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Megmentenék az épületet

→ 3. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új választás
A Pécsi ítélőtábla október 31-i 
jogerős döntésének értelmé-
ben megismétlik az önkor-
mányzati képviselő-választást 
november 10-én, vasárnap 
Szekszárd 2. és a 8. számú 
egyéni választókerületének 
hét szavazókörében.
 → 2. oldal

Hősök emléke
November 2-án az alsóvárosi 
temető parcellájában, a felújí-
tott hadisíroknál, majd két nap-
pal később a Szent István téri 
1956-os emlékműnél gyújtot-
tak gyertyát a szekszárdiak az 
életüket a hazáért, a szabadsá-
gért feláldozó hősök emlékére.
 → 5. oldal

Képeslapok
Az elmúlt évtized legjelentősebb 
műtárgy vásárlásának köszön-
hetően ezután a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum Újkortörténeti 
anyagát gazdagítja majd a szek-
szárdi gyűjtő, Vitéz Attila egye-
dülálló, 2000 darabos Tolna me-
gyei képeslap kollekciója.
 → 7. oldal

Új csúcsok
Kitűnően szerepeltek a Szekszár-
di Sportközpont úszó szakosztá-
lyának sportolói a tizenöt egye-
sület 169 úszója részvételével 
megrendezett csurgói Gesztenye 
Kupán, ahol Horváth Luca két, 
Hild Zsanett pedig egy számban 
javított egyesületi csúcsot.
 → 13. oldal
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Gázrobbanás: túl a kritikus ponton 
Befejezték a héten a gázrob-
banással sújtott Hermann 
Ottó utcai társasházban a 
helyreállítási munka legkri-
tikusabb és legveszélyesebb 
részét.

Az önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet szentelt az események-
nek, nem marketing akciónak 
használta, igyekezett a lakók-
nak minden segítséget megadni 
– mondta el Ács Rezső polgár-
mester a gázrobbanás helyszí-
nén, a Herman Ottó utca 3-5. 
szám előtt csütörtök délután 
megtartott sajtótájékoztatón.

Kiemelte, kötelességükön – 
vagyis a lakók elhelyezésén – túl 
messze menően segítséget nyúj-
tottak. A bútorok elszállításában, 
a biztosítási ügyek intézésében, 
a takarításban is segédkeztek, 
valamint raktárhelyiséget bizto-
sítottak az ingóságoknak.

A polgármester emlékezte-
tett, olyan megoldást kértek a 
kivitelezőtől, mely révén a laká-
sok biztonságban megmenthe-

tőek. Mint mondta, a megoldás 
az Alisca Bau-nak köszönhető-
en megszületett és a munka első 
ütemével már végeztek. 

Korcsmár István, az Alisca 
Bau Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, a helyreállítási „munka 
első ütemének stabilizációját” 
két napja fejezték be. Kiemelte, 
ez volt a legkritikusabb és leg-
veszélyesebb rész. Hozzátette, 
a munka a rendőrség és a ka-
tasztrófavédelem szakértőinek 
felügyelete alatt zajlik, akik 

mindent filmre vesznek és le-
fényképeznek.

Mint azt részletezte, az elmúlt 
három hétben megépült az ösz-
szes olyan állvány, ami ahhoz 
szükséges, hogy a fő falak ne 
mozduljanak el. Ideiglenes vé-
delem alatt kitakarították a leg-
alsó szintet és befejezték annak 
speciális műanyaghabbal való 
feltöltését. A habnak köszön-
hetően – melynek teherbírása 
négyzetcentiméterenként 1,2 
tonna (!) – a második szint 

padlózata teljes biztonságba ke-
rült, így hamarosan elkezdik a 
munkát azon a szinten is, ahol 
a tragédia bekövetkezett.

Itt ugyanúgy kiépítenek egy 
ideiglenes állást és kitakarítják 
a törmeléket, majd elkészítik a 
habkitöltést. A vezérigazgató 
emlékeztetett, az épületben csak 
kézi erővel lehet munkát végez-
ni, a gépek használata az azok 
által keltett rezgések miatt kizárt.

A munkával várhatóan a jövő 
hét szerdára végeznek, majd 
becslésük szerint két hét múlva 
elkezdhetik a födémek darabo-
lását. Ha ez ezzel is készen van-
nak, akkor lehet újra alapozni, 
falat építeni és újra elkészíteni 
a födémeket. Korcsmár István 
tudatta, az optimista verzió sze-
rint január végén tudják átadni 
a statikailag megerősített része-
ket a szakkivitelezőknek.

A gázrobbanás következtében 
húsz lakás vált lakhatatlanná és 
a becslések szerint több száz 
millió forint kár keletkezett. 

 S. V.

A november 10-i választás szavazókörei és utcajegyzéke
II. számú VÁLASZTÓKERÜLET 

4. számú szavazókör – Szekszárdi Garay 
János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola (Zrínyi u. 78.): Árpád u. 42-től 
végig, Batthyány u. 1–24-ig, Berzsenyi u., 
Damjanich u., Hrabovszky u., Kapisztrán 
u., Kiss János u., Kossuth Lajos u. 45-től 
végig, Liszt Ferenc u., Pázmány tér, Pollack 
Mihály u. 69-től végig, Rákóczi u. páratlan 
49–77-ig, Sipos Márton u., dr. Szakály Fe-
renc u., Szluha György u., Zrínyi u. páros 
54–78-ig, Zrínyi u. páratlan 49–83/B-ig.

11. számú szavazókör – Pécsi Tudo-
mányegyetem lllyés Gyula Gyakorlóis-
kola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gya-
korlóóvoda (Mátyás király u. 5.): Árpád 
u. 11–40-ig, Balassa u., Csaba u., Kossuth 

Lajos u. 1–44, Mátyás király u. páros 2–64-
ig, Mátyás király u. páratlan 1–55-ig, Petőfi 
Sándor u., Pollack Mihály ltp., Pollack Mi-
hály u. 1–68-ig, Rákóczi u. páratlan 1–47-ig, 
Rákóczi u. páros 2–74/B, Tavasz u., Tompa 
u., Tormay Béla u., Zrínyi u. páros 12–46-ig, 
Zrínyi u. páratlan 1–47-ig.

12. számú szavazókör – Szekszárdi SZC 
Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollé-
giuma, (Augusz I. u. 15.): Augusz Imre u., 
Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt tér, Tinódi u.

VIII. számú VÁLASZTÓKERÜLET 
25. számú szavazókör – Wunderland 

Óvoda (Wesselényi u. 19.): Alkotmány u. 
páros 2–12-ig, Alkotmány u. páratlan 1–19-
ig, Wesselényi u. páratlan.

27. számú szavazókör – Szekszárd Dienes 
Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi 
Albert u. 6.): Dienes Valéria u. páros, Holub 
József u. 9., Szent-Györgyi Albert u. 1–10-ig.

29. számú szavazókör – Szekszárdi Die-
nes Valéria Általános Iskola (Szent-Györ-
gyi Albert u. 6.): Barát János u., Sárvíz u., 
Szent-Györgyi Albert u. 11-től végig, Tart-
say ipartelep, Tartsay Vilmos ltp. 30-tól vé-
gig, Tartsay Vilmos u.

30. sz. szavazókör – Szekszárdi Dienes 
Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi 
Albert u. 6.): Alkony u., Béri Balogh Ádám 
u. páros 58-tól végig, Búzavirág u., Csengey 
Dénes u. páros 50-től végig, Csengey Dénes 
u. páratlan, Halas u., Honvéd u., Jácint u., 
Orgona u., Vasvári köz.

Kilenc tonna felett a kukorica termésátlaga Tolnában
Meghaladja a kilenc tonnát a 
kukorica hektáronkénti ter-
mésátlaga Tolna megyében 
a vetésterület 90 százalékán 
elvégzett betakarítás után – 
közölte a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) Tolna 
megyei igazgatósága.

Tájékoztatásuk szerint a 70.422 
hektáros vetésterületből 63.600 
hektáron takarították be a ta-
karmánynövényt kevéssel 9 
tonna feletti átlaggal. A termés 
minősége jó, gombafertőzés 
elvétve fordult elő. A gazdálko-
dók a tamási járásból számoltak 
be kisebb mértékű fuzárium- és 
kukoricamoly-fertőzésről – ír-
ták, hozzátéve, hogy a vetéste-
rület fennmaradó egytizedén az 
elmúlt napok csapadékos időjá-
rása hátráltatja a betakarítást.

Maros Norbert, a Tolna Megyei 
Mezőgazdasági Termelők Szövet-

ségének titkára azt mondta, vára-
kozáson felül alakult a kukorica 
termésátlaga, amely meghaladja 
a tavalyi mennyiséget, miközben 
az ország más termőterületein je-
lentősen csökkent a termés. 

A Tolna megyei eredmények 
elsősorban annak köszönhetőek, 
hogy kedvezőbb volt a csapadék 
térségi eloszlása, így kevésbé 
sújtotta az aszály a megye kuko-

ricatábláit. A szövetség által kép-
viselt gazdálkodó szervezetek 
8–12 tonnás átlaggal takarították 
be a kukoricát. Mint mondta, a 
termés csaknem felét vásárolják 
fel hazai etanolüzemek.

