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2019. OKTÓBER 23. SZEKSZÁRD
Ünnepi megemlékezés

NEMZETI ÜNNEP

10:30 - ÜNNEPI HANGVERSENY
Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem

Közreműködik: a Szekszárdi Kamarazenekar
Művészeti vezető: Kovács-Buzás Márta

Műsoron: Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven és Jean Sibelius művei

11:30 – MEGEMLÉKEZÉS
Szent István téri emlékmű

Emlékező beszédet mond: Dr. Horváth Kálmán, kormánymegbízott
Irodalmi megemlékezés: a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákjai előadásában

Egyházi áldást mond: Dr. Kaszó Gyula, református lelkész
Közreműködik: Alisca Brass Band és a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete

Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem

A gyerekeket a nap folyamán kézműves műhellyel  
és ingyenes matinévetítéssel várjuk a Babits Mihály Kulturális Központban.

Részletes információ: www.szekszardagora.hu
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A TARTALOMBÓL

Megmenthető
A súlyos károk ellenére a szak-
emberek véleménye szerint meg-
menthető a múlt szerdai gázrob-
banásban megsérült Herman 
Ottó utcai társasház, mondta el a 
helyszínen tartott sajtótájékozta-
tón Ács Rezső polgármester.
 → 2. oldal

Mindennapi
Október 16-án immár hetedik 
alkalommal ünnepelte a Ke-
nyér Világnapját az AM DAK 
Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium. A Garay téri 
eseményen Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes kenyeret ál-
dott meg.
 → 5. oldal

Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési ismeretekről 
tartott tájékoztatást a Magyar 
Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezetének soron leg-
utóbbi előadásán a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság két ezredes, dr. Balázs 
Gábor és Bán Attila.
 → 7. oldal

Tehetségkutató
Tehetségkutató kerékpárver-
senyt rendezett október 12-én 
a Baka iskola melletti bringa-
pályán a BringaSuli Szekszárd 
és a Szekszárdi Sportközpont. 
Az eseményen 4–14 éves gyer-
mekek mutathatták meg, hogy 
mire képesek két keréken.
 → 12. oldal 
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Nemzetiségi szavazás
Az ötfős települési német 
önkormányzatba bekerült 
képviselők (valamennyien a 
Tolna Megyei Német Nemze-
tiségi Önkormányzatok Szö-
vetsége Egyesület jelöltjei): 
Töttős Gábor 180 szavazat, 
Farkas Pálné 167, Häfner 
Adél 148, Mikola Péterné 
126 és Cziráki Zoltán 112.

A szekszárdi roma önkor-
mányzat ugyancsak 5 fős 
képviselő testületét Kovács 
György (Lungo Drom) 84 
szavazat, Sárközi János Jó-
zsef (FIROSZ) 74, ifj. Kovács 
György (Lungo Drom) 73, 
Babina Attila (FIROSZ) 73 
és Gyarmati Gábor (Lungo 
Drom) 72 alkotja.
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A polgármester maradt, a testület kicserélődött
Ács Rezső (Fidesz-KDNP) 
maradt Szekszárd polgár-
mestere az október 13-án 
megtartott önkormányzati 
választást követően, míg a 
megyeszékhely közgyűlésé-
ben az Éljen Szekszárd Egye-
sület (ÉSZ) képviselői kerül-
tek többségbe.

Az elmúlt vasárnap a polgár-
mester személyére és tíz egyéni 
körzetben önkormányzati képvi-
selőkre voksolhattak a szekszár-
diak. A névjegyzékben szereplő 
26 759 választópolgár közül végül 
12 932-en járultak az urnákhoz, 
ami 48.33%-os részvételi arány.

A polgármesteri székért hár-
man szálltak versenybe, végül a 
regnáló városvezető, Ács Rezső 
(Fidesz-KDNP) 298 szavazattal, 
vagyis valamivel több, mint két 
százalékos különbséggel nyert 
Bomba Gábor László, az ÉSZ 
polgármester-jelöltje előtt. A Mi 
Hazánk Mozgalom jelöltjére, dr. 
Ótós Attilára a választásra jogo-
sultak mindössze 2.86 százaléka 
voksolt.

Ács Rezsőt 2014-ben a szava-
zatok 46.62 százalékával válasz-
tották polgármesterré, akkor a 
tíz egyéni körzetből kilencben 
nyert a Fidesz-KDNP, ezúttal 
azonban csak négyben diadal-

maskodott kormánypárti jelölt, 
hatban az ÉSZ jelöltjei kapták a 
legtöbb voksot. A városi közgyű-
lésben – a kompenzációs listáról 
bekerült képviselőkkel együtt – a 
tizennégy mandátumból az Él-
jen Szekszárd nyolcat, míg a Fi-
desz-KDNP hatot szerzett meg.

„Először is köszönöm a szek-
szárdiak támogatását, a bizalmu-
kat, amivel elismerték a munkán-
kat, munkámat, és köszönöm az 
aktivistáink rengeteg segítségét” 
– nyilatkozta vasárnap éjjel a me-
gyei napilapnak az újraválasztott 
polgármester. „Nagy projektek, 
fontos döntések előtt állunk, 
amelyeket szeretnénk végig vin-
ni, s most csak reménykedhetek, 
hogy sikerül ezeket megvalósí-
tani a szekszárdiak érdekében. 
Nem lesz könnyű az elkövetke-
ző időszak, de én nem adom fel, 
bízom benne, hogy ki tudunk 
alakítani valami együttműködést 
a város további fejlődése érdeké-
ben” – tette hozzá a megyeszék-
hely régi-újvezetője.

Ács Rezső az MTI-nek úgy 
nyilatkozott, a közeljövő legfon-
tosabb feladata a város stabil gaz-
dálkodásának megőrzése, illetve 
hogy továbbvigyék a folyamatban 
lévő fejlesztéseket. „A Modern 
városok programban sok min-
dent előkészítettünk, ezért ha az 
ötéves ciklus végén nem épülne 
meg a tudásközpont, vagy a vá-
rost elkerülő út, akkor nem len-
nék elégedett” – tette hozzá.

Ács Rezső azt mondta, to-
vábbra is fontosnak tartja, hogy 
a vállalkozásoknak megfelelő 
környezetet, a családoknak – a 
bölcsődei, óvodai, egészségügyi 

fejlesztéseken keresztül – jó kö-
rülményeket tudjanak biztosítani.

Bomba Gábor, az ÉSZ polgár-
mesterjelöltje közösségi oldalán 
mondott köszönetet az őt és 
képviselő társait támogatóknak. 
„A közgyűlésben többséget sze-
reztünk. Ez egy nagyon fontos 
eredmény, a jövőben érvényesül-
ni fog a szekszárdiak akarata. Az 
Éljen Szekszárd Egyesület képvi-
selőivel azon leszünk, hogy teljes 
kontrollt gyakoroljunk a polgár-
mester felett. Nélkülünk nem 
lehet ezentúl semmilyen fontos 
döntést meghozni!” – írta a köz-
gyűlésbe a kompenzációs listáról 
bekerült Bomba Gábor.

