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Békés karácsonyt Kitüntették
dr. Kuti Istvánt
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
Magas rangú elismerést kapott
dr. Kuti István László rendőr ezredes, a Paksi Rendőrkapitányság vezetője, rendőrségi főtanácsos.
A Magyar Arany Érdemkereszt
Katonai Tagozata kitüntetést
elöljárójának, a Tolna megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjének, dr. Soczó László dandártábornoknak a javaslatára a belügyminiszter előterjesztése
alapján dr. Áder János köztársasági elnök adományozta. A méltatásban úgy fogalmaztak, hogy
e kitüntetéssel a hivatása iránti
elkötelezettséggel végzett felelősségteljes szakmai és vezetői
munkáját ismerték el.
Lukácsi Pálné
A Dunaföldváron élő dr. Kuti
István percre pontosan érkezik az
interjúra. Nem egyenruhát visel,
öltönyben van. Ha nem ismerném, nem nézném rendőrparancsnoknak. A rendőr egyenruha nélkül is rendőr – fogalmazza
meg egyik alapelvét. Természetes, nyitott, határozott, de szerény.
Beszélgetésünk elején a gratulációra reagálva azzal kezdi,
hogy bár személy szerint ő kapta
az elismerést, de az érdem a kollégáké, a járás lakóié, akiknek a
szolgálatában állnak. Hiszen a
Paksi Rendőrkapitányság területén, sőt egész Tolna megyében

jók az eredmények. Országos
szinten az első egyharmadban
vagyunk – indokolja, s magyarázatot is ad. A paksi járásban élő
közel ötvenezer ember többsége
dolgos, önmagáért tenni akaró
személy. Működik bennük az önvédelmi reflex, s a közösségek
sem hagyják elveszni tagjaikat.
Ehhez kapcsolódik a rendőrök
magas színvonalú szakmai munkája és elhivatottsága. Jó a rendőrség kapcsolata az önkormányzatokkal – mondja a parancsnok,
s azt is nagyon fontosnak tartja,
hogy a járásban lévő tizenöt településből tizennégyben van polgárőrség, s a tizenötödikben is
alakulóban.
Dr. Kuti István tíz éve paksi
rendőrkapitány, huszonnégy éve
rendőr. Ahogy elhivatottságát,
szakmaszeretetét látja az ember,
azt gondolná, hogy kisgyermekkori álmát váltotta valóra, ezért
lett rendőr. A valóság más.
A dunaföldvári Magyar László
Gimnáziumot jó kibocsátó iskolának, kiváló alapnak nevezi. Bár
a magyar és a történelem volt a
kedvence, végzős diákként pályaválasztáskor – felmérve a
reális lehetőségeket – mégis az
agrárterületet, a biológiát-kémiát
választotta. A Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi
karán általános növénytermesztő
üzemmérnökként végzett, majd
Hódmezővásárhelyen vad- ►

► gazdálkodási szakmérnöki

diplomát szerzett. Választott
szakmáját szerette. Dunaföldváron az Alkotmány Tsz-ben volt
gyakornok, majd az Aranykalászban dolgozott. De – mint
mondja – a nagyüzemi gazdálkodás megszűnése kissé átértelmezte a tanultakat.
Két diplomával a zsebében
egy volt gimnáziumi osztálytársa
biztatására jelentkezett rendőrnek. 1992-ben szerelt fel Dunaújvárosban, s fél év után Paksra
került nyomozónak. Majd gazdaságvédelmi, felderítő területen
dolgozott a megyei főkapitányságon, Dunaföldváron előbb őrsparancsnok-helyettes, aztán parancsnok lett. Tíz évvel ezelőtt
már a főkapitányság bűnügyi
osztályának vezetőjeként kapta a
megbízást a paksi parancsnoki
feladatra.
Természetesen az évek során
az újabb kihívás mindig tanulással járt. Rendőrtiszti, majd jogi
diplomát szerzett, sőt mindezt
jogi szakvizsgával még megfejelte. Szeret tanulni, mondja.
Fontos a folyamatos képzés, a
kollégáit is erre buzdítja. De
sokat tanult elöljárójától, dr.
Soczó László dandártábornoktól,
a megyei rendőrfőkapitánytól és
dr. Varga Pétertől is, aki jelenleg
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot irányítja.

Kitartás, szívósság, becsület,
tisztesség, emberség, a közösségi
értékek – érdekek képviselete, és
megfelelő hiteles kommunikáció
– sorolja az önmagával szembeni
elvárásokat, s még folytatja a
sort: szakmai igényesség és nyitottság, rugalmasság. Ezeket az
értékeket vezetőként is fontosnak tartja. Tiszta erkölcsű, jó embernek lenni és mindig megújulni – ez az alap nála.
Arra a kérdésre, kinek ajánlaná
a rendőrhivatást, egyértelművé
teszi felfogását. Annak, aki szereti a rendet, fegyelmet, akinek
kialakult énképe és határozott értékrendje van, s képes el is fogadtatni azt; aki az emberekkel
foglalkozva képes mélységekbe
és magasságokba is nézni.
Az elmúlt tíz évben a paksi kapitányságon létrejött kollektívája
teszi a dolgát: a kereteken belül
kreatívak, a feladatmegoldásban
rugalmasak, s igyekeznek a
lehető leggyorsabban reagálni,
segíteni. A kitüntetés megerősítés, de még fontosabbak azok a
visszajelzések, amelyeket az
utcán kap az emberektől kollégái
kulturált munkavégzéséről.
Beszélgetés közben azt érzem,
hogy dr. Kuti István jól érzi magát
a bőrében – akár egyenruha, akár
öltöny van rajta. Megtalálta a
helyét. Tudatosság van ebben is.
Amit csinálsz, abban igyekezz jól

érezni magad, ha az élet úgy alakítja, szeresd, amit csinálsz – fogalmazza meg újabb alapelvét.
Szüleitől – akiknek a mai napig is
segít a mezőgazdasági munkákban, bár nem olyan gyakran, mint
szeretné, – azt tanulta: ne jelvénygyűjtésre hajtson, hanem szeresse
a munkáját. A szép kitüntetés
láttán édesapja persze mégis meghatódott. A család olyan szerény
büszkeséggel fogadta az elismerést, ahogy maga Kuti István is.
Ahhoz, hogy jól végezze a
mindennapi feladatokat, fontos a
család, a gyerekek, a társ, a
szülők. Kuti István és párja négy
gyermeket nevelnek. Amikor a
gyermekekről beszélgetünk, a
féltés már az apáé. A kiegyensú-

lyozott magánélet, az olvasás, a
zenehallgatás hozzásegíti a feltöltődéshez, a metszés vagy a
gyümölcsszedés is kikapcsolja –
teszi hozzá mosolyogva.
Egy ember csak akkor hiteles,
ha azonos elveket követ akár a
munkájában, akár vezetőként
egy közösség élén, de a magánéletben, a családban – például
szülőként is. Dr. Kuti István hivatásszeretetével, életfelfogásával, erkölcsi tartásával bizonyára
hat – közvetlenül gyermekeire,
munkatársaira, közvetve pedig
azokra a közösségekre, amelyeknek a szolgálatában végzi munkáját. Elhivatottan. Mert csak így
érdemes. Mert ő maga is így érzi
jól magát.

mindent megtesznek, hogy
neveik és szerepvállalásuk ismertté váljon. Az utókor kötelessége, hogy méltó emléket állít-

son tiszteletükre. Beszédében
megemlítette, hogy a forradalom
napjaiban a magyar katonai
erőket központilag és hivata- ►

Új emléktáblát
avattak városunkban
November 24-én ünnepélyes
keretek közt, katonai tiszteletadással avatták fel a városháza
falán Vetési Imre honvéd emléktábláját, aki 1956. november
4-én vesztette életét a szovjet
csapatok által megostromolt
dunaföldvári légvédelmi tüzérezred laktanyájában.
Szabados Sámuel
A forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából a Magyar Honvédség
és a Hadtörténeti Intézet országos akciót szervezett a forradalom napjaiban elesett magyar ka-

tonák felkutatására, és haláluk
körülményeinek tisztázására. A
téma évtizedeken át tabu volt. A
magyar honvédség ’56-os szerepvállalásának tisztázása csak
az ezredforduló után indult meg.
Sok dokumentum, adat megsemmisült, ezért a kutatási munka is
lassú, ellentmondásokkal teli folyamat.
Nagy Attila alezredes a honvédség és a Hadtörténeti Intézet
nevében mondott rövid beszédet,
melyben kiemelte, hogy a honvédség hősi halottaknak tekinti a
forradalom eseményei során elhunyt katonákat. Napjainkban is
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► losan nem mozgósították. Az

állomány nagy része passzív
maradt. Ennek ellenére voltak
katonai egységek, melyek a felkelők mellé álltak. A november
4-i szovjet támadás célja a
magyar egységek lefegyverzése
volt. Ennek során több laktanyában került sor fegyveres összetűzésekre, mely halálos áldozato-

kat is követelt. A helyszínek
egyike volt a dunaföldvári laktanya. Az események még kevésbé
tisztázódtak. Sok helyen a szovjet hadsereg felszólítás, vagy tárgyalás nélkül tüzet nyitott.
Horváth Zsolt polgármester
beszédében kiemelte, hogy a
város saját hősi halottjának tekinti Vetési Imrét, és az emlék-

tábla felállításával igyekszik
megőrizni emlékét az utókor számára. A földvári laktanyában történt események tisztázása az
utóbbi néhány évben megtörtént,
erről könyv is íródott, mely idén
jelent meg. A történteket ennek
ellenére még sok homály fedi.
Állítólag szovjet tisztek november 3-án felkeresték a laktanyát,

