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→ 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ajándék
Az idén is ajándékcsomaggal 
kedveskedik az önkormányzat 
szekszárdi időseknek a közel-
gő karácsony alkalmából. A 62. 
életévüket december 31-ig be-
töltő városlakók előzetese re-
gisztrációt követően vehetik át 
a csomagokat.
 → 2. oldal

Cukorbetegség
Népbetegséggé vált mára a cu-
korbetegség. Hétszázezer a re-
gisztrált betegek száma ma 
Magyarországon, s mint egy 
háromszázezerre tehető azo-
ké, akik az első mérések alap-
ján már ott vannak a betegség 
előszobájában.
 → 3. oldal

Véradás
A vér a gyógyításban nélkülöz-
hetetlen, mással nem pótolható. 
Különleges „gyógyszer”, mert 
valójában ajándék: az önkéntes 
véradók adománya. A rendszer 
Magyarországon a karjukat 
rendszeresen segítségre nyúj-
tókra épül.
 → 7. oldal

Műjégpálya
A télies időjárás beköszöntével 
november 24-én, szombaton 
megnyitja kapuit a Szekszár-
di Műjégpálya. A sportcsarnok 
mögötti fedett létesítmény im-
már 12. éve várja korcsolyázni 
és jégkorongozni szerető kö-
zönséget.
 → 12. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

Nívódíjas Bartina
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Karácsonyi ajándékcsomag időseknek
Az idén is ajándékcsomag-
gal kedveskedik az önkor-
mányzat szekszárdi idősek-
nek a közelgő karácsony 
alkalmából.

Az önkormányzat, mely 2017-
ben elnyerte az Idősbarát Ön-
kormányzat Díjat, tavaly hir-
dette meg elsőként akcióját, 
melyben a 62. életévüket be-
töltött szekszárdiak kaphattak 
ajándékcsomagot regisztráció 
után. A kezdeményezés sike-
res volt, a lehetőséggel ugyanis 
közel 3700 szekszárdi élt – em-
lékeztetett Ács Rezső polgár-
mester.

A városvezető tudatta, az 
akciót – a tavalyival megegye-
ző feltételek mellett – az idén 
is meghirdetik. Azoknak, akik 
igényt tartanak a csomagra, 
november 26. és december 5. 
között regisztrálniuk kell e-ma-
ilben, telefonon, vagy a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgála-
tánál. Az ajándékok kiosztását 
december 6-án kezdik, és ABC 
rendben, ütemezetten végzik.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
Szekszárdon jelenleg mintegy 
8800 62. életévét betöltött vá-
roslakó él. Hozzátette, arra szá-
mítanak, hogy idén már több 

mint 4000 csomagot osztanak 
majd ki.

Dr. Haag Éva alpolgármester 
elmondta, a csomag tartalmát 
úgy igyekeztek összeállítani, 
hogy az mindenki számára 
örömet okozzon. Az egyenként 
2500 forint értékű, 2.5 kilog-
ramm súlyú csomagba legalább 
nyolcféle termék (tea, kávé, 
tartós élelmiszer és csokoládé) 
kerül.  S. V.

A Tolna Megyei Balassa 
János Kórház, az Egészség-
fejlesztési Iroda (EFI) és a 
Cukorbetegekért Alapít-
vány által szervezett Di-
abétesz világnapi szekszár-
di rendezvényen komplex 
szűrővizsgálatokkal várták 
az érdeklődőket november 
17-én, szombaton a kórház 
„Lila épületében”. A vér-
cukorszint kontroll mellett 
testsúly, testmagasság, derék 
és csípő körfogat mérés, BMI 
meghatározás, vérnyomás 
ellenőrzés, valamint étrend- 
és életmód tanácsadás is 
szerepelt a programban, de 
ételkóstolót is tartottak.

Az egyik teremben láb-
vizsgálat zajlott kettős cél-
lal: észrevenni az esetleges 
érrendszeri és az idegi ká-
rosodást is, az úgynevezett 
neuropáthiás tüneteket. Az 
érdeklődők előadásokat is 
hallgathattak a témában 
szakorvosok, dietetikus, 
gyógytornász és mentálhi-
giénés szakember prezentá-
lásában.
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Egészséges(ebb) életvitellel megelőzhető a cukorbetegség 
Népbetegséggé vált mára 
a cukorbetegség, orvosi el-
nevezéssel a diabétesz. Hét-
százezer a regisztrált betegek 
száma ma Magyarországon, 
s mint egy háromszázezerre 
tehető azoké, akik még nem 
tudnak róla, vagy az első mé-
rések alapján már ott vannak 
a betegség előszobájában.

„Van egy kis többlet cukrom, na 
és…” – sok esetben így nyug-
tázzák az érintettek a szűrés 
eredményét, és különösebben 
nem foglalkoznak vele. A felírt 
pirulákat sem szedik rendsze-
resen. A világon 425 millió cu-
korbetegeket tartanak számon, 
többségük az úgynevezett kettes 
típusú diabéteszes. A betegek 
egy harmada tartozik az egyes 
típusba, amikor a hasnyálmi-
rigy – már akár egészen fiatal 
korban – alig, vagy egyáltalán 
nem termeli meg a szervezet 
ellátásához szükséges inzulint.

Alattomos betegség a di-
abétesz, mert nem fáj, tünetei 
(gyakori izzadás, sűrű vizele-
türítés, végtagok viszketése, fá-
radtság, levertség állapota stb.) 
sem mindenkinél egyformán, 
egyértelműen jelentkeznek. Ám 
szinte észrevétlenül a legsúlyo-
sabb érrendszeri és más szervi 
betegségek (infarktus, stroke, 
lábamputáció, látáskárosodás, 
veseelvesztés, idegrendszeri ká-
rosodás) közvetlen, vagy éppen 
közvetett okozója a cukorbaj.

– Kétfelé kell osztanunk a 
betegséget. Az egyes típusú di-
abétesz egy autoimmun beteg-
ség, melynél a hasnyálmirigy 
bétasejtjei egyre kevesebb inzu-
lint termelnek, majd a legvégén 
elpusztulnak. A kettes típusú 
betegeknél még működik az 
inzulintermelés, de a szervezet 
érzéketlen erre, így a normál 
vércukorszint eléréséhez egy-
re több kell belőle – mondta el 
lapunknak a Diabetes Világnap 
szekszárdi rendezvényén dr. 
Sudár Zsolt diabetológus, end-
rokrinológus, a Balassa János 
Megyei Kórház osztályvezető 
főorvosa (középső képünkön). 

– Utóbbi betegeknél még soká-
ig, akár tíz évig is, sok inzulint 
termel a szervezet, de nem meg-
felelő az inzulinrezisztencia. Az 
érzéketlenség miatt pedig ezek-
nek a betegeknek ugyanazon 

vércukor-szint eléréséhez jóval 
több inzulin kell. Ha pedig nincs 
annyi, akkor normál inzulinszint 
mellett is magasabb cukraik lesz-
nek – világított rá a betegség ki-
alakulására a főorvos.

– Az orvostudomány mai ál-
lása szerint a hasnyálmirigy pót-
lására nincs lehetőség, s a kettes 
típusú cukorbetegeknél az inzu-
linpótlás sem jöhet számításba 
ebben az esetben a probléma 
megoldásaként...

– Így van, éppen ezért ezen az 
inzulin érzéketlenségen kell meg-
próbálni változtatni. Nem köny-
nyű, de van megoldás. Itt a már 
jól ismert dolgokat kell felsorol-
nunk: egészséges táplálkozásra 
váltva pozitívan hathatunk a 
bélflóránkra, fontos a rendszeres 
testmozgás, az ideális testsúlyra 
való törekvés, s az ebben hatéko-

nyan segítő diéta. Egzakt vizsgá-
latok mutatták ki, hogy ezekkel 
4-6 év elteltével visszafordítható 
(lenne) a diabétesz, s a gyógy-
szerek elhagyása után is normál 
cukrai lesznek az illetőnek.

