
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXIX. évfolyam, 40. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2019. november 17.

Pályaválasztás

→ 3. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Testvérvárosok
A németországi Bietighe-
im-Bissingen városának dele-
gációja látogatott Szekszárdra 
az elmúlt héten Jürgen Kessing 
főpolgármester vezetésével. A 
két település harminc évvel ez-
előtt kötött testvérvárosi meg-
állapodást.
 → 2. oldal

Márton-nap
A jó cselekedeteket szimbo-
lizálják azok a kis lámpások, 
amelyekkel a gyerekek felvo-
nultak Márton-napon. Lapunk 
a Kadarka utcai óvoda és a 
Wunderland Kindergarten ovi-
sait, illetve a Baka iskola kisdi-
ákjait leste meg.
 → 5. oldal

Tolcsvay-sztori
Egész ifjúkori zenei munkás-
ságát a kommunista rend-
szer őrző tekintete kísérte, oly-
kor kisebb-nagyobb „köveket” 
görgetve elé. A Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum sorozatában 
Tolcsvay László mesélt pályá-
járól.
 → 7. oldal

Rosszcsontok
Nem kell még megírni az ön-
álló szekszárdi amerikai foci 
nekrológját. A sportág alapja-
it a megyeszékhelyen lerakók 
és a Dunaújvárosból hazatérők 
újra tréningeznek, s ha gyara-
podnak, beneveznek a Divízió 
II-be.
 → 13. oldal
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Kiállítás és szakmabemutató segíti a fiatalokat a döntésben
Jövőd záloga címmel, hu-
szonegyedik alkalommal 
rendezte meg a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Társadalom-
biztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztálya pályaválasztási 
kiállítását és szakmabemu-
tatóját november 12. és 16. 
között a Babits Mihály Kultu-
rális Központ rendezvényter-
mében.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal évek óta szervez bemu-
tatkozási lehetőséget az iskolák 
számára, mely méretét tekintve 
az ország második legnagyobb 
ilyen jellegű expója. A cél a 
gyerekek pályaorientációjának 
elősegítése és a pályaválasztás 
megkönnyítése.

A Jövőd Záloga című Pálya-
választási Kiállítás idén a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
napjával indult, melyre nem 
csak az általános iskolák végzős 
diákjait, de ötödik és hatodik 
osztályosokat is hívtak, mert a 

továbbtanulásról felelősen dön-
teni csak felkészülten, széles 
ismeretek birtokában érdemes.

Örömteli, hogy ilyen sok ál-
talános iskolás részt vesz a ren-
dezvényen, ahogy az is, hogy a 
Centrum mind a kilenc tagis-
kolája meg tudja mutatni a jövő 
évi képzési kínálatát – fogalma-
zott Csapó Gábor. A Szekszárdi 
Szakképzési Centrum főigazga-
tója hozzátette, standjaikon ter-

mészetesen nem csak a képzési 
palettáról szóló szórólapokat 
osztogatják a gyerekeknek, de 
interaktív játékokkal, emellett 
az összes érzékszervre ható, szó-
rakoztató és megélhető prog-
ramokkal készültek a fiatalok 
számára.

Szerdától aztán már az érett-
ségi utáni képzésekkel ismer-
kedtek a diákok. A középisko-
lásoknak a legnevesebb hazai 

egyetemekről, főiskolákról ér-
kezett tanárok, munkatársak, 
diákok szolgáltak értékes, érde-
kes információkkal.

Ezen a napon tartották az 
expó hivatalos megnyitóját, 
melyen dr. Horváth Kálmán 
köszöntötte látogatókat. Tolna 
megye kormánymegbízottja 
örömét fejezte ki, hogy igen 
sok középiskolás érdeklődik a 
pályaválasztási kiállítás iránt, 
és azt kívánta a fiataloknak, 
hogy szerezzenek minél több 
információt, hogy könnyebben 
tudjanak dönteni a továbbta-
nulásról. Dr. Horváth Kálmán 
gróf Széchenyi Istvánt idézve 
emlékeztetett: „A tudományos 
emberfő mennyisége a nemzet 
igazi hatalma.”

A kulturális központban pá-
lyaorientációs szigetet alakítot-
tak ki, ahol a pályaválasztáshoz, 
a leendő munkahely kiválasztá-
sához és az önismeret fejlesztésé-
hez kapnak segítséget a gyerekek.
 SZV

Szakképzés: 2020 őszétől jöhetnek a technikumok 
A Jövőd záloga Pályaválasztá-
si Kiállításon természetesen 
külön standdal jelent meg a 
szakképzés legjelentősebb 
helyi szereplője, a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum, mely-
nek kancellárját, Dömötör 
Csabát a megyeszékhely in-
tézményeiben elérhető kép-
zésekről kérdeztük.

A kancellár elmondta, Szek-
szárdon három iskola működik 
a Centrum égisze alatt. Az Ady 
Endre Szakképző Iskolában a 
műszaki irányok (gépészet, in-
formatika, közlekedés) mellett 
a szolgáltatás területén, az úgy-
nevezett szépészeti ágazatban 
(fodrász, kozmetikus) képeznek 
diákokat, de az intézményben 
népszerűek a honvéd kadét és a 
rendész szakirányok is.

A Vendéglátó Szakképző Iskola 
a vendéglátás (szakács, felszolgáló, 
cukrász) és a turizmus-vendéglá-

tás területén kínál versenyképes 
szakmákat. Dömötör Csaba hoz-
zátette, újdonság, hogy a szakács 
és cukrász tanulók 2020 szep-
temberétől már 5 éves technikusi 
képzés keretében is elsajátíthatják 
a szakmát, a turisztikai techniku-
sok pedig egy éves angol nyelvi 
előkészítő után kezdhetik meg a 
speciális képzést.

Idegen nyelvű előkészítő nem 
csak itt, de a Bezerédj István 

Szakképző Iskolában is elérhető 
lesz a következő tanévtől – hívta 
fel a figyelmet a Szekszárdi SZC 
kancellárja. Az intézményben a 
logisztikai és a vállalkozási-ügy-
viteli szakok mellett kereskedő 
és webáruházi, illetve ipari- és 
kereskedelmi technikus képzés 
zajlik majd 2020 őszétől – utób-
biak idegen nyelven (angol és 
német) is választhatóak lesznek.

A jövő évi változásokról szól-
va a kancellár elmondta: a meg-
újuló szakképzés egy rugalmas, 
a tanulókhoz és a munkaerőpi-
achoz is alkalmazkodó rendszer 
lesz, melynek fókuszában két 
képzési típus, a technikum és 
szakképző iskola áll.

A technikum a minőségi szak-
mai oktatás helyszínévé válik, 
amely egyesíti a gimnázium és a 
szakmatanulás előnyeit. Az 5 éves 
képzés végén a tanuló egyszerre 
kap majd érettségi bizonyítványt 
és technikusi oklevelet. A diák-

nak emellett lehetősége lesz arra, 
hogy először ágazatot válasszon, 
amellyel két évig ismerkedik, 
majd 10. évfolyam után tud szak-
mát választani. Nagy óraszámban 
tanul nyelveket, így előnnyel in-
dul, ha egyetemre menne tovább.

A szakképző iskola három 
éves lesz, melynek első évében 
a tanuló ágazati alapismereteket 
szerez, majd a 9. évfolyam után 
választ szakmát. Ezt követően a 
duális képzés keretében cégek-
nél, vállalkozóknál tanulhat. A 
rendszer rugalmas, megengedi, 
hogy a szakképző iskolából a 9. 
osztály után a diák átmenjen a 
technikumba. Mindenkinek jár 
majd ösztöndíj, a duális kép-
zésben résztvevők szakképzési 
munkaszerződést kapnak – tet-
te hozzá Dömötör Csaba.

Az új szakképzési stratégiát el-
fogadta a kormány, az ehhez kap-
csolódó törvénytervezet pedig 
már a Parlament előtt van.  - fl -

Újravoksolás: nincs változás
Megismételt szavazást tar-
tottak vasárnap a megye-
székhely kettes és a nyolcas 
számú két választókerületé-
ben. Mindkettőben az Éljen 
Szekszárd Egyesület (ÉSZ) 
jelöltje szerezte meg a sza-
vazatok többségét.

A Mi Hazánk jelöltjeinek 
visszalépésével a kettes vá-
lasztókerületben Csötönyi 
László (ÉSZ) és dr. Haag Éva 
(Fidesz-KDNP) között dőlt el 
a képviselői mandátum sor-
sa, míg a nyolcasban Faragó 
Zsolt (ÉSZ), Szegedi Attila 
(Fidesz-KDNP), valamint 
Sárközi János József független 
jelölt neve szerepelt a szava-
zólapon.

A kettes választókerületben 
Csötönyi László 686, míg dr. 
Haag Éva 603 szavazatot ka-
pott, így az ÉSZ jelöltje került 
be a közgyűlésbe. Ebben a vá-
lasztókerületben 49,6 százalé-
kos volt a részvételi arány.

A nyolcas választókerület-
ben ugyancsak az ÉSZ jelöltje 
nyert: Faragó Zsolt 570, Sze-
gedi Attila 494, Sárközi János 
József pedig 9 voksot szerzett. 
Ebben a választókerületben 
2667 szavazópolgár szerepelt a 
névjegyzékben, közülük 1081-

an vettek részt a voksoláson 
(40,55 %).

A megismételt szavazásra 
azért volt szükség, mert ok-
tóber 13-ai önkormányzati 
választáson az ÉSZ jelöltjei 
jogsértéseket követtek el több 
szavazókörben.

