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Két keréken, 
autómentesen

→ 5. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Megújult bölcsőde
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben, mintegy 150 millió forint-
ból újult meg a városi bölcsőde. 
A nevelési intézményben 140 
millió forint értékben végez-
tek korszerűsítést, míg 10 mil-
lió forintért eszközöket vásá-
roltak. → 3. oldal

Bátorság Nap
Kitartásáról, bátorságáról ad-
hat tanúbizonyságot az ifjabb 
generáció október 5-én, szom-
baton a Szent Mihály Bátorság 
Napon, melyet idén első alka-
lommal, de hagyományterem-
tő szándékkal rendeznek meg 
a Prométheusz parkban.
 → 7. oldal

Ferencz vb-bronza
Ferencz József bronzérmet 
szerzett a Bulgáriában meg-
rendezett Gyorstávírász Vi-
lágbajnokságon. A Szekszárd 
RK sportolója a viadal egyik 
gyakorlati számában állha-
tott fel a dobogóra, de össze-
tettben is az előkelő negye-
dik helyen zárt. → 13. oldal
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TOP-forrásból újult meg a városi bölcsőde
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban 
újult meg a városi bölcsőde 
Szekszárdon.

A városi bölcsőde mintegy 150 
millió forintból újult meg. Eb-
ből 140 millió forint értékben 
végeztek felújítást és korszerűsí-
tést, míg 10 millió forintért esz-
közbeszerzés történt – mondta 
a helyszínen szerda délelőtt 
megtartott sajtótájékoztatón 
Ács Rezső polgármester.

Mint azt tudatta, a fejlesztést 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) forrá-
saiból végezték el. Hozzáfűzte, a 
TOP volt az első olyan pályázat, 
mely esetében az önkormányzat 

dönthette el, hogy mire fordít-
ja a programban rendelkezésre 
álló forrást. A város pedig úgy 
gondolta, hogy azt a családok 
érdekét szolgáló fejlesztésekre 

használják fel. Megemlítette, 
egyre több fiatal költözik Szek-
szárdra és vállal gyermeket, az 
önkormányzatnak pedig az a 
feladata, hogy biztosítsa a szá-
mukra szükséges feltételeket.

Ács Rezső emlékeztetett, az 
idén már átadtak egy 14 férőhe-
lyes mini bölcsődét a Kadarka 
utcában, így a városi bölcsődé-
ben lévő 125 férőhellyel együtt 
már elegendő hely áll rendelke-
zésre. Azt is elmondta, hogy a 
következőkben korszerűsítést és 
bővítést hajtanak végre a szőlő-
hegyi óvodában, illetve felújít-
ják a bölcsődét.

Tamás István, a generálkivi-
telező T-Build Kft. ügyvezetője 
elmondta, a fejlesztés és felújí-

tás során napelemekkel látták el 
az épületet, a tető és a homlok-
zat hő- és vízszigetelést kapott. 
Kicserélték a nyílászárókat, a 
fűtőtesteket és a villamoshá-
lózat is megújult. Az udvaron 
két tároló épült vizesblokkal, 
homokozókat alakítottak ki 
és újítottak fel, valamint közel 
félezer négyzetméter új térbur-
kolatot raktak le.

Mészárosné Wittmer Boglár-
ka intézményvezető a fejlesztést 
megköszönve többek között 
arról szólt, hogy a megújult 
udvarra különösen büszkék. 
Megemlítette, hogy az udvaron 
létesült két kisház nem csak 
játéktárolóként szolgál, de kis 
mosdóval és illemhellyel is el 
lettek látva, ami nagyban segíti 
a kicsik szobatisztaságra való 
nevelését.  S. V.

Fogadóóra: új parkolók, tisztább város
Zömmel a parkolási helyzet 
és a szemétszállítás kérdé-
se volt „napirenden” a Má-
tyás király utcában tartott 
szabadtéri polgármesteri 
fogadóórán, ahol Ács Rezső 
mellett dr. Haag Éva alpolgár-
mester, a II. számú választó-
körzet képviselője válaszolt 
a lakók kérdéseire.

A polgármester szeptember 23-i 
fogadóóráján többen a szemét-
szállítás helyzetének javulásáról 
számoltak be. Ennek kapcsán 
a városvezető elmondta: az 
önkormányzat saját költség-
vetéséből közel 50 darab, 1150 
literes szelektív gyűjtőedényt 
vásárolt, amelyeket a lakótele-
peken helyeztek ki, és ugyan-
csak saját összegből plusz egy 
gyűjtőjáratot iktatott be a papír 
és műanyaghulladék elszállítá-
sára, hiszen fontos a település 
tisztán tartása.

Ács Rezső hozzátette ugyan-
akkor, sok (kis)vállalkozás nem 
köt szemétszállítási szerződést, 
és a legegyszerűbben úgy sza-
badul meg hulladékaitól, hogy 
a közeli társasházak kukáit 
használja lerakóhelyként. Az 
önkormányzat ezért most arra 
készül, hogy kísérleti jelleggel 

bekeríti a lakótelepek szeme-
teseit, amelyekhez kizárólag a 
tulajdonosok férhetnek majd 
hozzá, elektronikus zárrend-
szert használva.

A következő évek feladatairól 
szólva a polgármester jelezte: 
2020. és 2025. között évi 300-400 
millió forintos keretösszegben 
zajlik majd komplex út- és jár-
dafelújítás a megyeszékhelyen, 
hiszen az fontos a városlakók 
komfortérzete szempontjából.

A fogadóórán felmerült kér-
désre válaszolva Ács Rezső el-
mondta, az önkormányzat segít 
azoknak az idős embereknek, 
akik nem tudják karban tartani 
a házuk előtti területet, a vízel-
vezetőket. Megjegyezte, utób-

bira a megoldást a kibetonozott 
árkok jelentenék.

Egy másik lakó felvetésére, 
miszerint a kulturális központ 
környékén még nagyjából 50 
parkolóhelyre lenne igény, Ács 
Rezső jó hírrel szolgált. Az 
önkormányzat ugyanis száz új 
parkolót kíván kialakítani a 160 
lakásos környékén, de a Luther 
térnél is több várakozóhelyet 
hoznának létre. Véleménye 
szerint ugyanakkor a belvárosi 
parkolásra végleges megoldást 
egy parkolóház jelentené – ami 
rengeteg pénzbe kerülne. A vá-
rosvezető emlékeztetett ugyan-
akkor, hogy az elmúlt három 
évben mintegy 300 új parkolót 
hoztak létre Szekszárdon. Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 29. (vasárnap) – Mihály
Mihály:  héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.
Szeptember 30. (hétfő) – Jeromos, Médea
Jeromos: görög eredetű; jelentése: szent nevű.
Médea:  görög eredetű; jelentése: bölcs asszony.
Október 1. (kedd) – Malvin
Malvin: germán eredetű; jelentése: a jog barátja.
Október 2. (szerda) – Petra
Petra:  1.) héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla. 

2.) a Petronella önállósult becézője.
Október 3. (csütörtök) – Helga
Helga: germán eredetű; jelentése: egészséges, boldog.
Október 4. (péntek) – Ferenc, Edvin, Zóra
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Edvin: germán eredetű; jelentése: az örökös barátja.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.
Október 5. (szombat) – Aurél, Galina
Aurél: latin eredetű; jelentése: aranyos.
Galina:  görög-orosz eredetű; jelentése: nyugalom, csend, béke.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 29.
(vasárnap)

Szeptember 30.
(hétfő)

Október 1.
(kedd)

Október 2.
(szerda)

Október 3.
(csütörtök)

Október 4.
(péntek)

Október 5.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap
max. 23o , min. 14o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 23o , min. 14o

gyengén felhős | szeles nap
max. 21o , min. 11o

zápor | hidegfront erős széllel 
max. 22o , min. 12o

zápor
max. 17o , min. 10o

közepesen felhős 
max. 17o , min. 8o

közepesen felhős 
max. 18o , min. 7o

Parkoló-
felfestés

Tisztelt
gépjárművezetők!
Ezúton értesítjük, hogy az 
Önök által használt, fizetős 
parkolóhelyek útburkolati jel 
felfestése 2019. szeptember 
30-tól október 21-ig tart.

