
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXIX. évfolyam, 37. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2019. október 27.

→ 3. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

Kezdődik a téli időszámítás
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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új választás?
Mindkét jelölő szervezet ki-
fogással élt az október 13-i 
önkormányzati választás 
eredménye ellen. A Helyi Vá-
lasztási Bizottság döntése ér-
telmében – két választókerü-
letben – november 10-én új 
választásokat írhatnak ki.
 → 2. oldal

Hangverseny
A Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes közel 
másfél évtizede szervez Pro-
testáns-napi hangversenyeket 
a megyeszékhely evangélikus 
templomában. Az idei ese-
mény vendége a medinai re-
formátus Miss-Sió Kórus volt.
 → 7. oldal

Nagy Viki negyedik
A negyedik helyen végzett éle-
te első U23-as maratoni ka-
jak-kenu világbajnokságán 
Nagy Viktória. A Szekszár-
di Kajak-Kenu SE sportolóját 
egy versenybírói döntés vélhe-
tően éremtől fosztotta meg a 
kínai világversenyen.
 → 12. oldal
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Az 1956-os forradalom mártírjaira emlékeztek
Ünnepi megemlékezést tar-
tottak az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc Szent 
István téri emlékművénél, 
október 23-án, a forradalom 
kitörésének 63. évfordulóján.

Emlékező beszédében Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
felidézte, 1945 áprilisa után 
rövid ideig úgy tűnt, hogy az 
országba visszatér a normális 
élet és egy demokratikus világ 
teremtődhet meg. A szovjet je-
lenlét azonban helyzetbe hozta 
a kommunistákat, akik felszá-
molták a polgári erőket, majd 
1948-tól kezdetét vette Rákosi 
totális diktatúrája.

Magyarország történetének 
talán legsötétebb nyolc éve kö-
vetkezett. A polgármester úgy 
fogalmazott, a kegyetlenkedés, 
a deportálások, internálások 
tömege, a kivégzések áradata 
ismét sötétségbe taszította az 
országot, melyet a mezőgazda-
ság értelmetlen átalakítása, a 

megvalósíthatatlan nehézipari 
célkitűzések nyomorba döntöt-
tek. Hozzátette, Nagy Imre mi-
niszterelnöksége enyhíteni pró-
bálta a diktatúra szörnyűségeit, 
de a Rákosi-vonal megerősödé-
se megpecsételte a kormányfő 
sorsát.

Mindezek hatására 1956 
októberében már pattanásig 
feszülnek az indulatok, majd 
23-án hatalmas diáktüntetés 
kezdődik a fővárosban. A közel 
egy évtizedes félelem boldog 
ünneplésbe csap át, mindenki 
a forradalmat élteti. A nemrég 
még Rákosit éltetők közül is 
sokan látszólag a forradalom 
mellé állnak azzal a reménnyel, 
hogy nemsokára ismét eljön az 
ő idejük. Mindössze 13 napot 
kellett várniuk – mondta Ács 
Rezső.

A polgármester szavai sze-
rint ez a 13 nap – mely törté-
nelmünk legfénylőbb csillagai 
között ragyog – megmutatta, 
a magyar nép nem kér az ide-
gen elnyomásból. Mint, ahogy 

sajnos azt is megmutatta, hogy 
a nagyhatalmak játszmáiban 
nem lehet tényező egy olyan 
maroknyi nép, mint a magyar. 
A „Nyugat” kinyilvánította, 
nem avatkozik bele a forrada-
lom történéseibe, így a felkelés 
magára maradt…

„1956. november 4-én aztán 
Budapesten és az ország számos 
pontján feldübörögtek a szovjet 
tankok és több ezer felkelő hősi 
halála árán vérbe fojtották a for-
radalmat” – mondta Ács Rezső. 
Hozzátette, a megtorlás során 
több száz embert kivégeztek, 
több tízezer embert zártak bör-
tönbe vagy internáltak. Szek-
szárdon a Nemzeti Bizottság és 
nemzetőrség vezetőit „a népi 
demokratikus államrend elleni 
szervezkedés, lázítás, izgatás 
vádja” címén börtönbe vetették.

A városvezető arról is szólt, 
hogy a harcokban elhunyt és 
a megtorlás során kivégzett 
honfitársaink mártírhalála nem 
volt hiábavaló. A forradalom és 
szabadságharc rést ütött a kom-

munizmus falán és később elve-
zetett a rendszerváltozáshoz.

Ács Rezső zárásként hangsú-
lyozta: „ez a mártírium, súlyos 
terhet ró ránk, mai utódokra. 
Soha nem engedhetünk sem 
személyes, sem kisebb csopor-
térdekek előretörésének a leg-
bensőbb erkölcsi elvárás, a ha-
zafiúi hűség követelményével 
szemben. Nem engedhetjük, 
hogy családunk, közösségeink, 
városunk tartós biztonsága 
hátrányt szenvedjen személyes 
ambíciók, érvényesülési vágyak 
ellenében. Ha engedünk: hiába-
való volt minden önfeláldozás”.

Az ünnepség zárásaként a 
város és a megye vezetői, in-
tézmények, civil szervezetek, 
társaságok és polgárok helyez-
ték el az emlékezés és a tiszte-
let koszorúit, virágait az ’56-os 
emlékműnél. S. V.

NÉVNAP–TÁR
Október 27. (vasárnap) – Szabina, Szabrina
Szabina: latin eredetű; jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
Szabrina: angol eredetű, a Severn folyó nimfájának a nevéből származik.

Október 28. (hétfő) – Simon, Szimonetta, Szimóna
Simon: a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered.
Szimonetta: a Simon olasz kicsinyítőképzős női párja.

Szimóna: héber eredetű; jelentése: meghallgattatás.
Október 29. (kedd) – Nárcisz
Nárcisz: görög eredetű; jelentése: a virág maga.

Október 30. (szerda) – Alfonz, Zenóbia
Alfonz: germán eredetű; jelentése: nemes, készséges; harcra kész.
Zenóbia: a görög Zenóbiosz férfinév női párja, a férfinév jelentése: Zeusztól 
származó.

Október 31. (csütörtök) – Farkas
Farkas: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

November 1. (péntek) – Mindenszentek, Marianna
Marianna: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.

November 2. (szombat) – Achilles
Achilles: görög-latin eredetű; jelentése: a kígyó fia.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 27.
(vasárnap)

Október 28.
(hétfő)

Október 29.
(kedd)

Október 30.
(szerda)

Október 31.
(csütörtök)

November 1.
(péntek)

November 2.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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A rendezvényen, melyen 
egyházi áldást dr. Kaszó 
Gyula, református lelkész 
mondott, az ’56-os hősökre 
irodalmi műsorral emlé-
keztek a Szekszárdi Garay 
János Gimnázium diákjai, 
közreműködött az Alisca 
Brass Band és a Magyar 
Nemzetőrség Tolna Megyei 
Szervezete. Az ünnepség 
„felvezetéseként” a Szek-
szárdi Kamarazenekar 
adott hangversenyt a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
Rendezvénytermében (írá-
sunk a 6. oldalon).

Kármentesítés, helyreállítás
Az október 9-i szerencsétlen-
séget követően folyamatos a 
kármentesítés, a megbízott 
vállalkozó pedig előkészíti az 
ingatlant a felújításra. 

Helyi vállalkozókkal együtt-
működve – azonnal reagálva 
a kialakult helyzetre – közel 
80 helyszínen – lakásban és 
lépcsőházban – fedték be ide-
iglenesen a kirobbant üvegfe-
lületeket. A gázrobbanásban 
érintettek közül eddig hét 
sérült ingatlanból kértek ön-
kormányzati lakásban elhe-
lyezést. Az azonnali kármen-
tesítést követően több mint 50 
köbméter – jelentős részben 
üveg – hulladékot szállított el 
az Alisca Terra Nkft. a hely-
színről.