A 2019-es önkormányzati 
választás eredménye:
Polgármester:
ÁCS REZSŐ (Fidesz-KDNP) 
6353 szavazat (49.77%); Bomba 
Gábor László (Éljen Szekszárd!) 
6055 szavazat (47.43%); dr. 
Ótós Attila (Mi Hazánk Mozga-
lom) 357 szavazat (2.8%)
Képviselők:
1. Egyéni Választó Kerület
G R É C Z Y- F É L E G Y HÁ Z I 
GYÖNGYVÉR (Fidesz-KDNP) 
529 szavazat (47.27%); Zaják 
Rita (ÉSZ) 512 (45.76%); Németh 
Zsolt (független) 45 (4.02%); Sö-
rös Erik (Mi Hazánk) 33 (2.95%)
2. Egyéni Választó Kerület
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ (ÉSZ) 
603 szavazat (48.2%); dr. 
Haag Éva (Fidesz-KDNP) 586 
(46.84%); Czank István (Mi 
Hazánk) 62 (4.96%)
3. Egyéni Választó Kerület
GYURKOVICS JÁNOS (Fidesz- 
KDNP) 735 szavazat (54.85%); 

Nyerges Tibor (ÉSZ) 551 
(41.12%); Somogyi Gábor An-
dor (Mi Hazánk) 54 (4.03%)
4. Egyéni Választó Kerület
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA (Fidesz-KDNP) 
663 szavazat (47.22%); Jantner 
Lászlóné (ÉSZ) 655 (46.65%); 
Vig Ádám (Mi Hazánk) 86 
(6.13%)
5. Egyéni Választó Kerület
ILLÉS TAMÁS (ÉSZ) 676 sza-
vazat (49.02%); dr. Máté István 
(Fidesz-KDNP) 636 (46.12%); 
dr. Ótós Attila (Mi Hazánk) 67 
(4.86%)
6. Egyéni Választó Kerület
MURVAI ÁRPÁD (ÉSZ) 583 
szavazat (52.66%); Kiesz- 
né Huszár Dóra (Fidesz-KDNP) 
483 (43.63%); Lajkó Zsolt (Mi 
Hazánk) 41 (3.7%)
7. Egyéni Választó Kerület
RÁCZ ZOLTÁN RÓKUS (ÉSZ) 
602 szavazat (51.5%); Tóth 
Róbert (Fidesz-KDNP) 504 
(43.11%); Lencz Sándor (Mi 
Hazánk) 63 (5.39%)
8. Egyéni Választó Kerület
FARAGÓ ZSOLT (ÉSZ) 478 
szavazat (44.1%); Szegedi Atti-
la (Fidesz-KDNP) 464 (42.8%); 
Sárközi János József (független) 
90 (8.3%); Sütő Péter (Mi Ha-
zánk) 52 (4.8%)
9. Egyéni Választó Kerület
GULYÁS RÓBERT (ÉSZ) 
644 szavazat (49.39%); Móra 
Viktória (Fidesz-KDNP) 554 
(42.48%); Bognár Cecil (függet-
len) 64 (4.91%); Molnár Adrián 
(Mi Hazánk) 42 (3.22%)
10. Egyéni Választó Kerület
MÁTÉ PÉTER (Fidesz-KDNP) 
665 szavazat (48.97%); Mácsik 
Henrietta Gabriella (ÉSZ) 639 
(47.05%); Somogyi János (Mi 
Hazánk) 54 (3.98%)

A töredékszavazatok alapján  
számolt úgynevezett kompen-
zációs listáról a Fidesz-KD-
NP és az Éljen Szekszárd is 
két-két képviselőt delegálhat 
a közgyűlésbe: Bomba Gábor 
László (ÉSZ), Dr. Haag Éva (Fi-
desz-KDNP), Kővári László (Fi-
desz-KDNP), Zaják Rita (ÉSZ).

Az eredmény nem jogerős!
 SZV

Gázrobbanás: hétfőn kezdik a helyreállítást
Hétfőn kezdik meg a hely-
reállítási munkát a Herman 
Ottó utcai gázrobbanás hely-
színén. Az eljárás rendkívül 
bonyolult és veszélyes.

Ács Rezső polgármester a gáz-
robbanás helyszínén csütörtök 
délután megtartott sajtótájé-
koztató elején visszautasította 
a szárnyra kelt pletykákat, mely 
szerint az önkormányzat nem 
szentel elég figyelmet a tragédi-
ára. Hozzátette, nem tartja sze-
rencsének, hogy bárki „politikai 
haszonszerzés céljára” használja 
fel a tragédiát. Mint azt tudat-
ta, 13 lakást szabadítottak fel a 
lakók elhelyezésére és eddig 5 
család jelezte igényét az elhe-
lyezésre vonatkozóan. Hangsú-
lyozta, bár az önkormányzatot 
csak a lakók elhelyezését ille-
tően terheli kötelezettség, ezen 
messze túlmenően segítséget 
nyújtanak.

Emlékeztetett, még a tör-
téntek napján összehívtak egy 
válságstábot, melynek tagjai 
többek között rendőrök, tűz-
oltók és biztosító társaságok 
szakemberei és a takarításban is 
segítettek, de a bútorok elszál-
lításában is segédkeznek. Ki-
emelte, kialakítottak egy olyan 

stratégiát, mely mentén segíteni 
szeretnének, a műszaki szak-
emberek pedig kidolgoztak egy 
javaslatot, hogy a helyreállítás 
megkezdődhessen. Elmondta, 
pénteken és szombaton elis-
mert statikus szakemberek ér-
keztek az ország több pontjáról 
és elfogadták a javasolt műszaki 
megoldást. Ezt követően hét-
főn egyeztetéseket folytattak a 
rendőrséggel, tűzoltókkal és a 
műszaki szakemberekkel, majd 
a közös képviselők és a biztosí-
tó társaságok szakembereinek 
részvételével.

A polgármester kijelentette, 
folyamatosan figyelemmel kö-

vetik a történéseket és igyekez-
nek koordinálni a munkát. A 
városvezető egyben köszönetet 
mondott a vállalkozóknak és ci-
vileknek az általuk tett rengeteg 
felajánlásért.

Dr. Balázs Gábor megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató arról 
tájékoztatott, hogy tűzvizsgála-
ti eljárás keretében vizsgálják a 
történtek okát. Az eljárás lefoly-
tatására, annak megkezdésétől, 
vagyis október 9-től számítva 
60 nap áll rendelkezésre. Amint 
eredmény lesz, értesítik a tulaj-
donosokat – tette hozzá.

Korcsmár István, az Alisca 
Bau Építőipari Zrt. vezérigaz-

gatója tudatta, első lépésben 
megtámasztják a szintek főfa-
lait. Ezt követően a robbanás 
alatti helyiségben egy nehéz 
állványzatot helyeznek el, majd 
kemény műanyag habot építe-
nek fel, hogy megtartsa a fölöt-
te lévő padlózatot. A betonhab 
mellett szintén dúcolásokat 
alakítanak ki, majd ugyanezt 
elvégzik a következő szinten is. 
Ha ez sikerül, akkor túl vannak 
a munka legnehezebb részén 
– mondta Korcsmár István, 
aki hangsúlyozta, a rendkívül 
veszélyes és bonyolult lesz az 
eljárás.

A vasbeton padlót ezt köve-
tően kézzel kezdik bontani, ez-
után a főfalakkal párhuzamo-
san egy vasbeton falat emelnek, 
melynek tetejére öntött födémet 
helyeznek el. Ha ezzel végeztek, 
akkor a munkát átadják a szak-
kivitelezőknek.

A vezérigazgató elmondta, a 
főfalak állapotáról akkor győ-
ződhetnek meg érdemben, ha 
már eltakarították a törmelé-
ket. Mint mondta, az eddigiek 
alapján feltételezik, hogy a főfal 
megtartja funkcióját, de a hét-
főn kezdődő munka előrehalad-
tával még bármi kiderülhet.  

 S. V.

NÉVNAP–TÁR
Október 20. (vasárnap) – Vendel
Vendel: német eredetű; jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Október 21. (hétfő) – Orsolya, Orsika
Orsolya:  1.) latin eredetű; jelentése: kis medve; 

2.) ófelnémet-latin eredetű; jelentése: ló, paripa.
Orsika: az Orsolya rövidített és kicsinyítőképzős származéka.
Október 22. (kedd) – Előd, Korinna
Előd: magyar eredetű; jelentése: elsőszülött, ős.
Korinna: latin-angol-német eredetű; jelentése: szívecském.
Október 23. (szerda) – Nemzeti Ünnep | Gyöngyvér, Gyöngyi
Gyöngyvér: Arany János névalkotása; jelentése: gyöngytestvér.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja.