’56-os áldozatok után
nyomozunk
Lukácsi Pálné
(Tud valakiről, aki 1956-ban
Dunaföldváron szolgált?)
Pár héttel ezelőtt emléktáblát
avattak Dunaföldváron Vetési
Imre József huszonkét éves
biológus-hallgató emlékére, aki
1956. november 4-én, az akkori
földvári magyar laktanya ellen
intézett szovjet támadáskor
vesztette életét.
A helyiek által eddig ismert, és
a Fehérvári utcai temetőben
nyugvó Varga István szakaszvezető neve nem került föl a Honvédelmi Minisztérium által állított
táblára, mert nyilvántartásukban
nem szerepel a név, feltehetően
elmaradt a holttá nyilvánítása.
Az 2016 októberében megjelent Volt egyszer egy tüzérezred… Dunaföldvár, 1956 című
könyv a hatvan évvel ezelőtti
tragikus napokban a laktanyában szolgáló egykori sorkatona, dr. Tóth Miklós visszaemlékező soraira épül. Ebből, illetve
a könyv többi írásából az a feltételezés körvonalazódik, hogy
azon a napon Vetési Imre Józsefen kívül a Nógrád megyei
Varga István, az egyetemi tartalékos tiszti hallgatói szakasz
szolgálatvezetője (1934–1956),
és még két–három ember veszthette életét Dunaföldváron,
amikor azon a hajnalon a szovjetek megtámadták a laktanyát.
Varga István Őrhalmon élő
testvérét egy évtizeddel ezelőtt
megtalálta a helytörténettel foglalkozó újságíró, Kiss Éva. A
testvér elmondása szerint Varga

nem tudni, miről tárgyaltak, de
4-én reggel felszólítás nélkül
tüzet nyitottak. Az állományt váratlanul érte a támadás. Az is
tény, hogy körülbelül 4–5 katona
vesztette életét, de személyük és
haláluk körülménye még nem
tisztázott. Amennyiben ezekre
fény derül, a nevük felkerül az
emléktáblára.

Az országhatáron a Tolna megyei
polgárőrök

Istvánnak és még két tartalékos
tisztiiskolásnak a halálhírét az
őket felkereső kistarcsai katonatárs vitte meg. Lapunk korábbi
számában interjút közöltünk dr.
Tóth Miklóssal, aki határozottan emlékszik négy–öt koporsó
látványára, s egy–két katonatársa, illetve az akkori földvári temetőpásztor mondatai is megerősítik ezt az információt. Ráadásul Somlyai István százados
is azt említette, hogy öt koporsót rendelt.
A Volt egyszer egy tüzérezred… című könyv anyaga már
a nyomdába került, amikor
Horváth Zsolt polgármesterhez
érkezett egy újabb visszaemlékezés a Budapesten élő dr.
Kisari Balla György tartalékos
tizedestől. (Az ő memoárjával
később még foglalkozunk.)
Dr. Tóth Miklós és a kötet kiadója, Nagy Gáborné, illetve
munkatársai az áldozatok felderítésének elkötelezett hívei.
Kérik, hogy akinek esetleg információja van a dunaföldvári laktanyában, 1956. november 4-én
történt eseményekről és az áldozatokról, vagy akinek szülei,
nagyszülei, hozzátartozói itt teljesítettek szolgálatot, s esetleg
meséltek erről a napról, jelentkezzenek Nagy Gábornénál,
email-ben ngaborne@tolna.net
címen, vagy a 20/965–5633 telefonszámon. Jó lenne a többi áldozat emlékét is méltón megőrizni.
(A Dunaújvárosi Hírlap
2016. december 8-i számában
megjelent írás nyomán)

Négy napot töltöttek el Tolna
megyei polgárőrök Bács-Kiskun
és Csongrád megyei határ menti településeken járőrözve. Az
akcióval a migrációs helyzet által érintett településeken dolgozó rendőröket és határőröket
segítették a megyei aktivisták.
Az akció anyagi hátterét a megyei polgárőr-szervezet biztosította.
Széles János, a Tolna megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke a dunaföldvári
polgárőrökkel
Mórahalom,
Ásotthalom és Röszke belterületén és külterületén látott el járőrszolgálatot.
Baksay Erika
– Nagyon segítőkészek voltak
a földváriak, amikor jelentkezni
kellett a szolgálatra. Mi itt nem
tudjuk, milyen volt a migrációs
áradat, Tolna megye nem volt
kitéve ennek a rohamnak. Sokan
úgy alkottak véleményt a migrációról, hogy nem volt személyes
tapasztalatuk. Mások a népszavazáson elzárkóztak a véleménynyilvánítástól, de, ha ott élnének,
másképp gondolkodnának. Ne
irigyeljük a migrációval érintett
településeket. A helyiek sokat
szenvedtek a menekültek miatt,
de mára már nyugodtabb a helyzet. Olykor elfognak 1–2, zömében afgán menekültet, de már
messze nincs annyi probléma,
mint korábban. Ez köszönhető a
szoros összefogásnak is, mind a
hatóság, mind a lakosság részéről. A mi segítségünk lényegében
kissé tehermentesítette a körzet-
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ben dolgozókat. Nagyon szívesen fogadtak minket, ha kell, megyünk újra, de reméljük, erre
nem lesz szükség.
Váradi Balázs, Magyarkeszi
település polgárőr csoportjának
vezetője másodmagával vett
részt az akcióban.
– Nagyon érdekes volt számunkra az alföldi település-rendszer. A sok erdő között laza szerkezetű, rengeteg tanyával tűzdelt
területen figyelő-jelző járőrözést
folytattunk, főleg utakon, belterületeken, leginkább a helyismeret hiánya miatt. Sok rendőrrel
találkoztunk a munka közben,
látszik, hogy szervezett a rendszer. A civil lakosság örömmel
fogadott minket. Sokat meséltek
a migrációs áradat kezdetéről,
amikor rengeteg atrocitás érte a
helyieket. A migránsok nem
voltak agresszívek, viszont sok
kárt okoztak. Fóliasátrakat tettek
tönkre, mert oda húzódtak a
hideg elől. Volt, akihez éjszaka
zörögtek be segítségért 40–50en, megrémítve a háziakat. Kerítéseket döntöttek le, bejártak az
udvartokba vízért, mosakodni.
Mára sokat változott a helyzet,
az ott tartózkodásunk alatt lényegében nem történt semmi kirívó,
de nyilván ez az összefogásnak is
►
köszönhető.

►

Lázár Emil, a nagyszokolyi polgárőr csoport vezetője is
hasonló nyugalomról számolt be:
– Nem történt semmi olyan,
amibe közbe kellett volna avatkozni. Az emberek jól fogadtak
minket, a határ mentén dolgozók
pedig már épp elég fáradtak
ahhoz, hogy jól jöjjön egy kis segítség.
Uitz Ferenc, az igen erős
bölcskei polgárőr csoport vezetője harmadmagával vett részt az
akcióban.
– Mi itt semmit nem érzetünk
abból a felfordulásból, ami azon
a környéken a migrációs áradat
elején történt. Röszke kül- és

belterületén járőrözve semmilyen jelentős eseményt nem tapasztaltunk, csak a helyiek elbeszéléséből tudtuk lemérni, mekkora nyomásnak voltak kitéve
akkoriban. Ez Röszkéről nézve
már múlt időnek tűnik, de az
biztos, hogy az éberség nem
lankad, mert úgy 10 percenként
botlottunk rendőrbe vagy járőrbe.
Dr. Szilák Mihály Tolnáról
unokájával képviselte a helyi
polgárőröket.
– Különösebb eseményt mi
sem tapasztaltunk, amikor Röszkén települési járőrszolgálatot
láttunk el. Ritkán elfognak 1–1

illegális határátlépőt, de ezt a helyiek már megszokták, nincs feszült helyzet. Emlékezetes volt
számunkra az a nap, amikor

Röszkén, a határátlépésnél segíthettünk. Az unokám meg is jegyezte, hogy néhány órán át az ő
kezében volt Európa kulcsa.

– A Tanodára a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat pályázott, és
nyerte el a támogatást 2 éves működésre. Az elnyert támogatásból
finanszírozzuk majd a Tanoda
működését, eszközöket, játékokat
szereztünk és szerzünk majd be,
fizetjük a Tanodában dolgozó pedagógusokat, mentorokat és segítőket, bonyolítjuk le a programokat. A Tanoda hét közben 12–18
óráig lesz nyitva a gyerekek előtt,
de nem csak a szorgalmi időszak
alatt, hanem a szünetekben, és alkalmanként hét végén is gondoskodni fogunk olyan szabadidős
programokról, rendezvényekről,
amelyekhez ezek a gyerekek
egyébként nem jutnának hozzá.
Nagyon felemelő érzés itt
lenni most, és látni, hogy a gyerekek, szülők örömmel fogadják
és foglalják el a Tanodát. Sok
ember és szervezet segítsége kellett ehhez. Segítettek és segítenek minket a Családsegítő Szolgálat dolgozói, az iskola, pedagógusok és szociális szakemberek. Segít az önkormányzat, így
rendelkezésünkre bocsátotta a
Templom utcai volt iskolaépület
egyik szárnyát, amit szépen berendeztünk, és fokozatosan otthonossá teszünk. Ebben segítettek az Aztakeservit.com-os fiúk,
akik a termek falára rajzfilmfigurákat festettek, amelyeket majd a
gyerekek fognak kiszínezni. A

mai napon a Kertbarátok finom
süteményeket, a Málta ebédet
készített, és az udvaron áll egy
komplett játszóvár animátorokkal együtt. Szeretettel várunk
minden általános iskoláskorú
gyereket, akinek így vagy úgy
szüksége van ránk, és a Tanoda
nyújtotta lehetőségekre, szolgáltatásokra.
Süveges Árpádné alpolgármester a kezdettől lelkesen fogadta és támogatta a Málta kezdeményezését.
– A tanoda fizikai-lelki, oktatási segítség a gyereknek az önmagára találáshoz. Hogy ki miért
jön be ide? Talán csak melegedni, talán beszélgetni, játszani,
együtt lenni másokkal, vagy,
mert segítségre van szüksége a
tanulásban. A tanoda hiánypótló.
Vannak gyerekek, családok, akik
rászorulnak egy alternatív támogatásra. Nem iskolára, hanem
egy szabadabb, oldottabb formá-

ra. Nekik fog segítséget nyújtani
a Tanoda.
Ifj. Csonka Pál, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának vezetője is
eljött a nyitónapra.
– A Máltának 19 csoportja és
13 intézménye van a régióban,
de Tanodából ez az első (Gyulajon a földvárival egy időben
indul egy másik). Ezek a csoportok, intézmények összefüggenek, segítik egymást. A Tanodák működése szigorú formákhoz kötött, a személyi, eszköz,
anyagköltségek a pályázatban
elnyert összeg részét képezik,
tehát ilyen értelemben önálló
egység. Ám a Málta egy család,
melynek a Tanoda is tagja lett,
vagyis nem fog izolált tevékenységet végezni. Fontosnak
tartjuk ezt a területet, a magunk
eszközeivel, lehetőségeivel,
programokkal segíteni fogjuk a
működését.