– A normáltól kicsit eltérő ér-
tékekkel rendelkezők bíznak a 
tablettás terápiában, miközben 
nem igazán változtatnak a táp-
lálkozásukon, és nem mozognak 
rendszeresen többet, mint előtte. 
A felmérések szerint sok cukorbe-
teg nem tartja be az ismert orvosi 
utasításokat, legfőképpen a diétát.

– Nagy hiba, felelőtlen gon-
dolkodás. Ugyanis már abban 
az esetben, ha csak „egy kis 
cukortöbblete” van valakinek, 
a legsúlyosabb szövődmények 
(infarktus, stroke, lábampu-
tálás, látás elvesztés) esélye a 
többszörösére nő. A beteg álta-
lános egészségi állapotából kiin-
dulva duplájára, négyszeresére, 
de akár nyolcszorosára is nőhet 
ezeknek a súlyos, az életminő-
ségre komoly negatív hatást 
gyakorló betegségek kialakulá-
sának a kockázata.

– A mesterséges édesítőszere-
ket tartalmazó élelmiszereket, 
italokat egyáltalán nem láttunk 
itt a világnapi kiállításon. Ellen-
ben a természetes eredetű szén-
hidrátokat tartalmazókat széles 
választékban. Aligha véletlen...

– Tudományos kísérletek ki-
mutatták: a mesterséges édesí-
tőszerekkel készült élelmiszerek 
rendszeres fogyasztásával nö-
vekedtek a páciensek vércukor 
értékei és romlott az inzulinre-
zisztenciájuk. Ezért az az ilyen 
termékek fogyasztását – különö-
sen egy cukorbetegnek – erősen 
korlátok közé kell szorítani. A 
gyorsan felszívódó szénhidrá-
tokat kerülni kell, de legalább is 
minimálisra szorítani, míg a las-
san felszívódókat mérsékelni kell 
– megnövelve ezzel egy időben a 
zöldségfogyasztást.   B. Gy.

NÉVNAP–TÁR
November 25. (vasárnap) – 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. (hétfő) – Virág
Virág: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

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

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

November 29. (csütörtök) – Taksony, Ilma, Filoména
Taksony: török-magyar eredetű; jelentése: jóllakott, elégedett; vad, kegyetlen, 
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. (péntek) – András, Andor
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Andor: görög eredetű és a latin Andronicus magyar változata; jelentése: férfi-
ak legyőzője.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 25.
(vasárnap)

November 26.
(hétfő)

November 27.
(kedd)

November 28.
(szerda)

November 29.
(csütörtök)

November 30.
(péntek)

December 1.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | hidegfront
max. 10o , min. 2o

eső viharos széllel | kb. 9 mm eső | 
szeles nap
max. 8o , min. 3o

havas eső | kb. 6 mm havas eső | 
szeles nap
max. 4o , min. -1o

hószállingózás| szeles nap
max. 2o , min. -4o

közepesen felhős
max. 2o , min. -7o

hószállingózás
max. 1o , min. -7o

havas eső
max. 2o , min. -5o

FELHÍVÁS REGISZTRÁCIÓRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
karácsonyi csomaggal kedveskedik azoknak az 
állandó lakóhelyű szekszárdiaknak, akik 2018. 
december 31-ig betöltik a 62. életévüket (1956. 
december 31. előtt születtek) és az alábbiak sze-
rint regisztrálnak.

A csomagra regisztrálni 2018. november 26. 
és december 5. között, munkanapokon az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén lehet:
•  e-mailen: szepkor@szekszard.hu 
•  telefonon: 06–74/504–172 
•  személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálatán. 
A regisztráció során a NÉV, ÁLLANDÓ LAK-

CÍM, SZÜLETÉSI ÉV megadására van szükség.
A regisztrációt követően a csomagok szemé-

lyi igazolvánnyal és lakcímkártyával történő 
azonosítás után, vagy meghatalmazás birtoká-
ban vehetők át.

Az ajándékcsomagok átadására ütemezetten 
kerül sor, a jogosultak vezetéknevének kezdő-
betűje szerint besorolva, az alábbiak szerint: 
•  2018. december 6-án: A-Cs kezdőbetűk  

(a, á, b, c, cs)
•  2018. december 7-én: D-F kezdőbetűk  

(d, dz, dzs, e, é, f)
•  2018. december 10-én: G-J kezdőbetűk  

(g, gy, h, i, í, j)
•  2018. december 11-én: K-L kezdőbetűk (k, l)
•  2018. december 12-én: M-Ő kezdőbetűk  

(m, n, ny, o, ó, ö, ő)
•   2018. december 13-án: P-S kezdőbetűk 

(p, q, r, s)
•  2018. december 14-én Sz-ZS kezdőbetűk  

(sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs)
Az átadás helye: 7100 Szekszárd, Széchenyi 

utca 29–31., a Garay tér felőli bejáratnál
További részletek a szekszard.hu oldalon.
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Bartinás siker a jubileumi Szekszárdi Néptáncfesztiválon
Ötvenedik esztendejébe lé-
pett a Szekszárdi Néptánc-
fesztivál, amelynek rende-
zésében, népszerűsítésében 
Matókné Kapási Júlia, a szek-
szárdi Bartina Néptáncegyüt-
tes vezetője vállalt és vállal 
oroszlánrészt napjainkig. 

A magyar amatőr néptánc moz-
galom jubiláló közösségformáló 
eseményére a jól, vagy kiválóan 
minősült hazai és határon túli 
együtteseket várta Szekszárdra a 
rendező Bartina Néptánc Egye-
sület és a Babits Mihály Kul-
turális Központ. A tizennégy 
tánccsoport 18–18 perces mű-
soridőben – egy-vagy két rész-
letben – mutathatta meg tudását 
november 17-én, szombaton a 
Színházterem színpadán. 

Valamennyi együttes mű-
során szerepelnie kellett egy 
nyugati dialektus táncanyagá-
ból vagy egy nemzetiségi tán-
canyagból készült koreográfi-
ának. A versenyszámok közül 
egyiknek új műnek kellett len-
nie, melyet versenyen, zsűri 
előtt korábban még nem mu-
tattak be.

Sok mindenről szó esett – így 
koreográfiáról, tánctudásról is a 
kétnapos fesztiválon. Kevesebb 
viszont a közösségről: hiszen az 
azt formáló élmény, az együttlét 
a legfontosabb ilyenkor, amely-
ből hosszú ideig táplálkozni 
lehet. Erről ejtett szót Diószegi 
László koreográfus, a Martin 
György Néptáncszövetség el-

nöke, a Fölszállott a páva zsű-
ritagja a fesztivál vasárnapi díj-
kiosztóján, javasolva egyúttal a 
táncosoknak: ezt tartsák szem 
előtt és ne keseredjenek el, ha 
most díj nélkül távoznak.

A tánckultúra társadalom felé 
közvetítésének fontosságáról, a 
hazai tánchagyományok kul-
túraformáló szerepéről beszélt 
a gálaműsort megelőző díjá-
tadón Sikentáncz Szilveszter. 
Az Örökség Gyermek Népmű-
vészeti Egyesület elnöke aláhúz-
ta: a fesztiválon vannak jók és 
jobbak, ám Szekszárdon „még 
a leggyengébb láncszem is erős-
nek bizonyult”. E tény rávilágít, 
hogy ez a fajta kultúra él, min-
denkié és folyamatosan eljut a 
társadalom felé – tette hozzá.

Sikentáncz Szilveszter köszö-
netet mondott Matókné Kapási 
Júliának szervező munkájáért. 
A Bartina művészeti vezetőjé-
vel kapcsolatban kiemelte: ha 
mindenki fele olyan jól örökíte-
né át a kultúrát saját közegében, 
ahogy azt „Jula” végzi, azzal 
„már rendkívül jót tettünk.”

A fesztiválon kitűnően szere-
pelt a házigazda. Az eredmény-
hirdetésen Együttesi Nívódíjat 
vehetett át a Bartina Néptánc-
együttes (vezető képünkön) – 
megosztva a békéscsabai Csaba 
Táncegyüttessel. Kiemelkedő 
előadói teljesítményéért Szóló-
táncosi Nívódíjaban részesült 
Sipos Gergő, a Bartina Nép-
táncegyüttes tagja, míg Kocsis 
Enikő és Fitos Dezső a szekszár-

di együttes „Kurázsi” című előa-
dásáért érdemelt ki Koreográfi-
ai Nívódíjat. 

