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Gázrobbanás
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Ügyeleti központ
Két-három héten belül elkez-
dődik a munka az Ybl Miklós 
utcai volt BM Klub épületében, 
ahol többfunkciós ügyeleti köz-
pontot alakítanak ki.
 → 2. oldal

A spártai hős
Teljesítette az Athén és Spár-
ta közötti ultrafutó verseny, a 
Spartathlon 246 km-es távját 
Taksonyi Szilárd, ezzel máso-
dik szekszárdiként lett spártai 
hős. → 13. oldal

Csatatérré változott a szekszárdi 
Herman Ottó utca környéke, miután 
szerda délelőtt gázrobbanás történt 
a 3-as számú társasházban. Csodá-
val határos, hogy a robbanásban, 
melyben több lakás lakhatatlanná 
vált, senki sem vesztette életét. 

A robbanás nyomán sok lakóingat-
lan, illetve lépcsőház ablaka és ajtaja 
betört, vagy megrepedt. A környéken 
mindent beterített a lakásokból szár-
mazó törmelék, melyet csütörtökön 
közmunkások segítségével takarítot-
tak el. A robbanás erejét jelzi, hogy a 
detonáció hangját még Őcsényben és 
Tolnán is hallani lehetett…

Borzalmas látványt nyújtott, már-
már háborús állapotokat mutatott a 
rendőrség által lezárt Herman Ottó 
utca. Mindenütt a kitört ablakokból 
származó üvegszilánkok, fák leszakad 
ágai, a lakásokból származó törmelék 
terítette be az utcát. A robbanás erejét 
mutatja, hogy még az egyik szemköz-
ti társasház egyik lakásának bejárati 
ajtaja is kiszakadt a helyéről. Egy la-
kos szerint a robbanás „megemelte” a 
társasházat.  → 3. oldal
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Ács Rezső szólt arról is, 
hogy az Ybl utcai épület 
felújítása csak az első lépés 
a városban található „üres" 
épületek használatba vétele 
terén. Szándéka szerint a 
volt Gyermekek Háza és az 
egykori SZÜV épület még fel 
nem újított része is új funk-
ciót kaphatnak hamarosan.

Várják az adományokat
Az önkormányzat felvette 
a kapcsolatot a szekszárdi 
vállalkozókkal, akik fel-
ajánlották segítségüket a 
károk elhárítására. Emellett 
számos helyi és környékbe-
li szállásadó ajánlotta fel 
szolgáltatását.

A hivatal a Humánszol-
gáltató Központot bízta 
meg a mindennapi életvitel-
hez (ruha, tartós élelmiszer) 
szükséges felajánlások keze-
lésével, az adományokat a 
+36–20/41–54–393-as tele-
fonszámon várják. A pénz-
beli adományok fogadására 
a Szent Erzsébet Karitász 
számlaszámot nyit.

A károsultak a lakásukban 
keletkezett károkat a +36–
30/911–66–99-es telefon-
számon, vagy személyesen a 
biztosító Holub utca 2. számú 
irodájában jelenthetik be.

FO
TÓ

: K
A

D
A

RK
A

.N
ET

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

: K
A

D
A

RK
A

.N
ET

Gázrobbanás: nyolcvan ember elhelyezését segítik
Nyolcvan ember elhelyezésé-
ről gondoskodott az önkor-
mányzat azt követően, hogy 
szerda délelőtt gázrobbanás 
történt a Herman Ottó utca 3. 
szám alatti társasházban.

Ács Rezső polgármester a hely-
színen csütörtök reggel tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, a 
robbanás következtében három 
ember könnyű, kettő súlyos 
sérülést szenvedett. Az egyik 
súlyos sérültet még aznap ki-
engedték a kórházból, a másik 
állapota kielégítő. Tudatta, az 
önkormányzat válságstábot hí-
vott össze rendőrök, mentők és 
katasztrófavédők részvételével.

Hangsúlyozta, a polgármes-
teri hivatal munkatársai szerda 
estig minden lakást végigjártak, 
felvették a kapcsolatot a lakók-
kal és arról tájékozódtak, hogy 
miben tudnak segíteni. A leg-
többen a kitört ablakok befóli-
ázásában kértek segítséget, ami 
részben már megtörtént.

Kiemelte, gondoskodtak 
azoknak a lakóknak az elhelye-
zéséről, akiknek erre szükségük 
volt. Mindent megtettek a lakók 
elhelyezése, a lakhatási körülmé-
nyek javítása érdekében. Aláhúz-
ta, a továbbiakban is segítik őket, 
hogy életük minél előbb vissza-
álljon a normális kerékvágásba.

A városvezető elmondta, a 
rendőrség a bűncselekmények 
megelőzése és a polgárok védel-
me érdekében kiemelten bizto-
sítja a környéket. Arról is szólt, 
hogy a történtek után példaér-
tékű összefogás bontakozott ki, 
nem csak magánszemélyek, de 

civil szervezetek és vállalkozók 
is tettek felajánlásokat.

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetője elmondta, a ri-
asztást követő öt percen belül a 
helyszínre értek. Mint fogalma-
zott, „fizikai robbanás történt, 
tűz nem volt”. Mivel még zajlik 
a vizsgálat, a történtek okáról 
még nem tudott nyilatkozni.

A Herman Ottó utca 1., 3., 
5., 7. és 8. szám alatti társasház-
ban 29 ingatlanba nem tudtak 
szerdán visszaköltözni a tulaj-
donosok. Nyolcvanan kértek 
segítséget, őket önkormányzati 
és szociális lakóingatlanokban 
helyezték el. Bár ez még további 
vizsgálat tárgyát képzi, de a 3. és 
5. számú épületben a közeljövő-

ben biztonsági okból nagy való-
színűséggel „nem lehet igénybe 
venni a lakóingatlanokat”.

Az érintett társasházak lakói 
rendőr és tűzoltó kíséretében 
egyenként térhettek vissza ott-
honaikba, hogy a legszüksége-
sebb dolgokat magukhoz ve-
gyék – tájékoztatott dr. Balázs 
Gábor. S. V.

Megkezdődhet az új ügyeleti központ kialakítása
Két-három héten belül elkez-
dődik a munka az Ybl Miklós 
utcai volt BM Klub épületé-
ben, ahol többfunkciós ügye-
leti központot alakítanak ki.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a helyszínen megtar-
tott keddi sajtótájékoztatón 
elmondta, az épületben alakít-
ják ki az új gyermek- és felnőtt 
orvosi ügyeletet, egy gyermek-
orvosi körzetet, valamint itt kap 
majd helyet a védőnői szolgálat 
a szociális blokkokkal együtt.

A bruttó 250 millió forint 
értékű beruházás a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) támogatása és 
az önkormányzat által bizto-
sított 70 millió forintos önerő 
révén valósulhat meg. A két-
szintes, 1750 négyzetméteres 
épületben – melyet egy másik 
pályázat keretében korábban kí-
vülről már rendbe tettek – min-

den adott lesz ahhoz, hogy 21. 
századi szolgáltatást nyújtsanak. 
Ács Rezső hozzátette, az épület 
központi elhelyezkedésének 
köszönhetően ideális helyszínt 
biztosít az ügyeleti központnak, 
és a működtetése is kedvező fel-
tételekkel lesz megvalósítható.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott arról szólt, hogy 

kétéves folyamat eredményeként 
vált lehetővé, hogy a vagyonkez-
elői jogot átadják az önkormány-
zat részére. Hozzáfűzte, az épület 
a kórházhoz való közelsége okán 
is kiváló helyszín az ügyeleti köz-
pont kialakítására.

Zsobrák Róbert, a kivitelező 
szekszárdi Ács-Állványozó Kft. 
vezetője elmondta, a belső tér-

ben a teljes rekonstrukció során 
a legmodernebb gépészeti meg-
oldásokat alkalmazzák (hőszi-
vattyús fűtés-hűtés, napelemek). 
A központba – mely előtt par-
kolóhelyeket is alakítanak ki – a 
lépcső elbontása után szinten-
ként biztosítják majd a bejárást.

A munka még októberben el-
kezdődhet, befejezésére a mun-
katerület átvételéről számítva 
egy év áll a kivitelező rendelke-
zésére.  S. V.

A közterület tisztántartását segítheti az új projekt
Hulladékgyűjtőket tároló/
védő rendszert építenek ki 
a városban a közeljövőben, 
hogy még kevésbé legyen 
szemetes a közterület.

