulóban Szedrest fogadtuk,
tudván, hogy jó játékerőt képviselnek. A mérkőzés is ezt igazolta.
A 3. percben egy bedobás után
megszerezték a vezetést vendégeink. Csapatunkat sokkolta a korai
gól. Kapkodva, igazi szezon elei
formában játszottunk, melynek
eredménye újabb kapott gól lett. A
második félidőben kicsit aktívabbak voltunk, ügyes támadásokat
vezettünk, de védelmünk így fellazult. Ellenfelünk ezt kihasználta,
és a 76. percben góljával végleg
eldöntötte a három pont sorsát.
3:0-s vereséget szenvedtünk. A

folytatás Tevelen viszont meglepően jól sikerült. Titokban sokan a
döntetlennel is elégedettek lettek
volna, de szerencsére másképpen
alakult a mérkőzés. Már az első
percektől érezni lehetett, hogy fiaink szervezetten, tudatosan játszanak. Többet birtokoltuk a labdát.
A legjobbkor, a félidő előtti percekben egy kontratámadásból
szerzett gólt Farsang Patrik. A második félidő hazai fölényben telt,
habár nekünk is voltak helyzeteink. Főleg védelmünk remek
munkájának köszönhetően 0:1-es
győzelemmel zártuk a találkozót.
Március 25-én szombaton Tamásit
fogadtuk. A találkozó esélyesei a
papírforma szerint mi voltunk. Az
első félidő kiegyenlített játékot
hozott. A folytatásban meg is szereztük a vezetést Fehér Mihály fejes góljával a félidő elején. Vendégeinknek viszont a 70. percben
sikerült egyenlíteni. A mérkőzés
vége felé sokat támadtunk,
gólszerzési lehetőségünk is volt,
de maradt az 1:1-eseredmény. Április másodikán Bátaszéken vendégeskedtünk. A mérkőzés esélyesei itt egyértelműen a házigazdák
voltak. Gól nélküli döntetlen született, mely számunkra kedvező
volt, hiszen idegenből hoztunk
pontot. A négy forduló során szerzett pontokkal csapatunk megkezdte felzárkózását a középmezőnyhöz. v

Horgász világbajnok tartott
előadást a földvári pecásoknak

M

árcius 17-én, a
kis-dunai Horgásztanyán Walter Tamás világ – és
Európa bajnok sporthorgász tartott előadást az érdeklődőknek.
Büszkén számolt be arról a tényről, hogy a magyar horgászok
úszó és feder kategóriában a világranglista második helyén állnak a körülbelül ötven országot
magába foglaló nemzetközi mezőnyben. Ő ennek a sikernek
csak az egyik részese.

lád rovására. Évente kb. negyven
versenyen vett részt, évi kb. 160
napot tölt a horgászattal. Közgazdász végzettségét sem gyakorolja.
Anyagi hátterét horgászati ►

Szabados Sámuel
A sikerekért sok áldozatot kell
hozni, gyakran a szabadidő, a csa-

14. oldal

Walter Tamás
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tosítja, ez kevésbé időhöz kötött
tevékenység, tehát szinte egész
eddigi életét a horgászatnak szentelte. Mindezek mellett két gyermekes családapa, így mindent
megtesz azért, hogy a családra is
jusson elég ideje. Kellő időbeosztással ezt is össze lehet hangolni.
Már gyermekkorában, négyévesen édesapja társaságában horgászni járt. Kecskeméti lévén a

Tisza menti holtágakban szerzett
gyakorlatot és rutint. Tizenévesen
már versenyeket nyert. Előadásában elsősorban nem sikereiről beszélt, hanem szakmai tanácsokat
igyekezet adni az érdeklődőknek,
így az est egyfajta kötetlen beszélgetéssé vált. Kiemelte, hogy a
sikerek eléréséhez, a halfogáshoz
kellő pszichikai ráhangolódás is
szükséges, akár egy egyszerű pár
órás horgászat esetén is. Fárad-

tan, gondterhelten, másnaposan
bizony a fogási esélyek is kisebbek. Ez fokozottan vonatkozik a
versenyszerű horgászatra. Meglepő, hogy néha milyen apró dolgokon múlik egy verseny sikere.
Mivel horgászati cikkekkel is
foglalkozik, követni tudja a felszerelések technikai fejlődését
nemzetközi szinten is. Szinte két–
három évenként jelentetnek meg
a nagy világcégek új orsókat, zsi-

nórokat. Érdemes erre is figyelni.
Habár sokszor utazik át Dunaföldváron, de először járt a
Kis-Duna partján és a Horgásztanyán. Meglepődve tapasztalta,
hogy milyen szép és rendezett a
környék. Örült annak is, hogy a
földvári horgászok milyen tisztelettel ápolják régi hagyományaikat. Reményét fejezte ki, hogy
szűkös idejétől függően egyszer
horgászként is visszatér. v