A színvonalas zenei kíséretért 
a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarát, valamint a Tarsoly 
Zenekart és a Zagyva Bandát 
jutalmazta különdíjjal a zsűri. 
A díjakat, ajándékokat Diósze-
gi László, a néptáncszövetség 
elnöke és Zsikó Zoltán, a kultu-
rális központ igazgatója adta át.

A díjátadót követően a fel-
lépők színvonalas gálaműsora 
zárta a jubileumi Szekszárdi 
Néptáncfesztivált. Az esemény 
Szekszárd város önkormányza-
ta, a Csoóri Sándor Alap és az 
Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület támogatásával 
zajlott.   Gy. L.
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A véradás közösségi felelősségvállalás
A vér a gyógyításban nél-
külözhetetlen, mással nem 
pótolható. Különleges 
„gyógyszer”, mert valójában 
ajándék: az önkéntes vé-
radók adománya. Az ő napjuk 
(november 27.) apropóján 
beszélgettünk a véradás fon-
tosságáról Pászthy Vera főor-
vossal, az Országos Vérellátó 
Szolgálat Szekszárdi Területi 
Vérellátójának vezetőjével.

– Sokan nem is gondolnak rá, 
hogy vérre bárkinek szüksége 
lehet...

– Pedig bármelyik családban 
előfordulhat balesetet szenve-
dő kisgyerek, nehezebb szülés, 
elcsúszó nagymama, akiknek a 
gyógyulásához vérkészítményre 
van szükség. Úgy tapasztaljuk, 
hogy amelyik családban már 
volt szüksége valakinek vérre, 
ott nagyobb a véradási hajlan-
dóság. Persze a jó példa is na-
gyon fontos: a véradó szülők 
gyermekei nagyobb valószínű-
séggel válnak véradóvá.

– Ezért fontos a fiatalokat is 
megszólítani…

– Fel kell hívnunk a figyel-
met a véradás fontosságára, és 
amennyire csak lehet, meg kell 
könnyítenünk az első véradás 
lehetőségét. A középiskolai vé-
radásainkon megszólítjuk a 18. 
életévüket betöltött fiatalokat. 
Ez különösen fontos kérdés, hi-
szen az idősek száma egyre nő, 
rendszeres véradóink is koro-
sodnak, így nélkülözhetetlen az 
utánpótlás a fiatalok köréből.

– Mint mindenhol, itt is az 
első lépés a legnehezebb. Ha va-
laki rászánta már magát, hogy a 
karját nyújtsa, és megtapasztalta 
azt a jó érzést, hogy véradásával 
hozzájárult valakinek a gyógyu-
lásához, akkor könnyebben válik 
rendszeres véradóvá. Ez egyfajta 
közösségi felelősségvállalás.

– November 27. a Véradók 
Napja Magyarországon immár 
három évtizede. Ehhez kapcso-
lódóan novemberben kampányt 
indított az Országos Vérellátó 

Szolgálat, hogy minél többen 
váljanak véradóvá.

– Ez így igaz. Az ebben a hó-
napban karjukat első alkalom-
mal segítségre nyújtók között 
wellness hétvégéket sorsolnak 
ki. Bízunk benne, hogy e kam-
pánynak (is) köszönhetően egy-
re többen lesznek rendszeres 
véradók.

– Számíthatnak ezért valami-
lyen ellenszolgáltatásra?

– Habár Magyarországon a 
vérkészítmények biztonságának 
alapja az önkéntes és térítés-
mentes véradás, de vérellátónk-

ban nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy viszonozzuk valamivel a 
gesztust. A sokszoros véradókat 
ajándéktárggyal jutalmazzuk 
– a „legszorgalmasabb” szek-
szárdi véradó, egy 65 esztendős 
férfiú immár 170 (!) alkalommal 
nyújtotta a karját –, intézeti vé-
radásainkon pedig apró figyel-
mességekkel próbálunk örömet 
szerezni véradóinknak. Ebben 
idén is nagy segítségünkre vol-
tak támogatóink, nekik ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani.

– A vérellátás a rendszeres vé-
radókra épül…

– Igen, de még így is igen ko-
moly feladat a naponta országo-
san szükséges 1600–1800 egység 
vér biztosítása. Megpróbáljuk a 
véradást minél közelebb vinni 
az emberekhez: munkahelyeken 
szervezünk kiszállásos véradást, 
lehetővé téve minél nagyobb szá-
mú dolgozó véradását. Az általá-
nos iskolákban, a szülők számára 
szervezett véradások több helyen 
nagyon sikeresek, és lehetővé te-
szik egy olyan réteg megszólítását, 
akik más módon nehezen elérhe-
tők. Természetesen a szekszárdi 
vérellátóban is van lehetőség vé-
radásra: hétfői munkanapokon 
8:00 és 17:00 óra között, pénte-
kenként változó időpontban vár-
ják a segíteni szándékozókat.

– Megyénkben miként alakult 
az első 10 hónap véradó statisz-
tikája?

– Október végéig mintegy 
kilencezren jelentkeztek véra-
dásra, tőlük 7500 egység vért 
tudtunk levenni. Közel 900 új vé-
radónk volt, vagyis véradóink 10 
százaléka első alkalommal nyúj-
totta a karját. Köszönjük nekik, 
hogy megtették az első lépést. 
Reméljük, a jövőben rendszeres 
véradóként látjuk őket viszont. 
Szeretném megköszönni – az 
általuk gyógyuláshoz segített 
betegek nevében is – rendszeres 
véradóinknak is az évek, évti-
zedek óta tartó folyamatos se-
gítségüket, hogy nem sajnálják 
az idejüket és energiájukat arra, 
hogy évente többször eljöjjenek, 
és számukra ismeretlen rászoru-
lókon segítsenek.   (fekete)

Kedves Véradók,
Leendő Véradók!
Az Országos Vérellátó Szol-
gálat Szekszárdi Területi Vé-
rellátó november 26-án, hét-
főn 8:00 és 17:00 óra között 
ismét várja segítő szándékú 
embertársait. A véradást 
ezúttal 5 kg-os lisztcsomag-
gal köszönik meg, megfelelő 
„muníciót” biztosítva az ün-
nepi sütésekhez.
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Elkészült a Zöldkert utcai parkoló
Az önkormányzat parko-
ló-építési programjának 
újabb állomásaként a Zöld-
kert utcában készült el 22 új 
parkolóhely.

A Zöldkert utcában és a Boty-
tyán-hegyen lakók parkolási 
gondjainak enyhítésére – a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány támogatását felhasz-
nálva – 16,1 millió forint értékű 
beruházással, mindössze egy hó-
nap alatt készült el a 22 új par-
kolóhely – mondta el Ács Rezső 
november 19-én, a helyszínen 
megtartott sajtótájékoztatón. 
Szekszárd polgármestere hozzá-
tette, a parkolóhelyeket mintegy 
270 négyzetméteres területen – a 
vízelvezetést is megoldva – ala-
kították ki, s a kivitelező a szek-
szárdi KÉSZ Kft. szakemberei 58 
méternyi támfalat is építettek. A 
parkoló környezetének füvesíté-
se tavasszal történik meg.

Gyurkovics János, a kerület 
önkormányzati képviselője el-

mondta, a lakótelep megépítése 
óta eltelt négy évtizedben meg-
sokszorozódott a gépjárművek 
száma. Az egykori óvodaépület 
lebontása után üresen maradt te-
rületen létesült új parkolóhelyek-
kel reményei szerint megszűnhet 
az eddig tapasztalt „zöldterülete-
ken történő parkolás” is, amelyet 
a következő időszakban szigo-
rúbban ellenőriznek majd.

A sajtótájékoztatón Ács Re-
zső emlékeztetett: a Kadarka 

lakótelepen az elmúlt héten 
„adtak át” 28 új parkolóhelyet, 
így az önkormányzat az elmúlt 
két évben összesen mintegy 
150 parkolóhelyet alakított ki 
a városban.

