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Szilveszter
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2013.

A rendezvény 19 órakor kezdõdik.

december 31-én vacsorával egybekötött

Belépõdíj: 3000 Ft/ fõ

hagyományos Szilveszteri Bált rendez a Fa-

Jelentkezési és befizetési határidõ: decem-

luházban, melyre szeretettel várnak min-

ber 15!!! Jelentkezni és befizetni Antal

denkit.

Józsefnénél (Jolika) és Paksi Istvánnál lehet.
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Ismerjük azokat, akikkel együtt élünk?
A kérdést most múlt idõben
lehetett volna feltenni. November 17-é
én volt egy éve a
Faluház ünnep
pélyes megnyitója, és ugyan ezen a nap
pon
hunyt el Patkó Sándor. Ez adta az okot arra, hogy a megemlékezés róla szóljon.
Egy éve múlt már, hogy nem
találkozhatunk Harc utcáin
Sándor bácsival, vagy ahogy
mások ismerték, a mérnök úrral. 1990-ben vette meg a Fõ
utcai házat, amit aztán nagyrészt saját kezûleg, szaktudását, idejét és erejét is bevetve
újított fel. 1996-ban vált harci
lakossá, innentõl kezdve még
inkább részt vett a falu életében: tanácsot adott, minden
házat ismert, mindenkivel
megismerkedett miközben a
háza körüli közterületet is
rendbe tette, fáit metszette
vagy egyik hosszú sétájára indult. Nem mindenki tudja
azonban, hogy évtizedeken át
volt a megye fõépítésze, és

olyan jól szolgálta Tolna megyét és az épített környezetet,
hogy 2012 nyarán, nem sokkal
nyugdíjba vonulása után, Fõépítész Életmûdíjat is kapott.
Családfõi, családapai szerepe mellett leginkább építészmérnökként határozta meg
magát, melyet igazolnak házai is Szekszárdon és környékén: például a Decsi Faluház,
a megyeszékhelyen a volt Köjál épülete, az „Ötös Iskola” és
a Széchenyi utca felújításának
tervei. Fõ mûve talán mégis
harci háza, amely kifejezi gyökereit és azt is, ahova tartott,
amilyennek gondolta a jövõt:
a régi tisztelet és megõrzése,
és párosítása az újjal, letisztulttal, esetenként merész
kombinációban.
Egy szakályi kortársa, volt
iskolatársa így írt róla, neki:
„Azt gondolom, Te lehettél a
szememben a mesék „legkisebb fiú”- ja, aki üres tarisznyával, de mély elszántsággal
elindult szerencsét próbálni,
hogy megmutassa a kétke-

dõknek: kitartása, képességei, akaratereje és tisztessége
elég útravaló ahhoz, hogy
mindnyájuk fölé kerekedjen.
Megcsináltad! Tisztellek és
szeretlek ezért, na és azért is,
mert mindezek dacára nem
vált Belõled pöffeszkedõ, korrupt hivatalnok, fogalmazhatnám úgy is: korunk embere.”
Patkó Sándor Szakályban
született, a Budapesti Mûszaki Egyetemen végzett építészmérnökként, és Szekszárdon,
a Tanácsi Tervezõ Vállalatnál

dolgozott, majd Tolna megye
fõépítésze lett. A megye minden települését, minden utcáját és dûlõjét megismerte,
mindenkivel jó kapcsolatot
ápolt, hogy elõsegítse a térség szerves, egészséges fejlõdését, a környezet alakulását.
Tanulmányai, fotói jelentek
meg szakmai lapokban, amelyek hozzájárultak a települések megismertetéséhez, megõrzéséhez. 70 évesen ment
nyugdíjba.
Patkó Ágnes

Gondolná a szomszédjáról…..?
A nagy érdeklõdésre való tekintettel úgy döntöttünk folytatjuk
„Ismerjük azokat, akikkel együtt élünk?” címû sorozatunkat.
A mai rohanó világban az embereknek nincs igazán idejük
egymással foglalkozni, megbeszélni azokat a kisebb - nagyobb
elért eredményeiket, amikre igazán büszkék lehetnek.
Ezért szeretnénk Önöknek bemutatni azokat a helyi embereket, akikrõl nem is sejtjük, hogy valamilyen tehetséggel bírnak.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy ha ismernek ilyen személyt, jelezzék számunkra.
Az újság következõ számában Szabó Izabellát mutatjuk be.