A NAK adatai szerint a ku-
koricáért 42–43 ezer forintot 
kínálnak a Tolna megyei terme-
lőknek, a leszerződött mennyi-
ség esetén 44–44,5 ezer forint a 

tonnánkénti ár. A 30 215 hek-
táron, 3,3 tonnás átlaggal term-
esztett napraforgót, amennyi-
ben magas olajsavtartalma van, 
113–115 ezer forintért lehet 
értékesíteni. A 2196 hektáron 
termesztett szója piaci ára ton-
nánként 80–110 ezer forint.

Beszámoltak arról is, hogy a 
Tolnában 1578 hektáron ter-
mesztett cukorrépa háromne-
gyedének szedését fejezték be, 
50–70 tonnás hektáronkénti 
termésátlaggal. A répa minősé-
ge változatos, a cukortartalma 
14–19 százalék között van.

A kamara tájékoztatása sze-
rint a megyében befejeződött 
az őszi árpa vetése 11 680 hek-
táron, és végéhez közeledik az 
őszi káposztarepce és az őszi 
búza vetése is, előbbi növényt 
12 921, utóbbit 44 124 hektáron 
tervezik termeszteni a gazdál-
kodók.   Forrás: MTI

Megismételt szavazás
Megismétlik az önkormányzati 
képviselő-választást november 
10-én, vasárnap Szekszárd két 
egyéni választókerületében.

A Pécsi ítélőtábla október 31-i 
jogerős döntésével helybenhagy-
ta a Tolna Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság határozatát, így 
a választást november 10-én, va-
sárnap Szekszárd 2. és a 8. számú 
választókerületének hét szavazó-
körében kell megismételni – kö-
zölte Tóth Sándor, a táblabíróság 
szóvivője.

A választási bizottság a többi 
között azzal indokolta az ismét-
lésről szóló határozatát, hogy 
Csötönyi László és Faragó Zsolt, 
az Éljen Szekszárd (ÉSZ) Egye-
sület képviselőjelöltjei, valamint 
Sárközi János József független 
jelölt többször is megjelent sza-
vazókörökben, amelyeknek a 
névjegyzékében nem szerepelt.

Tóth Sándor elmondta, a tör-
vény meghatározza, hogy kik 
tartózkodhatnak a szavazóhe-
lyiségben és kik nem. A tilalom 
különösen hangsúlyos a jelöltek 
esetében, mivel ők érdekeltek a 
választás alakulásában. A választás 
eredményének megsemmisítése a 
választás tisztaságának megőrzése 
miatt indokolt – tette hozzá.

A vasárnapi, ismételt szava-
záson azok a választópolgárok 

vehetnek részt, akik az október 
13-ai referendumon az érin-
tett szavazókör névjegyzékében 
szerepeltek. Továbbá azok, akik 
legkésőbb november 10-ig nagy-
korúvá válnak, vagy november 
8-ig egyébként választójogot sze-
reztek. Az ismételt szavazáson 
nem vehetnek részt azok, akik 
az október 13-ain azért nem sze-
repeltek az érintett szavazóköri 
névjegyzékben, mert nem ren-
delkeztek ottani lakcímmel, vagy 
más szavazókör névjegyzékében 
szerepeltek. A megismételt vá-
lasztásra átjelentkezéssel kapcso-
latos kérelem nem nyújtható be.

Szavazni 6:00 és 19:00 óra 
között lehet az érvényes igazol-
ványok bemutatását követően. 
Aki az október 13-i választásra 
mozgóurnát kért, annak ezt az 
igényét nem kell megerősíteni. A 
megismételt szavazásra új moz-
góurna iránti kérelmet is be lehet 
nyújtani, ha a választópolgár 
mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fog-
vatartása miatt akadályozott. 
Ezt a kérelmet kizárólag írásban, 
papír alapon személyesen vagy 
írásbeli meghatalmazott útján 
lehet pénteken délután négy órá-
ig a Helyi Választási Irodához, 
illetve november 10-én tizenkét 
óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz benyújtani.  SZV

A Pécsi Ítélőtábla döntése ér-
telmében újabb öt évre Ács 
Rezső Szekszárd város pol-
gármestere. 

Az újrázó városvezető kedden 
a Helyi Választási Bizottság 
(HVB) elnökétől vette át meg-
bízólevelét. Dr. Kulcsár Ágnes 
elmondta, az Ítélőtábla helyben 
hagyta a HVB és a TVB határo-
zatát, így az immár jogerős. Az 
október 13-i voksoláson Ács Re-
zső (Fidesz-KDNP) 6353, Bom-
ba Gábor László (ÉSZ) 6055, dr. 
Ótos  Attila (Mi Hazánk) 357 
szavazatot kapott.

A megbízólevél átvétele után 
Ács Rezső megköszönte a Helyi 
Választási Iroda és Helyi Válasz-
tási Bizottság munkáját.

– Az a szerencsés és jó, ha a 
közgyűlés és a polgármester 
együtt gondolkodik – fogal-
mazott Ács Rezső. – A polgár-

mester pozíciója nagyon fon-
tos, hiszen egy várost képvisel, 
azonban stratégiai, hosszú távú 
döntésekben, költségvetést 
érintő kérdésekben, rendeletal-
kotásban csak a közgyűléssel 
együtt dönthet – tette hozzá a 
városvezető.

A polgármester leszögezte, 
hogy a folyamatban lévő beru-
házások, pályázatok és a város 
működése miatt is fontos, hogy 
mielőbb összeüljön az új képvi-
selőtestület. A közgyűlés alaku-
ló ülését a november 10-i, két 
egyéni választókerületben meg-
ismételt szavazás eredményének 
jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül kell megtartani. 
Ezen szavaznak majd az alpol-
gármester személyéről, megtör-
ténik az új SZMSZ megalkotása, 
illetve a várható ciklusprogram 
szóbeli ismertetése is az ülés na-
pirendjén szerepel.  SZV

Ács Rezső a polgármester
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Nem szabad veszni hagyni múltunkat
Bár különböző nemzetek 
gyermekei, akik itt nyugsza-
nak, mégis közös bennük, 
hogy nemzetüket, család-
jukat indultak megvédeni 
– hangzott el szombaton a 
halottak napja alkalmából az 
alsóvárosi temető hadisírjai-
nál megtartott megemléke-
zésen.

A 20. század bővelkedett tra-
gédiákban és véres események-
ben. Négy éven át, itt ebben a 
parcellában az 1. világháborúra 
és annak áldozataira, hőseire 
emlékeztünk. Idén ismét kerek 
évforduló vette kezdetét, hiszen 
70 évvel ezelőtt, szeptember 
1-én kezdődött a második nagy 
világégés, mely szenvedéssel töl-
tötte el Európát – fogalmazott a 
hadisíroknál megtartott em-
lékező beszédében Ács Rezső 
polgármester.

Mint mondta, azokat, akik az 
alsóvárosi parcellában feksze-
nek, hiába várta családjuk, szü-
lőföldjüktől távol haltak meg. 
A polgármester szavai szerint 
mindenkinek belülről fakadó 
kötelessége, hogy halottak nap-
ján emlékezzen rájuk és gyer-
tyát gyújtson értük. Hiszen mi 
is azt várjuk el, hogy a szekszár-

di hősök is megkapják mindezt 
Európa és a világ számos pont-
ján, ahol sírjuk domborul – fűz-
te hozzá. 

Ács Rezső kiemelte, akik 
katonaként meghaltak, azok 
áldozatok és méltó körülmé-
nyek között kell megemlékezni 
róluk. Az önkormányzat ezért 
újította fel a parcellát és az em-
lékművet. 

A városvezető arról is szólt, 
hogy a mai fiatalsággal az ilyen 
eseményeken keresztül lehet 
megértetni, hogy mit jelentet-
tek a világháborúk és azok által 
milyen tragédiák zajlottak le 
egy-egy családban.

Az alsóvárosi temetőben Bíró 
László kezdeményezésére indult 

megemlékezés. A tábori püs-
pök – aki betegsége miatt nem 
tudott személyesen jelen lenni 
– üzenetét dr. Almási István 
önkéntes műveleti tartalékos 
orvos alezredes tolmácsolta.

Ahogy az üzenetében elhang-
zott, a hősök szekszárdi parcel-
lájában különböző nemzetek 
katonái nyugszanak. Eleink fel-
jegyezték, hogy milyen nemze-
tiségű volt az adott katona, ami 
fontos üzenet számunkra. 

Az európai közösség ugyanis 
egyre inkább olyan egységben 
gondolkodik, mely összemossa 
a múltat, a nemzeti hovatarto-
zást. Látni kell azonban, hogy 
semmiféle globalizált intéz-
mény nem lehet alternatívája 

a nemzetek Európájának. Ez 
a parcella azt a fontos üzene-
tet hordozza, hogy ne hagyjuk 
elveszni múltunkat, nemzeti-
ségünket. Az évenkénti meg-
emlékezés arra hív bennünket, 
hogy adjunk spirituális alapot 
nemzettudatunknak. Újra kell 
alkotnunk a spirituális alapon 
nyugvó Magyarországot, szek-
szárdi identitásunkat, mely a 
keresztény hit, a család és a 
hazaszeretet eszményén nyu-
godott. 