Egy új tároló-rendszer pro-
totípusát mutatta be a 160 la-
kásos mögött csütörtökön a 
sajtó képviselőinek Ács Rezső 
polgármester és dr. Haag Éva 
alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője. A széna-
célból és alumíniumból készült, 
rozsdamentes felépítmény a 
Kölcsey ltp. 3–4. számú társas-
ház lakóinak kukáit hivatott 

megvédeni az illegális szemét-
lerakóktól.

Ács Rezső polgármester el-
mondta, a szemétgyűjtőket 

„rejtő” tárolókat az egész város 
területén tervezik felállítani, s 
ahhoz csak a lakók, a hulladék-
szállítási szerződéssel bíró vál-

lalkozások és a természetesen a 
szolgáltató munkatársai férnek 
hozzá. A nyitásról-zárásról chi-
pes mágneszár gondoskodik 
majd.

Dr. Haag Éva hozzátette, a 
környékről több lakó jelezte 
már, hogy illetéktelenek hordják 
tele a szemétgyűjtőket, amiket 
le is kellett zárni. A fejlesztéstől 
azt várják, hogy kevesebb lesz a 
kukák mellé tett, utcán hagyott, 
majd guberálók és kóbor állatok 
által széthordott szemét.

A következő tárolót a tervek 
szerint Kiskorzó téren állítanák 
fel. SZV

A térség gyarapodását szolgálják a szekszárdi fejlesztések
A kormány támogatja Szek-
szárd terveit – ezt Süli János 
jelentette ki csütörtök déle-
lőtt, a városházán Ács Rezső 
polgármesterrel megtartott 
sajtótájékoztatón.

A paksi atomerőmű bővítéséért 
felelős tárca nélküli miniszter 
szerint a megyeszékhely tervei 
jól illenek a térségfejlesztési 
elképzelésekbe. Ács Rezső el-
mondta, a két fél most konkré-

tumokkal töltötte meg a május 
elején aláírt együttműködési 
keret-megállapodást. 

Örömét fejezte ki, hogy a 
miniszter és a kormány támo-
gatásra érdemesnek találta a 
szőlőhegyi bölcsőde és óvoda 
építését, a várost ténylegesen el-
kerülő útszakasz kivitelezését, az 
alapegészségügyi szolgáltatások 
fejlesztését (új háziorvosi rende-
lő építése), valamint a Baka és a 
Dienes iskola energetikai korsze-
rűsítését célzó beruházásokat.

Süli János megjegyezte, az 
erőmű bővítése okán legalább 
200 új lakást építenek majd 
Szekszárdon. Kérdésre válaszol-
va megerősítette, a szerdai gáz-
robbanásban érintett családok 
számára is tudnak segítséget 
nyújtani.

Elkerülő út
Végre valós elkerülő út létesül 

Szekszárdon, a források biztosí-
tottak a beruházáshoz – jelen-
tette be csütörtök délután Ács 

Rezső. A polgármester hozzá-
tette, az út tervezésére a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
kiírta a közbeszerzési pályáza-
tot, az építkezés előreláthatólag 
2021-ben kezdődhet el.

A három kilométer hosszú, 
2x1 sávos út a Tolnatejnél indul 
majd és első ütemben az OBI 
áruháznál található körforga-
lomig épül meg. Az elkerülő 
úton egy vasúti felüljáró és egy 
híd is létesül. Az út megépítésé-

től az önkormányzat azt reméli, 
hogy enyhül a forgalom a vá-
rosban és csökken a légszeny-
nyezettség – tájékoztatott a vá-
rosvezető (képünkön).

Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője elmond-
ta, a Keselyűsi úton, a Tolnatej-
nél található Y-kereszteződés 
helyén körforgalom létesül, 
amit a kerékpáros közlekedés 
szempontjait figyelembe véve 
építenek meg.  SZV
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A mártírok, kiket soha nem 
feledhetünk. Az Aradon ki-
végzett 13 tábornok: Knézich 
Károly, Nagysándor József, 
Damjanich János, Aulich La-
jos, Lahner György, Poelten-
berg Ernő, Leiningen-West-
erburg Károly, Török Ignác, 
Vécsey Károly, Kiss Ernő, 
Schweidel József, Dessewffy 
Arisztid és Lázár Vilmos, 
valamint a Pesten vértanú-
halált halt gróf Batthyány 
Lajos, Magyarország első al-
kotmányos miniszterelnöke.

A nemzet hőseinek emléke előtt tisztelegtünk
Általános- és középiskolá-
sokkal népesült be október 
4-én a Béla király tér az Aradi 
Vértanúk Emlékünnepe alkal-
mából megtartott megemlé-
kezésen.

Az 1848–1849-es emlékműnél 
megtartott, koszorúzással egy-
bekötött kegyeleti megemléke-
zésen zenés irodalmi műsort 
adtak a Baka István Általános 
Iskola diákjai, maguk előtt tartva 
az aradi tizenhármak arcképét.

A tanulók műsorukban felidéz-
ték, a Pesten 1848 március 15-én 
kitört forradalom vérontás nélkül 
zajlott le, reményt adva Magyar-
országnak az Európához való 
felzárkózásra. Ám a bécsi udvar 
nem engedte ki a hatalmat a ke-
zéből és a Habsburg Birodalom 
1848 szeptemberében támadást 
indított hazánk ellen. Az elnyo-
mással szembeni küzdelem eggyé 
kovácsolta a nemzetet, a harcok 
folyamán kezdetekben elért sike-
rek pedig megrettentették a biro-

dalmat, így Ferenc József osztrák 
császár I. Miklós orosz cárhoz 
fordult katonai segítségért.

A hatalmas orosz túlerővel 
szemben tehetetlenek voltak a 
bátran küzdő honvédek, akik 
végül 1849. augusztus 13-án 
Világosnál letették a fegyvert. 
Ferenc József elrettentő példát 
akart statuálni a magyarokon, 
és szabad kezet adott a kegyet-
lenkedéseiről híres Haynau tá-

bornoknak – hangzott el a tanu-
lók műsorában.

A diákok ugyancsak felidéz-
ték a szabadságharc leverését 
követő véres bosszú időszakát, 
közte – a megtorlás csúcspont-
jaként – az aradi tizenhármak 
kivégzésének körülményeit és a 
mártírok utolsó szavait.

A zenés irodalmi műsor vé-
geztével önkormányzati kép-
viselők, intézmények képvise-

lői, diákok, illetve nemzetőrök 
részvételével megkoszorúzták 
a 1848-1849-es szabadság-
harc emlékművét. Ugyancsak 
koszorú került Ujvári József 
apát-plébános, a szabadságharc 
szekszárdi mártírjának emlék-
táblájára. Ezt követően tizen-
három diák egy-egy vértanú 
nevével ellátott nemzeti színű 
szalagot kötött egy nemzetőr 
által tartott rúdra, melynek vé-
gére Ács Rezső polgármester 
tűzött gyászszalagot.   S. V
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 14-től október 18-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04630)

MENÜ Október 14. Október 15. Október 16. Október 17. Október 18.

„A”
1250 Ft

Szárnyasragu-
leves Meggyleves Májgombóc-

leves Karfiolleves
Lengyeles

árpagyöngy-
leves

Mákos-
meggyes nudli,

vanília sodó

Kelkáposzta-
főzelék,

házi vagdalt

Rántott 
csirkemellfilé,
párolt bulgur,
franciasaláta

Bácskai
rizses hús,

savanyúság

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

„B”
1250 Ft

Szárnyasragu-
leves Meggyleves Májgombóc-

leves Karfiolleves
Lengyeles

árpagyöngy-
leves

Vasi
pecsenye,

bugaci
saláta

Csülökpörkölt,
galuska,

savanyúság

Rizsfelfújt,
csokoládé 

öntet

Óvári
pulykamell,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

Gyros
friss saláta,

pita,
 öntet

Napi
ajánlat
1150 Ft

Jércemell
rántva,
rizi-bizi,

friss saláta

Jércemell
rántva,
rizi-bizi,

friss saláta

Jércemell
rántva,
rizi-bizi,

friss saláta

Jércemell
rántva,
rizi-bizi,

friss saláta

Jércemell
rántva,
rizi-bizi,

friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Mustáros 
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélttel

Mustáros 
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélttel

Mustáros 
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélttel

Mustáros 
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélttel

Mustáros 
sertésszűz,

pirított
gombás

szélesmetélttel

Sok-sok gyerkőc tette próbára bátorságát
Jelentős érdeklődés mel-
lett zajlott október 5-én az 
első alkalommal megtartott 
Szent Mihály Bátorság Nap a 
Prométheusz parkban.