Mint ismert, a gázrobbanás 
következtében a Herman Ottó 
utca 3-as, 5-ös és 8-as lépcső-
ház huszonkilenc lakása vált 
lakhatatlanná. A Városfejlesz-
tési és Üzemeltetési Igazgató-
ság kollégái a robbanást követő 
12 órán belül minden érintett 
ingatlant felkerestek, és felaján-
lották a hivatal segítségét.

Az önkormányzat a hatósá-
gokkal együttműködve még 
aznap műveleti központot 

állított fel a helyszínen. Ács 
Rezső polgármester kérésére 
a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. tizenhárom önkormány-
zati ingatlant tett költözhető-
vé. Eddig hét család igényelte 
az önkormányzat segítségét 
a lakhatása megoldásában. A 
polgármesteri hivatal mun-
katársai segítettek a költözés-
ben, illetve – raktárhelyiség 
felajánlásával – az ingóságaik 
elhelyezésében. A tragédiát 
követően a polgármester a 
Humánszolgáltató Közpon-
tot bízta meg az adományok 
kezelésével. A felajánláso-
kat továbbra is várják a 06–
20/415–4393-as telefonon. 
A gázrobbanás károsultjai 
nemcsak fizikai, hanem lelki 
segítségnyújtást is kérhetnek 
a HSZK szakembereitől.

Az Alisca Bau Zrt.  október 
21-én kezdte meg az épület kár-
mentesítését, helyreállítását. A 
munkák időtartamát nem lehet 
előre megbecsülni, de minden 
érintett bízik benne, hogy a 
lakók minél előbb visszaköl-
tözhetnek majd otthonukba. A 
szakmai egyeztetések biztatóak 
az épületek helyreállításának 
esélyeire nézve. 

Forrás: Polgármesteri Kabinet

Voksok: új választás lesz?
Két héttel az október 13-i ön-
kormányzati választást köve-
tően Szekszárdon még nem 
alakult meg a közgyűlés, mi-
után a szavazás eredménye 
ellen mindkét jelölő szerve-
zet kifogással élt. 

A szavazólapok összesítését kö-
vetően az első – nem hivatalos 
– eredmény szerint Ács Rezső 
(Fidesz-KDNP) nyerte a polgár-
mester választást, mintegy 300 
szavazatnyi különbséggel Bom-
ba Gábor László (ÉSZ) előtt. A 
képviselőjelöltekre érkezett vok-
sok megszámlálását követően 
az ellenzéki pártszövetség hat, a 
kormánypárt négy képviselőt de-
legálhat a közgyűlésbe, plusz ket-
tőt-kettőt a kompenzációs listáról.

Az eredmény ellen a három na-
pos határidőt megelőzően mind-
két jelölő szervezet kifogással élt. 
A Fidesz-KDNP új szavazást és 
a voksok újraszámolását kérte a 
kettes és a nyolcas számú egyéni 
választókerületben – ezt Horváth 
István választókerületi elnök és 
Ács Rezső polgármester jelentet-
te be sajtótájékoztatón. Horváth 
István szerint az ellenzék jelöltjei, 
illetve egy független jelölt a sza-
vazókörben kampányolt, szava-
zópolgároknak mutatkozott be 

a folyosón és utalásokat tett arra, 
kire is kellene voksolni.

Ács Rezső elmondta, tudatá-
ban van annak, hogy egy politikai 
közszereplőnek sokat kell tűrnie, 
ám az ellenzék túl messzire ment. 
Az ÉSZ képes volt azt sugallni, 
hogy a városvezetés idézte elő a 
gázrobbanást, ezért nem beszél-
nek a szerencsétlenség okairól. A 
polgármester szerint a robbanás 
okának kiderítése nem érzelmi, 
hanem szakmai kérdés, amely a 
szakemberekre vár.

Döntött a HVB
A helyi választási bizottság-

nál Bomba Gábor az egész te-
lepülésre vonatkozóan kérte a 
polgármester választás ered-
ményének megsemmisítését, és 
a szavazás megismétlését. Ezt 
elutasította a bizottság. Horváth 
István, a Fidesz választókerüle-
ti elnöke a 2-es és 8-as számú 
választókerület eredményeinek 
megsemmisítését kérte. Ennek 
a bizottság helyt adott, így a ket-
tes, illetve a nyolcas számú vá-
lasztókerületet 27-es, 29-es és a 
30-as szavazókörökében lehet új 
voksolás november 10-én. Fel-
lebbezés után az ügy a TVB-n 
folytatódik, a végső szót a Pécsi 
Ítélőtábla mondhatja ki.   SZV
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Látványos versenyt hozott a cyclo-cross kupa
Meleg kora őszi idő, száraz pá-
lya és látványos verseny – ez 
jellemezte az október 20-án 
megrendezett III. CrosSzek-
szárd Cyclo-cross Magyar Ku-
pafutamot, melyet a nőknél 
Péteri Niké, a férfiaknál pedig 
Buruczki Szilárd nyerte.

Vasárnap a Baka István Álta-
lános Iskola körül rendezték 
a Cyclo-cross Magyar Kupa 2. 
fordulóját. Az évszakra nem jel-
lemző meleg időjárás és száraz 
pálya várt a III. CrosSzekszárd 
Kupa indulóira. A versenyzők 
többségének – a vakondtúrá-
sokkal tarkított – kemény pá-
lyán az optimális guminyomás 
megtalálása okozott fejtörést.

A Szekszárdi Sportközpont 
rendezői ismét izgalmas pályát 
alakítottak ki, ami érintette az 
iskola melletti dirt pályát is, így 

a nyomvonalon volt, hogy nem 
tekerni, hanem pumpálni kel-
lett a bringásoknak, cserében 
viszont a pálya nem tartalma-
zott olyan elemet, ahol le kellett 
volna szállni a versenyzőknek.

A Magyar Kupa forgatóköny-
vének megfelelően a verseny a 
hobbi kategória rajtjával kezdő-
dött, ahol a nagy csata most el-
maradt, ennek ellenére a szpíker, 
Fejes Miki lelkesen buzdította a 
„kezdő” bringásokat. A folytatás-
ban az U15-ös és U17-es lányok 
és fiúk, illetve a Master3 korosz-
tály versenyzőinek futama követ-
kezett, amit az 50-es korosztályba 
tartozó Fésüs László – ismertebb 
nevén Kefe – nyert meg az U17 
első helyéért csatázó Majoros 
Dávid és Magyar Gergő előtt.

Családi sikert hozott a leg-
népesebb kategória versenye. 
A valamivel dél előtt elstartolt, 

33 Master2 korú és négy U19-es 
bringást felvonultató mezőny-
ből egy apa-fia páros, Adame 
László és Adame Ármin bizo-
nyult a leggyorsabban, közel 
egy percet verve az üldözőkre 
együtt értek a célba.

A legkisebbek (U11, U13) lá-
nyok és fiúk versenye egy külön 
nekik kialakított pályán zajlott, 

de ők is keményen harcoltak a 
gödrökkel és egymással. A legy-
gyorsabb ezúttal Péter Nándor 
volt, de két lány, Kiss Nikoletta 
Bettina és Mármarosi Alexa Ildi-
kó is a legjobb tízben érkezett be.

A nők (U19, U23 , Elit és 
Master) versenyében Péteri 
Niké szerzett előnyt, őt Szekeres 
Viktória üldözte. Ketten alapo-
san leszakították a mezőnyt, s 
végül előbbi az abszolút siker 
mellett az U23-at, utóbbi pedig 
a Master kategóriát nyerte.

A legnagyobb tempót a férfi 
Elit és Master1 kategória brin-
gásai diktálták. Buruczki Szi-
lárd ismét megmutatta, hogy 
még mindig nagyon erős és jól 
bringázik, így könnyedén nyer-
te a futamot. Őt Sylvester Balázs 
Tibor követte, aki ezzel az U23-
as kategóriában végzett az élen.  
 Forrás: bikemag.hu
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Folyamatosan zajlik a
„Szekszárd, Lőtéri vízbázis
kármentesítése” projekt
előkészítő tervezése
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciu-
ma a ,,Szennyezett területek kármentesítése” című, 
KEHOP-3.3.0 kódszámú, európai uniós pályázati 
konstrukció keretében nyert támogatást a Szekszárd 
keleti részén, az ún. Lőtéri vízbázis területén kialakult, 
felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség 
felszámolására.

