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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Megbízólevelek
Az alakuló ülését jövő héten 
tartó szekszárdi közgyűlés 
újonnan megválasztott tizen-
négy önkormányzati képvi-
selője november 19-én átvet-
te megbízólevelét dr. Kulcsár 
Ágnestől, a Helyi Választási 
Bizottság elnökétől.
 → 2. oldal

Krnjics visszatért
A sérüléséből felépült Ty 
Marshall-lal és a korábbi si-
kerei helyszínérő visszatérő, 
Djokics Zseljko irányításával 
2018-ban Magyar Kupát és 
bajnoki ezüstöt nyerő Krnjics 
Szarával a soraiban folytat-
ja az idényt a KSC Szekszárd.
 → 13. oldal→ 9. oldal
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Atomenergiával a klímaváltozás mérsékléséért
Korunk társadalmát legin-
kább foglalkoztató két kérdés, 
a népesedés és a klímaválság, 
no meg az erre adható válasz 
állt dr. Kovács Antal szerdai 
előadásának fókuszában.

A Tudomány Hetéhez kapcso-
lódó, immár hagyományos Ga-
ray Tehetségnapok rendezvény-
sorozat szerdai programjában 
kapott helyet az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatójának értekezése. 
Az „Atomenergia – a jó megol-
dás” című előadás során dr. Ko-
vács Antal arra kívánta felhívni 
a díszterem széksorait megtöl-
tő fiatal hallgatóság figyelmét, 
hogy korunk legégetőbb prob-
lémáira, így (túl)népesedő Föl-
dünk növekvő energiaigényére 
és a globális klímaválság kezelé-
sére is megoldást kínál az atom-
energia.

A kommunikációs igazgató 
elmondta, Földünk egyre nö-
vekvő népessége – az ENSZ 
bizottságának számításai sze-
rint 2050-re bolygónk lakossá-
ga eléri a 9 milliárd főt, majd 
12 évente újabb 1 milliárddal 
gyarapodik – ellátásához egy-
re növekvő energiaigény tár-
sul. Az ipari forradalom óta 
folyamatosan nő(tt) a gyárak, 
erőművek, járművek által kibo-
csájtott szennyező anyagok, gá-
zok – különösen a szén-dioxid 
– mértéke. A fosszilis energia-
hordozókkal (szén, kőolaj, egyéb 
olajtermékek és földgáz) műkö-
dő erőművek szennyezik legin-
kább a levegőt, s így felelősek 
Földünk átlaghőmérsékletének 
emelkedéséért is.

A bolygó klímáját vizsgáló 
hatezer tudós között 90 %-os 
konszenzus van abban a kér-
désben, hogy az emberiségnek 
köze van a klímaváltozáshoz. 
Bizony felelősek vagyunk a glo-
bális felmelegedés okozta idő-
járási anomáliákért, a hosszan 
tartó aszályos időszakokért, a 
pusztító árvizekért, a sarkvi-
déki jégmezők olvadásáért. A 
szennyező gázok kibocsátását 
jelentős mértékben csökkenteni 

kell, s ezzel az előadó által meg-
kérdezett garays diákok is egyet 
értettek. A fiatalok azonban 
arra már nem tudtak egyönte-
tűen pozitív választ adni, hogy 
az emberiség képes megállítani 
a negatív folyamatot...

Dr. Kovács Antal szerint 
sokan úgy gondolják, hogy 
a megújuló energiaforrások 
(szél-, víz, napenergia) megol-
dást jelentenek a problémára. 
Nos, ez csak részben igaz, mert 
alacsony hatásfokúak és rend-
kívül magasak a rendszerirá-
nyítási költségeik. Az előadó 
Németországot hozta példa-
ként, ahol kilenc évvel ezelőtt a 
kormányzat a megújuló energia 
mellett tette le a voksát. Nap- és 
szélerőművek tucatjait építet-
ték, miközben sorra zárták be 
atomerőműveiket. (Az utolsó 
még működő nukleáris erőmű 
leállítása 2022-re várható.)

A rendszer azonban rend-
kívül drágán fenntarthatónak 
bizonyult: az állam évente 20-
24 milliárd eurót kénytelen 
a rendszerbe „pumpálni” – a 
paksi bővítés költségeit 12 mil-
liárdra saccolják –, s a néme-
tek nagyságrendileg még így is 
háromszor annyit fizetnek az 
elektromos áramért, mint a ma-
gyarok. Dr. Kovács Antal hoz-
zátette, miközben világszinten 
6–8 millió ember hal meg a lég-
szennyezettség következtében, 

addig egy felmérés szerint Né-
metországban több ezer ember 
megbetegedéséért, haláláért fe-
lelősek a magas energiaigények 
miatt újra működésbe állított 
hagyományos szénerőművek.

„Én nehezen tudom elfo-
gadni, hogy ne tudjunk tenni 
valamit a klímaválság ellen” – 
mondta az előadó, aki szerint 
az atomenergia a válasz. A jó 
megoldás. Egy kiforrott techno-
lógia, amellyel alacsony költség 
mellett, biztonságosan, megbíz-
hatóan és nagy hatékonysággal 
állítható elő elektromos áram 
anélkül, szén-dioxid kerülne a 
levegőbe. 

A paksiak „Atom Antija”, Bar-
celona olimpiai bajnok cselgán-
csozója az erőmű bővítése kap-
csán leszögezte, azért szükséges 
újabb négy blokk megépítése, 
mert az ország növekvő ener-
giaigénye miatt hazánk „kitett-
sége” – az importból származó 
energia mennyisége – 10 éven 
belül az 50 százalékot is elérné. 
Dr. Kovács Antal felhívta a diá-
kok figyelmét, hogy akik érdek-
lődnek a műszaki pálya iránt, a 
paksi erőműben találnak majd 
megfelelő egzisztenciát bizto-
sító munkahelyet. Jól képzett 
mérnökökre, technikusokra 
még sokáig szükség lesz, hiszen 
2100-ig biztosan működik majd 
erőmű az Atomvárosban.

  - fl -

Változatos témák a 
Tehetségnapokon
Számos remek előadáson 
gazdagíthatták tudásukat 
a Garay János Gimnázium 
diákjai a Tehetségnapok 
során. A november 18. és 
22. között zajlott, a Tudo-
mány Hete programjaihoz 
kapcsolódott rendezvény-
sorozatot a Magyar Tu-
domány Napjáról tartott 
megemlékezés vezette fel. 
Heilmann Józsefné igazgató 
és Gerzsei Péter tankerületi 
vezető megnyitóját követő-
en egyebek mellett a XVIII. 
századi velencei színjátszás 
rejtelmeibe is bepillanthat-
tak a diákok, maguk pedig 
– többek között – kétnyel-
vű természettudományos 
és irodalmi összeállítást 
prezentáltak.

A garaysták emellett az 
éghajlatváltozás kérdéseit, 
valamint korunk fiataljai-
nak környezetvédelemben 
való részvételét is megvi-
tatták egy-egy kiselőadásra 
reflektálva. A rendezvényen 
dr. Márton Zsuzsanna, a 
PTE Fizikai Intézetének do-
cense a lézerek restaurátori 
alkalmazásainak hasznáról 
beszélt, míg dr. Benczúr 
Béla, a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház osztályve-
zető főorvosa a serdülőkor 
szenvedélyei közül az ener-
giaitalok káros hatásait járta 
körül.

Mindezen túl történelmi 
témájú előadások is várták 
az érdeklődőket: szó esett 
Ozorai Pipo Tolna megyei 
szerepéről, de Béri Balogh 
Ádám, a Szent Korona ka-
landos története, valamint 
globális problémákat fesze-
gető világirodalmi alkotá-
sok is „terítékre” kerültek 
– szintén a diákok előadá-
sában. Gy. L.

Átvették megbízóleveleiket az önkormányzati képviselők

A szekszárdi közgyűlés újon-
nan megválasztott tizennégy 
önkormányzati képviselője 
november 19-én hivatalosan 
is átvette mandátumát. 

A megbízóleveleket dr. Kulcsár 
Ágnes, a Helyi Választási Bi-
zottság (HVB) elnöke adta át a 
képviselőknek. Ács Rezső pol-
gármester korábban, november 
5-én már átvette megbízólevelét. 
Dr. Kulcsár Ágnes az október 
13-i, majd a szabálytalanságok 
miatt két körzetben megismételt 
november 10-i voksolás ered-
ményét összegezve elmondta, a 

névjegyzékben szereplő 26759 
választásra jogosult szekszárdi 
polgár közül 12932 fő járult az 
urnákhoz, ami 48,33 százalékos 
részvételi arány. A HVB har-
minchárom képviselőjelöltet 
vett nyilvántartásba. 

A tizenöt tagú közgyűlésben – 
amelynek a polgármester is tagja 
– tízen egyéni választókerület-
ből, négyen pedig kompenzá-
ciós listáról szereztek mandátu-
mot. A tíz egyéni választókerület 
közül hatban az Éljen Szekszárd 
Egyesület, négyben pedig a Fi-
desz-KDNP jelöltjei szerezték 
meg a képviselőséget.