Október 24. (csütörtök) – Salamon
Salamon: héber eredetű; jelentése: békés, szelíd.
Október 25. (péntek) – Blanka, Bianka
Blanka: középlatin-spanyol eredetű; jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.
Bianka: a Blanka név olasz formája; jelentése: fényes, ragyogó, fehér.
Október 26. (szombat) – Dömötör, Amanda, Armand
Dömötör: a Demeter magyar alakváltozata; jelentése: jelentése: Démétér-
nek, a föld istennőjének ajánlott.
Amanda: latin eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Armand: Herman francia megfelelője.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 20.
(vasárnap)

Október 21.
(hétfő)

Október 22.
(kedd)

Október 23.
(szerda)

Október 24.
(csütörtök)

Október 25.
(péntek)

Október 26.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap
max. 24o , min. 10o

közepesen felhős | köd
max. 25o , min. 10o

gyengén felhős | köd
max. 23o , min. 10o

gyengén felhős | köd
max. 22o , min. 10o

gyengén felhős | köd
max. 22o , min. 10o

zápor
max. 20o , min. 10o

közepesen felhős 
max. 19o , min. 10o
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Mindennapi kenyerünk: szemléletet (is) formálnak
Október 16-án immár hete-
dik alkalommal ünnepelte a 
Kenyér Világnapját Szekszárd 
belvárosában az AM DAK 
Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium. A Garay 
téri eseményen Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes ke-
nyeret áldott meg.

Az ENSZ negyven évvel ezelőtt 
jelölte ki október 16-át élelme-
zési világnapnak, hogy felhívja 
az emberek figyelmét földünk 
élelmezési gondjaira. Ehhez 
kapcsolódott 2001-ben a pékek 
világszövetsége a kenyér világ-
napjának ünneplésével, amihez 
kötődően karitatív programokat 
rendeznek közel 30 országban. 
A világnap alkalmat ad arra is, 
hogy a pékek és a búzatermelők 
munkáját is ünnepeljük, s egy-
ben ráirányítsuk a figyelmet ezen 
alapvető élelmiszer fontosságára.

Jeszenka Ildikó, a Csapó 
Dániel középiskola általános 

főigazgató-helyettese nyitotta 
meg a szemléletformáló szek-
szárdi rendezvényt, melyen sok 
gyerek is megjelent. Az igaz-
gató-helyettes szerint ez a nap 
emlékeztet bennünket arra, 
hogy ne mulasszuk el a rászo-
ruló emberek segítését. Ilyen a 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara által felügyelt Magyarok 
Kenyere jótékonysági program, 
amelynek keretében az össze-
gyűjtött milliónyi búzaszemből 

készült liszttel és a belőle sütött 
kenyérrel a nehéz sorsú hazai és 
Kárpát-medencei magyar gye-
rekeket, családokat támogatják 
minden évben.

A Garay téren felállított sát-
rak alatt a palánki szakiskola 
péknek készülő diákjai kenye-
ret és langallót sütöttek tanáraik 
segítségével, s az érdeklődők a 
kóstolók mellett a hagyományos 
Tolna megyei péksütemények-
ből, különböző kalácsokból és 

perecekből láthattak kiállítást. 
Az eseményen bemutatták az 
iskola diákjai által őrölt lisztből, 
kovásszal készült 3 kg-os kenye-
ret, melyet Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány létrehozója 
áldott meg, majd a jelenlevőkkel 
közösen mondott imát „min-
dennapi kenyerünkért”.

Miközben az óvodások és 
kisiskolások a kenyértészta da-
gasztásával és a palánki iskola 
kertjéből származó fűszer- és 
gyógynövényekkel ismerkedtek, 
Jeszenka Ildikó lapunk kérdésé-
re elmondta, idén szeptember-
ben 40 fővel indult pék-cukrász 
szakirányú képzés a Csapóban. 
A gyakorlatot a tankonyha 
mellett partnereiknél teljesítik 
a diákok, akik időről időre meg 
is méretik felkészültségüket. 
Legutóbb Uri Gergő és Orsós 
Janó kapott bronzminősítést 
és különdíjat kalácsára, illetve 
perecére egy hagyományőrző 
pékversenyen.  - fl -

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: R

ET
K

ES
 T

A
M

Á
S

A világhírű Herendi porcelán vendégeskedik városunkban
Apponyi, Viktória és Roth-
schild mintás porcelánokban 
gyönyörködhetnek a dísztár-
gyak szerelmesei a Várme-
gyeháza kiállítóterében.

Szekszárdra hozta legszebb 
termékeit a Bakony szívében 
működő Herendi Porcelán-
manufaktúra Zrt., amelynek 
káprázatos készleteiből idősza-
ki tárlatot rendeztek be a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
munkatársai. Az október 9-i 
megnyitón a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke, Csillagné 
Szánthó Polixéna – aki már di-
ákként szívébe zárta a herendi 
porcelánokat – köszönetét fe-
jezte ki az ötletgazdáknak, hogy 
sor kerülhetett e nagy múltú cég 
dísztárgyainak szekszárdi be-
mutatására.

A cég vezérigazgatója, dr. Si-
mon Attila a megnyitón igye-
kezett pár szóban beavatni az 

európai porcelántörténet kezde-
teibe az érdeklődőket. A fehér 
aranynak is nevezett tárgyak 
gyártása kontinensünkön a 18. 
században indult hódító útjára, 
mint nemesi használati cikk. 
Ekkortól hoztak létre királyok, 
császárok és nemesi udvarok 
porcelánmanufaktúrákat. Tet-
ték mindezt azért, mert így ol-

csóbb volt keleti motívumokkal 
díszített tárgyakat előállítani, 
mint azokat Kínából, Japánból 
Európába hozatni.

A mára a világ valameny-
nyi pontján ismert és elismert, 
1826-ban a Sopronban szüle-
tett Stingl Vince által alapított 
Herendire 1851-ben Viktória 
királynő is felfigyelt, s a brit 

uralkodó azonmód rendelt is 
egy lepkés-virágos motívummal 
gazdagított készletet. Ezt a min-
tát aztán a későbbi gyárigazgató, 
a herendit világszerte ismertté 
tevő Fischer Mór a királynőről 
nevezte el. Azóta világszerte 
így ismerik, és 160 évvel az ese-
ményt követően Viktória király-
nő dédunokája, Vilmos herceg 
és Kate Middleton esküvőjére 
ismét Herendről szállítottak 
porcelánt – nászajándékba.

A kaolin, a földpát és a kvarc 
különleges elegyével, egyedi 
égetési technikával készített 
porcelánoknak Simon Atti-
la szerint stílusteremtő erejük 
van. A gyár évente 300–400 új 
terméket dob piacra, így kije-
lenthető, hogy naponta egy új 
herendi porcelánnal lepik meg 
a világot.

A herendi tárlat 2020 tavaszá-
ig látogatható a Vármegyeháza 
kiállítóterében.  Gy. L.
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Az egész Európában egységes 
112-es segélyhívó számon a 
mentők, a tűzoltók és a ren-
dőrség segítségét kérhetik a 
bajba jutottak. A telefonhí-
vások alapján beazonosítják 
a tartózkodási helyet, és a 
legközelebbi rendőrségről, 
mentő- vagy tűzoltóállomás-
ról küldik a segítséget.

Tűzmegelőzési ismeretek kerültek a fókuszba
Tűzmegelőzési ismeretek té-
makörben tartott tájékozta-
tást a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság a 
Magyar Rákellenes Liga Szek-
szárdi Alapszervezetének so-
ron legutóbbi előadásán.

