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A TARTALOMBÓL

Hulladék
Bérelt járművekkel gyarapí-
totta gépparkját a munkaerő-
hiánnyal küzdő Alisca Terra 
Nkft., hogy a jövőben ne ala-
kulhassanak ki olyan áldatlan 
állapotok Szekszárdon a hul-
ladékszállítás területén, mint 
a közelmúltban.
 → 3. oldal

Advent
Színes programokat kínál a 
Szekszárdi Advent 2017. prog-
ramsorozat december 3. és 23. 
között, amelyet a szekszárdi 
önkormányzat és a Babits Mi-
hály Kulturális Központ a vá-
ros civil egyesületeivel karölt-
ve szervez meg.
 → 5. oldal

Honismeret
November 17. és 19. között 
a Garay János Gimnázium-
ban megrendezett IV. Orszá-
gos Hon- és Népismereti Kon-
ferencián több javaslat került 
elő a honismereti tantárgy 
élettel megtöltésére szakkö-
ri vagy tanórai keretek között.
 → 6. oldal

Játékmester
Fontos mérkőzést nyert meg 
az Európa Kupában szerda este 
az Atomerőmű KSC. A szek-
szárdiak a válogatottban most 
bemutatkozott saját nevelé-
sű irányító, Studer Ágnes ve-
zényletével hátrányból fordít-
va verték a cseh Nymburkot.
 → 13. oldal 
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A szakipari munka Szekszárdon is egyre jövedelmezőbb
Versenyképes tudással és 
anyagilag megbecsült állás-
hellyel jár, ha valaki szakgim-
náziumba, szakközépiskolába, 
vagy szakiskolába jelentkezik. 
Erről beszéltek azon helyi cé-
gek képviselői, akik az önkor-
mányzat által indított szak-
képzési fórumsorozat szerdai 
állomásán vázolták, miért is 
érdemes náluk dolgozni.

A Garay János Általános Iskolá-
ban november 22-én megtartott 
eseményen a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum és a Csapó 
Dániel Mezőgazdasági Szakgim-
názium és Szakközépiskola is 
bemutatta legfrissebb képzési 
ajánlatait.

A szakképzésből kikerült diá-
kokra jó egzisztencia vár, ráadá-
sul béremelési hullám előtt állunk 
– szögezte le Ács Rezső polgár-
mester. Emlékeztetett, a tolnai 
megyeszékhely az első között volt 
hazánkban, amely a szakképzési 
lehetőségek megerősítését szor-
galmazta, és együttműködési 
megállapodást kötött a helyi 
szakképzési centrummal. A város 
célja kettős: arra ösztönzik a fia-
talokat, hogy szakmát tanuljanak, 
de megfelelő munkahelyet is biz-
tosítanának számukra, támogatva 

ezzel szekszárdi letelepedésüket. 
Ezért is fontosak az ilyen fóru-
mok, ahol kiderül, milyen képzési 
lehetőségek adottak a városban és 
melyek az aktuális hiányszakmák 
– tette hozzá Ács Rezső.

Hazánkban 2015-től alakult át 
a szakképzés rendszere. Az így 
létrejött szakgimnáziumokban 
négy évig tanulnak a diákok, 
majd szakmai érettségit tesznek. 
Ezt követően – ha akarnak – az 
ötödik évben technikusi vég-
zettséget szerezhetnek – ecsetel-
te Kurdi László (képünkön). A 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
igazgatóhelyettese szerint más a 
helyzet a szakközépiskolákban, 
ahol három plusz kétéves modell-
ben tanulnak. Itt egy sikeres szak-

mai záróvizsgát követően még 
egy két éves, érettségire felkészítő 
szakasz következik. Az érettsé-
gi választható ötödik tárgyának 
azonban a szakmai végzettséget 
beszámítja az intézmény.

Persze akadnak szép szám-
mal Tolna megyében is olyan 
állások, amelyekre „lasszóval 
fogják” a szakembereket, ezek 
közé tartozik az ács, asztalos, 
gépi forgácsoló, hegesztő, épü-
let- és szerkezetlakatos, vagy 
épp központifűtés-szerelő is. A 
hiányszakmát tanulók számára 
a szakgimnáziumokban 10–50 
ezer, a szakközépiskolákban 
10–35 ezer forintos tanulmányi 
ösztöndíjat biztosítanak, s erre 
jön még a Modern Városok 

Program keretében a kormány 
által biztosított többletjuttatás.

A fórumon elhangzott, hogy 
a 100%-ban magyar tulajdonú, 
500 munkatársat foglalkozta-
tó Tolnatej Zrt. is tárt karokkal 
várja a szakképzett fiatalokat, 
akár szakmunkásnak, akár kö-
zépvezetőnek. Náluk az érettsé-
gi munka mellett is megszerez-
hető. A Ferropatent Zrt. például 
jól képzett szerkezetlakatosokat 
vár álláshelyeire. A cégnél egy 
hegesztőrobot-programozó ke-
resete nem marad el az országos 
átlagtól: ezeket a szakembereket 
250-300 ezer forintos nettó bér-
rel „marasztalják”.

Úgy tűnik, a Paks II. beruhá-
zásnál még hosszú évekig szük-
ség lesz minősített hegesztőkre, 
ezért jól futhat hamarosan e ma 
még hiányszakma „szekere”. A 
hidegburkolókat, festőket, asz-
talosokat alkalmazó Adri-Épker 
Kft-nél létezik 13. havi juttatás, 
de a nyári üdüléseket is támo-
gatják. A BMW és Audi gépko-
csikba fém és műanyag alkatré-
szeket gyártó svájci AdvalTech 
Csoport szekszárdi telephelyén 
fröccsöntőkre lenne igény. Mi-
ként a többi vállalat, így ők is 
ösztönzik alkalmazottaik to-
vábbtanulását, képzését.   Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
November 26. (vasárnap) – Virág
Virág: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

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

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

November 29. (szerda) – 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. (csütörtök) – András, Andor
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Andor: görög eredetű és a latin Andronicus magyar változata; jelentése: 
férfiak legyőzője.

December 1. (péntek) – Elza
Elza: az Erzsébet (Elisabeth) német rövidülése.

December 2. (szombat) – Melinda, Vivien
Melinda: D'Ussieux francia író névalkotása, Katona József innen vette át Bánk 
bán című drámájához, a név ezután terjedt el.
Vivien: a Viviána angol változata.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 26.
(vasárnap)

November 27.
(hétfő)

November 28.
(kedd)

November 29.
(szerda)

November 30.
(csütörtök)

December 1.
(péntek)

December 2.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

hószállingózás | kb. 4 cm hó | 
hidegfront erős széllel
max. 8o , min. 6o

közepesen felhős
max. 6o , min. 1o

közepesen felhős
max. 7o , min. -2o

eső | kb. 2 mm eső
max. 6o , min. -1o

eső
max. 7o , min. 3o

eső
max. 7o , min. 3o

gyenge eső
max. 6o , min. 2o

Bővült a géppark, helyreállt a hulladékgyűjtés
Bérelt járművekkel gyarapítot-
ta gépparkját az Alisca Terra 
Nkft., hogy a jövőben ne ala-
kulhassanak ki olyan áldatlan 
állapotok Szekszárdon a hul-
ladékszállítás területén, mint a 
közelmúltban. A munkaerőhi-
ánnyal küzdő társaság várja a 
sofőrök, rakodók jelentkezését.

Az elmúlt hetekben áldatlan ál-
lapotok alakultak ki a hulladék-
szállítás területén, elsősorban a 
szelektív hulladékgyűjtést ille-
tően, ami miatt az önkormány-
zat sok jelzést kapott – mondta 
el Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere a november 22-én 
megtartott sajtótájékoztatón. 
Hangsúlyozta: utasította az 
Alisca Terra ügyvezetőjét, Töl-
gyesi Balázst, hogy soron kívül 
tegyen hathatós intézkedéseket 
az állapot megszüntetésére – ha 
kell, akkor hétvégén is dolgoz-
zanak. A városvezető kiemelte, 
a közüzemi cég a héten mind a 
kommunális, mind a szelektív 
hulladékok tekintetében „utol-
érte magát”, vagyis kiürítették 
a hulladékgyűjtő edényeket. 
Arra kérte a szekszárdiakat, ha 
valahol mégis elmaradt volna 
a szemét elszállítása, akkor azt 
jelezzék az önkormányzat felé.