Minden kedves olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Egészségben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
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Az óvoda hírei
Óvodánkban mozgalmasan telnek a hónapok. November 12-én a nagyok és középsõsök színházban voltak Szekszárdon.
A Micimackó címû mesét nézték meg.
Utazásukat a Gemenc Volán segítségével
tudtuk megoldani. Az elõadás elõtt megnézték a piacot, ahol frissen sült lángost
ettek. Az elõzõ napi rossz idõ miatt ezen
a napon tartottuk meg a Márton napi lampionos felvonulást is. A már elõre elkészített lúd formájú lámpásokkal vonultunk
végig a falu egy részén. Majd visszaérve a
Faluházba meleg teával, süteménnyel és libamájkrémes kenyérrel kínálták meg
gyermekeinket a Faluház dolgozói, amit
ezúton is nagyon szépen köszönünk.
November 18–20-ig tartottuk az
Egészséghét nevû programunkat, amely
most elõször került megrendezésre. Terveink szerint minden évben megrendezzük ezt a programot, mert most nagy sikert aratott a gyermekek körében. Az elsõ nap az egészséges táplálkozásról
szólt. Készítettünk müzliszeletet, zöldségsalátát és gyümölcsbõl turmixot. Második nap Kölesdre mentünk a nagycsoportosokkal, ahol finom tízóraival vártak minket, majd egy mesét néztünk
meg, melyet az óvoda dolgozói és a szülök adtak elõ. Utána pedig elmentünk a
sportcsarnokba, ahol különféle mozgásos játékokat játszottunk. A harmadik
napon a tisztálkodás, és az öltözködés és
a mozgás kapta a fõszerepet, melyet egy
vicces játék követett. Minden gyermek a
program végén ajándékot kapott. A

program felelõse Erdõsné Aranyos Györgyi volt. Itt szeretném megköszönni neki és az összes kolléganõmnek a segítséget, a lelkes és segítõkész hozzáállást a
program sikeréért.
Továbbiakban tervezzük még a medinai
laktanya látogatását. Decemberben pedig
a Mikulást várjuk, akit már rendhagyó módon a Faluházban fogadunk. A karácsonyi
mûsorunk az óvodában lesz, mindkét cso-

portszobában felállítjuk a karácsonyfákat,
és bízunk benne, hogy sok ajándékot kapunk a fák alá. Az ünnepi mûsorral, mint
már hosszú éveken keresztül mindig Kovács Gábor fogja szórakoztatni a gyerekeket. A gyerekek nagy örömére szolgál,
hogy a szülõi munkaközösség jóvoltából
nem csak az óvodai csoportok kapnak
ajándékot, hanem egyénenként is, amit
hazavihetnek.
Január hónapra tervezünk egy kiállítást a gyermekek munkáiból a Faluházban.
Elmúlt ez az év is, nem volt könnyû, de
voltak benne bizonyára mindenki számára szép élmények. A kolléganõim és a
magam nevében kívánok az egész falunak áldott békés karácsonyt és nagyon
boldog új esztendõt Márai Sándor gyönyörû soraival.
„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem csak
te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van
az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül
élni.”
Szakálosné Marosi Ildikó
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Munkás, de vidám hétköznapok az iskolában
A szeptemberi kezdést követõen már 2 hónap elteltével elmondhatjuk, hogy elindult a
tanév és sok munkával, változatos programokkal zajlottak az
elmúlt hetek. A gyerekek számára legfontosabb, hogy az
õszi szünet a kellemes idõjárás
miatt különösen jól telt. Az ünnep elõtti napon az 1956-os
forradalom eseményeirõl és
hõseirõl a hagyományos kegyeleti futásunkkal és a hõsi
emlékmûnél tartott rövid fõhajtással emlékeztünk meg.
Nagyon emlékezetes volt,
hogy meghívást kaptunk a november 12-én megtartott, az
„Igazságos Mátyásról” szóló
zenés, történelmi ismeretterjesztõ mûsor õsbemutatójára,
melyet Kölesden tartottak. A
különleges hangszerek, a mátyáshegedû és a dalok mind-