Dr. Balázs Gábor ezredes, 
megyei katasztrófavédelmi 
igazgató arról beszélt, hogy mi 
is a teendő, ha minden elővi-
gyázatosságunk ellenére bekö-
vetkezett a baj, és tárcsáznunk 
kell a 112-es segélyhívót. Az 
ezredes elmondta, az időténye-
ző szempontjából fontos, hogy 
a bejelentő is felkészült legyen, 
jó tudni hát, milyen kérdésekre 
kell válaszolnia. Meg fogják tőle 
kérdezni a nevét, az elérhetősé-
gét, hogy mi és hol történt, és 
mi van veszélyben. Balázs Gá-
bor kiemelte, hogy amennyiben 
tüzet észlelünk, a lehetőségeink 
figyelembe vételével, saját tes-
ti épségünk szem előtt tartása 

mellett igyekezzünk mindent 
megtenni a lángok megfékezése 
érdekében, hiszen minden nagy 
tűz egy kis tűzzel kezdődik…

Bán Attila ezredes, megyei 
tűzoltósági főfelügyelő a lakás-
tüzek elkerülése, illetve oltása 
címmel tartott előadást. A Tolna 
Megyei Tűzmegelőzési Bizott-
ság ügyvezető elnöke elmond-
ta, hogy a tűzesetek közel ötöde 

keletkezik az otthonokban. A 
kiváltó okok között pedig legy-
gyakrabban a konyhai tűzesetek, 
a tüzelő-fűtő berendezések nem 
megfelelő karbantartottsága, 
valamint az elektromos hálózat 
túlterheltsége szerepel. A fűtési 
szezon kezdetével a főfelügyelő 
kiemelt hangsúlyt fektetett a 
fűtőkészülékek és a kémények 
felülvizsgálatára, mellyel szá-

mos probléma kiküszöbölhető 
és megelőzhető. Nyakunkon 
vannak az ünnepek, ezért az 
ezredes kitért a gyertyagyújtás 
veszélyeire, és egy szemléletes 
videó segítségével arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy amennyi-
ben meggyullad a tűzhelyen az 
olaj, semmiképpen ne próbáljuk 
meg vízzel eloltani. 
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Szekszárd palackban
A Szekszárd Palack a minő-
ség és az elkötelezettség 
fokmérője a borvidéken. 
Az ebbe töltött borokat és 
az elmúlt évek tapasztala-
tait osztják meg a szekszár-
di borászok október 22-én, 
egy budapesti kóstolón.

Négy éve készült el a Szek-
szárd Palack, amibe kizárólag 
a borvidék három kiemelt 
fajtája: bikavér, kékfrankos és 
kadarka tölthető. Az elegáns, 
gyümölcsös és fűszeres bo-
rokhoz egy egyedi burgundi 
palacktípus volt az ideális vá-
lasztás, amelyen kívül négy-
szer körbefut a Szekszárd fel-
irat, és látható rajta a borvidék 
logója is. A palackba kerülő 
borokat vakkóstolás alapján 
választják ki, ezzel biztosítva 
a hibátlan, fajtajelleget vagy 
borstílust képviselő, termő-
helyi karakterű borokat.

A Szekszárd Palackot 2015-
ben még csak 14 borászat 

használta, 2019-ben pedig 
már húsz, a palackba tölthető 
borok száma évi 27-ről 45-
re emelkedett. A statisztika 
mellett fontos a fogyasztói 
reakció is. Tüü Péter két-
szeres sommelier-bajnok jó 
ötletnek tartja a Szekszárd 
Palackot. Egyrészt mert vizu-
álisan megkülönböztethető a 
fogyasztók számára, másrészt 
mert minőséget jelez, így a 
vásárlónak is segítséget nyújt, 
bátrabban választja. A külföl-
diek is értékelik, mikor látják, 
hogy ez egy minőségorientált 
szemlélet. 

Október 22-én, a Société 
Budapest termeiben 16 szek-
szárdi pincészet mutatja be 
egy kötetlen sétálókóstoló ke-
retében a Szekszárd Palackba 
töltött borait. A borkedvelők 
itt teljes képet kapnak majd a 
borvidék legjobb kadarkái-
ból, kékfrankosaiból és bika-
véreiből. 

Wineglass Communication

Jutalom járt a szorgalmas kadétoknak
Arany- és ezüst parolikat, 
vagyis évfolyamjelző dísz-
gombokat adtak át október 
10-én a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Ady Endre 
Szakképző Iskolájának hu-
szonhárom, honvéd kadét 
képzésben résztvevő növen-
dékének.

A szokás régi hazai kadétha-
gyományokra vezethető vissza. 
A 19. század közepén katona-
iskolákat létesítettek a Magyar 
Királyság területén: a növendé-
kek 12 éves korukban kerültek 
az intézetekbe, majd négy és 
kétéves gyakorlati képzés után 
altisztként szolgáltak tovább. A 
legkiválóbbak tiszti rendfoko-
zatot is elérhettek.

A 2017 szeptemberében 
Szekszárdon elindított honvéd 
kadét képzés egy szakgimnázi-
umi, négy éves képzési rend-
szer, benne az általános tan-
tárgyak mellett honvédelmi 

tárgyakból is számot adnak 
tudásukról a diákok. Kép-
zésük végén – az érettségin 
túl – honvédelmi ügyintéző 
szakképesítésből is vizsgáz-
nak. A tanulók az elméleti 
képzés mellett kiképzéseken, 
kötelező nyári gyakorlatokon, 
lőgyakorlatokon, valamint 
laktanya- és reptérlátogatáso-

kon is jelen vannak, de vívni 
is megtanulnak.

A kadétoknál már az első 
évfolyam végétől adnak át dí-
szgombokat, amely motiváló 
lehet a diákok jobb tanulmányi 
eredményeire. Október 10-én a 
kadétosztályok legjobb tanulói, 
a 10. osztályos, színötös – hat 
tárgyból is dicséretet kapott 

– diák, Jákob Kristóf három 
aranygombot is átvehetett, 
akárcsak a 11. osztályos Janó 
Máté, aki 4,69-es átlagot ért el. 
Érdekesség, hogy az ötven ka-
détból most rekordszámú, hu-
szonhárom diák vehette át az őt 
megillető évfolyamjelző dísz-
gombot a helyi katonai szervek 
és az intézmény vezetőjétől.

Az ünnepségen megjelent 
Vass Zoltán alezredes, a Ma-
gyar Honvédség Hadkiegészítő 
Felkészítő és Kiképző Parancs-
nokságának részlegvezetője, 
Kvanduk Tamás őrnagy, az MH 
Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság 
szekszárdi irodavezetője és 
Vén Csaba őrnagy, a Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda vezetője, illetve az iskola 
képviseletében Juhász Gábor 
tagintézmény-vezető, valamint 
Varga Balázs és Tálosi Zoltán 
tanárok, önkéntes műveleti 
tartalékosok.  Gy. L.

Gyorsan és pontosan lőtt
Két első helyezéssel és pálya-
rekordokkal tért haza egy né-
metországi lövészversenyről 
dr. Eördögh Attila hadnagy, a 
Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság kiemelt főnyomozója.

Dr. Eördögh Attila a Steel Chal-
lenge (gyorsasági fémcéllövé-
szet) Országos Bajnokságon 
elért kiváló eredménye alap-
ján kapott meghívást a német 
nemzeti bajnokságra, melyet 
szeptember 27. és 29. között 
rendeztek meg. A szekszárdi 
főnyomozó Philippsburgban is 
kiválóan célzott, hiszen a nagy-
kaliberű puska és a kiskaliberű 
puska nyílt kategóriában is az 
első helyet szerezte meg. Utób-
biban ráadásul a verseny ab-
szolút legjobb idejével győzött, 
valamint hat pályából ötön új 
pályarekordot állított fel. A nyílt 
(open) kategória azt jelenti, 
hogy a fegyverrel kapcsolatban 
nincsenek szigorú „műszaki” 
megkötések, így például hasz-

nálhatóak optikai irányzékok, 
kompenzátorok is.