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

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

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

További információk: szekszardloter.ovf.hu

(04689)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 28-tól november 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04676)

M
unkaszüneti nap

MENÜ Október 28. Október 29. Október 30. Október 31. November 1.

„A”
1250 Ft

Palócleves Paradicsom-
leves

Lebbencs-
leves

Bodzás szamó-
cakrémleves

Ízes derelye,         
porcukor

Zöldborsó-
főzelék,
rántott

sertésborda

Tavaszi
szárnyas

rizses
hús

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

„B”
1250 Ft

Palócleves Paradicsom-
leves

Lebbencs-
leves

Bodzás szamó-
cakrémleves

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Roston
csirkemell,
vajas párolt 

zöldség

Chia-magos 
pulykamell 

rántva,
balzsamos 

bulgursaláta

Natúr
sertésborda,

hagymás
tört burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1150 Ft

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Indiai 
lencse curry,

szezámos 
csirkefalatokkal

Indiai 
lencse curry,

szezámos 
csirkefalatokkal

Indiai 
lencse curry,

szezámos 
csirkefalatokkal

Indiai 
lencse curry,

szezámos 
csirkefalatokkal

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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
(04677)
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Hangversennyel emlékeztek a reformációra
A Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes kö-
zel másfél évtizede szervez 
Protestáns-napi hangver-
senyeket a megyeszékhely 
evangélikus templomában. 
Az esemény az Országos Pro-
testáns Napok kiemelt Tolna 
megyei rendezvénye volt. 

Az ünnepi alkalomra vendéget 
hívtak: a medinai református 
Miss-Sió Kórus 2013 januárjá-
ban alakult, az énekkar művé-
szeti vezetője Sáfrányné Szabó 
Tünde. A kórus műsorában 
taizéi énekek is elhangzottak. 
A fiatal Taizé zenéje olyan szép 
és markáns, hogy nemcsak a 
hatvanas évek lázadó diákjait 
ragadta meg, de a „szakmában” 
is komoly elismerést kapott. 
Zongorán kísért Ujlaky Bence. 

Áhítatra készülve az olasz 
barokk zeneszerző és hege-
dűművész, Giuseppe Tartini 
„Concerto” című művéből az 
1. tételt szólaltatta meg klari-
néton Kedves Benedek, a Ga-
ray János Gimnázium diákja 
(tanára: Papp Máté), közremű-

ködött Lozsányi Tamás orgo-
naművész.

Igét olvasott és áhítattal szol-
gált Balázsi Zoltán nyugalma-
zott szekszárdi református lel-
kipásztor. Ezt követően Bach: 
Máté passió című művéből az 
„Aus Liebe” ária részletet éne-
kelte Tillai Csilla orgona kísé-
rettel.

A hangverseny második ré-
szében színpadra lépő Gárdo-
nyi Zoltán Református Együt-
tes a „Jézushoz jöjjetek” bibliai 
kánonnal bevonulva köszön-

tötte a hallgatóságot. A negyed-
százada Lemle Zoltán Csoko-
nai Vitéz Mihály Alkotói-díjas 
református lelkipásztor által 
alapított énekkar dicséretekkel 
és zsoltár feldolgozásokkal em-
lékezett a reformációra.

Az alapító karnagy, Naszladi 
Judit által dirigált kórus első-
ként Distler „Áldjad én lelkem 
az Urat” című művét énekelte, 
ami a református énekeskönyv 
264. dicséretére épül. Ady End-
re halálának 100. évfordulójára 
emlékezve hangzott el Bárdos 

Lajos „Az Úr érkezése” című 
vegyes kari alkotása. Isten 
gondviselésének, szeretetének 
szép ábrázolását Bárdos Lajos 
„23. zsoltár” című művében 
éreztük.

Ezt követően Cesar Frank: 
Panis angelicus című darabja 
csendült fel, a latin nyelvű mű 
szólóját Tillai Csilla (szoprán) 
énekelte, orgonán közreműkö-
dött Lozsányi Tamás. Smetana 
„Szárnyaival véd az Úr” alkotá-
sa is zsoltárversre épül: a szerző 
a 91. zsoltár 4. versét zenésítet-
te meg. Végül Szokolay Sándor: 
Miatyánk című kórusműve 
hangzott el.

A hangverseny zárásaként a 
két református énekkar előa-
dásában az „Isten visz majd 
tovább” kezdetű kórusmű 
hangzott el. A teltházas ren-
dezvény szervezői a persely-
pénzt az evangélikus gyüleke-
zet hitéleti tevékenységének 
segítésére ajánlották fel. Az est 
műsorközlője Németh Judit 
előadóművész, az evangélikus 
gyülekezet felügyelője volt. 

 SZV
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Ne hagyjuk őket az idő homályába veszni!
Városunk számos kiváló 
egyéniségének emlékét 
sajnos már a múlt homálya 
fedi, alig-alig tudunk róluk 
valamit. Ez alkalommal Mikó 
György újvárosi plébánosra 
emlékezünk.

Mikó György – akit az em-
berek csak „jószívű papként” 
emlegettek – 1841. augusztus 
23-án született a Zala megyei 
Kis-Kanizsán, szegény család-
ban. Eszessége már kisiskolás 
korában feltűnő volt, mindig a 
legjobb tanulók közé tartozott. 
Olyannyira, hogy Schaurek ka-
nizsai orgonista Mikót fogadta 
fel instruktornak gyermekei 
mellé. Baán János pécsi teo-
lógiai tanár egy alkalommal 
Kanizsán töltötte szabadságát 
és feltűnt neki Mikó eszessége. 
Megkérdezte tőle, milyen pá-

lyára készül, ő pedig elmondta, 
pap szeretne lenni, de a családja 
nem tudja tanítatni. Baán ekkor 
felajánlotta segítségét. Pécsen 
előbb Gottlabovics kanonok, 
majd Králl Lajos címzetes püs-
pök vette magához Mikót, aki 
a gimnáziumban is a legjobb 
tanuló volt.

Amikor 1862-ben a püs-
pökségnek lehetősége adó-
dott, hogy egy tanulót Bécsbe 
küldjön teológiai tanulmányok 
végzésére. A kanonokok Mikót 
jelölték, aki ott a legkiválóbb ta-
nároktól tanult.

A pécsi Girk György püspök 
szentelte pappá Mikó Györ-
gyöt, akit 1883-ban neveztek 
ki Szekszárdon újvárosi plébá-
nossá. Nagysága a szegények 
és elnyomottak támogatásában 
mutatkozott meg leginkább. 
Szekszárdnak nem volt olyan 

humanitárius intézménye, me-
lyet ne támogatott volna.

Azért, hogy a városrész sze-
gény napszámosai dolgozni tud-
janak, kora tavasztól késő őszig 
gyermekmenhelyet üzemeltetett 
a plébánián. Ennek céljából asz-
szonyokat foglalkoztatott, akik 
főztek, mostak rájuk, javították 
ruháikat, gyakran még ott is 
altatták őket. Óvodáját a támo-
gatások mellett saját pénzéből 
fedezte. Támogatottjai érdeké-
ben alapította meg a „rongyos 
egyletet”, és segítői a gyermekek 
részére élelmet és ruhákat gyűj-
töttek. Évtizedeken keresztül volt 
elnöke a Ferenc kórházat fenn-
tartó választmánynak, és sike-
rült rendezni az intézmény zilált 
anyagi helyzetét.