A polgármester hozzátette, a 
munka nem áll meg: legköze-
lebb a Wesselényi, illetve a Béri 
Balogh Ádám utcában építenek 
át, vagy alakítanak ki új parko-
lóhelyeket, összesen negyven-
hármat.  - fl -

Megújult a sportközpont két műfüves kispályája
Megújult a sporttelepen ta-
lálható, a labdarúgóutánpót-
lás-nevelés szempontjából is 
fontos két kis műfüves pálya.

A tíz éve épült két műfüves pá-
lya – melyek felújítására már 
megérett az idő – a Szekszár-
di UFC, illetve a helyi vállal-
kozások társasági adójának 
köszönhetően újult meg. A 
rekonstrukció alkalmával az 
alépítményt leszámítva gya-
korlatilag mindent kicseréltek 
– mondta el a helyszínen meg-
tartott sajtótájékoztatón Ács 
Rezső polgármester. Hozzá-
tette, a felújítás nettó 15 millió 
forintba került.

Megjegyezte, három szek-
szárdi óvodában létesült mű-
füves pálya. Ezek révén a 
gyerekek már fiatalon kedvet 
kaphatnak a labdarúgáshoz, 
ezzel is segítve, a sportág nép-
szerűsítését.

A városvezető megköszön-
te a Szekszárdi UFC együtt-
működését. Elmondta, bízik 
benne, hogy az egyesület és a 
város gyümölcsöző együttmű-
ködése a jövőben is folytató-
dik majd. Arról is szólt, hogy 
kezdeményezték, hogy a tár-
saságiadó-kedvezményben ré-
szesülő egyesületek üljenek le 

és beszéljék meg, hogy milyen 
fejlesztéseket kezdeményezze-
nek. Ezáltal hatékonyabbá vál-
hatna a társasági adóforintok 
felhasználása.

Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi 
UFC elnöke újabb mérföldkő-
nek nevezte a pályák felújítását 
az egyesület és a város együtt-
működésében. Tudatta, a fel-

újítás hasznát az 500 főt szám-
láló egyesület tagsága mellett a 
kispályás labdarúgó bajnoksá-
gon résztvevő csapatok is élve-
zik majd.

Elmondta, Szekszárd alköz-
pontként működik a labda-
rúgás utánpótlás-nevelés te-
rén, és ezért is lényeges, hogy 
megfelelő körülmények állja-
nak rendelkezésre az edzéshez. 
Hozzáfűzte, jövőre, vagy azt 
követően a nagy műfüves fo-
cipálya felújítása is esedékessé 
válik.

Csillag Balázs, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. vezetője 
arról szólt, hogy mindkét pá-
lya maximális kihasználtsággal 
működik. A játékterek nem 
csak az edzések és városi baj-
nokság helyszíneként szolgál-
nak, de az elmúlt évtizedben 
több országos sportrendez-
vénynek is helyet adott. 

  Forrás: kadarka.net

Prózával emlékeznek
Babits Mihályra

A Társadalmi Egyesülések Tol-
na Megyei Szövetsége és a Nők 
Szekszárdért Egyesület immár 
tizenegyedik alkalommal emlé-
kezik meg Babits Mihály szüle-
tésnapjáról. Szekszárd költőjé-
nek emléke előtt – születésének 
135. évfordulóján – ismét vers- 
és prózamondó programmal 
tisztelegnek, erre várja a civil 
szervezetek tagjait és minden 
érdeklődőt 2018. november 27-
én (kedd) 14:00 órakor, a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
könyvtárába. A szervezők kérik, 
hogy a résztvevők legkésőbb no-
vember 20-ig jelentkezzenek két 
választott mű címének, írójának 
megjelölésével.

A rendezvény befejezése-
ként – hagyományokhoz hűen 
– Babits Mihály szobránál mé-
csesek gyújtásával is kifejezzük 
tiszteletünket. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet: 
74/316–099, 30/491–1050, 
20/970–7246, vagy 70/424–
9419.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03810)

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

(03808)

GÉPKEZELŐKET,

GÉPSORI MUNKÁSOKAT

A Szekszárdi Nyomda Kft.

keres 2 műszakos munkarendbe

kötészeti üzemébe.

Jelentkezni:
titkarsag@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
(03814)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
November 26-tól november 30-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03809)

MENÜ November 26. November 27. November 28. November 29. November 30.

„A”
1050 Ft

Jókai bableves Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves Zöldbableves Őszibarackkrém-

leves

Rizsfelfújt,
gyümölcsöntet

Tejfölös 
burgonya-

főzelék,
fasírt

Rántott
csirkemell, rizs,

vajas párolt
zöldség

Bolognai 
spagetti,

sajt

Disznótoros,
párolt káposzta,

főtt burgonya

„B”
1050 Ft

Jókai bableves Paradicsom-
leves

Májgombóc-
leves Zöldbableves Őszibarackkrém-

leves

Hentestokány 
tészta

Csirkepörkölt
galuska,

savanyúság

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Fűszeres
sült csirke-

szárny,
bugaci saláta

Rántott sajt,
rizs,

tartármártás

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemellfilé 
rántva,
hasáb-

burgonya,
friss saláta

Csirkemellfilé 
rántva,
hasáb-

burgonya,
friss saláta

Csirkemellfilé 
rántva,
hasáb-

burgonya,
friss saláta

Csirkemellfilé 
rántva,
hasáb-

burgonya,
friss saláta

Csirkemellfilé 
rántva,
hasáb-

burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Pulykamell 
aszalt gyümöl-
csökkel töltve 
sajtmártás és 

pirított bulgur

Pulykamell 
aszalt gyümöl-
csökkel töltve 
sajtmártás és 

pirított bulgur

Pulykamell 
aszalt gyümöl-
csökkel töltve 
sajtmártás és 

pirított bulgur

Pulykamell 
aszalt gyümöl-
csökkel töltve 
sajtmártás és 

pirított bulgur

Pulykamell 
aszalt gyümöl-
csökkel töltve 
sajtmártás és 

pirított bulgur

Pályázathoz kaptak segítséget a civil szervezetek
Pályázati lehetőségekről kap-
tak tájékoztatást a Miniszter-
elnökség Civil Kapcsolatok 
és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya munkatársaitól a 
civil szervezetek képviselői 
kedd este a vármegyeháza 
dísztermében.

A „CIVIL INFO – NEA 2019” or-
szágos tájékoztató szekszárdi ren-
dezvényét a Miniszterelnökség és 
a Lakható Szekszárdért Közhasz-
nú Egyesület, mint a Tolna Me-
gyei Civil Információs Centrum 
cím birtokosa szervezte.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere köszöntőjében elisme-
rően szólt a civil szervezetek 
tevékenységéről. Mint mondta, 
az önkormányzat több mint 200 
civil szervezettel áll kapcsolat-
ban és támaszkodhat azokra. 
Kiemelte, ezek a szervezetek sok 
olyan feladatot elvégeznek, me-
lyet az önkormányzat anyagiak, 
vagy humánerőforrás híján nem 
tud ellátni. Hozzátette, akár ren-

dezvényekről, akár más esemé-
nyekről van szó, fontos, hogy a 
valós munkát végző civil szerve-
zetek megtalálják a helyüket és 
lehetőségeiket.

Dr. Horváth Kálmán hiány-
pótlónak nevezte a civil szer-
vezetek tevékenységét, akik ön-
ként, elhivatottságból nyújtanak 
segítséget a körülöttük lévők-
nek. Tolna megyei kormány-
megbízottja szerint lényeges, 
hogy legyenek olyan fórumok, 
melyek teret engednek arra, 

hogy az állami- és a civil szféra 
beszéljen egymással. 

Szalay-Bobrovniczky Vince, 
civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes államtitkár 
(képünkön) a területet érintő 
célokról, kihívásokról tartott 
előadásában elmondta, a Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) 
mintegy 6 milliárd forint felett 
rendelkezik. Tudatta, a pályáza-
tokat várhatóan 2019 januárjában 
írják ki, és a Bethlen Gábor Alap 
bonyolítja majd le. A helyettes 

államtitkár arra buzdította a civil 
szervezetek vezetőit, hogy olyan 
pályázatokat nyújtsanak be, me-
lyek minél inkább szolgálják a 
helyi közösségek érdekeit.