A parkolóhelyek lezárá-
sa szakaszosan történik, és 
a rendelkezésre bocsátás is 
folyamatos lesz, erről külön 
értesítőt helyezünk ki a gép-
járművek szélvédőjére.

Kérjük Önöket, hogy a 
lezárás és a munkavégzés 
megkönnyítése érdekében 
szíveskedjenek a környe-
ző parkolóhelyeket igénybe 
venni.

Felhívjuk figyelmüket arra, 
hogy amennyiben rendelkez-
nek érvényes lakossági kár-
tyával vagy parkoló bérlettel, 
úgy annak szabályszerű ki-
helyezésével – pótdíjfizetési 
felszólítás nélkül – használ-
hatják a szomszédos fizetős 
parkolóhelyeket.

Türelmüket és együttmű-
ködésüket előre is köszönjük!

 Szekszárdi
 Vagyonkezelő Kft.

Jubiláló Garay: ötven éve nyílt meg az iskola
Ötven évvel ezelőtt nyílt 
meg Szekszárd akkor leg-
újabb, legmodernebb ok-
tatási intézménye a Zrínyi 
utcában: az akkori II. Számú 
Általános Iskola ma Szek-
szárdi Garay János Általános 
Iskola és AMI.

A fél évszázados jubileumot 
rendezvénysorozattal ünnepel-
te az intézmény. Az iskola föld-
szinti galériájában dokumentu-
mokból, fotókból összeállított 
kiállítás nyílt. Az egykori és 
mai pedagógusok egy „Nosz-
talgiaséta” keretében idézték 
fel a múltat, az „Álomiskolám” 
című rajzversenyen pedig diá-

kok bizonyíthatták alkotói te-
hetségüket. Szeptember 20-án 
visszaemlékezésekkel színesí-
tett műsort tartottak a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

Ünnepi beszédében Peka-
ri Bernadett intézményveze-
tő felidézte többek között a 
nevelő-oktató munka min-
dennapjait, szólt a tanulmá-
nyi eredményekről, a sport és 
művészeti versenyeken elért 
sikerekről, a francia testvérvá-
rosban, a Bezons-ban tett láto-
gatásokról. Elismeréssel szólt az 
egykori vezetők áldozatos mun-
kájáról, melynek eredménye-
ként az iskola nyitott, befogadó 
szakmai műhellyé vált.  SZV
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Bringázz, Szekszárd!
„Bringázz, Szekszárd!” cím-
mel szervezett figyelemfelhívó 
kerékpáros programot a Szek-
szárdi Sportközpont szeptem-
ber 22-én, vasárnap az Autó-
mentes Nap alkalmából.

A mintegy 120 résztvevő-
nek az volt a feladata, hogy 
a sportcsarnoktól indulva 
felkeressenek öt kerékpárba-
rát pontot a városban, mint 
amilyen a Május 1. utcai 
KRESZ pálya vagy a Petőfi 
Sándor utcában található 
gumitömlő automata.

A pontok sorrendje nem 
volt meghatározva, de aki a 
legrövidebb utat választotta, 
11 km-t tekert. A szervezők 
oklevéllel, tornazsákkal, ku-
laccsal és egy fényvisszaverő 
karkötővel jutalmazták a 
bringások teljesítményét. A 
remek időnek köszönhető-
en sok család gondolta úgy, 
hogy nem érdemes a vasár-
nap délelőttöt a négy fal kö-
zött tölteni. - rp -

Sokan szálltak nyeregbe az autómentes napon
Gyermekekkel és szülőkkel né-
pesült be szeptember 21-én dé-
lelőtt a Garay tér, mely a Zöld-
társ Alapítvány és a Szekszárdi 
Klímakör által szervezett csalá-
di autómentes napi kerékpár-
túra kiindulási helyszíne volt.

A jelenlévőket az idén is Ács 
Rezső köszöntötte, aki elmond-
ta, az autómentes napot most 
először tartják meg hétvégén. 
A polgármester hozzátette, azt 
szerették volna, hogy minél 
több család részt vehessen.

Kiemelte, a város igyekszik 
minél nagyobb figyelmet for-
dítani a kerékpárosokra, hogy 
minél többen térjenek át a ke-
rékpáros közlekedésre. A ge-
menci erdő, a borvidék szőlőül-
tetvényei és egész környezetünk 
megóvása mellett a biciklisek 
számának gyarapítása azért is 
fontos, mert egyre több az autó, 
ami egyre nagyobb parkolási 
gondokat okoz a belvárosban.

Mint Ács Rezső elmondta, a 
városnak még sok adóssága van 
a kerékpáros közlekedés felté-
teleinek javítását illetően, ám 
rendelkezésre állnak a szükséges 
források. Hangsúlyozta, Szek-
szárd déli része után a követke-
ző években a város északi részére 
kerül a sor, melyet szintén kerék-
párral átjárhatóvá tesznek.

A korábbi szakértői vélemény 
helyett – a szekszárdiak kérésé-
nek megfelelően – a bicikliutat 
nem a Rákóczi, hanem a Kos-
suth Lajos utcában alakítják 
majd ki – mondta a polgármes-
ter, aki mindenkit arra biztatott, 
hogy lehetőség szerint közle-
kedjen kerékpárral.

Ezután a Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság egyenruhá-

sai alapos tájékoztatást adtak 
a rendőri biztosítás menetéről. 
Miután a résztvevők nyeregbe 
szálltak, a biciklisek rendőri 
biztosítás mellett, hosszú sor-
ban indultak el a város déli, 
majd a csatári körforgalomtól 
a Tartsay utca felé kanyarodva 
ismét a város északi része irá-
nyába.

Baka György, a Zöldtárs 
Alapítvány elnöke elmondta, a 
túrázók idén az öt és a tíz kilo-
méteres táv közül választhattak, 
mindkét útvonal teljes egészé-

ben a városban haladt. Azok, 
akik az előbbi távon indultak, a 
Hunyadi utcán át, míg a hosz-
szabb távot választók a Palánki 
út – Rákóczi utca – Széchenyi 
utca – Szent István tér útvo-
nalon haladva érkeztek meg a 
célba, a Prométheusz parkba, 
ahol az Önkéntesek Napja ren-
dezvény zajlott, a szervező Szek-
szárdi Civil Kerekasztal pedig 
almával és vízzel várta őket.

Az alapítvány elnöke tudatta, 
az első alkalommal hétvégén 
megtartott autómentes napi ke-

rékpártúrán összesen mintegy 
százan vettek részt, ami szép 
eredménynek számít. Az iskolá-
sok mellett a résztvevők között 
szép számban akadtak szülők és 
hozzátartozók is, így a családi 
autómentes nap elérte célját.

A „Legtekerősebb osztály-
nak” járó vándorserleget az idén 
a Gyakorló általános iskola 2. A 
osztálya érdemelte ki – mondta 
el Baka György, aki zárásként 
köszönetét fejezte ki a rendőr-
ségnek, a szakszerű és gondos 
biztosításért. 