A megbecsült pap jótékony 
tevékenységét „derékba” törte 
a halál: 1894 nyarán balatoni 

nyaralása során a fürdőzés fel-
lobbantotta lappangó tüdőbaját, 
és rövid betegség után elhunyt. 
Holttestét már az állomáson 
nagy tömeg várta, ennél többen 
csak a temetésén voltak. Mikó 
György immár 125 éve pihen 
paptársával, Bocsor Antallal 
közös sírban, mely ma elárvul-
tan áll az újvárosi temetőben 
(képünkön).   dr. Ótós Miklós
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A költő, aki műfordító – Baka-konferencia
„A fordítás nem megszüntet, 
hanem megsokszoroz en-
gem” – vallotta egykor Baka 
István szekszárdi költő. E ki-
jelentése adta címét annak 
a konferenciának, melynek 
szervezője a Baka István Ala-
pítvány és a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum volt.

A beszélgetésen neves iroda-
lomtörténészek, műfordítók, 
Baka-kutatók beszélgettek a szép 
számú közönség előtt a többek 
között József Attila- és Robert 
Graves-díjas költő munkássá-
gának e kevésbé ismert, ám az 
életműben igen komoly helyet 
elfoglaló területéről. Nem kevés 
műről beszélünk itt: a Tiszatáj 
Könyvek sorozatban megjelent 
hatkötetes életműkiadásból hár-
mat ezek az alkotások tesznek ki. 

Baka István verset, prózát, 
drámát egyaránt fordított, és 
nem akármilyen szerzőket – 
emelte ki a beszélgetés moderá-
tora, Bombitz Attila. A Szegedi 
Tudományegyetem docense 

hozzátette, Baka nem állt be 
abba a sorba, hogy a nyolcvanas 
években a szovjet „vezérlő köl-
tőcsillagokat” fordítsa. Egyrészt 
azokat a lírikusokat kereste, 
akik sorsszerűséget közvetítet-

ték számára, illetve, akik a lírai 
alkotásmódban – például a lírai 
metaforaalkotásban – segítették 
személyes munkáját.

A beszélgetésben résztvevő 
Fried István professor emeri-
tus, Kalafatics Zsuzsanna ad-
junktus, Mikola Gyöngyike 
tanársegéd, M. Nagy Miklós 
műfordító, esszéista, író, a Heli-
kon Kiadó irodalmi vezetője és 
főszerkesztője megszólalásaiból 
egyszerre rajzolódott ki a költő 
és a műfordító képe. Az a kép, 
amely valahol a Sztyepan Pehot-
nij „fordításokban”, Baka István 
önmaga alkotta orosz alteregó-
jában nyeri el végső alakját.

A konferencia anyagát a Baka 
István Alapítvány a tervek sze-
rint nyomtatásban is megjelen-
teti a közeljövőben. 

 SZV

Zene törte meg a vészjósló csendet…
Immár hagyományosan a 
Szekszárdi Kamarazenekar 
ünnepi hangversenye vezette 
fel az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóján 
tartott városi ünnepséget.

 
A Babits Mihály Kulturális 

Központ Rendezvényterme 
ezúttal is megtelt az igényes 
komolyzenét kedvelő, az ’56-
os hősökre, a magyar történe-
lem talán legdicsőségesebb 13 
napjára emlékező, a nemzeti 
ünnepre ráhangolódni vágyó 
szekszárdiakkal.

A hangverseny közönségét 
köszöntő Csillagné Szánthó Po-
lixéna emlékeztetett, 1956 októ-
berében a rádió a hírek között 
zenét sugárzott, hogy megtörje, 
elviselhetőbbé tegye a vészjósló 
csendet. Egy zenemű különösen 
gyakran csendült fel, összefonó-
dott a forradalommal: Beetho-
ven Egmont nyitánya.

Történt, hogy október 23-án 
éjszaka, mielőtt megkezdődtek 
a harcok a Magyar Rádió Bródy 
Sándor utcai épülete körül, egy 

mobil rádiós kocsit telepítettek 
a Parlamenthez. A rádió szék-
házának elfoglalásától a forra-
dalom végéig már csak innen 
szólt az adás – 

telefonvonalakon keresztül. 
A rádiózáshoz azonban zene is 
kell, ami a rádió épületében ma-
radt. Végül a technikusok talál-
tak egy régi lemezjátszót néhány 
lemezzel a Parlament egyik szo-
bájában. Köztük volt a Himnusz, 
a Szózat, néhány magyar dal, és 
Beethoven Egmont nyitánya. 

Másnap délben ez szólt, amikor 
Nagy Imre bejelentette, hogy 
amnesztiát kap, aki azonnal le-
teszi a fegyvert. Beethoven mu-
zsikája az egyik leggyakrabban 
játszott darab lett.

Az 1984-ben alakult Szek-
szárdi Kamarazenekar ezt a 
zeneművet ugyan nem tűzte 
műsorára, de a Kovács-Buzás 
Márta művészeti vezető, zene-
tanár irányította – Földesi La-
jos hegedűművész 29 év után 
adta át a stafétát a zenekar élén 

– vonós együttes így is remek 
ívű, az érzelmekre is ható nagy-
szerű koncerttel örvendeztette 
meg hallgatóságát. Az ünnepi 
műsorban a barokk zeneszer-
ző, Händel „Sarabande” című 
darabja után a klasszika és a 
romantika óriása, Beethoven 
Holdfény szonátájának zene-
kari átirata szólalt meg, végül 
a magyar forradalmat egy év-
vel túlélő svéd-finn zeneszerző, 
Jean Sibelius Impromtu című 
zeneműve csendült fel.  SZV
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Legyünk toleránsak az emlékezés ünnepén
„Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.”
 (József Attila – Naphimnusz)

Amíg valaki egészséges, amíg 
minden reggel gond nélkül vág 
neki a napnak, amíg szeretik és 
ő is szeret, amíg minden rózsa-
szín… addig nem jut eszébe a 
fájdalmas elmúlás. Pedig az élet 
olykor könyörtelen játékra hív 
bennünket és egy pillanat alatt 
válik minden oly bizonytalan-
ná, remegőssé, könnyáztattá. 
S akkor előkerül az emlékezés. 
A boldog pillanatok felidézése, 
a mosolya, az illata, a gyakran 
ismételt mondatai, a járása, a hi-
bái. A minden. A hiánya.

Közeledik Halottak Napja. 
Ilyenkor a világ érzelgősebbé 
válik, a hulló megsárgult falevél 
egy pillanatra feledteti a csodás 
színeket, sokkal inkább idézi az 
idő megállíthatatlan kerekét. 

Nyakas Gáborral, a Panteon 
Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Az Újvárosi és az Alsóvárosi 
temetőben is zajlik a ravatalozó 
felújítása. Ez ránk, üzemeltetőre 
is nagy terhet ró, hiszen jelen-
tősen korlátoznunk kellett a sze-
mélyi forgalmat, a munkaterület 
biztosítása érdekében. Nagyobb 
nehézséget az Alsóvárosi te-
metőben okozott a beruházás, 
hiszen itt a főbejáratot a gya-
logos forgalom elől is le kellett 
zárnunk. Amint a kivitelező a 
területen olyan fázisba jut, hogy 
nincs személy és vagyonbizton-
ságra nézve veszély, akkor újra 
megnyitjuk a főbejáratot.

– Parkolás a megszokott mó-
don történhet – mondta Nyakas 
Gábor – az Újvárosi temetőnél a 
temető parkolója és a benzinkút 
mellet található parkolóban. Az 

Alsóvárosi temetőnél a Béri Ba-
logh Ádám utcában az út mellett 
lehet megállni, de a szemközti 
oldalon található parkolók is 
használhatók, valamint az OBI 
áruház felöli oldalon is van hely 
az autóknak. 

Az áruház felőli bejárathoz is 
telepítésre kerül egy elektromos 
sorompó. 

– Ez is a megszokott, telefo-
nos módszerrel fog működni. A 
rendszer jól működik, a teme-
tőbe érkező mozgássérült, vagy 
idős, nehezen mozgó látogatók 
érdekében került kiépítésre, 
akik a sorompónál lévő telefon-
számot felhívva, tudnak autóval 
bemenni a területre. Nyakas 
Gábor kérése, hogy ez esetben 
délelőtt és kora délután végez-
zenek sírgondozást, látogassák 
meg szeretteik nyughelyét, hi-
szen sötétedés után már nem 

engednek be senkit autóval. Ez 
is a biztonságot szolgálja.