annyiunk számára lehetõvé
tették Mátyás király tetteinek
és korának jobb és valóságos
megismerését.
Ugyanezen a napon volt a
Babits Mihály Kulturális Központban meghirdetett kisiskolás bérlet elsõ színházi elõadása. Örülünk, hogy a nagy
érdeklõdés mellett megtartott
elõadáson szinte minden kisdiákunk részt vett. Sajnos,
nem egyszerû dolog ennyi
gyerekkel megoldani az utazást. A különjárat megfizethetetlen, de büszkék vagyunk arra, hogy fegyelmezetten és fõleg türelmesen viselkednek
„gyermekeink” a járatos buszon való utazás során is.
November elején fogadóórát tartottunk, 22-én és 25én pedig az iskolai nyílt napok
voltak az 1-4. osztályba járó

gyermekek szülei, nagyszülei,
… számára. Örülünk, hogy
minden osztályban számottevõ érdeklõdést tapasztaltunk.
November 26-án a néptáncosok foglalkozását is megtekinthették az érdeklõdõk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
tudásáról, iskolai tevékenységeirõl, a tanító nénik munkájáról ilyen módon is, közvetlenül tapasztalatokat szerezhessenek a szülõk, érdeklõdõk.
Már nagy lelkesedéssel megkezdtük az adventre, mikulásra, karácsonyra való készülõdést is. December 2-tól, minden iskolai napot még izgalmasabbá fog tenni az, hogy
számolva a napokat mindenki
egy-egy apróságot fog kapni
az adventi kalendáriumunk
csomagjaiból. A délutánokat
néhány kézmûves tevékeny-

ség is színesíteni fogja és az
ünnepvárásra a december 21én szombaton 10.30-kor a faluházban tartandó karácsonyi
ünnepségünk teszi majd fel a
koronát.
Hogy a tanító nénik se unatkozzanak, egy korábbi pályázatnak köszönhetõen, december 07-én, 13-án és 14-én egy
30 órás tanfolyamon veszünk
részt, ami miatt nem lesz tanítás.
A téli szünet a szokásosnál
hosszabb lesz, mert 2013. december 22. vasárnaptól 2014.
január 05. vasárnapig fog tartani.
Az iskola tanulói és pedagógusai nevében mindenkinek
szép karácsonyi készülõdést
kívánunk!
Moizesné Nagy Kinga
int.vez.

Képviselő-testület
Közmeghallgatás
A 2013. október 18-i közmeghallgatáson készült jegyzõkönyv az önkormányzat hivatalában vagy a www.harc.hu
honlapon megtekinthetõ.
Köszönjük a falu lakóinak
az egész évi munkát. Külön
köszönjük
mindazoknak,
akik munkájukkal, ötleteikkel, tanácsaikkal, bírálataikkal
segítették a képviselõ-testület
tevékenységét.
A közeledõ karácsony a béke,

Testünk titkai

Tolna Megyei Szent László
Szakképzõ Iskola és Kollégium
(TISZK)
Bezerédj István Szakképzõ
Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd,
Szent László u. 8-12.
Tel., fax: 74/316-463
E-mail: bezeredj@szltiszk.hu
Honlap:
www.bezeredj.szltiszk.hu