A fémcéllövészet, mint sport 
célja a kis és nagy kaliberű 
maroklőfegyverek, puskák és 
a sörétes puskák lehető legy-
gyorsabb, de pontos találatokat 
eredményező használata, an-
nak készség szintre fejlesztése a 
biztonsági és versenyszabályok 
maradéktalan betartása mellett 
– tudtuk meg dr. Eördögh Attila 
rendőr hadnagytól.   SZV

Tematikus táborokkal segítenék a tehetséggondozást
Életet kell vinni a dolgokba 
– vallja Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes, aki peda-
gógiájában a tapasztalást, 
a természetközelséget és a 
lelkiséget részesíti előnyben. 
A Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány alapítója Szekszárdon 
járt a héten.

Mint arról a nyár elején la-
punk is hírt adott, az Illyés 
Gyula Gyakorló Általános Is-
kola dolgozói, pedagógusai, 
diákjai és szüleik székelyföldi 
gyermekotthonban lakó kis 
rászorulóknak gyűjtöttek ado-
mányokat. Az ajándékok aztán 
prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar 
(KPVK) dékánja segítségével 
jutottak el a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett 
gyergyószárhegyi Kájoni János 
Gyermekotthonba. A szek-
szárdiak akkor ígéretet kaptak 

Csaba testvér látogatására, és a 
ferences rendi szerzetes a héten 
meg is érkezett a tolnai megye-
székhelyre.

Kedd délelőtt előbb a gya-
korló iskola kisdiákjainak tar-
tott előadást (képünkön), akik 
izgatottan várták a barna csu-
hás szerzetest. Böjte Csaba az 
Istennel való kapcsolatunkról 
beszélt az alsós gyerekek és taní-
tóik előtt. Egy kis Jézus szobrot 

is hozott magával, amit meg is 
koronázott, de mint elmondta, a 
legfontosabb, hogy a „szívünk-
ben koronázzuk meg őt”. A dön-
téseink Isten akarata szerintiek 
legyenek – hangsúlyozta Csaba 
testvér –, mert ha el is tévedünk 
néha, a Jóisten, a „mennyei 
GPS” visszaterel a bennünket a 
helyes útra.

A több mint hatezer gyer-
meket megmentő Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány vezetője 
délután, a Család Akadémia 
második szemeszterének nyi-
tó alkalmán tartott előadást 
„Ki szívét osztja szét... A leg-
nagyobb család Európában” 
címmel. Ezt megelőzően prof. 
dr. Szécsi Gábor dékánnal és 
a szálkai ifjúsági tábort vezető 
Decsi-Kiss Jánossal közösen 
tartott sajtótájékoztatót, melyen 
egy tehetséggondozó program 
elindításáról, tematikus (nyári) 
táborokról esett szó. Az erről 
szóló megállapodást egy-két 
hónapon belül aláírhatják.

Csaba testvér szerint a cél az, 
hogy kimozdítsák a gyereket a 
négy fal közül, hogy lássanak, 
tapasztaljanak, alkossanak a fi-
atalok. Szécsi Gábor hozzátette, 
a táborok akkor lehetnek sike-
resek, ha a mentorálásban köz-
reműködő hallgatóik is profi-
tálnak belőle, ha Böjte Csaba 
felfogását magukévá teszik. 

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 21-től október 25-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04655)

M
unkaszüneti nap

MENÜ Október 21. Október 22. Október 23. Október 24. Október 25.

„A”
1250 Ft

Marhagulyás Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Halrudacska,
párolt rizs,

tartármártás

Szárazbab-
főzelék,

 sertéspörkölt

Mustáros
csirkecomb,

karottás
párolt rizs

„B”
1250 Ft

Marhagulyás Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Torinói
jércemell,
friss saláta

Lecsós
sertésborda,

tarhonya

Rántott
csirkecombfilé,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Bolognai
spagetti,

trappista sajt

Napi
ajánlat
1150 Ft

Sertésborda
rántva,

steakburgonya,
franciasaláta

Sertésborda
rántva,

steakburgonya,
franciasaláta

Sertésborda
rántva,

steakburgonya,
franciasaláta

Sertésborda
rántva,

steakburgonya,
franciasaláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

Zöldséges-
köleses

csirkemell

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04660)

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

(04661)

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
(7100 Szekszárd,

Epreskert u. 9.) munka-
társat keres (Szekszárd és 
vonzáskörzetéből) teljes 

munkaidőben 
történő foglalkoztatással 

csatornamű-kezelő
munkakörbe. (04673)

FELADATA:
• gravitációs és nyomott  szennyvízrendszerek, valamint

szennyvízátemelő műtárgyak hibaelhárítási és karbantartási
feladatainak elvégzése;

• dugulás elhárítási munkákban való aktí v közreműködés;
• véd területek karbantartása;
• munkaidőn kívül, készenléti  beosztás alapján a készenlét-

vezető utasításait betartva a szakszerű munka elvégzése.
ELŐNYT JELENT:
• „B” kategóriás vezetői engedély,
• víziközmű-szolgáltatónál szerzett  munkatapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK:
• Megegyezés szerinti  jövedelem,
• stabil vállalati  hátt ér,
• cafeteria jutt atás.
Jelentkezését, önéletrajzát elküldheti  az alábbi e-mail címen: 

munkaugy@erovzrt.hu vagy érdeklődhet 
a 74/529-260-as telefonszámon.
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Október 13-ai rejtvényünk megfejtése: Frédéric Chopin, George Sand 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pohlon Ádám. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését október 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Kövess engem!
„Amikor Jézus továbbment 
onnan, meglátott egy embert 
a vámszedő helyen ülni, akit 
Máténak hívtak, és így szólt 
hozzá: Kövess engem! Az fel-
kelt, és követte őt.”  (Máté 9, 9)

Úgy képzelem, hogy Máté szülei 
hálából adták ezt a nevet gyer-
meküknek: Mattitjahu – Jahve 
ajándéka – így látták őt. És talán 
reménység is volt a névadásban: 
fiuk egyszer majd olyan férfi 
lesz, aki Mattitjahu, azaz Jahve 
ajándéka lesz – mások számára 
is. Van-e ennél szebb összefogla-

lása annak, amit egy szülő érez 
gyermeke világra jötténél, és 
amit jövőjére gondolva jókíván-
ságként megvalósulni remélne?

Ám mindezt a reményt elnyel-
te az az élet, amelybe Máté fel-
nőttként került. Vámszedőként 
élve Kapernaumban aligha volt 
valaki, aki ránézve így sóhajtott 
volna: Isten ajándéka nekünk ez 
az ember... Úgy képzelem, hogy 
talán maga Máté is tudta ezt, és 
akart volna változtatni rajta, de 
nem volt elég ereje ahhoz, hogy 
megváltoztassa az életét. Egé-
szen addig, amíg meg nem hal-
lotta a Názáreti Jézus hívását.

Milyen egyszerű ez a mondat: 
„Kövess engem!” S milyen egy-

szerűnek tűnik a szó nélküli en-
gedelmesség e hívásra. Két világ 
közötti átjáró ez, kétféle sors kö-
zötti határátkelő: Krisztus hívá-
sa és az annak való engedelmes-
ség. Átjáró az áldás felé. Átkelő 
a rendeltetésünk beteljesítésére. 
Mert Máté Jézus mellett lett iga-
zán Máté, azaz Isten ajándéka. 
Az ő Lelkének ereje, megváltó 
útja és halál feletti győzelme for-
málta őt Mattitjahuvá. Ahogy 
Simont Péterré és Sault Pállá. 

Nekünk is ez az esélyünk és 
reményünk. Szabadok és Isten 
rendelése szerinti önmagunk le-
hetünk Krisztus hívása nyomán: 
„Kövess engem!” Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

Családi Nap az Sz+C Stúdió Kft.-ben
Ahogy 2008 óta hagyomá-
nyosan minden évben, úgy 
idén ősszel is megrendezés-
re került az Sz+C Stúdió Kft. 
Családi Napja, ahol a munka-
társak családjukkal együtt, 
közös szórakoztató progra-
mokon vehettek részt. Idén 
Bíró Bence Péter, a Fulfilled.
hu alapítója és Kitanics Márk 
pszichológus voltak a rendez-
vény vendégelőadói.