– A temetőkben szűk hely van 
a közlekedésre, így indokolt a 
járműforgalom korlátozása. Úgy 
érzem az elmúlt években már 
kialakult egy kulturált temetői 
magatartás. Mindenki toleráns 
az emlékezés idején. Ezt kérnénk 
idén is a látogatóktól.

A Halottak Napjához közeled-
ve fontos tudnunk, hogy előtte és 
utána egy héttel a szakipari vállal-
kozások nem kapnak engedélyt a 
munkára, a sírköves feladatok 
ellátását már nem lehet elvégezni. 

– Ez is azt szolgálja, hogy méltó-
sággal, nyugalomban emlékezhes-
sünk rokonainkra, ismerőseinkre. 
Az ünnepi időszakban az előző 
évek gyakorlatának megfelelően 
a rendőrség és a polgárőrség is 
gyakrabban van jelen a temetők 
környékén. 

Az ősz velejárója a lehulló fale-
velek szőtte szőnyeg, mely a maga 
narancsos bordós árnyalatával teszi 
meséssé a tájat. S mint olyan, néha 
ezzel feladatot is ró az emberre.

– A Panteon Kft. munkatársai 
dolgoznak az ünnepi időszakban, 
folyamatosan ürítjük a temetők 
területén lévő hulladéktároló-
kat. Intenzív falevélhullás esetén 
elhordjuk a levelet. A hozzátar-
tozókat arra kérjük, hogy a sírok 
területéről összegyűjtött leveleket 
az út mellé, egy kupacba helyez-
zék el és kollégáink azokat is el-
távolítják. Azért, hogy a megem-
lékezést ne zavarjuk, igyekszünk 
ezt a munkafolyamatot a nap ko-
rai részére ütemezni.
„Őértük ég a hullámzó
tűztenger, s te állsz,
emlékre vársz, faggyú-
viasz csepeg, mert kezed
remeg, sóhajt a lelked, hisz
e tűztengerben nyugszik sze-
retted!” (Mészárosová Melinda 
 – Égi temető)

Egy apró kis gyertyaláng a 
mindenséget idézheti meg. Sze-
rettünk szemében láthatjuk kacér 
táncát. Felidézhetjük tekintetének 
lélekbe hatoló erejét. De a gyer-
tyaláng okozhat tragédiát, ha nem 
vagyunk kellően körültekintőek. 

– Mindenkit arra kérünk, 
hogy a mécseseket, gyertyákat 
olyan helyen hagyja, ahol nem 
veszélyezteti a környezetet, nincs 
gyúlékony tárgy. 

Ha az időjárás szelesre fordul, 
megesik, hogy koszorút, csokro-
kat fúj le a sírról. A Panteon Kft. 
munkatársai ezeket csak akkor 
távolítják el, ha egyértelműen 
nem azonosítható be a temetési 
hely. Arra kérjük a hozzátartozó-
kat, hogy a sírokról, az urnafalak 
környékéről ez elégett mécsese-
ket, elszáradt csokrokat a sze-
métgyűjtőkben helyezzék el.

Az Újvárosi és Alsóvárosi te-
metőben október 31-től novem-
ber 3-ig nem zárják be éjszakára 
a főkapukat.

„A tisztes végtisztesség”„A tisztes végtisztesség”
Cím Telefon Mobil

Ügyfélszolgálat  08:00–16:00 óráig 
Szekszárd, Alkony u. 1. 74/511–755 20/480–8484

Baja, Deák F. u. 19/A.
„Alkony temetkezési iroda” 79/613–160 30/606–4859

Báta, Fő u. 180. – 20/468–7581
Bátaszék, Garay u. 68. 74/491–038 20/264–2138
Fadd, „M” Ciklámen Virágüzlet 74/446–569 30/661–4502
Gerjen, Szent I. u. 10. – 20/401–2785
Hőgyész, Fő u. 2. 74/488–208 20/313–5934
Iregszemcse, Rákóczi u. 111/A. – 20/415–7320
Kakasd, Ani virágbolt – 20/356–4005
Kölesd, Rákóczi u. 5. – 30/611–7601
Paks, Dózsa Gy. u. 2/A. 75/675–732 20/410–7512
Tamási, Rákóczi út 130.
(Tajti gránit telephelyén) 74/473–651 20/324–7101

Tolna, Deák F. u. 6.
Nagy-Szűcs Judit 74/443–904 70/702–2601

Tolna, Hajós u. 9.
Vadné Aponyi Erzsébet 74/443–601 20/557–5192

Tengelic, Rákóczi F. u. 14. 74/432–439 20/541–2606
Tengelic-szőlőhegy – 20/471–8190

www.panteon-temetkezes.hu 
Ügyelet 0–24-ig: 20/941–3376

(04683)
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Október 20-ai rejtvényünk megfejtése: Sándor Pál, Régi idők focija 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Máthis Sára. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését október 31-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Igaz ez a mondás: „Ha valaki gyülekezeti vezető szeretne len-
ni, jó dolgot kíván.” Ezeknek a vezetőknek azonban úgy kell 
élniük, hogy senki se kritizálhassa őket jogosan! Az ilyen férfi 
legyen hűséges egyetlen feleségéhez, legyen bölcs, fegyelme-
zett, tiszteletre méltó, vendégszerető és jó tanító. Nem lehet 
részeges, kötekedő, verekedő, vagy olyan, aki a pénzt szereti, 
hanem legyen szelíd és békés természetű!  Legyen igazi csa-
ládfő: nevelje a gyermekeit engedelmességre és szüleik iránti 
tiszteletre! Hiszen, ha valaki a saját családját sem tudja kor-
mányozni, hogyan lenne képes akkor gondot viselni a helyi 
gyülekezetre, amely Istené?”  (1 Timóteus 3,1–5)

Egy vezető minősíti azt a közös-
séget, amit vezet. Ezért amikor 
Pál apostol a vezetőkről ír, azt 
láthatjuk, hogy a Krisztust kö-
vető emberek jellemének milyen 
irányba kell fejlődnie ahhoz, 
hogy Jézusra hasonlítsanak és 
a környezetük világosan lássa 
rajtuk a változást. Akin nem 
nyilvánvaló ez a változás, az 
olyan vezető lesz, aki szégyent 
hoz Jézus nevére és hiteltelen-
né teszi a Jézusról szóló jó hír 
üzenetét. Jézus követői nem 
mentesek a lehúzó negatív ha-

tásoktól, az önimádat, a pénz, 
a hatalom ugyanúgy kísértés, 
de nem kebelezi be őket, hanem 
győzni tudnak ezek felett. Nem 
saját akaraterővel, hanem Isten 
Szentlelkének átformáló ereje 
által. Három kiemelt területet 
érint ez az igeszakasz, amely-
ben folyamatos harc folyik egy 
vezető, de ugyanakkor minden 
ember életében: 

A megbízhatóság hűséget 
jelent minden területen: a gon-
dolataink, a szavaink, a tetteink 
összhangját. Mennyire jellem-

zi a megbízhatóság a kisebb és 
nagyobb közösségünket? Lehet 
építeni, számítani a szavainkra?

Önuralom: aki uralkodni 
tud a gondolatai felett, az bölcs 
és szelíd. Aki uralkodni tud a 
szavain, az nem pletykál, nem 
szít viszályt, nem kötekedik. 
Aki uralkodni tud a cselekedete-
in, az nem verekszik, nem tesz 
olyat, ami ellentétes azzal, amit 
képvisel.

Családi élet: a férfiak vállal-
ják a felelősséget a családjukért. 
Nem csak az anyagiak előterem-
tésében, hanem lelki és érzelmi 
támaszt és biztonságot jelente-
nek a családtagjaik számára. 
Ha a feleségem és a gyermekem 
felnéz rám és hitelesnek tart, az 
azt jelenti, hogy a személyes in-
tegritásom rendben van a lega-
lapvetőbb szinten.