Az új szekszárdi közgyűlésben 
az egyes választókerületekből 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér 
(Fidesz-KDNP, 1. vk.), Csötönyi 
László (ÉSZ, 2. vk.), Gyurkovics 
János (Fidesz-KDNP, 3. vk.), 
Csillagné Szánthó Polixéna (Fi-
desz-KDNP, 4. vk.), Illés Tamás 
(ÉSZ, 5. vk.), Murvai Árpád 
(ÉSZ, 6. vk.), Rácz Zoltán Rókus 
(ÉSZ, 7. vk.), Faragó Zsolt (ÉSZ, 
8. vk.), Gulyás Róbert (ÉSZ, 9. 
vk.) és Máté Péter (Fidesz-KDNP, 
10. vk.) szerzett mandátumot.

A töredékszavazatok száma 
alapján kalkulált úgynevezett 
kompenzációs listáról négy 

képviselő nyert mandátumot: 
a Fidesz-KDNP dr. Haag Évát 
és Kővári Lászlót, míg az Éljen 
Szekszárd Bomba Gábor Lászlót 
és Zaják Ritát delegálta a közgyű-
lésbe. Az alakuló ülést jövő héten 
tartja az új közgyűlés, itt dönte-
nek majd az alpolgármester sze-
mélyéről, és kiderül az is, milyen 
bizottsági struktúrában dolgoz-
nak a képviselők, kik lesznek a 
bizottságok vezetői és tagjai. Ek-
kor állapítják meg a polgármester, 
az alpolgármester és a képviselők 
javadalmazását, és fogadja el a 
testület a közgyűlés Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is.  SZV

NÉVNAP–TÁR
November 24. (vasárnap) – Emma
Emma: germán eredetű, a a germán Erm-, Irm- kezdetű női nevek önállósult 
becézője; jelentése:  nagyság.

November 25. (hétfő) – Katalin, Katinka, Katrin
Katalin: egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig 
tiszta.
Katinka: a Katalin magyar becézőjéből önállósult.
Katrin: a Katalin német formájának a rövidülése.

November 26. (kedd) – Virág
Virág: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

November 27. (szerda) – Virgil
Virgil: latin eredetű; jelentése: szűz.

November 28. (csütörtök) – Stefánia
Stefánia: latin eredetű; jelentése: virágkoszorú.

November 29. (péntek) – Taksony, Ilma, Filoména
Taksony: török-magyar eredetű; jelentése: jóllakott, elégedett; vad, kegyet-
len, féktelen, szilaj. 
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből. Egyúttal 
finn név is, ami szintén 19. századi alkotás; jelentése: levegő, ég, világ.
Filoména: görög eredetű; jelentése: szeretett.

November 30. (szombat) – András, Andor
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Andor: görög eredetű és a latin Andronicus magyar változata; jelentése: 
férfiak legyőzője.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 24.
(vasárnap)

November 25.
(hétfő)

November 26.
(kedd)

November 27.
(szerda)

November 28.
(csütörtök)

November 29.
(péntek)

November 30.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | köd
max. 13o , min. 4o

közepesen felhős | köd
max. 12o , min. 3o

eső | kb. 3 mm eső | köd
max. 10o , min. 4o

gyenge eső | szeles nap
max. 11o , min. 5o

eső
max. 13o , min. 8o

eső
max. 12o , min. 7o

erősen felhős
max. 10o , min. 5o
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Kórházi közösségkovácsolás, faültetéssel
„Fogadj örökbe egy fát” el-
nevezéssel hirdetett akciót a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház. Amellett, hogy a kór-
házi dolgozók felajánlásai 
révén csütörtök délután elül-
tetett fák árnyékot nyújtanak 
és díszítik a kórházi parkot, 
az akció közösségkovácsoló 
ereje is jelentős.

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház vezetése – a kertészeti 
csoport ötlete nyomán – hir-
dette meg áprilisban a „Fogadj 
örökbe egy fát” elnevezésű akci-
ót. A cél egy olyan fasor kialakí-
tása volt, mely díszíti a kórházi 
parkot, árnyékot nyújt a kórház 
épületei között közlekedőknek 
és a parkoló járműveknek. Mi-
vel az intézmény a kórházpark 
fejlesztésére csak szűk forrá-
sokkal rendelkezik, a fásítást 
közösségi akcióban, a kórházi 
dolgozók bevonásával, felaján-
lásaira számítva hirdették meg.

A programban a kórház 
munkatársai facsemetéket „fo-

gadhattak örökbe”, illetve „em-
lékfákat” ajánlhattak fel már 
elhunyt orvosok, dolgozók 
részére, akik szakmájukban, 
vagy közéleti tevékenységükkel 
jelentőset alkottak. Az emlék-
fák felajánlásának célja, hogy a 
kórház két évszázados múltja és 
jeles személyiségei emlékének 
megőrzése a jelenlegi kollektíva 
mindennapjainak természete-
sen részévé váljon. 

Azon túlmenően, hogy a ja-
pán díszcseresznyefák szebbé és 
árnyékosabbá teszik a parkot, a 
kórház vezetése rendkívül fon-
tosnak tartja a kezdeménye-
zés közösségkovácsoló erejét 
– mondta köszöntőjében dr. 
Németh Csaba főigazgató. Hoz-
zátette, a kezdeményezés, mely-
hez sokan csatlakoztak, fontos 
közösségi eseménnyé nőtte ki 
magát. A dolgozók az akció ré-

szeként az elismert szaktekinté-
lyek mellett saját osztályuknak 
is emlékfát állíthattak.

Hangsúlyozta, az intézmény-
ben egyre inkább kezd formá-
lódni a közösség, a munkatár-
sak már nem csak „dolgozni 
járnak” be, de egyre inkább a 
sajátjuknak érzik a kórházat. 
A kezdeményezés sikerét látva 
bejelentette, hogy az akciót a 
jövőben is folytatják. 

A program részeként 17 fát 
ültettek el, ebből 12 a „D” épü-
lethez, további öt a patológia 
melletti parkolónál kapott he-
lyet. A kórház korábbi dolgo-
zói, szaktekintélyei emlékére 
összesen öt fát ültettek el: em-
lékfát kapott dr. Csanaky Artúr, 
dr. Kelemen Endre, dr. Tarján 
Jenő, dr. Kovács Sándor és dr. 
Szentgáli Gyula. Az emlékükre 
ültetett fa tövében tábla is jelzi 
majd az időszakot és azt a pozí-
ciót, melyet a kórházban betöl-
töttek, a felajánlók nevét pedig 
egy közös táblán tüntetik fel.

 S. V.
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Okoskocka: modern térbútort kapott az I. Béla gimi
A kocka formájú és kültéri 
okosbútort nyert az MVM cso-
port pályázatán a Szekszárdi 
I. Béla Gimnázium, Kollégium 
és Általános Iskola, melynek 
ünnepélyes átadóját közel 
háromszáz fiatal részvételé-
vel tartották kedden, az in-
tézmény udvarán.

A tömör fából készült térbútor 
belsejében ülőhelyeket alakí-
tottak ki, a tetején pedig nape-
lemek kaptak helyet, melyeknek 
köszönhetően az okoskocka be-
épített esti hangulatvilágítással 
rendelkezik és alkalmas kü-
lönböző elektronikus eszközök 
töltésére is. A térbútor értéke 
megközelítőleg harmincnégy-
millió forint.

Köszöntőjében Hajós Éva 
igazgató kiemelte többek között, 
hogy az okoskocka Csizmazia 
Dóra 12. B. osztályos tanulónak 

köszönhető, aki diáktársaival, 
Sebestyén Adriennel és Csika 
Lucával készítette el a nyertes pá-
lyázatot. A kiíró MVM Csoport 
képviseletében Földi Melinda 
elmondta, ötszázötven iskola 
1265 pályázatából választották 
ki a négy legjobbat, közte az I. 
Bélásokét. A zsűri egyik tagja, 

Rákóczi Ferenc rádiós műsorve-
zető szerint az elbírálásnál fontos 
volt a pályázó levelének szemé-
lyes hangvétele.

Ács Rezső polgármester emlé-
keztetett arra, hogy a Neumann 
János-versenyt rendező I. Béla 
gimnázium elindult egy olyan 
úton, amelyre mindenki büszke 

lehet. Gerzsei Péter tankerületi 
igazgató szerint az okosbútor 
megmozgatta a diákságot, de 
munkát adott a szakembereknek 
is, akik két és fél hét alatt ötszáz-
ötven négyzetméteres térburko-
latot raktak le, hogy biztonságo-
san elhelyezhessék a kockát.