Ács Rezső (Fidesz-KDNP) 
az eredménnyel kapcsolatban 
azt mondta, tudomásul veszik 
a szekszárdiak döntését. – Re-
méljük, a másik félben van 
fogadókészség az együttmű-
ködésre. Bennünk van – fo-
galmazott Szekszárd polgár-
mestere. Hozzátette, köszönet 
illeti a szavazókat, és azokat is, 
akik segítették őket a kampány 
során.

Dr. Molnár Kata jegyzőtől 
megtudtuk, a vasárnapi vá-
lasztással kapcsolatban ki-
fogás nem érkezett kifogás a 
Helyi Választási Bizottsághoz, 
így az eredmény szerdán jog-
erőssé válik. A HVB megálla-
pította továbbá, hogy a man-
dátumot szerzett képviselők 
mellett kompenzációs listáról 
dr. Haag Éva és Kővári Lász-
ló (Fidesz-KDNP), valamint 
Bomba Gábor László és Zaják 
Rita Andrea (Éljen Szekszárd) 
kerültek a közgyűlésbe.

 SZV

Hétfőn kísérik utolsó útjára dr. Ferincz Jánost 

November 6-án elhunyt dr. 
Ferincz János, Szekszárd vá-
ros Polgármesteri Hivatalá-
nak egykori aljegyzője.

A munkájára igényes, felké-
szült szaktekintély több mint 
harminc éven át több mun-
kakört is betöltve dolgozott a 
korábbi városi tanácson, majd 
a Polgármesteri Hivatalban 
egészen 2006-os nyugdíjba vo-
nulásáig. Ferincz János kiváló 
szakember volt, a közigazga-
tás és a munka megszállottja. 
Szakmai pályafutása alatt az 
önkormányzati és a közigaz-
gatási rendszer nagy változá-
sokon ment keresztül. A vál-
tozások komoly kihívások elé 
állították az önkormányzati 
és a hivatali működést. Magas 
szintű szakmai munkájának is 

köszönhetően a változásokra 
jól reagált a helyi közigazgatás.

Ferincz János hivatali ve-
zetőként komoly elvárásokat 
támasztott kollégái iránt, 
emellett nagybetűs Ember is 
volt, melynek köszönhetően a 
Polgármesteri Hivatal kollek-
tívájára második családjaként 
tekintett.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere közösségi oldalán 
búcsúzott a néhai aljegyzőtől: 
„1998-ban ismertelek meg, 
mint kezdő, zöldfülű képvise-
lő. Türelmes és segítőkész voltál 
velem, amit nagyon köszönök. 
Sokat tanultam Tőled, szeret-

tem sajátos humorod. A mun-
kádra mindig igényes voltál, 
felkészült, tekintélyt érdemlő, 
kiváló szakembernek ismer-
telek meg. Állhatatosságod és 
kitartásod bizonyítéka, hogy 
több mint 40 évet dolgoztál 
a városért. Haláloddal Szek-
szárd városa és a Polgármesteri 
Hivatal egy kiváló emberrel és 
szakemberrel lett szegényebb. 
Nyugodj békében!”

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Ferincz Jánost 
saját halottjának tekinti. Teme-
tése november 18-án, hétfőn 
15:00 órakor lesz az újvárosi 
temetőben.

Erősítenék a köteléket

A német Bietigheim-Bissin-
gen delegációja látogatott 
Szekszárdra az elmúlt hé-
ten Jürgen Kessing főpol-
gármester vezetésével. A 
két település harminc évvel 
ezelőtt kötött testvérvárosi 
megállapodást.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a vendégek fogadása-
kor elmondta, cél lehet a kö-
vetkező években még inkább 
bevonni a fiatalokat a kötelék 
erősítésébe. Ezzel a német te-
lepülésvezető is egyetértett, és 
elmondta, hogy iskolák, egye-
sületek szívesen létesítenek 
kapcsolatot, a már létező part-
nerségek pedig jól működnek.

Ács Rezső azt is kiemelte, 
hogy a szekszárdi szakembe-
rek sokat tanultak a városüze-
meltetés terén a német kol-
légáiktól, fontosak a gazdasági 
szereplőknél tett látogatások. 
El tudja képzelni, hogy ezen a 
téren tovább léphetnek, hiszen 
a paksi bővítés óriási lehetősé-
geket tartogat.

A városvezető elmondta, 
száz hektáros ipari park ki-
alakítása zajlik, ezt szívesen 
megmutatják az érdeklődő be-
fektetőknek, újságíróknak. Jür-
gen Kessing főpolgármester azt 
ígérte, a két hét múlva esedékes 
gazdasági kamara ülésen beszél 
erről a cégvezetőknek.  

 SZV
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Lámpások hirdették a jó cselekedeteket
A jó cselekedeteket szimbo-
lizálják azok a kis lámpások, 
amelyekkel a gyerekek vá-
rosszerte felvonultak Már-
ton-napon.

A szekszárdi Wunderland Kin-
dergarten ovisait és a szülőket 
kaláccsal és meleg teával kínál-
ták az óvónők az intézmény ud-
varán, majd a népes csapat útnak 
indult. A Garay téren a gyerekek 
rövid műsort adtak, amellyel a 
jóságáról híres Szent Márton le-
gendáját elevenítettek fel.

Márton napi felvonulást tar-
tottak a Baka István Általános 
Iskolában is. Az intézményben 
immár 19. éve hagyomány, 
hogy az elsősök – tanítóik se-
gítségével – elkészítik lámpá-
saikat, amivel aztán négy éven 
keresztül minden november-
ben sétát tesznek az iskola 
környékén alsó tagozatos diák-
társaik, tanáraik és szüleik tár-
saságában. A lampionos felvo-
nulás közben dalokkal – közte 
német nyelvűekkel is – eleve-
nítik fel a Saváriában, a mai 
Szombathely területén született 
püspök legendáját.

Mint azt a Baka iskola peda-
gógusa, Dobrovolni-Gazdag 

Márta elmondta, a kisdiákok a 
Márton nap délelőttjén német 
nyelvű színházi előadáson vet-
tek részt az iskola aulájában, a 
felvonulást követően pedig ka-

láccsal, meleg teával és az elma-
radhatatlan „barátság” kiflivel 
várták őket ugyanott. A felső-
sök ezen a napon német nyelvű 
vetélkedőn vettek részt.

„Elesett a lúd”, „Egyél li-
bám”, „Érik a szőlő”. Ilyen és 
ehhez hasonló gyermekda-
lokkal, mondókákkal csal-
tak mosolyt szüleik arcára a 
Kadarka utcai ovisok Márton 
naphoz kapcsolódó, játékos 
műsorukban. A gyerkőcök 
kis piros lámpácskákat is ké-
szítettek az alkalomból: ezek-
ben mécsest gyújtva vonultak 
körbe november 12-én este a 
Vármegyeháza sétányán. A 
dallamokhoz Kovács József 
hegedűművész adott kíséretet 
a Megyeháza díszterméhez ve-
zető előcsarnokban.

A Márton-napi népi hagyo-
mányőrző program a Kadarka 
utcai óvoda és a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum együttműkö-
désével valósult meg. Szerve-
zésében Szűcs Zsuzsa múze-
umpedagógus mellett Pintér 
Vali és Szuszits Réka óvodape-
dagógusok vették ki részüket. 
A gyerekeket a nap folyamán 
a „Szent Márton és a ludak” 
elnevezésű programon játé-
kos tárlatvezetésre invitálták, 
sőt, kézműves foglalkozással, 
agyagozással segítették tehet-
ségüket kibontakozni. 

 SZV – Gy. L.
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Kutyáknak adnak majd árnyékot az elültetett fák 
A Zölden Szekszárdon és 
környékén nevű környezet-
védő csapat szombaton, a 
megyeszékhely Bogyiszlói 
úti kutyamenhelyén ültetett 
fákat.

Póczik Lili szervező elmondta, 
hogy az egyik tagjuk, Frayné 
Kemény Ági használt függö-
nyökből varrt több mint száz 
ökoszütyőt. Ezek szép számmal 
elkeltek, és az így befolyt közel 
20 ezer forintot fordították a 
csapat első faültetésére.

Az Élet Napja elnevezésű 
programon huszonöt önkéntes 
harmincnyolc fát és két cserjét 
ültetett el a szekszárdi kutya-
menhelyen. Póczik Lili hozzá-

tette, olyan helyet kerestek az 
első fáknak, ahol napi szinten 
hasznukat veszik. Így esett a 

választás a menhelyre, hiszen 
látták, nyáron nincs elég ár-
nyék az állatok számára, azért 

az amúgy is szűkös menhely 
még kisebb helyre szorul.

– Fát ültetni egy remek közös-
ségben a következő generáció 
jövőjére is gondolva csodálatos 
dolog – nyilatkozta lapunknak 
a szervező. – Fontos a környe-
zetünk védelme, fenntartása. 
Ezt a szemléletmódot a fiata-
labbaknak is át kell adnunk, így 
különösen örültünk a legkiseb-
beknek – tette hozzá Póczik Lili.