Indul a tanoda
Az őszi szünetben családi nappal nyitotta meg kapuját a
Templom utca 32. számú volt
iskola-épületben a Tanoda. A
Tanoda Program a törvényi szabályozással összhangban egyrészt megpróbál hozzájárulni
tanulói iskolai sikerességéhez –
képességeik kibontakoztatása
által, másrészt megpróbálja
csökkenteni a szociális hátrányokból fakadó nehézségeiket,
valamint segíti megőrizni az
otthoni kultúra értékeit, azaz
erősíti a programban résztvevő
gyermekek kulturális identitását. Olyan családoknak nyújt
segítséget, ahol a gyermekek
szociálisan, vagy tanulási zavaraik miatt hátrányt szenvednek, ahol a szülők a tanulásban
nem tudnak, vagy nem képesek
segíteni. Az oktatás, korrepetálás, tehetséggondozás mellett
értékes szabadidő-programokkal, fejlesztő és ismeretbővítő
foglalkozásokkal próbálja felhívni a gyerekek figyelmét a tudásnak, mint értéknek a jelentőségére.
Baksay Erika
A dunaföldvári Tanoda létrejöttéről, terveiről Lipták Tamás,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat vezetője beszélt a
megnyitás napján.
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Rendkívüli
testületi ülés
November 8-án tartotta rendkívüli testületi ülését Dunaföldvár
Város Önkormányzata.
Baksay Erika
Az első napirendi pontban egy
ingatlaneladásról tárgyaltak a
képviselők. A volt ún. pedagógusföldek területéről van szó, ahol
egy cég háztartási papírokat
(papír zsebkendő, WC papír, pa-

pírtörlők) készítő gyárat építene,
ahol kb. 140 főt foglalkoztatna. A
tárgyalások jó ütemben haladnak.
A második napirendben a tornacsarnok vizesblokkjának, öltözőinek felújításával kapcsolatos
pályázatról tárgyaltak a képviselők, amely egy 30 milliós fejlesztés lenne 30%-os önerővel, a
2017. évi költségvetés terhére.
A következő napirendben a Vidékfejlesztési Program által
kínált lehetőségek megvitatása
zajlott. Ennek keretében a külterületi földutak kialakítása,

karban tartása lenne a cél, így
konkrétan a Kanacsi úti lejáró,
amelynek kiépítése után a megvásárolt erőgépekkel a fenntartását is megoldanák.
A negyedik napirendben a
naperőművek telepítésével kapcsolatos kérelmet a képviselő-testület egyelőre nem támogatta, pontosabban addig nem
dönt ebben a kérdésben, amíg a
saját, hasonló tárgyú pályázatának elbírálásáról nem értesül.
Az utolsó napirendben a képviselők a Part-Oldalak Kulturá-

Soros hirdetés

Nyílt napok és iskolanap a
szakiskolában
Novemberben két fontos esemény is zajlott a dunaföldvári
szakiskolában, amelyet jelenleg
Szekszárdi SZC Magyar László
Szakképző Iskolájának hívnak.
Csizmadiáné Mihálovics Magdolna, az intézmény igazgatója
számolt be a rendezvényekről.
Baksay Erika
– November 15-én nyílt napot
tartottunk iskolánkban, melyre
meghívtuk Dunaföldvár és a környező települések iskolánk iránt
érdeklődő családjait. Bemutattuk
az iskolát, a tanműhelyeket, ahol
a megjelent gyerekek ki is próbálhatták magukat. Bemutattuk a
Templom utcai tankonyhát is,
ahol palacsintát sütöttünk.
A nyílt nap célja iskolánk népszerűsítése volt, ami a mi érdekünk, de országos érdek is, hiszen
cél a szakképzés erősítése, egyfelől a képzés minőségének javításával, másfelől a munkaerő-piacon keresett szakmák indításával.
Így iskolánkban jelenleg, illetve a
következő tanévtől az alábbi
szakmák lesznek tanulhatóak:
épület- és szerkezetlakatos, hegesztő (mindkettő hiányszakma,
és ösztöndíjjal jár), víz-, csatornaés közműrendszer szerelő, női
szabó, eladó, pék és cukrász.
December 7-én még egy nyílt
napot tartottunk, ekkor üzemlátogatást szerveztünk a Váradi
Metál Kft-hez, illetve a Házi Sütödébe, a Paksi utcába.

1999-es évjáratú, megkímélt, jó állapotú Suzuki Swift
(1.0 GL) 60.000 km-rel eladó!

Reméljük, a hozzánk jelentkező gyerekek száma továbbra is
nőni fog. A szakiskolai jelentkezés határideje február 15, a
Templom utca 9. számú épületbe
kell beadni. Felvételi nincs, a tanulmányi eredmények alapján
döntünk a felvételekről.
A szakiskola másik fontos rendezvénye az iskolanap volt, november 18-án, ahol előadásokkal, filmvetítéssel, vetélkedővel
emlékeztünk meg a névadóról.
És, ha már névadó: ugyan jelenleg Magyar László nevét viseljük, de ez csak a sorozatos
átszervezések következménye.
Magyar László nevét nem akarjuk elbirtokolni a gimnáziumtól,
ezért szeretnénk, ha bárki,
akinek ötlete van, segítene megfelelő névadót találni. Olyan du-

Tel.: 75/343–067

Soros hirdetések
Az Ifjúság téren 58 m2-es,
tégla építésű, szigetelt, 2.
emeleti lakás és a hozzá tarto
zó 18 m2-es garázs eladó!
Tel.: 30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai pa

lis Egylet technikai fejlesztésre
(autóbeszerzés) benyújtott kérelmét bírálták el, és úgy döntöttek, 1 millió Ft visszatérítendő
támogatást nyújtanak erre a
célra.
Az egyebekben döntés születetett az önkormányzat számára
biztosítandó 150 millió Ft-os hitelkeretről, a rossz földutak javítására biztosított 1.5 millió Ft-os
keretről, illetve a Mészáros utca
teljes felújításáról, melyhez a
Közútkezelő 3 millió Ft-ot kér az
önkormányzattól.

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

rasztház eladó!
Tel.: 30/974–27–96
naföldvári vagy környékbeli
személyre gondoltunk, aki munkásságával az oktatás, szakképzés területén tevékenykedett kimagaslóan.

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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Máltai bál
Baksay Erika
Idén is megtartotta hagyományos bálját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Önkéntes Csoportja, immár 18. alkalommal. Jákli Viktor, a csoport
vezetője elmondta, hogy idén új
helyszínen, az általános iskola
aulájában báloztak, ami kitűnő
helyszínnek bizonyult. A bálon

Boldog iskola
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a
jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető
utat, majd boldogságra képes
emberré válhatnak.” (Prof. Dr.
Bagdy Emőke, a Boldogságóra
program fővédnöke)
Baksay Erika
Egyre több országban sikerrel
alkalmazzák a Boldogságórákat,
amelyeken a diákok csoportosan
és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspirálják őket, amelyek – a
boldogságkutatók tapasztalatai
alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növeke-

Paks II. projekt
Baksay Erika
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos a Paks II. projekt építésével
kapcsolatban tartott előadást –
rendhagyó fizikaórát – a Magyar
László Gimnázium tanulóinak.
Az előadás az atomerőmű bővítésének népszerűsítésére szolgáló
kampány része, így a kormánybiztos több oktatási intézménybe
is ellátogat, hogy a fiatalok körében felmerülő kérdésekre válaszokat adjon, megismertesse
azokat az atomerőmű-bővítés jelentőségével, részleteivel. A kampány a december 13-i közmeghallgatást előzi meg, amelyet

fellépett a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyüttes, a LÖFAN
mazsorett-csoport, és a Vivat
Bacchus énekegyüttes. A rendezvény összeszokott társasággal,
vidám hangulatban zajlott, és a
szórakozás és közösségépítés
mellett szép bevételt is hozott. A
szervezők nagyjából 6–700 ezer
Ft-ra számítanak, amelyet egyfelől működésre, másfelől segélyezésre fognak költeni.
déséhez. Magyarországon a Jobb
Veled a Világ Alapítvány szervezésében egy teljes programot dolgoztak ki a diákok boldogságra
való tanítására. Számos vizsgálat
bizonyítja, hogy a Boldogságórák
csökkentik a tanulók szorongását,
miközben erősíti önbizalmukat.
Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. (a
boldogiskola.hu tájékoztatójából)
Dunaföldváron szeptembertől
a Beszédes József Általános
Iskola három osztálya csatlakozott a „Boldog iskola” programhoz. Hegedüsné Katona Klára és
Somogyi Lászlóné a 4.c-vel,
Széles Lászlóné és Sebestyén
Gáborné a 2. c-vel, és Csányiné
Varga Mónika és Jákliné Frühvard Ágnes a 3.a-val.
A Boldogórák lényege, hogy
minden hónapnak megvan a
maga témája, amelyet az osztályok havi 3 feladatból válogatva,

kötetlenül és nagy szabadsággal
dolgozhatnak fel. Érdekességképpen a 10 téma: boldogságfokozó hála, optimizmus gyakorlása, kapcsolatok ápolása, boldogító jócselekedetek, célok kitűzése
és elérése, megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, megbocsátás, testmozgás, fenntartható boldogság.
A programhoz bármikor, bármelyik elkötelezett pedagógus
csatlakozhat, a pályázás egysze-

rű, a havi témákhoz letölthető
óravázlatokat, feladatokat, elméleti hátteret kap a pedagógus.
Az óra megvalósításáról szóló
rövid beszámolót, képet vagy
videót minden hónapban fel kell
tölteni, mindössze ennyi a kötelezettség. És, ha az iskola legalább három osztálya minden hónapban megtartotta a legalább
egy Boldogságórát, akkor az
iskola elnyeri a „Boldog iskola”
címet.