A polgármester tudatta, bízik 
abban, hogy a fent leírt helyzet 
többet nem fordul elő, erre pe-
dig ígéretet is kapott Tölgyesi 
Balázstól. Ács Rezső beszámolt 
arról is, annak érdekében, hogy 
a jövőben ilyen helyzet ne álljon 
elő, azt is kérte az ügyvezetőtől, 
hogy mind munkaerő, mind 
eszközállomány tekintetében 
álljanak rendelkezésre tartalé-
kok. Erre ugyancsak ígéretet 
kapott – fűzte hozzá.

Ács Rezső azt is elmondta, 
hogy az ünnepi időszakban kü-
lönösen nagy gondot fordítanak 
majd arra, hogy zökkenőmente-
sen menjen a hulladékszállítás, 
a keletkező csomagolási hulla-
dékok elszállítására pedig külön 
járatokat is indítanak majd.

Tölgyesi Balázs, Alisca Terra 
Nkft. ügyvezető igazgatója tu-
datta, szolgáltatási területükön 
azért maradtak el a hulladék-
gyűjtéssel, mert október 1-től 
Tamásiban is a társaság szol-
gáltat, ehhez pedig kevés volt a 
meglévő géppark. A probléma 
megoldására ideiglenesen tíz 
járművet béreltek a Vertikál Zrt-
től, amellyel megállapodást is 
kötöttek, hogy amennyiben arra 

szükség lesz, a társaság járműve-
ket biztosít a feladat ellátásához. 
A meglévő 17 kocsiból álló gép-
parkot pedig öt bérelt járművel 
gyarapították annak érdekében, 
hogy a szolgáltatást a vállaltak 
szerint el tudják látni. A kapa-
citás így közel harmadával nőtt.

Az ügyvezető elmondta, hogy 
a társaság mind gépkocsiveze-
tőkben, mind pedig rakodók-
ban hiányt szenved. A nehéz 
munka miatt nagy a fluktuáció, 
így folyamatosan várják a jelent-
kezéseket. Hozzáfűzte, a gépko-
csivezetők és rakodómunkások 
bérrendezés előtt állnak, ami 
segíthet a munkaerő hosszabb 
távon történő megtartásában.

Átgondolják a járatterveket 
és a gyűjtési napokat is, melyek 
várhatóan a Szekszárdon kívüli 
szolgáltatási területen változni 
fognak. Szintén módosul majd 
a lomtalanítás rendje. A tervek 
szerint a lomok elszállítása in-
gyenes marad, de azokért – elő-
zetes jelentkezés után – házhoz 
mennek. Ezáltal jobban szervez-
hető a gyűjtés, ami logisztikai 
szempontból nagy segítség, és a 
városban is megszűnnek a lom-
talanítás idején tapasztalható 
már-már „balkáni állapotok” – 
fogalmazott.   S. V.

Kamarai különdíjat kapott a város
November 17-én, Veszprém-
ben osztották ki a Virágos Ma-
gyarországért Környezetszépí-
tő verseny 2017. évi díjait, ahol 
Szekszárd város képviseleté-
ben dr. Haag Éva alpolgármes-
ter a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara különdíját vehette át. 
A tolnai megyeszékhely 2003 
óta többször vett már részt a 
környezetszépítő versenyen 
és számos alkalommal nyert 
el díjat. Idén egy újabb kate-
góriában lett a legjobb, ezúttal 
kamarai különdíjjal ismerték 
el az önkormányzat munkáját.

A két évtizedes múltra 
visszatekintő Virágos Ma-

gyarország Környezetszépítő 
Verseny célja a kulturált és 
vonzó országkép kialakítá-
sa, a fenntartható fejlődés 
szempontjainak következetes 
alkalmazása, a településeken 
élők összefogásának ösztön-
zése, a természeti és az épí-
tészeti örökség megőrzése és 
gyarapítása. A Virágos Ma-
gyarország mozgalom fontos 
összekötő kapocs Európával, 
mivel a magyar megmérette-
tés része a 11 országot átfogó 
Európai Virágos Városok és 
Falvak versenyének. 

 Forrás: Polgármesteri 
 Kabinet

„A hulladékgyűjtés innentől 
az előre megadott rendben 
történik majd, a hulladékot 
a korábban megadott na-
pokon fogják elszállítani” –  
közölte a polgármester..
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Az Alisca Terra NKft. 
hulladékgyűjtő gépkocsi 
vezetőket és rakodókat 

keres Szekszárd és Tamási 
körzetében:

FELTÉTELEK
Gépkocsi vezetőknél:
■  min. „C” kategóriás jogo-

sítvány,
■ GKI kártya.
Rakodóknál:
■  min. 8. általános iskolai 

végzettség,
■  könnyű gépkezelői bizo-

nyatvány előnyt jelent.
Jelentkezni lehet 
munkaidőben: 

08:00 – 14:00 óra között 
személyesen a vállalat te-
lephelyén, Szekszárd, Ep-

reskert u. 9. vagy telefonon 
a +36–74/528–850/0-as 

mellék.



2017. november 26. 2017. november 26. 54

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Szekszárdi Advent: mindenki találhat magának programot
Színes programokat kínál 
a Szekszárdi Advent 2017. 
programsorozat december 
3. és 23. között a Béla király 
téren, illetve a Babits Mihály  
Kulturális Központban.

A szekszárdi önkormányzat és 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont a Mentálhigiénés Műhely, 
valamint a város civil egyesü-
leteivel karöltve szervezi meg a 
Szekszárdi Adventet. A decem-
ber 3. és 23. közötti rendezvény-
sorozat programjainak a Béla ki-
rály tér és a kulturális központ ad 
otthont – mondta el Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere kedd 
délelőtti sajtótájékoztatóján.

A hétköznapokon iskolák, in-
tézmények és civil szervezetek 
szolgáltatják a programokat, a 
hétvégéken pedig koncerteket 
tartanak majd. Az idén tizenöt 
étkes és tíz kézműves kínálja 
ételeit, termékeit a rendezvény-
sorozat ideje alatt – fűzte hozzá. 
Kiemelte, a városi Mikulás de-
cember 6-án 16:00 órakor érke-
zik meg a Béla király térre.

Ács Rezső felhívta a figyel-
met, a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ a két ünnep között 
is nyitva tart. Itt elsősorban a 
gyermekes családoknak kínál-

nak programokat, melyek kö-
zött matiné vetítéseket, játékos 
foglalkozásokat találni. A város 
és a központ az idén is megtart-
ja jótékonysági akcióját, mely-
ben a rászoruló gyermekeknek 
gyűjtenek adományokat. Hang-
súlyozta, a színes programkí-
nálat a szekszárdi vállalkozók 
támogatásával állt össze.

Pócs Margit, a Mentálhigié-
nés Műhely elnöke elmondta, 
a civil szervezetek közremű-
ködésével az advent részeként 
az idén is megtartják az „Élő 
Szeretet Embertársainknak” 
elnevezésű programsorozatot, 
melyen zenés-táncos programo-
kat kínálnak. A december 4. és 
aranyvasárnap között megtar-
tandó programokat 27 szekszár-

di civil szervezet, valamint 13 
intézmény és öt magánszemély, 
összesen mintegy ezer ember 
közreműködésével tartják meg.

Zsikó Zoltán, a Szekszárdi 
Közművelődési Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője tudatta, olyan sok-
színű programkínálatot igye-
keztek összeállítani, melyen 
életkortól és nemtől függetlenül 
mindenki talál magának való 
programot. Kiemelte, minden 
hétvégén nagy produkciókkal 
várják az érdeklődőket.

December 3-án, vasárnap fél 
öttől tartják a hivatalos megnyi-
tót, ahol Horváth István országy-
gyűlési képviselő mond köszön-
tőt. Ezt követően felkapcsolják a 
Béla király tér ünnepi díszkivi-
lágítását. (Az első hét programját 

lapunk 10. oldalán olvashatják.) 
Az ügyvezető a további progra-
mok közül megemlítette a Kiss 
Kata Zenekar december 6-i és 
Kocsis Tibor december 9-i fellé-
pését. December 17-én adventi 
nagykoncertre és közös gyer-
tyagyújtásra várják a szekszárdi-
akat a Művészetek Házába. Ezen 
a vasárnapon a Béla király téren 
állóképekkel és animációkkal 
festik meg a Városházát. Az ad-
venti programsorozat december 
22-én, pénteken zárul a Tücsök 
Zenés Színpad koncertjével – tu-
datta Zsikó Zoltán.

A két ünnep, vagyis december 
27. és 30 között téli játszóházzal, 
ingyenes délelőtti matinéval és 
„Kölyökszilveszterrel” várják a 
kisgyermekes szülőket. Az ügy-
vezető azt is elmondta, hogy a 
70 éves Fenyő Miklós december 
3-i születésnapi koncertjére, va-
lamint a Padlás december 10-i 
bemutatójára már minden jegy 
elkelt, miként a kulturális köz-
pont által szervezett Szilveszteri 
bál is teltházas. A Városi Retro 
Szilveszterre – melyen szokás 
szerint Kindl Gábor keveri majd 
a zenét – viszont mindenkit sze-
retettel várnak, december 31-én 
22:00 órától a Béla király téren. 

