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Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 932-7/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. március 15-én (Kedden) de: 
10,00 órakor megtartott ünnepi üléséről.   
 
Az ülés helye: Művelődési Ház színházterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Horváth Zsolt képviselő 
Jákli János képviselő 
Jákli Viktor képviselő 
Kiss Lajos Csaba képviselő 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Széles János képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen volt még:   Baráthné Ruzicska Erika irodavezető, Varga Vilmosné oktatási referens, 
Zsátosné Vida Ágnes köztisztviselő,  
valamint hozzávetőleg  260  fő ünneplő közönség. 
 
A jegyzőkönyvet  Barina Gyuláné köztisztviselő készítette. 
A Jegyzőkönyvet Takács Zoltán képviselő hitelesítette. 
 
Keresztes Lajos polgármester megtartotta ünnepi beszédét az 1948/49-esforradalom és 
szabadságharc évfordulójára. 
 
Eztán a Beszédes József Általános Iskola tanulóinak műsorát látták.  
 
Majd 
 
Pataki Dezső a Művelődési Ház Igazgatója: Elmondta, a  Művelődési Központ 1999 óta 
minden évben megszervezi és lebonyolítja a Dunaföldvár történetéhez, környezetéhez kötődő 
várostörténeti vetélkedőt. A március 10-én megrendezett verseny  első három helyezettjének  
díjait átadta. 

1. helyezett: Varga Balázs,Krisztián Jonatán,Bihari Dávid,Kiss Bertalan 
2. helyezett: Klopcsik Klaudia,Ősi Eszter,Megyesi Nikoletta,Bálint Vivien 
3. helyezett: Scheidl Tamás, Hambalkó Bence, Péja Zsanett, Marosi Katalin 

 

Azután a városi kitüntetések átadására került sor.  
 
Pataki Dezső: Elmondta, a Képviselő-testület a 2011. február 01-én megtartott ülésén  a 
27/2011.(II.01.) KT határozatában a „Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetés odaítéléséről 
döntött. A díjat Pernizsák Mihály Dunaföldvár, Kossuth L. u. 42. szám alatti lakos kapta. 
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A Képviselő-testület 28/2011.(II.01.) KT határozatával a „Dunaföldvár Gyermekeiért” díjat 
Pámer Mátyás Dunaföldvár, Móra F. u. 24. szám alatti lakos pedagógusnak adományozta. 
„Dunaföldvár Város Díszpolgára” címet a Képviselő-testület a 2011. február 22-én tartott 
rendkívüli ülésén a 29/2011.(II.22.) Kt döntésével Nagy Gáborné Dunaföldvár város volt 
polgármestere részére adományozta.  
 
Felolvasta az alábbi méltatásokat: 
 

„Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetés 

 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2010-ben alapította a „Dunaföldvár Gyermekeiért” 
díjat, melyet az a dunaföldvári polgár kaphat meg, ki a felnövekvő nemzedék nevelésében 
kiemelkedő eredményt ért el és munkáját hosszú évek óta gyakorolja. 
2011-ben első alkalommal ítélte oda a Képviselő-testület a „Dunaföldvár Gyermekeiért” 
kitüntetést. A 2011. év díjazottja Pámer Mátyás matematika-fizika-informatika szakos 
általános iskolai tanár. 
Pámer Mátyás 1956-ban Pakson született.  A szüleivel és fiútestvérével  Györköny községben 
éltek. Az általános iskolai tanulmányait a Györkönyi Általános Iskolában végezte, majd a 
szekszárdi Garay János Gimnázium fizika tagozatán érettségizett. Érettségi után felvételt 
nyert a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakára. 1980-ban kapta meg a 
diplomáját. 1999-ben a Gábor Dénes Főiskolán informatikus mérnöki végzettséget szerzett. 
 
Az első munkahelye a paksi II. sz. általános iskola volt. 
Az 1984/85. tanévtől a Dunaföldvári Általános Iskolában kapott állást, azóta tanít a városban.  
A munkahely és a család a városunkhoz  köti.  
Szaktanári teendői mellett osztályfőnöki feladatokat is ellátja 29 éve. Önmagával szemben  a 
pedagógus pályán magas szakmai követelményeket támasztott. 
Több évtizedes oktató-nevelő munkája alapján a tantestület és a diákság által tisztelt és 
kedvelt pedagógus. 
 