Sok családot várt a szerve-
ző Magyarországi Családi 
Bölcsődék Közhasznú Egyesü-
let (MACSKE), a Kék Madár 
Alapítvány, valamint a rende-
zésben közreműködő Babits 
Mihály Kulturális Központ a 
hagyományteremtő szándékkal 
megtartott Bátorság Napra, de 
a jelentős érdeklődés talán még 
őket is meglepte.

Óvodások, alsó és felső tago-
zatos iskolásokkal és szüleik-
kel népesült be a Prométheusz 
park, ahol a korosztályoknak 
megfelelően három nehézségi 
szintű ügyességi akadálypályát 
állítottak össze a szervezők egy 
kiváló élménypedagógus út-
mutatása alapján.

A Szent Mihály arkangyal 
legendája köré felépített „te-
matika” szerint a gyerekek 
a próbák során gerendákon 
egyensúlyozva, falra mászva, 
toronyból levegőágyba ugor-
va – a kisebbek ugrálóvárban 
– bizonyíthatták bátorságu-
kat – mondta el lapunknak a 
szervező MACSKE képviselő-
je. Csőke József hozzátette, a 
harcos Szent Mihály arkangyal 

ifjú „leszármazottai” – akik cél-
badobásban és „kardvívásban” 
is számot adhattak rátermettsé-
gükről – 9 állomáson gyűjthet-
ték a teljesítésért járó pontokat. 
Akinek legalább 7 összejött, a 
program zárásaként oklevelet 
és „Bátor Szekszárdi” feliratú 
kitűzőt kapott. A gyerkőcöket 
délután pizza party és a Csurgó 
zenekar koncertje várta.

   SZV

A londoni proukció november 13-án érkezik Szekszárdra. Az eddig megjelent külföldi kritkák lenyűgözőek.
„A koncertek, annyira valósághűek, 
amennyire csak lehetnek. Egy valódi 
Bohém rapszódia. Freddie él! Egy pop 
legenda visszatért közénk!”
 (The People)

„Killer Queen egy fantasztikus 
együttes. Soha nem láttam egy teli aré-
nát ennyire felrobbanni. Lehetett érez-
ni a feszültséget a levegőben. Minden 
tökéletes volt... egy koncert, amire éle-
tem végéig emlékezni fogok.”

 (VLT – Sundsvall Sweden)
„Minden apró részletre figyelmet 

fordítottak. Killer Queen a legjobb 
Queen Show, amit valaha láttam.” 
 (Duncan Kennedy BBC 1)

Patrick Myers énekes a követke-
zőt nyilatkozta: „Az egészet egy 
lenyűgöző kalandként éltem meg. 
Az első fellépés 1993 Júniusában 
teljesen megváltaztotta az életem. 
Azt gondoltuk, hogy az együtte-
sünk jóesetben kitart a nyár végé-
ig, de a fellépések mindannyiunk 
függőségévé váltak. A koncertek 
egyre több és több embert érde-
keltek és a végére ugyanazon telt-
házas arénákban játszottunk, ahol 
a Queen is karrierük csúcspontján. 

Visszatekintve, néha még most is 
olyan hihetelennek tűnik az egész.

Törzsvendégek lettünk a Kol-
orádói Red Rock Arénában, ahol 
a Beatles, U2, Springsteen és Dy-
lan is felléptek előttünk. Az meg-
kérdőjelezhetetlen, hogy annak a 
helynek megvan a saját varázsa.”

A varázslatos évekA Killer 
Queen együttes 1993 júniusá-
ban alakult. Legelőször publiku-
san a Londoni Egyetemen léptek 

fel, pontosan, mint az igazi Que-
en 21 évvel előttük.1995-re a Kil-
ler Queen népszerűsége akkorára 
nőtt, hogy a fellépésüket a Lon-
doni Strand Színházban a BBC is 
közvetítette.

Az együttes mind Angliában, 
mind külföldön is egyre híresebb 
lett. 1999-ben, egy európai és orosz 
turné után hazatértek a Leicester 
téri díjátadóra, ahol átvették a leg-
jobb emlékzenekarért járó díjat. 

A zenei listák élére törtek, ami-
kor 2001-ben előadták a Queen 
„The Real Life”-ját Fatboy Slim 
közreműködésével. A Killer Que-
en második évtizede is sikeresen 
telt. 2005-ben az Ahoy Arénában 
játszottak, ahol az újra megalakult 
Queen is fellépett pár hónappal ké-
sőbb.A következő évben az együt-
tes csatlakozott a Bjorn Again-hez 
és a Bootleg Beatles-höz, hogy 
együtt lépjenek fel az Edinburgh-i 
Waverley Stadionban. Ez volt a fel-
lépés, ami ahhoz vezetett, hogy ők 
legyenek kiválasztva, hogy képvi-
seljék a Queen-t a Sir Bob Gelfod 
által szervezett LiveAid koncerten, 
ami egy adománygyűjtó esemény 
volt a hajléktalanoknak. 

2016-ban az Egyesült Államokban 
turnéztak, többek között a lélegzetel-
állító Reck Rocks Arénában, ami az 
ország egyik leghíresebb előadóhe-
lye. A Beatles, Springsteen, U2 mind 
felléptek itt előttük és az együttes ha-
talmas elismerésnek tekintette, hogy 
az aréna visszatérő vendégeivé váltak. 
 (04639)

www.killerqueenonline.com
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Az ezredik vizeskancsó is gazdára talált
Az E.R.Ö.V. Zrt. ügyfélszolgálati irodájá-
ban Ács Rezső polgármester átadta az 
ezredik üvegkancsót.

Magyarországon az ásványvíz-fogyasztás eu-
rópai összehasonlításban rendkívül magas. 
A megyeszékhely környezetvédelmi akció-
tervének egyik eleme, hogy csökkentsék a 
vásárolt ásványvíz mennyiségét, hiszen Szek-
szárdon évente száz tonna PET-palack hul-
ladék keletkezik. A megyeszékhelyen élők 
átlagosan havonta kétezer forintot költenek 
ásványvíz vásárlására. A csapvíz viszont csak 
60 fillérbe kerül, így százszor olcsóbb, emel-
lett egészség, finom és könnyebben elérhető.

Az önkormányzat és az E.R.Ö.V. Zrt. 
közös, a csapvizet népszerűsítő környe-
zetvédelmi kampánya népszerű, eddig 
több mint 1200 fogyasztó regisztrált az 
ajándékokért. Az ezredik üvegkancsót 
Domsa Istvánné vette át hétfő délután 
az Intersparban található ügyfélszolgálati 
irodában Ács Rezső polgármestertől (ké-
pünkön). 

A városvezető elmondta, a nagy érdeklő-
désre való tekintettel további ötszáz kula-
csot és kancsót rendeltek, és október 15-ig 
meghosszabbították az akciót, amelyre a 
csapviz.szekszard.hu internetes oldalon is 
lehet regisztrálni. SZV

Balassa Nap: újabb fejlesztések a kórházban
A kiemelkedő munkát vég-
zett kollégákat díjazták ok-
tóber 5-én, a megyei kórház 
hagyományos Balassa Napi 
ünnepségén, amelyen főor-
vosi kinevezéseket is átadtak, 
de szó esett a következő idő-
szak fejlesztéseiről is.

A megyei kórház és az ön-
kormányzat közös projektjeit 
elevenítette fel ünnepi köszön-
tőjében Ács Rezső. Szekszárd 
polgármestere emlékeztetett a 
Gyermekosztályon és a Rende-
lőintézetben megvalósult felújí-
tásokra, eszközbeszerzésekre. 
Kiemelte: a kórház fenntartó-
ja ugyan az állam, de az része 
Szekszárd mindennapos életé-
nek, ezért fontos a városvezetés 
számára is. Az egészségügyi 
ellátás tekintetében is fontos a 
biztonság, amelyért a kórház 
dolgozói – sokszor emberfeletti 
teljesítményt nyújtva – napról 
napra mindent megtesznek.

Szekszárd alapegészségügyi 
ellátásáról a polgármester meg-
jegyezte, mára valamennyi házi-
orvosi körzetet betöltöttek. Ács 
Rezső szerint a város a jövőben 
is azokat a kezdeményezéseket 
támogatja, amelyek a színvona-
las szolgáltatást segítik elő.