 S. V.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 27-től december 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02838)

MENÜ November 27. November 28. November 29. November 30. December 1.

„A”
1050 Ft

Sárgaborsó-
gulyás

Paradicsom-
leves Gombaleves Csontleves Zöldbableves

Szilvalekváros 
gombóc,

fahéjas szórat

Zöldborsó-
főzelék, 
rántott 

csirkecombfilé

Paprikás 
burgonya, 
káposzta-

saláta

Vadas 
marharagu, 

makaróni

Bácskai 
rizseshús, 

savanyúság

„B”
1050 Ft

Sárgaborsó-
gulyás

Paradicsom-
leves Gombaleves Csontleves Zöldbableves

Tejszínes- 
brokkolis 

csirkeragu,
párolt rizs

Hentestokány, 
tészta

Natúr 
sertésborda, 
mexikói rizs

Roston 
csirkemell, 
1/2 adag 

friss saláta, 
1/2 adag 

petrezselymes 
burgonya

Sült 
csirkecomb, 

bugaci saláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

hasábburgonya, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

hasábburgonya, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

hasábburgonya, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

hasábburgonya, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában,

hasábburgonya, 
tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

A Hőgyészi Közös
Önkormányzati

Hivatal
Kiemelt kereseti

lehetőséggel
pályázatot hirdet 

jegyzői
munkakör betöltésére.
A pályázat részletes

feltételei: 
www.hogyesz.hu

(02847)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2018/2019-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ 

IDEGEN NYELV
(ANGOL VAGY NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az 
angol vagy a német nyelvet. A matematika 
tantárgy oktatása is magasabb óraszámban 
történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

Nyílt nap: 
2017. december 01. (péntek)08:00 – 12:30 óráig.

2017. december 02. (szombat) 08:00 – 10:00 óráig.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; 
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. Tel./fax: +36–74/440–571

E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu 
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(02846)

Bővül a városi rendezvények infrastruktúrája
Mintegy 200 millió forintból 
szerez be a városi rendez-
vények lebonyolításához 
szükséges eszközöket az 
önkormányzat. Az ezzel kap-
csolatos szerződést novem-
ber 17-én írta alá Ács Rezső 
polgármester és Fehér János, 
a Magyar Államkincstár Tol-
na Megyei Igazgatóságának 
vezetője.

A város életében egyre fon-
tosabb szerepet töltenek be a 
nagyrendezvények, amelyeken 
évente mintegy 120-150 ezer 
ember vesz részt. A rendezvé-
nyek számának gyarapítása és 
azok színvonalának emelése 

fontos cél, mivel a minőségi 
rendezvények tovább növelik 
Szekszárd turisztikai vonzere-
jét – mondta el Ács Rezső a té-
mában megtartott múlt pénteki 
sajtótájékoztatón. Mint emlé-
keztetett, új rendezvény a Háry 
Mesefesztivál és a Szekszárd Vá-
ros Napja, illetve az új formában 
megszervezett Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep, a Szent László Nap, 
valamint a Márton-napi Viga-
dalom és az adventi rendez-
vénysorozat. A város emellett 
idéntől a Gemenc Nagydíj szer-
vezését is átvette.

Ács Rezső tudatta, a rendez-
vények lebonyolításánál gondot 
jelent a szükséges infrastruktú-

ra biztosítása. Sok eszközt, kel-
léket kell bérelni, ami drága. A 
Települési- és Területi Operatív 
Program (TOP) forrásainak kö-
szönhetően az önkormányzat 
most ezen a területen is fontos 
fejlesztést valósíthat meg. A tu-
risztikai fejlesztésekre fordít-
ható keretösszegből mintegy 
200 millió forint értékben sze-
reznek be olyan eszközöket és 
egyebeket, melyek biztosítják 
az önállóságot a rendezvény-
szervezések terén – közölte a 
polgármester.

Többek között komplex szín-
padtechnikát és például a Háry 
Mesefesztiválhoz kötődő fény-
festés megtartásához szükséges 

kivetítőt szereznek be. Emellett 
saját szaniter konténert, rendez-
vénysátort, sörpad garnitúrákat, 
marketingelemeket, valamint 
adóvevők beszerzését bizto-
sítják a pénzből. Vásárolnak 
tovább a zöldfelületet kímélő 
mobil padlórendszert, és nap-
vitorlákat is, melyek árnyékot 
adnak a nyári rendezvényeken 
– tájékoztatott a városvezető.

A sajtótájékoztató végén Ács 
Rezső polgármester, és Fehér 
János, a MÁK megyei igazga-
tóságának – mint közreműkö-
dő szervezet – vezetője látta el 
kézjegyével látta el a pályázati 
szerződés-megállapodást.

 S. V.
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Szekszárdi szakképzés: az egészségügy sokoldalú lehetőség
Bár még fiatal, háromgye-
rekes anyukaként szakmája 
szinte minden zegzugát be-
járta. Az egészségügybe gye-
rekként, személyes élményei 
alapján szeretett bele, és mára 
– úgy vallja – nem is tudna 
más pályát elképzelni. KÓSÁ-
NÉ LÁSZLÓ ANIKÓ diplomás 
ápolóval beszélgettünk.

– Lehetetlen megkerülni a kérdést: 
miért ezt a pályát választotta?

– Én arra vezetem vissza, 
hogy gyerekkoromban nagyon 
sokat voltam beteg és sokszor 
voltam kórházban, a bent létek-
ről pedig nagyon jó emlékeim 
vannak. Az ápolókkal való jó 
kapcsolat valahol tudat alatt 
meghatározta a jövőmet, úgy-
hogy a pályaválasztásnál szá-
momra kérdés sem volt, hogy 
milyen irányban megyek to-
vább. Elsőként az Egészségügyi 
Szakközépiskolát jelöltem meg, 
amely később felvette Szent-
györgyi Albert nevét. Ott érett-
ségiztem 1994-ben, általános 
ápolói és általános asszisztensi 
végzettséget szereztem.

– Hogyan sikerült elhelyezkedni?
– Igyekezni kellett a jelent-

kezéssel, három osztályon volt 
akkoriban felvétel: a traumato-
lógián, az ideggyógyászati és a 
tüdőgyógyászati osztályon. A 
traumatológiát és a neurológiát 
ismertem, hiszen a gyakorlati 
idő alatt sokszor voltunk ott, a 
tüdőgyógyászat teljesen isme-
retlen szakma és terület volt a 
számomra – én azt választot-
tam, és ott is „ragadtam” egé-
szen ez év januárig. 

– Amikor is több mint két évti-
zed után továbblépett...

– Közel 23 évet dolgoztam a 
tüdőgyógyászati osztályon en-
nek a szakmának minden ré-
szét megismerve. Innen indult 
az én szakmai fejlődésem is, 
amelyben mindig támogatott a 
kórház és az akkori feletteseim 
is. A szakközépiskola utáni kép-
zést még 1996-ban kezdtem el, 
de ezt meg kellett szakítanom, 

mert megérkezett első gyerme-
künk. Amikor 1998-ban vissza 
mentem dolgozni, újrakezdtem 
az iskolát, amely egy két éves, 
emelt szintű OKJ-s ápolóképzés 
volt. Ezt elvégezve mindjárt fel-
vételiztem az egészségügyi főis-
kola diplomás ápolói szakára, 
ahol 2005-ben végeztem, mert 
közben megszületett a máso-
dik gyermekünk. Nyolc éven át 
dolgoztam részlegvezető ápolói 

beosztásban, majd 2006-tól egé-
szen tavaly december végéig osz-
tályvezető ápoló voltam. Időköz-
ben – 2006-ban – megszületett a 
harmadik gyermekünk is. 

– Három gyermek mellett nem 
lehetett könnyű...

– Az az igazság, hogy ettől 
kezdve még intenzívebbé vált a 
szakmai életem. Amellett, hogy 
háromgyermekes anyává vál-
tam, részt vettem az ápolástu-
dományi koordinációs csoport 
munkájában, ápolásszakmai 
eljárásleírásokat készítettünk 
ápolási igazgató asszony meg-
bízásából az én koordinálá-
sommal, aztán a szakdolgozói 
tanácsadó-testület tagja lettem 
– jelenleg az elnöki pozíciót 
töltöm be. Tavaly Geriátriai 
szakápolói végzettséget sze-
reztem, melyre azt gondolom, 
mai elöregedő társadalmunk-
ban egyre inkább szükség lesz. 