A tanulók javasolták erre a címre. A javaslatban az indokok között szerepelt, hogy jó és 
közvetlen kapcsolatot tud kiépíteni a tanulókkal, szülőkkel;  a tanórai magyarázatai érthetőek; 
a gyerekek magánéleti problémáikkal fordulhatnak hozzá. Kitartó munkája, megértő és 
együttérző attitűdje, csendes konfliktusmegoldó hozzáállása miatt bárki számíthat rá az 
intézményben. 
Szakmai felkészültsége kiváló. Munkája során lépést tart a változásokkal. Az informatika 
oktatás elterjesztésében nagy szerepe volt Dunaföldváron.  Tanítványai rendszeresen 
szerepelnek a tantárgyi versenyeken. A tehetséggondozás mellett a gyengébb képességű 
tanulók oktatásában is részt vállal. A kompetencia alapú oktatás bevezetésében és 
fenntartásában minőségi tevékenységet végez. 
 A tanórán kívüli programok: kirándulások és nyári táborozások  szervezésében is 
számíthatnak rá a kollegái. 
A tanár úr a sikeres szakmai tevékenysége mellett a családi élete is példa értékű. 29 éve él 
boldog házasságban. A felesége és a gyermekei számíthatnak önzetlen támogatására. 2 
gyermeke van, Csilla jogászként dolgozik, Balázs közgazdász. 
Gyermekei nevelésében aktívan kivette részét: játszott és tanult velük. 
Kevés szabadidejében segít a háztartásban, barkácsol, kertészkedik, szépíti a család közös 
otthonát. 
Olyan dunaföldvári polgár, aki a felelős családapa, férj, elismert pedagógus, akinek több 
évtizedes munkája érdemessé tesz őt az elismerésre, a díj odaítélésére. 
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Keresztes Lajos polgármester átadta  a  díjat Pámer Mátyásnak . 
 
 

„Dunaföldvárért” Emlékérem”  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 1997-ben alapította a „Dunaföldvárért Emlékérem” 
kitüntetést. Azóta minden évben a Képviselő-testület  az arra érdemes személynek ítéli oda 
ezt az elismerő címet. 
A 2011. év „Dunaföldvárért Emlékérem” díjazottja Pernizsák Mihály nyugdíjas dunaföldvári 
polgár. 
Pernizsák Mihály 1940-ben született Soroksáron. Hat éves volt, amikor szüleivel együtt 
kitelepítették őket a németországi Nürtingenbe. Egy ottani német családnál helyezték el őket, 
akik a kezdeti időkben megosztották velük otthonukat. Sok küzdelmes év következett a család 
életében, mire otthont tudtak teremteni maguknak. 
A családban  magyarul beszéltek, de a gyerekek, így Mihály bácsi is – német iskolába jártak, 
németül tanultak  meg írni és olvasni.  
Stukkatőr – gipszdísz készítő szakmát tanult, de betegsége következtében ipari kereskedőként 
ment nyugdíjba. 
1965-ben Weikersheimbe költözött.  
 
1993-ban a Weikersheim és Dunaföldvár között testvérvárosi kapcsolat jött létre. A két város 
együttműködésének kialakításában, a kapcsolatok építésében és fenntartásában fontos 
szerepet töltött be. 
Az első delegáció kiutazása alkalmával a dunaföldvári klubok összeköttetést kerestek hasonló 
németországi szervezetekkel. Az ottani város vezetése felkérte Pernizsák Mihályt, hogy vegye 
fel a kapcsolatot a Dunaföldvári Kertbarátokkal. A weikersheimi borklub 1993-ban 
Dunaföldvárra utazott a szüreti napokra, létrejött a két klub tagjai között a rendszeres 
érintkezés.   
Pernizsák Mihály hosszú éveken keresztül tolmácsként és szervezőként is aktívan kivette a 
részét a munkából. A városi civil szervezetek évente látogatást tettek Németországban, 
Annamatia Nőikar, Vizisport Egyesület, Sakk Klub, Futball Klub, Borlovagok,  az ő 
segítségére mindig számíthattak. Ilyen látogatásnak köszönheti magyar feleségét, aki segítő 
társa lett a magánéletben és a munkájában. 
A Magyar László Gimnázium tanulói eljutottak Weikersheimbe, a német diákok 
Dunaföldvárra. Vannak olyan családok, akikkel megmaradt a dunaföldváriak barátsága, 
melynek ápolásában azóta is részt vesz; vendégeket, csomagokat, üzenetek visz magával egy-
egy németországi utazása alkalmával. 
 