Az Sz+C Stúdió Kft. családbarát 
munkahelyként idén 12. alka-
lommal rendezte meg Családi 
Napját. A rendezvény helyszíne a 
Tartsay utcai központi iroda-üz-
letház volt, ahol már reggeltől 
izgalmas programok várták a 
vendégeket. Lelkileg és szelle-
mileg is gazdagodhattak a részt-
vevők a két pszichológiai témájú 
előadásnak köszönhetően.

Bíró Bence Péter tippeket 
mutatott be, melyek segítségével 
elkerülhetjük a kiégést. Előadá-

sát kutatásokra alapozta, hogy 
az ötletek a munka világára ve-
títve mily módon tudnak segít-
séget nyújtani a mindennapok 
során. Az előadó rávilágított 
arra a 9 tényezőre, mellyel még 
inkább élvezni, szeretni tudjuk 
munkánkat.

Kitanics Márk pszichológus 
nem mindennapi, életszerű, iz-
galmas prezentációt tartott. Az 
„Internet – áldás vagy átok?” 
című előadásában saját szak-
mai életéből, munkájából vett 

életképekkel, tapasztalásokkal 
gazdagította a tudományos ku-
tatások eredményeit.

Az előadások ideje alatt a gye-
rekek sem unatkoztak: Orbán 
Ferenc tánctanár vezetésével 
többek között a cha-cha-cha és 
a tangó lépéseit gyakorolták. A 
délelőtt folyamán lehetőség volt 
egy izgalmas, valódi bűvész mű-
sort megtekinteni. A látványos, 
lebilincselő előadás a gyerme-
kek és felnőttek érdeklődését 
egyaránt lekötötte, de meg is 

mozgatta a nézőközönséget, hi-
szen közülük kerültek ki a bű-
vész vendégszereplői.

A családtagok megtekinthet-
ték a központi telephelyet, dél-
ben bográcsos ebédet fogyaszt-
hattak. A Családi Nap süti-sütő 
versennyel zárult, ahol összesen 
15 különféle, gyönyörű és íny-
csiklandozó süteményt kóstol-
hattak meg az édesszájúak. A 
három legfinomabb sütemény 
készítője díjazásban részesült.

A közösen eltöltött nap idén 
is vidáman, jó hangulatban telt. 
Az ilyen rendezvények min-
dig jobban összekovácsolják a 
csapatot, a családtagok pedig 
megismerkedhetnek a mun-
kahellyel, a munkatársakkal. A 
pozitív visszajelzések és a ren-
dezvény sikere minden évben 
megerősíti a cég vezetőségét 
abban, hogy továbbra is lehető-
séget kell biztosítani a Családi 
Nap megszervezésére. (x)

 (04671)

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének kö-
vetkező összejövetelére 2019. 
október 29-én 13:30 órakor 
Szekszárdon a Kórház Lila épü-
letében kerül sor.

Előadó: dr. Hegedűs Gyula 
belgyógyász – gyógyszerész.

Előadás címe: „Új terápiás le-
hetőségek a diabéteszben”.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

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
(04656)
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Nagy utat járt be a szociális munkás képzés Szekszárdon
Az elmúlt három évtizedben 
közel kétezren végeztek szo-
ciális munkásként a szekszár-
di és székesfehérvári képzési 
helyeken – derült ki a Pécsi 
Tudományegyetem szekszár-
di karának október 11-i ren-
dezvényén.

Prof. dr. Nagy Janka Teodóra 
dékán-helyettes, tanszékvezető 
köszöntötte e képzéstípus har-
mincéves jubileumát szakmai 
konferencia keretében ünneplő-
ket (képünkön). A PTE KPVK 
Kultúra- és Társadalomtudomá-
nyi Intézetének szociális tanul-
mányok tanszéke társszervezé-
sében megvalósult találkozón 
kutatásról, képzési aktualitások-
ról és gyakorlati módszerekről 
egyaránt szó esett.

Dr. Joó Aranka, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 
szakmai irányítási főosztályá-
nak vezetője előadásában em-
lékeztetett, 1989-ben mintegy 

kéttucat jelentkezővel indult el 
Szekszárdon a képzés, amelyre 
folyamatosan a magas színvonal 
és a hallgatóbarát szemlélet volt 
jellemző. A szakmai színvonal 
kapcsán dr. Joó Aranka hangsú-
lyozta: a szociális munka tekin-
tetében mindig is cél volt, hogy 
az ellátottak a legjobb színvo-
nalú segítségben részesüljenek. 
Megjegyezte ugyanakkor, segí-
tő, támogató környezet nélkül 

olyan magas színvonalú kép-
zést fenntartani nem lehet, mint 
amilyen Szekszárdon létezik.

Az 1989-es indulásról szólva 
prof. dr. Zádori Iván dékán-he-
lyettes felhívta a figyelmet, a 
megyeszékhelyen akkoriban 
már létezett egy magas színvo-
nalú szakmai műhely, másrész-
ről a rendszerváltásnál komoly 
piaci igény is jelentkezett szoci-
ális szakemberekre. E gyakor-

latorientált szak kínálata azóta 
többféle elemmel bővült, így 
már felnőttképzési programok-
kal és egyéb szakirányú képzé-
sekkel is foglalkoznak, a jövő-
ben pedig szociálpedagógusi 
mesterszakot is indítanának.

A képzés beindításánál „bá-
báskodóknak” nem volt könnyű 
dolguk – erről már az egyik ala-
pító, dr. Jánosi György beszélt. 
Kiemelte, már a szociális mun-
kás névvel is meg kellett küzde-
ni a pártállami keretek között. 
A szak elindításáról a Németh 
kormány utolsó kultuszminisz-
terével lehetett egyezkedni, aki-
nek segítségével a marxista-le-
ninista esti egyetem helyén – a 
felszámolt Munkásőrség épü-
letében – végül megkezdhet-
ték munkájukat. A programok 
hamar elkészültek, bár elfogad-
tatásuk szintén nehézkes ügy-
menetet igényelt – mondta az 
egykori alapító. 

 Gy. L.



2019. október 20. 2019. október 20. 1312

Szekszárdi dobogósok, U11 
(10 kör): 2. Steig Benjamin 
(Szekszárdi KSE). U15 (10 
kör): 2. Takács Péter (Szek-
szárdi KSE). U17 (18 kör): 2. 
Bakó Jonatán, 3. Nemes Noel 
(mindkettő Szekszárdi Szaba-
didős KE). U19 (21 kör): 1. 
Koleszár Olivér (Szekszárdi 
KSE), 2. Forró Lajos (Szek-
szárdi SZKE).

Női Elit: 1. Novotny Gréta 
(Szekszárdi SZKE). Szeni-
or1 (18 kör): 2. Szalai Gá-
bor (Szekszárdi KSE), 3. Bíró 
Zoltán (Szekszárdi SZKE). 
Szenior2: 1. Balázs Tibor 
(Szekszárdi SZKE). Amatőr 
férfi (21 kör): 1. Fónai László 
(egyéni induló), 2. Straubin-
ger Balázs, 3. Kelemen Csaba 
(mindkettő Szekszárdi KSE). 

Győzelemmel kezdett a KSC az Európa Kupában
A vártnál talán nehezebben, 
szorosabb mérkőzésen, de 
győzelemmel kezdte Európa 
Kupa szereplését az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a női 
kosárlabda csapata.

Az I-jelű csoport első fordulójá-
ban Djokics Zseljko vezetőedző 
együttese a Basket Hema SKW 
fiatal gárdáját látta vendégül. A 
papírforma biztos hazai sikert 
ígért, ám a korosztályos válo-
gatottak (U18, U20) egész sorát 
felvonultató belgák nem adták 
olcsón a „bőrüket”.