Némedi Konrád

számára mindenképen biztonságérzetet, nyugalmat, kiszámíthatóságot jelentenek. Előadásában
kifejtette, hogy a sport mindenképpen személyiségformáló erő,
elsősorban pozitív értelemben.
Megtanít küzdeni, önmagunkon
uralkodni, ellenfeleinket tisztelni, vesztes helyzetből újra felállva folytatni a remélt siker reményében. Mindezek nagyon fontos

emberi erények, s az emberi méltóság alapjait jelentik. Konrád
igen bölcsen ismerte fel a lehetséges veszélyt, mely minden
sportolóra leselkedik. Egy váratlan sérülés, egy magánéletbeli
törés a tervezett életpályát törheti
ketté pillanatok alatt. Tanulmányait a felsőoktatás szintjén,
sportszakon végzi. Távoli célja,
hogy az aktív versenyzés befejezése után továbbra is a sport területén maradjon edzőként, szakmai vezetőként. Rövidebb távon
természetesen az aktuális versenyekre koncentrál és készül. Tavasztól már a felnőtt kategóriában versenyez. Szeretne az országos bajnokság döntőibe kerülni,
ott pedig a dobogó valamelyik
fokára fellépni. A három év múlva zajló olimpiai kerettagság
még csak valamiféle vágyakozás,
de nem alaptalan. v

ség presszó teraszán ücsörögve
szívesen osztotta meg kalandos
életútjának érdekes eseményeit fiatalokkal, idősebbekkel. Közvetlensége, barátságos személyisége
mély nyomokat hagyott a helyiekben. Egy vasárnap délután kilátogatott a focicsapat bajnoki mérkőzésére is. Kezet fogott a focistákkal, akik számára életre szóló élményt jelentett a világsztárral való találkozás. A későbbiekben is
ellátogatott Földvárra a családhoz
vagy a barátokhoz egy vacsorával
egybekötött borozgatásra. Halála
után Dunaföldvár városa és a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség
2009-ben emléktáblát állított tiszteletére. A táblaavatón jelen volt
özvegye, Erzsébet asszony, és az
aranycsapat akkor még élő két

tagja, Grosics Gyula és Buzánszki
Jenő. Azóta a Partoldalak Kulturális Egylet minden évben koszorúzási ünnepséget szervez. Az
idei ünnepség kuriózuma volt,
hogy a magyar televízió M1-es
csatornáján szervezett Puskás emlékműsorba élőben kapcsolták a
földvári megemlékezés eseményeit, öt perc erejéig. Az ünnepség keretei közt emlékeztek a koszorúzók a januárban elhunyt Ráthgéber Lászlóra, a Tolna Megyei
Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának volt elnökére,
szövetségi ellenőrre, aki az emléktábla felállításának egyik kezdeményezője és támogatója volt,
és a szövetség képviseletében
éveken át részt vett a megemlékezéseken. v

Gondolatok az önmegvalósításról,
sikerekről, életcélokról

M

árcius közepén
egy ifjú sportoló,
Némedi Konrád világbajnoki
bronzérmes kenus osztotta meg
a fenti címben jelzett gondolatait az érdeklődőknek a művelődési házban tartott előadásában.
Szabados Sámuel
Konrád 19 éves. A múlt évben
érettségizett a helyi gimnáziumban, versenyszerűen sportol, és
nemzetközi szinten jegyzett eredményeket ért el már fiatal korában. Ritka alkalom, hogy valaki
ilyen fiatalon élettapasztalatairól
közönség előtt beszéljen, de
Konrád bátran felvállalta ezt a kihívást. Mondanivalója nem csak
a fiataloknak jelentett tanács-

adást, útmutatást, de az idősebb
korosztályt is elgondolkodásra
késztette. Gyerekként, fiatalon
kezdett sportolni, ami sok lemondással is járt, de úgy érezte, hogy
a sorozatos sikerek, a mozgás következtében kialakult testi, lelki
harmónia, a jó közösség, a természet közelsége egy életpályát jelölt ki számára már fiatalon. Az
ennek megvalósításáért folytatott
napi kemény munkában voltak
támogatói, bíztatói, az edzők, a
szülők, a sporttársak. Ez mindenképpen fontos hátteret jelentett
számára. Napjaink zaklatott, bizonytalan, gyakran kiszámíthatatlan világában egy konkrét életcél, és az e felé haladás útján elért sikerek különösen egy fiatal

Puskás emléktábla koszorúzás élő
televíziós kapcsolással
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éve született Puskás Ferenc, a világhírű labdarúgó, minden idők legnagyobb
magyar focistája. Mint ismert, városunkhoz sok szállal kötődött.
Az 1950-es években felesége rokoni kapcsolatai révén gyakran
látogatott Dunaföldvárra.
Szabados Sámuel
Barátságot kötött a helyi focistákkal, kijárt edzéseikre, beállt
közéjük játszani, tanácsokat adott
nekik. Egy barátságos mérkőzésre
lehozta akkori klubját, a Budapesti Honvédot. Igazi világsztárokat
láthatott a nagyszámú közönség a

Duna-parti focipályán. Kocsis,
Czibor, Bozsik és a többiek léptek
pályára. Puskás egy félidőt a Honvédban, a másodikat a földvári
csapatban focizta végig a helyi
barátok irányába tett gesztusként.
Az esemény sporttörténeti jelentőséggel bírt városunk életében.
Az emigrációból hazatérve a sort
ismét Dunaföldvárra hozta. Mivel
nem volt lakásuk, 1983 nyarán feleségével együtt a rokonoknál
laktak a Béke téri ház emeleti
szintjén, hol ma az emléktábla áll.
Két hónapig városunk volt az otthona. A régi barátságok felelevenedtek, újak köttettek. Az Édes-

15. oldal

Part-Oldalak
A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, a VAJDA-PAPÍR KFT.
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába
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 jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: Postacím:1239 Budapest, Ócsai út 8., e-mail: karrier@vajdapapir.hu
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