 Forrás: kadarka.netFO
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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
(04575)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04581)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(04582)
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Az Önkéntesek napján fel-
lépett a Csobogó együttes, a 
Szekszárdi Gitár Egyesület, a 
,,Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány és 
a Mozduljunk Együtt Szek-
szárdért Egyesület Fashion 
Dance táncos csoportja, 
a Szekszárdi Magyarnóta 
Klub és a Tücsök Zenés Szín-
pad szólistái, az Iberican 
Táncegyesület, a Gemenc 
TáncSport Egyesület, továb-
bá a Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) tánco-
sai, az AlisCountry csoport 
és a zumbások Sági Ildikó 
vezetésével. Közreműködött 
Bognár Cecil népművelő és 
Pecze István trombitamű-
vész, Koroknai Dalibor és 
Frey Tamás (harmonika), 
Ruip Péter, Schlarb Gábor és 
Lévai Rafael (trombita trió), 
valamint a Magyar Postaga-
lamb Sportegyesület M-09 
szekszárdi szervezete.

RÉV: 20 éves a Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Működésének 20. évfordu-
lóját ünnepelte szeptember 
19-én a RÉV Szenvedélybe-
teg-segítő Szolgálat.

„Jó lenne, ha érzékenyebbekké 
válnánk az emberi sorsokra, ész-
revennénk a szükséget, támogat-
nánk a szenvedőt” – szögezte le 
köszöntőjében Kálóczi Andrea  
(képünkön) a Vármegyeházán 
megtartott ünnepségen. A RÉV 
vezetője örömét fejezte ki, hogy 
az önkormányzatnál nyitott aj-
tókra talált a kéréseivel. Az új 
fenntartó, a Pécsi Egyházme-
gye irányába pedig reményé-
nek adott hangot, hogy mind 
szakmailag és anyagilag, mind 
jogilag egy erősebb szervezetet 
vihetnek tovább.

Ács Rezső polgármester mél-
tatta az egyesület munkáját, 

majd megerősítette: az önkor-
mányzat továbbra is támogatja a 
RÉV tevékenységét.

A városvezető hangsúlyoz-
ta: akinek családjában szenve-
délybeteg él, jól tudja, mennyit 

számít, ha a családtagok nem 
maradnak magukra problémá-
juk kezelésében. Ugyanakkor, a 
prevenció, a megelőzés az a terü-
let, ahol még sok mindent lehet 
tenni – emelte ki.

Ács Rezső szerint a RÉV az az 
egyesület, amely megmutatja, 
hogy Szekszárd erős, összetar-
tó közösség, ahol nem hagyják 
magukra a problémával küszkö-
dőket, ahol valós kérdésekre va-
lós válaszokat próbálnak adni. 
A polgármester megköszönte 
az egyesület munkatársainak 
a hozzáállását, mert ennek kö-
szönhető, hogy dolgozóik nem 
csak szakmaként, de hivatás-
ként látják el feladatukat.

Dr. Nyúl Viktor, a Pécsi Egy-
házmegyei Hivatal pasztorális 
helynöke a szolgálat tevékeny-
sége kapcsán a „köszönöm”, a 

„kérem” és a „bocsánat” szavak 
jelentőségét emelte ki, mert ilyen 
viszonyulással emberi kapcsola-
taink „megnemesednek”.

„Kellő” erőt kívánva a RÉV 
munkájához, felhívta a figyelmet 
arra: a keresztény remény nem a 
körülményekből fakad, hanem 
abból a tudatból, hogy Isten a 
mi mennyei atyánk és Krisztus 
urunk mindenkiért meghalt a 
kereszten. A helynök a szenve-
délybetegek ellátása okán Ferenc 
pápát idézve elmondta: nem sza-
bad hagyni, hogy a reményt ki-
lopják szívünkből. „Nemet kell 
mondani a közömbösség kultú-
rájának és igent a találkozásoké-
nak” – fogalmazott.

A nap folyamán különböző 
előadásokat hallhattak a jelen-
lévők, este pedig hálaadó szent-
mistét tartottak.  Gy. L.
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Wunderland: megújult a német nemzetiségi óvoda
A német nemzetiségi ön-
kormányzat és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával újult meg a 
Wunderland Óvoda. Az átadó 
ünnepséget kedd délelőtt 
tartották meg az ovi udvarán.

Dr. Józan-Jilling Mihály, Tolna 
Megyei Német Önkormányzat 
elnöke az ünnepségen elmond-
ta, az idén mintegy 10 millió fo-
rintból megújult az intézmény 
udvarán álló Bautzenland vár, 
kicserélték a gyepszőnyegeket 
és sófalak kerültek a csoport-
szobákba. Hozzátette, az elmúlt 
években több korszerűsítést is 
végeztek az óvodában. Mint 
mondta, 2016 óta összesen 41 
millió forint értékű fejlesztés 
történt meg, ebből 30 millió 
forintot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a többit pedig a 
Wunderland Óvodát fenntartó 
nemzetiségi önkormányzat 
biztosította.

Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkár beszédében köszönetet 
mondott az óvodapedagógu-
sok munkájáért. Mint mondta, 
lényeges, hogy a gyermekek a 
legteljesebb módon fejlődhes-
senek, ez pedig nem volna le-
hetséges az óvodapedagógusok 
által nagy hivatástudattal, sze-
retettel végzett munka nélkül. 

Hozzátette, az önkormányzat, a 
kormányzat nem tett mást, csak 
a munkához szükséges feltétele-
ket biztosította.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere arról szólt, hogy 
az önkormányzat – noha már 
nem fenntartója azoknak – az 
elmúlt években sok pénzt for-
dított a körülmények javítására 
a város nevelési, oktatási intéz-
ményeiben, az eredmények 

pedig büszkeségre adnak okot. 
Kiemelte, különösen örül an-
nak, ha miként a Wunderland 
Óvoda esetében is történt, ösz-
szefogás útján jön létre valami, 
ami a gyermekek számára job-
bá teszi a mindennapokat.

Ritter Imre nemzetiségi 
képviselő tudatta, hazánkban 
75 olyan óvoda és iskola mű-
ködik, melynek fenntartója a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat. Szeptember 1-jén 15 
ezernél is több német nemze-
tiségű gyermek kezdte meg az 
óvodát, vagy iskolát ezekben 
az intézményekben – fűzte 
hozzá. Kiemelte, a nemzeti-
ségi pedagógusok bérpótléka 
2018-ban 10-ről 15, 2019-
ben 15-ről 30 százalékra nőtt, 
2020-ban pedig 40 százalékra 
emelkedik.

Az ünnepségen műsort ad-
tak Wunderland kis ovisai és a 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar. S. V.

Még mindig érték az önkéntesség Szekszárdon
Civileké volt a „pálya” szep-
tember 21-én, szombaton a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont előtti sétányon.
 
Ők mutatkozhattak be kezde-
ményezéseikkel az Önkénte-
sek Napján, amelyet számos 
énekes, táncos, zenés fellépő 
gazdagított műsorával. A város 
önkormányzata, a Mentálhi-
giénés Műhely és a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal közös szerve-
zésében megvalósult program 
délelőttjén Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket.

A segítőkészségéről (is) is-
mertté vált szekszárdi lakatos-
mesterről, Szomjú Györgyről 
elnevezett díjakat 2003 óta ad-
ják át az arra érdemeseknek. 
Közösségi kategóriában idén 
a Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület kapta az elismerést, 
amelyet Acélosné Solymár Mag-
dolna elnök vett át. A díjazott 
szervezet 2000-ben alakult, s 
idén szeptemberben immár 
hármadszor hozták Szekszárdra 

az Országos Foltvarró Fesztivált. 
Tagságuk nemcsak önmagáért 
dolgozik: a megyei kórház on-
kológiai és pszichiátriai osztálya 
betegeinek szabadidős tevékeny-
ségét segítik, zsűriznek a Hollós 
László versmondó versenyen, de 
a helyi református iskola felújítá-
sát is támogatták már.