Hajós Éva igazgató egy az 
okoskockáról készült gyermek-
rajzot, egy a diákságról készült 
dedikált fotót, a „Szekszárd, 
ahol élünk” várostörténeti 
könyv egy példányát és szek-
szárdi borokat adott ajándékba 
az MVM képviselőinek. Az ese-
mény végén Bella István: Áni 
Máni messze néz című versét 
szavalta el Csizmazia Dóra, az 
I. Béla Zeneműhely (Katona Ta-
mara, Katona Bernadett, Fáncsi 
Balázs, Berta Attila és Horváth 
Réka) pedig a Beatles zenekar 
Black Bird című dalát adta elő. 
 SZV

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató ál-
tal 2015. június 9-én kiadott „Mikro-, kis- és középvállal-
kozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” 
c. felhívása alapján a METRON HUNGARY Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ked-
vezményezett a HU-7100 Szekszárd, Keselyűsi u 28. te-
lephelyén 2019.10.31-én befejezte a 
„Feldolgozóipari fejlesztés
fényezéstehnológiai be-
rendezések, szárító 
kabin, szárító alagút
gyártási kapacitá-
sának bővítése 
érdekében Szek-
szárdon” című
projektet.

(04782)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 25-től november 29-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(04769)

MENÜ November 25. November 26. November 27. November 28. November 29.

„A”
1250 Ft

Jókai
bableves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Zöldbab-
leves

Vegyes
gyümölcsleves

Rizsfelfújt,
erdei

gyümölcs-
öntettel

Tejfölös
burgonya-

főzelék,
házi vagdalt

Rántott
csirkemell,
párolt rizs,

vajas párolt 
zöldség

Bolognai
spagetti,

sajt

 Disznótoros, 
párolt káposzta, 

főtt burgonya

„B”
1250 Ft

Jókai
bableves

Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves

Zöldbab-
leves

Vegyes
gyümölcsleves

Gombapörkölt,
galuska

Fűszeres, sült
csirkeszárny,
bugaci saláta

Aranygaluska,
vaníliasodó

Rakott
burgonya,

savanyúság

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs 
tartármártás

Napi
ajánlat
1150 Ft

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas 
burgonya,

bugaci saláta

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas 
burgonya,

bugaci saláta

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas 
burgonya,

bugaci saláta

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas 
burgonya,

bugaci saláta

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas 
burgonya,

bugaci saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Aszalt
gyümölcsökkel

töltött csir-
kemellfilé

sajtmártásban,
párolt bulgur

Aszalt
gyümölcsökkel

töltött csir-
kemellfilé

sajtmártásban,
párolt bulgur

Aszalt
gyümölcsökkel

töltött csir-
kemellfilé

sajtmártásban,
párolt bulgur

Aszalt
gyümölcsökkel

töltött csir-
kemellfilé

sajtmártásban,
párolt bulgur

Aszalt
gyümölcsökkel

töltött csir-
kemellfilé

sajtmártásban,
párolt bulgur

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (hétfő, szerda, 
péntek) reggel 07:00 órától

Dr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés

és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Synlab hivatalos partner

(04785)

25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04775)
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Báloztak, szalagot is kaptak a nyolcadikosok
Hagyományteremtő Már-
ton-napi Tollasbállal ünne-
pelt a Szent József Katolikus 
Általános Iskola és a Szent 
Rita Katolikus Óvoda szülői 
munkaközössége.

A november 8-án immár má-
sodik alkalommal bonyolí-
tották le a programot – amely 
egyúttal a nyolcadikos diákok 
szalagtűző bálja is volt – a Ró-
mai Katolikus Plébánia Közös-
ségi Házában. A Szent József 
Iskolaközpont szalagtűzője 
Szekszárdon különlegesnek 

számít, hiszen a városban nincs 
más általános iskola, amely ezt 
az inkább középiskolában élő 

hagyományt tartja. A tanulók 
kitűzőjén az iskola fotója, a 
szalagon az intézmény neve és 

a végzős osztály évszáma szere-
pel – értesültünk.

A rendezvény báli része – 
amelyen Gáti László zenélt – csa-
ládias jelleget öltött: a legkisebb, 
pár hónapos babától a nagyob-
bacska testvéreken át a nagy-
szülőkig valamennyi korosztály 
képviseltethette magát, aki a di-
ákok révén a katolikus iskolához 
kötődik, ennek révén a táncpar-
kett is zsúfolásig megtelt.

Az éjfélig tartó vigadalom 
batyus bál is volt egyúttal, ahol 
tombolán rengeteg ajándék ta-
lált gazdára.  Gy. L.

Aczél Ildikó: „ki kell nyitni a világot a gyerekek előtt”
Amit otthonról hoz az ember, 
az egész életét meghatároz-
za – vallja Aczél Ildikó. A PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
és AMI pedagógusa az él-
ményalapú ismeretszerzés-
ben hisz, és ezért a szabadi-
dejéből is hajlandó áldozni.

A Zöldtárs Alapítvány és a 
Szekszárdi Klímakör idén szep-
temberben ötödik alkalommal 
hirdette meg az Autómentes 
Naphoz kapcsolódó családi 
kerékpártúráját, a programon 
legnagyobb létszámmal részt-
vevő iskolai csoport pedig 
hagyományosan elnyerte a 
„Legtekerősebb osztály” címet. 
A vándorserleg „visszatért” a 
Gyakorlóiskolába, miután zsi-
nórban ötödször is Aczél Ildikó 
tanítónő osztálya – idén a 2. A 
– bizonyult a legaktívabbnak.

– Mindig is örökmozgó vol-
tam – mondja beszélgetésünk 
elején Aczél Ildikó. – Szeretek 
futni, korcsolyázni, síelni, ke-
rékpározni. Ugyan nem vagyok 
testnevelő, de igyekszem a di-
ákjaimat is a mozgás szeretetére 
nevelni. Vallom, hogy amit ott-
honról hoz az ember, az megha-
tározza az egész életét. A csalá-
dom és tanítóim személyében 
kiváló példák álltak előttem, s 
most igyekszem magam is jó 
példával szolgálni a gyerekek-

nek. Azt gondolom, hogy ezt 
hitelesen tudom képviselni, és 
bízom benne, hogy tanítványa-
imban is ez a „kép” marad majd 
meg rólam…

Aczél Ildikó a szekszárdi Ta-
nítóképző Főiskolán végzett, és 
1992 óta tanít a Gyakorlóban, 
ahol alsós (úszó)osztályok osz-
tályfőnöke. Az élményszerzésen 
alapuló pedagógiai gyakorlat-
ban hisz, abban, hogy lehetősé-
get kell teremteni a gyereknek 
a tapasztalásra – „ki kell nyitni 
előttük a világot”.

– A kerékpározás csak egy a 
közös programok közül – foly-
tatja a tanítónő. – A környezeti 
nevelés során tanultakhoz kap-
csolódóan ősszel és tavasszal is 
túrázunk a környéken: jártunk 

már a Baranya-völgyben, a 
Kerékhegyen és a Bati-kereszt 
kilátóban is. A téli időszakban 
rendszeresen járunk korcso-
lyázni – az 1. osztály végére a 
legtöbb tanítványom megta-
nul korizni –, és ha az időjá-
rás engedi, közösen megyünk 
szánkózni is. Ezeknek a progra-
moknak nagy közösségformáló 
erejük van, egy iskolai óra ilyet 
nem képes adni.

Aczél Ildikó nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy diákjai biztos 
alapokat kapjanak, jól haszno-
sítható tudás birtokában lépje-
nek majd a felső tagozatba. Az 
eredményekhez – az intézmény 
támogató légköre mellett – nap-
közis párja elkötelezett munká-
ja is kell, amiért nagyon hálás 

neki. Köszönet jár a szülőknek 
is, mert támogatásuk nélkül a 
közös programok nem valósul-
hatnának meg.

A Gyakorlóiskola pedagógusa 
számára – miként a civil életben 
is – nagyon fontos a fizikai és 
lelki egyensúly megteremtése. 
Épp ezért a mozgás megszeret-
tetése mellett a gyerekek men-
tális egészségének erősítésére is 
hangsúlyt fektet.

– A nap indításaként igyek-
szem értékes gondolatokat meg-
osztani a diákjaimmal – mondja 
a tanítónő. – Ezek között akad-
nak olyan „hitbéli üzenetek” is, 
amelyek nekem személy szerint 
különösen fontosak. Olyan em-
beri értékekre koncentrálunk, 
amelyek a mai világban sajnos 
egyre inkább „elsikkadnak”. 
Nagyon fontosak az emberi 
kapcsolatok, és nem a felszí-
nes, hanem a „kézzel fogható”, 
kommunikatív kapcsolatokra 
gondolok. Ezekből manapság 
sajnos egyre kevesebb van, épp 
ezért értékelődnek fel az igazi 
barátságok.

Aczél Ildikó zárásként hang-
súlyozta, különösen ügyel rá, 
hogy mindezt alázattal és tiszte-
lettel közvetítse a gyerekek felé, 
mert „ha csak egy elvetett mag 
is szárba szökken, virágot hoz, 
már megérte a fáradozás”.

 - fl - Magasság és mélység: duóest hegedűre és nagybőgőre
November 28-án (csütörtök) 
18:00 órai kezdettel, Magas-
ság és mélység címmel ad 
hangversenyt a Művészetek 
Házában Farkas Katalin he-
gedűművész és férje, Fervág-
ner Csaba nagybőgőművész. 