Tavaly ősszel kaptam a felké-
rést ápolási igazgató asszony-
tól, hogy dolgozzam közvetlen 
munkatársként az ápolási igaz-
gatóságon, ápolás-minőségügyi 
koordinátorként és intézményi 
decubitus-koordinátorként. A 
decubitus a nyomási fekélyek, 
felfekvések szakmegjelölése.

– Ha jól tudom, az erkölcsi elis-
merések sem maradtak el.

– Igen, 2009-ben „Az Év Szak-
dolgozója” elismerést, 2013-ban 
Miniszteri dicséretet kaptam.

– Milyen fejlődési lehetőségeket 
biztosít ez a pálya?

– Ha valaki az egészségügyről 
beszél, mindenkinek két foglal-
kozás jut eszébe: az orvosé és az 
ápolóé. Ez azonban nem ilyen 
egyszerű. A mi pályánk olyan, 
mint a szivárvány. Rengeteg le-
hetőség rejlik az egészségügyön 
belül, akár a kutatómunka, fej-
lesztés, minőségbiztosítás, akár 
közvetlenül a betegellátás terü-
letén. Az egészségügyi szakdol-
gozói hivatáson belül sok olyan 
terület van, amely vagy közvetlen 
betegellátással, vagy pedig diag-

nosztikával, terápiával foglalkozó 
karrierlehetőség. Elég, ha csak a 
labordiagnosztikát, a röntgendi-
agnosztikát vagy éppen a kórszö-
vettani asszisztenseket említem. 
Az ápolók is tudnak szakosodni: 
a sebészeti, a belgyógyászati sza-
kápolástan mellett a kórházunk-
ban most induló Hospice rész-
legben is több szakápolóra lesz 
szükség. A szakmai fejlődésnek 
csak önmagunk lehetünk gátjai, 

mivel itt minden segítséget meg-
kapunk. A kórház sokszor helybe 
hozza a képzéseket, vagy igyek-
szik közeli intézményekkel, pél-
dául a Pécsi Egyetemmel közösen 
megszervezni azokat. Itt gondol-
hatunk akár egy új szakképesítés 
megszerzésére vagy egy pont-
szerző-szintentartó képzés lebo-
nyolítására. Mindehhez anyagi 
támogatás is jár, hiszen az iskolai 
napokra jár a költségtérítés és bi-
zonyos esetekben a tandíjban is 
tud támogatást nyújtani a kórház.
 - orbán -

Támogatott szakmatanulás
Jelentős összegű, havi 
10.000–35.000 Ft-os ösztön-
díjat is kaphatnak az alábbi 
egészségügyi szakmák tanu-
lói: gyakorló ápoló, gyakorló 
csecsemő- és gyermekápoló, 
szociális gondozó és ápoló.

Legyenek lokálpatrióták a szekszárdi diákok
Kevés lehetőség nyílik a ho-
nismereti foglalkozásokra 
az iskolákban. Dr. Gesztesi 
Enikő, a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
vezetője szerint szűk a keret, 
amelyben az ilyen jellegű 
munka folyhat.

Az új kerettantervben megha-
tározták, hogy az órák tíz szá-
zalékában lehet múzeumláto-
gatással, levéltári, helytörténeti 
tevékenységgel gyarapítani a 
tanulók ismereteit. A témák 
kitérhetnek a 19-20. század 
társadalomtörténetére, hazánk 
településtörténetére, a paraszti 
életmódra, vagy épp a népcso-
portok, etnikumok, a népi ha-
gyományok megismertetésére 
is. A lehetőségek spektruma 
széles, a mezsgye viszont szűk.

A november 17. és 19. között 
a szekszárdi Garay János Gim-
náziumban meg rendezett IV. 
Országos Hon- és Népismereti 

Konferencián több javaslat ke-
rült elő, hogyan tölthetnék meg 
élettel a tantárgyat. Ilyen lehetne 
az ünnepnapokra való felkészü-
lés, iskolatörténeti kutatómun-
ka, iskolamúzeum létrehozása, 
avagy nyári táborok, tanulmá-
nyi kirándulások realizálása. Az 
iskolán kívüli foglalkozások is 
nagyban hozzájárulnak a hon-
ismereti tudásanyag elsajátítá-
sához. Ebben a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum élen jár.

A konferencia megnyitóján 
Ács Rezső polgármester el-
mondta: a gimnáziumban ezt 
a képzést megerősítették. Az 
eredmények egyik bizonyítéka, 
hogy a Város Napi vetélkedőn 
mind több és több gyerek ér-
deklődik Szekszárd iránt. Ah-
hoz, hogy a fiataloknak vonzó 
alternatívát nyújtson a megye-
székhely, fontos, hogy tudják, 
mit kaptak településüktől – tette 
hozzá a városvezető.

Felgyorsult világunkban lé-
nyeges, hogy hagyományainkra 
támaszkodni tudjunk – erről már 
a megyei közgyűlés elnöke, Fe-
hérvári Tamás beszélt. Heilmann 
Józsefné, a gimnázium igazga-
tója emlékeztetett elődje, Zentai 
András honismereti munkájára, 
aki kötetet is publikált a Garay 
történetéről.

Köszöntőjében dr. Gesztesi 
Enikő, az Egyed Antal egyesület 
elnöke egyebek mellett elmond-
ta: a globalitás világában is meg 
lehet, sőt, meg kell teremteni an-
nak lehetőségét, hogy a diákok 
szakkör keretében ismerjék meg 
szülőhelyüket. Debreczeni-Drop-
pán Béla, a Honismereti Szövet-
ség elnöke szerint a Tolna Megyei 
Egyed Antal Egyesület országos 
léptékben is példaértékű munkát 
végez. Az elnök gondolatai után 
dr. Gesztesi Enikő tartott előadást 
a honismereti szakkör oktatási 
rendszerben betöltött szerepéről, 
jelentőségéről.  Gy. L.
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„A mi pályánk olyan, mint 
a szivárvány. Rengeteg le-
hetőség rejlik az egészség-
ügyön belül.”

Népszerű Egész-ség Hét
Több százan vettek részt a Men-
tálhigiénés Műhely és a Babits 
Mihály Kulturális Központ kö-
zös rendezvényén, az Egész-ség 
Hét programjain, november 13. 
és 18. között.

A szervezők célja az, hogy 
felhívják a látogatók figyelmét 
az egészségmegőrzés fontossá-
gára: a mozgás, a test és a lélek 
összhangja, az étkezés mind-
mind kiemelt szerepet töltenek 
be egészségünk megőrzésében.

Mindez témája volt az idei 
egészséghétnek. A programok 
során szakértő előadók be-
széltek arról, hogyan élhetünk 
egészségesen. Idén a gyerme-
kek és a felnőttek egészsége 
egyaránt előtérbe került. Dr. 
Barma Györgyi gyermekgyó-
gyász „Új kihívások a gyerme-
kek egészségének védelmében” 
címmel tartott előadást. Más-
nap az idősebb korosztály tud-
hatta meg dr. Benczúr Gyula 
kardiológus főorvostól, hogy 

milyen is „A szív ritmusa idős-
korban”. Mit együnk és mit te-
gyünk az egészségünkért? – ezt 
a kérdésre kereste a válaszolt 
dr. Csomai Zita orvos-termé-
szetgyógyász.

Sokan vettek részt a hagyomá-
nyos egészségügyi szűréseken: 
volt biorezonanciás állapotfel-
mérés és konzultáció, vércukor-
szint-, testzsír-, és vérnyomás-
mérés, valamint Hámorszky 
Ildikó, egészségügyi szakdolgo-
zónak köszönhetően életmód 
tanácsadás is. A legnépszerűbb 
program Holló Eszter, minősí-
tett jógaoktató hangrelaxáció-
ja volt, aki gyógyító hangokat 
csalt elő tibeti hangtálakból. Az 
Egész-ség Hét keretén belül két 
kiállítás nyílt „Testünk, a csoda” 
és „Ritka szépségek” címmel. 
Az Egész-ség Hét programjain 
több százan vettek részt, az ér-
deklődő korosztály pedig ve-
gyes összetételű volt – mondták 
el a szervezők.                  - mwj -

Népi ékszerek a Babitsban

A Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület és a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége immár 
hatodik alkalommal hirdette 
meg a néhai decsi gyöngyfűző, 
Berekai Éva nevét viselő or-
szágos népi ékszerkészítő pá-
lyázatát. A kiírásra húsz alkotó 
102 munkája érkezett be, az 
iparművészekből és etnográfu-
sokból álló szakmai zsűri ezek 
közül 89 alkotást választott ki, 
ezekből nyílt kiállítás november 
17-én a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galériájában.