Szólt a civil törvény technikai 
jellegű változtatásáról is. Elmond-
ta, a törvénybe bekerül az egy-
szerűsített pályázatok lehetősége. 
Ennek értelmében a pályázók 
200 ezer forintos összeghatárig 
bíráló bizottságok döntése nélkül 
juthatnak támogatáshoz. A másik 
változás, hogy a jövőben nem kell 
majd külön működési és szakmai 
pályázatot benyújtani, ami köny-
nyebbséget jelent a civil szerveze-
tek részére. A törvény végszava-
zását a jövő héten tartják.

A rendezvényen előadást 
tartott dr. Kecskés Péter, a Mi-
niszterelnökség Civil Kapcso-
latok és Társadalmi Konzultá-
ció Főosztályának vezetője és 
Furka Ágnes döntéstámogatási 
referens is, akik a fórum végén 
válaszoltak a jelenlévőkben fel-
merült kérdésekre.   S. V.
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November 18-ai rejtvényünk megfejtése: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bognár Jenőné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését november 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A szenvedés értelme
„A mi pillanatnyi könnyű szenve-
désünk minden mértéket megha-
ladó nagy örök dicsőséget szerez 
nekünk.”  (2 Korinthus 4,17)

Tiniként, amikor a szüleimtől kér-
tem valamit karácsonyra, többször 
csalódtam bennük, mert nem olyan 
drágát, nem olyan minőségűt, vagy 
nem azt vették, amit elvártam, nem 
pontosan úgy, ahogyan akartam, így 
aztán elveszítettem a bizalmamat 
irántuk. Keserűen megtanultam, 
hogy nem lehet rájuk számítani eb-
ben, nem bízhatok az ajándékozó-
ban. Magamnak kell megszereznem, 
ha kell valami...

Nagyon szomorú vagyok, ahogy 
most ezeket írom, mert rádöbben-

tem, hogy a szüleim szeretetében 
én olyan tárgyak és apróságok miatt 
csalódtam, amelyeket ma már nem is 
használok, amelyeknek én a presztíz-
sét tartottam fontosnak, ők viszont a 
használati értékét látták. Hol van már 
a hordozható magnólejátszó, ami mi-
att sírtam, hogy nem olyan márkájút 
kaptam, amilyet kértem? Tudatosan 
vagy tudattalanul nem feleltek meg 
az elvárásaimnak, mert a fontosabb 
dolgokra néztek, de mégis megadták 
azt, amit kértem. Csak nem úgy, aho-
gyan kértem.

Nem tudunk megbízni az aján-
dékozóban. „A ti pillanatnyi szen-
vedésetek örökké el nem múló nagy 
örömet szerez nektek.” Isten másho-
gyan látja az életünk összefüggése-

it. Néha egyszerűen irreálisak, sőt 
ránk nézve károsak az elvárásaink, 
amiket felé támasztunk, és amikhez 
úgy ragaszkodunk. Mint a kisfiam, 
Boldika, amikor mindenáron meg 
akarja kóstolni a kezéből már száz-
szor kivett virágföldet, és egy pilla-
natra halálosan megsértődik, ami-
kor megmossuk a koszos kis kezét, 
hogy ne tömje magába a szemetet.

Mi miatt sértődtél meg halálosan 
Istenre? Milyen neheztelést cipelsz 
a szívedben? El tudjuk fogadni azt, 
hogy Isten számára vannak a jelle-
münk formálása és az örök életünk 
szempontjából fontosabb dolgok, 
mint az, amire éppen vágyunk és 
tömnénk magunkba?  Tudod Istent 
úgy látni, ahogyan a Biblia beszél 
róla: mindenható örökkévaló édes-
apaként? Bizalommal elfogadom az 

ajándékot akkor is, ha nem úgy jön, 
ahogyan akarom? Még akkor is, ha 
szenvedésbe és megpróbáltatásokba 
csomagolva érkezik? 

Ehhez bizony meg kell törnie a büsz-
ke, gőgös szívünknek. Mert mi mindig 
jobban tudjuk, mint Isten. Ha kegye-
sen fejet hajtunk, akkor is képesek va-
gyunk neheztelést érlelni a szívünkben, 
azt gondolva, hogy máshogy jobb lett 
volna. Tudjátok, milyen fájdalmat okoz 
egy gyerek mogorva arca, amikor ki-
bont egy ajándékot és fitymálja? Hát 
én nem tudtam, mert magammal vol-
tam elfoglalva, a csalódottságommal 
és nem az ajándékozóval törődtem. 
Akik szeretik Istent, azoknak minden 
a javukra van. Nagyra becsülni Istent 
akkor is, amikor ránk törnek a „nem-
szeretem” napok. 

Gyurkó Donát metodista lelkész

A paksi atomerőmű a legnagyobb adózó
A Tolnai Népújság és a NAV 
Tolna Megyei Adó- és Vá-
migazgatósága idén 14. alka-
lommal készítette el a megye 
gazdaságát, valamint a gaz-
dasági teljesítmények alaku-
lását jelentősen befolyásoló 
vállalkozások eredményeit 
szemléltető kiadványt.

A Tolnai Népújság november 
16-án a Takler Kúriában meg-
tartott partnertalálkozóján 
mutatták be a TOP 100 kiad-
ványt. A rendezvény meghívott 
vendégei előtt Fausztné Czirják 
Zsanett (képünkön), a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Tolna Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóságá-
nak igazgatója összegezte, hogy 
mit mutatnak a kiadványban 
szereplő számok.

Az elemzéseket az adóhivatal 
rendelkezésére álló adatokra, in-
formációkra támaszkodva készí-
tette el a NAV. A megye gazdasági 
folyamatai mellett áttekintették az 
adóalanyi kör összetételét is. A ki-
adványban kiemelt szerepet kap-
tak a gazdasági élet meghatározó 
szereplői, a társas vállalkozások. 
A 100-as listán szereplő cégek 

realizálták a kettős könyvvitelt 
vezetők nettó árbevételének 70 
százalékát, a megye kivitelének 
majdnem 90 százalékát és alkal-
mazták a munkavállalók közel 
egyharmadát.

A megye gazdaságában leg-
intenzívebben az építőipar nö-
vekedett, mely a 2016-os ne-
gatív egyenlege után tavaly 5 
milliárdot meghaladó nyeresé-
get hozott. Erőteljesen fejlődött 
a mezőgazdaság is, mely másfél 
milliárd forintos pozitív ered-
ménnyel zárt. Az egy vállalko-
zásra eső átlagos adózás előtti 
eredmény szempontjából a TOP 
100 körében az energiaszektor 
teljesítette a legjobban.

A megye legnagyobb adózói-
nak 100-as listájára 1,127 milliárd 
forint nettó árbevétel volt a beke-
rülési küszöb. A lista első helyén – 
nem meglepő módon – az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. áll, amely 
2017-ben 170 milliárd forint nettó 
árbevételt ért el. A második és har-
madik helyezett vállalkozás nem 
járult hozzá adatai közléséhez, 
így névvel és adatokkal szereplő 
szekszárdi vállalkozások közül a 
hatodik Samsonite-Hungária Kft. 
(23,18 milliárdos nettó árbevétel) 
áll a legelőbb helyen a listán. Az 
első húszban további öt szekszárdi 
székhelyű cég szerepel: a 9. Alisca 
Agrárház 2010 Kft. (14,81 milli-
árd Ft), a 10. Sygnus Kft. (14,57 

milliárd Ft), a 11. Ferropatent Zrt. 
(13,87 milliárd Ft), a 13. Tolnagro 
Kft. (12,60) milliárd Ft) és a 15. 
Tarr Kft. (8,89 milliárd Ft).

A NAV adatai szerint 2017-
ben a megyei átlagkereset évi 
3,34 millió forint volt, míg a 
TOP 100-as listán szereplő cé-
gek dolgozói esetében az átlag 
4,17 millió forintot tett ki. 