Szakközépiskola:
kereskedelem
közgazdaság
turisztika

Szakiskola
kereskedelem

Szakközépiskola
4+1 éves képzés
A 9-12. évfolyamon az általános
iskolában már tanult tantárgyak
mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. A 12. évfolyam elvégzése
után tanulóink érettségi vizsgát
tesznek a kötelezõ közismereti
és a szakközépiskolai ágazat szerinti szakmai tantárgyakból. Ez
az érettségi az ágazatnak megfe-

lelõ munkakörök betöltésére
ad képesítést.
Az érettségit követõ 1 évben az ágazati szakmai érettségivel rendelkezõk az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplõ szakképesítést szerezhetnek, például kereskedõ,
logisztikai ügyintézõ, vám-, jövedéki-, és termékdíj ügyintézõ, pénzügyi-számviteli ügyintézõ, turisztikai szervezõ, értékesítõ.

Szakiskola
3 éves képzés
Azokat a tanulókat várjuk a
szakiskolába, akik szeretné-

nek 3 év alatt eladó szakmát
szerezni és a kereskedelemben elhelyezkedni. A diákok
a 9. évfolyamon iskolai keretek között alapozzák meg a
szakmai elméleti és gyakorlati ismereteiket és a szükséges kompetenciákat. A 10.
évfolyamtól kezdõdõen kéthetente 4 napon az iskolában
szakmai elméleti képzésen
vesznek részt a tanulók. A
gyakorlati képzés során 1
nap a csoportos gyakorlati
foglalkozás, amikor a szakoktatók irányításával sajátítják
el a leendõ eladók a tudnivalókat és az 5 napos bolti gya-

korlaton – tanulószerzõdés
alapján – pedig a munka világát ismerik meg. A 9. és 10.
osztály befejezése után nyári
gyakorlatot is teljesítenek a
tanulók.
Felvételi vizsgát egyik iskolatípusban sem tartunk. A
felvétel az általános iskolából hozott eredmények alapján történik. A 7. év végi és
8. félévi jegyeket vesszük figyelembe. A tanulmányok
megkezdésének feltétele a
kereskedelmi ágazaton és a
szakiskolai eladó képzésben
az egészségügyi alkalmasság
igazolása.

ajándékozza a mikulás és nem
a helyi óvodába vagy iskolába
jár, az kérem, külön hozzon
névre szóló csomagot, amit a
Mikulás ad a gyermeknek.

Karácsonyi kiállítás

Elérhetõségeink

A KERI-ként ismert Bezerédj
István Szakképzõ Iskolai Tagintézmény fennállása óta gazdasági képzést folytat. A mindenkor érvényes kereskedelmi és közgazdasági ismereteket nyújtó oktatási, képzési kínálat a munkaerõ-piac igényeinek megfelelõen változik,
megújul. A 8. osztályt sikeresen befejezõknek a 2014-2015ös tanévben a következõ ágazatokat tervezzük indítani:

A szekszárdi Humánszolgáltató
Központ
munkatársai ügyfélfogadása megváltozott.
Pilisi Magdolna – családsegítõ fogadóórája:
hétfõn és kedden 8:0012:00
Kõhalminé Szabó Erika – gyermekjóléti fogadóórája: kedden 8:0012:00

A Faluház programjai

SZEREZZ SZAKMÁT ÉS MŰVELTSÉGET EGY HELYEN, A BEZERÉDJ-BEN!
Mit kínálunk?

Változás

a szeretet ünnepe.
A szeretet az, ami
közelebb visz egymáshoz bennünket,
csökkenti, vagy legalább feledteti, a
problémákat, felmelegíti a szívünket.
Ennek jegyében
kívánunk mi is
minden harci polgárnak Áldott, békés karácsonyt, és
örömökben, sikerekben gazdag újesztendõt.