Az előadók a hegedű-nagybő-
gő duóirodalom megismerte-
tését, népszerűsítését tűzték ki 
egyik fő céljukként. Műsoron 
az eredetileg erre az összeál-
lításra íródott művek – Virgi-
lio Mortari Duettini Concer-
tatija, Krzysztof Penderecki 
Duója – mellett néhány igen 
színes és hangulatos átiratot 
is szerepeltetnek Reinhold 
Gliére-től és Astor Piazzolától. 

Ezeken túl sor kerül egy tehet-
séges fiatal zeneszerző, Sándor 
László érdekesnek ígérkező 
művének ősbemutatójára is.

Farkas Katalin és Fervágner 
Csaba a budapesti Zeneakadé-
mián szerezték tanári- és hege-
dű- illetve nagybőgőművész dip-

lomájukat, majd később ugyanott 
doktori fokozatukat. A szekszárdi 
származású Farkas Katalin 2008 
óta a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetének 
hegedű és kamarazene tanára, 
2018 óta adjunktusa. Kamaraze-
nészként itthon és belföldön egy-
aránt rendszeresen koncertezik.

Fervágner Csaba 2003 óta 
a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának tagja, 2013 feb-
ruárjától szólamvezető nagy-
bőgőművésze. Pedagógusként 
2014-től dolgozik, 2017 szep-
temberétől a Farkas Ferenc Ze-
neiskola tanára. Számos kama-
razenei produkcióban vett részt, 
2019 májusában került sor első 
kortárs szólóestjére.  SZV

Mézes reggeli: hazai finomságot kóstoltak a gyerekek
Hatvanöt megyei oktatási 
és nevelési intézmény, köz-
te több szekszárdi is csatla-
kozott az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület és az 
Agrárminisztérium által 
megrendezett idei Európai 
Mézes Reggeli programhoz.

A rendezvény hazai elindítá-
sát a Szlovén Mézes Reggeli 
kezdeményezés immár tizen-
két éves gyakorlata adta, amit 
mára Európai Mézes Reggeli 
néven több uniós tagország 
is megtart. Magyarországon 
2014. november 21-én volt az 
első hasonló program az ország 
19 megyéjében és Budapesten, 
összesen 67 iskolában, ahol a 
helyi méhészegyesületek, ter-
melők és a megyei szaktanács-
adók segítségével a gyerekek 
megismerkedhettek a leggya-
koribb hazai mézfajtákkal és 
meg is kóstolhatták azokat.

A programra készülődés je-
gyében a diákok rajzversenyen 
mérhették össze kreativitásu-
kat, amelynek eredményhir-
detése a mézes reggeli napjá-
ra esett. A diákok mézes teát, 
mézes kenyeret kóstolhattak a 
délelőtti nagyszünetben.

A program évről-évre egyre 
népszerűbb: a tavalyi Európai 
Mézes Reggeli programban 
1011 hazai óvodában és isko-
lában voltak jelen a méhészek, 
így közel 166 ezer gyermek 
kaphatott mézes reggelit. 

Az idei programban – mely-
nek nyitóeseményét november 
15-én Tamásiban, dr. Nagy 
István agrárminiszter rész-
vételével tartották meg – az 
országban ezerkétszáz helyszí-
nen, közel kétszázezer gyermek 
kóstolhatta meg a helyi terme-
lők mézeit. Tolna megyében 
hatvanöt óvoda és iskola csat-

lakozott a „Legyen minden nap 
mézes nap” kampányhoz.

A szekszárdi Gyermeklánc 
oviban a Tolna Megyei Méhész 
Egyesület elnöke, Nagyernyei 
Attila „Mézes Reggeli” című 
programján a családi méhé-
szet különböző fajta mézeit 
kóstolhatták a kisgyerekek, 
emellett információt is kaptak 
a mézkészítésről – tudtuk meg 
Hollendusné Bíró Anett intéz-
ményvezetőtől.

November 21-én, csütörtö-
kön a szekszárdi Völgy Méhé-
szet felajánlásának köszönhe-
tően a Szent József Katolikus 

Iskola 160 diákja egészíthette ki 
a tízórait egy-egy szelet, finom 
és egészséges repce krémméz-
zel megkent kenyérrel.

– Iskolánk második alkalom-
mal vesz részt a Mézes Reggeli 
programban. A gyerekek a mai 
napon nem csak kóstolták a 
mézes kenyeret, de órai keretek 
között beszéltek is a méhekről, 
a mézkészítésről – nyilatkozta 
lapunk kérdésére Szabóné Var-
jas Ildikó igazgató. SZV
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Mézédes finomság
Az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület adatai 
szerint ma hazánkban egy-
millió-kétszázezer méhcsa-
ládot és húszezer méhészt 
tartanak számon. A magyar 
méz kiváló minőségű, nem-
zetközi összehasonlításban 
is megállja a helyét. Hazánk-
ban az átlagos mézfogyasztás 
egy kilogramm körül alakul 
(fő/év), az uniós átlag 1,7 
kg. Finom íze mellett a méz 
egészséges is: erősíti az im-
munrendszert, és rendszeres 
fogyasztása segíti a megfázás 
gyorsabb gyógyulását.
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. OM-azonosító: 036394 

Tel.: 74/999–570
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat 

(földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv 

(angol/német) tagozat (+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

(idegen nyelv, informatika)
Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008  Arany János Kollégiumi Program 

előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy

jó hangulatú,
közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi előkészítő november 6-tól 
magyarból és matematikából 
szerdánként 14:30 órától

(„A” épület 16-os és 17-es terem).
(04777)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04786)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(04774)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04770)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Fontos a mesteri megerősítés az alkotói létben
A művésznő festői világa a 
klasszikus értelemben vett 
tájakból indult: vázlatokat 
készített, majd az évek során 
különleges anyaggal, techni-
kával sajátos, összetett mon-
danivalóval felruházott kom-
pozíciót alakított ki magának. 
Zirczi Juditnak november 19-
én, Szekszárdon nyílt tárlata.

A Székely Bertalan-, Erasmus- 
és Köztársasági ösztöndíjakat is 
magáénak tudó, paksi születésű 
művész-tanár, Zirczi Judit mun-
káiban környezet és ember alkot-
ta monumentum egységben áll. 
Diszharmóniának nyoma sincs 
– méltatta az alkotásokat a Babits 
Mihály Kulturális Központ Bakta 
Galériájában Adorjáni Endre. A 
szobrászművész szerint az alkotó-
nak nem csak a munkái minősé-
giek, ő maga emberként is kiváló, 
szerény személyiség. Ellentétben 
egy-egy, a saját szakmája mögé 
bújó művészettörténésszel, aki 
a legtöbb alkotót beskatulyázná 

– mondott véleményt Adorjáni 
Endre a kiállítóról, akinek műveit 
mozgalmasság, intenzív folyama-
tok jellemeznek.

Zirczi Judit nem akar a konst-
ruktivizmus útján végigmenni, a 
’70-es évekre már eljutott a szá-
mítógépes művészethez. Nem. Ő 
más „terepen”, más úton halad. 
Nála a motívum tartalmat kap, 
látomássá, belső képpé válik. 
Ábrázolásain sosem lehet tudni, 
vajon a végtelen tenger, avagy 

a föld sója csapódott ki. Min-
denesetre úgy érezni, mindig 
történik valami. Lemond a fel-
színes tetszetőségről, ami külön 
emeli alkotásai esztétikai érté-
két. Zirczi Judit munkái – ahogy 
Adorjáni Endre látja – inkább a 
megismerést az egyéni létben, el-
különült személyiségben kereső 
egzisztencialista meditációhoz 
állnak közelebb.

A kiállító alkotóban és a tárla-
tot megnyitó szobrászban közös, 

hogy mindketten a vizuális kultú-
ra oktatásában jártas művész-ta-
nárok. Mindketten tudják, egy is-
kolában azt is (meg) kell tanítani, 
aki nem akar vizuális kultúrával 
foglalatoskodni. Adorjáni sze-
rint Zirczi Judit megtalálta belső 
hangját. Tudja, határozott léptek-
kel lehet a szakma „tócsáin” átha-
ladni, mialatt a családot sem lehet 
figyelmen kívül hagyni.

A Képzőművészeti Egyetemet 
végzett – a groteszk szobrairól 
és festményeiről ismert Gál Jó-
zsef és az elgondolkodtató táj-
képeket készítő Ötvös Zoltán 
voltak a mesterei – Zirczi Judit 
festményeivel számtalan orszá-
gos kiállításon megfordult már. 
A hatodik alkalommal meg-
rendezett Művésztanárok Tol-
nában című tárlat megnyitóján 
saját munkáiról elárulta: soká-
ig nem is voltak emberképei, 
gyár-kompozíciókban gondol-
kodott, s egy-egy kép számára 
több gondolat sűrítményét adja.  
 - gyimóthy -
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2019. november 25. (héfő) 17:00
Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

Tisztelettel meghívja a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából tartandó előadására

Az I. világháború hadszínterei és szekszárdi emlékhelyei
ELŐADÓK:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodó-
ra (tanszékvezető egyetemi 
tanár, PTE KPVK) és 

Dr. Szabó Géza PhD (régész, 
főmuzeológus, Wosinsky Mór 
Múzeum)

A részvétel ingyenes.