A faültetés a nyáron szerve-
ződött „10 millió fa” elnevezésű 
országos kezdeményezés első 
akciója volt. A programban 
az ország hetven településén, 
közel háromszáz helyszínen 
mozdultak meg az önkéntesek. 
 SZV

JETA: Jelentős lépések a térségfejlesztésben
Ebben az évben is közintézmé-
nyek sora vált korszerűbbé a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány támogatásával a Paksi 
Atomerőmű környezetében fek-
vő településeken. A Miniszterel-
nökség által támogatott térség-
fejlesztési alapítvány csaknem 
hárommilliárd forinttal segítette 
az önkormányzatok átgondolt 
terveinek megvalósítását idén.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
2011-ben hozta létre a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítványt 
(JETA), hogy általa működtetett 
pályázati rendszer útján segítse az 
életminőség javítását, a települések 
felzárkóztatását az atomerőművet 
befogadó térségben. 2015 óta a 
Miniszterelnökség biztosít forrást 
a jogszerűen, átlátható módon, a 
nyilvánosság teljes körű biztosítása 
mellett működő alapítvány számá-
ra. A JETA érintettségi területén 
negyvenhét Tolna, illetve Bács-Kis-
kun megyei település fekszik.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány 2018-ban ismét 
pályázatot nyújtott be térségfejlesz-
tési támogatásra, hárommilliárd 

forint összegre. A pályázat szakmai 
programjában bemutatták azokat a 
fejlesztési célokat, amelyek a koráb-
biaknál szorosabban illeszkednek 
a Paksra tervezett új atomerőmű 
blokkok előkészítési és létesítési 
programjához. Prioritást élveznek 
a térségi és települési szolgáltatási 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló 
projektek. A Miniszterelnökség po-
zitív döntése után tette közzé önkor-
mányzatok számára kiírt pályázatát 
az alapítvány. Az első fordulóban a 
kuratóriumhoz 155 pályázat érke-
zett, amelyből 139 kapott támogatást 
csaknem kétmilliárd forint értékben.

Ennek köszönhetően 16 gyer-
mekintézmény, 14 művelődési ház, 
tájház és sportlétesítmény felújítá-
sára nyílt lehetőség. A szekszárdi és 
a kalocsai kórház komoly eszköz-
beszerzésekhez nyert támogatást, 
16 település járda- és kerékpárút 
felújítási programra, 6 településen 
új szálláshelyek létesítésére. Az 
alapítvány 39 települési nagyren-
dezvény – falunapok, fesztiválok – 
megrendezéséhez, továbbá a helyi 
fejlesztések előkészítését szolgáló 
tervezési munkákhoz biztosított 
forrást. Orvosi rendelők felújítá-
sa, kommunális gépek beszerzése, 

megújuló energia hasznosítása, 
egyházi ingatlanok, temetők és 
ravatalozók felújítása is szerepel 
a nyertes pályázatok között. Paks 
egy kamaramozi kialakítását tűzte 
célul, Nagydorog a közterületek 
rendben tartására szolgáló gépek 
beszerzését, Bölcske a körzeti 
megbízott szolgálati lakásának fel-
újítását, míg Dunaföldvár egy im-
pozáns belvárosi épület felújítását, 
könyvtárrá alakítását.

A második pályázati fordulóban 
a további egymilliárd forintos ke-
retből a benyújtott 94 pályázatból 
51 támogatása vált lehetővé. Így 
újabb gyermekintézmények, kö-
zösségi létesítmények újulhatnak 
meg.  Megkezdődhet a sióagárdi és 
a bátyai római katolikus templom 
felújítása. Elindulhat Gerjenben a 
térfigyelő kamerarendszer kiépíté-
se, Dunaszentgyörgyön a ravatalo-
zó korszerűsítése, Kölesden pedig 
a Kismegyeháza régóta esedékes 
homlokzati renoválása. 

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcsoló-
dó információk megtalálhatók a 
www.jovonkenergiaja.hu oldalon.

Faddon egészségházat építettek alapítványi támogatással

(04761)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 18-tól november 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04743)

MENÜ November 18. November 19. November 20. November 21. November 22.

„A”
1250 Ft

Marhagulyás Csontleves Zöldborsóleves Füstöltsajt-
krémleves

Grízgaluska-
leves

Szilvás
gombóc,
fahéjas

porcukor

Paradicsomos
káposzta,
sertéssült

Rácos
halfilé

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Budapest
ragu,

párolt rizs

„B”
1250 Ft

Marhagulyás Csontleves Zöldborsóleves Füstöltsajt-
krémleves

Grízgaluska-
leves

Csirkehússal
rakott

brokkoli

Hawaii
jércemell,
kemencés 
burgonya

Rántott
sertésborda,

rizi-bizi,
savanyúság

Currys sült
csirkecomb, 

olívás
tésztasaláta

Rakott
karfiol

Napi
ajánlat
1150 Ft

Csirkecombfilé
chia magos 
bundában,

steak burgonya,
almás-

majonézes 
céklasaláta

Csirkecombfilé
chia magos 
bundában,

steak burgonya,
almás-

majonézes 
céklasaláta

Csirkecombfilé
chia magos 
bundában,

steak burgonya,
almás-

majonézes 
céklasaláta

Csirkecombfilé
chia magos 
bundában,

steak burgonya,
almás-

majonézes 
céklasaláta

Csirkecombfilé
chia magos 
bundában,

steak burgonya,
almás-

majonézes 
céklasaláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Sertésszűz
mustáros 
szószban,

grillezett csöves
kukorica,

párolt bulgur

Sertésszűz
mustáros 
szószban,

grillezett csöves
kukorica,

párolt bulgur

Sertésszűz
mustáros 
szószban,

grillezett csöves
kukorica,

párolt bulgur

Sertésszűz
mustáros 
szószban,

grillezett csöves
kukorica,

párolt bulgur

Sertésszűz
mustáros 
szószban,

grillezett csöves
kukorica,

párolt bulgur
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A Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
Tolna Megyei Szervezetének 
múlt pénteki gálaestjén, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében adták 
át az idei Tolna Megyei Prima 
Díjakat 

A megye egyik legkiemelke-
dőbb közéleti eseményének 
díjátadóján előbb Kovács Pál, 
a Paksi Atomerőmű kapaci-
tásának fenntartásáért felelős 
államtitkár köszöntötte a meg-
jelenteket – Süli János minisz-
ter üdvözletét is tolmácsolva –, 
majd Perlusz László, a VOSZ fő-
titkára mondott ünnepi beszé-
det, és köszönte meg a megye 
vállalkozóinak, amiért munkás-
ságukkal, anyagi támogatásuk-
kal éltetik a Prima díjat.

A rangos elismerést „Magyar 
Sajtó” kategóriában az idén jú-
liusban tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Gottvald Károly, a Tol-
nai Népújság fotóriportere kapta 
posztumusz elismerésként. Gott-
vald Károly 1949-ben született 
Tolnán, családjával a ’70-es évek 
végén költözött Szekszárdra. A 
Tolnai Népújságnál dolgozott – 
az utóbbi években már nyugdíjas-
ként –, de sokat fotózott az MTI-
nek, a Magyar Ifjúságnak, az Új 
Tükörnek, a Tolnai Hírlapnak 
és lapunknak, a Szekszárdi Va-
sárnapnak, is. Képei illusztrálták 
Csányi László, Vadas Ferenc, Ha-
zafi József és Ékes László könyve-
it. Felnagyított felvételei láthatók 
az Atomenergetikai Múzeum 
homlokzatán. Munkásságát szá-
mos díjjal ismerték el: Urántoll 

(1996), Csányi-díj (2001), Né-
metségért Nívódíj (2006).

Idén tavasztól készült az élet-
mű-kiállítására, a tárlatot aztán 
már személyes jelenléte nélkül 
nyitották meg augusztusban, a 
tolnai Mag-házban. Hetvenéve-
sen érte a halál. Helytörténeti 
szempontból rendkívül értékes 
anyagot hagyott hátra archiválva. 
Fél évszázad Tolna megyei köz-
életi eseményeinek képi anyagát 
őrzik filmszalagjai és digitális 
adathordozói. A díjat özvegye, 
Gottvald Károlyné vette át.

Magyar Tudomány kategóri-
ában a megyei Prima díjat dr. 
Lascsik László, a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház korábbi, 
a Bonyhádi Kórház és Rende-
lőintézet jelenlegi kardiológus 
főorvosa vehette át, míg Magyar 
Oktatás kategóriában Kováts 
Balázs gépészmérnök, atom-
erőmű szakmérnök érdemelte 
ki az elismerést.

A közönségdíjat Zsikó Zoltán 
és zenekara vehette át. A jelöltek 
között volt Pálinkás Joli, a Rádió 
Antritt vezetője és Sebestyén 
István kakasdi énekes-mese-
mondó is.

Hagyományosan ilyenkor kö-
szöntik az Országos Év Vállalko-

zója Díj Tolna megyei elismert-
jeit is. A díjban Kópis Endre, a 
Kópis és Társa Szerelő és Kar-
bantartó Kft. igazgatója, Siklósi 
Zoltán, a Zo-Bau Építőipari Kft. 
ügyvezetője, Klopcsik István, a 
Dunaföldvári Fémfeldolgo-
zó Kft. tulajdonos-ügyvezető 
igazgatója mellett a szekszárdi 
Keszthelyi Szabolcs, a Keszthe-
lyiné és Társai Bt. ügyvezetője 

részesült. A családi vállalkozás 
tulajdonosa és üzemeltetője a 
Szász Étteremnek, a Belvárosi 
Kávéháznak és a Belvárosi Ven-
dégháznak. A 26 éves cég neve 
egybeforrt a vendéglátással, 
meghatározó szerepet tölt be 
Tolna megyében a rendezvény-
szervezés és a catering területén 
is. Keszthelyi Szabolcs nevéhez 
fűződik a Vendéglátók Kere-
kasztala Szekszárdért Egyesület 
alapítása. 

Az Év Tolna Megyei Vállal-
kozója lett – Kászpári Károly, a 
tengelici Frissten Sütőipari Kft. 
ügyvezetője és Szekeres Sándor, 
a Bát-Grill Kft. ügyvezető igaz-
gatója mellett – Nagy Lajos, a 
harci és szekszárdi Diófa Csár-
da tulajdonosa és Seregi Ferenc, 
a megyeszékhelyen működő 
Amaryllis Éttermet is üzemelte-

tő Full Happy Kft. tulajdonosa, 
ügyvezetője is.