Bár az itt nyugvók – akikre 
halottak napján emlékezünk – 
különböző nemzetek gyerme-
kei, közös bennük, hogy nem-
zetüket, családjukat indultak 
megvédeni. Ők némaságukban 
is jövőbe mutató életre hívnak. 
„Isten adjon nyugalmat halot-
tainknak, az emlékezőket az 
emlékezés segítse kilépni indi-
vidualizmusukból, újítson meg 
Isten, haza és család iránti sze-
retetünkben, a nemzetek Euró-
pájában” – fogalmazott üzeneté-
ben dr. Bíró László.

A megemlékezés zárásaként 
Petkó Tamás római katolikus 
plébános mondott imát az el-
hunytakért, majd a jelenlévők 
gyertyát gyújtottak a parcellá-
ban álló emlékműnél. Közre-
működött Németh Judit (vers) 
és a Liszt Ferenc Zeneiskola 
növendékei.  S. V.
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A forradalom áldozataira emlékeztek Szekszárdon
Gyertyagyújtással és verssel 
emlékeztek az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc leve-
résére annak évfordulóján a 
Szent István téri emlékműnél. 

November 4. az egyik legszo-
morúbb dátum a magyar nem-
zet történetében. 1956-ban, 
ezen a késő  őszi napon fojtották 
vérbe szovjet segítséggel a kom-
munista rendszer megdöntését 
célzó forradalmat, és törték ösz-
sze három és fél évtizedre a ma-
gyarok szabadságálmait.

A Szent István téri ’56-os em-
lékműnél összegyűltek, mintegy 
két tucatnyian az áldozatokat, 
a harcban elesetteket, kivég-

zetteket és elüldözötteket, a 
megnyomorított és megalázott 
magyarokat gyászolták. Gyer-
tyát gyújtva, néma főhajtással 

emlékeztek a szabadság eszmé-
jéért életüket feláldozó honfi-
társainkra.

Így többek között a Szekszár-
don született Kőrösi Sándor tü-
zér főhadnagyra, a ’56-os cse-
peli fegyveres ellenállás egyik 
vezéralakjára, aki társaival 
egészen november 11-ig tar-
totta magát. Disszidálni akart, 
de elfogták. Szabadulása után 
leszerelt, majd fotólaboráns-
ként kezdett dolgozni, azonban 
1957 áprilisában letartoztatták. 
A pusztahencsei Andi József 
főhadnaggyal és még két csepeli 
ellenállóval együtt szervezkedés 
vezetése és gyilkosság vádjával 
halálra ítélték és 1958. márci-

us 6-án golyó által kivégezték. 
A rendszerváltozást követően, 
1990 júliusában posztumusz al-
ezredessé léptették elő.

A megemlékezők elénekel-
ték a Himnuszt és a Szózatot is. 
Nem csupán azért, mert ez így 
szokás, hanem mert november 
4-én – miután 5 óra 20 perc-
kor Nagy Imre, a Miniszterta-
nács elnöke megtartotta rövid, 
drámai hangú rádióbeszédét, s 
amelyet többször megismétel-
tek és valamennyi világnyelven 
beolvastak – 8 óra 7 perckor 
megszakadt a Szabad Kossuth 
Rádió adása. Innentől rövidhul-
lámon váltakozva sugározták a 
Himnuszt és a Szózatot.  SZV
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EGÉSZ-SÉG BÖRZE
Időpont: 2019. november 16. (szombat), 10:00 – 18:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ
(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

Előadások
(kis Csatár terem):
•  10:00 Gerinctornával a test 

egyensúlyáért – előadó: Pat-
kó Kata gerinctréner, pilates 
oktató.

•  11:30 Healy-A tudományos, 
egyénre szabott frekvenciate-
rápia – előadók: Horváth Ildi-
kó és Nagy Tamás.

•  14:00 Szinkronban önma-
gunkkal és a világgal. Mi tör-
ténik akkor, ha abbahagyjuk 
a helytelent? (Légzés, lélekzés; 
Megszokás, tudatosság; Moz-
gás, energia, egészség; Haté-
konyság, kreativitás) – előadó: 
Leskó Anna MediBall oktató

•  16:00 Egészségünk karban-
tartása – előadó: Gliedné Till-

mann Erzsébet ápolási igazga-
tó, az Egészségfejlesztési Iroda 
szakmai vezetője.

Az EGÉSZ-SÉG-et kiteljesítő  
sajátélményű mozgások
(Bödő terem):
•  10:00 Napindító ajándék jóga 

– vezeti: Kulisityné Finta Ág-
nes jógaoktató. (A jógához 
polifomot, takarót mindenki 
hozzon magával).

•  11:30 Vitamintorna Domo-
nyai-Korsós Rita gyógytestne-
velő vezetésével. Több gene-
rációt várunk a közös mozgás 
örömének átálésére.

•  13:00 Interaktív pilates bemu-
tató – vezeti: Sziliné Mosonyi 
Judit gyógytornász.

•  14:00 Iberican Cardio Dance 
az egészségünkért – vezeti: 
Hacsa Mónika táncoktató.

•  15:00 Egyensúlyteremtő hang- 
fürdő – vezeti: Kádasné Zlamál 
Anikó hangterapeuta (polifo-
mot, takarót mindenki hozzon 
magával).

•  16:30 Napzáró ajándék Me-
diBall – vezetik: Leskó Anna 
és Kovács Luca Kinga Medi-
ball-oktatók.

Egészségügyi szűrések, méré-
sek és életmód tanácsadások 
(Csatár terem):
•  arcdiagnosztika, reiki kezelés, 

életmód tanácsadás (Szabó Hen-
rietta tradicionális reiki mester)

•   biorezonanciás állapotfelmé-
rés és konzultáció (Gyulainé 
Nagy Márta kineziológus és 
Bach-virág tanácsadó)

•   életmódtanácsadás (Batu-Há-
morszki Ildikó energetikai te-
rapeuta)

•  konzultáció a gyógygombák 
alkalmazási lehetőségeiről 
(Kiss László természetes gyó-
gymódok terapeuta)

•  frekvenciaterápiás egészségál-
lapot felmérés („Healy” Hor-
váth Ildikó, Nagy Tamás)

•  lelki oldás, sorselemzés (Kasza 
Ilona reiki mester)

•  testanalízis, vízszázalék mé-
rés, táplálkozási tanácsadás 
(„Herbalife” Solymosi Klára)

•  vérnyomás mérés (Zádor Bélá-
né), vércukorszint mérés (Bot-
hné Stróbl Anikó)

Termékbemutatók: Anna Labor, 
AVON, Ásványékszerek, Decsi 
hegyi finomságok, Fülöpjakabi 
bio-gyógygombás termékcsalád, 
LifeCare, LR termékek.

Az EGÉSZ-SÉG BÖRZE 
szervezője a Mentálhigiénés 
Műhely. Információ: +36–
20/473–0644, 74/511–722. 
www.mentalmuhely.hu.

Tegyünk azokért, akik magukért nem képesek
Fát az ember a következő ge-
nerációknak ültet. Így van ez-
zel a Pécsi Tudományegyetem 
Szociális Tanulmányok Tan-
székének gárdája is, akik – a 
fa jelképével élve – szeretnék, 
ha az újabb tanítványok is tud-
nák, milyen hagyományokkal 
bír Szekszárdon e képzés, 
számukra is láthatóvá váljon, 
mekkora értéket hordoz tevé-
kenységük jelennek, jövőnek.

Egyik volt hallgatójuktól, a RÉV 
Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat 
szekszárdi vezetőjétől, Kálóczi 
Andreától megtudhattuk, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórumával, 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai osztályával, 
valamint a szociális tanulmányok 
tanszékével karöltve azt tervezik, 
évente egy-egy fát ültetnek majd 
több helyi intézménynél is. Sze-
rint ugyanis kell, hogy a hétköz-
napok rohanásában kicsit megáll-
junk és a szociális munkásokra is 
gondoljunk, akik naponta teszik a 
dolgukat – némán, mint a fák –, 
segítenek a nehéz sorsúakon.

November 5-én, kedden e célt 
„szentesítve” a szervezők két 
tölgyfát is elültettek a PTE KPVK 
szekszárdi karának udvarán, je-
lezve, fontos, hogy mindennap 
tegyünk azokért, akik saját ma-
gukért nem képesek. Mivel idén 
30 éves a szociális munkás kép-
zés Szekszárdon, ezért gondolták 
a szervezők, hogy az első cseme-
téknek az egyetemi kar területén 
– a volt Illyés Gyula Pedagógiai 
Főiskola előtt – adnak helyet.

A harminc év során közel ké-
tezren szereztek szociális munkás 

diplomát a szekszárdi intézmény-
ben – emlékeztetett az ünnepsé-
gen prof. dr. Nagy Janka Teodóra 
tanszékvezető. Mint fogalmazott, 
a fa a múlt tiszteletét, egyúttal a 
jövőbe vetett hitet is szimbolizál-
ja, és mindig lesz olyan, aki annak 
árnyékában dolgozik. Ültetésük-
nek szimbolikus jelentőséget tu-
lajdonít, hiszen úgy véli, egy fa a 
szociális munkához hasonlóan 
akkor válik láthatóvá, ha már hi-
ányukat érezzük.