Pakson, a Művelődési Központban fognak tartani, és amelyre
bárki elmehet, meghallgathatja a
szakértőket, illetve kérdést tehet
fel a bővítéssel kapcsolatban.
Szintén a kampány részeként 41
település minden háztartásába eljuttattak egy ismertető brosúrát.
A kormánybiztos elmondta,
hogy jól halad a projekt a megvalósítás felé, hiszen végre szabad
utat kaptak Brüsszeltől egy beszerzési kérdést vizsgáló ügyben.
Remélhetőleg heteken belül
megszületik a másik várt döntés
az állami támogatást érintő kérdéssel kapcsolatban.
– Ha a beruházás megvalósítását 10 lépésben képzeljük el,

akkor a 2–3. lépésnél tartunk.
Megvan a környezetvédelmi engedély, a telephely engedélyezés
pedig folyamatban van. Mindeközben folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mindenki birtokában legyen a megfelelő információknak.
Az atomerőmű bővítésére feltétlenül szükség van. Azt szeretnénk, hogy a kapacitása az évszázad végéig megmaradjon,
szükségünk van olcsó, biztonságos és környezetbarát villamos
energiára. Az új blokkal kiváltjuk a régit, amelyet a 30-as években fogunk üzemen kívül helyezni. Rendkívül korszerű, 3.
generációs reaktorokat építünk.

Mindent megteszünk, hogy ezek
folyamatosan, biztonságosan, jól
működve rendelkezésre álljanak.
Egy nagyon alapos és részletes
telephely vizsgálati program-folyamat végén vagyunk, 2 éve a
legmodernebb eszközökkel vizsgáljuk a telephelyet és környékét. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat átadtuk az Országos
Atomenergia Hivatalnak, és már
csak a telephelyi engedélyre
várunk.
A 2017. év legfőbb feladata a
létesítési engedély kérelem ös�szeállítása lesz, amellyel bizonyítani kívánjuk, hogy a bővítés
megfelel a nukleáris biztonsági
követelményeknek.
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Mézes reggeli
A Mézes reggeli a magyar méhészek három éve működő
programja, melynek célja a fajtamézek megismertetése, a
gyerekek mézevésre szoktatása.
Ifj. Jenei Ferenc méhész e célból
látogatott el a Beszédes József
Általános Iskolába, ötféle mézzel, amelyeket a gyerekek megkóstolhattak, egymással összehasonlíthattak, megismerhették azok egészségre gyakorolt
hatásait.
Baksay Erika
A magyarok évente átlagosan
70 dkg mézet esznek, míg Európa
több országában akár évi 2 kg-ot
is. A mézfogyasztás ugyan az

utóbbi időben kicsit emelkedett,
de még mindig mesze alatta
marad a kívánatosnak. Sok a baj
a boltokban vásárolt mézek minőségével, így célszerű rögtön a
termelőtől megvásárolni a mézet.
A magyar méz kiváló minőségű, prémium kategóriásnak
számít, köszönhetően az éghajlatnak, a talajnak és egyéb természeti adottságoknak. A méhészek
jó technikával, jól dolgozzák fel
a mézet, be is vizsgáltatják, így
az megbízható forrásnak számít.
A mézet 1–1.5 év felett bárki
fogyaszthatja (kivéve a cukorbetegek, mivel dietetikai szempontból olyan, mint a cukor), de érdemes fokozatosan bevezetni a
gyermek étendjébe. Legkisebb
virágpor tartalma az akácméznek

és a selyemfű-méznek van, így
ezek a legkevésbé allergének. A
hárs-, virág-, repceméz már nagyobb pollentartalmú, tehát
azokat fokozatosan építsük be az
étrendbe. A különböző mézfajták
más–más egészségügyi problémákra jók, és eltérőek a tulajdon-

ságaik. A besűrűsödést, cukrosodást a mézben levő szőlőcukor és
gyümölcscukor aránya okozza,
de ez a méz minőségén nem ront.
A méz lényegében korlátlan
ideig eltartható, a legrégibb, még
ehető méz, amit megtaláltak
5000 éves.

letek munkájának fontosságát
hangsúlyozta, amelyhez az országos szerv támogatásokkal is
hozzájárul. Mint elmondta, az
önkéntesek tevékenységével növekedik a katasztrófavédők reakcióideje, így akár 18 percnél
gyorsabban is kiérhetnek a
megye bármely pontjára.
Ribányi József alelnök a közgyűlés tagjainak segítségét kérte,
hogy buzdítsák azokat a települé-

si vezetőket, ahol még nem működik értéktár. Erre a felvetésre
Dr. Say István Megyei Értéktár
Bizottsági elnök beszámolója alkalmával került sor, amelyből az
is kiderült, hogy a megye egyre
sikeresebb az értékgyűjtő munkában és a fiatalok megszólításában.
Az ülésen döntöttek egy matematikai tehetségfejlesztéssel foglalkozó alapítvány százezer forinttal történő támogatásáról is.

713, 40 millió forint összköltségű beruházásból készre sütött
gyorsfagyasztott diabétesz termékek előállítására alkalmas
komplett sütőipari technológiai
sor kerül beszerzésre, valamint
annak biztonságos működéséhez
az üzem elektromos hálózatának
bővítésére kerül sor.
Az Első Magyar Pékpont-rendszer Kft. 1997. óta sütőipari termékek (kenyér, friss pékáru, és

ezen belül a készre sütött, gyorsfagyasztott finompékáruk és prémium kenyerek széles választékának) előállításával és ke- ►

Megyei közgyűlés: év végi
számadás és felkészülés a
jövő évre
Tóth Róbert
Az év utolsó ülésére gyűltek
össze a Tolna Megyei Közgyűlés
tagjai december 2-án, a Vármegyeháza dísztermében. További
két tagot választottak a Területés Településfejlesztési Operatív
Program Bizottságba, és elfogadták többek között a megyei főépítész, a Katasztrófavédelem
vezetője, valamint a Tolna
Megyei Értéktár Bizottság elnökének beszámolóit az elmúlt időszakban végzett munkáról. A következő évre való felkészülés jegyében a jövő évi munkatervről
is döntöttek.

A 2016-os költségvetési rendelet szokásos negyedéves módosításához kapcsolódó napirendi
pont részletezi, milyen forrásváltozások történtek. A főösszeg
közel 46 millió forinttal nőtt, köszönhetően a több, mint 12 milliós működésre fordítható rendkívüli támogatásnak, a klímastratégia kidolgozását szolgáló, 30
milliós uniós forrásnak, illetve
annak a 3 millió forintos pályázati pénznek, amely a megyei értékek ifjúság körében történő
népszerűsítését segíti.
A Katasztrófavédelem igazgatója, dr. Balázs Gábor tű. ezredes
a helyi önkéntes tűzoltó egyesü-

Sajtóközlemény

Dietetikai szempontból speciális
sütőipari termékek gyártásának
beindítása a Pékpont Kft. dunaföldvári telephelyén
Az Első Magyar Pékpont-rendszer Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 356,70 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült az Gazdaságfej-

lesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) részét képező
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiíráson. A
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► reskedelmével foglalkozik,
mely profilja azóta is változatlan.
A termékeik értékesítése saját
üzletekben, franchise egységekben, valamint élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó hálózatokban történik.
A beruházással egy különleges
technológiát igénylő, komplett
sütőipari technológiai sor kerül
beüzemelésre, amellyel a most
még nem működő üzem alkalmassá válik készre sütött gyorsfagyasztott diabétesz kenyértermékek, finompékáruk, valamint
pite termékek előállítására. Ezen

felül az ingatlanon villamossági-bővítési munkálatok is a projekt részét képezik a komplett
sütőipari technológiai sor biztonságos és hatékony kialakítása és
működtetése céljából.
Projektünket 2016.03.11-én
megkezdtük, amikor is megrendeltük a Dorin AU2-H743CC
típusú tésztafermentáló hűtőberendezés technológiai hűtőgépét.
Projektünk tervezett befejezése
2017.03.31.
A projekt segítségével dietetikai szempontból speciális sütőipari termékek gyártását vé-

gezzük majd, mely a magyar
cukorbeteg emberek számára
biztosít optimális megoldást a
mindennapokban, megfizethető áron. A projekt során beszerzett gyártósor révén a speciális technológia lényege,
hogy a készre sütött termékek
a kemencéből azonnal egy ún.
sokkoló, azaz gyorsfagyasztó
kamrába kerülnek. Az eljárás
több hónapos minőségi, szavatossági garanciát biztosít. Az
így kifejlesztett és legyártott
speciális pékárut kiskereskedelmi forgalomba ajánljuk,

ahol a terméket a készre sütést
követően kínálják az e speciális kenyértermékeket igénylő
fogyasztóknak.
A gyártás megvalósításával
ezen speciális társadalmi réteg
számára a termékek elérhetőségét könnyebbé tesszük az ország
egész területén. A projekt segítségével hozzájárulhatunk az országunkban kialakult speciális
betegség megelőzésében, megfékezésében és kezelésében.
További információ kérhető:
Szabó Zoltán
recepcio@pekpont.hu

ritmusok, tánclépések, mozdulatok egész életen át megmaradnak
bennük. A zenei nevelésben
inkább a ritmushangszerek dominálnak ebben a korban, például
dobok, csengők. Ezek rendszeres
használata által lehet aztán elindulni a hangszeres tanulás útján.
A ritmusérzék gyorsan felismerhető a gyerekekben. Az óvodák-

ban nincs külön hangszeres zeneoktatás, de az óvodapedagógusok információi sokat jelenthetnek a szülők számára a későbbi
zenei tanulmányok hoz. A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy
volt az érdeklődés a pedagógiai
napok programjai iránt. A résztvevők sok új ismerettel, információval gazdagodtak.

dozzák, ápolják az ültetvényeket.
Szükség esetén metszenek, öntöznek, permeteznek. Idővel, ha a

növények felcseperednek, akár
padokat elhelyezve kellemes pi►
henőhellyé válhat a kert.