Hazaköltözése után a dunaföldvári Kertbarát Klub tagja lett. A Kertbarátok évente 
ellátogatnak valamelyik országba. Szervezte/szervezi az utazásokat, több alkalommal a 
feleségével előzetesen bejárta a tervezett útvonalat, hogy a kertbarát tagok megfelelő 
ellátásban részesüljenek. 
Megmaradt „magyarnak”, a német vendégekkel megismertette Magyarország nevezetességeit. 
Az egyik német újság a 15 éves testvérvárosi kapcsolatról így írt 2008-ban: 
Pernizsák Mihály Weikersheimből az életét áthelyezte Dunaföldvárra, házasságot kötött, ott 
épített egy családi házat, így mindig van egy kapocs vagy egy láncszem a két testvérváros 
családjai között.” 
 
A több évtizedes munkája érdemessé tette a „Dunaföldvárért Emlékérem” díjra. 
Kívánom, hogy erőben, egészségben sokáig élvezze a nyugdíjas éveit. 
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Keresztes Lajos polgármester átadta a díjat Pernizsák Mihálynak. 
 

„Dunaföldvár Város Díszpolgára” 
 
NAGY GÁBORNÉ (MAGYARI ILONA) 
Dunaföldváron született, 1949 március 23-án. 
  
Az általános iskola elvégzése után a Magyar László Gimnáziumban folytatta tanulmányait, itt 
érettségizett 1967-ben. 
  
Debrecenben az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán szerezte diplomáját, magasépítő üzemmérnök 
szakon.  
Annak érdekében, hogy különböző beosztásaiban helyt tudjon állni, folyamatosan képezte 
magát. Árszakértői és ingatlan-értékbecslő képesítést szerzett, majd hatékony menedzser 
oklevelet. Később Európai Uniós projektek végrehajtása, Városvezetési mesterkurzus és 
Polgármesteri Akadémiai képzéseken vett részt.  
Férje súlyos szívműtéte után őstermelőként szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozik, 
tagja a Szent Rókus Borlovag rendnek. Két fia van: Gábor (villamosmérnök) és Zoltán 
(autóvillamossági technikus) és négy unokája.  
 
Ezer szállal kötődik a városhoz, ismeri minden apró részletét, minden műszaki problémáját, 
hiszen munkában töltött 40 évéből 36-ot Dunaföldváron dolgozott. 
 
Első munkahelye a Dunaföldvári Költségvetési Üzem, ahol 1970-ben kezdte pályáját építész 
technikusként és tizenhat év alatt végigjárta az összes posztot egészen az üzemvezetőségig. 
 
Ő tervezte az Üzem által kivitelezett Tanácsi munkákat. Például a Fedett fürdőt, a kemping, és 
a szennyvízkezelő telep épületeit, a Jókai utcai óvodát, a Kossuth L. utcai konyhát, az akkor 
épült tanácsi lakásokat.  
Építésvezetőként irányította a pártház (jelenleg könyvtár), valamint a Béke téri és Ifjúság téri  
OTP-s társasházak kivitelezését. Később a Költségvetési Üzem vezetőjeként a 
településüzemeltetési feladatokért is felelős volt. 
 
1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi 
ideig a Dunaföldvári Önkormányzatnál vezette a Városfejlesztési Irodát. 
Ebben az időszakban készült el a városháza nagytermének felújítása, új óvoda épült, 
felavatták a Csepeli István készítette várkaput, beépült a Gábor Pál utca, új orvosi rendelő 
nyílt, szépült a városközpont. 
 
1994-ben választották meg Dunaföldvár polgármesterének.  2010-ig négy cikluson keresztül, 
16 éven át – függetlenként – képviselte és irányította a település életét.  
 