A Szomjú-díj egyéni kategóri-
ájának elismerését dr. Garay Zol-
tánné (képünkön balról) kapta. Az 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége (ÉFOÉSZ) helyi elnö-
ke 1986 óta karolja fel a családok-

ban, szociális intézményekben 
élő, értelmileg és halmozottan 
fogyatékos emberek ügyes-bajos 
dolgait. A sérült emberek életmi-
nőségének javításáért már négy 
évtizede dolgozó Garay Zoltánné 
példát mutatott szakmai alázat-
ból. Sokszor családját is háttérbe 
szorítva tette dolgát a fogyatékos 
emberek társadalmi beilleszkedé-
sének, elfogadásának elősegítésé-
ért. Pályázatokat ír, adományt 
gyűjt és szállít családoknak. A 
Szomjú-díjat a fogyatékkal élő-
kért végzett önfeláldozó szolgá-
latáért ítélte oda a zsűri.   Gy. L.

Bátor ifjaké lesz a főszerep Szent Mihály Napján
Kitartásáról, bátorságáról 
adhat tanúbizonyságot az 
ifjú generáció október 5-én, 
szombaton a Szent Mihály 
Bátorság Napon.

A „legbátrabb szekszárdi gyer-
mekek ünnepe” a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) támogatásá-
val, a Magyarországi Családi 
Bölcsődék Közhasznú Egye-
sülete (MACSKE), Szekszárd 
város önkormányzata és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
szervezésében valósul meg.

Az elmúlt időszakban 17 ci-
vil szervezet 117 millió forintot 
nyert a TOP-os pályázatokon, 
hogy kulturális és szociális te-
rületen különböző programo-
kat valósíthassanak meg. Erről 
már Szekszárd alpolgármestere, 
dr. Haag Éva beszélt a kulturális 
központban csütörtökön meg-
tartott sajtótájékoztatón. Mint 
elmondta, ebbe a körbe tarto-

zik a MACSKE Bátorság Nap-
ról szóló pályázata is, amelyre 
mintegy ötmillió forintot fordí-
tanak, s amely új színfoltja lesz a 
városi rendezvényeknek. Az in-
gyenes családi program – amely 
az óvodásoktól az általános is-
kolásokig kívánja megszólítani 
a fiatalokat – a helyi közösség-
fejlesztésről szól.

A bátorságpróbának is felfog-
ható eseményen a kisebbeket 
könnyített feladatokkal várják, 
míg a nagyobbak számára – álta-
lános iskolák felső tagozatosaival 
bezárólag – közepes és erősebb 
próbákat állítanak össze – jelezte 
Csőke József. A Kék Madár Ala-
pítvány és a MACSKE projekt-
menedzsere úgy látja, a Szent 

Mihály arkangyalról elnevezett 
Bátorság Nap remekül illesz-
kedik Szekszárd gyermekbarát 
rendezvényeinek sorába.

A Prométheusz parkban ok-
tóber 5-én sorra kerülő progra-
mon (esőnap október 12.) a ma-
gasban teljesítendő feladatokban 
is résztvehetnek, de falmászás-
ban is kipróbálhatják magukat a 
gyerekek. Akik legalább hét állo-
mást teljesítenek, meglepetéssel 
gazdagodnak. A feladatokban 
szakképzett pedagógus-animá-
torok segítik a gyerekeket.

A program elemeinek kidol-
gozásában Kerekes Valéria él-
ménypedagógus segített. A fizi-
kai próbákban bővelkedő napot 
a Csurgó zenekar koncertje zárja.

Zsikó Zoltán, a kulturális 
központ ügyvezetője örömének 
adott hangot, hogy egy újabb, a 
családoknak szóló rendezvény 
műszaki kivitelezésében, össze-
állításában nyújthattak segítő 
kezet.   Gy. L.
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ŐSZI AKCIÓS AJÁNLAT 2019.
Cetelem áruhitel lehetőség,

egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk szeptember 15-től november 8-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Telefon: +36–74/510–026 9 Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com
(04583)

HUSQVARNA
Láncfűrész 135 Mark II.
• Teljesítmény 1,5 kW

Akciós ár: 72.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
79.900,- Ft

HUSQVARNA
Láncfűrész 435
• Teljesítmény 1,6 kW

Akciós ár: 104.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
109.900,- Ft

0%
THM

0%
THM

HUSQVARNA
Láncfűrész 545
Mark II.

• Teljesítmény 2,7 kW

Akciós ár: 174.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
192.900,- Ft

ÚJDONSÁG!

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

HUSQVARNA
Láncfűrész 120 Mark II.
• Teljesítmény 1,4 kW

Akciós ár: 49.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
54.900,- Ft

A PSN Építőipari Kft.
ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal 
a penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

(04590)

KEDVCSINÁLÓ TÁBOR 
A PETŐFIBEN,

melyet 7., 8. osztályosok számára
szervezünk Bonyhádon.

Ha eljössz, személyesen is
meggyőződhetsz sokoldalú kínálatunkról.

HELYSZÍN: Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangélikus GIMNÁZIUM, 
Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. 

IDŐPONT: 2019. október 04-én 16:00 órától és
2019. október 05-én 13:00 óráig (kollégiumi bentlakással)

JELENTKEZÉS: iskolánk honlapján (www.pseg.hu – kedvcsináló tábor linken, ill. a 
74/451–719 telefonszámon: hétfőtől péntekig 

08:00 – 13:00-ig portásunknál.)
(Kért információk: név, lakcím, osztály, iskola, szülő elérhetősége, ételérzékenység, támogatás igénylése) 

Jelentkezési határidő: 2019. október 02. (szerda)

AMI VÁRHATÓ: nyelvi kvíz, játékos matematika, vízvizsgálat, csillagászkodás, 
boncolás, kémiai kísérletek, drámajáték, múzeumtúra, világjáró élmények, 

sportjátékok, finom ételek, móka, ismerkedés.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 1.500,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.

Ha iskolánk elnyerte tetszésedet, újra látogass el hozzánk, szeretettel várunk
pályaválasztási szülői értekezletünkön: 

2019. október 05-én (szombaton) 11:00 órától
és pályaválasztási nyílt napjainkon:

2019. november 23-án (szombaton) 08:00 – 13:00 óráig és
2019. november 27-én (szerdán) 07:45 – 12:20 óráig. (04596)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 30-tól október 4-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04574)

MENÜ Szeptember 30. Október 1. Október 2. Október 3. Október 4.

„A”
1250 Ft

Húsgombóc-
leves Gombaleves Zöldborsó-

leves
Vegyes

gyümölcsleves Csontleves 

Parajfőzelék,
virslis

omlett

Rakott
karfiol

Rántott csirke-
combfilé,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,
párolt rizs

Vadas
marharagu,

makaróni

„B”
1250 Ft

Húsgombóc-
leves Gombaleves Zöldborsó-

leves
Vegyes

gyümölcsleves Csontleves 

Brassói
aprópecsenye,

 savanyúság

Hentestokány,
párolt rizs

Sárközi
tarhonyás hús,

savanyúság

Csülök Pékné 
módra,

savanyúság

Trappista sajt 
rántva,

majonézes 
kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1150 Ft

Trappista sajt 
rántva,

kukoricás 
jázminrizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

kukoricás 
jázminrizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

kukoricás 
jázminrizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

kukoricás 
jázminrizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

kukoricás 
jázminrizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Roston sült 
csirkemell,

görög
salátával

Roston sült 
csirkemell,

görög
salátával

Roston sült 
csirkemell,

görög
salátával

Roston sült 
csirkemell,

görög
salátával

Roston sült 
csirkemell,

görög
salátával

Folyamatosan zajlik a
„Szekszárd, Lőtéri vízbázis
kármentesítése” projekt
előkészítő tervezése
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciu-
ma a ,,Szennyezett területek kármentesítése” című, 
KEHOP-3.3.0 kódszámú, európai uniós pályázati 
konstrukció keretében nyert támogatást a Szekszárd 
keleti részén, az ún. Lőtéri vízbázis területén kialakult, 
felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség 
felszámolására.