A zenei nevelés játszotta a
főszerepet az őszi pedagógiai
napokon
Már harmadik éve rendezik meg
a mikrotérség óvodapedagógusai számára ezt az őszi programot, melynek alapvető célja a
továbbképzés, a résztvevők ismereteinek bővítése, új pedagógiai módszerek bemutatása.
Szabados Sámuel
Horváthné Támer Ilona vezető
óvónő, a program szervezője beszámolt arról hogy ez alkalommal
az óvodavezetőkkel egyeztetve a
zenei nevelés jelentette a fő tartalmat. Hétfőn az első előadó a kecskeméti főiskola tanára, Pálfiné
Laczkó Alizia volt, aki az oktatás

új módszereit mutatta be. Kedden
és szerdán a kis-, majd a nagycsoportok számára rendezett ének-zenés bemutató foglalkozást tekinthették meg a résztvevők. Csütörtökön a Levendula Művészeti
Iskola táncpedagógusa, Molnárné
Miklán Jolán tartott előadást a
művelődési házban, mely során
kiemelte, hogy az utóbbi években
a néptánc kap egyre jelentősebb
szerepet a zenei nevelésbe. A dal,
a zene és a mozgás együttesen jelentős személyiségfejlesztő hatással bír. A gyerekek ebben a korban
igen fogékonyak és befogadóak.
Az ekkor megismert dallamok,

Parkosítás a templomkertben
A helyi Duna Túra Egyesület tagjai november 18-án a szerb
templom mögötti füves terület
parkosítási munkáit végezték el
azzal a céllal, hogy a városközpontban ez a templomhoz tartozó terület esztétikus látványt
nyújtson: a hagyományos templomkertek hangulatát, látványát
sugározza.
Szabados Sámuel
Vicsik Boglárka, az egyesület
elnöke elmondta, hogy már a múlt
évben elhatározták, hogy parko-

sítják a területet. Az egylet más
teendői miatt kicsit csúszott a kivitelezés, de ez a novemberi
szombat délelőtt kellemes késő
őszi napsütéses időt hozott,
igazán kedvező feltételeket biztosított a kinti munkálatokhoz.
Szakszerű kertépítészeti tervek
alapján ültették ki a levendula
bokrokat, a babérmeggyeket,
gömbjuharokat és a borostyánt,
klasszikus templomkerti növényeket. Az egyesület önerőből finanszírozta a növények vásárlását. Továbbá vállalták, hogy gon-
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Ugyanezen a napon a Duna-túrások mellett megjelentek a
területen az Aztakeservit Értékőr
Egyesület tagjai is, akik az európai hulladékgazdálkodási hét alkalmából, a városvezetés egyetértésével egy hagyományos növénykomposztálót építettek kik a
templomkertben, természetes
anyagokból, fából és mogyoróvesszőből. A munkát Hankó Gergely irányította, aki Gyula Iván
ökológustól szerzett ismeretei
alapján már több komposztáló
kialakításában vett részt az

Márton napi
borszentelés
Az idei Márton napra tervezett
programok többsége a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
elmaradt. Nem így a borok szentelése a Rókus-kápolnában.
Szabados Sámuel
A régi hagyományt a Szent
Rókus Borlovagrend elevenítette
fel körülbelül tíz éve. Dukai
László, a borlovagrend nagymestere szerint ez olyan hagyomány
a boros gazdák számára, melyet
mindenképpen ápolni kell. A
szertartást a rend szervezte, de
természetesen bárki elhelyezhette borospalackját az oltáron, a
plébános úr és a tisztelendő úr
áldását remélve. Az áldás célja,
hogy az idei borok jó minőségűek legyenek, és az elkövetkezendő időben több olyan örömteli
esemény érje majd a gazdákat,
melyekre érdemes egy pohár
itallal koccintani. A korábbi

ország különböző pontjain. Az
építmény két részből áll. A veszszőkből font belső kör alakú tárolóból, és a köré font magas
ágyból. A belső tárolóba helyezhető el a komposzt, például a
konyhai nyesedék, vagy a kertek,
virágcserepek zöld hulladéka. A
külső ágy földdel és komposzttal
lett feltöltve, oda pedig tavasszal
virágokat, zöldségeket, fűszereket lehet ültetni. Az egylet tagjai
remélik, hogy a környék lakói
igénybe veszik ezt a környezetkímélő új lehetőséget.

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:

évekhez viszonyítva kevés, csak
22 palack került az asztalra, ez
szintén az esős, hűvös időnek köszönhető, sokan inkább otthon
töltötték a szombati napot. A korábbi hagyományokhoz híven
idén is voltak meghívott vendégei a szentelésnek. Jelen voltak a
hajósi, kiskőrösi, solti, kecskeméti és a balatonkenesei borrendek képviselői is. A szertartás
utáni közös ebéden természetesen szóba került az idei borok
minősége is. A véleménycseréből
kiderült, hogy lettek jobb és
gyengébb minőségű borok. A
csapadékos nyár nemigen kedvezett a szőlőtermésnek, de gondos
munkával, szakszerű kezeléssel a
jó gazda azért tud jó minőségű

bort az asztalra tenni a következő
évben. Az italok igazán majd
tavasz, illetve a nyár időszakára
érnek be. Nem véletlen, hogy tavasszal rendezik meg – immár 8.
éve – a Duna menti települések
borversenyét városunkban a
Szent Rókus Borlovagrend szer-
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• 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. január 16.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. január 06.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata
címére történő megküldésével
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „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. január 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
75/541–553 telefonszámon.
vezésében. Az nap a rend talán
legjelentősebb évi eseménye. Érkeznek résztvevők Esztergomtól
Mohácsig, s a nagymester büszkén jelentette ki, hogy a földvári
borok bizony nem vallanak szégyent ezen a rangos megmérettetésen.

Sorsfordító csaták
A Népszerű Tudomány előadássorozat novemberi programjaiban kiemelt szerep jutott a történelmi eseményeknek, melyek
nemcsak hazánk, hanem Európa
történelmére is hatással voltak
a 16. században. Dr. Négyesi Lajos alezredes, hadtörténész
nemrég, augusztusban járt városunkban, mikor is a mohácsi
csata tiszteletére rendezett emléktúra alkalmából kis zarándokcsapatával virágot helyeztek
el a városháza falán lévő emléktáblán.
Szabados Sámuel
A hadtörténész novemberben
ismét Dunaföldváron járt, és ezúttal előadást tartott a csata körülményeiről és a régészeti kutatások jelenlegi eredményeiről.
Az ütközet európai jelentőségét
az adta, hogy a török a Balkánt
elfoglalva először támadt egy
római katolikus országra. Nem
véletlen, hogy a pápa pénzügyi
segítséget is nyújtott a magyar
hadsereg
megerősítéséhez.
Sajnos a remélt európai összefogás, Magyarország megsegítése

nagyhatalmi érdekellentétek
miatt elmaradt. Az előadó szerint
a csata jelentőségét és következményeit a korabeli események
összefüggésében kell értelmezni.
A törökök a győzelem után nem
voltak felkészülve Magyarország
elfoglalására, vissza is vonultak.
Lett volna idő erőket koncentrálni, segítséget szerezni, de a király
halála után kirobbant belső trónharcok ezt nem tették lehetővé,
sőt tovább gyengítették védelmi
erőinket. Tény az is, hogy a török
hadsereg nemcsak létszámát, de
szervezettségét, felszereltségét
illetően is Európa legerősebb katonai szerveződése volt.
A csatát megelőző események
közül talán a legjelentősebb és a
legtragikusabb Nándorfehérvár
török kézre jutása volt 1521-ben.
Ekkor bomlott fel a déli végvárvonal, és megnyílt az út a Kárpát-medence belseje felé. A régészeti feltárások kapcsán az
előadó kiemelte, hogy a mohácsi
hadisírok kutatása még új információkat is tartalmazhat, például
a magyar veszteségek nagyságrendjére vonatkozóakat.

Dr. Négyesi Lajos

Dr. Varga Szabolcs, a pécsi Hittudományi Főiskola docense az
1566-os szigetvári csatavesztés
körülményeiről beszélt a november 29-i előadásán. A török hadjárat fontosságára utalt, hogy Szulejmán szultán maga vezette a seregeket, valószínűsíthető célja Bécs
elfoglalása volt, de ez még a történész szakma köreiben is vitatott. A
császári csapatok segítségére ez
esetben is számítottak a vár védői,
de éppen Bécs védelmében a fő
erőket az udvari haditanács Szigetvártól távol, Bécs közelében vonta
össze. Mint ismeretes, a magára
hagyott vár védői hősies harc után
elestek, de jelentősen meggyöngítették a török erőket, akiknek
nagyok voltak a veszteségeik. A

vár jól védhető volt. Mocsár, várárok vette körül, mely lassította az
ostromot. Zrínyi Miklósnak lett
volna lehetősége a vár átadására,
de ő a fogság, vagy a kínvallatás
helyett a kirohanás öngyilkos akcióját választotta. Az ostrom idején
halt meg Szulejmán szultán is természetes halállal. Az esemény új
korszakot nyitott a török birodalom történetében is. A csata máig
ható aktualitása a jelenlegi török-magyar politikai és kulturális
kapcsolatokra is kihat. Elsősorban
török részről merült fel a közös
emlékezés lehetősége a helyszínen, például egy emlékhely kialakításával. Emlékezhet-e együtt
győztes és vesztes a múltra? A vélemények megoszlanak.

razenekar Egyesület tevékenysége és eredményei
• Dr. Hollós László gombakutató életműve
• Völgység Kincse Szociális
Szövetkezet „Völgységi Zamatos” márkanéven előállított
gyümölcslevei
A Tolna Megyei Értéktárban jelenleg 350 érték szerepel, 52 településen folyik értékgyűjtő munka.