Nagy Lajos 2008 decembe-
rében nyitotta meg Harcon a 
Diófa Csárdát, majd 2016-ban 
Szekszárd határában a Diófa Ét-
termet és Panziót. Nagyapja és 
apja emlékére hozta létre a har-
ci csárda kertjében a Magyarok 
Emlékparkját, amelyben többek 
között Hunyadi, Horthy és Wass 

Albert szobra, illetve 1956-os és 
Trianon emlékmű is található.

Seregi Ferenc Szekszárdon 
érettségizett, majd sokáig az 
Egyesült Államokban dolgozott. 
Éttermet nyitott Floridában, 
amit négy éven át üzemeltetett, 
mígnem 2009-ben hazatért. 
Megalapította cégét és megnyi-
totta az Amaryllis Éttermet. Te-
vékenységüknek köszönhetően 
Szekszárd meghatározó vállal-
kozásává váltak.

A gálán adták át a Kiemel-
kedő Társadalmi Szerepválla-
lásért Díjakat is. Az elismerést 
Mészáros Andrea, a Kék Ma-
dár Alapítvány ügyvezetője és 
Finta Viktor, a Tolnai Népújság 
főszerkesztője kapta.

Az est folyamán fellépett a ta-
mási Pántlika Néptánc Együttes 
és a Roma Soul zenekar.   SZV
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Meleg évünk van: októberi rekord negyven év távlatában
A globális felmelegedés nyo-
mai érhetőek tetten az idei 
esztendő időjárásán, ahol a 
napi középhőmérséklet szin-
te minden hónapban megha-
ladta a sokévi átlagot.

Visszatekintve csupán az eső-
zéseivel  lehűlést is hozó május 
volt a megszokottnál egy fokkal 
hidegebb – derült ki a város 
időjárás-megfigyelője, Kővári 
László négy évtizedre vissza-
tekintést nyújtó naplójából. Az 
agrármeteorológus azt is rög-
zítette, hogy az októberi, kelle-
mesen meleg időjárás rekordot 
produkált – legalábbis szek-
szárdi viszonylatban. A mért 
adatok alapján 40 év távlatában 
is 2019-ben volt a legmagasabb 

a napi középhőmérséklet. Oly-
bá tűnik, hogy a november is az 
évszakhoz képest enyhe lehet, és 
az utolsó őszi hónap produkálja 
az agráriumnak felettébb szük-
séges csapadékot is.

– A nagyon száraz tél után 
aggódtunk, hogy gond lehet, 
ha nem érkezik kellő mennyi-
ségű eső, de április és május a 
maga 200 milliméternyi csa-
padékával helyre tette a dolgo-
kat – összegezte a történteket 
Kővári László. – Következett 
egy kissé száraz nyár, melyben 
ugyan kevés csapadékos nap 
volt, de amikor érkezett az égi 
áldás, az kiadós volt, így átse-
gítette a növényzetet a nehéz  
helyzeten. Akár a búzát, akár 
a kukoricát tekintjük – utóbbi 

betakarításának még nem ér-
tünk a végére, de már látszik, 
hogy az idén 9 tonna fölötti a 
hektáronkénti átlag – nem le-

het panaszunk. Nagyon szép 
állományt mutatnak a repcék, 
és az őszi kalászosok is rend-
ben fejlődnek a napokban lee-
sett 40–50 milliméter csapadék 
hatására.

Mint az a gazdálkodó Kővá-
ri László naplójából kiderül: öt 
éve minden egyes november 
melegebb és szárazabb is volt 
az átlagosnál. A mostani is így 
indult, de a csapadékos napok 
száma miatt már eltér az utób-
bi évektől. Ennek a kirándulni, 
szabadban sportolni vágyók 
persze nem örültek, a mező-
gazdaságnak viszont a talaj fel-
töltődése okán felettébb jól jött 
az eső, főként, ha a téli hónapok 
a vártnál szárazabbak lesznek az 
idén... B. Gy.

Tolcsvay László: „El akartak tüntetni minket”
Egész ifjúkori zenei munkás-
ságát a kommunista rendszer 
őrző tekintete kísérte, olykor 
kisebb-nagyobb „köveket” 
görgetve elé.

Tolcsvay László Erkel Ferenc 
és Magyar Örökség-díjas zene-
szerző, zongoraművész, énekes 
járt november 13- án a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeumban, 
a „Gúzsba kötve táncolni” – a 
Kádár rendszer könnyűzenei 
legendáinak életútjából „ma-
zsolázó” beszélgetős sorozat 
vendégeként.

Az akusztikus gitáron játszó 
Tolcsvay testvérek (Tolcsvayék 
és a Trió); a KITT Egylet és az 
Illés zenekar alapjain létreho-
zott egykori Fonográf együttes 
tagjával dr. Csatári Bence törté-
nész, kutató, újságíró járta kör-
be a szocialista éra „húzd meg, 
ereszd meg” típusú kultúrpoli-
tikáját, amelyből Tolcsvaynak is 
kijutott bőségesen...

Például, egy ír-angol folk zenét 
játszó együttes meghívta őket egy 
közös angliai zenélésre, a levelet 
azonban az Országos Rendező 
Irodában (ORI) évekig „pihen-
tették”, s amikor később előke-

rült, feltűnt, hogy egy elvtárs még 
a külföldi bélyegtől is „megsza-
badította” a borítékot. A zenész 
megtapasztalta azt is, milyen az, 
ha csak úgy adhatják ki csapata 
nagylemezét, ha azon a kor há-
rom sztár énekesnője – Kovács 
Kati, Zalatnay Sarolta és Koncz 
Zsuzsa – is közreműködik.

Az országos médiában „ku-
kaborogatós” ügyként elhíresült 
esetből – a pécsi Tettyén heve-
rő olajos tartály szimpla odébb 
rúgásából – országos kirakat-
per lett. A Kékfény című műsor 
szerkesztője, Szabó László ez-
redes esztendőkkel később újra 

előszedte a témát, amiből per 
újrafelvétel lett, megnehezítve 
Tolcsvay karrierjének kibonta-
kozását. „Fogást kerestek raj-
tunk, el akartak tüntetni min-
ket” – nyilatkozta a muzsikus.

A zenész elmesélte, hogy a bá-
tyja, Tolcsvay Béla által szerve-
zett 1973-as diósgyőri Popfeszti-
válon Bródy János nem állta meg 
szó nélkül, hogy a fesztiválra 
érkezők egy részét a rendőrség 
begyűjtötte és csak másnap en-
gedték el őket. A buli végeztével 
„megköszönte” a rendőröknek, 
hogy „szállást biztosítottak a fi-
ataloknak”. Bródyt vegzálták, az 

ügyből bírósági per lett, amely 
szintén hozzájárult az Illés 
együttes felbomlásához.

Tolcsvay László még abban az 
évben megzenésítette – Erdély-
ből Trianon okán elmenekült 
nagyapja régi zongoráján – Pe-
tőfi Sándor Nemzeti dalát is. 
A mű az 1981-es „A koncert” 
című nagylemezre éppen csak 
rákerülhetett a diktatúra engedé-
lyével. „Szerencsére Petőfit nem 
lehet letiltani” – jegyezte meg.

Tolcsvay új elképzeléseinek 
egyik gyümölcseként jelen 
meg – egy éves kultúrpolitikai 
várakoztatás után 1987-ben – 
nagylemezen a Magyar Mise 
rock-oratórium, Demjén Fe-
renc, Vikidál Gyula, Pitti Ka-
talin és a szerző közreműködé-
sével. A zenemű érdekessége, 
hogy ez a legelső, nem a pár-
tállami Hungaroton lemezki-
adó által gondozott hanganyag, 
amelyet a Ceausescu diktatúra 
alatt szenvedő Erdélybe Korda 
György lemezborítókba dugva 
csempésztek ki. A Magyar Mi-
sét azóta több, külföldön is si-
keres Tolcsvay-musical követte, 
de ez már egy másik történet...

 - gyimóthy -

VOSZ-gála: átadták a Tolna Megyei Prima Díjakat
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. OM-azonosító: 036394 

Tel.: 74/511–077, 74/999–570
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat 

(földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv 

(angol/német) tagozat (+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

(idegen nyelv, informatika)
Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008  Arany János Kollégiumi Program 

előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi előkészítő november 6-tól magyarból és 
matematikából szerdánként 14:30 órától

(„A” épület 19-es terem).

Tájékoztató szülői értekezlet az I. Bélában
2019. november 20-án 16:30 órától

NYÍLT NAPOK:
2019. november 19. (kedd) és
2019. november 20. (szerda)

(04751)

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
(04744)

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

(04753)

25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04754)

Dr. Juhász Emília
adjunktus

Belgyógyászati-nephrológiai
magánrendelés

(vesebetegség, magasvérnyomás,
immunológia)

Spirit Egészségcentrum
Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Rendelési idő: szerda 17–19-ig
Bejelentkezés: +36–74/501–080 (04763)

Spirit Egészségcentrum
Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Rendel: páros hét hétfő 10–14-ig
Bejelentkezni: 06–74/501–080 (04762)

Dr. Ember Ágoston
Általános sebészet,

proctológia
Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,

végbél, epehólyag kezelése,
sebészete, aranyerek gyűrűzése.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

• Party,
•  születésnapi 

rendezvény,
• zsúr,
•  leány- és

legénybúcsú,

• ballagás,
• keresztelő
•  és céges

rendezvények 
lebonyolítását
is vállaljuk.

Érdeklődni személyesen
vagy telefonon.

Esküvő- és rendezvényszervezés Új dimenzióban

(04760)

Bohócdoktorok csalnak mosolyt a kis betegek arcára
Piros Orr Bohócdoktorok se-
gítik a gyermekek gyógyu-
lását a Tolna Megyei Balassa 
János Kórházban is.