Folyamatban van a belgyó-
gyászati tömb második emele-
tének felújítása, az onkológiai 
osztályon pedig újabb három 

kórtermet újítanak fel – mind-
erről már dr. Németh Csaba 
beszélt. A kórház főigazgatója 
homlokzat-felújításról, tetőszer-
kezetek javításáról is beszélt, és 
említést tett a gyermekosztá-
lyon három kórterem, valamint 
két új fürdőszoba kialakításáról. 
További négy kórtermet úgy 
alakítanak át, hogy a szülők 
bent alhassanak gyermekeikkel.

Megszépült a kórház tizenkét 
hektáros parkja is – egy tanös-
vényt is átadtak itt a közelmúltban 
–, az ápolási eszközpark fejleszté-
sét célzó pályázaton több száz be-
tegágy és matrac érkezett az intéz-
ménybe, s idén két új betegszállító 
autót is üzembe állítanak.

A problémákról szólva dr. 
Németh Csaba elsősorban a 
munkaerőhiányt emelte ki. 
Ugyanakkor örömmel nyug-
tázta, hogy új kollégák álltak 
munkába a szemészeti, a radio-
lógiai, az érsebészeti, a szülé-

szet-nőgyógyászati, a gyermek-
gyógyászati, a belgyógyászati és 
a fül-orr-gégészeti osztályon is.

Az ünnepségen idén tizenhár-
man vehették át a Balassa-díjat: 
dr. Hajdu Gábor (sebészet), dr. 
Homoki Éva (reumatológia) 
és dr. Szeglet Judit (szemészet) 
főorvosok, valamint Kosztolá-
nyi Zoltánné rendszergazda (in-
formatika), Breitenbach Angéla 
diplomás ápoló (higiénia), Illés 
Sándor Istvánné laboráns (ren-
delőintézet), Kóródi Erika ambu-
láns szülésznő (szülészet-nőgyó-
gyászat), Pápainé Máyer Anikó 
szakápoló (sebészet), Krizsánné 
Sztanyik Mónika csoportvezető 
(logisztika), Kiss László Gábor 
kertész, Szűcs Viktória előadó 
(bér- és munkaügy), Tóth József 
asztalos (TMK) és Antal Anita 
ügyintéző (pénzügy és számvi-
tel). A Balassa Szervezeti Díjat 
idén a Kórházi Gyógyszertár 
kollektívája kapta.  Gy. L. 

Főorvosi kinevezést vehetett át 
dr. Molnár Gabriella (neuroló-
gia), dr. Járai Tamás (gégészet), 
dr. Ganczer Péter (traumatoló-
gia-ortopédia), adjunktusi ki-
nevezést pedig dr. Balikó Anett 
(hematológia) és dr. Polgár Ti-
bor (traumatológia-ortopédia). 
Idén 50 éves szolgálati idejüket 
töltik: dr. Tóth Gyula (II. belgyó-
gyászat), dr. Katona Klára és dr. 
Jávor Mária (reumatológia).

Balassa Pályázat Tudomá-
nyos Díj, orvos kategória: 1. 
helyezett: dr. Égi Fruzsina rezi-
dens (fül-orr-gégészet). Egyéb 
diplomás kategória: 1. helyezett: 
Hodován Szabina népegészség-
ügyi ellenőr (kórházhigiénia). 
Közönségdíj: dr. Maláti Éva 
szakorvos jelölt (I. Belgyógyá-
szat). Különdíj: dr. Fülöp István 
szakorvos jelölt (Aneszteziológi-
ai és Intenzív Terápiás Osztály) 
és Sefcsikné Dugár Éva kórházi 
lelkész.

Zöld ruhába „bújik” Szekszárd belvárosa
A megyeszékhely központ-
jának arculatát átalakító 
Zöld Város projekt harmadik 
lakossági fórumát tartották 
október 4-én a kulturális köz-
pontban.

A koncepciót bemutató Ács 
Rezső polgármester elöljáró-
ban elmondta, minden a város 
életében fontos lépés előtt kiké-
rik a lakosság véleményét – így 
volt ez korábban a kerékpá-
rút-bővítés kapcsán is –, hogy 
a fejlesztés a lehető legnagyobb 
támogatottság mellett ölthessen 
végleges formát. A Csatár terem 
foghíjas széksorain végigtekint-
ve a városvezető csalódott-
ságának adott hangot a (bel)
városképet átalakító, sok-sok 

szekszárdit érintő projekt iránti 
alacsony érdeklődés miatt…

A koncepcióvak kapcsolatban 
Ács Rezső hangsúlyozta, szempont 
volt az integráció, a térrendszer ki-
váló adottságának értékőrző fej-
lesztése, egy magas minőségű vá-
rosi szabadidős tengely kialakítása. 

A program során a Liszt Ferenc tér; 
a Szent István tér (a megyei múze-
um és járásbíróság közötti terü-
let); a kulturális központ és a 160 
lakásos épület által határolt tér a 
Prométheusz-parkkal együtt, vala-
mint a Luther tér újul meg mintegy 
38 ezer négyzetméteren.

A fejlesztés során a zöldfelület 
növelése élvez prioritást: több 
tízezer új növény telepítésével 
mintegy 4500 nm-rel bővülne. 
Emellett közel száz új parkolót 
létesítenek, új játszótereket ala-
kítanak ki és növelik a szökő-
kutak vízfelületét is. A polgár-
mester megjegyezte, jelenleg 
a tervező kiválasztása zajlik 
közbeszerzési eljárás keretében, 
a munkák 2020 júniusában kez-
dődhetnek, a megvalósítás idő-
tartama egy év.

Az 1,2 milliárd forint össz-
költségű uniós projekt kapcsán 
az önkormányzat október végé-
ig várja a lakossági véleménye-
ket, észrevételeket a zoldvaros@
szekszard.hu e-mail címre.  

 SZV

Sötétben, tapogatózva

Október 8. és 10. között ven-
dégeskedett Szekszárdon, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban a „Láthatatlan kiál-
lítás Budapest” utazó tárlata.

A megnyitót kedden tartották a 
kulturális központ Márványter-
mében. A megjelenteket többek 
között dr. Vastagh Oszkár sze-
mész főorvos, Ács Rezső pol-
gármester és Kovács Lászlóné, 
a szervező Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete 
elnöke köszöntötte.

Az érdeklődők ezt követően 
egy látássérült kísérő irányítá-
sával vehettek részt egy „inter-

aktív utazáson” a vak emberek 
világába, ahol csupán tapintás, 
hallás, szaglás és egyensúly 
érzékelés útján jutnak infor-
mációkhoz – például egy tel-
jesen elsötétített teremben. A 
látáshiány okozta új helyzetben 
a nehézségek mellett azt is meg-
tapasztalhatják, hogy a szem, 
mint érzékszerv kiiktatásával is 
lehet szép és teljes a világ.

A kiállítás a látók és a látás-
sérültek világát igyekszik kö-
zelíteni egymáshoz, és pozitív 
élményeken keresztül tanítja 
meg, hogyan segíthetjük, s mi-
képpen érthetjük meg a nem 
látókat. SZV

Megújult a falugazdász iroda
Megújult a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara (NAK) 
Tolna Megyei Szervezetének 
szekszárdi falugazdász iro-
dája, melyet szerda délelőtt 
adtak át a Keselyűsi úton.

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Tolna Megyei 
Szervezetének elnöke elmondta, 
a megújult irodában olyan hely-
színen fogadhatják a gazdálko-
dókat, mely tükrözi azt a magas 
szakmai színvonalat, mely ügy-
feleik megelégedésére szolgál.

Mint azt tudatta, céljuk, hogy 
az adminisztratív terhek levé-
telével segítsék a gazdálkodók 

munkáját, legyen szó az egysé-
ges területalapú támogatások, 
vagy éppen a gazdálkodási nap-
ló elektronikus beadásáról. 

Feladataik közé tartozik az ős-
termelői igazolványok kiadása és 
érvényesítése, de a biztosítás-köz-
vetítés, a területmérés és a felnőtt-
képzés területén is tevékenyek.