Szépkorú
személy
Dunaföldváron

350 érték szerepel a megyei
értéktárban
Dr. Say István, Tolna Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság soros ülését Kölesden
tartotta november 16-án, a pályázat keretében megvalósult
Értékhangoló program zárásaként.
A bizottság három új települési
értéktár csatlakozásáról kapott
tájékoztatást az elmúlt időszakban, e két település tizenegy
értéke került be automatikusan a
megyei értéktárba, melyek a következők:
• Pincehely: római katolikus
templom, Nepomuki Szent
János kápolna
• Bölcske: református templom,
református iskola, római katolikus templom, Szent And-

rás-pusztai kápolna, Szent
András-pusztai Szakáts-kastély és melléképületei, pincefalu, bölcskei nőszirmos
• Iregszemcse: római katolikus
templom, Kálvária kápolna,
Viczay-kastély
Az ülésen további hét települési értéktár bizottság 19 felterjesztéséről döntött a bizottság, melynek eredményeként újabb hat
érték került a megyei listára.
Kulturális örökség kategória:
• Kölesd – Siménfalva testvérkapcsolata
• Decsi Református Egyház főkötő
hímzésű úrasztali terítője és teljes
szószéki készlete – a Decsi református templom érték részeként.
• Fodorné László Mária népművészet mestere munkássága
• Pörbölyi Népdalkör és Cite-
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Burján Istvánt (90 éves)
2016.12.05-én, születésnapján köszöntötte városunk önkormányzata.

„Az érték mindenkié…!”
Tóth Róbert
„Értékhangolóra” gyűltek
össze a diákok és tanáraik Kölesden, hogy a megyei önkormányzat
„Kincses
Tolna
Megye” című értékvetélkedőjére felkészüljenek. A résztvevőket Ribányi József, a megyei
közgyűlés alelnöke köszöntötte,
aki szerint a fiatalok nem is gondolnák, mennyi érték van a közvetlen közelükben. Erre hívja
fel a figyelmet a program. Dr.
Say István, megyei értéktár bizottsági elnök előadásában azt
üzente a diákoknak, hogy „Az
érték mindenkié, nem a bizottságoké! A tiéd is!”. A kétnapos
értékhangoló során a középiskolás és felső tagozatos diákok
számos gyakorlati foglalkozással fedezik fel a megye kincseit,
és az elsajátított ismeretek birtokában vágnak neki a megyei,
majd az országos döntőnek.

November 15–16-án a megyei
értéktárban szereplő Kismegyeháza adott helyet az értékhangolónak, amelyre összesen 21 csapat
jelentkezett a megyéből. A program során a tanárok is betekinthettek a verseny tematikájába, de
a fő cél a diákok felkészítése volt.
A megye kulturális életének
neves szereplői, elismert szakértők érkeztek az iskolások körébe,
hogy bemutassák, miként őrzik a
hagyományokat, hogyan teremtenek értékeket. A Bartina Zenekar például olyan népzenei bemutatóval készült, mely során a
megye valamennyi szegletét
megismerhették a diákok. A csapatok egymás után indultak a
Kismegyeháza felfedezésére, és
érdeklődve hallgatták Felső Barnabás eszközbemutatóval megtartott előadását a Sárköz halászatáról, valamint Sümegi József
Tolna megye történelmi örökségéről szóló prezentációját. Krea-

Emlékezés a névadóra
November 11-én a Magyar László Gimnázium diákjai, tanárai és
meghívott vendégei a korábbi
évek hagyományait követve az
iskola névadójára emlékeztek
születésnapja alkalmából.
Szabados Sámuel
A XIX. századi Afrika-kutató
gyermekéveit és iskolai tanulmányait töltötte Dunaföldváron,
majd több kontinensen járva és
végül Afrikában letelepedve tudományos munkásságával addig ismeretlen népek, civilizációk történetét dolgozta fel az egyetemes
emberi kultúra számára. Az iskolai ünnepség koszorúzással kezdődött. A gimnázium diákönkormányzata a nagy utazó Templom
utcai iskolájának emléktábláját
koszorúzta meg, ez idő alatt a
gimnázium kezdő évfolyamai a
lépcsőházban álló kis szobornál
helyezték el az emlékezés koszorúját, majd a résztvevők közösen
rótták le kegyeletüket a vár udva-

rán álló Magyar László szobornál.
A végzős évfolyam diákjai rövid
műsorukban elevenítették fel a
névadó életútját. Az ünnepség keretei közt került sor a gimnázium
által szervezett művelődéstörténeti vetélkedő eredményhirdetésére, ahol két kategóriában hirdettek győzteseket. A 7.–8. évfolyam
résztvevői közül a Madocsai Általános Iskola diákjai érték el a
legjobb helyezést, a 9.–12. évfolyam legjobb teljesítményét a
gimnázium 12/a osztályának csapata nyújtotta. Az ünnepség után
10 órától kezdődtek a rendhagyó
órák, melyek előadói meghívott
vendégek voltak. A diákok mellett
az érdekes előadásokon a tanárok
és a meghívott vendégek is részt
vehettek. Dr. András Ferenc filozófus előadása jelképesen a semmiről szólt, mely mögött természetesen lételméleti kérdések,
problémák vetődtek fel. Bognár
Angéla, az iskola volt tanítványa,
geográfus, vietnámi utazásának
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tív foglalkozás gyanánt Könyvné
Szabó Éva mester tanította őket a
bőrdíszművek elkészítésének
fortélyaira.
Az értékhangolót megelőző
sajtótájékoztatón derült ki, hogy
a megyei önkormányzat három
millió forint pályázati támogatást
nyert az agrártárcától a nemzeti
értékek és hungarikumok népszerűsítésére. Ahogy elhangzott:
a kölesdi felkészülés után kerül
sor az elődöntőre, és a téli szüne-

tig lehet megoldani azt a tesztsort, amely november 17-én a
Tolna Megyei Értéktár (www.
kincsestolnamegye.hu) és a
Tolna Megyei Önkormányzat
(www.tolnamegye.hu) honlapjain kerül közzétételre. 2017.
január 18–19-én a Tamási Művelődési Központban zajlik majd a
döntő, és a négyfős csapatok
közül minden megye kategóriánként egy–egy csapatot juttat az
országos döntőbe.

élményeiről számolt be természetföldrajzi és történelmi keresztmetszetben. Kovács Sándor
természetvédelmi őr az Alföld
nemzeti parkjainak természeti értékeit mutatta be. Dr. Kubassek
János geográfus, az Érdi Földrajzi
Múzeum igazgatója rendszeres
visszatérője az ünnepi alkalomnak, ezúttal Tajvan szigetén tett
utazásának élményeit osztotta
meg hallgatóságával. Magyar
Zoltán paksi fiatalember a riói
olimpiára kerékpárral utazott el.
Utazásáról sok érdekességet
tudott elmondani hallgatóságának. Némedi Konrád, a gimnázium nemrég végzett diákja sportsikereiről és az odáig vezető útról
beszélt. Sári Péter csillagász az
Univerzum kialakulásának lehetséges elméleteiről beszélt. Érdekes volt Tamás Mariann előadása,
mely egy földvári család élettörténetét dolgozta fel, kiemelve a
két világháború közti időszakot.
Dr. Varga Sándor néprajzkutató a
táncművészet és a néptánc világába kalauzolta hallgatóit. Vekeli
Balázs biológus Európa magas-

hegységeiben tett kerékpáros utazásáról számolt be.
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Irodalmi Kávéház
Schäffer Erzsébet író, újságíró,
publicista volt a vendége a legutóbbi Irodalmi Kávéháznak. A
leginkább a Nők Lapjából ismert, Pulitzer-díjas, Prima Primissima-díjas újságíró „A csoda
bennünk van” címmel tartott
előadást a megjelent nagyszámú hallgatóságnak.
Baksay Erika
A cím arra utal, hogy az ember a
nagy dolgokat, csodákat ne feltét-

lenül a külső világban keressen,
hanem önmagában, az emberekben, helyzetekben és találkozásokban. Történeteit jártában-keltében
a mindennapokból hozta, mosolygósakat és bánatosakat, hétköznapiakat és felemelőket. Az írónő
nem csak írásban, szóban is lenyűgöző, hangsúlyai a szeretetet sugározzák, humoros és szívszorító.
Mottója egy Simone Weil
idézet: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.”