November óta heti rendszere-
séggel látogatják a Piros Orr Bo-
hócdoktorok Alapítvány bohóc-
doktorai a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház gyermekosztályát, 
hogy vidámságot vigyenek a be-
teg gyerekek mindennapjaiba.

Az Alapítvány bohócdoktorai 
immár 16 gyermekkórházban 
vizitelnek országszerte. A láto-
gatott gyerekkórházak számának 
bővítésére a Henkel és a SPAR 
Magyarország támogatásával és 
vásárlóinak segítségével volt le-
hetőség, akik összesen 3,5 millió 
forintot gyűjtöttek össze. Ez az 
összeg is segíti, hogy immár Szek-
szárdon is heti rendszerességgel 
viziteljenek a bohócdoktorok.

Dr. Harangi Ferenc, a Gyerme-
kosztály vezető főorvosa elmond-
ta, korábban „irigykedve” nézte a 
híradásokban, hogy a bohócdok-
torok Budapest és több vidéki 
nagyváros kórházaiban jártak. 
Hozzátette, most örömmel tölti 
el, hogy novembertől már a szek-
szárdi kórház gyermekosztályá-
nak kis betegei is találkozhatnak 
a piros orrú „doktorokkal”. Dr. 
Harangi Ferenc szerint a gyerme-
kek arcára mosolyt csaló bohóc-
doktorok nem csak a kórházban 

töltött időt teszik könnyebben 
elviselhetőbbé, de a gyógyult kis 
páciensek hazatérve jobb emlé-
keket őriznek majd a gyermek-
kórházról.

„Nagyon örülök, hogy már 
Szekszárdon is találkozhatnak a 
beteg gyermekek bohócdokto-
rainkkal, hiszen a bohócdoktori 

vizitek rendkívül jó hatással van-
nak a beteg gyerekek testi-lelki 
jóllétére és felépülésére  – mond-
ta Magyar Zsuzsa. Az alapítvány 
vezető adományszervezője hoz-
zátette, nagyra értékelik, hogy a 
Henkel 10 éve elkötelezett part-
ner a küldetésünkben. A Henkel 
Magyarország a Spar és Inter-

spar üzletekben zajlott akciójá-
nak keretében eladott termékei 
(Persil, Silan) árából 3.5 millió 
forintos adományt nyújtott az 
alapítványnak.

Az 1996 óta működő Piros 
Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
küldetése, hogy bohócdoktora-
ival nevetést és humort vigyen 
a rászorulók életébe. Jelenleg 35 
bohócdoktoruk 9 budapesti és 
7 vidéki gyerekkórházat látogat 
heti rendszerességgel, emellett 
speciális programokkal jelen 
vannak három idősek otthoná-
ban, a Pető Intézetben, valamint 
halmozottan sérült gyerekekkel 
foglalkozó intézményekben. 

Bohócdoktoraik az elmúlt 23 
év alatt közel 350 000 beteg gyer-
mekhez, valamint több ezer idős 
emberhez vitték el a gyógyító 
nevetést. Több helyszínen már a 
műtétek előkészítésében is részt 
vesznek és az általuk megterem-
tett barátságos, pozitív légkör 
által segítik a gyógyulást.

A bohócdoktorok speciálisan 
képzett előadóművészek, akik 
a kórházban párosával minden 
kórterembe ellátogatnak. Alap-
vetően improvizációval dolgoz-
nak, de zenét, zsonglőrmutat-
ványokat és „varázslatokat” is 
beillesztenek a játékhelyzetbe. A 
cél, hogy a fantázia segítségével 
kizökkentsék a gyermeket a szo-
rongás állapotából.    SZV
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November 10-ei rejtvényünk megfejtése: Radnóti Miklós, Nem tudhatom 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Karaszi Lídia. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését november 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A vég felé...
Mindannyiunknak leplezet-
lenül kell odaállnunk Krisztus 
ítélőszéke elé.  (2Kor 5, 10)

Atyai jóbarátom, lelkészem 
mesélt egy ifjúsági órán arról, 
hogy a 2. világháborúban a 
Don kanyartól hazafelé tartva, 
Budapest forgalmas pályaudva-
rán találkozott egykori teológiai 
professzorával. Nem sok idejük 
volt beszélni, mert az utazó tö-
meg szinte elsodorta őket egy-
mástól, de volt egy fél perc, amíg 
egymásra tudtak figyelni és szót 
váltani.

„A sok borzalom közepette 
megmaradt benned valami ab-
ból, amit tanítottam neked?” 
– kérdezte a tanár. „Egyetlen 
mondat, Professzor Úr, csak egy 
mondat.” „És mi az a mondat, 

barátom?” „Lesz ítélet és van 
kegyelem – csak ez maradt meg 
bennem – lesz ítélet és van kegye-
lem” – válaszolta lelkészem.

Mindig megrendít ez két egy-
szerű tény, amikor az egyházi 
esztendő vége felé közeledünk és 
őseinktől örökölt szokás szerint 
a végső időket fürkészi gondo-
latunk. Lesz ítélet. Mert nincs 
egyetlen titokban elkövetett stikli 
sem, amely ne derülne ki, nincs 
egy ember vagy sok ellen elkö-
vetett vétek, amiért ne kellene 
számot adni. Nincs olyan titkos 
vagy látványos bűn, amiért ne 
kellene felelni. Lesz ítélőszék, 
amely elé leplezetlenül kell oda-
állnunk mindannyiunknak.

Ám van kegyelem! A kegyelem 
az, hogy ez az ítélőszék Krisztu-
sé. Azé a Jézusé, aki vállára vette 
ennek a világnak és mindannyi-
unknak a gyalázatát, és elhordoz-
ta a kereszten. A kegyelem az a 
lehetőség, hogy már most – míg 
élünk – az ítélet ügyében Őhoz-
zá, az ő értünk mindenét odaadó 
szeretetébe menekülhetünk. Az ő 
kegyelmére bízzuk magunkat.

Vagy magunk próbáljuk meg-
védeni önmagunkat majd az íté-
letkor, vagy pedig már most Krisz-
tus kegyelmére bízzuk ügyünket, 
egész életünket. Nincs más lehető-
ség, csak ez a kettő. Mert lesz ítélet 
és van kegyelem.   Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

Járdák újultak
meg a városban

Befejeződött a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA) támogatásával végzett 
munka, a járdák javítása, kar-
bantartása. Összesen tizennégy 
helyen végeztek járdafelújítást.

A JETA hozzájárulásával 
nyáron, tíz helyen zajlottak 
ilyen munkák 34 millió fo-
rintból. Októberben további 
négy helyen folytatódtak a fej-
lesztések: 19 millió forintból a 
Szent-Györgyi Albert utcában 
két szakaszon, a Tolnai Lajos ut-
cában és a Kadarka lakótelepen 
aszfaltburkolatú járda felújítását 
végezte el a Kész Kft.

Szintén a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány tá-
mogatásával 2019-ben összesen 
95 új parkolóhely létesült mint-
egy 60 millió forintból. 

 Forrás: szekszard.hu

Két és félmillióan kapnak idén nyugdíjprémiumot
Ebben az évben a magyar 
gazdaság kiemelkedő telje-
sítményére tekintettel kivé-
telesen azok is részesülnek 
benne, akiknek az ellátását 
2019-ben állapították meg 
és novemberben folyósítják.

Minden nyugdíjas és nyugdíjsze-
rű ellátásban részesülő kap nyug-
díjprémiumot, amelyet a novem-
beri ellátással együtt fizetnek ki 
– közölte az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára 
hétfői sajtótájékoztatóján.

Novák Katalin elmondta, a 
kormány 2,6 millió embernek 
fizet nyugdíjprémiumot, össze-
sen 52 milliárd forint értékben. 
Idén nem csupán az öregségi 
nyugdíjban, hanem a nyugdíj-
szerű ellátásban részesülők is 
megkapják a novemberi egy-
szeri juttatást. Ebben az évben 
– a magyar gazdaság kiemelke-
dő teljesítményére tekintettel 
– kivételesen azok is részesül-
nek benne, akiknek az ellátását 
2019-ben állapították meg és 
novemberben folyósítják.

„Aki bankszámlára kapja az 
ellátást, az ehhez már kedden 
hozzájut, postai kézbesítés ese-
tén azt a novemberi ellátással 

párhuzamosan kézbesítik” – 
tette hozzá.

Ez már az egymást követő har-
madik év, amikor nyugdíjprémi-
umot fizet a kormány – jelezte 
Novák Katalin, emlékeztetve 
arra, hogy a juttatás a gazdaság 
jó teljesítményétől függ. „Az 
állam akkor tud nyugdíjprémiu-
mot fizetni, ha a gazdasági növe-
kedés meghaladja 3,5 százalékot, 
ez idén várhatóan 4,6 százalék 
lesz. Ezt az Európai Központi 
Bank előrejelzése is megerősí-
tette” – tette hozzá.

A nyugdíjprémium maximu-
ma 22 ezer forint; ilyen magas 
nyugdíjprémiumot még nem 
fizettek az ellátásban részesülők-

nek. Novák Katalin rámutatott: 
már 80 ezer forintos nyugdíj mel-
lett is a maximális nyugdíjprémi-
umra számíthatnak az érintettek.

Kitért arra is, hogy a novem-
beri nyugdíjjal együtt kapják 
meg a nyugdíjasok a nyug-
díj-kiegészítést is, erre azok 
jogosultak, akik nyugdíját illet-
ve ellátását 2018-ban vagy azt 
megelőzően állapították meg.

Az államtitkár ezzel kapcso-
latban felidézte, 2010-ben azt 
vállalta a kormány, hogy olyan 
nyugdíjrendszert tart fenn, 
amelyben a nyugdíjak értékál-
lósága biztosított.