Várunk minden olyan kedves
érdeklõdõt, aki szeretne többet és érdekességeket is megtudni az emberi szervezet mûködésérõl. A 10 részbõl álló sorozat második elõadására
2013. december 02-án 17:30tól kerül sor a Faluház nagytermében, melynek témája a
mozgás szervrendszere: Izomés csontváz rendszer. Az elõadó László Lászlóné (kémia- és
biológia szakos tanár).

Karácsony közeledtével ismét
kiállítást szervezünk a Faluházban.
Kérünk mindenkit, akinek
van kölcsön mûfenyõfája,
esetleg különleges, nem hétköznapi, extrém vagy akár régi karácsonnyal kapcsolatos
dísze, tárgya (közös családi karácsonyi fényképek, képeslap,
recept, szalvéta, égõsor, erdei
kisvasút, minden, ami a karácsony ünnepéhez kötõdik) azt
kérjük, hogy december 6-ig
adja le a Faluházban. Illetve le-

Várjuk együtt a Mikulást!
A Mikulás idén is ellátogat a Faluházba, hogy minden gyermeket megajándékozzon. Ha szeretnél te is személyes találkozni vele, akkor 2013. december
06-án délelõtt 10:00-tól várunk
a harci Faluházban. Aki szeretné, hogy gyermekét is meg-

hetõséget biztosítunk családoknak, hogy akár saját díszeikkel díszítsék fel a fájukat.
Minden tárgyat legkésõbb, december 17-ig visszajuttatunk
a tulajdonosának.
Sok szeretettel meghívjuk
Önt, családját és barátait a Faluházban megrendezett „Karácsonyi hangulatok” címû kiállításra. Elevenítsük fel és éljük
át együtt gyermekkorunk boldog emlékeit újra és újra!
A kiállítás megnyitó ünnepsé-

ge 2013. december 9-én, hétfõn 16:30-kor kezdõdik.
A kiállítást 2013. december 916-ig lehet megtekinteni a Faluház nyitva tartási idejében,
valamint nyitvatartási idõn kívül elõre egyezetett idõpontban is lehetõséget biztosítunk
a megtekintésre.

Baba – mama klub

Decemberben folytatódik a
Baba – Mama Klub a Faluház
könyvtárában, amelyet a szekszárdi Humánszolgáltató Központ munkatársai tartanak.
Minden anyukát szeretettel
várnak, akinek gyermeke már
betöltötte a 6 hónapot, de még
nincs 3 éves. Ezek a találkozások alkalmat adnak arra, hogy
az anyukák tapasztalatokat
cseréljenek, és a gyerekek
megismerjék egymást. A foglalkozásokra havi rendszerességgel kerül sor, ahol más–
más témát, felmerülõ problémákat beszélnek át. Tervben
van baba-mama masszás,
igény esetén szakember meghívása. A következõ találkozó
december 10-én (kedden) lesz
10 órától a könyvtárban, mely-

re minden érdeklõdõ anyukát
és kisgyermeket szeretettel
várnak.

Álláskeresõ klub
Folytatódik az álláskeresõk részére indult önismereti klub
szintén a Humánszolgáltató
központ munkatársai szervezésében. Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerû
igénybe vennie, akik munkát
akarnak vállalni, van álláscéljuk, de nem rendelkeznek
megfelelõ álláskeresési gyakorlattal. Ezen alkalmak során
fejleszthetõ az önismeret,
megismerkedhetnek az önéletrajzírás, a motivációs- és kísérõlevél szabályaival, típusaival, és különbözõ álláskeresési technikákkal. Az következõ
alkalomra december 17-én,
kedden 10 órától kerül sor a
könyvtárban.

Karácsonyi kézmûves
December 14-én 14 órától karácsonyi kézmûves foglalkozásra szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba. Az ünnepi hangulatra készülõdve a
foglalkozás során karácsonyi
dekorációkat, díszeket és ajándéktárgyakat készítünk.