Hazatérés… – de hová?
Különös darabbal nyitott a Téli
esték színházbérlet-sorozat Dunaföldváron. A Nobel-díjas brit
szerző, Harold Pinter Hazatérés
című tragikomédiája került a
színpadra a salgótarjáni Zenthe
Ferenc Színház előadásában.
Lukácsi Pálné.
Aki a műfaj-meghatározásból,
illetve a főszerepet játszó Mikó
István szokásos karaktereiből
indult ki, meglepődött, csalódott.
Hiszen ha találkozott is vígjátéki
elemekkel, inkább valami abszurd világ elevenedett meg a
nézők előtt.
Egy anya nélküli család életébe kukkanthattunk bele, annak
furcsa, titkokkal és feszültségekkel teli napjaiba. Max (Mikó
István), az idős apa egy kopottas
lakásban él együtt két felnőtt
fiával (Erdélyi Gábor, Máté
Krisztián) és hatvankét éves testvéröccsével (Csernák Gábor).
Látszólag mindenkinek megvan
a saját helye, még sincs semmi a
helyén. A családi munkamegosztásban Max főz, Sam mosogat.
Az idősebbik fiú öltönyös úriembernek tűnne, ha nem hallanánk
a szavait; majd kiderül, hogy
kemény alvilági figura. A kisebbik fiú megmaradt túlfűtött,
nagydarab, idétlen kamasznak. A
harmadik fiú (Albert Péter) éjszaka – hat év távollét után – váratlanul megjelenik a feleségével. Ő a hazatérő.

meg az érzelemnek némi jele. De
itt ő szánalmas lúzernek hat. Állítólag bölcsészdoktor, ám megszégyenül (nem csak ebben), s
minden arra utal, hogy élete hazugságra épül. De legalább újra
kilép ebből a világból. A többiek
semmit nem tesznek, hogy változtassanak. Illetve amit igen, az
erősíti az idegenségérzetünket,
tiltakozásunkat. Mintha ismételnék, másolnák a múltat, a szülői
példát. Agresszivitás, az empátia
és érzelem teljes hiánya, függőség, tehetetlenség és kilátástalanság – ez az életük. A nő csak szexuális partner. Ruth tesz is róla,
hogy az legyen. K. Müller Zsófia
jól alakítja a szoborszerű szépségnek látszó egykori „modellt”,
aki könnyen üzletet köt, s újra a
testéből él. Ide valósi – mondja.
Elidegenedett világ ez, ahol az
értékek devalválódtak.
Gyuriska János rendezése hűséges a szöveghez, a szerzői utasításokhoz, nem aktualizál, nem
modernizál. Az emberre és az
emberi viszonyokra fókuszál. A
színészek plasztikusan, jól alakítják a jellemeket, akik egyénítettek, de mégis bizonyos típusok. A díszlet, a jelmezek mind
összhangban vannak a történettel, hitelesek.
Nem könnyed szórakozást
kaptak a nézők, hanem valamiféle szembenézést. Ilyen a világ?
Ilyen is. A Zenthe Ferenc Színházban az eredeti helyszínen, kamaraszínházi
körülmények
között még erőteljesebben hathatott az előadás. Harold Pinter da-

Ez a helyzetváltás dramaturgiai lehetőséget ad. Minden párbeszéd, amennyiben nevezhető
egyáltalán dialógusnak, a családtagok közötti viszony és a múlt
felderítését szolgálhatná, de igaziból mégis alig tudunk meg valamit. Sok mindent elhallgatnak.
Sok a titok és bizonytalanság az
egymás közötti kapcsolatokban.
S ettől a nézőkben is. Sem az
apa-fiú, sem a testvér-testvér,
sem a férj-feleség viszony nem
olyan, amilyennek lennie kéne,
vagy lenni szokott. Hogy fogadják a hat év elteltével betoppanó
családtagot és a feleségét? Elborzadunk. Miért ilyenek? Látjuk a
jeleneteket, halljuk a furcsa, helyenként értelmetlennek és érthetetlennek tűnő párbeszédet. A
szavak mögött felsejlik valami
rettenet a múltból: apai erőszak,
anyai életmód. A jelenre a verbális agresszió, a trágárság maradt.
(Sok nézőt ez felháborított,
mondván nem való ez a színpadra. S vajon a való életben? Ott is
felháborodunk? Oda való? )
Nem tudjuk pontosan azonosítani, mi is történik a szereplők
között, ki mit akar, ki miért
olyan, amilyen. Talán a legfontosabb, amit levonunk: nem szeretnénk ebben a családban élni,
ebbe az otthonba hazatérni.
Nincs igazán semmi, ami otthonná vagy otthonossá tenné ezt a
mikrovilágot. Egyedül Teddyben, a hazatérő fiúban jelenik
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rabjához nem illik a színpadi
emelvény. De még így is, realitásában képtelen, félelmetes világ
ez. Az emberi kapcsolatok
üresek, az egyén értéktelen. A
szerző és a rendező a mindennapok realitásában fogalmazza
meg véleményét: a világ abszurd.
Jó lenne hinni, hogy csak
Harold Pinter világa az.

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje
2016.12.16. Dr. Englert Rolland
2016.12.23. Dr. Palkó Ágnes
2016.12.30. Dr. Móricz Zoltán

Isten bölcsője
Simon István
Karácsonyhoz közeledvén
egyre több lesz körülöttünk a
fény. Immár nemcsak adventi
gyertyák, betlehemi csillagok
ragyognak, hanem a házak,
utcák és terek, melyeket parányi lámpásokkal világítanak
meg. A szemet gyönyörködtető
látvány csak azért aggályos,
mert az úgynevezett fényszenynyezés egyre nagyobb méreteket ölt általa. Azonban ne legyünk ünneprontók, különben
is a karácsony eredetileg is a
fény ünnepe, lásd Hanuka, a
világosság dicsérete. Mindez
lelki, szellemi értelemben is
igaz, hiszen az áldott kisded,
Jézus a világ világosságaként
érkezett közénk. Az ünnepet
mindig készülődés előzi meg.
Készülődés és várakozás,
melyek egyetlen célja: szívünk
és környezetünk díszbe öltöztetése. Sajnos a fogyasztói társadalom nem annyira a szívünk, mint inkább a környezetünk díszbe öltöztetésére, ajándékok arzenáljának begyűjtésére ösztökél bennünket. Közismert tény, hogy az efféle
lázas készülődések szentestén
tetőznek és családi veszekedéssel végződnek. A jó szándék vitathatatlan, ám a pokol
útjai is jó szándékkal vannak
kikövezve.
Igazából az advent nem lenne
más, mint amolyan lelki fúrás-faragás, vagyis Isten bölcsőjének elkészítése. Régen az első
gyermek megérkezésére várva

Földvári
advent
DECEMBER 17. SZOMBAT 19.00
Cserkészek Karácsonyváró
hangversenye a Barátok templomában
DECEMBER 18. VASÁRNAP
15:00 Vásárnyitás
Tea, forralt bor, zsíros kenyér
(Máltai Szeretetszolgálat és a

az édesapa gyakorta bölcső farigcsálásába kezdett. Szívével,
lelkével, két kezével és különféle szerszámok segítségével az
érkező apróságnak fekvő-ringó
alkalmatosságot készített. Miközben fúrt-faragott,
másra
nem is gondolhatott, mint a készülő bölcső leendő lakójára: a
várva-várt gyermekre. Számára
a jövőt megtestesítő kis jövevény volt maga a remény.
Advent a karácsonyi készülődés
ideje, Isten bölcsőjének, szerényebben szólva jászolának
néhány fadarabból való elkészítése. Nem kell hozzá nagy tudományra szert tenni, sem a népművészet kiváló mesterének
lenni. Elég hozzá néhány ócska
deszka, szög és egy kalapács meg
egy kis igyekezet. Magyarán az
Isten bölcsőjét mindenki el tudja
készíteni, te is, én is, sőt mi
magunk is azzá lehetünk. A
magunk szúette deszkákból,
rozsdás szögekkel összetákolt
életével, kapcsolataival, félelmeivel és reménységével,
vagyis “csekélyke önmagunkkal. “ Ha igazi ünnepet akarunk,
nem kell mást tenni, mint Isten
bölcsőjét elkészíteni, vagy azzá
lenni, és a benne lévő Gyermeket átölelni és többé el nem engedni. Ez a bennünk élő, általunk elfeledett gyermeket is jelenti, aki ugyancsak törődésre és
szeretetre szorul.
E kétezer éves történet valójában nem a “Csendes éj” meghitt romantikájával akar üzenni,
hanem a komor betlehemi éjszaka fagyos hidegével, a “nem
vala számukra hely” kirekesz-

tettségével és egy barlang-istálló jótékony, párás, otthonos
melegével. Mindez azt jelenti,
hogy nem az ünnepi körülmények számítanak karácsonykor,
hanem az, hogy van-e a közelben egy üres jászol, amely az
Isten bölcsője lehet, amely a
betlehemi Gyermeknek készít
helyet. Eszerint még a szívünket sem nagyon kell díszbe öltöztetnünk, csak azt a bölcsőnyi
helyet kell szabaddá tennünk és
megértenünk, hogy csupán
gyermeki bizalomra van szükségünk ahhoz, hogy békesség
töltse el a szívünket. Akármilyen is az életünk, Isten bölcsője lehetünk, azzá lehet az otthonunk, a családunk, minden találkozásunk, ha nyitott a szívünk a csodára, a betlehemi
gyermek befogadására és az
ilyen vagy efféle fohászkodásra: “Hófehér takaróddal betakarod a fázós földet, óvod a
vacogó vetést Uram”. De mi
lesz velünk? Mi lesz a tékozló
fiakkal, kik csillagok alatt
hálnak, mint a pásztorok, vagy
a föld alá húzódva aluljárókban
dideregnek? Mi lesz a fehér hajúakkal, a magány napszámosaival, akiknek egyetlen társuk a
csend? Mi lesz a fűtött otthonokban fázókkal, vagy a rongyok alatt is angyal hozta karácsonyfát álmodókkal, kiknek
arcán jégvirág nyílik? Mi lesz
velük, és velünk nélküled
Uram? Irgalmad hófehér takaróját terítsd zúzmarás szívünkre, hogy Gyermeked, az áldott
kisded meg ne fagyjon benne!
Ámen

Moziműsor

Mezőőrök), süteménykóstolás
(Házi Sütöde)

Kádár Szabolcs és Kabai Alex
–műsora
– Vesztergám Miklós tárogató
művész koncertje

Főszereplő: Karácsony Tamás

DECEMBER 20. KEDD 18:00
Adventi irodalmi kávéház a
Marcipán Cukrászdában
Hozd el a kedvenc versedet!

nyugdíjas, 1.200 Ft/felnőtt

17:00 GYERTYAGYÚJTÁS
– áldást mond Molnár Iván
evangélikus lelkész, Petkó
Tamás katolikus plébános és
Szilágyi János református lelkész
– a Cserkészek és az Ördögszekér Táncegyesület műsora
– „Karácsonyi dallamok” – a
Budapesti Operettszínház énekeseinek – Gőbölös Krisztina,