„Az inflációkövető nyugdíj-
rendszerben mindig az infláció 

várható mértékével egyezően 
emelik a nyugdíjakat; ha az 
infláció meghaladja ezt, akkor 
korrekciót hajtanak végre, ha 
viszont alatta marad, akkor ter-
mészetesen nem kell semmit 
visszafizetniük a nyugdíjasok-
nak” – közölte.

Hozzátette: ez garantálja a 
nyugdíjak értékállóságát, és 
azt is, hogy a nyugdíjasok nem 
járhatnak rosszul, bárhogyan is 
alakul az inflációs szám. 

 Forrás: MTI
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NÉVNAP–TÁR
November 17. (vasárnap) – Hortenzia, Gergő
Hortenzia: latin eredetű; jelentése: kerti virág.
Gergő: a Gergely magyar alakváltozata; jelentése: éberen őrködő.

November 18. (hétfő) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

November 19. (kedd) – Erzsébet, Zsóka, Liza
Erzsébet: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.
Zsóka: az Erzsébet női név Erzsóka becézőjének további rövidülése.
Liza: az Elisabeth becézőjéből önállósult; jelentése: „Isten az én esküm”, „Isten 
megesküdött” vagy: „Isten a teljesség”,„ Isten a tökéletesség”.

November 20. (szerda) – Jolán
Jolán: Dugonics András névalkotása. jelentése: jó leány (magyar); a viola 
virága (görög).

November 21. (csütörtök) – Olivér
Olivér: latin eredetű; jelentése: olajfaültető.

November 22. (péntek) – Cecília
Cecília:  latin eredetű; jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó.

November 23. (szombat) – Kelemen, Klementina
Kelemen: latin eredetű; jelentése:  jámbor, szelíd, jóságos.
Klementina: latin eredetű; jelentése: jámbor, szelíd.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 17.
(vasárnap)

November 18.
(hétfő)

November 19.
(kedd)

November 20.
(szerda)

November 21.
(csütörtök)

November 22.
(péntek)

November 23.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 18o , min. 11o

zápor | szeles nap
max. 15o , min. 10o

közepesen felhős | köd
max. 16o , min. 6o

erősen felhős | köd
max. 16o , min. 7o

erősen felhős
max. 14o , min. 7o

zápor
max. 14o , min. 7o

közepesen felhős
max. 15o , min. 6o
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Az idén a kormány 2,7 szá-
zalékos inflációval számolt, 
ehhez képest 3,4 százalék 
lett az infláció, ezért egy 
0,7 százalékos korrekcióra 
volt szükség. Azok, akiknek 
tavaly vagy korábban álla-
pították meg a nyugdíját, 
a novemberi nyugdíjuk 8,4 
százalékát kapják egyszeri 
korrekcióként, ez átlagosan 
10 ezer forint körüli összeg.

Összességében az, aki 
mindkét juttatásra jogosult, 
átlagosan mintegy 33 500 
forinttal fog novemberben 
többet kapni. Ez egy átlagos, 
136 ezer forintos nyugdíj ese-
tében mintegy 170 ezer forin-
tos kifizetést jelent.
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A Divízió II-be nevezne az újraszerveződött Bad Bones
Nem kell még megírni az 
önálló szekszárdi amerikai 
foci nekrológját. A sportág 
alapjait a megyeszékhelyen 
lerakó „alapítók” és a Duna-
újvárosból hazatérők újra 
tréningeznek.

A legjobbak eligazolása a nagy-
csapatokhoz, majd az ezt köve-
tő – különböző okokból (sé-
rülés, elköltözés stb.) történt 
– létszámcsökkenés következ-
tében a dunaújvárosi csapatba 
való beleolvadás előre vetítette 
azt, ami már több városban is 
megtörtént: a nagy nekibuz-
dulás után hat-hét év elteltével 
lassan, de biztosan elfogyott 
a viszonylag hamar a Divízió 
I-ben, vagy az élvonalban sze-
replő csapat. 

Szekszárdon azonban nem 
hagyják, hogy így legyen. 
Azok, akik cirka nyolc évvel 
ezelőtt elkezdték, lerakták az 
alapokat és az idén Dunaúj-

városból visszatérők heti két 
alkalommal újra tréningeznek. 
A csapatot összefogó Greiling 
Mihály, a Bad Bones eddigi tör-
ténetének egyik maradandót 
alkotó játékosa most „alkalmi” 
edzőként is funkcionál.

– Leültünk egymással beszél-
getni, és arra a következtetésre 
jutottunk mi, itthon maradot-
tak, illetve visszatérők, hogy 
megpróbáljuk a mostani tíz-ti-
zenkét fős létszámot tavaszra 

legalább harminc főre felduz-
zasztani, és az így kialakult 
szekszárdi gerinccel elindulni 
a Divízió II-es bajnokságban – 
mondta Greiling Mihály.

A játékos-edző jól tudja, hogy 
a biztonságos szerepléshez – 
kalkulálva ebben a kemény 
sportban a lemorzsolódások-
kal, a sokszor elkerülhetetlen 
sérülésekkel – szükség  lesz 
még legalább tíz-tizenöt stabil 
játékosra, akik a szomszédos 
megyékből csapat híján csatla-
kozhatnak hozzájuk. Nem lesz 
könnyű újra csapattá szerve-
ződni, de belevágnak, és eleget 
tesznek az országos szövetség 
által előírt kötelezettségének.

– Arra építünk, amire évekkel 
ezelőtt, amikor ebben a sport-
ágban megteremtettük a lehető-

séget itt Szekszárdon. A helyi és 
környékbeli atalok hétről-hétre 
egyre többen jelentek meg az 
edzésen, a legkeményebbek, a 
legelszántabbak meg is ragad-
tak, s a hozzáértő edzők keze 
alatt gyorsan elsajátítottuk az 
amerikai foci csínját-bínját. 
Komolyabb külső erősítés nél-
kül a vártnál is gyorsabban lép-
tünk előre, belépve a Divízió I 
kapuján is – emlékezett vissza 
Greiling Mihály, aki sérülésé-
ből szépen épülget, és minél 
előbb a Rosszcsontok – egyelőre 
reménybeli – második korsza-
kának meghatározó játékosává 
szeretne válni. Az edzőséget 
pedig átadva annak a szakem-
bernek, aki  az újabb szekszárdi 
mozgolódást látva (f)elvállalja 
majd a csapatot.

Sok hasonló cipőben járó 
együttesnek nem sikerült az 
újrakezdés, Szekszárdon kellő 
elszántsággal és komolysággal 
edzésbe állva hisznek benne: 
nekik sikerülhet... Ehhez erőt 
meríthetnek a közelmúlt sike-
reit igazoló tényekből: Gyar-
mati Máté, Zilahi János, Nova-
kov Dávid, Tóth Dávid ugyanis 
– tovább építgetve amerikai 
focis karrierjét – Szekszárdról 
indulva lett felnőtt magyar vá-
logatott.  B. Gy.
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OFSZET GÉPMESTER

A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres férfi munkatársat

munkakörbe.

Amit kínálunk:
• 2 műszakos munkarend,
• kiemelkedő bérezés,
• munkaruházat,
• vidékieknek munkába járás támogatása,
• hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Önéletrajzokat elektronikus úton
kérjük a következő e-mail címre

megküldeni: 
bacsjozsef@szekszardinyomda.hu

(04758)

Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti  Iskola
7100 SZEKSZÁRD, Pázmány tér 4.
Telefon: 74/512-130, 20/359-8891
www.kolpingiskola.hu
E-mail: ti tkarsag@tolna.net

Szakképzéseink (3 éves):
● szakács (KIFIR 0001)
● szociális ápoló és gondozó (KIFIR 0002)
● divatszabó, női szabó szakirány (KIFIR 0003)
● kertész (KIFIR 0004)
Részszakképesítést adó képzéseink
(2 éves):
Jelentkezés feltétele: a Tanulási Képessé-
geket 
Vizsgáló Bizott ság javaslata (SNI)
● parkgondozó (KIFIR 0005)
● lakástexti l-készítő (KIFIR 0006)
● számítógépes adatrögzítő (KIFIR 0007)
● szakácssegéd (KIFIR 0008)
● háztartásvezető (KIFIR 0009)

Szekszárdi Kolping Iskola,
ahol a Te napod is felragyog!

Ha vágysz a törődésre, a fi gyelemre és a szeretetre,
akkor gyere Te is közénk!

Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre

Esti  tagozaton újra indítunk négy éves, gimnáziumi képzést is.
Szakképzéseinket megfelelő létszám esetén esti  tagozaton is indítjuk.

NYÍLT NAPJAINK2019. november 27. (szerda) 2019. december 10. (kedd)

(04766)

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
Az 5. legjobb alapítványi iskola. (HVG rangsor, 2019.)

Nyílt nap
2019. november 22. (péntek) 14:30

Felvételi

7030 Paks, Dózsa György út 95.
Telefon: 75/519–300
E-mail: eszi@eszi.hu

www.eszi.hu
 facebook.com/eszi.hu
 instagram.com/eszigram

Írásbeli (központi): 
2020. január 18.

(szombat) 10:00 óra

Szóbeli elbeszélgetés: 
2020. február 28.