A NAK megyei elnöke tudat-
ta, a NAK-nak több mint tíze-
zer tagja van Tolna megyében, 
ebből mintegy 2400 tartozik a 
szekszárdi irodához.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere arról szólt, hogy az 
iroda átadásával méltóképpen 
ünnepelhetik meg a 25 éves fa-
lugazdász hálózatot. Hozzátet-
te, a NAK és az önkormányzat 
között példaértékű a kapcsolat, 
a gazdálkodók segítése pedig 
közös érdek. Kiemelte, az admi-
nisztratív terhek csökkentésével 
a gazdálkodók a saját teendőik-
re koncentrálhatnak, és azzal 
foglalkozhatnak, mihez értenek

A nemzeti szalagot Vendégh 
Edit, Ács Rezső, illetve a NAK 
megyei szervezetének jogelőd-
jét 20 éven át vezető Kővári 
László vágta át, átadva a megú-
jult irodát.  Forrás: kadarka.net
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Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
(7100 Szekszárd,

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

munkaidőben 
történő foglalkoztatással 

csatornamű-kezelő
munkakörbe. (04646)

FELADATA:
• gravitációs és nyomott  szennyvízrendszerek, valamint

szennyvízátemelő műtárgyak hibaelhárítási és karbantartási
feladatainak elvégzése;

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

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

munkaugy@erovzrt.hu vagy érdeklődhet 
a 74/529-260-as telefonszámon.

ŐSZI AKCIÓS AJÁNLAT 2019.
Cetelem áruhitel lehetőség,

egyes gépeknél 0% THM

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

Telefon: +36–74/510–026 9 Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com
(04637)

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

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

HUSQVARNA
Láncfűrész 435
• Teljesítmény 1,6 kW

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

0%
THM

0%
THM

HUSQVARNA
Láncfűrész 545
Mark II.

• Teljesítmény 2,7 kW

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

ÚJDONSÁG!

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

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

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

GYŰSZŰBIRTOK
7100 Szekszárd,
Sárköz u. 11–14.

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

szombaton délelőtt

ALMAVÁSÁR
150 Ft/kg

Almalé és
friss must

is kapható!

(04640)

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

(04635)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04633)

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
(04631)
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Október 6-ai rejtvényünk megfejtése: Mahátma Gandhi, Ben Kingsley 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Engrich Mirabella. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését október 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Szeretlek benneteket – mondja 
az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből 
láthatjuk, hogy szeretsz minket?” 
 (Malakiás könyve 1,2)

A választás napjait éljük. Bár 
voksolnunk csak vasárnap kell – 
illetve lehet –, az elmúlt hetek és 
napok mégiscsak erről (is) szóltak. 
Vannak, akik tudják a „tutit”, az 
„igazságot”; vannak, akik érdekte-
lenül fordítják el fejüket; s vannak 
a küzdők, akik érteni, tisztán látni 
és bölcsen, megfontoltan dönteni 
szeretnének.

Sok az átfedés, a hullámzás is – s 
azt hiszem, ez így van jól. Hiszen a 
mondott, és hallott szó nem mindig 
ugyanaz. A szándék és megvalósu-
lás, s annak értelmezése sem talál-

kozik egy ölelésben oly sokszor. Va-
lahol hallottam: „Az ember addig 
él, amíg kérdezni tud.” Rákérdezni, 
megkérdőjelezni, utánakérdezni… 
Mihelyt lemond e kiváltságáról, lel-
kében már csak egy báb, vagy egy 
sodródó falevél.

A kérdező csodálatos lehetősége 
abban van, hogy kérdésére meg-
várja a választ is: nyitott fül és 
nyitott szív kell ehhez! Hittanos 
gyerkőcöknél tapasztalom, hogy 
kérdez és kérdez, s mivel nem 
hallgat meg, nem is jut előrébb, 
csak belebonyolódik saját gondo-
lati manőverezésébe, és lepottyan 
bután.

Emberi sorsunk ezernyi dilem-
mája között süketen támolyogva 
vagy éppen kéréseinket kiabálva 

gyakran viselkedünk a balga gyer-
mek módján. Igénk arra invitál, 
hogy egy kicsit maradjunk csend-
ben, s halljuk meg az alap kijelen-
tést: „Szeretlek téged!” „Szeretlek 
benneteket”.

Különös ereje van ennek az egy-
szerű mondatnak, kijelentésnek. 
Önmagában is csodálatos vallomás 
ez a Teremtő Hatalom szájából, aki 
kész odahajolni a porszemhez – 
mint mikor a pitypang-magocskák 
szélsodorta tánca alá az ember te-
nyerét kitárja, s felfogja röptében. 
Döbbenetes szeretetsóhaj!  Ám ha 
kérdéseink özönének, döntéseink, 
választásaink útkeresésének kere-
tévé válik... Az maga a békesség, a 
teljesség.

Serdülő gyermekeim kesze-ku-
sza élményeikkel, érzéseikkel, küz-
delmeikkel és terveikkel jönnek – s 
én csak hallgatom őket, figyelem, 
érzem, olykor meg borzongom sza-
vaikat. Mert jönnek, s mondják. 
Miért is? S legvégén megölelve őket 
csak ennyit mondok: Szeretlek! És 
valahogy sejtik, hogy útkeresésük, 
döntéseik, tévedéseik is a helyén 
vannak. Irányuk van, értelmük van, 
bocsánatuk van – életük van.

Milyen jó volna ezt megélni a 
mennyei Atyával is! Ő kész és vár 
ránk. Mondja, súgja, öleli felénk üze-
netét: Szeretlek beneteket! Meghall-
juk ezt, elfogadjuk? Bízunk benne? 
Ámen!  Kaszóné Kovács Karola,  
 református lelkipásztor

NÉVNAP–TÁR
Október 13. (vasárnap) – Kálmán, Ede
Kálmán: török-magyar eredetű; jelentése: maradék.
Ede: az Edvárd német rövidüléséből önállósult; jelentése: a birtokát meg-
őrző.

Október 14. (hétfő) – Helén, Heléna
Helén: a Heléna angol és francia formájából.
Heléna: görög eredetű; jelentése: vitás. (talán: nap, hold).

Október 15. (kedd) – Teréz, Terézia
Teréz: görög eredetű; jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadász-
ni.
Terézia: a Teréz latinos továbbképzése.

Október 16. (szerda) – Gál, Aurélia
Gál: kelta-magyar eredetű; jelentése: kakas.
Aurélia: latin eredetű; jelentése: aranyos.

Október 17. (csütörtök) – Hedvig, Ignác
Hedvig: német eredetű; jelentése: harc.
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.

Október 18. (péntek) – Lukács
Lukács: latin eredetű; jelentése: Luciana tartományból való férfi.

Október 19. (szombat) – Nándor
Nándor: régi magyar személynév, a nándor népnévből származik; jelentése 
dunai bolgár.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 13.
(vasárnap)

Október 14.
(hétfő)

Október 15.
(kedd)

Október 16.
(szerda)

Október 17.
(csütörtök)

Október 18.
(péntek)

Október 19.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala a 
munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Gondnokságára por-
tás munkakör betöltésére.

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a mun-
ka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály Zöldfelü-
let-karbantartó Csoportjába, 
zöldfelület-karbantartó mun-
kakör betöltésére.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Igazgatóság Pénzügyi Osztályára 
intézményi gazdasági ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívá-
sok a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások címszó 
alatt tekinthető meg.

Játék és muzsika 70 percben
Rég nem hallott szignál csen-
dült fel a Művészetek Házá-
ban: a „Ki nyer ma? Játék és 
muzsika tíz percben” című 
zenés rádiós kvízjáték jól is-
mert dallama.

Czigány György műsorvezető 
(képünkön) – aki 1969 márciu-
sától 2007-ig tette fel kérdéseit 
zeneszerzőkről és műveikről – 
ezúttal nem tíz, hanem hetven 
percben kalandozott hallgatósá-
gával a komolyzene világában. 
A „Ki nyer ma?” műsor a fő-
városi New York kávéháztól az 
Astorián át sokfelé megfordult 
az évtizedek során, járt az or-
szág megannyi településén, de 
Aradra és Pozsonyba is eljutott.

Czigány György emlékezte-
tett: akad egy orgonára kompo-
nált mű, amely kérdésként igen 
gyakran előfordult a műsorban. 
A hallgatóság szinte egybehang-
zóan Bach: D-moll tokkáta és 
fúgájára voksolt. A műsorve-
zető érdekességként említette, 
hogy a szerző nevének betűiből 
álló zenei motívum sok helyütt 
felbukkant az évszázadok során. 
Liszt Ferenc például egyetlen – 
és épp Szekszárdon, Augusz 
Antal báró házában – írt B-A-
C-H fantázia és fúga darabjába 

szerkesztette bele a híres „név-
jegyet”.