A partnertalálkozón Süli Já-
nos, a Paksi Atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter adott tájékoztatást 
a paksi bővítés aktuális kér-
déseiről, míg Pekárik Géza, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
augusztus közepén kinevezett 
vezérigazgatója technológiai 
fejlesztésekről, az erőmű előtt 
álló kihívásokról – így például 
a szakemberek képzéséről – tar-
tott előadást.

Tolna megye gyarapodása a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programok (TOP) tük-
rében címmel Fehérvári Tamás, a 
megyei közgyűlés elnöke tartott 
prezentációt, amelyből kiderült: 
tizennyolc pályázati kiírás száz-
negyvenhat projektjének közel 
huszonöt és fél milliárd forintnyi 
forrás jutott.   SZV
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Meghívó
A Magyarok világszövetsége és 
a Trianon Társaság „Nemzeti 
Konzultáció Trianonról” cím-
mel aláírásgyűjtéssel egybekötött 
mozgalmat indított, amely túl van 
már a 200.000 aláíráson. A cél 1 
millió aláírás összegyűjtése, még 
Trianon 100. évfordulója előtt.

Szekszárdon, a Garay téren 
2018. november 30-án, pénte-
ken 15:00 órától tartanak meg-
mozdulást és aláírásgyűjtést.

Beszédet mond: Patrubány 
Miklós, Drábik János, Bottyán 
Zoltán, Oláh István, Nyers Csa-
ba és dr. Tóth Csaba.

UROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS

 
DR. HEGEDÜS MIKLÓS

Rendelési idő:
csütörtök 17:00 – 19:00

7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Bejelentkezés:
06–30/346–7046

(03820)

Értesítjük rejtvény-megfej-
tőinket, hogy akik könyvet 
nyertek, december 13-ig 
vehetik át nyereményüket 
szerkesztőségünkben:
•  Rochi László,
• Steinerné Góra Aranka,
• Kőszegi Józsefné,
• Járai Ibolya,
• Nagy Attila.

Már a múzeumi gyűjtemény része a fazekas obsitlevele
A néhai szekszárdi fazekas-
mester, Németh István míves 
végelbocsátó-levelét adomá-
nyozta a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumnak fia, Németh 
Lajos családja.

Sokgenerációs fazekas család 
volt a Németh, amelynek a Bar-
tina utcában volt műhelye. A 
boldog békeidőkben jól ment az 
üzlet, sorra készültek és keltek 
el a sárközi díszítésű kerámiák. 
A vállalkozás a 40-es években 
nehéz helyzetbe került, majd 
minden erőfeszítés ellenére 
tönkre ment. Németh Lajos, a 
família utolsó fazekasmestere 
ezt követően a „rivális” Steig 
családnál vállalt munkát, hogy 
eltarthassa családját. Az ipar-
művész címmel elismert fazekas 

itt dolgozott egészen 1966-ban 
bekövetkezett haláláig.

A Bartina utcai ház „ingósá-
gainak” felszámolásakor került 
elő Németh Lajos édesapja, Né-
meth István (1859–1943) faze-
kasmester obsitlevele, amelyet a 
család a közelmúltban a megyei 
múzeum gyűjteményének aján-
dékozott. A jó állapotban fenn-
maradt, díszes kivitelű „Végel-
bocsátó-levél” tanúsága szerint 
Németh István 12 év és három 
hónap (!) szolgálatot követően 
tizedesként szerelt le 1893-ban 
a Magyar Királyi Hadsereg pé-
csi 19. honvéd gyalogezredéből. 
A passzus rendelkezést is tartal-
mazott, mely szerint a leszerelt 
tizedes még nyolc esztendeig 
„népfölkelési szolgálatra köte-
les” volt.

Mint azt Ódor Jánostól, a me-
gyei múzeum igazgatójától meg-
tudtuk, ez az első ilyen típusú 
dokumentum ebből az időszak-

ból. Német István obsitlevele a 
múzeum újkortörténeti kiállítá-
si anyagát gazdagítja majd.

 - fl -
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Év végi céges rendezvények

ELÉRHETŐSÉGEINK:
7100 Szekszárd, Garay tér 19.

Telefon: +36–20/401–4651
E-mail:

garaypince@garaypince.hu

üzleti partnereinek
és családtagjainak

előre összeállított
party csomagok reklám áron

Egyedi összeállítások karácsonyra

Korikat fel, nyit a jégpálya!
A télies időjárás beköszönté-
vel november 24-én, szomba-
ton megnyitja kapuit a Szek-
szárdi Műjégpálya.

A városi sportcsarnok mögött 
található fedett létesítmény 
immár 12. éve várja a megye-
székhely és környéke korcso-
lyázni és jégkorongozni szerető 
közönségét. A sátorfedésnek 
köszönhetően a több mint 800 
négyzetméteres jégfelület min-
den időjárási körülmények kö-
zött használható.

A jégpálya területén tovább-
ra is ingyen találhatnak WIFI-t 
a korizók, így azonnal meg-
oszthatják friss élményeiket a 
világgal, a korcsolyázni tanuló 
kicsiket segítő, pingvin alakú 
eszközökből pedig idén már öt 
áll rendelkezésre. A Szekszárdi 
Sportközpont az elmúlt évhez 
hasonlóan korcsolyaoktatást 
is szervez januárban és febru-
árban.

Nem gond, ha nincs saját 
korid, a korcsolyakölcsönző-
ben 170 pár korcsolyával vár-
nak. A jégre szállás előtt saját 
korcsolyád élezésére idén is 
van lehetőség (időpont-egyez-
tetés a 20/374–47–99-es tele-
fonszámon).

Amennyiben rendhagyó je-
ges szülinapi zsúrt vagy bulit 
szeretne tartani valaki, akkor 

a Szekszárdi Műjégpályán ez is 
lehetséges, hiszen akár az egész 
pályát ki lehet bérelni.

A műjégpálya hétfőtől pén-
tekig 8:00 és 15:00 óra között a 
csoportoknak biztosít lehetősé-
get a csúszásra (bejelentkezés a 
20/374–47–99 telefonszámon, 
vagy személyesen a pályafel-
ügyelőknél), míg 15:30 és 18:30 
óra között a jégkorong csapatok 
edzései zajlanak. A nagyközön-
ség előtt hétköznap 18:30 és 
20:00 óra, hétvégenként pedig 
8:00 és 13:00, valamint 14:00 és 
20:00 óra között tart nyitva a jég-
pálya. További részletek a Szek-
szárdi Sportközpont honlapján 
és a Szekszárdi Műjégpálya kö-
zösségi oldalán találhatóak.

 R. P.

„A kosárlabda rengeteg baráttal ajándékozott meg”
Mai szemmel viszonylag ké-
sőn, középiskolásként kezdett 
el kosárlabdázni, és pár évvel 
később már edzést tartott a 
nála alig fiatalabbaknak. Játé-
kosként kétszeres bajnok, il-
letve kupagyőztes, trénerként 
több korosztállyal is nyert baj-
noki aranyat. A közelmúltban 
elnyert megyei Prima-díj ap-
ropóján beszélgettünk Harsá-
nyi Máriával, a KSC Szekszárd 
utánpótlás edzőjével.

– A Garay János Gimnázium 
elsős diákjaként kezdtem ko-
sárlabdázni a néhai Szabó Ödön 
irányítása alatt – kezdi az em-
lékek felelevenítését Harsányi 
Mária. – Néhány hónap eltel-
tével már bemutatkozhattam a 
felnőtt csapatban, és 1971-ben 
bronzéremig jutottunk. Edzőm 
hívására a fővárosi BSE csapatá-
hoz igazoltam, s a városmajori-
akkal kétszer nyertünk bajnoki 
címet az NB I-ben, és egyszer 
kupagyőztesek lettünk.

– Mégsem maradt Budapes-
ten…

– Nem, 1976-ban hazatér-
tem Szekszárdra, és a Dózsá-
ban folytattam. Feljutottunk 
az élvonalba, s egészen Gergő 
fiam 1983-as születéséig kosár-
labdáztam Szekszárdon. Bony-
hádon tértem vissza a pályára, 
ahol 1984-től öt évet játszottam 

az NB II-ben, majd Daróczi 
Eszter hívására az ugyancsak 
másodosztályú Atomerőmű SE 
csapatához igazoltam. Hét szép 
idényt töltöttem Pakson, s végül 
1996-ban, 45 évesen hagytam 
fel az aktív játékos pályafutással.