– A fák nem kérik számon, 
meglocsoljuk-e őket, hogy kellő 

figyelemmel viseltetünk irántuk 
– hangsúlyozta a tanszékvezető. 
Hasonlattal élve elmondta, a fa 
gyökereit a szociális munkás 
szak képviselői, törzsét a szoci-
ális intézmények alkotják. Ágait 
azok a hallgatók, akiktől az in-
tézmények működnek, leveleit 
pedig azok a diákok alkotják, 
akik más megyékbe, vagy a vi-
lág legkülönbözőbb pontjaira 
kerültek, s akiket hazatérve újra 
meg újra láthat az egyetemi kar. 
Kiemelte egyúttal: a tölgy az 
elvárások, nehézségek ellenére 
történő megfelelést jelképezi, 
hasonlóan a szociális munká-
sokhoz, akik nehéz helyzetek-
ben, az élet árnyékos oldalán is 
helyt állnak. 

A gyertyagyújtással egybekö-
tött faültetésen – amelyen dr. 
Varga István PhD, a PTE KPVK 
egyetemi adjunktusa, egykori 
szociális munkás diák is részt 
vett – közreműködött Sili Ger-
gő, és a Tolna Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ 1. számú 
Gyermekotthonának csoportja 
Keszthelyi Krisztina vezetésével.  
 Gy. L.
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Árpád-házi királyok érméi kerültek elő
Tele van Szekszárd szű-
kebb-tágabb környezete Ár-
pád-kori leletanyaggal. Ezt 
bizonyítja egy nemrég, a Füs-
töstó-dűlőben feltárt korabeli 
település maradványa, amely 
a Siótól délre, nagyjából 800 
méterre helyezkedett el.

Az izgalmas témáról K. Tóth 
Gábor régész, muzeológus szá-
molt be a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumban, ahol novem-
ber 4-én – a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából – több 
régészeti és kultúrtörténeti ki-
selőadást hallgathattak meg az 
érdeklődők.

A 400x200 méter kiterjedésű 
falu érdekessége, hogy földje 
sok középkori érmét rejt. III. 
Béla király (1172–1196) rézpén-
zéből például 74 darab került 
elő nemrég. A régészek azt fel-
tételezik, a telep akár pénzváltó 
helyként is funkcionálhatott, 
de akár piacok, vásárok meg-
tartásának helyszíne is lehetett. 
A leletanyagban ezen kívül II. 

András (1205–1235), IV. Béla 
(1235–1270), V. István (1270–
1272) és IV. László (1272–1290) 
király veretei is felbukkantak.

A II. András uralkodása előtt 
vert érmék még nyers ezüstből 
készültek – ebből a típusból is 
sokat találtak –, ami azt bizo-
nyítja, hogy komolyabb pénz-
verdék csupán a 14. századtól 
működtek Magyarországon. A 
Szekszárd szomszédságában 

található korabeli falu a tatár-
járáskor részben elpusztult. Ezt 
követően IV. Bélától IV. Lász-
lóig, vagyis az Árpád-ház ki-
halásáig valamennyi királyunk 
érméje fellelhető, beleértve egy-
egy uralkodó szlavón dénárját 
is. Utóbbi pénznemet már igen 
jó minőségű ezüstből verték, 
ezért azt sokszor hamisítani is 
próbálták. Régészeink két ha-
mis érmét is találtak ebből a 
korból.

K. Tóth Gábor szerint a Füs-
töstó-dűlőben nagy mennyi-
ségben talált III. Béla királyhoz 
köthető pénzérme különleges-
sége, hogy előlapján középen 
két, trónon ülő alak, míg hát-
lapján a trónon ülő Szűz Mária 
látható. IV. Béla itt felbukkant 
érméjén szintén egy trónon ülő 
alak, valamint kereszt rajzo-
lódik ki, míg IV. László király 
pénzérméjén egy gyűrűzött 
farkú sárkány látható, valamint 
boltívben két szemben álló fő, 
azok felett pedig csillag és két 
bástya látható.

Az érméken túl 13–14. szá-
zadi gyűrűk kerültek napvilág-
ra, de találtak itt mérlegkart, 
latsúlyt, sőt, egy 13. századi 
kétkarú bronzmérleget és Ár-
pád-kori, ólomból készült 
mérlegsúlyokat is. Az egyik 
legmeglepőbb lelet mégiscsak 
egy buzogány volt a 13. század-
ból, amelyhez hasonló eddig 
csupán a Volga alsó vidékéről 
került elő…  Gy. L.

Múzeumba kerül Vitéz Attila képeslap gyűjteménye
Az elmúlt évtized legjelentő-
sebb műtárgy vásárlásának 
nevezte Ódor János igazga-
tó, hogy Vitéz Attila képeslap 
gyűjteménye ezután a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
Újkortörténeti anyagát gaz-
dagítja majd.

Az „üzletet” csütörtök délelőtt, 
sajtótájékoztató keretében jelen-
tették be az érintettek. Mint azt 
dr. Gaál Zsuzsanna igazgatóhe-
lyettes, történész főmuzeológus 
elmondta, a megyei múzeum 
Újkortörténeti gyűjteményé-
ben jelenleg mintegy 100 darab 
1945 előtti, Tolna megyei vonat-
kozású képeslap található, ezért 
a 2000 darab egyedi képeslapok 
megvásárlása a gyűjteményfej-
lesztés szempontjából megis-
mételhetetlen lehetőség volt.

A gyűjtemény – amelyben 
470 szekszárdi lap is van – kü-

lönös értékét a kistelepülések-
ről készült, ritkaságnak számító 
képeslapok képezik, például 
Fácánkertről, Medináról, vagy a 
ma már kevéssé ismert Dőrypat-
lanról és Hídja-pusztáról. Ezek 
többségét még nem publikálták. 
A képeslapoknak a gyűjtő szá-
mára „értéktelen” hátsó oldala a 

közgyűjteménybe kerülve kiváló 
forrásként szolgálhatnak a társa-
dalmi kapcsolatok vizsgálatában.

Vitéz Attila csaknem 20 évig 
gyűjtött képeslapokat. Célja a 
kezdetek óta a Tolna megyei te-
lepüléseket ábrázoló lapok ösz-
szegyűjtése volt. A legkorábbi 
darab egy 1893-ból származó 

szekszárdi lap, a legfiatalabbak 
pedig 1945-ben készültek.

Vitéz Attila a közelmúltban 
úgy döntött, felhagy a képeslapok 
gyűjtésével, de hogy a két évtized 
munkájával létrejött anyag min-
denképpen egyben maradjon, 
ezért ajánlotta fel a megyei mú-
zeumnak. A közel 2000 db-os, ki-
tűnő állapotú kollekciótól a piaci 
ár mintegy harmadáért vált meg.

Vitéz Attila elárulta, az „elvo-
nási tünetek kezelésére” azért 
néhány képeslapot ezután is 
vásárol majd – később ezek is 
a közgyűjteményt gazdagítják 
majd –, de szeretne mostantól 
több időt szentelni családjának, 
munkájának. Egy „kis kaput” 
azért nyitva hagyott: továbbra is 
kutatja és gyűjti azokat az immár 
ipartörténeti emlékeknek szá-
mító tárgyakat, amelyek egykor 
egy valamirevaló szatócsboltban 
kaphatóak voltak.   - fl -

A Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából megtartott múze-
umi rendezvényen dr. Szabó 
Géza, dr. Vizi Márta, dr. K. 
Németh András és Czövek 
Attila régész főmuzeológusok, 
dr. Gaál Attila régész, a mú-
zeum korábbi igazgatója, dr. 
Gaál Zsuzsanna történész fő-
muzeológus, Lovas Csilla iro-
dalomtörténész főmuzeológus, 
Mácsainé Iván Éva történész, 
valamint Fuksz Márta és Csa-
pai János néprajzos muzeoló-
gus is tartott előadást.
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Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
Az 5. legjobb alapítványi iskola. (HVG rangsor, 2019.)

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

Felvételi

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

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

Írásbeli (központi): 
2020. január 18.

(szombat) 10:00 óra

Szóbeli elbeszélgetés: 
2020. február 28.

(péntek) 13:00 óra

Részletes információk: 

(04739)

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
•  001 | Matematika emelt szintű oktatás

(fizika-informatika emelt óraszámú oktatással) 
•  003 | Már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás
•  002 | Biológia-kémia emelt szintű oktatás
• 004 | Magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű oktatás
ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában – tanulható az általános 
iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő szintről
• 005 | Angol nyelvi előkészítő
• 007 | Orosz nyelvi előkészítő
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Az osztály kódszáma: 008
Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és hatéves program alapján 
segítsük a jó képességű tanulókat.
Várjuk azokat a diákokat, akik fogékonyak, aktív, élénk észjárásúakés szeretnének egy válogatott, 
törekvő közösséghez tartozni.

Minden tanulmányterületre jelentkezőnek egységes központi írásbeli felvételi vizsgát kell 
tenniük anyanyelvből és matematikából.

A TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 2019. NOVEMBER 19-ÉN, KEDDEN
17:00 ÓRAKOR TARTJUK ISKOLÁNK DÍSZTERMÉBEN.