Megtudhattuk továbbá, hogy 
a Pillangókisasszony című ope-
ra szerzője, Puccini olykor el 
kellett „meneküljön” neje elől 
egy falusi nyaralóba, ahol nyu-
godtan dolgozhatott. Természe-
tesen az ő áriája is felcsendült a 
„Ki nyer ma?” humortól sem 
mentes szekszárdi műsorán.

Az este során szóba került 
zeneműveket Pintér Gabriel-
la énekművész, Lozsányi Ta-
más orgonaművész, valamint 
a Liszt-díjas Jobbágy Valér 
karnagy dirigálta Szekszárdi 
Madrigálkórus szólaltatta meg.  
 - gyimóthy -

Többletforrás a klímaalapra
Az egymillió forint keretösz-
szegű klímaalapra beérkezett 
pályázatokról döntött az önkor-
mányzat Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsága. Az igénylések száma 
miatt a testület 376 ezer forint-
tal kiegészítette a támogatást.

Az előző évekhez hasonlóan 
az igényeket három támogatási 
célterületen lehetett benyújtani: 
esővízgyűjtő edények beszerzé-
sére, zöldfelület-gazdálkodásra 
és környezeti nevelést elősegítő 
programokra. Utóbbi két pá-
lyázati kiíráson főleg oktatási, 
nevelési intézmények kérhettek 
legfeljebb 50 ezer forint vissza 
nem térítendő támogatást.

A testület öt beadvány kapcsán 
döntött úgy, hogy a „Zöldítsük 
Szekszárdot” program keretében 
igényelhető szaporítóanyagok-
hoz, segédanyagokhoz támogatást 
nyújt. A környezettudatos, klíma-
tudatos képzések, bemutatók szer-
vezését, lebonyolítását megcélzó 
hét tenderből végül hatot támoga-
tott a Bizottság. Az ezer literes eső-
vízgyűjtő tartályokra (IBC) közel 
százan adtak be igényt, végül 94 
pályázat kapott pozitív elbírálást. 
A tartályok beszerzési ára 14 ezer 
forint, az önkormányzat támoga-
tásként 9 ezer forintot ad, a kü-
lönbözetet az igénylők önerőként 
biztosítják.  Forrás: szekszard.hu
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Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete tisztelet-
tel meghívja az érdeklődőket a 
Fehér Bot Nemzetközi Napja al-
kalmából október 16-án 10:00 
órától a Hunyadi u. 4. szám 
alatt megrendezésre kerülő ün-
nepségre, ahol az ünnepi műsor 
követően átadják a dr. Thész 
László kitüntetéseket. 

A rendezvényt állófogadás és 
adományosztás zárja.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete szervezésében 
tűzvédelmi előadások meg-
hallgatására.

Időpont: 2019. október. 14. 
(hétfő) 16:30

Helyszín: BMKK, Csatár te-
rem (Szent I. tér 10.)

A belépés díjtalan! 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!
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A szekszárdi Taksonyi Szilárd is spártai hős lett
Csak amikor a hagyományok-
nak megfelelően megcsókol-
ta Leonidász király spártai 
szobrának lábát, akkor tu-
datosult a teljesen kimerült 
Taksonyi Szilárdban, hogy 
leküzdötte a Spartathlon fu-
tóverseny 246 km-es távját.

A szekszárdi fiatalember 9 
évesen a helyi Spartacusban 
kezdett sportolni, ahol több 
mint egy évtizeden át kerék-
pározott. Ez idő alatt korosz-
tályos országos bajnok, ma-
gyar válogatott és világbajnoki 
résztvevő is volt. Húsz évesen 
hagyott fel a versenysporttal, 
de a mozgással később sem 
„szakított”…

A kerékpárosok téli felké-
szülését szolgáló futóedzé-
seket mindig is kedvelte, de 
már két keréken sem volt oda 
a sprintekért, így futócipővel 
a lábán is a hosszabb távokat 
részesítette előnyben. Né-
hány félmaraton után a 2010-
es évek elején futotta első 42 
km-es versenyét. Mindig is 
vonzották a teljesítőképessége 
korlátait feszegető erőpróbák, 
így a triatlonba is belekóstolt. 
Persze abból is a hosszú távot 
választotta, és Csehországban 
teljesítette élete első Ironman 

távú (3.86 km úszás, 180.25 
km kerékpározás és 42 km fu-
tás) versenyét.

Tíz fölötti maratont követő-
en az ultrafutás előszobájának 
számító 50-80 km-es versenyek 
felé fordult, s innen már csak 
egy lépés volt száz kilométert 
feletti viadalokra nevezni. Az 
edzések és versenyek alatt csak 
egy igazi cél lebegett a szeme 
előtt: egyszer rajthoz állni a 
híres-hírhedt Spartathlonon, 
az Athén és Spárta közötti 246 
km-es futáson.

Kvalifikációs viadalokon állt 
rajthoz: 2017-ben teljesítette az 
UltraBalaton 221 km-ét, idén 
pedig a Szekszárdról induló Ko-
rinthosz 160 km-es távját. Még 
leírni is sok, de havonta átlag 
400–450 km-t fut és még heti 
két jégkorong meccset is beiktat 
a felkészülésbe.

A Spartathlonra másodszor 
nevezett, s miután megannyi 
jelentkező közül kiválasztot-
ták, már csak erre készült. Idén 
egy év alatt teljesített egy négy 
napos, 195 km-es balatoni ver-
senyt, a füredi maratont, indult 
a Borvidék Félmaraton leghosz-
szabb távján, váltóban egy szá-
zast futott az UltraBalatonon, 
aztán 110 km-t a Tisza-tó körül, 
160 km-t a már említett Korint-

hosz versenyen, félszázat a Ba-
laton-felvidéki Szőlőskörön és 
60 km-t az M44-es út átadására 
szervezett versenyen. Számoló-
gép kell az összeadásukhoz…

Taksonyi Szilárd szeptember 
27-én kora reggel indult útnak 
az Akropolisz lábától. Az idő-
közben egyre növekvő hőség-
ben – helyenként 36–38 fokot 
is mértek – folyamatosan gyűrte 
le a kilométereket. Barátai-segí-
tői, Kürti Zsanett és Szabó Ba-
lázs támogatásával egyre másra 
pipálta ki az ellenőrző ponto-

kat, ahova szintidő alatt kellett 
beérni. Az első holtpont 120 
km-nél jött, ráadásul a gyomra 
is rakoncátlankodott. Az éjsza-
kai – szinte szó szerinti – hegy-
mászás során aztán az álmosság 
jelentett gondot, de pár perces 
pihenőkkel és masszázzsal ezt 
az időszakot is átvészelte.

„Az utolsó 60 km iszonyú 
kemény volt, kilométerről ki-
lométerre éltem” – emlékszik 
vissza a verseny végére a szek-
szárdi futó. „Egy pillanatig 
sem fordult meg a fejemben, 
hogy fel kell majd adnom, de a 
gyomrom és az újabb hőhullám 
miatt az utolsó erőtartalékai-
mat mozgósítottam.”

Aztán valamivel több, mint 
33 óra után – Márkus István 
után második szekszárdiként – 
elérte Leonidász király szobrát, 
fejére tették a spártai hősöknek 
járó babérkoszorút, és a hagyo-
mányok szerint megmosták el-
gyötört lábait. A kiszáradás mi-
att az orvosi sátorban infúziót 
kért, de nem találták a vénáját.

A Spartathlon egy olyan 
„hegycsúcs”, amelyről minden 
ultrafutó álmodik. Nem zárom 
ki, hogy egyszer még visszaté-
rek oda, de most szeretnék egy 
kicsit „lubickolni” az ott megélt 
élményekben… - fl -
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Sporthírek
Kézilabda. Váratlanul sima 
vereséget szenvedett Nemes-
vámoson a Szekszárdi FGKC 
NB II-es női kézilabda csapata 
(26–21). A kudarcot a Fekete 
Gólyák akaratgyenge játéka 
és a bírók ténykedése együtt 
idézte elő. Tabajdi Ferenc csa-
patából csak két fiatal, Bíró F. 
és Balázs K. nyújtott jó teljesít-
ményt. A szekszárdiak vasár-
nap délután a Siófok U22-es 
csapatát fogadják.