A talajvízben kimutatható, már 1993-ban észlelt, 
oldott állapotú szennyezettség elterjedése elsősor-
ban iparterületet érint, szórványos családi házas 
beépítettséggel.

A jelenleg zajló helyszíni terepi munkák és a 
laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek komp-
lex értékelése alapozza meg a szennyeződés 
megszüntetésére legalkalmasabb kármentesítési 
technológia kiválasztását. A projekt előkészítő tervezési 
feladatai várhatóan az idei évben befejeződnek.

A beruházás teljes költsége 6,35 milliárd Ft, amelyet 
az Európai Unió és Magyarország Kormánya által 
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás biztosít.

További információk: szekszardloter.ovf.hu

(04593)

GYŰSZŰBIRTOK
7100 Szekszárd,
Sárköz u. 11–14.

NYITVA TARTÁS:
hétköznap 10:00 – 17:00-ig 

szombaton délelőtt

ALMAVÁSÁR
150 Ft/kg

Almalé és
friss must

is kapható!

(04597)
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Szeptember 22-ei rejtvényünk megfejtése: Puskás Tivadar, telefonhírmondó 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Németh Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését október 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Használtruha
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete használt-
ruha adományozást tart Szek-
szárdon, a Dózsa Gy. u. 1. szám 
alatt, szeptember 30-án (hétfő) 
8:00 és 9:00 óra között. Szeretet-
tel várjuk tagjainkat és minden 
rászorulót. A 2019. évi tagdíj 
befizetésére is lehetőség van.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete a látás hónap-
jában, október 3-án (csütörtök) 
13:00 órától klubdélutánt tart, 
melyen megemlékeznek az Ara-
di Vértanúkról, tájékoztatást tar-
tanak pályázati lehetőségekről 
és az év végi programokról. Az 
érdeklődők meghallgathatják dr. 
Bali Ildikó főorvos előadását a 
fertőző betegségekről. A Klub-
délutánt követően adományosz-
tást tartanak. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak Szekszárdon, a 
Hunyadi u. 4-ben.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alap-
ján ezennel kiírja a 2020. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2019/2020. tanév má-
sodik és a 2020/2021. tanév első 
félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rend-

védelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos és szerződéses ál-
lományú hallgatója

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

•  kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.
A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. 
november 5. (kedd).

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
(I. emelet 113 sz. irodában) kell 
benyújtani. 

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálat Szekszárd, Béla király 
tér 8.

•  Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Igazgatóság Szoci-
ális Osztály Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.

•  www.szekszard.hu
Információ:
László Györgyi 7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. (I. emelet 113. 
sz. iroda). Tel.: 74/319–051; 
74/311–630. Honlap: www.szek-
szard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján  ezennel 
kiírja a 2020. évre a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.)  a 2019/2020. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy

b.)  felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rendvé-

delmi feladatot ellátó szervek hi-
vatásos és szerződéses állományú 
hallgatója

•  doktori (PhD) képzésben vesz részt 
•  kizárólag külföldi intézménnyel áll 

hallgatói jogviszonyban és/vagy 
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok ré-

szesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2020. évi felsőoktatási felvételi el-
járásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2020/2021. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2019. novem-
ber 5. (kedd).

A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva  a Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. I. emelet 113. szá-
mú irodában kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás meg-
található:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálat Szekszárd, Béla király tér 8.
•  Polgármesteri Hivatal Humánszol-

gáltatási Igazgatóság Szociális Osz-
tály Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

•  www.szekszard.hu
Információ: László Györgyi 7100 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. (I. eme-
let 113. sz. iroda). Tel.: 74/319–051; 
74/311–630. www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Értesítjük rejtvény-megfejtőin-
ket, hogy akik könyvet nyertek, 
szerkesztőségünkben vehetik át 
nyereményüket:
•  Schnéringer Ditta (7.szám),
• Koller Józsefné (21. szám),
• Koller Melinda (25. szám).

Önkéntesek szedték a szemetet a Béla király téren
Példamutató kezdeménye-
zésről számolt be lapunknak 
Farkas Péter, a Zölden Szek-
szárdon és környékén csapat 
egyik tagja.

A néhány hónapja facebookon 
alakult közösség – több sikeres 
programon után – az elmúlt 
szombaton közös szemétszedést 
szervezett a belvárosban. A Brew 
Your Mind csapatával karöltve 
33 önkéntes gyűjtötte a szemetet 
a Béla király téren és környékén. 
Mindezt önzetlenül, egy tisztább 
városért tették, és hogy rávilágít-
sanak: az utca nem hamutál, az 
utca nem szeméttároló!

Mint azt Farkas Péter írta, a 
szüreti fesztivál ideje alatt profi 
takarító brigád dolgozott éj-
jel-nappal. „Ürítették a kukákat, 
felszedték a szemetet, takarítot-

ták az asztalokat, söpörték az 
utcákat. Le a kalappal előttük, 
szuper munkát végeztek.” A 
csoport azonban nem elégedett 
meg a „95%-os tisztaságú belvá-

rossal”, ezért elindultak az eldu-
gott hulladékokat is megtalálni, a 
macskakövek közé betaposott, a 
fűcsomók alá „rejtett” csikkeket 
is összegyűjteni.

Olvasónk szerint az összegyűlt 
cigi csikk mennyiségén maguk is 
megdöbbentek: egy nagy méretű 
kukászsákot félig megtöltött a 
több száz darab „dekk”! Farkas 
Péter elmondta, ha pár ember in-
kább keres egy kukát, mielőtt el-
hajítaná a szemetét az utcán, már 
megérte az akciójuk, amely csak 
az első volt a sorban. A következő 
szemétszedésre október 19-én, a 
Kálvária kilátó környékén kerül 
sor. Bárki csatlakozhat…   SZV
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Szürkerothadás: jelen van, de nincs vészhelyzet
A hajlamosító tényezők 
együttes hatására az elmúlt 
hetekben megjelent a sző-
lőskertekben a növényre eb-
ben az időszakban leselkedő 
gombabetegség, a botritisz 
(szürkerothadás).

A legtöbb termőhelyen szeren-
csére még csak éppen észreve-
hető mértékben, tíz százalék 
alatt károsítja a szőlőszemeket. 
Mint azt dr. Füzi István nö-
vényvédő szakmérnöktől meg-
tudtuk, a szekszárdi történelmi 
borvidék – de úgy általában 
dimbes-dombos területeken – 
nincs vészhelyzet, ám a „lapá-
lyokban”, erdők, tavak mentén 

fekvő szőlőkben sok helyütt 
már a tíz százalékot is meghala-
dó a kár. A termőhely-adottsá-
gok tehát nagyban befolyásolják 
a betegség elterjedését.

„Az esőzés önmagában nem 
hajlamosító tényező, de az, hogy 
ezzel együtt gyakorta harmat-
pontra esik vissza a hőmérséklet 
– megjelenik a harmat a fürtö-
kön – már beindítja a rothadást 
előidéző gombát.

Nincs és megkockáztatom, 
nem is lesz az idén járványszerű 
megjelenése a betegségnek. Még 
akkor sem, ha nagyobb esők 
jönnének, amit egyébként a kö-
zéptávú meteorológiai előrejel-
zések nem prognosztizálnak. A 

legrosszabb esetben is csak kö-
zepes lehet a fertőzöttség mér-
téke” – sommázta véleményét a 
szakmérnök.

Mivel a közép- és késői érésű 
fajták szüretelésével még várnak 
a gazdák, megkérdeztük hát, le-
het-e, kell-e még a rothadás el-
len védekezni?