Nem lehetetlen a győzelem 
ezeken a területeken. A győze-
lem a hibáink, fogyatkozásaink 
beismerésével kezdődik. Mikor 

ismerjük el saját erőnk és pró-
bálkozásaink kudarcát? Hány 
abortusz, széthullott család és 
erkölcsi bukás kell még ehhez?

Mert pontosan ezt jelenti 
Jézus Krisztus keresztje. Isten 
maga ajánlotta fel a helyreál-
lás útját Jézus kereszthalálával. 
Életünkért élet járt, Ő halállal 
győzte le a halált. Ő magára 
vette a kudarcunkat. A sorsa 
lett a sorsunk. Ezt elfogadni azt 
jelenti, hogy elfordulok a saját 
gondolataimtól, saját vallásos 
felfogásomtól, és őszintén tiszta 
szívből keresem Jézust. Ő legyen 
az életem alapja, legyen tény-
leg a minden. Jézus győzelme, 
keresztje és feltámadása az erő-
forrásunk a mindennapos har-
cunkban. A Szentlélek tanácsol, 
vezet mindig. Hinni Krisztusban 
azt jelenti, hogy a tanítványnak 
nincs többé joga a saját élete fe-
lett, már Jézusért élünk. 

 Gyurkó Donát
 metodista lelkipásztor

Meghívó
Nótaestet tartanak a Márton 
napi Újbor Ünnepen – a Kadar-
ka ünnepén – 2019. november 
9-én (szombat) 18:00 órától 
a PTE KPVK éttermében. A 
szervezők ünnepi libaételekkel 
és a 2019-es év legjobb újbora-
ival várják a vendégeket, akik 
november 1-ig elővételben vá-
sárolhatják meg belépőjegyeiket 
az étteremben (munkanapokon 
8:00 és 16:00 óra között). Az este 
során vincellérek kadarkáinak 
versenyét is megtartják.

Gyászjelentés
Szekszárd egykori

református esperese,
Tóth Árpád lelkész

felesége, nt. Tóth Árpádné, 
született Boldizsár Margit 
életének 86. évében, 2019. 
október 21. napján vissza-
adta lelkét teremtőjének.

Utolsó földi útja előtt,  
november 4-én (hétfő) 

14:00 órai kezdettel 
Harkányban, a református 

templomban tartanak 
hálaadó búcsú Istentisz-
telet, amelyre a hozzátar-
tozók szeretettel hívnak 

mindenkit, akik ismerték 
és szerették Margit nénit.

EBH: tíz éve a diszkrimináció ellen Tolnában is
10 éve működik az Egyenlő Bá-
násmód Hatóság megyei refe-
rensi hálózata Tolna megyében.

Az Egyenlő Bánásmód Ható-
ság független államigazgatási 
szervként 2009 szeptemberétől 
működteti a megyei egyenlőbá-
násmód-referensek országos háló-
zatát a diszkrimináció megelőzése 
és a hatósági eljárás elősegítése 
érdekében. A hatóság olyan pa-
naszosok számára nyújt jogorvos-
lati lehetőséget, akiket hátrányos 
megkülönböztetés ér. A diszkri-
minációs folyamatok felismerését 
és megelőzését a jogalkalmazás 
mellett szakmai információkkal 
és kiadványokkal támogatják.

A hatóság a „100% ember 
– Élj vele bátran!” szlogennel 
nyomatékosítja, hogy az emberi 
méltóság mindenkit megillet. A 
diszkrimináció mindig sérti az 
emberi méltóságot, a hátrányos 
megkülönböztetés jogellenes. 

A jogorvoslat a hatóság eljárá-
sában érvényesíthető.

A Tolna megyei egyenlőbá-
násmód-referens, dr. Gajda Zol-
tán a hatóság honlapján (www.
egyenlobanasmod.hu/ugyfelfo-
gadas) közzétett időpontokban, 

Szekszárd jól megközelíthető, 
akadálymentesen elérhető intéz-
ményeiben és civil partnereknél 
tartja személyes ügyfélfogadását. 
A referens tájékoztatja az érdeklő-
dőket az egyenlő bánásmód köte-
lezettségéről, valamint a diszkri-
minációhoz kapcsolódó kérelmek 
elkészítésének és benyújtásának 
támogatásával segíti a hatósági 
eljárás kezdeményezését.

A hátrányos megkülönbözte-
tés jogellenes! A diszkrimináci-
óval szemben garantált jogait az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt 
érvényesítheti. Az eljárás kezde-
ményezését a Tolna megyében is 
elérhető egyenlőbánásmód-refe-
rensi hálózat támogatja. Diszk-
rimináció esetén személyesen, 
írásban, elektronikus úton nyújt-
hat be kérelmet!  SZVIL
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A kosárlabda Mozartjára emlékeztek Szekszárdon
A főszervező Harsányi Mária 
vezetésével vasárnap immár 
huszonhatodik alkalommal 
rendezték meg a szekszár-
di városi sportcsarnokban a 
Drazen Petrovic emléktornát, 
amely idén is egész napos ko-
sárlabda programot kínált.

A sibeniki születésű egyko-
ri kiváló kosárlabdázó – aki a 
jugoszláv, majd a horvát válo-
gatottal lett olimpiai ezüst- és 
bronzérmes –, tragikusan fiata-
lon, 1993 júniusában vesztette 
életét. A Cibona és Real Mad-
rid után az NBA-be szerződött, 
ahol a Portland Trail Blazers és 
a New Jersey Nets csapatát erő-
sítette. Petrovic – a kosárlabda 
Mozartja – október 22-én lett 
volna 55 éves.

Tisztelője, Harsányi Mária, 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
utánpótlás edzője 1994-ben 
rendezte az első Drazen Petro-
vic emléktornát, s azóta minden 
esztendőben, a néhai kosaras 
születésnapjához legközelebbi 
hétvégén szervezi meg az első-
sorban fiataloknak játéklehető-
séget biztosító tornát.

Így volt ez idén is, amikor a 
közel félnapos programban négy 
mérkőzés, három barátságos és 
egy bajnoki találkozó szerepelt 
a programban. Utóbbit az U18-

as (junior) korosztályban vívták 
a KSC fiataljai, akik Miklós és 
Vincze vezérletével  nyertek a 
pécsi akadémisták ellen.

A találkozók, illetve a tripla- 
és büntetődobó versenyek mel-

lett megemlékezést is tartottak, 
melynek végén a résztvevők 
gyertyát gyújtottak és virágot 
helyeztek el Drazen Petrovic 
emléktáblájánál. A sportcsar-
nok tárgyalójában a Harsányi 
Mária által összegyűjtött relik-
viákból rendeztek be kiállítás, a 
néhai kosaras életét és pályafu-
tását pedig filmek segítségével 
idézhették fel az érdeklődők.

Eredmények
Leány gyermek (U12): KSC 

Szekszárd – PVSK NKA 74–34 
(20–3, 20–8, 12–11, 22–12). 
Legjobb dobók: Hencsik 22, 
Léhmann 12, Pál 12, Nyári 10, 
ill. Masnecz 10. A találkozó leg-
jobbjának járó különdíjat Hen-
csik Adrienn kapta.

Leány serdülő (U14): KSC 
Szekszárd – Óbudai Kaszások 
KA 84–63 (15–12, 29–16, 23–
14, 17–21). Ld: Szücs 13, Baka 
12, Piukovits 12, Subotic 12, 
ill. Evellel 21, Marosvölgyi 13, 
Nagy 11. A találkozó legjobbja 
Lovasi Tímea volt.

Fiú serdülő (U14): FKSE 
Szekszárd – Tamási Dámok 
109–23 (32–11, 28–4, 32–2, 
17–6). Ld: Kun 26, Horváth 24, 
Lizák 24, ill. Fehér 4, Kurdi 4. 
A mérkőzés legjobbja Horváth 
Barnabás lett.