Labdarúgás. Alacsony színvo-
nalú mérkőzésen a Szekszárdi 
UFC gól nélküli döntetlent 
játszott a vendég Taksony csa-

patával az NB III Közép-cso-
portjában. Dienes Pál edző 
gárdája 9 fordulót követően a 
bajnokság 8. helyén áll.

Ökölvívás. Anyagi okok mi-
att elmarad a november 16-ra 
tervezett jubileumi Fighters 
Night küzdősport gála – tájé-
koztatta lapunkat Halász Gá-
bor profi ökölvívó. A szervező 
szerint tavasszal hozhatják 
tető alá a népszerű esemény 
10. felvonását, amelyen profi 
és amatőr ökölvívó mérkőzé-
sek mellett K1 és thai-boksz 
összecsapások is lesznek.

Éremhalmozó szeniorok
A Szenior Atlétikai Club Szek-
szárd versenyzői Szegeden vet-
tek részt évadzáró versenyen 
szeptember utolsó szombatján.

A tíz fős szekszárdi csa-
pat kiválóan szerepelt, hiszen 
9 arany-, öt ezüst- és három 
bronzérmet szerzett a népes 
mezőnyben. Az eredményeket 
nemenként, versenyszámon-
ként – korcsoport-szorzóval 
korrigálva – állapították meg. A 
legeredményesebb női verseny-
ző, a szekszárdi László Zsuzsa 
különdíjat is átvehetett.

A szekszárdi eredmények:
Nők, súlylökés: 1. László 

Zsuzsa (W65). Diszkoszvetés: 

1. László Zs. (W65), 2. Oláh 
Annamária (W75), 3. Bárdos 
Erzsébet (W70). Gerelyhajítás: 
1. László Zs. (W65). Kalapács-
vetés: 1. Bárdos E. (W70), 2. 
László Zs. (W65).

Férfiak, 100 m: 1. Melegh 
Imre (M75), 2. Honti József 
(M70). 200 m: 1. Melegh I. 
(M75). Súlylökés: 1. Halász 
József (M70), 2. Kasziba Szil-
veszter (M55). Diszkoszvetés: 
1. Doszpod András (M80), 3. 
Halász J. (M70). Gerelyhajítás: 
1. Halász J. (M70), 2. Vass Jó-
zsef (M65). Nehézkalapács: 3. 
Kasziba Sz. (M55). 

 SZV

Nehéz sorozat előtt a KSC
Győzelemmel hangolt a 
következő hetek rendkívül 
kemény sorozatára az Atom-
erőmű KSC Szekszárd, amely 
idei harmadik bajnokiján is 
veretlen maradt.

Az elmúlt hétvégén a Vasas 
pasaréti csarnokában aratott 
papírforma győzelmet Djokics 
Zseljko vezetőedző együttese 
(59–75), ám a döcögősen in-
dult találkozó – az első negyed-

ben még a fővárosiak tartottak 
előbbre – megmutatta, idén 
nincs előre „lefutott” összecsa-
pás. Aztán amikor az atomosok 
„az öltönyt munkásruhára cse-
rélték”, helyre állt a rend, s végül 
16 ponttal nyertek Studerék.

A hétközi fordulóval egy há-
rom hetes, kilenc mérkőzésből 
álló kőkemény sorozatot kezd-
tek a szekszárdiak, akik heten-
te két mérkőzést vívnak a ha-
zai pontvadászatban – köztük 
igazi rangadókat Miskolcon és 
Sopronban – és az Európa Ku-
pában.

A főpróba mindenesetre jól 
sikerült, hiszen a KSC centerei 
ponterős játékának, és jó vé-
dekezésének köszönhetően 
egy kemény mérkőzésen két 
vállra fektette a szomszédvár 
PEAC-Pécs gárdáját, s ezzel 
három fordulót követően – a 
címvédő Sopronhoz hason-
lóan – még hibátlan. Az ato-
mosoknál Erica McCall 18 
ponttal és 12 lepattanóval 
dupla-duplát ért el, míg Marie 

Ruzicková (képünkön) 21, Kiss 
Virág pedig 11 pontig jutott.

A találkozón nem léphetett pá-
lyára az ujját tört amerikai Mar-
shall, akire néhány hétig nem áll-
hat majd csapata rendelkezésére.

Eredmény. Atomerőmű 
KSC Szekszárd – PEAC-PÉCS 
85–63 (19–16, 28–13, 19–18, 
19–16). Szekszárd, 900 néző. 
KSC: STUDER Á. 11, Dojkic 
11/3, Vincze, RUZICKOVÁ 21, 
KISS 11/6. Csere: Theodoreán 
3/3, MCCALL 18, Bálint 5/3, 
MIKLÓS 5/3. Edző: Djokics 
Zseljko.  SZV

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

(változó munkahelyre);

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség.

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

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

lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS

(04642)

A Don Pepe hálózat szekszárdi 
éttermébe az alábbi pozíciókba 
munkatársakat keres:

pultos (gyorsétkezdei eladó), szakács, pizzás,
konyhai kisegítő. Szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezni lehet:
Telefonon: 06–30/3719–017 

E-mailben: szekszardtesuv@donpepe.hu
Személyesen: Zsupék Kft. | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40.

(04644)

Diákok választottak sportágat

Az elmúlt pénteken második al-
kalommal megrendezett „Spor-
tos leSZEK-SZÁRD – Élj a 
sportnak” eseményen szekszár-
di iskolák diákjai ismerkedtek 
hét sportágakkal.

A Polip Ifjúsági Egyesület és a 
megyeszékhely ifjúsági önkor-
mányzat által közösen szervezett 
programon nyolc helyi egyesület 
képviseltette magát. Ennek kö-
szönhetően a fiatalok bepillan-
tást nyerhettek az asztalitenisz 
(Szekszárd AC), a kajak-kenu 
(Szekszárdi KKSE), a kosárlabda 
(Atomerőmű KSC Szekszárd), a 

kerékpár (Szekszárdi SZKSE), a 
labdarúgás (Szekszárdi UFC) és 
tájfutás (Fehérlófia SE) sportág-
ba, illetve a küzdősportos Alisca 
Taekwondo Klub és Hikari Aiki-
do Egyesület életébe.

Istlstekker Ivett diákpolgár-
mester elmondta, a cél az volt, 
hogy az eseményen való részvé-
telnek köszönhetően egyre több 
fiatalban fogalmazódjon meg az 
igény a sportolásra, a sportegye-
sületekhez való csatlakozásra. 
Hozzátette, hat iskola kétszáz-
ötven tanulója vett részt az idei 
programon.   SZV
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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
Október 13., vasárnap  
15:00 |  Mi újság, kuflik?
17:00 |  Ad Astra  

– Út a csillagokba
19:30 |  Joker

Október 14., hétfő  
– október 16., szerda 
17:00 |  Ad Astra  

– Út a csillagokba
19:30 |  Joker

Október 17., csütörtök  
17:00 |  Pavarotti
19:30 |  Gemini Man

Október 18., péntek  
– október 19., szombat 
15:00 |  Mi újság, kuflik?
17:00 |  Pavarotti
19:30 |  Gemini Man

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. október 13. (vasárnap) 
14:00 – Színházterem
Masha és a medve

Mesemusical. A népszerű 
rajzfilmsorozatból készült új 
gyerekmusical magyar alkotó-
gárda részvételével készült. Ha 
a szereplőkkel tartasz, téged is 
megtanítanak arra, mit jelent 
a barátság, a gondoskodás, a 
kreativitás és a szabadság. A 
programot 2–10 éves korú 
gyermekeknek ajánljuk.

2019. október 20. (vasárnap) 
10:30 – Rendezvényterem
Vuk – zenés bábjáték

A Vuk című mesejáték Feke-
te István regényének feldolgo-
zása. Az előadás során végig-
követhetjük, hogyan válik a 

tapasztalatlan rókakölyökből, 
Vukból magabiztos, bátor fel-
nőtt róka, népének védelmező-
je. Előadják: F. Nagy Eszter és 
Felszeghy Tibor.

Jegyár: 1.500,- Ft.

2019. október 21. (hétfő) 14:30
és 2019. október 22. (kedd)  
10:00 és 14:30 – Színházterem
Furfangos Péter

Óvodás-, Kisiskolás- és Ki-
siskolás plusz bérlet előadás. 
Páskándi Géza népmesei motí-
vumokból merítő mesejátéká-
nak, a „Furfangos Péter, avagy 
az egér farkincája” hőse Csa-
varó-Csutorás Péter vándor 
ezermester, aki „harcba száll” 
a királylány kegyeiért.