– Szeretett sportágától azon-
ban ezután sem szakadt el.

– Szabó Ödön pedagógiai ér-
zéket látott bennem, és már 17 
évesen egy felső tagozatosokból 
álló csapatot kaptam. Azóta fo-
lyamatosan edzősködöm.

– Milyen volt a kapcsolata 
Dönci bácsival, későbbi apósával?

– Sok edzővel dolgoztam 
együtt, de a legnagyobb hatással 
Szabó Ödön volt rám szakmailag 
és emberileg egyaránt. Forrófejű 
játékos voltam, de ő ezt is tudta 

kezelni. A BSE-s években a többi-
eknél többet kellett teljesítenem a 
kezdőötösbe kerülésért, különö-
sen miután családtag lettem…

– Van edzői ars poeticája?
– Fegyelem, alázat és minde-

nek előtt munka. Én ezekben hi-
szek. Minden csapatomnál arra 
törekedtem, hogy megszerettes-
sem a fiatalokkal a játékot, s köz-
ben persze az alapokat is elsajá-
títsák. Utánpótlás trénerként a 
célom nem lehet más, minthogy 
a klubnak és a magyar kosárlab-
dának neveljek tehetségeket.

– Hosszú pályafutása során 
ezekből akadt néhány…

– Szerencsésnek tartom ma-
gam, hogy olyan játékosok kar-
rierjét segíthettem, mint a Bálint 
Réka, Tamis Dorottya, Hajdú 

Zsanett, vagy éppen a Studer 
lányok. Közülük talán Ágicára 
vagyok a legbüszkébb, aki még 
óvodásként került hozzám, s ma 
a felnőtt válogatott irányítója.

Harsányi Mária jelenleg a 
serdülőket és a kadet csapatot 
viszi a KSC-nél. Hetente álta-
lában hét alkalommal tart ké-
tórás, pörgős tréninget, szerda 
reggel 6 és 7 óra között pedig 
dobóedzést vezényel.

– A szekszárdi kosárlabda 
sokat köszönhet Önnek, de mit 
köszönhet Ön a környezetének?

– Szabó Ödön indított el a 
pályán, játékosként és edzőként 
is végig bízott bennem, Djokics 
Zseljkótól pedig az elmúlt egy-
két évben tanultam rengeteget. 
Drazsen Petrovics munkabírá-
sa és alázata ma is példaértékű 
a számomra. Nagyon büszke 
vagyok a gyermekeimre, akik 
a szekszárdi kosárlabdában, a 
szekszárdi kosárlabdáért dol-
goznak. A díjat pedig Kemény 
Sanyi emlékének ajánlom, aki 
olyan hátteret biztosított szá-
momra, hogy csak a szeretett 
sportnak szentelhettem időmet.

– És a kosárlabda?
– Általa bejártam Európát, s 

közben rengeteg baráttal aján-
dékozott meg. Sok kihívást is je-
lent, melyet meg kell oldanom, 
mert nem ismerek lehetetlent.   
 (fekete)
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Mikulásváró Sulivár
Kedves Nagycsoportos

Óvodások!
Találkozzunk

2018. december 4-én, kedden 
17:00 órakor a Baka István 
Általános Iskola aulájában!

Program:
►  köszöntő, tanító nénik 

bemutatása
►  együtt várjuk a Mikulást 

(tanulóink rövid műsora)
► kézműves fogalkozás.
Sok szeretettel várunk Benneteket és 
szüleiteket!
 Tanító nénik

(03817)

Még csatlakozni lehet a Vállalkozási mérlegképes könyvelő  képzésünkhöz

November végén indul:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Tb+Bérügyintéző
• Fotográfus és fotótermék kereskedő

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
+36 74 410 185 | +36 30 474 3406

www.perfekt.hu/tolna
www.facebook.com/PerfektSzekszard

(03824)

Jövőre az Eb-n találkozhatnak
Valamennyi szekszárdi vá-
logatott pályára lépett az 
elmúlt napokban rendezett 
női kosárlabda Európa-baj-
noki selejtezőkön.

Az Albániában 139–27-es kiü-
téses győzelmet arató magyar 
válogatottban Gereben Lívia 6, 
míg Studer Ágnes 2 pontig ju-
tott. A csoport záró mérkőzésén 
a KSC saját nevelésű játékosa 
irányította a válogatottat Orosz-
országban. Studer 12 pontig 
jutott, míg Gereben és a szin-
tén játéklehetőséghez jutó Kiss 
Virág egyaránt 2 pontot tett be 
a közösbe Jekatyerinburgban, 
ahol mindössze egy triplával 
maradt alul a magyar együttes 
(56–53). Székely Norbert szö-
vetségi kapitány csapata legjobb 
csoport-másodikként ott lesz a 
jövő nyári kontinenstornán.

Mint ahogy ott lesz a H-jelű 
kvartett második helyén záró 
svéd nemzeti együttes is, amely-
ben a szekszárdiak irányítója, 
Frida Eldebrink a Macedóniában 
118–48-ra megnyert találkozón 
22 pontig jutott, míg szerdán 19 
pontjával csapata legjobbja volt 
az Olaszországban 62–56-ra el-
veszített meccsen. Az ugyancsak 
a KSC-t erősítő szerb Nevena 
Jovanovics válogatottja rendező-
ként lesz tagja az Európa-bajnok-
ság 16 csapatos mezőnyének. A 
kontinensviadal csoportjait de-
cember 12-én sorsolják ki.

Az Atomerőmű KSC Szek-
szárd együttese legközelebb no-
vember 29-én, csütörtökön este 
játszik tétmérkőzést: Zseljko 
Djokics tanítványai az Európa 
Kupa csoportkörének 4. fordu-
lójában a szlovén Celje otthoná-
ban lépnek parkettre.   - fl -

SPORTHÍREK
Cselgáncs. Debrecen adott 
otthont a közelmúltban a csel-
gáncsozók serdülő B és junior 
országos bajnokságának. A 
szekszárdi OLC T-Trans Ge-
menc JK sportolói közül a ser-
dülők mezőnyében tatamira 
lépő Hilbert József (66 kg) az 
ötödik, míg Sárosdi Ákos (50 
kg) a hetedik helyen végzett.

Futsal. Magabiztos győzelem-
mel folytatta szereplését Szek-
szárd FC NB I-es női futsal 
csapata, amely a bajnokság 7. 
fordulójában Ganczer (10.), 
Shulha (19.) és Jarova (40.) 
góljaival 3–0-ra verte a TFSE 
fiatal együttesét. Micskó Márk 
tanítványai továbbra is veretle-
nül állnak a bajnokság élén.
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AGÓRA MOZI
November 25., vasárnap
14:30 |  A diótörő és a négy 

birodalom
17:00 |  Legendás állatok – 

Grindelwald bűntettei
19:30 |  Egy nap
November 26., hétfő
14:30 |  A diótörő és a négy 

birodalom
17:00 |  Legendás állatok – 

Grindelwald bűntettei
19:30 |  Az első ember
November 27., kedd
14:30 |  A diótörő és a négy 

birodalom
17:00 |  Legendás állatok – 

Grindelwald bűntettei
19:30 |  Az első ember

November 28., szerda
14:30 |  A diótörő és a négy 

birodalom
17:00 |  Legendás állatok – 

Grindelwald bűntettei
19:30 |  Az első ember
November 29., csütörtök
14:30 |  A karácsony mentőakció
17:00 |  Nyughatatlan özvegyek
19:30 |  Hunter Killer művelet
November 30., péntek
14:30 |  A karácsony mentőakció
17:00 |  Nyughatatlan özvegyek
19:30 |  Hunter Killer művelet
December 1., szombat
14:30 |  A karácsony mentőakció
17:00 |  Nyughatatlan özvegyek
19:30 |  Hunter Killer művelet

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. november 26. (hétfő)  
– Mozi előtér
Rabszolgasorsra ítélve

A Terror Háza Múzeum a Gu-
lág-GUPVI emlékév keretében 
nyitotta meg „Rabszolgasorsra 
ítélve” című szabadtéri kiállítását 
2015 áprilisában, ennek vándor-
kiállítás változata érkezik most 
Szekszárdra. Az időszaki tárlattal 
annak a 700 ezer magyart depor-
táltnak kívánnak emléket állítani, 
akiket a Szovjetunióba hurcoltak 
a második világháború során, 
vagy azt követően. Közülük 300 
ezren soha nem tértek haza…

A kiállítás megtekinthető de-
cember 2-ig az intézmény nyitva-
tartási idejében.