Leány junior (U18): Atom-
erőmű KSC Szekszárd – NKA-
Pécs 85–54 (19–18, 22–13, 
20–14, 24–9). KSC: MIKLÓS 
28/21, VINCZE 26/6, Horváth 
7, Haag 5/3, Istókovics. Csere: 
HOLCZ 12, Sinka 3/3, Andi 
2, Németh 2, Sámóczi. Edző: 
Harsányi Mária, Baki Eszter. A 
mérkőzés legjobbjának válasz-
tott Miklós Melinda és Vincze 
Niki vezérletével magabiztosan 
nyert a Renczes és Pop nélkül 
felálló atomos csapat.

A büntetődobó versenyben 
negyvennégy játékos közül Cso-
csán Fruzsina (Óbudai Kaszások) 
győzött, míg a tripladobó vetélke-
désben – tizenkét kadet és junior 
korú játékos közül – végül Wolf 
Enikő (KSC Szekszárd) bizonyult 
a legjobbnak nyert.  SZV
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Sporthírek
Cselgáncs. Az elmúlt szom-
baton Kecskemét adott ott-
hont a Diák A és B korosz-
tály országos bajnokságának. 
A szekszárdi Gemenc Judo 
Klub cselgáncsozói közül az 
A korosztályban Fenyvesi 
Anita Luca (38 kg) az 5. he-
lyen zárt. Diák B-ben Pető 
Léna (26 kg) aranyérmet 
szerzett, míg Berlinger Zsu-
zsa (30 kg) és Kiss Teréz (49 
kg) egyaránt negyedikként 
zárt. A 26 kg-os fiúk között 
Pető Levente a harmadik, 
38 kg-ban Varga-Ambrus 
Sebestyén a második helyen 
végzett.

A Zsoldos Zsolt serdülő 
és ifjúsági emlékversenyen, 
az ifik mezőnyében Vaskó 
Kamilla megnyerte a 70 kg-
os hölgyek versenyét. A 60 
kg-os súlycsoportban Sándor 
Gábor a harmadik, 73 kg-ban 
Marczy Tivadar az ötödik he-
lyen végzett. A serdülő fiúk 
között Sárosdi Ákos három 
ipponnal nyerte az 55 kg-os 
súlycsoport küzdelmeit. A 73 
kg-os Hilbert József a dobo-
gó harmadik fokára állhatott 
fel, míg a 60 kg-osok között 
Móga Martin ötödik lett.

Kézilabda. Mindkét pontot 
elhozta Kozármislenyből a 

Szekszárdi FGKC NB II-es 
kézilabda csapata (17–25). 
Tabajdi Ferenc edző fiatal 
együttese az első félidő remek 
védekezésével és Szalai kapus 
jó teljesítményével alapozta 
meg idegenbeli sikerét. A Fe-
kete Gólyák vasárnap a rivális 
PEAC gárdáját fogadják.

Kosárlabda. Könnyed győ-
zelemmel „melegített” a 
csütörtöki (lapzárt után 
kezdődött), németországi 
Európa Kupa találkozóra az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, 
amely több jó egyéni telje-
sítménnyel és Erica McCall 
20 pontjával 95–61-re verte 
a PINKK gárdáját. Djokics 
Zseljko vezetőedző tanítvá-
nyai a Herner TC elleni ku-
pameccset követően vasár-
nap este a bajnoki címvédő 
Sopron otthonában lépnek 
parkettre.

Labdarúgás. Középcsapatok 
találkoztak az NB III hétvégi 
fordulójában Szekszárdon, 
ahol az UFC Arena Ármin 
góljával megszerezte ugyan 
a vezetést, de az utolsó ne-
gyed órában a Rákosmente 
háromszor is bevette Mityók 
kapuját, így mindhárom 
pontot elvitte (1–3).

Díjazzuk
a Díjneteseket!

FIZESSE AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT.
SZÁMLÁIT ONLINE, ÉS
MI MEGJUTALMAZZUK

500 FORINTOS JÓVÁÍRÁSSAL!
Regisztráljon és igényeljen e-számlát 2019. december 31-ig

a www.erovzrt.hu vagy a www.dijnet.hu oldalon,
és fizesse számláit a Díjneten keresztül! (04691)

FOTÓ:BEKÜLDÖTT KÉP 

Nagy Viki negyedik a vébén

Versenybírói döntés fosztotta 
meg az éremtől az élete első 
U23-as világbajnokságán 
vízre szálló Nagy Viktóriát. 
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
maratonistája végül negye-
dikként zárt Kínában.

A szekszárdiak korosztályos vi-
lág- és Európa-bajnok kajako-
sának előbb a 24 órás utazás és 
a hat órás időeltolódás okozta 
fáradtságon kellett „átlendül-
nie”, mielőtt pénteken vízre tette 
hajóját. Ugyan nem a sajátját, de 
a szövetség által biztosított Nelo 
márkájú hajók minden igényt 
kielégítőek voltak.

Viki nagyon jól elkapta a raj-
tot. Az ötfős vezető bolyban ha-
ladt, jó vizeket talált, így sokat 
tudott pihenni (képünkön). A 

második futó szakaszra jól jöt-
tek ki a másik magyar lánnyal, 
Katona Lilivel. Ekkor azonban a 
versenybírók „kivették” a sorból 
a szekszárdi kajakost és 30 mp-es 
büntetéssel sújtották egy koráb-
bi szituáció miatt, amikor Viki 
a dél-afrikai lánnyal ütközött, 
majd mielőtt ellenfele gyomron 
vágta volna, megfogta annak 
lapátját… Jámbor Attila és Jám-
borné Inger Nikoletta tanítványa 
próbált felzárkózni, de még nem 
olyan erős, hogy ez egyedül sike-
rüljön neki, így végül negyedik-
ként futott be.

Látszik, hogy az Európa-baj-
nokság óta – ahol hatodik lett 
– sokat lépett előre, pedig csak 
első éves U23-as. Edzői szerint 
jó volt a tempója, így a büntetés 
egy éremtől fosztotta meg.   SZV

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

(04680)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04679)

Idényzáró a megújult a városi teniszpályán
Amatőr páros versennyel 
„avatták fel” a városi tenisz-
pálya megújult öltözőépüle-
tét október 12-én.

A hagyományos idényzáró viada-
lon 12 duó ragadott ütőt. Az indu-
lók közül nyolc páros a nyílt, négy 
a szenior korosztályban mérte 
össze erejét. Utóbbiban a Ruzsin-
ka István–Balla Sándor kettős di-
adalmaskodott, megelőzve a Tóth 
Ferenc és H. Szabó Ferenc alkotta 
duót és a Dobos „Zorba” Zoltán–
Kosztyi János párt.

A nyílt kategória párosai két 
csoportban küzdöttek. A fi-

nálét a Tausz Ferenc–Hinek 
Krisztián duó nyerte a Pusztai 
László–Ranga Béla kettős ellen, 

míg a kategória harmadik helyét 
a Ferdinánd–Fekete páros sze-
rezte meg.

A díjakat a városi teniszpálya 
megújult öltözőépületében adták 
át (képünkön), amelynek felújí-
tását 20 köbméternyi szemét el-
szállításával kezdte a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. Ezt követően 
az előző üzemeltető által leszerelt/
elvitt nyílászárók helyett újakat 
építettek be, kicserélték az épület 
belső villamos hálózatát, kifestet-
ték az öltözőket, a vizesblokkok-
ban pótolták az „eltűnt” szanite-
reket, kijavították a tető hibáit, 
új és ereszcsatornákat szereltek 
fel, új küldő burkolattal látták el 
a teljes épületet, valamint rendbe 
tették a zöldfelületet is.   SZV
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• 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
Október 27., vasárnap  
– október 30., szerda 
17:00 |  Demóna: A sötétség 

úrnője
19:30 |  Zombieland – A má-

sodik lövés
Október 31., csütörtök  
15:00 |  Jetikölyök
17:00 |  Álomnagyi
19:30 |  Halálod appja
November 2., szombat  
15:00 |  Jetikölyök
17:00 |  Álomnagyi
19:30 |  Halálod appja

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. október 28. (hétfő) 18:00  
– Művészetek Háza
Regionális Kamarakoncert- 
sorozat

Percussion Project Pécs ütő-
hangszeres koncertje. A zenekar 
fő célkitűzése az ütőhangszeres 
muzsika széles körben történő 
prezentálása, megismertetése. 
Koncertjeiken ritkán hallható 
hangszer különlegességek is 
megszólalnak, zenéjük a rag-
time zenétől a latin muzsikáig 
mindenféle műfajt felölel.