Tolna Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület 
és a Szekszárd Alsóvárosi 

Rk. Egyesület

(04784)
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November 17-ei rejtvényünk megfejtése: Vittorio de Sica, Biciklitolvajok 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munka-

időben. E heti rejtvényünk megfejtését november 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Van bűnbocsánat – van örök élet!
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, 
aki pedig nem hisz, elkárhozik.”  (Márk 16:15–16)

A görög eredetű evangélium 
(euangelion) szó jelentése: jó hír. 
Nem akármilyen jó hír: csata-
mezőről küldött győzelmi hír, és 
elítélteknek szóló közkegyelem.

Az ókorban legtöbbször gyorslá-
bú futárok vitték a hírt a csatatér-
ről az otthon maradottaknak. Ha 
feltűnt a hírnök a dombtetőn, ri-
asztották a falut, és a nép kitódult 
elé. Elvárták tőle, hogy ha halló-
távolságba ér, kiáltsa a kulcsz-
szót, aztán a részleteket kifejti 
majd, ha odaér. Ha azt kiáltotta: 

„Evangélium”, a kezek a magasba 
emelkedtek, és üdvrivalgás tört ki, 
mert ez azt jelentette: „Győzelem!” 
Örömükben még meg is jutalmaz-
ták a hírnököt, mert a szabadság 
korszaka köszöntött rájuk.

Az ember a Kísértő sugallatára 
megszegte Isten törvényét, bűnbe 
esett, és a Sátán fogságába került. 
Emiatt bűnrabság, halál és pokol 
várt rá. Ám eljött Jézus Krisztus, 
Isten Fia, hogy az embert kiszaba-
dítsa ebből a rabságból. Ő valósá-
gos Isten és valóságos ember volt.

Tökéletes életet élt, és a golgotai 
kereszten megvívta a világtörté-
nelem legádázabb csatáját az 
emberiség megmentéséért. Áldo-
zati halálával legyőzte a Sátánt, 
a megszálló hatalmasságot, hogy 
kiszabadítsa a foglyokat. Halálá-
val megfizetett bűneinkért, feltá-
madásával pedig belépőt szerzett 
számunkra a mennybe.

Most a mennyből felajánlja 
nekünk a bűnbocsánatot és az 
örök életet. Ez olyan, mint egy 
mennyei „bűnbocsánat-bank”, 
amelyhez az egyetlen hozzáférés 
a Jézusba vetett személyes hit. Ez 
a „személyi azonosító”.

„Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete legyen.” 
(János 3:16)

Pál apostol így fogalmaz: „Eltö-
rölte a követelésével minket terhelő 
adóslevelet, amely minket vádolt, 
eltávolította azt az útból, odasze-
gezve a keresztfára.” (Kolossé 2:14)

Az evangélium Isten fantasz-
tikus ajándéka a hozzá megtérő 
bűnösnek. Elfogadtad már? Hála 
legyen érte Istennek! Ha még nem, 
jöjj alázattal a Krisztus keresztjé-
hez! Kérd Tőle bűneid bocsána-
tát, és fogadd el Tőle az örök élet 
ingyenes ajándékát! Ne feledd! A 
bűnbocsánat és az örök élet ingye-
nes ajándékát csak a te személyes 
hiteddel tudod átvenni. 

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor
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Meghívó
„Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, 
és ne tiltsátok el tőlem őket, 
mert ilyeneké az Isten országa.” 
 (Mk 10,14)

Szeretettel hívjuk, várjuk a csalá-
dokat és az érdeklődőket  2019. 
december 1-jén, vasárnap 16:00 
órára „Ő A FÉNY, MI SZÍNEI” 
című adventi műsorunkra gyü-
lekezetünk hittanosai, ifjúsága, a 
Gagliarda Kamarakórus és kán-
toraink szolgálatával az evan-
gélikus templomba (Szekszárd, 
Luther tér 1.) 

Az előadást követően gyüle-
kezetünk szeretetvendégségre 
várja az egybegyűlteket.

Az adventi esten szívesen fo-
gadunk adományokat orgonánk 
felújítására.

Erős vár a mi Istenünk!

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja telepü-
lésrendezési eszközeit.

Az Önkormányzat – a teljes 
körű nyilvánosság biztosítása 
céljából – elkészíttette a partner-
ségi egyeztetés véleményezési 
anyagát, melyet megtekinthető 
a www.szekszard.hu honla-
pon található hirdetményben, 
valamint a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján, 

kivonatolva pedig közterületi 
hirdetőfelületen, a Széchenyi u. 
28–30. hsz. alatti épület Garay 
téri üvegfelületén. 

Az önkormányzat az alábbi 
módon várja a módosításokkal 
kapcsolatos észrevételeket.

Személyesen: a témában 
2019. december 2-án, 14:00 
órakor lakossági fórumot tar-
tanak, a Polgármesteri Hivatal 
konferencia termében.

Írásban: a Partnerek papír 
alapon a Polgármesteri Hivatal 

címére elküldve, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal főépítészi iro-
dájában leadva, továbbá elekt-
ronikus levélben a foepitesz@
szekszard.hu e-mail címre 
elküldve közölhetik írásos ész-
revételeiket, javaslataikat, kizá-
rólag az egyeztetésre bocsájtott 
módosítással kapcsolatosan. 

A vélemények beérkezésének 
határideje: 2019. december 10.

Jelen hirdetmény a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet és Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának a településfej-
lesztési, településrendezési és 
településképi feladataival ösz-
szefüggő partnerségi egyezte-
tés szabályairól szóló 10/2017. 
(III.6.) rendelete alapján kerül 
közzétételre.

Köszönjük együttműködésüket!

Gyermekbántalmazás a csa-
ládban címmel tartott előa-
dást Kitanics Márk klinikai- és 
mentálhigiénés szakpszicho-
lógus, igazságügyi szakértő 
szerdán a PTE KPVK Család 
Akadémia sorozata része-
ként.

Kitanics Márk elmondta, Ma-
gyarországon évi mintegy hé-
tezer gyermeket bántalmaz-
nak. Hozzátette, Ő maga eddig 
mintegy nyolcezer fő vizsgálatát 
végezte el, ennek mintegy 30 
százaléka volt gyermekkorú. 
Megjegyezte, az esetek sokszor 
nem derülnek ki, de tapaszta-
lata szerint egyre kevesebb ügy 
marad látenciában, mert a jel-
zőrendszer egyre jobban mű-
ködik.

A problémák között említet-
te, hogy egyre inkább kitolódik 
a gyermekkor, manapság sokan 
30–40 éves korukban is együtt 
laknak a szüleikkel és csökken az 
önállóság. Miközben a gyerme-
kek manapság fizikálisan egyre 
korábban érnek, pszichés fejlő-
désük lassúbb. Az élet felgyor-
sult, ami stresszhelyzeteket okoz, 
a szülők sokat dolgoznak, és ke-
vesebb idejük van a gyermekek-
kel foglalkozni. Az is gondot je-
lent, hogy sok család széthullik, 
egyre kevésbé lehet a nagyszülők 
segítségére számítani.

Gyermekközpontú társada-
lomban élünk, melynek követ-
kezményei a társadalom egészét 
áthatják – mondta a pszicholó-
gus. Sokszor a gyermek irányít-

ja a szülőket, akik mintha nem 
mernének konfliktusba kerülni 
gyermekükkel, nem tudják a 
hisztijüket kezelni. A bántalma-
zási formák között említette a 
súlyos elutasítást, az erőszakos, 
büntető nevelést, a szülők által 
támasztott irreális elvárásokat, a 
rendszeres gúnyolást, valamint 
a szexuális bántalmazást.

Utóbbit, a szexuális abúzust 
az esetek 80 százalékában 
felnőttkorúak követik el, jel-
lemzően hosszabb időn át. A 
szakpszichológus a statisztikai 
adatok között sorolta, hogy az 
elkövetők 95 százaléka férfi. Ér-
dekességként elmondta, hogy a 
tettesek 20 százaléka 14 és 17 év 
közötti, a bántalmazások áldo-
zatainak 12 százaléka 0 és 4 éves 
kor közötti, 43 százaléka 5 és 8 
év közötti, 45 százaléka 9–11 

éves. Hozzátette, a gyermekek 
sokszor azért nem mondják el, 
hogy szexuálisan bántalmazták, 
mert „anya úgysem hinné el”.

Kitanics Márk a gyermekbán-
talmazás rizikófaktorai között 
említette a koraszülést, a béb-
ivonások, mint például az ara-
nyos, gyermeki arc hiányát. Az 
is növeli a bántalmazás esélyét, 
ha fiatal szülők, vagy egyedül-
álló, esetleg gyermekkorában 
bántalmazott szülő neveli a 
gyermeket, valamint, ha a gyer-
mek nem kívánt terhességből 
született. A bántalmazást szo-
rongás, agresszió, hangulat-, 
táplálkozási- és figyelemza-
varok, gyenge iskolai teljesít-
mény, illetve befolyásolhatóság 
jelezheti. A bántalmazott gyer-
mekekre ugyancsak jellemző, 
hogy hazugságokba kevered-

nek, önsértéseket követnek el 
és gyakran elkóborolnak.