NYÍLT NAP:
• 2019. november 25-én, hétfőn a nem szekszárdi iskolák diákjainak,

• 2019. november 26-án, kedden a szekszárdi iskolák diákjainak.
Gyülekező: iskolánk dísztermében.

A program mindkét napon 08:00 órakor kezdődik.
A hatodikos és a nyolcadikos tanulók számára 2019. november 15-től

térítésmentes felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk anyanyelvből és matematikából.

SZEKSZÁRDI
GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036384
Intézményünk a következő tanulmányterületeket 

hirdeti meg a 2020/2021. tanévre

Találkozzunk a Garayban!

(04730)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 11-től november 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04721)

MENÜ November 11. November 12. November 13. November 14. November 15.

„A”
1250 Ft

Sertésragu-
leves

Karalábé-
leves

Magyaros 
burgonyaleves Kertészleves Sütőtök

krémleves

Burgonyás
nudli,

házi barack-
lekvár

Lencsefőzelék,
sült debreceni

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Sült
csirkecomb,
zöldséges 

bulgur

Pincepörkölt,
savanyúság

„B”
1250 Ft

Sertésragu-
leves

Karalábé-
leves

Magyaros 
burgonyaleves Kertészleves Sütőtök

krémleves

Bakonyi
pulykaragu,
párolt rizs

Sajttal-sonkával
töltött csirke-
mell, fűszeres 

parázsburgonya
savanyúság

Cigány-
pecsenye,

hagymás tört 
burgonya,

savanyúság

Székely-
káposzta,

tejföl

Rántott csirke-
combfilé,

majonézes 
kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1150 Ft

Sertés-
borda rántva,

mediterrán 
tésztasaláta

Sertés-
borda rántva,

mediterrán 
tésztasaláta

Sertés-
borda rántva,

mediterrán 
tésztasaláta

Sertés-
borda rántva,

mediterrán 
tésztasaláta

Sertés-
borda rántva,

mediterrán 
tésztasaláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Pirított
hagymás 
csirkemell 

roston, párolt 
bébirépa,
barnarizs

Pirított
hagymás 
csirkemell 

roston, párolt 
bébirépa,
barnarizs

Pirított
hagymás 
csirkemell 

roston, párolt 
bébirépa,
barnarizs

Pirított
hagymás 
csirkemell 

roston, párolt 
bébirépa,
barnarizs

Pirított
hagymás 
csirkemell 

roston, párolt 
bébirépa,
barnarizs

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04728)

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
(04722)(04731)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Raktáron levő
GT sportcipőkre

2.000,- Ft/pár
Estrella női cipőkre

2.500,- Ft/pár
engedményt adunk 
november 11–15-ig!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

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

(04727)

Idén is gyakorlós osztály volt a „legtekerősebb”
Zsinórban ötödik alkalommal 
nyerte el a „Legtekerősebb 
osztály” címet a PTE Illyés 
Gyula Gyakorlóiskola vala-
melyik osztálya. 

A versenyt a Mobilitás Hetében, 
az Autómentes Naphoz kapcso-
lódóan hirdette meg a szekszár-
di iskolák számára a város ke-
rékpárút-hálózatának bővítése 
iránt elkötelezett önkormány-
zat és a Zöldtárs Alapítvány. 
A szeptember 21-i kerékpáros 
túrán legnagyobb létszámmal 
a Gyakorló iskola 2. a osztálya 
vett részt: az osztályfőnök, Aczél 
Ildikó vezetésével 26 tanuló és 
testvér, illetve 24 kísérő szülő 
pattant nyeregbe.

A legaktívabb közösségnek 
járó elismerést, egy vándorkupát 
az iskola aulájában nyújtotta át 
Ács Rezső polgármester szerda 
reggel, ahol Bucsányiné Gréczy 
Gabriella igazgató köszöntötte 
az intézmény tanárait és diákjait.

A kupa átadását megelőzően 
Ács Rezső megjegyezte, ötödik 
alkalommal hirdették meg a 
versenyt a város iskolái számá-
ra, és ötödször is a Gyakorlósok 
nyertek. A polgármester hozzá-
tette, a Gyakorló egy valóban 
sportos intézmény, de bízik 
benne, hogy jövőre a többi is-
kola is felveszi a kesztyűt...

A most győztes osztály már 
másodszor nyerte meg a ver-

senyt, így ha jövőre is ők dia-
dalmaskodnak, akkor véglege-
sen birtokba vehetik a serleget, 
miként Aczél Ildikó tanárnő ko-
rábbi osztálya, amely zsinórban 
háromszor győzött.

A Zöldtárs Alapítvány tízedik 
éve szervezi az Autómentes Na-
pot, amely kiegészül a megye-
székhely iskolái között meghir-
detett „Legtekerősebb osztály” 
versengéssel. SZV
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Sikeres gyűjtés
Közel 860 ezer Ft gyűlt össze az 
október 30-i jótékonysági süti 
vásáron, amelyen az SMA be-
tegségben szenvedő fiú, Leven-
te gyógykezelésére gyűjtöttek a 
szekszárdiak – tudtuk meg az 
akció egyik szervezőjétől, Csibi- 
Ulrik Dórától.

A kisfiú speciális gyógyszeré-
hez szükséges összeg (700 millió 
Ft) országos összefogás eredmé-
nyeként november elsejére ösz-
szegyűlt, ennek ellenére a múlt 
szombati jótékonysági futást is 
megtartották. A nevezési díjak-
ból összegyűlt 220 ezer forintot 
az SMA Magyarország Alapít-
vány számlájára utalták át.

A szekszárdi gyűjtés során pár 
napon belül több mint 1 millió 
forint jött össze. A szervezők 
ezúton mondanak köszönet 
mindenkinek – a sütit sütő csa-
ládanyáktól az adományozókon 
át a szervezőkig és a támogatókig 
–, aki bármilyen formában hoz-
zájárult a sikeres akcióhoz.   SZV
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November 3-ai rejtvényünk megfejtése: Seress Rezső, Szomorú vasárnap 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Borda Károlyné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését november 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Az imádkozásban és a hála-
adásban legyetek kitartóak és 
éberek!” (Pál apostol Kolosséba 
 írt levele 4,2)

Különösen hálás vagyok mos-
tanában a bíborszínű reggeli 
csendért, a kávém jó illatáért, 
az olvasott Igéért, útmutatá-
sért. Hiszen, mihelyt fehér fé-
nyével „Indulj!”-t kiált a nap, 
kezdődik a hangzavar. S ennek 
a rosszillatú nyüzsgésnek még 
az est sem szab határt. Minden-
honnan kiabálást, kardpengék 
villanását és ülepítőszagot hoz 
a szél. Miért? Miért?

Egy hónappal ezelőtt a csen-
des hallásra hívott bennünket a 

Szó: „Szeretlek benneteket!” – 
mondja az Úr. Most aktivitásra 
buzdít az Ige: „Az imádkozás-
ban és a hálaadásban legyetek 
kitartóak és éberek!” A legerő-
sebb és leghatékonyabb aktivi-
tásra hív a páli gondolat. Ugye 
tudjuk mi mondani az igazat, 
harsogni a véleményt, a másik-
kal szemben kardoskodni, ellen-
feleinkből ellenséget fabrikálni, 
de vajon merünk-e úgy küzde-
ni valamiÉRT, hogy az építsen, 
gyógyítson, felemeljen? Dönte-
ni, választani kell, nem kérdés. 
Ám amíg csak belső érveinkkel 
viaskodunk, magunk ideáljaira 
nézünk, nem mulasztjuk el a 
legfontosabbat? 

Imádkozz! – buzdít az Ige. 
Hozd az Isten elé mindazt, ami 
számít, ami fontos neked, ami-
ért küzdesz és érvelsz. Hozd 
Isten elé hibás gondolataidat, 
lépéseidet. Sőt! Hozd elé je-
lölted vagy ellenfeled bűnös 
dolgait, hogy rendeződhessen. 
Kérd a történelem Urát, hogy 
legyen meg az Ő akarata, hi-
szen abban nyerhetsz előreha-
ladást, békességet. S ha kérsz és 
imádkozol, merj bízni Benne, 
hiszen teljesebb képe van igaz 
és hazug beszédekről, csalfa és 
őszinte igyekezetekről, múltról 
és jövendőről, rólad, rólam és 
mindannyiónkról… Méltósá-
gunk ezt ismerni, hinni és meg-

bízni Benne. Örömünk, ha az 
Ő szent kezéből fogadjuk el az 
események realitását éberség-
gel, hiszen tisztán-látást, be-
látást, változást és megújulást 
csak Ő végezhet el bennünk. 

Hadd kérjelek – önmaga-
dért! – ne kiabálj, szitkozódj, 
provokálj és süllyedj hamis 
mosolyok árnyékába, hanem 
imádkozz! – kitartóan azért 
a jóért, amit Isten készített el 
számunkra.