„Kevés olyan szer van, amivel 
megállítható a folyamat, s ezek 
tudtommal nagyon drágák. 
Könnyen kiszámolható, hogy 
ez esetben nem megtérülő be-
avatkozásról van szó” – mondta 
a dr. Füzi István.

Tekintettel arra, hogy az idén 
a lisztharmat és peronoszpóra 
végig jelen volt, és a botritisz 

is megjelent, növényvédelmi 
szempontból bizony „szőlész-
leckéztető” évet tudhatunk 
magunk mögött. Másfél hónap 
múlva majd már az is körvona-
lazódik, mennyire sikereset… 
 B. Gy.
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50. Sió Kupa
Döntő. Atomerőmű KSC 
Szekszárd – ACS Sepsi 76–
59 (15–16, 27–18, 21–13, 
13–12). 

SZEKSZÁRD: Studer Á. 6, 
Marshall 14/3, Theodoreán 
5/3, Bálint 5/3, Ruzicko-
vá 14/6. Csere: Dojkic 17, 
McCall 8, Kiss 7/3, Studer 
Zs., Vincze. Edző: Djokics 
Zseljko.

A 3. helyért: ELTE BEAC 
– NKE-Csata 61–76. Dobogós eredmények

Dunaferr Kupa (táv: 2000 
m), 1. helyezett: K1 kölyök 
(U13): Mészáros Hunor; K1 
kölyök (U14): Vígh Vivien; 
Mk1 gyermek (U11): Schein 
Dániel; Mk2 gyermek (U10-
11): Jámbor Lotti–Acélos 
Hanna; Mk2 gyermek (U12): 
Takács Anna – Kercsmár 
Anna. Váltó (3x200 m): K1 
kölyök (U13–14): Jávor Ben-
ce, Némedi Lőrinc, Visnyei 
Gergely; Mk1 gyermek (U10-
11): Tóth Péter, Mózes Bálint, 
Schein Dániel.

2. helyezett: K1 serdülő 
(U15): Turgonyi Olivér; K1 
kölyök (U14): Priger Anna; 
Mk1 kölyök (U13): Havel Bo-
tond; K2 kölyök (U13–14): 

Némedi Lőrinc – Jávor Bence; 
Mk2 gyermek (U12): Bodnár 
Bálint – Dulai Barnabás.

3. helyezett: Mk2 gyermek 
(U10–11): Mózes Bálint – 
Tóth Péter. Váltó (3x200 m): 
K1 kölyök (U13–14): Molnár 
Míra, Priger Anna, Vígh Vi-
vien.

Nagy Zoltán emlékverseny 
(táv: 2000 m), 1. helyezett: 
Mk1 gyermek (U10): Jámbor 
Lotti; Mk1 gyermek (U11): 
Schein Dániel. 2. helyezett: 
Mk1 gyermek (U11): Acélos 
Hanna; Mk1 gyermek (U12): 
Juhász Tamara; K1 kölyök 
(U13): Mészáros Hunor; K2 
kölyök (U14): Vígh Vivien–
Priger Anna. 3. helyezett: 
Mk2 gyermek (U11): Kercs-
már Boglárka – Balogh Zille.

Minden hétvégén vízre szállnak

Sűrű időszak ez a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE sportolói szá-
mára, hiszen egymás után 
négy (verseny)hétvégén is 
vízre szállnak.

Jámbor Attila és Jámborné In-
ger Nikoletta tanítványai szep-
tember 14–15-én, a Dunaferr 
Kupán jártak, az elmúlt szom-
baton pedig Szolnokon, a Nagy 
Zoltán emlékversenyen indul-
tak. A szekszárdi sportolók 
mindkét viadalon sok érmet 
gyűjtöttek, többen mindkét 
versenyen győzni tudtak, vagy 
dobogóra állhattak.

A Szekszárdi KKSE kajako-
sai e hétvégén Fadd-Dombori-
ban, az országos bajnoksággal 
egyenrangú mezőnyt felvonul-
tató diákolimpiai döntőn állnak 
rajthoz, október 6-án pedig Ka-
posváron szállnak vízre.

A klub első számú versenyző-
je, Nagy Viktória pedig gőzerő-
vel készül a maratoni távú ka-
jak-kenu világbajnokságra. Viki 
jelenleg Győrben edzőtáborozik 
a felnőtt női válogatott kerettel, 
hogy az október 17. és 20. kö-
zött a kínai Shaoxingban sorra 
kerülő vb-n a legjobb formáját 
mutassa.  SZV

Ferencz vb-bronza Bulgáriából
A bulgáriai Albena váro-
sában, a Várnától északra 
fekvő üdülőparadicsomban 
rendezte meg a Bolgár Rá-
dióamatőr Szövetség az idei 
Gyorstávírász Világbajnoksá-
got. A viadalon három kon-
tinens közel 100 versenyzője 
mérte össze tudását.

A magyar delegációban három 
szekszárdi is helyet kapott: a 
szenior kategóriában Ferencz 
József és Lakatos László ver-
senyzőként, míg Weisz László 
csapatkapitányként és nem-
zetközi bíróként vett részt az 
eseményen. A kétnapos ver-
senyen négy versenyszámban 
– adás, vétel és két gyakorlati 
szám, az úgynevezett hívó-
jelvétel (RUFZ) és egy rádiós 
éterversenyt szimuláló számí-

tógépes program (Morse Run-
ner) – mérték össze tudásukat 
a rádiósok.

Utóbbiban általában jól sze-
repelnek a magyarok, és ezút-
tal szekszárdi siker is született: 
Ferencz József a harmadik he-
lyen végzett. Ferencz a többi 
versenyszámban is derekasan 
helytállt: adásban a negyedik, 
vételben az ötödik, összetett-
ben pedig az előkelő negyedik 
helyet szerezte meg. Az össze-
tettben Lakatos László nyolca-
dikként zárt.

A magyar csapat a negyedik 
helyet szerezte meg, és meg-
őrizte helyét a nemzetközi 
rangsorban. A verseny végén 
Weisz László, aki 25 évig volt 
szövetségi kapitány, lemondott 
tisztségéről, hogy átadja helyét 
a fiatalabb generációnak. SZV

Keressen bizalommal! 
a volt „KORREKT ÜZLETHÁZAS”

TANCSA ZOLTÁN
Telefon: +36–30/997–8787
E-mail: info@elkezdem.hu

Ön dönt, én csak tájékoztatom 
a lehetőségekről!

Nyugdíjbiztosítás személy-
re szóló kedvezménnyel! 
20% adó-jóváírási lehető-
séggel (max. 130.000,- Ft)

Régi, elavult ház – lakásbiz-
tosítás átdolgozása.
Több szolgáltatás keve-
sebbért!

10 év tapasztalatt al, több 
száz elégedett  ügyféllel!

Állandó elérhetőség! Nem 
csak szerződéskötéskor, 
ügyintézés és kárrendezés 
esetén is elérhető vagyok.

(04585)

Szekszárd város területén végzendő munkákra
„C” jogosítvánnyal és tapasztalatt al rendelkező,

3,5 tonnás teherbírású gépkocsira
GÉPJÁRMŰVEZETŐI

állást hirdetünk.

Jelentkezését leadhatja: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. • Tel.: 74/529–260

E-mail: munkaugy@erovzrt.hu
(04595)

Nikosz
a ranglistán

Szeptember 18. és 22. között 
a horvátországi Varasdon 
(Varazdin) rendezték 2019 
ITTF Junior Circuit Golden 
versenysorozat újabb állomá-
sát. Az A-kategóriás serdülő 
és junior nemzetközi asztali-
tenisz versenyen a szekszárdi 
Kizakisz Nikolaosz a magyar 
válogatott színeiben, három 
számban is indult a serdülők 
mezőnyében.