A pszichológus szerint a se-
gítségnyújtást nehezíti a gyer-
mekek bizalmatlansága, közte 
az érzelmi bizonytalanság, a 
szülők, a jelzőrendszerben dol-
gozók felelősséghárító maga-
tartása, szakmai hiányossága és 
a hivatalos szervek rugalmat-
lansága. Véleménye szerint a 
gyermeknevelésre nincs bevett 
sablon, hiszen minden szituá-
ció eltérő és minden gyermek-
nek más a személyisége. Mint 
mondta, a megfelelő kommu-
nikáció, a jutalmazás és a bün-
tetés mértékarányos, illetve 
következetes alkalmazása, vala-
mint a szülők közötti összhang 
rendkívül fontos a gyermekek 
megfelelő pszichés fejlődése 
szempontjából.  S. V.

Gyermekbántalmazás:
„Anya úgysem hinné el”
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Krnjics érkezett, Marshall visszatért a KSC-be
A sérüléséből felépült Ty Mar-
shall-lal és a korábbi sikerei 
helyszínérő visszatérő Krnjics 
Szarával a soraiban folytatja 
az idényt az Atomerőmű KSC 
Szekszárd csapata.

A válogatott mérkőzések miat-
ti bajnoki szünetet igyekezett 
minden együttes tartalmasan 
eltölteni, s nem volt ez másként 
a szekszárdiaknál sem, akik 
a tréningek mellett két edző-
meccsel készültek a folytatás-
ra. Djokics Zseljko vezetőedző 
csapata – a nemzeti együttessel 
Európa-bajnoki selejtezőket 
játszó Bálint Réka, Kiss Virág, 
Studer Ágnes és Ivana Dojkics 
távollétében – az elmúlt pén-
teken a Vasast látta vendégül 
(76–71), kedden pedig a PEAC 
otthonában lépett pályára (65–
87). A KSC mindkét találkozót 
megnyerte, köszönhetően el-
sősorban Erica McCall, Marie 
Ruzicsková és a sérüléséből 
felépült Ty Marshall ponterős 
játékának.

– Nem kellemes, hogy a baj-
nokság közepén két hétig nincs 
mérkőzés, a fél csapat távol van 
a válogatottnál, a másik felével 
meg nem tudunk normálisan 
edzeni, mert kevesen vagyunk 

– nyilatkozta Djokics Zseljko 
vezetőedző. – Védekezésben és 
támadásban is gyakoroltunk né-
hány olyan dolgot, amit később 
lehet, hogy alkalmazni fogunk. 
Nagyon örültem annak, hogy 
klasszikus irányító nélkül is jól 
működtek a játékosok közötti 
kapcsolatok. Különösen a ma-
gas emberek értették meg jól 
egymást. A két találkozó alap-
ján sikerrel tért vissza verseny-
formájába Ty Marshall, aki egy 
nagyon fontos láncszeme a csa-
patunknak.

A pécsiek elleni, 22 pontos si-
kerrel zárult találkozót a pálya 
széléről figyelte Krnjics Szara. 
A 2017/2018-as szezonban a 

KSC-vel Magyar Kupa arany- és 
bajnoki ezüstérmet szerzett 191 
centis centerrel az idény végéig 
kötöttek szerződést a szekszár-
diak.

– Szara régi ismerősként tér 
vissza Szekszárdra – kezdte 
Szabó Gergő ügyvezető elnök. 
– Két éve a KSC története leg-
eredményesebb szezonját zárta, 
melyben Krnjics elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Bár elége-
dettek voltunk a teljesítményé-
vel, a játékos 2018 nyarán olyan 
ajánlatot kapott Győrből, ami-
vel nem tudtunk versenyezni, 
így végül elváltak az útjaink. A 
centernek idén nem volt csapa-
ta, ezért megkerestük, lenne-e 

kedve újra kék-fehér mezt húz-
ni, és a válasz szerencsére pozi-
tív volt.

– Krnjics rutinos játékos, 
aki reményeink szerint nagy 
segítségére lesz csapatunknak. 
Támadásban konzisztens telje-
sítményre képes, ráadásul jól 
ismeri mind Djokics Zseljko 
rendszerét, mind pedig a csa-
pattársak többségét. Ami na-
gyon fontos, hogy a magyar 
útlevéllel is rendelkező center 
nem foglal plusz légiós helyet, 
így érkezésével jóval széleseb-
bek lesznek a palánk alatti rotá-
ciós lehetőségeink – tette hozzá 
Szabó Gergő.

– Nagyon örülök, hogy visz-
szatérhetek Szekszárdra, hiszen 
az egyik legjobb szezonomat 
játszottam itt. Alig várom, hogy 
újra pályára lépjek egy ilyen 
fantasztikus szurkolótábor 
előtt, és remélem, hogy együtt 
újra eljutunk a bajnoki dön-
tőig – üzent a KSC honlapján 
keresztül a korábbi szekszárdi 
közönségkedvenc.

Az atomos lányok egy pálya-
választói cserének köszönhető-
en szombaton délután (kezdés 
16:00 órakor) a BEAC együtte-
sét fogadják/fogadták a városi 
sportcsarnokban.  SZV
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Sporthírek 
Futsal. A Magyar Kupa fordu-
ló és a válogatott mérkőzések 
miatti két hetes bajnoki szü-
netet követően folytatódik az 
NB I-es női futsal bajnokság. A 
Szekszárdi UFC fiatal együtte-
se ezúttal a Gyulai Amazonok 
vendégeként lép pályára. A két 
gárda szekszárdi összecsapását 
a két gólos hátrányból fordító 

gyulaiak nyerték 4–2-re, így 
lenne törleszteni valója Volodi-
mir Kolok edző csapatának.

Kézilabda. Biztosan hozta a 
kötelezőt a Szekszárdi FGKC 
együttese az NB II Dél-nyugati 
csoportjának sereghajtója ellen: 
Tabajdi Ferenc tanítványai – egy 
felejthetőre sikerült második fé-

lidő ellenére – 30–14-re verték a 
Hévízt. A Fekete Gólyák csapa-
tából Nagy Sz. és Fehér T. 8–8, 
míg Reisch G. 7 gólig jutott. Az 
FGKC vasárnap megyei ranga-
dón lép pályára Tamásiban.

Labdarúgás. Hiába duplázott 
az utolsó négy bajnokiján öt gólt 
szerző Péter Antal, a Szekszárdi 
UFC NB III-as labdarúgó csa-

pata mégsem tudta begyűjteni 
a három bajnoki pontot a TH-
SE-Szabadkikötő gárdája ellen 
(2–2). Dienes Pál edző együttese 
immár hét forduló óta nyeretlen, 
és pillanatnyilag a tabella 12. he-
lyén áll. E hétvégén igazi bravúr 
lenne a rossz sorozat megtörése, 
miután az UFC vasárnap (kez-
dés 13:00 órakor) a listavezető 
Pécsi MFC-t fogadja.

15 éves a Sportélmény Alapítvány
Bosnyák Péter és Scherer Ta-
más 2004 novemberében arra 
az elhatározásra jutottak, hogy 
új színt visznek Szekszárd vá-
ros sportéletébe, rendezvény-
palettájába. Megalapították a 
Sportélmény Alapítványt, mely 
alapító okiratában célul tűzte ki 
a fiatal szekszárdi atléták támo-
gatását, a város és a környék di-
ákjainak egészséges életmódra 
nevelését.

– Atlétabállal kezdtünk, melynek 
a bevételeiből 2005-ben már jutal-
maztuk a város legjobb serdülőko-
rú atlétáit négy szakágban. Ezt a 
hagyományunkat 15 éve ápoljuk” 

– mondja Scherer Tamás, aki a 
kezdetektől az alapítvány kurató-
riumának elnöke.

Az elmúlt másfél évtizedbe ren-
geteg minden belefért, éves szin-
ten többször is megmozgatták a 
város apraját-nagyját. Tizenkét 
alkalommal szervezték a kurató-
rium lelkes tagjainak – Adorján 
Zoltánnak és Erdélyiné Zsuzsinak 
–, valamint a főtámogatónak, báró 
Twickel Györgynek és a támoga-
tóknak köszönhetően a Domaine 
Gróf Zichy futóversenyt. Kilenc 
éven keresztül alkottak nagyot a 
mezei sorozattal, mellyel atléta 
berkekben országos (el)ismert-
ségre is szert tettek, és töltötték 

meg élettel a sötétvölgyi tisztást, a 
hőgyészi „stadiont” vagy éppen a 
dombóvári ligetet.

Ám nemcsak ezeket a rendez-
vényeket szervezték társadalmi 
munkában, hanem az alapítvány 
nevéhez fűződik jó néhány Miku-
lás futás, két sportágválasztó, atlé-
tika fesztivál és a Wallacher Ákos 
emlékverseny.