(péntek) 13:00 óra

Részletes információk: 

(04759)

AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ,

Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosító: 036410

TECHNIKUM
•  Mezőgazdasági technikus Tagozatkód: 1011

(állattenyésztő, növénytermesztő szakirány)
•  Közszolgáltati technikus Tagozatkód: 1012

(közigazgatási ügyintéző, rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
• Gazda Tagozatkód: 1013
• Hentes és húskészítmény készítő Tagozatkód: 1014
• Pék Tagozatkód: 1015
• Pék-cukrász Tagozatkód: 1016
• Tejtermékkészítő Tagozatkód: 1017
ÉRETTSÉGI UTÁNI TECHNIKUS KÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus
• Közszolgálati ügyintéző
FELNŐTTKÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus
• Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti tagozat)
• Aranykalászos gazda
• Szőlész-borász
• Motorfűrész kezelő
• „T” jogosítvány megszerzése
• Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi alapképzés)
• ADR (mezőgazdasági veszélyes anyag szállító)

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • E-mail: info@csaposuli.hu

www.daszk.hu • www.csaposuli.hu

NYÍLT NAP2019. december 5.(csütörtök) 09:00–12:00

Képzési ajánlataink a 2020/21-es tanévre

(04764)

Sporthírek 
Atlétika. Nemesvámoson ren-
dezték meg a Mezei Futó Ma-
gyar Liga második fordulóját 
október 26-án, szombaton. A 
Szekszárdi Sportközpont at-
létikai szakosztályainak spor-
tolói közül Szemerei Levente 
az abszolút harmadik helyet a 
felnőttek mezőnyében. Pont-
szerző helyen zárt Felkl Benjá-
min is, aki a nyolcadik helyet 
szerezte meg a serdülő korosz-
tályban. A szekszárdiak közül a 
középmezőnyben végzett Istls-
tekker Balázs, Gyányi Zsombor 
Buda és Plesz Gábor is szépen 
helytállt.

Futsal. Hosszú idő után szer-
zett ismét pontot a Szekszárdi 
UFC női futsal csapata, amely 
az NB I hétvégi, alsóházi 
rangadóján 2–2-es döntetlent 
játszott a vendég Hajdúbö-
szörmény gárdájával. Volodi-
mir Kolok csapatának góljait 
Perger és Kágyi szerezték.

Kézilabda. A Szekszárdi 
FGKC NB II-es női gárdája 
Marcaliból hozta el mindkét 
bajnoki pontot (25–31). Ta-
bajdi Ferenc együttese már a 
szünetig eldöntötte a mérkő-
zést. A szekszárdiaknál Fehér 
T. 10, Nagy Sz. 8 gólig jutott.

AM DASzK Apponyi Sándor
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7184 Lengyel, Petőfi út 5.
E-mail: apponyis@gmail.com

Honlap: www.apponyis.sulinet.hu

TECHNIKUM (5 év, a képzés végén érettségi + technikusi bizonyítvány)
• Mezőgazdasági gépésztechnikus
•  Kertésztechnikus

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
• Mezőgazdasági gépész
• Kertész
• Kistermelői élelmiszerelőállító

A szakmával rendelkezőknek
2 éves érettségire felkészítő képzést indítunk.

Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk!

Iskolánk a 2020/21-es tanévre az alábbi képzésekre várja a tanulókat:

A képzésekkel, beiratkozással kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást ad: Várhegyi Erzsébet (tel.: 06–20/310–8507)

(04765)
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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
November 17., vasárnap  

– november 19., kedd 

17:00 |  Midway

19:30 |  Álom doktor

November 21., csütörtök  

– november 23., szombat 

15:00 |  Jégvarázs 2.

17:00 |  Múlt karácsony

19:30 | Az aszfalt királyai

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. november 17. (vasárnap) 
16:00 – Színházterem
Maroknyi székely – otthon az 
ötödik hazában. Egész estés do-
kumentumfilm. Ingyenes belépő-
jegyek igényelhetők: Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesülete 
(Szekszárd, Rákóczi utca 103.).

2019. november 19. (kedd) 
17:00 – Bakta galéria
Művésztanárok Tolnában VI.
Fényséta: Zirczi Judit festőmű-
vész tárlata. A kiállítás-sorozat 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont és a TolnaArt - Tolna Me-
gyei Művészeti Oldalak együtt-
működésében valósul meg. 

A kiállítás megtekinthető de-
cember 19-ig, hétköznap 8–20 
óráig, szombaton 8–18 óráig. A 
belépés díjtalan.

2019. november 19. (kedd) 
18:00 – Csatár terem
Magyar Ének – beszélgetés Bé-
res Józseffel és Béres Klárával

A film Béres Józsefet kíséri el 
útján, vele együtt éljük át találko-
zásait erdélyi „adatközlőkkel”, idős 
parasztemberekkel és a népzene, 
illetve egyházzene legjelentősebb 
kutatóival, Kallós Zoltánnal, Al-
mási Istvánnal, Bereczky Jánossal, 
Bubnó Tamással és Dombóvári 
Jánossal, s jutunk el a fiatalok, az 
újra élő hagyományok erőt adó, 
örömteli világba. A Szép ma-
gyar ének könyvek, az első kötet 
hangzóanyagát tartalmazó CD, 
valamint a film DVD-változata a 
helyszínen megvásárolhatóak. 

A belépés díjtalan.

2019. november 20. (szerda) 
19:00 – Színházterem
Szex és más tabuk

Benk Dénes, Csenki Attila, 
Felméri Péter. A legviccesebb 
szókimondó műsor, amelyet 
magyar színpadon valaha láthat-
tál. Kidumáljuk a szex, a vallás, a 

melegek és a homofóbok világát, 
de beszélünk a nyugdíjasokról, a 
kéregetőkről, a gyereknevelés-
ről. Mindenről tabuk nélkül. 

Jegyár: 3.600,- Ft.

2019. november 21. (csütörtök) 
18:00 – Színházterem
Görög Ibolya protokollszakértő 
előadása

Az évzárás protokollja – aján-
dékozás és étkezés. Az előadás 
témái: az európaiság fontossá-
ga, mit ajándékozzuk és hogyan 
(cég esetén, illetve magánsze-
mélynek), viselkedés asztalnál, 
álló étkezéses alkalmak. 

Jegyár: 2.200,- Ft.

2019. november 25. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Elvis, Oltár, Miami

Színházi szabadelőadás. Miles 
Tredinnick: Elvis, Oltár, Miami 
– avagy fél millió dollár gazdát 
keres. A fordulatos, pergő ko-
média egy bőröndcserével indul, 
amikor is az Elvis-rajongó Tom 
és felesége, Alice Miamiba ké-
szül a várva várt Elvis-gyűlésre, 
de a nagy köd miatt törlik jára-
tukat. Csalódottan hazatérnek, 
majd otthon veszik észre, hogy 
egy „szerencsés” csere folytán 
fél millió dollár kerül a birto-
kukba, amikor is véletlenül más 
bőröndjét hozták el a reptérről. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

Babits Szilveszter 2019.
Exkluzív svédasztalos vacsora, 
korlátlan ételfogyasztás, éjféli 
pezsgő, éjfél utáni vacsora. Ze-
nél a Perfect Slágerzenekar és 
Dj Táborfy. Korlátlan étel-, és 
italfogyasztás gazdagon terí-
tett büféasztallal. Belépőjegyek 
korlátozott számban, elővétel-
ben a Babits Mihály Kulturális 
Központ jegypénztárában kap-
hatóak. Jegyár december 20-ig: 
20.000,- Ft.

Véradás
Az Országos Vérellátó Szol-
gálat Szekszárdi Területi Ál-
lomás novemberi hónapban 
a pénteki napokon kiszállásos 
(kitelepülős), nyílt véradások 
lesznek:
November 22., 09:00–12:00
Csapó Dániel Szakközép Isko-
la (Szekszárd-Palánk).
November 29., 09:00–12:00
Egészségügyi Szakközép Isko-
la (Szent Gy. A. u. 8–10.)

A hétfői napokon változat-
lan az intézeti véradás, 8:00 és 
17:00 óra között. 

Megértésüket köszönjük!

Isten pénze
A Tolna Megyei Család, Esélyterem-
tő és Önkéntes Ház szervezésében, 
az esélyteremtés jegyében, az Imre 
Sándor SzeretetSzínház előadására 
hívunk minden kedves érdeklődőt!

Időpont: 2019. november 23. 
(szombat) 18.00 óra

Helyszín: Garay János Gimnázi-
um Díszterem (Szent I. tér 7.)

A társulat két fő missziót tűzött 
ki maga elé: az első cél a művészi 
élmény nyújtásán túl, bebizonyíta-
ni a nagyérdeműnek, hogy a sérült 
emberek – átlépve saját korlátaikat 
és határaikat – képesek arra, hogy 
értékeket közvetítsenek. Közös 
előadásaikkal le kívánják dönteni 
az előítéleteket épek és sérültek 
között, megpróbálják a fogyatéko-
sok világát közelebb hozni az épe-
kéhez. A második cél, jótékonysági 
előadások szervezése, hogy rászo-
ruló embertársakon segítsenek. Az 
előadás teljes bevételét Gereben 
Lívia gyógyulásáért ajánlják fel.

Belépőjegyek és támogató je-
gyek kizárólag elővételben, 2.000,- 
Ft/fő áron kaphatók: Tolna Megyei 
CSEÖH iroda (Szekszárd, Béla 
király tér 6.), KSC iroda, városi 
sportcsarnok (Szekszárd, Kese-
lyűsi út. 3.) és Bonyhádon: Rada 
Csaba (tel: 06–20/920–8610)

Család
Akadémia

A Család Akadémia második 
szemeszterének harmadik 
előadása:

Időpont: 2019. november 
20. (szerda) 15:00–16:30 óra

Helyszín: Pécsi Tudomány-
egyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kar (Szekszárd, Rákó-
czi út 1., 52. sz. előadóterem).
GYERMEKBÁNTALMAZÁS 
A CSALÁDBAN – Kitanics 
Márk klinikai- és mentálhigié-
nés szakpszichológus, igazság-
ügyi szakértő előadása.
Beszélgetés a résztvevőkkel.