„Az imádkozásban és a há-
laadásban legyetek kitartóak és 
éberek!” – ma különösen is… 
Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Meghívó
A Szekszárdi Klímakör és a 
Tolna Megyei Éghajlatváltozási 
Platform következő megbeszé-
lésére 2019. november 14-én 
(csütörtök) 17:00 órakor a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
(Szekszárd, Szent I. tér 11–13.) 
1. emelet 123-as termében. 
| NAPIRENDI PONTOK |
1.  Tájékoztatás a Szekszárdi Klí-

makör 2019. évi tevékenysé-
géről – Baka György.

2.  Tájékoztatás a Tolna Megyei 
Éghajlatváltozási Platform 
és a szomszéd megyei éghaj-
latváltozási platformok tevé-
kenységéről és jó gyakorlata-
iról – Naszvadi Balázs.

3.  „Zölden Szekszárdon és kör-
nyékén” civil kezdeményezés 
bemutatkozása, tevékenysége 
– Szente Dóri.

4.  Fridays for Future mozgalom 
bemutatása, a szekszárdi ese-
mények bemutatása – Szabó 
Márton.

5.  Tájékoztatás a Tolna Megyei 
Klímairoda programjairól – 
Baloghné Gaál Zsófi.

6.  Tájékoztatás Szekszárd város 
2019. évi Klímaalap pályáza-
tokról – Kővári László.

7. Egyebek 
Szeretettel várnak minden ér-

deklődőt!

„Most már sok dolgot el tudok érni, amit előtte nem”
Immár ötödik éve zajlik a 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum Bezerédj István Szakkép-
ző Iskolájában az a képzés 
olyan fiatalok és idősebbek 
részvételével, akik valamilyen 
oknál fogva nem tudták elvé-
gezni az általános iskola 7–8. 
osztályát, de szükségét érez-
ték, hogy befejezzék általános 
iskolai tanulmányaikat.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
képzési jegyzékén szereplő, is-
kolarendszeren kívüli tanfolyam 
lebonyolításának lehetőségét a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
nyerte el, a támogatás forrását a 
Gazdaságfejlesztési és Innováci-
ós Operatív Program (GINOP) 
két pályázata biztosítja. A tanfo-
lyamra beiskolázott hallgatók a 
képzési, valamint utazási támo-
gatáson kívül keresetpótló jutta-
tásban is részesülnek.

A hallgatók öt hónapon át, 
napi hat órában, mindössze-
sen 600 tanóra során sajátítják 
el a szükséges tudást. A mate-
matika, magyar nyelv és iroda-
lom, fizika, kémia, történelem, 
földrajz és biológia tantárgyak 
tanulása során a tanárokkal 
való nagyon jó együttműködés 

jellemzi a folyamatot. A hetedi-
kes és nyolcadikos tananyagok 
végén úgynevezett modulzáró 
dolgozatot írnak a diákok, majd 
a tanfolyam végeztével szóbeli 
vizsga keretében kell számot 
adniuk a két tanévnyi anyagban 
megszerzett tudásukról.

A tapasztalat az, hogy aki eljut 
a vizsgáig, mindig sikerrel zárja a 
képzést. Az oktatás nem „papír-
gyártás” – az itt végzők valódi tu-
dással hagyják el az intézményt, 
hiszen a mai körülmények között 
a legkevésbé sem mindegy, hogy 
a munkavállaló a bizonyítványa 
mellett milyen képességekkel 
jelenik meg a munkaerőpiacon. 
A lemorzsolódás átlagosan 20 
százalékos, tavaly viszont mind-
össze egy tanuló nem tudta befe-
jezni a tanfolyamot.

Általában 13–14 fő jelentke-
zik a képzésre a legkülönbözőbb 
korosztályokból, más-más szoci-
ális háttérrel. Az oktatásra olyan 
szociálisan érzékeny pedagógu-
sokat kérnek fel, akik jártasak 
konfliktus- és agressziókezelés-
ben. Jelenleg nyolc pedagógus 
vesz részt a programban: öten az 
intézmény nappali képzésében is 
tanítók, a három „külsős” közül 
ketten nyugdíjas oktatók.

– Mennyiben más az itt ta-
nulókkal dolgozni, mint a ha-
gyományos, nappali képzésben 
résztvevő diákokkal? – kérdez-
tük Molnár Grétát, a képzés fe-
lelősét, a Bezerédj István Szak-
képző Iskola tanárát.

– Lényegesen nehezebb. 
Akad, aki úgy érkezik ide, hogy 
még a nevét is alig tudja leírni… 
Többségük azért jelentkezik a 
tanfolyamra, mert változtatni 
szeretne az életén, és mi igyek-
szünk ebben segíteni őket. Néha 
korrepetálnunk kell, és akad, 
aki kéri, hogy külön is foglal-
kozzunk vele – tőlünk sohasem 
kapnak elutasítást.

– Hol folytatják az itt végzők?

– Az a tapasztalat, hogy a vég-
zettek közül többen különböző 
tanfolyamokra jelentkeznek, 
továbbtanulnak – az igény erre 
úgy ötven százalékos. Fontos, 
hogy a képzés végeztével meg-
érzik, hogy értékesek, hogy kez-
dik magukat értékelni, igényük 
lesz arra, hogy olvassanak, kul-
turált életet folytassanak. 

A tapasztalatokról egy ko-
rábban itt végzett fiatalasszony, 
Kara Nikolett számol be.

– Mi inspirálta, hogy erre a 
képzésre jelentkezzen? 

– Korán férjhez mentem, 16 
évesen szültem, így nem tud-
tam befejezni a nyolc osztályt. Jó 
volt ide járni, úgy éreztem, hogy 
sokkal jobban odafigyeltek ránk, 
mint annak idején. Roma szár-
mazású vagyok, de itt sohasem 
úgy foglalkoztak velem, hogy „te 
cigány vagy”. Az itt szerzett tudást 
jól tudom hasznosítani: a férjem 
ügyvéd, akivel indítottunk egy 
vállalkozást, de beiratkoztam egy 
műkörmös tanfolyamra is. Amíg 
nem volt meg a nyolc osztályom, 
ezt nem tehettem meg. Most már 
sok dolgot el tudok érni, amit 
előtte nem. Azt mondhatom, ez 
alatt az egy év alatt száznyolcvan 
fokot változott az életem. O.
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NÉVNAP–TÁR
November 10. (vasárnap) – Réka, Ariel
Réka:  török-hun-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Ariel:  héber eredetű; jelentése: Isten oroszlánja; Isten tűzhelye.

November 11. (hétfő) – Márton, Martin
Márton: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor.
Martin: A latin Martinus ragadványnév rövidülése; jelentése: Mars isten-
nek szentelve.

November 12. (kedd) – Jónás, Renátó
Jónás: héber eredetű; jelentése: galamb.
Renátó: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

November 13. (szerda) – Szilvia
Szilvia: latin eredetű; jelentése: erdő.

November 14. (csütörtök) – Aliz
Aliz: héber-germán-francia-angol eredetű; jelentése: nemes, harcos, bölcs.

November 15. (péntek) – Albert, Lipót
Albert: német eredetű; jelentése: nemes, fényes.
Lipót: a Leopold bajor változatából.

November 16. (szombat) – Ödön, Edmond
Ödön: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.
Edmond: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 10.
(vasárnap)

November 11.
(hétfő)

November 12.
(kedd)

November 13.
(szerda)

November 14.
(csütörtök)

November 15.
(péntek)

November 16.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 7 mm 
zápor | hidegfront erős széllel
max. 13o , min. 9o

közepesen felhős | köd
max. 11o , min. 3o

erősen felhős | köd
max. 15o , min. 4o

eső viharos széllel | kb. 6 mm eső  
| szeles nap
max. 15o , min. 8o

zápor
max. 15o , min. 8o

zápor
max. 14o , min. 7o

erősen felhős
max. 14o , min. 7o
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Úszóink új egyesületi rekordjai Csurgóról
Tizenöt egyesület 169 úszó-
ja vett részt a közelmúltban 
Csurgón megrendezett Gesz-
tenye Kupán. A versenynek a 
település 2017-ben átadott 
uszodája adott helyet.

A Szekszárdi Sportközpont úszó 
szakosztályának sportolói a fel-
készülés korai szakasza ellenére 
remek formában versenyeztek. 
Eredményeik közül kiemelkedik 
Horváth Luca teljesítménye, aki 
100 és 200 méter gyorson is új fel-
nőtt egyesületi rekorddal győzött. 
Utóbbi (idő)eredmény a verseny 
legjobb teljesítménye volt, amiért 
Luca különdíjat kapott.

Ugyancsak új felnőtt klubre-
korddal csapott a célba 100 mé-
ter vegyesen a 2006-os korosz-
tályban versenyző Hild Zsanett, 
aki 100 és 200 méter gyorson 
sem talált legyőzőre Csurgón. 
A felnőtteknél Liszkai Péter, 
míg a 2010-ben születettek me-
zőnyében Mészáros Kada szer-

zett négy-négy érmet, és adott 
át a múltnak egy korosztályos 
egyesületi csúcsot.

Szekszárdi eredmények
Felnőtt, 100 m gyors, felnőtt: 1. 
Horváth Luca 0:59,08 (új felnőtt 
egyesületi csúcs); 3. Liszkai Péter 
0:54,85. 100 mell: 3. Horváth 
Levente 1:13,19. 200 m gyors: 

1. Horváth Luca 2:08,50 (új fel-
nőtt egyesületi csúcs); 3. Liszkai 
P. 1:59,19. 100 m hát: 1. Hor-
váth Luca 1:05,01; 2. Liszkai P. 
1:02,75. 100 m vegyes: 2. Liszkai 
P. 1:03,69 (új korosztályos egye-
sületi csúcs).