– Civil szervezetként pályáza-
tokban is részt vettünk-veszünk, 
többek között Szekszárd város ke-
reteiből is rendszeresen részesül-
tünk” – folytatja az elnök. – Tavaly 
óta első sorban a pálya- és terem-
versenyekre koncentrálunk. Töb-
bek között elektromos időméréssel 

támogattuk a felső tagozat megyei 
diákolimpia döntőjét, és a Sport 
XXI. program egyéni versenyét. 
A Szekszárdi Sportközponttal szo-
rosan együttműködve igyekszünk 
életben tartani a Kölyök Atlétika 
programot Szekszárdon. Honla-
punkon (www.sportelmeny.hu) 
rendszeresen publikálunk, a fotók 
és videók mellett megtekinthetők 
Tolna megye atlétikai ranglistái 
1955-től napjainkig.

– A harmadik évtizedben is 
szeretnénk modern felfogásban 
rendezni, szervezni a gyerekek és 
szüleik megelégedésére. Figyel-
jük környezetünket, tanulunk az 
okosabbaktól, de rendelkezünk 
saját koncepcióval is – tette hozzá 
Scherer Tamás. (x)

(04783)

Szekszárdon

PÉKSÉG KIADÓ!
ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762 (04792)

Tavaszra állhat össze a tízedik Fighters Night gála
Tavaly ilyenkor még úgy tűnt, 
egy év elteltével is biztosan 
megrendezik a minden év-
ben sikeres, sorrendben a 
tízedik Fighters Night küzdő-
sport gálát a szekszárdi városi 
sportcsarnokban. A megszo-
kott színvonalú programhoz 
azonban nem állt össze a 
szükséges pénzügyi háttér, 
így a főszervező Halász Gá-
bor úgy kényszerűen döntött, 
a következő évre halasztják a 
jubileumi rendezvényt.

– Több eddigi támogatónknak 
az idén nem állt módjában 
anyagi segítséget nyújtani ne-
künk a rendezéshez, de egyúttal 
jelezték: a következő évben már 
újra tárgyalhatunk az anyagi se-
gítségnyújtásról – tudtuk meg 
Halász Gábortól, aki megérti a 
szponzorok helyzetét és rendkí-
vül hálás az eddigi kilenc gála 
támogatásáért. A főszervező fe-
lettébb optimista a tekintetben, 

hogy nem kell a jövő év végéig 
várni a jubileumi gálával: már 
tavasszal összeállhat a program.

– Minőségben, változatos-
ságban el kell érnünk az eddigi 
bokszgálák nívóját, ebből nem 

engedünk. A profi boksz prog-
ramját továbbra is az Unio Box 
Team öklözői adják. Azok lép-
nének ringbe a tízedik gálán, 
akiket az elmúlt évtizedben már 
többször láthattak bunyózni a 

nézők. Például Novák Gyuri 
és Orsós Pityu, akik kötődnek 
a klubunkhoz, és sokat számít 
nekik, hogy újra Szekszárdon, 
hazai közönség előtt bokszol-
hatnak” – jegyezte meg Halász 
Gábor.

A profik között több mint 
félszázszor ringbe lépő, az új 
generációknak példával szol-
gáló, ízig-vérig sportember va-
lószínűleg a búcsúmeccsén lép 
majd ringbe tavasszal a motor-
balesetéből felépülve újra edzés-
be állt.

Mint azt az elmúlt évben meg-
szokhattuk, a küzdősport gálán 
lesznek thai-box, K1 és MMA 
mérkőzések is. Utóbbiban ismét 
kötelek közé léphet Vass Krisz-
tián is, aki sportágában klubot 
is alapított a megyeszékhelyen. 
A felvezető amatőr ökölvívó 
programban bemutatkoznak a 
szekszárdi klubban már hosz-
szabb ideje készülő versenyzők 
is. B. Gy.
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
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• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
November 24., vasárnap  
15:00 |  Jégvarázs 2.
17:00 |  Múlt karácsony
19:30 | Az aszfalt királyai
November 25., hétfő – 
november 27., szerda 
17:00 |  Múlt karácsony
19:30 | Az aszfalt királyai
November 28., csütörtök –
november 30., szombat 
15:00 |  Dinó király  

– Út a tűzhegyre
17:00 |  Jégvarázs 2.
19:30 |  Valan – Az angyalok 

völgye

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. november 25. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Elvis, Oltár, Miami

Színházi szabadelőadás. Miles 
Tredinnick: Elvis, Oltár, Miami 
– avagy fél millió dollár gazdát 
keres. A fordulatos, pergő ko-
média egy bőröndcserével indul, 
amikor is az Elvis-rajongó Tom 
és felesége, Alice Miamiba ké-
szül a várva várt Elvis-gyűlésre, 
de a nagy köd miatt törlik jára-
tukat. Csalódottan hazatérnek, 
majd otthon veszik észre, hogy 
egy „szerencsés” csere folytán 
fél millió dollár kerül a birto-
kukba, amikor is véletlenül más 
bőröndjét hozták el a reptérről. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. november 28. (csütörtök) 
18:00 – Művészetek Háza
„Magasság és mélység”

Duóest hegedűre és nagy-
bőgőre. Előadók: Farkas Kata-
lin (hegedű), Fervágner Csaba 
(nagybőgő).

Jegyár 2.000,- Ft; 1.500,- Ft 
(diák, nyugdíjas). A belépés 16 
éves korig ingyenes. 

2019. december 1. (vasárnap) 
19:00 – Színházterem
Révész Sándor: Rock and roll 
közlegények

Révész Sándor, az egykori 
Generál és a Piramis zeneka-
rok frontembere „Rock and roll 
közlegények” címmel a veszp-
rémi Bluesberry együttes két 

gitáros-énekesével, Horváth 
Ákossal és Nagy Gergővel kon-
certezik. A régi slágerek mellett 
megszólalnak Révész szólóalbu-
mainak dalai, valamint vadonat-
új szerzemények is. 

Jegyárak: 4.500,- Ft – 4.900,- Ft.

2019. december 8. (vasárnap) 
15:00 és 19:00 – Színházterem
A dzsungel könyve

A Kipling-regény alapján ké-
szült népszerű musical a dzsun-
gelt, mint emberi társadalmunk 
tükörképét értelmezi. Azon ritka 
produkciók egyike, mely min-
denekelőtt az ifjúságnak szól, 
ám életmodell-jellege minden 
korosztály számára alapvető 
felismeréseket, élményeket, ka-
tarzist nyújt. Az eredeti színpadi 
változat kialakításában közre-
működött Hegedűs D. Géza és 
Radnóti Zsuzsa.

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.900,- Ft.

Babits Szilveszter 2019.
Exkluzív svédasztalos vacsora, 
korlátlan ételfogyasztás, éjféli 
pezsgő, éjfél utáni vacsora. Ze-
nél a Perfect Slágerzenekar és 
Dj Táborfy. Korlátlan étel-, és 
italfogyasztás gazdagon terí-
tett büféasztallal. Belépőjegyek 
korlátozott számban, elővétel-
ben a Babits Mihály Kulturális 
Központ jegypénztárában kap-
hatóak. Jegyár december 20-ig: 
20.000,- Ft.

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgá-
lat Szekszárdi Területi Állomás 
novemberi hónapban a pénteki 
napokon kiszállásos (kitelepü-
lős), nyílt véradások lesznek:

November 29., 09:00–12:00
Egészségügyi Szakközép Iskola 
(Szent Gy. A. u. 8–10.)

A hétfői napokon változatlan 
az intézeti véradás, 8:00 és 17:00 
óra között. 

Megértésüket köszönjük!

Értesítés vízmérő leolvasásról
Tisztelt Felhasználónk!
Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V. 
Víziközmű Zrt. az alábbi szek-
szárdi családi házakban víz-
mérő leolvasást és ellenőrzést 
végez a mellékelt olvasási üte-
mezés szerint. 

A Szolgáltató kérése, hogy 
a vízmérők leolvasását végző 
munkatársak könnyebb tájéko-
zódása érdekében a házszámot 
jól láthatóan tüntessék fel a 
felhasználási helyen, és a tájé-
koztatóban megadott időpont-

ban – 8:00 és 16:00 óra között 
– biztosítsák az ingatlanra tör-
ténő bejutást.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. 61. § (8) bekezdése alapján 

a felhasználó köteles a víziköz-
mű-szolgáltatóval, illetve a fo-
gyasztásmérő leolvasását végző 
személlyel együttműködni, a 
fogyasztásmérőhöz való hoz-
záférést biztosítani.

Együttműködését köszönjük!

Meghívó 

Szeretettel hívjuk a sza-
badegyetem VII. évfolyamá-
nak 8. előadására és beszél-
getésére, melynek témája: Az 
egyén és a társadalom egész-
ség- és jövőképe hazánkban a 
biogazdaságok tükrében.

Előadó: Nemes Mátyás bio-
gazda (Fülöpjakab)

Időpont: 2019. november 
27. (szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, Csatár te-
rem, I. emelet (Szent I. tér 10.), 

Az ingyenes est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhi-
giénés Műhely elnöke. Infó: 
06–20/473–0644, 74/511–722, 
www.mentalmuhely.hu.

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesülete idei utol-
só előadása 2019. november 
26-án (kedd) 13:30 órakor 
kezdődik Szekszárdon, a Kór-
ház „Lila” épületében. Boros 
László természetes gyógy-
módok terapeuta előadásának 
címe: Földtől kapott test. 