Az első negyedben még csak 
egy kosárnyival tartottak előbb-
re a szekszárdiak, akik a játék-
rész utolsó percében dobott hat 
ponttal fordították meg az ered-
ményt. Aztán elkapta a fonalat a 
KSC, amely az este során 28 (!) 
pontig jutó horvát Ivana Doj-
kics és a szlovák Maja Ruzicsko-
va (18) vezérletével a 27. percre 
19 pontosra hizlalta előnyét.

Itt mintha el is hitték volna 
a hazaiak, hogy „zsebben a két 
pont”, mert jelentősen visszaesett 
a játékuk. A keményen küzdő 
belgák pedig vérszemet kaptak, 
és két pontra felzárkóztak (36. p.: 
53–51). Ennél közelebb szeren-
csére nem kerültek, így a Szek-
szárd végül behúzta a sikert.

– Amit ki lehetett hagyni, 
azt kihagytunk. Úgy sikerült 
megnyernünk ezt a kevésbé 
szép, de annál inkább kemény 
mérkőzést, hogy nem igazán 
volt olyan játékos, akire építe-
ni lehetett volna támadásban 
– értékelt Djokics Zseljko ve-
zetőedző.

A KSC szombaton a PINKK 
együttesét fogadja, jövő szer-
dán pedig a német Herner TC 
otthonában játszanak ismét 
EK-mérkőzést.

Eredmény: Atomerőmű 
KSC Szekszárd – Basket Hema 

SKW 59-55 (17–15, 17–6, 10–
15, 15–19).

Szekszárd, 1000 néző. Ve-
zette: Ninkovics (szerb), Katic 
(horvát), Mikulic (horvát).

SZEKSZÁRD: Studer Á., 
DOJKIC 28/3, Theodoreán 3/3, 
McCall 4, RUZICKOVÁ 18. 
Csere: Bálint 6, Kiss, Daniel, 
Studer Zs. Edző: Djokics Zselj-
ko. A HEMA legjobb dobói: BI. 
MASSEY 12, de Meyer 11/3. 38. 
p.: 57–51.

Kipontozódott: Be. Massey 
(34. p.), Theodoreán (40. p.).

 SZV
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Mozgalmas hétvégéken van túl a Szekszárdi KSE
Október 5-én rendezte meg a 
Szekszárdi Kerékpáros Spor-
tegyesület a VII. Szekszárd 
GP-t és Suli Kupát.

A futamok között az U19 és az 
Open kategória hozott igazán 
nagy izgalmakat, a többi korcso-
portban sima győzelmek szület-
tek. Az Open futamban sajnos 
történt egy nagy bukás is: Lippai 
Marcell egy részhajrá megnyeré-
se után esett el. A Narke Cycling 
Team bringását kulcs- és meden-
cecsont sérüléssel szállították 
kórházba – műteni szerencsére 
nem kellett –, Marcinak ezúton 
is mielőbbi felépülést kívánunk. 

A futamot végül a Szekszárdi 
KSE csapatában nevelkedett Ist-
lstekker Zsolt (BVSC) nyerte. A 
viadalon a rendező egyesület is 
kitett magáért, hiszen sportolói 
egy arany-, négy ezüst és egy 
bronzérmet gyűjtöttek (lásd ke-
retben).

Steig Gábor sikere
Október 12-én Pécsett zárult 

a megújult országúti versenyso-
rozat, az AutóCity Skoda Chal-
lenge. Öt szakaszos „bajnokság” 
(Komló Nagydíj, Hosszúhetény 
hegyi időfutam, Zengő Grand 
Prix, Villányi Nagydíj, Pécs PTE) 
utolsó futamán Steig Gábor be-

biztosította összetett győzelmét a 
Master II. kategóriában. A Szek-
szárdi KSE bringása az egyedüli, 
aki az Elit mezőnyben korábban 

aratott három győzelme után 
másik két kategóriában is (Hob-
bi, Master II) összetettet tudott 
nyerni.  SZV

Tolna megye legnagyobb villanyszerelő 
cége, az Elektrolit Kft. keres:
1.) szakképzett villanyszerelőt

(változó munkahelyre);

2.) szakképzett műszaki eladót.
Bérezés: megegyezés szerint, próbaidő lejárta után 

cafeteria. Védő- és munkaruha biztosítása, valamint a 
vidékről történő munkába járás támogatása.

Feltétel: szakirányú végzettség.

Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az
elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy

személyesen, illetve postán a 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 06–30/300–7888-as telefonszámon 

lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS

(04669)
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Tehetségkutató kerékpár-
versenyt rendezett október 
12-én a Baka István Általános 
Iskola melletti bringapályán 
a BringaSuli Szekszárd és a 
Szekszárdi Sportközpont.

A Magyar Kerékpáros Szövetség 
és a KOMÉTA által támogatott 
eseményen 4-14 éves gyerme-
kek mutathatták meg, hogy mire 
képesek két keréken. A várako-
zásoknak megfelelően sokan 
neveztek az ingyenes versenyre, 

ahol végül közel hetvenen mér-
ték össze tudásukat. Nemcsak 
Szekszárdról, de a környező 
településekről is érkeztek részt-
vevők, sőt még Tamásiból is jött 
egy nagyobb csapat.

A gyermekek korosztályonként 
különböző pályákon mérhették 
össze tudásukat. Az akadályok 
között gumi labirintus, libikóka, 
különböző egyensúlyi akadályok 
és ugratók is szerepeltek, de az 
ügyességen kívül a jó erőnlét és 
kitartás is sokat számított.

A hat korosztályban a fiúkat 
és a lányokat külön értékelték. 
Az élményen kívül minden in-
duló oklevéllel lett gazdagabb, a 
dobogós helyezettek pedig kula-
csot, fényvisszaverő karpántot, 
biciklis villogót és természe-
tesen fényesen csillogó érmet 
vihettek haza. 

A legjobbak
U5 fiú: 1. András Kornél 

Krisztián, 2. Glósz Ádám, 3. 
Marusa Milán. Lány: 1. Ba-
logh Sára, 2. Balogh Anikó, 

3. Marusa Eszter. U7 fiú: 1. 
András Péter Patrik, 2. Surján 
Balázs, 3. Kvárik István. Lány: 
1. Szabolcski Léna, 2. Metzger 
Dalma. U9 fiú: 1. Máramaro-
si Mánuel, 2. Mathész Marcel, 
3. Fonyódi Milán. U11 fiú: 1. 
Tulok Darick Simon, 2. Fehér 
Áron, 3. Nagy Előd. Lány: 1. 
Máramarosi Alexa. U13 fiú: 1. 
Apali-Szabó Benedek, 2. Tur-
mann Benjámin, 3. Kránitz 
István. U15 fiú: 1. Kákonyi 
Bálint, 2. Hegedűs Bálint, 3. 
Pintér Zsolt.  - rp -

Fiatalok a nyeregben
Petrovics-emléktorna
A fiatalon elhunyt kiváló hor-
vát kosárlabdázó, Drazsen 
Petrovics emlékére rendez 
ismét emléktornát az Atom-
erőmű KSC Szekszárd októ-
ber 20-án a városi sportcsar-
nokban. A torna ideje alatt 
– az utánpótlás mérkőzéseken 
túl – Petrovics legemlékezete-
sebb meccseiről készült össze-
állítás, és a főszervező, Har-
sányi Mária ritkaságokból és 
relikviákból álló gyűjteménye 
is megtekinthető.
Program: 
•  09:30 Atomerőmű KSC 
Szekszárd – PVSK U12 gyer-
mek (U12) edzőmérkőzés

•  11:30 Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Óbudai Kaszások 
serdülő (U14) edzőmérkőzés

•  13:30 Büntetődobó verseny 
(U12–U14)