2006-os korcsoport, 100 m 
gyors: 1. Hild Zsanett 1:02,17. 
200 m gyors: 1. Hild Zs. 2:14,80. 

100 m vegyes: 1. Hild Zs. 1:11,13 
(új felnőtt egyesületi csúcs).

2010-es korcsoport, 50 
m gyors: 1. Mészáros Kada 
0:35,11. 50 m hát: 2. Mészáros 
K. 0:40,37. 50 m pillangó: 1. 
Mészáros K. 0:38,01 (új korosz-
tályos egyesületi csúcs). 100 m 
vegyes: 3. Mészáros K. 1:31,62.
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A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres férfi munkatársat

munkakörbe.

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

Önéletrajzokat elektronikus úton
kérjük a következő e-mail címre

megküldeni: 
bacsjozsef@szekszardinyomda.hu

(04739)

Sporthírek 
Darts. A szakszövetség döntése 
értelmében november 23-án, 
Szekszárdon rendezik meg a 
Magyar Darts Liga döntőjét. 
Ez a sorozat nemcsak az iga-
zolt versenyzőknek, hanem a 
szabadidős kártyával rendelke-
zőknek is folyamatos verseny-
zési lehetőséget biztosít. Idén 
10 régió 35 városában 41 egye-
sület 317 versenyt rendezett. A 
szekszárdi döntőben a régiók 
legjobbjai, összesen 128 ver-
senyző indul a bajnoki címért.
Futsal. A bajnokság nyitó 
fordulójában a címvédő ott-
honában nyerő, azóta viszont 
sikerélmény nélkül maradt 
Szekszárdi UFC NB I-es női 
futsal csapata a hétvégén is-
mét győzelemnek örülhetett: 
a Magyar Kupában, a legjobb 
nyolc közé jutásért lejátszott 
esztergomi találkozón Nagy 
Cseke, Kiss és Lovász góljaival 
3–0-ra nyert az UFC a Pilis-
csabai AFC ellen.

Labdarúgás. Tovább tart a 
Szekszárdi UFC NB III-as 
labdarúgó csapatának rossz 
sorozata. Dienes Pál gárdája 
az elmúlt hétvégén saját kö-
zönsége előtt kapott 3–0-ra a 
Kecskeméttől. Az UFC, amely 
hazai pályán utoljára augusztus 
25-én győzött (Dunaújváros), 
utolsó öt meccsén a megsze-
rezhető 15 pontból mindössze 
hármat gyűjtött be, s ezzel visz-
szacsúszott a tabella 11. helyére.
Petanque. Jól szerepeltek a 
szekszárdi sportolók a IX. Re-
ménységek Európa-bajnoksá-
gán. A 23 éven aluliak viada-
lán a Garay János Gimnázium 
diákjai, az egyaránt Pécsett 
versenyző Kocsis Dorka, Tum-
pek Fanni, Liszkai Rebeka és 
Jávor Péter erősítette a magyar 
petanque válogatottat. Női 
csapatunk a hetedik helyen 
zárt, a Nemzetek Kupájában 
pedig bronzérmet szerzett, a 
férfiak a 14. helyen végeztek.

Befejeződött a Május 1. 
utca és a Béri Balogh Ádám 
utca között fekvő gyermek 
KRESZ-pálya felújítása.

A Szekszárdi Sportközpont dol-
gozói és lelkes önkéntesek ko-
rábban kicserélték a közlekedési 
táblákat, lefestették az oszlopokat 
és a pályát körülvevő korlátot, 
terepet rendeztek és füvesítet-
tek. A biztonságos kerékpáros 
közlekedés alapjainak elsajátí-
tására remek helyszínt kínáló 
KRESZ-pálya töredezett aszfalt-
csíkjait a KÉSZ Kft. javította ki, 

az elmúlt héten pedig felkerült az 
útburkolati jeleket is felfestették. 

A szekszárdi önkormányzat-
nak és a sportközpontnak kü-
lönösen fontos a kerékpársport 
– ezt megannyi szabadidős és 
versenysportos bringás ren-
dezvény is igazolja –, éppen 
ezért amikor Koszorú Csaba, 
az Extrémsport Szakosztály 
vezetője felvetette a problémát, 
azonnal megkapta a támogatást. 
Bízunk benne, hogy a környé-
ken élő gyermekek és szüleik 
örömüket lelik majd a felújított 
KRESZ-pályán.  SZV

Megújult a KRESZ-pálya

KSC Szekszárd: egy sima, egy (majdnem) fordított
Két „arcát” mutatta az elmúlt 
héten az Atomerőmű KSC 
Szekszárd együttese, amely 
az Európa Kupában kiütéses, 
a magyar bajnokságban ne-
héz győzelmet aratott.

A KSC az egyetlen magyar csapat 
az Európa Kupában, amely há-
rom fordulót követően veretlenül 
vezeti a csoportját. Köszönhető-
en többek között annak, hogy 
Djokics Zseljko vezetőedző tanít-
ványai a múlt szerdán harmincöt 
pontot vertek a német Rutronik 
Stars Keltern együttesére. 

– Nagyszerű első félidőt pro-
dukáltunk. Kitűnően védekez-
tünk és hetven százalékkal dob-
tuk a triplákat. Nincsen ekkora 
különbség a két csapat között, 
de ma extrát játszottunk – érté-
kelt a KSC mestere.

EK, 3. forduló: Szekszárd – 
Keltern 83–48 (24–15, 29–12, 
12–9, 18–12). Ld: McCall 16, 
Dojkic 16/6, Bálint 12/6, Ruzic-

ková 11/3, Studer Á. 9/3. (A szek-
szárdiak csütörtök este, lapzár-
tánk után a belga Basket Hema 
otthonában játszották negyedik 
EK-meccsüket.)

Három nappal később már 
bajnoki mérkőzésen léptek pá-
lyára az atomosok, akik hiába 
vezettek a második negyedben 
már tizenhét ponttal is, az újonc 
TFSE-MTK pontos távoli dobá-
sainak köszönhetően az utolsó 
másodpercekig nyitottá tudta 
tenni a mérkőzést.

– Több szerencsénk volt ma, 
de nyertünk, és ennek örülni 
kell. Felkészültünk az ellen-
felünkből, mégis tizenhárom 
triplát kaptunk hazai pályán, 
ami rengeteg – nyilatkozta a 
lefújás után Djokics Zseljko ve-
zetőedző.

NB I/A, 7. forduló: KSC Szek-
szárd – TFSE-MTK 81–79 (21–
12, 15–23, 25–20, 20–24). Ld: 
McCall 20, Dojkic 19/3, Ruzic-
ková 15, Bálint 11/6.    SZV



14 152019. november 10. 2019. november 10.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
November 10., vasárnap  
15:00 |  Terra Willy
17:00 |  Drakulics elvtárs
19:30 |  Terminátor: Sötét 

végzet
November 11., hétfő  
– november 13., szerda 
17:00 |  Drakulics elvtárs
19:30 |  Terminátor: Sötét 

végzet

November 14., csütörtök 
– november 16., szombat 
17:00 |  Midway
19:30 |  Álom doktor

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. november 11. (hétfő) 
16:30 – Csatár terem
Mit tehet a háziorvos a dagana-
tos betegekért?

Előadó: Csordásné dr. Juhász 
Judit családorvos, MSc népegész-
ségügyi szakember (Magyar Rá-
kellenes Liga elnökségi tag). Szer-
vező: Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete. 

A belépés díjtalan.

2019. november 12–16. 
(kedd – szombat) – BMKK
Jövőd záloga

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Foglalkoztatási Főosztálya 21. 
alkalommal szervezi a Pályavá-
lasztási Kiállítás és Szakmabemu-
tató rendezvénysorozatát. 

A belépés díjtalan.
Részvevők:
•  2019. november 12. (kedd) 

09:00–14:00 Szekszárdi Szak-
képzési Centrum

•  2019. november 13. (szerda) 
09:30–14:00 „Érettségi utáni 
képzési lehetőségek”

•  2019. november 14–15. (csü-
törtök – péntek) 09:30–15:00, 
2019. november 16. (szom-
bat) 09:00–12:00 Középisko-
lák kiállítása

•  2019. november 14–15. (csü-
törtök – péntek) 09:30–16:00 
„Szakmák utcája” rendezvény-
sátor a kulturális központ észa-
ki oldalán. 

2019. november 13. (szerda) 
19:00 – Színházterem
Killer Queen

A Killer Queen együttes 1993 
júniusában alakult. Először a Lon-
doni Egyetemen léptek fel, ponto-
san, mint az igazi Queen 21 évvel 
előttük. A Killer Queen népszerű-
sége 1995-re akkorára nőtt, hogy 
a fellépésüket a Londoni Strand 
Színházban a BBC is közvetítette. 
A zenei listák élére törtek, amikor 
2001-ben előadták a Queen „The 
Real Life” című számát Fatboy 
Slim közreműködésével. 