Árnyas u., Cinka u., Csend u., 
Csopak u., Dr. Nagy I. u., Dr. Tóth 
L. u., Kerámia u., Lajos király u., 
Magyar Sándor u., Major u., Ott-
hon u., Puttonyos u., Vadász u.

2019. december 02. (hétfő)

Barázda u., Fagyöngy u., Ha-
rang u., Harmat u., Hegyalja u., 
Kertész u., Lugas u., Muskátli 
u., Óvoda u., Szérű u., Szilas u., 
Szilas köz, Szőlő u., Szőlőhegyi 
u., Tóth völgy, Tüske u., Venyige 
u., Vessző u., Zengő u.

2019. december 03. (kedd)

Barátság u., Bródy S. u., Cinege u., 
Csalogány u., Csap u., Csobolyó 
u., Dr. Hirling Á. u., Gemenc u., 
Holdfény u., Hébér u., Kalász u., 
Kuruc u., Levendula u., Napfény 
u., Sárköz u., Tüzér u., Vitéz u.

2019. december 04. (szerda)
Balparászta , Bartók Béla u., 
Bikavér u., Dr. Berze Nagy Já-
nos u., Előhegyi u., Ezerjó u., 
Illyés Gyula u., Kodály Zoltán 
u., Muskotály u., Parászta u., 
Présház u., Rizling u., Székely 
Bertalan u., Szüret u., Tanya u., 
Zöldkert u.

2019. december 12. (csütörtök)

2019. december 13. (péntek)
Akácfa u., Bakony u., Bükk 
u., Csapó Dániel u., Cserfa u., 
Cserhát u., Esze Tamás u., Für-
dőház u., Fürt u., Hársfa u., 
Jelky András u., Kadarka köz, 
Kadarka u., Klapka György u., 
Leopold Lajos u., Mecsek u., 
Nefelejcs u., Nefelejcs köz, Uj-
falussy Imre u., Vak Bottyán u., 
Vendel István u.

2019. december 14. (szombat)

Ady Endre u., Csokonai u., 
Damjanich János u., Holub Jó-
zsef u., Mátyás király u., Rákó-
czi Ferenc u., Szövetség u.

2019. december 07. (szombat)

Baka u., Batthyány u., Bólyai u., 
Borostyán u., Dr. Szakály Ferenc 
u., Horváth Károly u., Hrabovsz-
ky u., József Attila u., Kapisztrán 
u., Kiss János u., Liszt Ferenc u., 
Nyár u., Patak u., Pázmány tér, 
Rózsa u., Rózsamáj u., Sipos 
Márton u., Wigand tér.

2019. december 09. (hétfő)

Alkony u., Aranytó u., Avar u., 
Barát János u., Béke telep, Bern 
u., Bogyiszlói u., Búzavirág u., 
Csengey Dénes u., Epreskert u.,  
Halas u., Ipari park, Jácint u., 
Keselyűsi út, Orgona u., Pás-
kum u.

2019. december 16. (hétfő)

Augusz I. u., Bezerédj u., 
Csonka u., Dorogi köz, Dózsa 
György u., Garay tér, Garay ud-
var, Kiskorzó tér, Kossuth L. u., 
Pince u., Szent L. u., Széchenyi 
u., Táncsics köz, Táncsics Mi-
hály u., Tinódi u., Vörösmarty 
u., Sport u., Wopfing u.

2019. december 17. (kedd)

Bajcsy-Zsilinszky Endre u., Bá-
taszéki út, Béri Balogh Ádám u., 
Csatári u., Ebes u., Ebes puszta, 
Görögszó, Hunyadi u., Luther 
tér, Mészáros Lázár u., Sárvíz 
u., Tartsay Vilmos u.

2019. december 18. (szerda)
Bartina u., Bartina köz, Béla 
király tér, Bródy köz, Ibolya u., 
Kálvária u., Kilátó u., Kisbödő 
u., Kurta u., Lehel u., Móricz 
Zsigmond u., Munkácsy Mihály 
u., Nagybödő u., Puskás Tiva-
dar köz, Remete u., Séd köz, 
Vincellér u., Ybl Miklós u.

2019. december 10. (kedd)

Babits Mihály u., Bálint köz, 
Benedek Apát u., Bethlen Gá-
bor u., Bocskai u., Bocskai köz, 
Borzsák u., Dicenty Dezső u., 
Diófa u., Flórián u., Hermann 
Ottó u., Hosszúvölgy, Kablár 
köz, Kálvin tér, Kandó Kálmán 
u., Kápolna tér, Katona József 
u., Kerékhegy u., Kiskadarka 
u., Kőrösi Csoma Sándor u., 
Madách u., Mérey u., Rövid- 
völgy.

2019. december 11. (szerda)2019. december 06. (péntek)
Arany János u., Árpád u., Ba-
lassa u., Berzsenyi u., Csaba u., 
Mikes u., Perczel Mór u., Petőfi 
Sándor u., Pollack Mihály u., 
Szent István tér, Szent Mihályi 
dűlő, Szluha György u., Találka 
tér, Tavasz u., Tompa Mihály u., 
Tormay Béla u., Zrínyi u.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvez-
ményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(04779)

•  Advent Gratzban, autóbusszal, reggelivel,
2019.11.30-tól, 2 nap/1 éj 35.500,- Ft/fő

•  Szilveszter a Pisa-i ferdetoronynál autóbusszal, 
reggelivel, 2019.12.30-tól, 4nap/3éj 69.900,- Ft/fő 

•  Törökország, Antalya repülővel, ultra all.
inc ellátással 142.400,- Ft + ill./fő 

Ajánlataink:

Foglalja le jövő évi nyaralását kiemelt előfoglalási
kedvezménnyel 2019.11.30-ig.

Máltai Szeretetszolgálat | Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Sze-
kszárdi Csoportja ruhaosztást 
tart minden hónap első ked-
djén, 08:00 és 10:00 óra között 
a Hunyadi u. 4. szám alatt. 

Ugyanitt csütörtökönként és 
a további keddi napokon 09:00 

és 11:00 óra között ügyele-
tet tartanak. Ekkor azokat is 
várják, akik adományaikkal 
(jó állapotú ruhanemű, cipő, 
háztartási eszköz, gyermek 
ruházat és játékok) támogatni 
szeretnének másokat.

Allende u., Alkotmány u., Bem 
u., Benczúr u., Bercsényi u., Cseri 
János u., Dienes Valéria u., Dobó 
u., Dr. Hadnagy A. u., Honvéd u., 
Fáy András u., Háry János u., Kis-
faludy u., Mattioni Eszter u., Mé-
szöly Miklós u., Obsitos u., Rozs-
nyay Mátyás u., Szabó Dezső u., 
Szent-Györgyi A. u., Vasvári Pál 
u., Viola u., Wesselényi u.

2019. december 05. (csütörtök)

Anna major, Faddi völgy, Gár-
donyi Géza u., Jedlik Ányos 
u., József puszta, Kendergyár, 
Ózsák puszta, Palánk, Roboz 
Zoltán u., Selyem u., Sió u., 
Szentmiklósi út, Tolnai Lajos 
u., Zápor utca.
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November 29-én, pénteken 

A készleten lévő termékekre 20–30% kedvezmény.
Függöny, karnis, ágynemű, terítő, díszpárna, tapéta 30%.

NATURTEX MÁRKAÜZLET
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

 facebook.com/fuggonyvilag

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 
szombat: 09:00 – 11:30

a Gardénia
Függönyüzletben!!!

(04780)

10% kedvezmény
minden arany
és ezüst ékszerre

Karácsonyi akció! november 25-től december 31-ig

(04791)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04771)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

www.acbestklima.hu
Tel.: 06–70/301–21–21

(04776) Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk gyermekeiket
a Comenius Alapítványi Általános Iskolába,
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt
tényleg több idő jut 
• a tehetséggondozásra, 
• a fejlesztésre, felzárkóztatásra, 
• a nevelésre.

A következőket kínáljuk még gyermekeiknek:
• családias, nyugodt légkör, 
•  a tanulók több, mint 60 %-a gimnáziumban, szakközépiskolában 

tanul tovább, 
• különleges szakköreink: lovasoktatás, gitárszakkör, íjász szakkör, 
• az egészséges életmódra külön hangsúlyt fektetünk, 
•  különösen gondot fordítunk a szeretetteljes jellemformálásra, melyet a 

gyerekekkel való bánásmódunkban is igyekszünk érvényre juttatni ,
• évente erdei iskolába, nyári táborba visszük a gyermekeket, 
• a szülő és a nevelő kapcsolat is közvetlenebb, 
• angolul beszélő külföldi önkéntesek segíti a nyelvoktatást.
VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK: ANGOL, NÉMET
Intézményünk bármely előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

• 2019. november 20. (szerda) 17:00 óra
• 2019. november 28. (csütörtök) 17:00 óra.

„Több időt a gyerekekre!”

ELÉRHETŐSÉGEK:
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430

www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu
Keressen minket facebook oldalunkon is! (047xx)

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (04790)