Csapatban Lei Balázzsal 
nem sikerült a főtáblára ke-
rülniük, párosban viszont a 
legjobb 32 közé jutottak. Ki-
zakisz a serdülők egyéni ver-
senyében selejtező csoportjá-
ból feljutott a 64-es főtáblára, 
ahol előbb a bosnyák Pandu-
revic ellen nyert döntő szett 
11:9-re, majd a legjobb 16 
közé jutásért a spanyol Mi-
ro-t verte ugyancsak 3:2-re.

A nyolcaddöntőben aztán 
a világranglista 8. helyezett-
je, a kínai Lin Shidong már 
túl nagy „falat” volt (0:3), 
ám a szekszárdi fiatal így is 
bravúros eredményt ért el a 
három évvel idősebbek kö-
zött. Teljesítményével Nikosz 
értékes pontokat szerezve 
felkerült a serdülő világrang-
listára.  SZV

Főpróba: a KSC nyerte az 50. Sió Kupát
Kupagyőzelemmel hangolt a 
bajnoki rajtra az Atomerőmű 
KSC Szekszárd női kosárlabda 
csapata, amely a saját rende-
zésű 50. Sió Kupa döntőjében 
biztosan nyert a Sepsiszent-
györgy ellen.

Az Európa Kupa mérkőzésnek 
is beillő – mindkét csapat részt-
vevője a nemzetközi sorozat-
nak –, mintegy 800 néző előtt 
megrendezett finálét a román 
bajnok Sepsi kezdte jobban. A 
második negyedben aztán nem 
csak átvette a vezetést a Dojkic 
és Ruzickova (képünkön) vezé-
relte KSC, de el is léptek ellenfe-
lüktől a szekszárdiak, akik végül 
magabiztos, 17 pontos sikerrel 
tartották itthon a kupát.

Az eredményhirdetésnél gaz-
dára találtak a különdíjak is. 
A torna legjobb játékosának a 
KSC amerikai hátvéd-bedobó-
ja, Tyaunna Marshall, a legered-
ményesebb kosarasnak Chrissy 
Givens (ACS Sepsi, 38 pont) bi-
zonyult. Különdíjat vehettek át 
a csapatok legjobbjai: Chrissy 
Givens (Sepsi), Studer Ágnes 
(Szekszárd), Ameela Li (BEAC), 
Zala Friskovec (NKE Csata), és 
a győztes csapat edzője, Djokics 
Zseljko is.

Az elmúlt szezon legtöbbet 
fejlődő szekszárdi játékosának 
járó dr. Pető Gyula díjat Kiss 

Virág, a Horfer Serleg által fel-
ajánlott, a leghűségesebb szek-
szárdinak járó különdíjat Studer 
Zsuzsa érdemelte ki. A most 
alapított Szabó György díjat az 
elmúlt szezon legtöbbet fejlő-
dő Tolna megyei játékvezetője, 
Propszt Amanda kapta. 

Az elmúlt szezon legjobb 
szekszárdi játékosának járó 
Szabó Ödön vándor- és örökös 
díjat Gereben Lívia érdemelte 
ki. A májusban leukémiával di-
agnosztizált fiatal tehetség – aki 
a klub tájékoztatása szerint ha-
marosan csontvelő-átültetésen 
esik át – a torna előtti napon 
személyesen vette át az elisme-
rést a menedzsmenttől.

– A második és harmadik 
negyedben voltak jó periódu-
saink, sikerült a mérkőzés előtt 
megbeszélteket megvalósítani – 
értékelt a lefújást követően Djo-
kics Zseljko. – Nagyon megható 
volt Gereben Livi videó-üzene-
te az eredményhirdetéskor. Az 
idei szezonban érte is fogunk 
játszani, de ő is sokat fog segíte-
ni azzal, hogy plusz motivációt 
ad nekünk. Nagy szükségünk 
lesz rá, mert nagyon erős baj-
nokság vár ránk, sok kiélezett 
mérkőzéssel. 

A KSC szeptember 28-án ha-
zai pályán, a Zalaegerszeg ellen 
kezdi a 2019/2020-as bajnoki 
idényt.   SZV
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Sporthírek
Kézilabda. Újabb győzelem-
mel folytatta szereplését a 
Szekszárdi FGKC NB II-es 
női kézilabda csapata. Tabajdi 
Ferenc fiatal együttese ezúttal 
hazai pályán, a Balatonbog-
lár ellen nyert magabiztosan 
(34–21), és harmadmagával 
– vezeti a tabellát.
Labdarúgás. Búcsúzott a 
Magyar Kupától a Szekszár-
di UFC. Dienes Pál csapata a 
főtábla 1. fordulójában hazai 
pályán maradt alul az ugyan-
csak NB III-as Lipóttal szem-
ben, miután a 2–2-es döntet-
lent követő tizenegyes párbajt 
a vendégek nyerték 4–3-ra.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• 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.

AGÓRA MOZI
Szeptember 29., vasárnap  

– október 2., szerda

15:00 |  Playmobil: A Film

17:00 |  Akik maradtak

19:30 | A Wall Street pillangói

Október 3., csütörtök 

– október 5., szombat

15:00 |  Mancs őrjárat

17:00 |  Halálos iramban: 

Hobbs és Shaw

19:30 |  Volt egyszer egy 

Hollywood

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. október 2. (szerda) 19:00 
– Színházterem
Camoletti: Hatan pizsamában

Múzsa bérlet, I. előadás. A főbb 
szerepekben: Hajdu Steve (Ber-
nard), Vándor Éva/Szőlőskei Tí-
mea (Jacqueline). Rendező: Gál-
völgyi János.

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. október 3. (csütörtök) 18:00 
– Művészetek Háza
Ki nyer ma Szekszárdon?

Játék és hangverseny 70 percben. 
Czigány György „Ki nyer ma? Játék 
és muzsika tíz percben” című mű-
sora idén 50 esztendős. Az utolsó 
adásig (2007) generációk nőttek fel 
a magyar rádiózás legnépszerűbb 
komolyzenei műsorán. Aki kérdez: 
Czigány György. Közreműködnek: 
Pintér Gabriella énekművész, Loz-
sányi Tamás orgonaművész és a 
Szekszárdi Madrigálkórus. Vezényel: 
Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

2019. október 4. (péntek) 10:30 
– Béla király tér
Aradi vértanúk emlékünnepe

Éppen 170 esztendeje, 1849. ok-
tóber 6-án végezték ki Aradon az 
1848–49. évi szabadságharc 13 hon-
védtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a 
napon gróf Batthyány Lajos egykori 
miniszterelnököt. A mártírokról év-
ről évre nemzeti gyásznap keretében 

emlékezünk meg. Ünnepi műsort 
a Baka István Általános Iskola di-
ákjainak admak. közreműködik a 
Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei 
Szervezete.

Koszorúzási felhívás
Azon intézmények és szervezetek, 
akik az október 4-i ünnepségen ko-
szorút szeretnének elhelyezni a ’48-
as emlékműnél, koszorúzási szán-
dékukat október 3-án 12:00 óráig  
jelezhetik a kulturális központ In-
formációs Szolgálatánál (Szekszárd, 
Szent I. tér 10., tel.: 06–74/529–610).

2019. október 5. (szombat) 
10:00–18:00 – Rendezvényterem
ESKÜVŐ ÉS PARTY EXPO 2019

A régió legjobb esküvő és party 
szolgáltatói minden területről, a 
limuzintól a galambröptetésig... 

A belépés díjtalan.