A december 30-ig látogatható 
kiállítás megnyitóján Lackner 
Mónika, a Néprajzi Múzeum 
főmuzeológusa ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe. A pályá-
zat díjait Komjáthy Tamásné, 
a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke adta át. A fő-
díjat a pörbölyi Kovács Anna 
érdemelte ki, míg a megosztott 
Berekai Éva-díj Felsőzsolcára 
és Budapestre került. A megyei 
népművészeti egyesület díját 
vehette át Csúcs Endre szek-
szárdi népi iparművész.   - fl -
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MINŐSÉGI BOROK
BORKÓSTOLÓ
PROGRAMOK

akár ajándéknak is...

www.frankosborhaz.hu
Tel.: +36–20/977–99–79 (02853)

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

(02835)



10 112017. november 26. 2017. november 26.

November 19-ei rejtvényünk megfejtése: András Ferenc, Veri az ördög a feleségét
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bandl Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését november 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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EVANGÉLIUM

„Jól van! Hűséges és jó szol-
gám vagy! Hűségesen gazdál-
kodtál ezzel a kevéssel! Ezen-
túl sokkal többet bízok rád. 
Gyere, és örülj velem együtt!” 
 (Máté evangéliuma 25,23)

A tálentumokról szóló példázat 
sokszor ad okot félreértésre. Ha 
emberi tehetségre, pénzre, kap-
csolatokra nézve értjük ezt a tör-
ténetet, akkor hamar elveszítjük 
az igazi értelmét. Három szolga 
kap a gazdától sok pénzt, az egyik 
5, a másik 2, a harmadik 1 egy-
ségnyit. Kettő befekteti, kockáztat 
és nyer vele, a harmadik viszont 
elássa a föld alá, félelemből.

Szívből meg tudom érteni a 
harmadik szolgát. Hát nem az 
a biztos, ami van? Minek koc-

káztatni? Amúgy sem elég ahhoz 
képest, ami a többieknek van, 
akkor inkább maradjon meg. 
Van azonban ebben a gondolko-
dásban egy nagy probléma: amit 
kapott, az nem az övé. Az, amit 
kapott, bőven elég arra, hogy 
hasznot hozzon, nem számít, 
hogy ő így gondolja-e vagy sem. 
Azzal, hogy elássa, megkárosítja 
magát és mindenkit. A gazda is 
ezt kéri számon: még alacsony 
kamat mellett is hozott volna 
hasznot, ha egyszerűen a bankba 
teszi. Nem kevés az, amit kapott, 
de nincs bizalma abban, amije 
van, és amit a gazdájától kapott. 
Ezért a sorsa véget nem érő sirán-
kozás és örök hibáztatás.

Mi a legnagyobb ajándék, amit 
Isten rád bízott? Keresztényként 

a legnagyobb értékünk az, hogy 
biztosan tudjuk, hogy Jézus él és 
uralkodik, Lelkével munkálkodik 
ma is. Mindenünk, amink van, 
eltörpül ehhez képest. Ő tart a 
kezében mindent és uralkodása 
nem ér véget. Hinni Jézusban azt 
jelenti, hogy a világmindenség ki-
rályával vagyunk közvetlen kap-
csolatban. Miért gondolod, hogy 
amit kaptál Istentől, az nem elég 
értékes? Sőt értéktelen, azzal nem 
lehet senkit megnyerni? Ha sze-
rinted kevés, az elég ok arra, hogy 
ne használd, hogy megtartsd ma-
gadnak? Egy Kereszténynek nem 
az adottságai számítanak iga-
zán, hanem Krisztus. Ő elég ér-
tékes neked? Ásd, ki és használd, 
amid van! Gyurkó Donát 

 metodista lelkész

MEGHÍVÓ

Az EGÉSZ-SÉG 
Szabadegyetem V. évfolya-

mának 8. előadását 
dr. Kertész Ágnes pszichiá-
ter, a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház osztályvezető 
főorvosa tartja november 

29-én, 17:00 órától a Babits 
Mihály Kulturális Központ 

Csatár termében. 
A téma: A krízis és öngyil-

kosság a történelmi Ma-
gyarországtól napjainkig.

A rendezvény ingyenes, 
minden érdeklődőt vár a 
szervező Mentálhigiénés 

Műhely.

Randevú a világgal
EFOP projekt keretében prog-
ramsorozat indult március-
ban „Védőháló a családokért” 
címmel. A Négy Évszak Wal-
dorf-pedagógiai Alapítvány 
rendezvényének hosszú távú 
célja a közösségépítés, a kép-
viselt szellemiség minél széle-
sebb körű elfogadtatása.

A program a családok erősítését 
tűzte zászlajára. A pályázat kü-
lönböző szolgáltatásokat tesz el-
érhetővé, így egyéni tanácsadást 
heti, családi-közösségi progra-
mokat havi rendszerességgel., 
tartalmaz nyolc workshop-ot, 

további két nagyrendezvényt és 
előadásokat. Az első nagy ren-
dezvény sikerrel zajlott a szek-
szárdi iskola épületében.

Kozma-Vízkeleti Dániel csa-
lád-pszichológus a család sze-
repéről, Léder László pszicho-
lógus az apák szerepéről tartott 
előadást.  Az előadásokból kide-
rül a családi életvezetés egyfajta 
művészet, melyben az állandó-
ság és a változás színes tánca 
zajlik. A „barátnőm a google” 
sajnos néha a valóságot tükrö-
zi és nem titok az sem, hogy 
mintául gyakran a botrányhős 
szolgál. Ezért fontos értékként 

vigyázni a családok egységére. 
Kiemelendő a gyakran félre tett 
apai szerep, mely egyenrangú az 
anyai gondoskodással. Érdekes 

például, hogy egy felmérés sze-
rint 200 amerikai mesében csu-
pán 24 alkalommal jelent meg 
az apamodell.  SZV

Értesítjük rejtvény-megfejtőin-
ket, hogy akik könyvet nyertek, 
december 15-ig vehetik át nyere-
ményüket szerkesztőségünkben:
•  Demjén Ferenc 

2017. január 22., 2. szám
•  Tönköly Fanni  

2017. április 16., 14. szám
•  Kult Gábor 

2017. július 9., 26. szám

A Szekszárdi Advent 2017. programja:
December 3. (vasárnap) 16:30 
– Béla király tér
Szekszárdi Advent 2017. – Ünnepi megnyitó
•  Baka István Általános Iskola diákjainak kará-

csonyváró műsora
•  Horváth István, országgyűlési képviselő adventi 

köszöntője
•  A Béla király tér ünnepi díszkivilágításának fel-

kapcsolása
•  Egyházi köszöntőt mond Sefcsik Zoltán evan-

gélikus lelkész
17:00 Szulák Andrea műsora karácsonyi dalokkal 
fűszerezve
December 3. (vasárnap) 19:00 
– Színházterem
Fenyő Miklós 70. születésnapi koncertje

December 4. (hétfő) 17:00 
– Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Táncos karácsony – PTE IGY Gyakorlóiskola, 

AMI és Gyakorlóóvoda műsora
•  Soha nem volt még ilyen áldott éj – Szekszárdi 

Magyarnóta Klub műsora
•  Ric József, harmonikás adventköszöntője
•  Mozgás Mikulás! - táncos Mikulásváró a Szek-

szárdi Mozgásművészeti Stúdióval
December 5. (kedd) 17:00 
– Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  A Mikulás kesztyűje – PTE IGY Gyakorlóiskola, 

AMI és Gyakorlóóvoda előadása
•  Ünnepekre hangoló – Polip Tanoda dalos, verses 

produkciója
•  A Mikulás szánja – Tücsök Zenés Színpad után-

pótlás csoportjának műsora
•  Iberican Táncegyüttes adventi műsora

•  Mozgás Mikulás! – táncos Mikulásváró a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdióval

December 6. (szerda) 17:00 - Béla király tér
•  Kiss Kata Zenekar – Jófej Pelyhek című koncert
•  16:00 – 19:00 Találkozás a Mikulással
•  18:00 – Mikulásfutás (Szervező: Szekszárdi 

Sportközpont)
December 07. (csütörtök) 17:00
– Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  A versen, zenén át a lélekig – adventi köszöntő 

a „Csizmazia Alapítvány a jövő ígéretes gyerme-
keiért előadásában

•  A szeretet hangjai – A Tücsök Zenés Színpad 
szólistáinak műsora

•  Táncos karácsony- PTE IGY Gyakorlóiskola, 
AMI és Gyakorlóóvoda 

•  Az Iberican Táncegyüttes adventi műsora
•  Adventi mozgáspercek a Szekszárdi Mozgásmű-

vészeti Stúdióval
December 8. (péntek) 17:00
– Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Adventi törpi torna – Városi Bölcsőde bölcsődé-

seivel és kisgyermeknevelőivel
•  Legyen ünnep! – énekel Karácsonyiné Tusa 

Anikó 
•  Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület - Fa-

shion Dance tánccsoport műsora
• Nagy Károly – karácsonyi versek
•  Adventi énekek – Bíró Jolán és a harci Rozma-

ring Dalkör
•  Karácsonyi népi dallamok – Zönge Népdalkör, 

Kölesd
December 09. (szombat) 17:00
– Béla király tér 
• Kocsis Tibor műsora

Közlemény
A Tolna Megyei Kormány-
hivatal felhívja tisztelt ügy-
felei figyelmét, hogy az 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Főosztály Szekszárd, Tor-
may Béla utca 18. szám 
alatti épületében decem-
ber 1-én áramszünet miatt 
szünetel az ügyintézés. 