 
2018. november 26. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Michael Cooney: Nicsak, ki lakik 
itt?

Bánfalvy Stúdió Budapest – 
színházi szabadelőadás.

A bohózat főhőse Eric, aki tár-
sadalombiztosítási csalásokból 
tartja el magát. Ez remekül megy 
mindaddig, amíg megérkezik a 
házba egy társadalombiztosítási 
ellenőr, és innentől kezdve elin-
dul a hazugságok végeláthatatlan 
sorozata. A főbb szerepekben 
Gesztesi Károly, Beleznay Endre, 
Száraz Dénes, Kiss Ramóna, Bán-
falvy Ágnes. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. november 30. (péntek) 
18:00 – Művészetek Háza
„Házaspáros”

Hegedűs Endre és Katalin új 
négykezes CD albumának be-
mutató hangversenye. Műsoron: 
Schumann, Brahms, Dvořak, 
Schubert, Chopin és Liszt Ferenc 
művei.

Jegyár: 2.000,- Ft, diák/nyugdí-
jas: 1.500,- Ft. 

 
2018. december 2. (vasárnap) 
19:00 – Színházterem
Sütő András: Advent a Hargitán

A Zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház előadása. A szürre-
ális folklórballada a bármelyik 
pillanatban lezúduló végzet ár-
nyékában egy tragikus szerelmi 
háromszög-történetet mesél el. A 
hűség, önzés, hit, megbocsátás és 
belátás emberi kapcsolatait átszö-
vő történeten átragyog a szeretet, 

mely végül reményt sugároz, de 
számos elgondolkodtató kérdést 
ültet a néző szívébe.

Szereposztás: Árvai Réka, Kis-
réka: Kováts Dóra/Dér Mária, 
Zetelaki Gábor: Ticz András, 
Zetelaki Dániel: Farkas Ignác, 
Bódi Vencel: Balogh Tamás, 
Mária, Bódi lánya: Pap Lujza, 
Stég Antal: Helvaci Ersan Da-
vid, Gyermek Réka: Bot Jázmin/
Ravadics Agata. Rendező: Dér 
András. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.900,- Ft.

2018. december 3. (hétfő) 10:00 
– Színházterem
Csetlő-Botló Fajankó

Óvodás bérlet, II. előadás: ze-
nés mesejáték a Fogi Gyermek-
színház előadásában. A főbb sze-
repekben: Király: Egri László/
Fogarassy András, Csetlő-Botló 
Fajankó: Vinyarszky János, Főve-
zér: Budai Márton Zoltán/Umb-
ráth László, Banyanyanya: Szabó 
Zsuzsa/Schupp Gabriella. Írta és 
rendezte: Harsányi Gábor.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

 
2018. december 4. (kedd) 10:00  
– Digitális Jólét Program Pont
Biztonság a neten

Ismeretterjesztő előadás a 
Google-fiók, a Facebook és Ins-
tagram biztonságos használatá-
ról. Kétfaktoros hitelesítés. 

A belépés díjtalan.
 

2018. december 4. (kedd) 19:00  
– Rendezvényterem
Nyitott Akadémia

Megélni a pillanatot - a tudatos 
jelenlét pszichológiája. Dr. Szon-
dy Máté előadása. 

Jegyár: 2.300,- Ft.
 

SZILVESZTERI AJÁNLÓ 
2018. december 31. (hétfő) 19:00  
– 2019. január 01. (kedd) 04:00
Babits Szilveszter 2018.
Exkluzív svédasztalos vacsora 
(séf: Juhos Markó), korlátlan 
italfogyasztás, éjféli pezsgő, éjfél 
utáni vacsora. Zenél a Black & 
White zenekar és Dj Táborfy.

Belépőjegyek korlátozott szám-
ban, elővételben a kulturális köz-
pont jegypénztárában kaphatók: 
december 10-ig 24.000,- Ft-os, de-
cember 10-től 27.000,- Ft-os áron.

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
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

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

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Sza-
badegyetem VI. évfolyamának 
8. előadására és beszélgetésére, 
amelynek témája: „Valódi élet-
cél kitűzése” – Lehet-e jól vagy 
rosszul kitűzött az életcél, és ho-
gyan lehet elérni, hogy mi a jól 
kitűzők táborába tartozzunk? 
…mert egészségünk nem csak 
a fizikai test jólétét jelenti… 

Előadó: Dr. Fülöp Sándor – 
Gunagriha fogorvos, spirituális 
tanító Erdélyből

Időpont: 2018. november 28. 
(szerda), 17:00

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ (7100 Szek-
szárd, Szent István tér 10.) Csa-
tár terem (I. emelet) 

Az ingyenes est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhigi-
énés Műhely elnöke.
Információ: 
+36–20/473-0644, 74/511–721 
www.mentalmuhely.hu 

MEGHÍVÓ 
EGÉSZ-SÉG ÖNKÉPZŐ KÖR 
Dr. Kertész Ágnes pszichiáter 
főorvossal.

Időpont: 2018. november 30. 
(péntek) 16:00
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10.) Csatár kis-
terem (I. emelet).
Az ingyenes alkalom háziasz-
szonya: Pócs Margit, a Mentál-
higiénés Műhely elnöke.
Információ:
+36/20-473-0644, 74/511-721, 
www.mentalmuhely.hu

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. I. törvény alapján 
pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztály Zöldfelület-kar-
bantartó Csoportjába zöldfe-
lület-karbantartó munkakör 
betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
parkolási ellenőr munkakörbe 
1 fő munkatársat keres. 

Feltétel:
• Jó fizikai állapot,
• ápolt megjelenés,
•  jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott jelentkezé-
séket írásban kérjük benyújtani 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-
hez – 7100 Szekszárd, Bezerédj 
u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.
Beküldési határidő: 
2018. december 05. (szerda)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ
KFT.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u.1.
Ideje: 2018.november 26. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

Lakossági értesítés 
Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 
137. §-a és a villamosművek, 
valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet előírja, hogy 
a villamos vezeték biztonsági 
övezetének környezetében lévő 
fák, bokrok ágait az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője) köteles 
rendszeresen eltávolítani, ha 
azok a szabadvezeték biztonsági 
övezet határát elérik.

Az E.ON Dél-Dunántúli 
Áramhálózati Zrt. megbízásá-
ból eljáró Ágvágó Szolgáltató 
Kft. munkatársai 2018. novem-

ber 26-tól várhatóan december 
31-ig Szekszárd település köz-
területein, valamint zártkertek-
ben szükséges gallyazási mun-
kákat el fogják végezni.

Amennyiben Önnek saját 
ingatlanán a gallyazáshoz se-
gítségre lenne szüksége, kér-
jük, a fenti időszakban jelezzék 
kollégáink felé személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségeken: 
tel. 70/342–3185, e-mail: klein-
hansz@agvagokft.hu.

Kérjük, a megbeszélt idő-
pontban biztosítsák kollégáink 
bejutását az ingatlan területé-
re, ezzel is segítve munkánkat, 
valamint az Önök zavartalan 
áramellátását.  
 Köszönettel:
 Ágvágó Szolgáltató Kft.



2018. november 25.16

 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03806)

+36–70/366–4768

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:

2018. november 28. 17:00 és 2018. december 4. 17:00

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! (03812)

Karácsonyi akcióKarácsonyi akció (03819)

Nálunk megtalálja!

10% kedvezmény
minden arany
és ezüst ékszerre

Karácsonyi akció! november 15-től december 31-ig

(03823)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

A hirdetés felmutatása
kedvezményre jogosít!10%

(03813)