Jegyek: 6.900,- Ft – 7.900,- Ft.

2019. november 15–17. (pén-
tek – szombat) – Agóra mozi
Országos Rajzfilmünnep

A KEDD, Magyarország egyik 
legsikeresebb animációs műhe-
lye hetedszer rendezi meg az 
Országos Rajzfilmünnepet. A 
filmes programban magyar és 

nemzetközi, klasszikus és kor-
társ művek szerepelnek, olyan 
egész estés, vagy rövid animáci-
ós filmek, melyek meghatározó-
ak az animációs műfaj területén.
Vetítések:
• 2019. november 15. (péntek)

10:30 |  A kockásfülű nyúl  
– A második évad

14:30 |  Gréti ...  
(egy kutya feljegyzései)

• 2019. november 16. (szombat)
10:30 |  Bogyó és Babóca  

– 13 új mese
14:30 |  Dr. Bubó maraton – 

Kérem a következőt 1–6.
• 2019. november 17. (vasárnap)

10:30 | Egy kupac kufli
14:30 |  Mézga Maraton  

– Üzenet a jövőből 1–4.
Az Országos Rajzfilmünnep ve-
títésein való részvétel ingyenes, 
de a korlátozott férőhelyek szá-
ma miatt a BMKK jegypénztá-
rában váltható regisztrációs jegy 
bemutatása kötelező. A rendez-
vény főtámogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap.

2019. november 16. (szombat) 
10:00–18:00 – Csatár/Bödő terem
EGÉSZ-SÉG Börze

Előadások, egészségügyi szű-
rések, mérések és életmód-ta-
nácsadások, táncos-mozgásos 
programok, termékbemutatók. A 
programokra a belépés díjtalan. 
Szervező: Mentálhigiénés Műhely. 

Részletes program: www.men-
talmuhely.hu

2019. november 17. (vasárnap) 
16:00 – Színházterem
Maroknyi székely – otthon az 
ötödik hazában. Egész estés do-
kumentumfilm.

Ingyenes belépőjegyek igé-
nyelhetők: Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete (Szek-
szárd, Rákóczi utca 103.).

Babits Szilveszter 2019
Exkluzív svédasztalos vacsora, 
korlátlan ételfogyasztás, éjféli 
pezsgő, éjfél utáni vacsora. Ze-
nél a Perfect Slágerzenekar és 
Dj Táborfy. Korlátlan étel-, és 
italfogyasztás gazdagon terített 
büféasztallal. Belépőjegyek korlá-
tozott számban, elővételben a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
jegypénztárában kaphatóak. 

Jegyár december 20-ig: 
20.000,- Ft.

FOTÓ: PORT.HU

Felhívás
A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 
a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy 2019. no-
vember 18-án (hétfő) 6:30 
és 8:00 óra között füstöltáru 
és fűszer vásárt, illetve ruha-
osztást biztosít tagjai részére 
Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. 
szám alatt. 

Szeretettel várják az tagjaikat!

Kiállítás
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Kö-
zösségi terében (Szekszárd, 
Piactér 1.) nyílik meg 2019. 
november 13-án, 17:30 órakor 
Trokán Nóra és a Huawei első 
közös portréfotó kiállítása.

Az „Észrevétlen szépség” cí-
met viselő projekt célja, hogy 
hétköznapi emberekről készített 
fényképeken mutassa meg a ter-
mészetességben és az öregedés 
jeleiben rejlő bájt. A kiállítást 
Trubek Zsuzsa, a Huawei PR 
menedzsere nyitja meg.

Véradás
Az Országos Vérellátó Szol-
gálat Szekszárdi Területi Ál-
lomás novemberi hónapban 
a pénteki napokon kiszállásos 
(kitelepülős), nyílt véradások 
lesznek:
November 15., 08:30–10:00
Kolping Katolikus Iskolában 
(Pázmány tér 4.)
November 22., 09:00–12:00
Csapó Dániel Szakközép Isko-
la (Szekszárd-Palánk).
November 29., 09:00–12:00
Egészségügyi Szakközép Isko-
la (Szent Gy. A. u. 8–10.)

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

Megértésüket köszönjük!

Felhívás
Az idén tizenkettedik alka-
lommal emlékezik meg Babits 
Mihály születésnapjáról és tisz-
teleg a költő emléke előtt – szü-
letésének 136. évfordulóján – a 
Társadalmi Egyesülések Tolna 
Megyei Szövetsége és a Nők 
Szekszárdért Egyesület.

A szervezők szeretettel hív-
ják a civil szervezetek tagjait 
és minden érdeklődőt vers- és 
prózamondó megemlékezésük-
re, melyet 2019. november 29-
én (péntek) 14:00 órakor tar-
tanak a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum könyvtárában.

A szavalók legkésőbb no-
vember 20-ig jelezhetik rész-
vételi szándékukat – két válasz-
tott mű címének és szerzőjének 
megjelölésével – az alábbi elér-
hetőségeken: Tóthiné Klárika 
(06–30/491–1050, 06–74/316–
099), vagy Kaponyáné Rozika 
(06–20/970–7246, 06–70/424–
9419).

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
önkormányzati tulajdonú

gazdasági társaság munkatársat keres
FŐKÖNYVELŐI

pozícióba.
Elvárások:
• felsőfokú számviteli végzettség,
• mérlegképes könyvelői regisztráció,
• 3–5 év hasonló pozícióban szerzett tapasztalat,
• vezetői készségek,
• kiváló MS /office/ excel ismeretek,
• önálló precíz munkavégzés, terhelhetőség.
Munkavégzés helye: Szekszárd
Munkaidő: teljes munkaidő
Próbaidő: három (3) hónap
Jelentkezési határidő: 2019. november 29. (péntek), 12:00 óra.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kell benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.), postacím: 7101 Pf.: 115.

Részletes felvilágosítás a 06–74/510–422-es telefonszámon.

Megemlékezés
A Szekszárd-Új-
városi Római Ka-
tolikus Társaskör 
Vezetősége érte-
síti a tagokat és 

minden érdeklődőt, hogy 2019. 
november 10-én, vasárnap 
15:00 órakor HALOTTAK NAPI 
MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 
Szent István Házban (Szekszárd, 
Rákóczi u. 69–71.).

Szeretettel várunk mindenkit!

A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel tudomásul veszik,
hogy a rendezvényen fénykép/videofelvétel készülhet, 

amelyet az intézmény a honlapján, illetve a közösségi oldalán közzé tehet.
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A felvételen látható érintett írásban tiltakozhat arcmása közzététele ellen.

MNL Tolna Megyei Levéltára
XXIII. Levéltári napja
Válságos helyzetek – Válaszok

Időpont: 2019. november 14. 
(csütörtök) 10:00
Helyszín: PTE KPVK előadó 
terem (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Érkezés, regisztráció: 09:30 – 
10:00
Köszöntőt mond: 
•  Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor 

dékán, egyetemi tanár (PTE 
KPVK)

•  Prof. Dr. habil. Ö. Kovács Jó-
zsef megyei főigazgató-helyettes 
(MNL Tolna Megyei Levéltára)

Levezető elnök:
•  Dr. Várady Zoltán CSc. főle-

véltáros, igazgató (MNL Tolna 
Megyei Levéltára)

Konferencia előadások:
•  10:20 – 10:40 | Dr. Fazekas Fe-

renc PhD, egyetemi adjunktus 
(PTE BTK)

Krízis? Barbarizáció? Transzfor-
máció? A késő római védőrend-
szer átalakulása Pannoniában 
– Lussanium erődje, mint eset-
tanulmány.
•  10:40 – 11:00 | Balázs Kovács 

Sándor ny. főmuzeológus, 
néprajzkutató, történész

Veresmarti Mihály megtérése 
históriája 1610-ben.

•  11:00 – 11:20 | Prof. Dr. habil. 
Kurucz György rektorhelyet-
tes, intézet és tanszékvezető, 
egyetemi tanár (KRE)

Adósságkezelés és „peregrinatio 
oeconomica”: gróf Festetics László 
törekvése nyugat európai hazda-
sági és tudományos kapcsolatok 
kiépítéseére az 1820-as években.
• 11:20 – 11:40 | Kávészünet
•  11:40 – 12:00 | Ruzsa Éva fő-

levéltáros, igazgatóhelyettes 
(MNLTolna Megyei Levéltára)

Magánélet és forradalom – Bertók 
Róbertné személyes tragédiája.
•  12:00 – 12:20 | Marosi Tibor 

József levéltáros (MNL Tolna 
Megyei Levéltára)

A vadász századok tevékenysége 
1919-ben.
•  12:20 – 12:40 | Hecker Hen-

rietta segédlevéltáros (MNL 
Tolna Megyei Levéltára)

„Boszorkányperekkel” a bullying 
ellen.
•  12:40 – 13:00 | Vita, hozzászó-

lások, zárszó.
• 13:00 | Ebéd



2019. november 10.16

• 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 (04737)

KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ!
Szekszárdon raktározási célra 600 m2-es épület egyben,

vagy több részre bontva.
ÉRDEKLŐDNI: 06–30/555–7762 (04733)

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!

(04723)

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 
szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

 facebook.com/
fuggonyvilag

(04734)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

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

(04729)