• 14:00 Emlékműsor és ko-
szorúzás

•  15:00 Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Pécsi NKA ju-
nior (U18) bajnoki mérkőzés

•  17:00 Hárompontos dobó 
verseny

•  17:30 FKSE Szekszárd – 
Knipl Kft. Bonyhád kadet 
(U16) fiú edzőmérkőzés
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AGÓRA MOZI
Október 20., vasárnap  
15:00 |  Mi újság, kuflik?
17:00 |  Az Aranypinty
19:30 |  Gemini Man
Október 21., hétfő  
– október 23., szerda 
17:00 |  Az Aranypinty
19:30 |  Gemini Man
Október 24., csütörtök  
– október 26., szombat 
15:00 |  Jetikölyök
17:00 |  Demóna:  

A sötétség úrnője
19:30 |  Zombieland  

– A második lövés

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. október 13. (vasárnap) 
14:00 – Színházterem
Vuk – zenés bábjáték

A Vuk című mesejáték Fe-
kete István regényének fel-
dolgozása. Az előadás során 
végigkövethetjük, hogyan 
válik a tapasztalatlan róka-
kölyökből, Vukból magabiz-
tos, bátor felnőtt róka, népé-
nek védelmezője. Előadják: 
F. Nagy Eszter és Felszeghy 
Tibor.

Jegyár: 1.500,- Ft.

2019. október 21–22. (hétfő 
– kedd) – Színházterem
Furfangos Péter

Óvodás-, Kisiskolás- és Ki-
siskolás plusz bérlet előadás. 
Páskándi Géza népmesei mo-
tívumokból merítő mesejáté-
kának, a „Furfangos Péter, 
avagy az egér farkincája” hőse 
Csavaró-Csutorás Péter ván-
dor ezermester, aki „harcba 
száll” a királylány kegyeiért.

Jegyár: 1.000,- Ft.

2019. október 28. (hétfő) 18:00  
– Művészetek Háza

Regionális Kamarakoncert- 
sorozat: Percussion Project 
Pécs ütőhangszeres koncertje

A Percussion Project Pécs fő 
célkitűzése az ütőhangszeres 
muzsika széles körben történő 
prezentálása, megismerteté-
se. Közönségbarát örömzene, 
mely 0–99 éves korig minden-
kinek ajánlott! Koncertjeiken 
ritkán hallható hangszerkü-
lönlegességek is megszólalnak, 
zenéjük a ragtimeon át a latin 
muzsikáig mindenféle műfajt 
felölel. Ritmus, egyediség és 
ütős hangulat egy órában! Sze-
retettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!
Fellépők:
•  Góth Tamás ütőhangszeres 

művész, művészeti vezető
•  Őri Eszter ütőhangszeres 

művész
•  Buzási Kristóf, ütőhangszerek
•  Göncz Máté, ütőhangszerek

A belépés díjtalan.

Koszorúzási
felhívás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata méltóképpen 
kíván megemlékezni az 1956. 
októberi forradalom 63. évfor-
dulójáról.

Az ünnepi megemlékezés és 
a koszorúzás 2019. október 23-
án (szerdán) 11:30 órakor kez-
dődik a Szent István téri 1956-
os emlékműnél.

Kérjük azon intézmények és 
szervezetek képviselőit, akik 
az október 23-i ünnepségen 
az 1956-os emlékműnél ko-
szorút szeretnének elhelyezni, 
hogy koszorúzási szándékukat 
október 21-én (hétfő) 12:00 
óráig szíveskedjenek jelezni a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont információszolgálatánál 
(Szekszárd, Szent I. tér 10., tel.: 
06–74/529–610).

A koszorúkat kérik közvetle-
nül az ünnepség helyszínére, a 
Szent István térre szállítani az 
ünnepség előtt.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes tisztelettel és 
szeretettel meghívja Önt, családját 
és barátait 2019. október 20-án 
(vasárnap) 17:00 órakor kezdő-
dő „Protestáns-napi” hangver-

senyre, a szekszárdi evangélikus 
templomba (Luther tér). 

Vendég: Miss-Sió Kórus (Me-
dina, Sáfrányné Szabó Tünde)

Áhítat: Balázsi Zoltán refor-
mátus lelkész 

Közreműködők: Kedves 
Benedek (Garay János Gim-
názium-klarinét), Tillai Csil-
la (szoprán), Lozsányi Tamás 
orgonaművész, Németh Judit 
előadóművész, az evangélikus 
gyülekezet felügyelője.

Vezényel: Naszladi Judit.
A hangverseny az Országos Protes-
táns Napok bejelentett és kiemelt Tol-
na megyei jótékony célú rendezvénye.

Meghívó

„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 Ügyfélszol-

gálat 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

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III.26.) Kormányren-
delet alapján  ezennel kiírja a 2020. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok 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 rendvédel-

mi feladatot ellátó szervek hivatásos 
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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2019. október 30. (szerda) 10:00
Múzeumi szünetelő – Őszi betakarítás. A szüret
Interaktív foglalkozások: szőlődarálás, préselés,  

kukoricamorzsolás, kézműves foglalkozás,  
majd a helytörténeti kiállításban a tanyabelső  

és présház megtekintése.
Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

(Szekszárd, Szent I. tér 26.)

Részletes program: www.wmmm.hu

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 
a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy október 
28-án (hétfő) 6:30 órától 8:00 
óráig füstöltáru és fűszer áru-
sítást tart nyugdíjas tagjainak.

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart október 21-én (hétfő) 
8:00 és 9:00 óra között, a 
Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. 
Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót. Ugyanitt 
a 2019. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Virág, koszorú
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozata ér-
tesíti a nyugdíjasokat és nagy-
családosokat, hogy a közelgő 
Halottak napja alkalmából 
kedvezményes virág, koszorú 
és gyertya árusítást tart ok-
tóber 21-én és 22-én (hétfő–
kedd) 8:00 órától 15:00 óráig 
az Arany János utca 12. szám 
alatti virágüzletben.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Állomás érte-
síti kedves régi és leendő véradóit, 
hogy november hónapban a pén-
teki napokon kiszállásos (kitele-
pülős), nyílt véradások lesznek 
(mindenkit szeretettel várnak) az 
alábbiak szerint:
November 8.:
Ady Endre középiskolában 
(Széchényi  u. 2–14.), 09:00–
11:30 óráig
November 15.:
Kolping Katolikus Iskolában 
(Pázmány tér 4.), 08:30–10:00 
óráig
November 22.:
Csapó Dániel Szakközép Isko-
la (Szekszárd-Palánk), 09:00–
12:00 óráig
November 29.:
Egészségügyi Szakközép Iskola 
(Szent Gy. A. u. 8–10.), 09:00–
12:00 óráig

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

Megértésüket köszönjük!



2019. október 20.16

2019. október 24. (csütörtök) 17:30
1.) Kibillent életünk helyes arányainak a megtalálása. 

A bölcsesség hét oszlopa.
Előadó: Pongrácz Róbert – katolikus- és protestáns 

teológiát végzett lelkész.

Időpont: 2019. november 07. (csütörtök) 17:30
2.) Vigasz a válságok idején. A Szentírás napjainkra 

érvényes sorai.
Előadó: Pongrácz Róbert – katolikus- és protestáns 

teológiát végzett lelkész.
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem – 7100 Szekszárd, Béla király tér 5. • Szervező: A Keresztény Nevelésért Alapítvány 

A részvétel ingyenes, terembérleti hozzájárulást elfogadunk.

(04667)„Kapaszkodók
egy változó
világban”

Bibliai előadássorozat

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04666)

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!

(04659)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(04652)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól 

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

Október 24. (csütörtök), 9:00 – 16:00 óráig.

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 (04672)

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

(04654)

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  (04658)

KIADÓ!
Szekszárdon raktározási célra

600 m2-es épület egyben, 
vagy több részre bontva.

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762 (04668)