2019. október 5. (szombat) 17:00 
– Prométheusz park
Szent Mihály Bátorság Nap

A legbátrabb szekszárdi gyer-
mekek ünnepe. Akadálypályák 
óvodások, kisiskolások és felső 
tagozatosok számára, amelyek tel-
jesítése ügyességet, bátorságot és 
akaraterőt igényel. Zenél a Csur-
gó zenekar. További információ: a 
www.szekszardagora.hu. Esőnap: 
október 12. (csütörtök)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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. BMKK, Remete te-
rem (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 Nyugdíjas 
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. BMKK, 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. Képviselői Iroda 
(Dózsa 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.)

2019. október 1. (kedd) 15:00
Múzeumi Őszbúcsúztató – Idősek Világnapja

Rubányi Anita előadóművész, múzeumpedagógus felolvasása 
Polcz Alaine „Ideje az öregségnek” című művéből.

Bevezetőt mond Lovas Csilla főmuzeológus.
WMMM Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)

2019. október 2. (szerda) 13:00 – 16:00
A lámpás én vagyok – Tanások napja

Múzeumpedagógai ötlet-bőrze a Pedagógusok Világnapja 
alkalmából.

13:00 órától WMMM főépülete (Szent I. tér 10.)
14:00 órától WMMM Vármegyeházi Kiállítás (Béla király tér 1.)
15:00 órától WMMM Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)

2019. október 3. (csütörtök) 16:00
Tudományos találkozások a múzeumban – Tradicíó-innováció

A Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítás megtekintése,  
foglalkozás.

WMMM Vármegyeházi Kiállítás (Béla király tér 1.)

Részletes program: www.wmmm.hu

Közreműködők:
| Ének | Kovács Fanni (12.A)
| Köszöntés | 
Heilmann Józsefné igazgató
| Citerazenekar | 
Bakonyi Réka (8.), Harsányi Réka 
(9.D), Hajdú Bálint (11.A), Kovács 
Fanni (12.A), Vass Odett (8.o.)
| Vers | Szirányi Péter (11.D) 
| Zongora | Sándor Zsigmond (10.D) 
| Gitár | Hollósi Hanna (10.D), 
Fábián Viktor (12.D) és Molnár 
Márta, Pilisi Anna (11.A) és Tóth 
Mónika
| HuMen Zenekar | 
Földesi Bálint – harsona (10.A), 
Balogh Benedek – tuba (10.A), Sági 
Róbert – dob (10.A), Kovács-Sza-
bó Áron – trombita (12.B), Oszter 
András – vadászkürt (10.o.), Létai 
Izsó – tenor szaxofon (8.o.)  
| A műsort ismertetik | 
Ábrahám Dorottya és 
Farkas-Kozics Iván (11.C)

GARAY JÁNOS
GIMNÁZIUM 
DÍSZTEREM
2019. október 1. (kedd) 
16:30 óra

„Egy óra belőlünk”
a Zene Világnapján

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezetének Nyug-
díjas Alapszervezete szüreti 
hangulatú teadélutánt tart. 
Tisztelettel meghívja tagjait, és 
minden érdeklődőt.
Program: 
1.)  „Szívküldi” Dalkör zenés 

műsora
2.)  Szüreti bevonulás és szüreti 

páros tánc
Időpont: 2019. október 10. 

(csütörtök) 15:00 óra
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet október 

4-ig, személyesen és telefonon, 
hétfőn és csütörtökön 08:00–
10:00 óráig (Dózsa Gy. u. 1., 
06–70/933–8361).

Választási közlemény – a jelöltek listája
Szekszárd Megyei Jogú Városban a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi általános választásán a szavazóla-
pon a polgármesterjelöltek sorrendje:
1. Bomba Gábor László ÉSZ
2. Ács Rezső FIDESZ-KDNP
3. dr. Ótós Attila Mi Hazánk

Szekszárd Megyei Jogú Városban a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek 2019. évi általános választásán a szava-
zólapon az egyéni választókerületi képvi-
selőjelöltek sorrendje:

1. egyéni választókerületben:
1. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
 FIDESZ-KDNP
2. Zaják Rita ÉSZ
3. Sörös Erik Mi Hazánk
4. Németh Zsolt  független

2. egyéni választókerületben:
1. Csötönyi László ÉSZ
2. Czank István Mi Hazánk
3. dr. Haag Éva FIDESZ-KDNP

3. egyéni választókerületben:
1. Somogyi Gábor Andor Mi Hazánk
2. Nyerges Tibor ÉSZ
3. Gyurkovics János FIDESZ-KDNP

4. egyéni választókerületben:
1. Vig Ádám Mi Hazánk

2. Csillagné Szánthó Polixéna FIDESZ-KDNP
3. Jantner Lászlóné ÉSZ

5. egyéni választókerületben:
1. dr. Máté István  FIDESZ-KDNP
2. Illés Tamás ÉSZ
3. dr. Ótós Attila Mi Hazánk

6. egyéni választókerületben:
1. Kieszné Huszár Dóra FIDESZ-KDNP
2. Murvai Árpád ÉSZ
3. Lajkó Zsolt Mi Hazánk

7. egyéni választókerületben:
1. Rácz Zoltán Rókus ÉSZ
2. Tóth Róbert FIDESZ-KDNP
3. Lencz Sándor Mi Hazánk

8. egyéni választókerületben:
1. Sárközi János József független
2. Sütő Péter Mi Hazánk
3. Szegedi Attila FIDESZ-KDNP
4. Faragó Zsolt ÉSZ

9. egyéni választókerületben:
1. Gulyás Róbert ÉSZ
2. Móra Viktória FIDESZ-KDNP
3. Bognár Cecil független
4. Molnár Adrián Mi Hazánk

10. egyéni választókerületben:
1. Somogyi János Mi Hazánk
2. Mácsik Henrietta Gabriella ÉSZ
3. Máté Péter FIDESZ-KDNP

Szekszárd Megyei Jogú Városban a települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választásán a szavazólapon a né-
met nemzetiségi képviselőjelöltek sorrendje:
1. Häfner Adél
2. Pálné Nähr Györgyi 
3. Farkas Pál Györgyné
4. Mikola Péterné
5. Töttős Gábor
6. Cziráki Zoltán
7. Simon Attila Jánosné 

Szekszárd Megyei Jogú Városban a te-
lepülési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők 2019. évi általános választásán a 
szavazólapon a roma nemzetiségi képvi-
selőjelöltek sorrendje:
1. Dorogi Szófia FIROSZ
2. Kolompár József FIROSZ
3. Sárközi Mónika FIROSZ 
4. Babina Attila  FIROSZ
5. Kovács György (1959) LUNGO DROM 
6. Gyarmati Gábor  LUNGO DROM
7. Brill Malvina FIROSZ
8. Szeli Erika FIROSZ
9. Gyarmati Géza LUNGO DROM
10. Kovács György (1990) LUNGO DROM
11. Sárközi János József FIROSZ
12. Kovács Krisztián LUNGO DROM

Tolna Megyei
Német 
Nemzetiségi
Önkormányzat 
Szövetsége
Egyesület
}

Paprika vásár
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
őrölt fűszerpaprika (csípős, 
édes), kedvezményes áron meg-
rendelhető előzetes előjegyzés 
alapján, kedden és pénteken 
08:00 – 10:00 óráig 

A Babits Mihály Kulturális 
Központ mozi melletti irodájá-
ban. Fűszerpaprika egységára: 
2.700,- Ft/kg.

Szeretettel várunk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos megrendelőnket.
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GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  zöldség, gyümölcs
forgalmazás,

•  tisztított, konyhakész 
termékek készítése, és 
kiszállítása a megye 
területén.

Akciós ajánlatunk:
szeptember 30-tól – október 14-ig
• zsákos öröshagyma 150,- Ft/kg

• zsákos burgonya 150,- Ft/kg
többféle kiszerelésben.

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek 07:30 – 16:30 óráig,

szombat 06:00 – 11:00 óráig.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!(04592)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04578)

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

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

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

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (04588)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04580)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04573)