DECEMBER 22. CSÜTÖRTÖK 18:30
A Cantemus kamarakórus karácsonyi koncertje az Öregtemplomban
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December 22. szerda
MOZGÓ MOZI
10:00

ÉNEKELJ!
magyarul beszélő animációs
film (6)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnőtt
12:00

LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFIGYELÉSÜK – 3D (!)
színes,

szinkronizált

angol-amerikai fantasy (12)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.500 Ft/felnőtt
14:00

ÉNEKELJ!
magyarul beszélő animációs
film (6)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnőtt
16:00

ÉRKEZÉS
feliratos amerikai sci-fi (12)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnőtt
18:00

#SOHAVÉGETNEMÉRŐS
színes, magyar játékfilm (12)
„Fluor”,

Csöndör

László

„Diaz”
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
20:00

SZÖVETSÉGESEK
magyarul beszélő amerikai
triller
Főszereplő: Brad Pitt, Marion
Cotillard

Rendőrségi
hírek
KÖZLEKEDÉS:
A csúszós utak, rossz látási viszonyok miatt kérjük az autósokat, aki teheti, szereltessen fel
téli gumit járművére! A gyalogosok csak a kijelölt helyeken menjenek át az úttesten, számítsanak
arra, hogy a gépkocsik nehezebben tudnak megállni! A kerékpárosok gondoskodjanak láthatóságukról!
Kérjük az autósokat, hogy parkoláskor úgy álljanak meg, hogy
ne akadályozzák mások közlekedését! Ne feltétlenül a bolt szájában álljanak meg, legyenek tekintettel a többi közlekedőre!

RENDEZVÉNYEK:
Ittas emberekkel szemben
változatlanul intézkednie kellett
a rendőrségnek. Kérjük, Szilveszterkor a túlzott italozás
mellőzése mellett ügyeljenek a
pirotechnikai eszközök használatára, idejére. Csak a megengedett időszakban használják,
mert szabálysértést követ el, aki
ezt nem tartja be! Az elmúlt
évekhez hasonlóan csak a kijelölt, megbízható helyeken vásároljanak! A fel nem használt
eszközöket ugyanitt visszavásárolják.

jelentsék a rendőrségen, ha lopás
történt az üzletben!
A piacon, az üzletekben egyre
nagyobb a forgalom, jó alkalom
a tolvajok számára. Kérjük, fokozottan ügyeljenek értékeikre,
irataikra! A gépkocsikban ne
hagyjanak látható helyen értéket!
KÜLTERÜLET:
Szerencsére eddig falopást
nem tapasztalt a rendőrség, bejelentés sem érkezett róla.
Kérjük a határban járókat, ha
gyanús idegen gépkocsit észlelnek, vagy favágást látnak, jelentsék!
A rendőrség minden dolgozója
nyugodt, békés ünnepeket kíván
a város lakóinak!

BEVÁSÁRLÁS:
Az elmúlt hónapban ismét
több bolti lopás történt. Kérjük a
vásárlókat, boltot üzemeltetőket,

Továbbra is dobogós helyen
kézilabda csapatunk
Szabados Sámuel
A Bács-Kiskun megyei kézilabda bajnokságban Holler UFC
néven szereplő férfi kézilabda
csapatunk nagyszerűen szerepel
az őszi szezon során. A 13 csapatos mezőnyben továbbra is
őrzi második helyét az első Kiskunmajsa mögött 18 pontjával.
A listavezető csak két pont

nyertén a földvári fiúk. November, december során a Kecel,
Csávoly, Bácsalmás, a Balogh
Tészta és a Kecskemét FS II
csapatai felett diadalmaskodtunk. Az eddigi teljesítmény
alapján kijelenthetjük, hogy bajnokesélyes a Holler UFC. A tavaszi szezon során mindenképpen folytatni kell ezt a jó sorozatot, le kell győzni a Kiskunmajsát és reménykedni
abban, hogy riválisaink alkalmanként botlanak és pontokat
veszítenek.

előnnyel rendelkezik. A mezőny
ugyanakkor szoros. A harmadik
helyezett Bácsalmásnak két
pont a hátránya. Egy szerencsés
győzelemmel akár elsők, de egy
vereséggel harmadikak is lehetünk holtversenyben. Egyetlen
vereségünket éppen az első helyezettől szenvedtük el az ősz
során. A többi találkozót magabiztosan és nagy gólaránnyal

Átadták a műfüves sportpályát
Kisebb ünnepség keretei közt
december 1-jén adták át a városi sporttelepen kialakított műfüves sportpályát. A Holler UFC
és az önkormányzat összefogásának eredményeként a sporttechnika egyik legmodernebb
vívmányával gazdagodott Dunaföldvár.
Szabados Sámuel
Holler Ferenc, a klub elnöke
az egyesület életében mérföldkőnek nevezte a napot. Régi
álom valósult meg, hiszen ezután
az időjárási viszonyoktól függetlenül lehet edzéseket tartani, kispályás meccseket játszani. A

környezetre káros gázokat párologtathatnak a levegőbe. Ezért
döntöttek a költségesebb, de biztonságosabb anyag mellett. A
pálya előnye továbbá az egyenletes felszín, nincsenek rajta fűcsomók, gödrök, vakondtúrások.
A labda mozgása kiszámíthatóbb. A sportolók számára is nagyobb biztonságot jelent. A ►

pálya a legmodernebb technikák
felhasználásával készült. Az
alap kialakítása után kőzúzalék
került az ágyazatra, erre került a
kvarchomok. A két rétegbe építették a vízelvezető rendszert,
mely a felszínen összegyűlt legkisebb vízmennyiséget is azonnal levezeti. A műanyag burkolat
kiválasztásakor az MLSZ által
ajánlott anyagtól eltérve, szakemberek javaslatára költségesebb, de jobb minőségű és környezetkímélő anyagot választottak. Az utóbb időkben több
helyen tapasztalták, hogy bizonyos anyagokból készült burkolatok, főleg a nagy melegben
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Művelődési
Ház
Decemberi programok
Téli színházi előadások
2017. JANUÁR 26. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA
Miles Tredinnick
ELVIS, OLTÁR, MIAMI
avagy fél millió dollár
gazdát keres, vígjátékszerű
pénzhajsza 2 felvonásban a
Bánfalvi Stúdió előadása.
Főszereplők: Hujber Ferenc,
Vastag Tamás, Kiss Ramóna,
Bánfalvy Ágnes
Jegyár: 3.300 Ft
2017. FEBRUÁR VÉGE
Robert James Waller:
A SZÍV HÍDJAI
A Madison megye hídjai
című regényt színpadra állította az Orlai produkció és az
Óbudai Társaskör. Főszereplők: Udvaros Dorottya, László
Zsolt
Jegyár: 3.300 Ft

Soros hirdetés
Dunaföldvár városközponti
részén építési telek eladó
Fehérvári u. 116 szám alatt
építési telek 30%-os beépíthetőséggel eladó.
Víz a telken, gáz, szennyvízcsatorna a telek előtt az utcán.
Tetőtér beépítés is lehetséges.
Ha megveszi, már építhet is!
Nem kell a bontásra költenie,
mi már elvégeztük.
Ár: 1.900.000 Ft
Tel: 06 30 680 6261

Álláslehetőség

Dunaföldvári VODAFONE Üzletünkbe keressük
új kollégánkat/kolléganőnket.

► pálya természetesen a város

tulajdona. Holler Ferenc jelezte,
hogy bárki, nemcsak sport,
hanem akár kulturális célokra is
igénybe veheti. Például lehet
rajta tartani mazsorett vagy néptánc bemutatót. A sikeres pályázatnak köszönhetően valószínűleg már a következő évben elkezdik a második műfüves pálya
építését a jelenlegi salakos autóparkoló helyén. Városunk polgármestere beszédében örömét
fejezte ki, hogy településünk egy
ilyen modern technikai vívmánynyal gazdagodott. Reméli, hogy
a focisták eredményei is jelzik,

Feladatok:
• Lakossági és üzleti ügyfelek
precíz, udvarias kiszolgálása,
igényeinek feltárása, ügyfelek
felkutatása
• A Vodafone magas hozzáadott
értékű szolgáltatásainak ajánlása, bemutatása, értékesítése
• Folyamatos kapcsolattartás az
ügyfelekkel
• A napi és havi üzletszintű értékesítési és ügyfélkezelési,
akvizíciós célok elérése
• Pénz-készletkezelés, valamint
adminisztrációs feladatok ellátása
• Panaszok, reklamációk kezelése
• Szervizes ügyintézés és adminisztráció

hogy hasznos és szükséges volt a
beruházás. Ugyanakkor szélesebb lehetőségek nyílnak a tömegsport számára is. Az ilyen
modern technikák erősítik a település népességmegtartó erejét is,
hasznos elfoglaltságot biztosítanak a gyerekek, fiatalok számára. Vonzóbbá teszik a sportolás
lehetőségeit is. Nem kell más
településekre utazni a jobb
edzéslehetőségek miatt. A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágása, és a pezsgőbontás után
természetesen először a gyerekek vették birtokukban az új létesítményt.

Az ideális pályázó:
• Minimum középfokú végzettség
• Kiváló kommunikációs készség, ügyfélcentrikus hozzáállás

Szalagavató a Magyar László
Gimnáziumban
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• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Kiváló stressz-tűrő és problémamegoldó készség
• Előny a mobil kommunikációs
piac és termékek ismerete
• Előny az értékesítésben szerzett tapasztalat, a mobil kommunikációs piac és termékek
ismerete
• B kategóriás jogosítvány, saját
autó
Amit kínálunk:
• Fix és teljesítményarányos
bónuszrendszer
• Értékesítést ösztönző versenyek
• Modern munkakörnyezet,
barátságos csapat
• Teljes munkaidős foglalkoztatás
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az ertekesites.dunafoldvar@
gmail.com e-mail címen lehet.

Fotó: Kõszegi Dániel