Az ügyfélszolgálat sem tele-
fonon, sem interneten nem 
lesz elérhető, így hatósági 
bizonyítványt, igazolást, és 
egyéb okiratot sem tudnak 
kiállítani a hivatal munka-
társai.

Az érintett szervezeti egy-
ségek:
•  Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állatvédelmi Osztálya; 

•  Szekszárdi Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály, 

•  Földművelésügyi Osztá-
lya; Bonyhádi Járási Hiva-
tal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi 
Osztályának szekszárdi 
kirendeltsége.

Megértésüket ezúton is kö-
szönjük! Lubics Szilvia

Szekszárdon
A legismertebb magyar ultrafu-
tó, Lubics Szilvia tart élmény-
beszámolót november 29-én, 
szerdán 18:00 órától a piactéri 
Placcon. A legendás Sparthat-
lon csúcstartója ezúttal a világ 
egyik legkülönlegesebb helyszí-
nén, a kaliforniai Halál-völgy-
ben rendezett Badwater ultra-
futó versenyről mesél, ahol nem 
ritkán 50 fok fölé emelkedik a 
hőmérséklet.

Az est során levetítik a telje-
sítésről készült rövidfilmet, de 
lesz lehetőség kérdéseket fel-
tenni és Lubics Szilvia nemrég 
megjelent „Másfél nap az élet” 
című könyvét megvásárolni és 
dedikáltatni.
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Studer Ágnes: „Most jön még csak a java”
Szerda este egy „küzdős” 
derbin, hátrányból fordítva 
győzött az Atomerőmű KSC 
Szekszárd a Nymburk elleni 
Európa Kupa csoportmérkő-
zésen (73–66). A találkozó 
legértékesebb játékosa a kö-
zelmúltban a válogatottban 
is sikerrel bemutatkozó Stu-
der Ágnes volt.

A sérülések miatt tartalékos 
szekszárdiak ráijesztettek szur-
kolóikra, akik 9 pontos cseh 
vezetésnél – idén először – „éb-
resztőt fújtak”. Az atomosok a 
megszokottnál pontatlanabbul 
dobtak mezőnyből, a védekezés 
sem akart összeállni, de egy csa-
pat ereje épp az ilyen szituációk-
ban mutatkozik meg. És a KSC 
ezúttal is bizonyította: helye van 
a nemzetközi mezőnyben. Hol 
Krnjics brusztolt be egy ziccert 
a 202 centis Komencsuk mel-
lett, hol McCall vágott be egy 
triplát a dudaszó pillanatában, 
hol Oblak süllyesztett el egy kö-
zéptávolit. Studer Ágnes ezúttal 
is hatalmas szívvel, elveszett 
labdát nem ismerve kosárlab-
dázott. A pályán töltött 33 perc 
alatt 15 ponttal, 7 lepattanóval, 
6 gólpasszal és 5 labdaszerzéssel 

zárt, s ezzel a találkozó legérté-
kesebb játékosa lett.

A KSC saját nevelésű irányí-
tója a közelmúltban sikeresen 
mutatkozott be a felnőtt válo-
gatottban is. A még mindig 
csak 19 éves „karmester” 
első már Litvániában is 
rendkívül hasznosan 
játszott, hiszen 22 alatt 
6 pontot és 6 lepatta-
nót jegyezve vette ki 
részét az értékes, 

73–70-es magyar sikerből. 
Az Albánia elleni, 137–48-ra 
megnyert újabb Európa-baj-
noki selejtezőn pedig a fiatal 
szekszárdi 14 pontot, illetve 
4–4 gólpasszt és labdaszerzést 

szorgoskodott össze.
Két győzelem a váloga-

tottal, a Szekszárd veret-
lenül listavezető az NB 

I-ben és a nemzetközi 
kupában is a tovább-

jutás kapujában a 
csapat, mindezt 
ilyen fiatalon – 
említettük meg 
Studer Ágnesnek 
még a Nymburk 
elleni találkozó 
előtt. „Most jön 
még csak a java” 

– válaszolta a mindig 
mosolygós kosaras. 
Studer elmondta: 
Djokics Zseljko ér-
kezése óta rengeteget 
fejlődött, és tavaly re-
mek szezont futottak 
a KSC-vel. Hatalmas 

megtiszteltetés-
nek érzi, hogy 
Székely Nor-
bert behívta a 
válogatottba, 

és igyekszik 
h a s z n o s 

tagja lenni a nagyszerű közös-
séget alkotó nemzeti együttes-
nek. A szekszárdi közönség-
kedvenc hozzátette: szeretne 
alapember lenni a válogatott-
ban, és társaival kiharcolni az 
Európa-bajnoki szereplést.

Studer Ágnes pontosan tud-
ja, érzi, hogy mivel irányítóként 
minden tőle indul a pályán, 
így nagy a felelőssége, de érzi 
edzői bizalmát, és ez jót tesz a 
játékának. Litvániában, az első 
válogatott mérkőzése előtt a 
stábot erősítő korábbi kiváló 
játékmester, Iványi Dalma csak 
annyit mondott a fiatal játé-
kosnak: „ne izgulj, legyél csak 
az küzdős Ági”. Nos, Studer 
megfogadta a tanácsot, és sze-
rencsére szerdára is átmentette 
válogatottbeli formáját.

Harsányi Mária tanítványa 
azt mondja, akkor lenne min-
den szép és kerek, ha a válo-
gatottal kijutnának az Eb-re, a 
KSC pedig az Európa Kupában 
menne tovább a csoportjából 
és a bajnokságban újra (arany)
éremért harcolna. Utóbbi felé 
nagyot léphet a Sopron elle-
ni rangadón, a november 26-
án este. „Hát ezért mondtam, 
hogy még csak most jön a java” 
– tette hozzá zárásként Studer 
Ágnes.   - fl -

Ezüstérmes kisgólyák
Másodikként zárt a Szekszárdi FGKC U10-
es leány kézilabda csapata a XIII. Üstökös 
Kupán, Dunaújvárosban. Mizsák Dorina 
edző csapata (képünkön) csoportelsőként 
jutott tovább, aztán a helyosztón a Szeged-
del nem bírt ugyan, de fővárosi ellenfelét 
legyőzte, így végül ezüstérmes lett a 12 csa-
patos mezőnyben.

A Fekete Gólyák 9 éven aluliak alkotta 
együttese az 5. helyen zárta a tornát, míg 
11–12 éves lányok egy korosztállyal feljebb, 
az U13-asok között léptek pályára. Kemény 
küzdelmek után, remek helytállással a szek-
szárdiak B csapata a 9., míg az A-jelű gárda 
a 10. helyet szerezte meg.  SZV

Megújult edzőközpontban készülhetnek a kajakosok
Kívül-belül megújult egyko-
ri vállalati üdülő szolgálja 
a Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
sportolóinak felkészülését 
Fadd Domboriban. A létesít-
ményt november 17-én adták 
át hivatalosan.

A Tulipán utcai, néhai OTP-nya-
raló szerkezetileg jó állapotban 
volt, amikor az egyesület pár éve 
15 millió forintért megvásárol-
ta. A vételár közel 80 százalékát 
a klub saját erőből fedezte, míg 
a fennmaradó rész zömét Szek-
szárd város önkormányzata és a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) biztosította. Ahhoz, 
hogy az edzőközpont biztosítani 
tudja a kajakosok zavartalan fel-
készülését, a felújításra a vételár 
dupláját fordította az egyesület – 
élve a szövetség pályázatai kínál-
ta lehetőséggel és igénybe véve a 
város támogatását. 