Fellépők: Góth Tamás mű-
vészeti vezető, Őri Eszter, 
Buzási Kristóf, Göncz Máté. 

A belépés díjtalan.

2019. október 29. (kedd) 08:00  
– Bakta galéria
Bibliás Rákócziak kiállítás

A tárlat a 2017-es refor-
máció emlékév és a 2019-es 
II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
tiszteletére készült. A kiállítás 
rendezője: Millisits Máté. A 
tárlat 2019. november 11-ig lá-
togatható, az intézmény nyitva 
tartási idejében. 

A belépés díjtalan.

2019. október 29. (kedd) 18:00,  
20:30 – Színházterem
Megyünk a levesbe

A stand up comedy egyik 
hazai nagyágyúja, Hadházi 

László dupla önálló estje. Mű-
sorvezető: Lakatos László. A 
műsor hossza: 90–100 perc. 

Jegyár: 3.600,- Ft.

2019. október 30. (szerda) 17:00  
– Csatár terem
Egészségvédő előadás

Téma: Az onkológiai beteg-
ségek leküzdése a népi gyógy-
módok eszközeivel. Előadó: 
Kovács József alternatív gyó-
gyító, szakíró. Szervező: Men-
tálhigiénés Műhely. 

A belépés díjtalan.

2019. október 30. (szerda) 19:00  
– Rendezvényterem
Radioaktív – Marie Curie élete 
alapján

Pódium bérlet előadása. 
Marie Curie, a nő, az anya, a 
tudós, akit a tudomány törté-
netében egyedülállóan kétsze-
res Nobel-díjjal tüntettek ki, 
egyszer a kémia, egyszer pedig 
a fizika területén. A Sorbonne 
első női professzora, aki férje 
halála után átvette katedráját 
és pontosan ugyanott folytatta 
az óráját, ahol a tragikus bal-
esetben elhunyt Pierre Curie 
abbahagyta. Előadja: Gyöngy 
Zsuzsa. Rendező: Kovács Dá-
niel Ambrus. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 
hogy október 28-án (hétfő) 
6:30 órától 8:00 óráig füstöltá-
ru és fűszer árusítást tart nyug-
díjas tagjainak.

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart október 28-án (hétfő) 8:00 
és 9:00 óra között, a Dózsa Gy. 
u. 1. szám alatt. Szeretettel vár-
ják tagjaikat és minden rászorulót. 
Ugyanitt a 2019. évi tagdíj befize-
tésére is lehetőség van.

Siklósi fürdőzés
A Szekszárdi Nyugdíjas Polgári 
Egyesület, valamint a Szekszár-
di Nyugdíjasok Érdekszövetsé-
ge és a Tolna Megyei Vöröske-
reszt Nyugdíjas Alapszervezete 
értesíti tagjait, hogy 2019. no-
vember 6-án egész napos für-
dőzést szervez – ebéddel egy-
bekötve – Siklósra. 

Jelentkezés mindhárom szer-
vezetnél november 4-ig.

Diabetes előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének kö-
vetkező összejövetelére 2019. 
október 29-én 13:30 órakor 
Szekszárdon a megyei kórház 
„Lila épületében” kerül sor, 
ahol dr. Hegedűs Gyula bel-
gyógyász-gyógyszerész „Új 
terápiás lehetőségek a diabé-
teszben” címmel tart előadást. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgá-
lat Szekszárdi Területi Állomás 
novemberi hónapban a pénteki 
napokon kiszállásos (kitelepü-
lős), nyílt véradások lesznek:
November 8., 09:00 –11:30
Ady Endre középiskolában 
(Széchényi  u. 2–14.)
November 15., 08:30–10:00
Kolping Katolikus Iskolában 
(Pázmány tér 4.)
November 22., 09:00–12:00
Csapó Dániel Szakközép Iskola 
(Szekszárd-Palánk).
November 29., 09:00–12:00
Egészségügyi Szakközép Iskola 
(Szent Gy. A. u. 8–10.)

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

Meghívó
A Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesü-
let meghívja Önt és családját 
a Bíró László püspök úr által 
kezdeményezett misére, majd 
az azt követő könyvbemutató-
ra, 2019. november 2-án 18:00 
órakor, a Belvárosi templom-
ba. A misét valamennyi szek-
szárdi elhunyt hozzátartozónk 
lelki üdvéért ajánljuk.
Halottak napi programok
(november 2.):
•  16:00 | Hősökre emlékezünk 

az Alsóvárosi temetőben
• 18:00 | mise az elhunytakért
•  19:00 | a szentmise után Szabó 

Géza és Nagy Janka Teodóra: 
„Hősök voltak és Áldozatok” 
című kötet bemutatása; adat-
gyűjtés a készülő II. világhá-
borús könyvhöz a Plébánia 
Farkas Béla termében.

PROGRAM
09:00 | Dr. Szabó Géza

Az alsóvárosi pannon szarvas és a magyar 
honfoglalás

09:20 | K. Tóth Gábor
Árpád-kori falu Szekszárd határában

09:40 | Dr. Vizi Márta
Szemeskályhák a szigligeti felsővárban

10:00 | Dr. K. Németh András
Kisszékely középkori templomának feltárása

10:20 | Dr. Gaál Attila
A szekszárd-újpalánki vaseszközlelet

10:40 | Czövek Attila
18–19. századi pásztorszállás Őcsény határá-
ban. Néprajzi adatok régészeti módszerekkel

11:00 | Szünet
11:20 | Csapai János

Ónedények a Tolnai Református 
Egyházmegyében – Duna mente

11:40 | Dr. Gaál Zsuzsanna
Nőági örökösödés a Tolna megyei nemes-

ség körében 19. század első felében
12:00 | Lovas Csilla

Egy fénykép nyomában. A Mayer – Arlow-féle  
Fiú- és leányinténzet Szekszárdon

12:20 | Mácsainé Iván Éva
A leventemozgalom története 

Tolna megyében
12:40 | Fuksz Márta

A Szekszárdi borvidék a 21. században

„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

Táborban tanulták az idegen nyelvet
Miként 19 év óta minden nyá-
ron, idén is nyelvtábort szer-
vezett a Nyitott Világ Alapít-
vány, ahol főként anyanyelvű 
tanárok tanították diákokat.

A fiatalok reggeltől estig fej-
lesztették szövegértésüket és 
szókincsüket. A külföldi taná-
rokkal aktuális témákról be-
szélgethettek, és napról-napra 
bátrabban használták a nyelvet.

Az idén új helyszínen, a vaj-
tai Zichy kastélyban táborozott 

87 diák, és gyakorolta az angol 
vagy német nyelvet - tudtuk 
meg a tábor vezetőjétől, Tóth 
Lászlónétól.

Minden diák tudja, hogy na-
gyon fontos a nyelvvizsga, mert 
jövőre már az egyetemi tovább-
tanulás előfeltétele is. Ennél is 
fontosabb azonban, hogy egy 
idegen nyelvet beszélni, hasz-
nálni tudjanak. Ebben segít a 
Szekszárd város önkormányza-
ta által támogatott Nyitott Világ 
Alapítvány.   SZV FO
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2019. október 27.16

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

geneti kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnőtt ek vérvételét!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgálati  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |

mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (04687)

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04685)

Őszi és téli 
BERKEMANN és SCHOLL

termékek széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(04684)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

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

(04690)

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!

(04678)