Szakmai meggyőződése szerint, a gazdaságosan fenntartható működtetés mellett, a 
fejlesztéseket tartotta a város életét meghatározó legfontosabb tevékenységnek, ezért arra 
törekedett, hogy az európai uniós pályázatok kihasználásával Dunaföldvár szebbé, élhetőbbé 
váljon.  
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Célszerűség vezette azt a törekvését, hogy a környező önkormányzatokkal közös 
összefogásban valósítsanak meg olyan beruházásokat, melyek meghaladták egy-egy település 
erejét, vagy kifejezetten térségi érdeket szolgáltak.  
Dunaföldvár városi szerepének erősítését mindig fontos feladatának tekintette.  
Térségi beruházások közül kiemelkedőek a 96-ban elkészült gázberuházás, a 2002-ben 
befejeződött szennyvíztisztító és szennyvízhálózat építése, a legutóbbi és legfontosabb a 
Bölcske, Madocsa részvételével megvalósult iskola fejlesztési program, melyben új, korszerű, 
jól felszerelt oktatási intézmények huszonegyedik századi körülményeket biztosítanak a 
legfontosabb tevékenység, a gyermekek oktatása számára. 

 
Az előbbieken kívül polgármesterségének 16 éve alatt számtalan fejlesztés és felújítás készült 
el, a szolgáltatások, az oktatás, a szociális ellátás, az infrastruktúra, az idegenforgalom 
területén. 
Ezek közül csak a legfontosabbak: a gimnázium felújítása és új szárnnyal való bővítése, a 
bölcsőde felújítása, bővítése, a mentőállomás megépítése, a volt szovjet laktanya ipari és 
lakóparkká alakítása, benne az idősek emelt szintű otthona. A Duna utcában  idősek napközi 
otthona, a Kűlvégi iskolában új tornaterem. Korszerű városi kábeltévé-hálózat, mely 
megépítése óta az eredeti elképzelés szerint internet és belső városi telefonhálózatként is 
működik. 28 utcában aszfalt burkolat épült, számtalan út javítása, felületkezelése készült el. 
Megtörtént a hídpálya szerkezetének felújítása, megépült az 52-es út várost elkerülő szakasza, 
a mezőgazdasági elkerülő út, elkészült az autóbusz pályaudvar felújítása és buszvárók építése. 
Megvalósult a strand medencék átépítése, vízforgatók beépítése, gyógyvízzé minősítés, 
gyógy-szolgáltatások bevezetése. Elkészült a vár és a vár-környéki utcák felújítása, megújult a 
történelmi belváros.  
Kialakult az ipari park, a rendezési tervben új, fejleszthető területekkel bővült, és itt tették le 
Dunaföldvár történetének legjelentősebb beruházása, a 23 milliárd forintos bio-etanol 
üzemnek az alapkövét 2010. augusztus 23-án. 
 
Sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért és kialakításáért (Weikersheim, Ossona). 
 
Polgármestersége idején számos közéleti funkciót töltött be. A Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének kezdettől elnökségi tagja, 2007-től társelnöke, a Tolna megyei 
Tagozat vezetője volt.  
 
A Duna Településszövetség alelnöke, a Paksi kistérségi Társulás alelnöke volt. (Az utóbbi 
funkciót korábban a Kistérségi területfejlesztési Tanács elnökeként látta el.)  
 
Munkáját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2009-ben a legrangosabb 
kitüntetésével, „TÖOSZ Aranygyűrűvel” jutalmazta.  
 
Nagy Gáborné a 2010-es önkormányzati választásokon már nem indult, 40 évi szolgálat után  
visszavonult a közszerepléstől, nyugdíjba vonult.  
Egy rendezett, komfortos kisvárost hagyott az utódokra. 
 
Pályája, életútja egy elkötelezett városépítő példája, akinek mindig a „közjó”, az 
együttgondolkodás és a közös cselekvés előmozdítása volt a célja.  
 
Nagy Gáborné több évtizedes munkáját, Dunaföldvár város lakóinak kezdeményezésére, 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 22-i döntése 
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értelmében a „Dunaföldvár Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el és köszöni meg a 
városért végzett tevékeny 36 évet. 
 
Keresztes Lajos polgármester Nagy Gábornénak  átadta a díjat.  
 
Ezt követően  a „város bora” cím átadására került sor. 

 Keresztes Lajos polgármester adta át a díjakat.  

Fehérbor kategóriában Dr. Markovics Gabriella rajnai rizling bora,Vörösbor kategóriában  
Gallai Sándor cabernet franc bora kapta a díjat.  
 
Az ünnepi ülés 11,30 órakor ért véget. 

Az ünnepi megemlékezés a Kossuth téren folytatódott. 

 

k.m.f. 
 
 
 
 

              Keresztes Lajos     Bárdos Lászlóné dr. 
                polgármester                                                       címzetes főjegyző  
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
             Takács Zoltán  
                                                            képviselő 