A múlt pénteki hivatalos átadó 
ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével Schmidt Gábor, az MKKSZ 
elnöke és Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere is. A résztvevőket 
köszöntő Jámbor Attila veze-
tőedző (képünkön) elmondta: 
a felújítás során új szigetelést 
kapott az épület, kicserélték a 
villany- és vízvezetéket, vala-
mint a nyílászárókat, az udvart 

térkövezték és egy új, 30 kajak/
kenu befogadására hajótároló is 
épült. Nem csak energetikailag 
újult meg az egykori üdülő, de – 
köszönhetően a kivitelező Jávor 
Péter vállalkozásának – belül is 
megszépült. A funkcionálisan 
berendezett 9 szobában mintegy 
30 fő elhelyezésére van lehetőség, 
és kialakítottak egy apartmant az 
edzők számára is. Az épület fala-

it Czakó Balázs fotós hangulatos, 
vízparti képei díszítik.

Az ünnepélyes átadón Schmidt 
Gábor hangsúlyozta: a kajak-ke-
nu sport „köszöni, jól van”, mert 
olyan kiváló közösségek erősítik, 
mint a szekszárdi egyesület. Az 
MKKSZ elnöke szerint e projekt 
megvalósulása után a regionális 
központ motorjává vált az egye-
sület. Ács Rezső polgármester 
emlékeztetett: a város és a klub 
remek kapcsolatának, kölcsö-
nösen előnyös együttműködé-
sének következő mérföldköve a 
Sió-projekt keretében Palánkon 
megvalósuló fejlesztés lesz, amely 
növeli majd Szekszárd turisztikai 
vonzerejét. A városvezető hang-
súlyozta, Domboriban most már 
minden adott ahhoz, hogy a klub 
újabb válogatott és világbajnok 
sportolók nevelhessen az Inger 
Nikoletta – Jámbor Attila edző-
páros vezetésével.  - fl -

Megnyitotta kapuit a Szekszárdi Műjégpálya
November 24-én megnyitot-
ta kapuit a Szekszárdi Műjég-
pálya, mely az új fejlesztések-
nek köszönhetően a tervek 
szerint márciusig tart nyitva.

Csillag Balázs, az üzemeltető 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
vezetője szerdai sajtótájékoz-
tatóján a műjégpályát érintő 
fejlesztésekről is beszámolt. El-
mondta, hogy a jég alatt immár 
egy teljesen új csőrendszer és 
szigetelés található. A 6,8 millió 
forint értékű fejlesztést a jégko-
rong szakosztály által gyűjtött 
társasági adóból finanszírozták. 
A rendszer decemberben egy új, 
a jelenleginél nagyobb – akár 
30x60 méteres – pálya kiszol-
gálására is alkalmas hűtőkomp-
resszor működésbe állításával 
válik teljessé. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a műjégpálya a 
tervek szerint márciusig tarthat 
nyitva – közölte Csillag Balázs.

Jelentős változás az idén, hogy 
megcserélték az edzésekre és a 
közönség korcsolyázásra fenn-

tartott időpontokat. Az iskola 
és munkaidőhöz alkalmazkod-
va ettől a szezontól az edzéseket 
tartják meg előbb, majd 18:30-
tól 21 óráig a közönségé a jég. 
Az amatőr hoki csapatok pedig 
21 és 22 óra között bérelhetik a 
pályát – tudatta az ügyvezető. 
Pénteken, szombaton és vasár-
nap a nyitva tartási idő egészé-
ben várják a közönséget.

A szekszárdi diákok iskola-
időben, délelőttönként továbbra 
is díjmentesen korcsolyázhat-

nak. A fiatalokat a jégkorong 
szakosztály vezetőedzője, Ka-
kas Krisztián segíti. Az idén két 
turnusban hirdetnek korcsolya-
oktatást, ezeken szakképzett 
edzők tanítják a gyerekeket. A 
műjégpályán az idén is lehető-
ség nyílik korcsolyák bérlésé-
re és élezésére is, valamint öt 
korcsolyázást segítő pingvint is 
szolgálatba állítanak. A belépők 
árai idén sem változtak.

A programok sorában de-
cember 14-én jégkorong nyílt 

napot tartanak, melyen a 2008-
as divízió I-es világbajnoksá-
gon győztes magyar válogatott 
kapusa, Szuper Levente lesz a 
vendég. Karácsony és szilveszter 
között ismét megrendezik a jég-
diszkót, januárban pedig csat-
lakoznak a Jégpályák Éjszakája 
rendezvénysorozathoz – közölte 
Csillag Balázs.

Az ügyvezető elmondta, hogy 
a sportközpont jégkorong szak-
osztályában, több korcsoport-
ban összesen hatvan gyermek 
sportol. A szekszárdi műjégpá-
lyán mini és szuper mini kor-
osztályokban rendeznek bajno-
ki mérkőzéseket, a nagyobbak a 
Kaposvári Jégcsarnokban vívják 
majd „hazai” mérkőzéseiket.

A tervek szerint a műjégpálya 
palánkját a szezon zárása után 
is meghagynák, a csöveket pe-
dig egy úgynevezett inline-bo-
rítással ellátva görhoki pályát 
alakítanának ki. Ennek révén a 
szakosztály tagjai egész szezon-
ban Szekszárdon edzhetnének. 

 S. V.
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SPORTHÍREK
Futsal. Ha nem is közönségcsalogató 
mérkőzésen, de második félidei teljesít-
ményének köszönhetően megérdemelten 
nyert Gyulán az Agenta Girls Szekszárd 
FC NB I-es női futsal csapata (1–3). Mics-
kó Márk együttesének góljait Ganczer 
Hajnalka (2) és Megyes Ágnes szerezték.
Kézilabda. Csak egy félidőn át állta a sa-
rat a Szekszárdi FGKC NB I/B-s gárdája 
Kozármislenyben (28–23). A Fekete Gó-
lyák legeredményesebbje a 9 gólig jutó 
Kaveczki Edina volt.
Labdarúgás. Az őszi szezon utolsó mérkő-
zésen a Szekszárdi UFC 1–1-es döntetlent 
játszott a Kozármislennyel. Kvanduk János 
csapata 15 fordulót követően 20 ponttal az 
NB III-as bajnokság 10. helyén áll.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, 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  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
December 4. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig, előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
December 12. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
November 26., vasárnap
14:30 –  Coco 2D
17:00 –  Az igazság ligája 3D
19:30 –  Szabadulószoba
November 27., hétfő
14:30 –  Coco 2D
17:00 –  Az igazság ligája 3D
19:30 –  Szabadulószoba
November 28., kedd
14:30 –  Coco 2D
17:00 –  Az igazság ligája 3D
19:30 –  Szabadulószoba
November 29., szerda
14:30 –  Coco 2D

17:00 –  Az igazság ligája 3D
19:30 –  Szabadulószoba
November 30., csütörtök
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Az igazság ligája 2D
19:30 –  Boldog halálnapot
December 1., péntek
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Az igazság ligája 2D
19:30 –  Boldog halálnapot
December 2., szombat
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Az igazság ligája 2D
19:30 –  Boldog halálnapot

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 27. (hétfő) 18:00 
– Színházterem
In memoriam Lányi Péter

A hangversenyen az idén ja-
nuárban elhunyt Lányi Péterre 
emlékeznek művészbarátai.

Közreműködők: Ágostonné 
Béres Kornélia, Dobai Tamásné, 
Grósz Zsuzsanna, Hulin István, 
Laki János, Karácsonyiné Mül-
ler Beáta, Nagy Melinda, Papp 
Máté, Szabadi Mihály és a Mus-
linca férfikar. Házigazda: Orbán 
György. 

A belépés díjtalan, de regiszt-
rációhoz (a 74/511–247-es tele-
fonszámon, vagy a gonda.ma-
ria@szekszardagora.hu e-mail 
címen) kötött.

November 29. (szerda) 19:00  
– Színházterem
A Noszthy fiú esete Tóth Marival

Orfeum bérlet II. előadás, 
az Új Színház Budapest bemu-
tatója. Egy 1901-ből származó 
újságszenzáció az alapja Mik-
száth híres regényének. A hu-
morból kibomló szatíra mellett 
idilli társadalom- és zsánerrajz, 
számtalan magyar archetípus, 
romantikus cselekményszövés, 
tiszteletet parancsoló életböl-
csesség, szikrázó szerelmek – 
békebeli miliő elevenedik meg 
előttünk egy olyan korból, „mi-
kor még a méz is édesebb volt”. 
Rendező: Vass György. Zene: 
Farkas Sándor és zenekara. 
Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

 
November 30. (csütörtök) 
18:00 – Művészetek Háza
Két fuvola egy koncert

Töttős-Erős Edina és 
Papp-Csővári Dóra Viktória 
hangversenye. Zongorán köz-
reműködik: Lozsányi Tamás 
orgonaművész. A koncerten 
többek között W. Friedemann 
Bach, W.A. Mozart, Cimarosa, 
Doppler művein keresztül be-
pillantást nyújtanak a két fuvo-
lára írt zeneművek különleges 
hangzásvilágába. 