Jegyár: 1.000,- Ft.

2019. október 15. (kedd) 16:00 – 18:00
Felfedezők nyomában – Szoborkereső

Szoborkereső a fotón látható részletek alapján 
a Béla király téren és a kiállításban. 

Helyszín: WMMM Vármegyeházi Kiállítás (Béla király tér 1.)

2019. október 16. (szerda) 10:00
Sétálj, gyalogolj velünk!  

– Séta a múzeumtól a Béla király térig
Vezeti: Kaczián János ny. levéltári főtanácsos, helytörténész.

Találkozó: 14:00 órakor a múzeum előtt 
Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szent I. tér 26.)

Részletes program: www.wmmm.hu

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart október 14-én (hétfő) 8:00 
és 9:00 óra között Szekszárdon, 
a Dózsa György u. 1. szám alatt. 

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót (a 2019. évi 
tagdíj befizetésére is lehetőség 
van).

FELHÍVÁS – „Szekszárd Büszkesége”; „Szekszárd Edzője” és „Szekszárd Sportolója” kitüntető címek adományozására
1. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre:

A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szek-
szárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő
a.)  kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére, 
b.)  kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,
c.)  valamint a tudományok, – különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság tudományok, 

a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok, a törté-
nettudományok és a művészettudományok – területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak, 

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a Humán Bizottság 
Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak. A kitüntető címből egy évben több adományozható.

2. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Edzője” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre:

A Szekszárd Edzője 2019. díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben foglalkoztatott edző 
részére, akinek növendéke a tárgyévben,
a.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi, világ-, vagy európai versenyen a tárgyévben kiemel-

kedő helyezést ért el egyéni, vagy csapatsportágban, vagy
b.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert országos versenyen a tárgyévben 1–3. helyezést ért el egyéni vagy 

csapatsportágban, 
és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

3. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Sportolója” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre:

A Szekszárd Sportolója 2019. díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben igazolt sportoló 
részére, aki a tárgyévben
a.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi, világ-, európai versenyen a tárgyévben kiemelkedő 

helyezést ért el egyéni vagy csapatsportágban, vagy 
b.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert országos versenyen egyéni vagy csapatsportágban 1–3. helyezést ért el,  
és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

Kitüntető cím adományozója: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Beadási határidő: 2019. október 15. (kedd)
Kijelölt időszak: 2018. november 15. – 2019. október 15.

A felhívás közzétételének
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu)
Az űrlap benyújtásának
módja:

A címre pályázni kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. Formanyomtatvány, adóazonosító jel, illetve 
bankszámlaszám hiányában a bizottság formai hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

Az űrlap benyújtásának helye: • Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8.(Humán Osztály; 5 számú iroda)
• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Koszorúzási
felhívás

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

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

Kérjük azon intézmények és 
szervezetek képviselőit, akik 
az október 23-i ünnepségen az 
1956-os emlékműnél koszorút 
szeretnének elhelyezni, hogy ko-
szorúzási szándékukat október 
21-én (hétfő) 12:00 óráig szíves-
kedjenek jelezni a Babits Mihály 
Kulturális Központ információ-
szolgálatánál (Szekszárd, Szent I. 
tér 10., tel.: 06–74/529–610).

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

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvez-
ményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(04645)

•  Egyiptom, Hurghada, ALL. INC. ellátással 
10.20. – 10.27. 95.900,- Ft + ill./fő

•  Törökország, Antalya, ALL INC. ellátással 
10.30. – 11.06. 99.900,- Ft + ill./fő 

•  Toszkána-Firenze-Volterra gesztenye 
és szarvasgomba fesztivál, reggelivel 
10.31. – 11.03.

59.900,- Ft/fő 

Ajánlataink:

Újvárosi vásár
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősé-
ge értesíti a tagokat és minden 
érdeklődőt, hogy a nagy sikerre 
való tekintettel 2019. október 
16. és 18. között, 8:00 órától 
15:00 óráig újra KEDVEZMÉ-
NYES VÁSÁR lesz a Szent Ist-
ván Ház udvarán (Rákóczi u. 
69–71).

Helyi kistermelők alábbi ter-
mékeit lehet megvásárolni:
•  alma (golden, idared, jona-

gold);
• must és almalé;
•  új törött fűszerpaprika;
•  egyéb zöldségek, gyümölcsök;
•  koszorúk, sírdíszek.

További információ, illetve 
előjegyzés: Horváth János-
né, Edit (tel: 06–20/5246–820, 
e-mail: horvath.janosne.edit@
gmail.com)

„…egyetértés legyen közöttetek Jézus 
Krisztus akarata szerint…”  (Rm 15,5)

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

dő „Protestáns-napi” hangver-
senyre, a szekszárdi evangélikus 
templomba (Luther tér). 

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

Áhítat: Balázsi Zoltán refor-
mátus lelkész 

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

Vezényel: Naszladi Judit.
A hangverseny az Országos Pro-
testáns Napok bejelentett és ki-
emelt Tolna megyei jótékony célú 
rendezvénye.

Meghívó

Család Akadémia

A Család Akadémia  második 
szemeszterének nyitó előadá-
sa: 2019. október 15. (kedd) 
15:00–16:15.

Helyszín: PTE KPVK, Szek-
szárd, Rákóczi út 1. (aula).

Program
•  15:00–15:15 Ünnepélyes 

megnyitó: prof dr. Szécsi Gá-
bor egyetemi tanár, dékán.

•  Zenés köszöntő: Nagy Lilla 
tanító és Csibi János tanító

Előadás:
•  15:15–16:00 „Ki szívét oszt-

ja szét... A legnagyobb nagy-
család európában” – Böjte 
Csaba ferences rendi szer-
zetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója

•  16:15 Beszélgetés a résztve-
vőkkel
A Család Akadémia szak-

mai vezetője: dr. habil Kurucz 
Rózsa főiskolai tanár, dékáni 
megbízott (PTE KPVK).
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FELADAT: 
• árukészlet fogadása, mozgatása, 
• árukiadás.
ELVÁRÁSOK:
•  érvényes targoncavezetői és 

B kategóriás jogosítvány,
•  precíz, pontos, önálló munkavégzés.

AMIT NYÚJTUNK:
•  egyműszakos munkarend;
•  stabil, versenyképes jövedelem;
•  bejárás támogatása;
•  munkaruha biztosítása;
• hosszútávú munkalehetőség.

A Bajai és Fia Kft.
Vasudvar tolnai telephelyére 

targoncavezető, raktárkezelő
munkakörbe munkatársat keres.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Önéletrajzot az info@bajaiesfia.hu 
e-mail címre várjuk vagy a Tolna, 

Bajcsy-Zs. u. 72. alatti telephelyre személyesen.

(04649)

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04643)

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!

(04632)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2019/2020-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN 

NYELV (ANGOL VAGY NÉMET)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol 

vagy a német nyelvet, a többi tantárgyat pe-
dig a 6 évfolyamos gimnáziumok számára 
kiadott általános kerettantervek szerint. 

•  A matematika tantárgy oktatása is ma-
gasabb óraszámban történik. 

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elmé-
leti tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.
Nyílt nap: 2019. november 22-én (pénteken) 08:00 – 12:00 óráig

2019. november 23-án (szombaton) 08:00 – 10:00 óráig.
4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  A matematika tantárgy oktatása is magasabb óraszámban történik. A többi tantár-

gyat a 4 évfolyamos gimnáziumok számára kiadott általános kerettantervek szerint 
tanulják diákjaink.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-
nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 
Nyílt nap: 2019. november 29-én (pénteken) 08:00 – 12:00 óráig

2019. november 30-án (szombaton) 08:00 – 10:00 óráig.
Iskolánkban nem csupán a tudás átadásának és a továbbhaladáshoz szükséges 

teljesítménynek tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak 
tartjuk az egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét. 

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu

(04647)

25 éves a VB SPORT
Ruházat, cipők és sportszerek

25% engedménnyel.
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c.

(Euronics Műszaki Áruháznál balra, Dominó Üzletház udvara)

Tel.: 20/9269–535
Az akció más engedménnyel nem összevonható!

(04648)

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

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

(04629)

KIADÓ!
Szekszárdon raktározási célra

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

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762 (04650)