A Család Akadémia szak-
mai vezetője: dr. habil Kurucz 
Rózsa főiskolai tanár, dékáni 
megbízott (PTE KPVK).

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Diabe-
tesesek Egyesülete idei utolsó 
előadása 2019. november 26-án 
(kedd) 13:30 órakor kezdődik 
Szekszárdon, a Kórház „Lila” épü-
letében. Boros László természetes 
gyógymódok terapeuta előadásá-
nak címe: Földtől kapott test. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást tart 
2019. november 18-án (hétfő) 
8:00 és 9:00 óra között Szekszár-
don, a Dózsa György u. 1. szám 
alatt. Ugyanitt a 2019. évi tagdíj 
befizetésére is lehetőség van. 

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót.

Garay Tehetségnapok – 2019. november 18–22.
A Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2019. november 18. és 22. között ismét

Tehetségnapokat tartanak a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban.

PROGRAM
2019. november 18. (hétfő):
•  07:40 Megemlékezés a ma-

gyar tudomány napjáról az 
iskolarádión keresztül

•  12:20 Köszöntő: Heilmann 
Józsefné igazgató, a rendez-
vényt megnyitja: Gerzsei Pé-
ter tankerületi igazgató

•  12:30–13:45 Carlo Goldoni 
és a XVIII. századi velencei 
színjátszás. Előadó: dr. Tombi 
Beáta, a PTE BTK olasz nyelvi 
tanszékének egyetemi tanára

2019. november 19. (kedd):
•  12:20–13:00 Változó vilá-

gunk: Zöld utak – a gimná-

zium diákjainak kétnyelvű 
természettudományos és iro-
dalmi összeállítása: Szilágyi 
Domokos: Hegyek, fák, fü-
vek c. verse, elmondja Lobo-
da Izabella (12. B); Climate 
Change – Az éghajlatválto-
zás kérdései, előadó: Frid-
manszky Lili (11. B); Wa-
ter Impacts – angol nyelvű 
prezentáció, előadó: Zsitvai 
Zsófia (11. B); Robert Frost: 
Fire and Ice c. angol nyelvű 
verse, előadja Savic Bran-
ka (11. B); Going Green as 
a Teen – Ifjak a környezet-
védelemben, előadó: Matus 
Eliza (11. B); Áprily Lajos: 

Őszi rigódal c. verse, előadja 
Horváth Gabriella (11. B); 
„Túléltük a Balkánt”, előadó: 
Szirányi Péter (11. D).

2019. november 20. (szerda):
•  12:20–13:45 „Atomenergia. 

A jó megoldás.” Előadó: dr. 
Kovács Antal, a Paksi Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs 
vezetője.

2019. november 21. (csütörtök):
•  12:20 Fizika és művészet? 

– Lézerek restaurátori alkal-
mazásai. Előadó: dr. Márton 
Zsuzsanna, a PTE Fizikai In-
tézetének egyetemi docense

•  13:15 Serdülőkori szenvedé-
lyek – energiaitalok. Előadó: 
dr. Benczúr Béla, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
osztályvezető főorvosa.

2019. november 22. (péntek):
•  12:20–14:00 A gimnázium 

diákjainak előadásai – Ozorai 
Pipo és az ozorai vár. Előadó: 
Mikóczi Leila (11. B); Béri 
Balogh Ádám, a hős. Előadó: 
Csuka Luca (11. B); A Szent 
Korona kalandos története. 
Előadó: Juhász Gergely (12. 
B); Disztópiák nyomában, a 
világirodalomban. Előadó: 
Laták Marcell (12. B).

Százan mérették meg magukat a Baka versenyen
A szekszárdi Baka István Álta-
lános Iskola idén immár 17. al-
kalommal hirdette meg a név-
adó emlékét ápoló Baka István 
irodalmi és művészeti versenyt 
a megyeszékhely általános is-
kolás tanulói és nagycsoportos 
óvodásai részére.

A hagyományos vetélkedésre 
szinte valamennyi iskolából és 
óvodából érkezett nevezés. No-
vember 6-án száz tanuló mérte 
össze tudását szavalóversenyen, 
helyszíni szövegalkotásban és 
kommunikációs versenyen.
A rajzpályázat díjazottjait – az 
óvodásoknak és kisdiákoknak 
október 16-ig kellett beküldeni 
alkotásaikat – előzetesen kiérte-
sítették és meghívták a verseny 
délutáni eredményhirdetésére.

EREDMÉNYEK
Szavalóverseny, 3. évfolyam: 
1. Szekeres Péter (Babits M. Ált. 
Isk.), 2. Zádori Emma (Baka I. 
Ált. Isk.), 3. Kókai Flóra (Ba-
bits M. Ált. Isk.) és Erőss Pat-

rik (Baka I. Ált. Isk.). 4. évf.: 1. 
Ruppert Kristóf (Garay J. Ált. 
Isk.), 2. Keszthelyi Zita (Babits 
M. Ált. Isk.), 3. Görcsös Zalán 
(Baka I. Ált. Isk.). 5–6. évf.: 
1. Halasi Lőrinc (Garay J. Ált. 
Isk.), 2. Kollár Máté (PTE Illyés 
Gy. Gyakorló Ált. Isk.), 3. Dobos 
Dóra (Baka I. Ált. Isk.). 7–8. 
évf.: 1. Görcsös Ákos (Baka I. 
Ált. Isk.), 2. Dávid Marcell (Ga-
ray J. Ált. Isk.) és Dicső Botond 
(Garay J. Gimnázium).

Szövegalkotó verseny, 4. év-
folyam: 1. Ferencz Dóra (Baka 

I. Ált. Isk.), 2. Heim Kata (Babits 
M. Ált. Isk.), 3. Horváth Kata 
Luca (Szent József Katolikus 
Ált. Isk.). 5–6. évf.: 1. Czirkel 
Balázs (Babits M. Ált. Isk.), 2. 
Radó Márton (Baka I. Ált. Isk.), 
3. Csontos Blanka (Gyakorló 
Ált. Isk.).

Kommunikációs verseny, 
7–8. évfolyam: 1. Bognár 
Zsanett-Horváth Barnabás (Ba-
bits M. Ált. Isk.), 2. Frei Tamás 
– Wigand Barnabás (Dienes V. 
Ált. Isk.), 3. Kovács Mirella – 
Péter Doroti (Baka I. Ált. Isk.).

A rajzverseny díjazottjai, 
általános iskolások: Balázs 
Csenge, Szűcs Fruzsina és Ko-
vács Fruzsina (mindhárom Ga-
ray János Ált. Isk.), Szentendrei 
Szaffi, Molnár Tímea Csenge, 
Bergmann Dominika, Matus 
Emma, Radó Sára Jázmin, Ma-
tus Csenge (mindannyian Baka 
István Ált. Isk.), Schilling Bodza 
Lola és Vaskó Boglárka (Illyés 
Gyula Gyakorló Ált. Isk.), Fricz 
Nóra (Babits Mihály Ált. Isk.), 
Gyapjas Réka (Dienes Valéria 
Ált. Isk.). 

Óvodások: Both Krisztián 
Ábel és Morvai Luca (Gyermek-
lánc Óvoda „Kertváros”), Sabján 
Péter („Az én Ovim” Óvoda és 
Bölcsőde), Nagy Petra (Szent 
Rita Katolikus Óvoda), Veres 
Uzonka (Gyermeklánc Óvoda 
„Perczel”), Fonyódi Szofia (2. sz. 
Óvoda és Bölcsőde „Kadarka”), 
Rádi-Aszódy Anni (Wunder-
land Kidergarten), Végh Zsófia 
(1. sz. Óvoda „Kölcsey”), Sándor 
Anna Lujza (1. sz. Óvoda „Wo-
sinsky”).  SZV
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2019. november 17.16

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!
Egy megunt öltönyét, kabátját,

kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

– 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

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
2019. november 18. (hétfő), 09:00 – 15:00 óráig.

(04757)

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  (04746)

25 éves a VB SPORT
SÍLÉCEK, SÍBAKANCSOK, BUKÓSISAKOK

25% engedménnyel.
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)

Az akció más engedménnyel nem összevonható. Időtartam: 2019.11.18. – 11.22.-ig

(04741)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

www.acbestklima.hu
Tel.: 06–70/301–21–21

(04755) Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk gyermekeiket
a Comenius Alapítványi Általános Iskolába,
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt
tényleg több idő jut 
• a tehetséggondozásra, 
• a fejlesztésre, felzárkóztatásra, 
• a nevelésre.

A következőket kínáljuk még gyermekeiknek:
• családias, nyugodt légkör, 
•  a tanulók több, mint 60 %-a gimnáziumban, szakközépiskolában 

tanul tovább, 
• különleges szakköreink: gitárszakkör, túraszakkör, járműbarát szakkör, 
• az egészséges életmódra külön hangsúlyt fektetünk, 
•  különösen gondot fordítunk a szeretetteljes jellemformálásra, melyet 

a gyerekekkel való bánásmódunkban is igyekszünk érvényre juttatni,
• évente erdei iskolába, nyári táborba visszük a gyermekeket, 
• a szülő és a nevelő kapcsolat is közvetlenebb, 
• angolul beszélő külföldi önkéntesek segíti a nyelvoktatást.
OKTATOTT IDEGEN NYELV MÁR ELSŐ OSZTÁLYTÓL: ANGOL.
Intézményünk bármely előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

• 2019. november 20. (szerda) 17:00 óra
• 2019. november 28. (csütörtök) 17:00 óra.

„Több időt a gyerekekre!”

ELÉRHETŐSÉGEK:
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430

www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu
Keressen minket facebook oldalunkon is!

(04749)

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!

(04747)