Jegyár: 1.500,- Ft és 2.000,- Ft. 
 

December 1. (péntek) 15:00 
– Rendezvényterem
Nemzetek közt

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros, a Babits Mihály Kulturális 
Központ és az Ifjú Szív Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
német nemzetiségi versmon-
dó versenyt hirdet a 6–12 éves 

korosztály számára. A verseny 
célja, hogy a nemzetiségi kultú-
rát kicsit közelebb hozhassák a 
közönséghez.

15:00 Német nemzetiségi ver-
smondó verseny, 17:00 Táncház.

A versmondó verseny zsű-
rijének tagjai: Németh Judit 
előadóművsz, Petrovics Katalin 
német tanár, Csillagné Szánthó 
Polixéna, a Humán Bizottság el-
nöke. A díjkiosztó után táncház 
az Ifjú Szív Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes közreműködé-
sével. A rendezvény alatt nem-
zetiségi édes-sós sütemények 
kóstolója és a legkisebbek örö-
mére játszósarok várja az érdek-
lődőket.

 
December 2. (szombat) 18:00  
– Művészetek Háza
Az év fiatal jazz-zenésze 2017.

Fellépők: Rabóczki Balázs 
(szaxofon), Oláh Krisztián 
(zongora), Pintér Zoltán (zon-
gora), Elek István (szaxofon), 
Bágyi Balázs (dob), Lakatos Pe-
cek Krisztián nagybőgő művész. 

Jegyár: 1.500,- Ft.

December 2. (szombat) 17:00 
Gazdafilmek éjszakája

Filmbemutató és beszélgetés 
Sárosdi Judittal és Róberttel. 
A „Szeretek gazda lenni, az is 
szeretnék maradni” művészeti 
együttműködés keretében Antje 
Schiffers képzőművész és Erdő-
di Katalin kurátor három gazdá-
val dolgoztak együtt Magyaror-
szágon: Szekszárdon a szőlő- és 
borgazdálkodással foglalkozó 
Sárosdi Judittal és Róberttel. 
Sárosdi Judittal és Róberttel a 
szüret utolsó hajráján, a családi 
pincészetük dolgos, a borkészí-
tésen túl borkóstolókkal és ven-
déglátással teljes működésén 
osztozhatunk. A program in-
gyenes. Kérjük, részvételi szán-
dékát november 30-ig jelezze: 
info@sarosdi.hu.

December 2. (szombat) 16:00  
– Bödő terem
Ringató - adventi énekszó

„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” 
Szeretettel várjuk a legkisebb 
gyerekeket – néhány hónapos 
kortól hároméves korig – az 
anyukákat, apukákat és a nagy-
szülőket énekelni és játszani! A 
programot vezeti: László Virág 
és Szabó-Beck Angéla. 

A részvétel ingyenes.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u. 1.
Ideje: 2017. november 27. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének  
következő előadása 2017. november 28-án 13:30 órakor lesz 

Szekszárdon a Lila épületben.
Póta Diána r.hadnagy a közlekedésrendészeti osztály munkatár-
sa, baleset megelőzési tanácsokat ad, és a biztonságos közlekedés 

szabályait ismerteti. Illés László r.alezredes és Orsós Zoltán 
r.őrnagy a Bűnmegelőzési alosztály  munkatársai a trükkös tolva-

jok újításairól adnak tájékoztatást. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ADOMÁNYKÉRŐ
Karácsony közeledtével 

kérjük, gondoljanak 
nehéz sorsú embertársaikra!
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 
szívesen fogad segítséget 
a szegénységben élő vak 

emberek és  
családjaik élelmiszer- 

csomaggal történő meg-
ajándékozásához, továbbá 

pénzbeli felajánlásokat 
látássérült diákok részére 
hordozható számítógép 

beszerzéséhez.
Kérjük, ha tud segítsen! 

Köszönjük!
Vakok és Gyengénlátók 

Tolna Megyei Egyesülete
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.,

tel.: +36–74/512–355
Adószám: 18864858–1–17.

Bankszámlaszám:
Hungária Takarék 

71900058–10004074
www.tolnamegyeivakok.hu 
E-mail: szdvakok@gmail.com

Családbarát Vállalat címet nyert az Sz+C Stúdió Kft.
A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom immár 
ötödik alkalommal díjazta az 
Év Családbarát Vállalatait. Az 
Sz+C Stúdió Kft. a Budapest 
Music Centerben megrende-
zett gálán, ünnepélyes kere-
tek között vehette át az Év 
Családbarát Vállalata címet.

Az Sz+C Stúdió Kft. kiemelt 
figyelmet fordít az ember- és 
családbarát szemlélet elmé-
lyedésére a szervezeti kultú-
rában. Az üzletben kialakított 
gyereksarok, és a rendszeresen 
szervezett családi programok 
is ezt a célt szolgálják. A gye-
rekek számára minden évben 
megrendezésre kerülő prog-
ram a húsvéti készülődés, az 
egy hetes nyári gyerektábor 
– mely hatalmas segítséget je-
lent a nyári szünidőben a szü-
lők számára –, és a decemberi 
mikulás nap, ahol a műsorral, 
a díszítéssel, és a gyerekeknek 
készített ajándékcsomagokkal 

a karácsony hangulatát csem-
pészik a dolgozók az üzletbe.  

A cég minden évben szer-
vez közös vacsorákat, családi 
napot, és „Építők Napját” is, 
ahol a cég munkatársai, csa-
ládtagjaikkal kiegészülve egy 
hosszú hétvégét töltenek el egy 
wellness üdülőhelyen, melynek 
megtartására minden évben 

számítanak a munkatársak, 
mivel vannak olyan dolgozók, 
akiknek ez jelenti az egyetlen 
nyaralási lehetőséget.  Az Sz+C 
Stúdió Kft. munkatársai folya-
matosan törekednek a család-
barát működés fejlesztésére, a 
cím elnyerése nagy elismerés 
és megtiszteltetés a cég és a 
munkatársak számára.
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„AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA 
EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETETET!”
Karácsonyi ajándékgyűjtés a Babits 
Mihály Kulturális Központban
Csatlakozzon idén Ön is és próbálja 
ki, mennyi szeretet fér el egy cipősdo-
bozban! Ha szeretné, hogy minél több 
gyermek kapjon karácsonyi ajándékot, 
akkor nem kell mást tennie, csupán egy 
cipősdobozt megtölteni ajándékkal és eljuttatni nekünk.

A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, 
higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén 

mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára.
Kérjük, a dobozon tüntesse fel kinek szánja az ajándékot! 

(gyermek kora és neme) A dobozba nem kerülhet romlandó 
étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy!

Az ajándékcsomagokat a Humánszolgáltató Központ 
(Család - és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, 
Hajléktalansegítő Szolgálat) által pártfogolt 

gyermekek kapják meg.
Az ajándékokat 2017. december 13-ig, hétköznap 

08:00 – 17:00 óra között személyesen 
a Babits Mihály Kulturális Központban lehet leadni!

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!
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Elgondolkodtál-e már arról mi történik veled ha földi pályád végére érsz 
és átlépsz a negyedik dimenzióba?

Egy napon mindannyiunknak szembesülnie kell ezzel a kérdéssel!
KERESSÜK EGYÜTT A VÁLASZT! http://www.ksze-szekszard.hu/(02850)

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.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:
2017. november 30. (csütörtök) 17:00 óra

Intézményünk bármely előre egyeztetetett időpontban megtekinthető.

„Több időt a gyerekekre!”

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430
www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu

Keressen minket facebook oldalunkon is! (02845)

Trend Minőség Szakértelem

Készüljön velünk
a karácsonyra!!!

Karácsonyi méteráru széles 
választékban! Karácsonyi terítők, 

díszpárnák, plédek.
December 2–3. (szo. - vas.) 

10% kedvezmény.
December 9–10. (szo. - vas.) 

10% kedvezmény.
December 16-17. (szo. - vas.) 

15% kedvezmény.
Az akció csak a készleten lévő termékekre 

vonatkozik.
NYITVA TARTÁS:

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

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

facebook.com/fuggonyvilag

(02842)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (02851)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02837)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02839)

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!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02843)


