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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szüret
A tavalyinál kevesebb, de kiváló 
minőségű szőlő termett az idén 
a Szekszárdi Borvidéken. A la-
punknak nyilatkozó borászok 
szerint az idei termésre gazdag 
íz- és zamat, magas cukortarta-
lom és szép savak jellemzőek.
 → 3. oldal

Pályaépítés
Újabb műfüves labdarúgó pá-
lyákkal és szabadtéri sport-
parkkal gazdagodik a város. 
Az önkormányzat két „grund” 
méretű műfüves pálya létesíté-
sére nyert pályázati támogatást, 
ezek a Zöldkert és a Béri Balogh 
Ádám utcában épülnek meg.
 → 5. oldal

Irány az OB II
Csak rosszabb játszmaarányá-
nak köszönhetően zárt az OB 
III-as bajnokság negyedik he-
lyén a szekszárdi Hahn Tenisz 
SE csapata, amely így lemaradt 
a feljutásról. A gárda jövőre is-
mét a másodosztályt célozza 
meg.
 → 9. oldal

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverésének évfor-
dulóján csendes megemlékezés-
re és gyertyagyújtásra várjuk a 
szekszárdiakat 2019. november 
4-én (hétfő) 17:00 órakor a Szent  
István téri '56-os emlékműhöz.

Hajtsunk fejet a forradalom  
hőseinek emléke előtt!  
 Ács Rezső polgármester

Gyertyagyújtás



2 32019. november 3. 2019. november 3.

FO
TÓ

: I
LL

U
SZ

TR
Á

C
IÓ

FO
TÓ

: K
A

D
A

RK
A

.N
ET

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: S

ZE
K

SZ
A

RD
.H

U

Kevesebb, de kiváló minőségű szőlő termett
A tavalyinál kevesebb, de kivá-
ló minőségű szőlő termett az 
idén a Szekszárdi Borvidéken.

Mészáros Péter, a mintegy 120 
hektáron gazdálkodó Mészáros 
Pince és Borház borásza el-
mondta, idén korán megjelen-
tek a gombabetegségek (pero-
noszpóra, lisztharmat), melyek 
nem csak a növény leveleit, de a 
fürtöket is megtámadták, ezért 
aztán a szokásosnál gyakrab-
ban kellett permetezni. A nyár 
az időjárás szempontjából átla-
gos volt.

A pincészet az irsai olivérrel 
kezdte a fehér fajták szedését, 
augusztus közepén, mintegy 
tíz nappal később, mint tavaly, 
amikor a nyár melegebb volt az 
ideinél. A chardonnay-t a fajtá-
hoz mérten magas, 21-es cukor-
fokkal szüretelték – tájékozta-
tott Mészáros Péter. Elmondta, 
köszönhetően annak, hogy nem 
volt nagy hőség, a savak szépen 
megmaradtak, nem égtek ki. 
Hozzáfűzte, az illat- és ízanya-
gok tekintetében is szép termést 
takaríthattak be.

A szeptember néhány napot 
leszámítva száraz volt, az októ-
ber pedig a szokásnál melegebb, 

ami jót tett a kékszőlő fajtáknak. 
Az időjárásra érzékeny kadarkát 
is sokáig kint lehetett hagyni és 
végül jó minőségben tudták le-
szüretelni, és a mindig stabilan 
termő kékfrankos is jó minősé-
get produkált. Az októberi me-
leg kimondottan jót tett a caber-
net franc, cabernet sauvignon és 
merlot fajtáknak, melyeket 22-
es, 23-as, vagy még magasabb 
cukorfokkal, igen érett állapot-
ban szüreteltek.

Mészáros Péter értékelés sze-
rint a 2019-es kiváló évjárat le-
het a borvidéken. Mint elmond-
ta, az idei szőlőből olyan borok 
készíthetők, melyek 5–6 év múl-
va is szépek lesznek. A termés a 

mennyiséget tekintve azonban 
10–20 százalékkal elmarad az 
előző évitől. 

Módos Ernő, a Ferger-Mó-
dos Borászat borásza arról 
szólt, hogy a nyári hőségna-
pok száma közel kétszer annyi 
volt, mint tavaly. Hozzátette, 24 
foknál magasabb hőmérséklet 
esetén a növény párologtatása 
minimálisra csökken, a bogyók 
fejlődése is lassul, a cukorkép-
zés folyamata leáll. A borász 
tapasztalata szerint azonban 
a rügyfakadás és a virágzás jó 
időpontban történt.

A fehér fajták szüretét au-
gusztus közepén kezdték az 
irsai olivérrel és a csabagyön-

gyével. Előbbit 16–18-as, míg 
a chardonnay és olaszrizling 
fajtákat 19–20-as cukorfokkal 
szüretelték. A kékfrankos, ca-
bernet és merlot fajták szürete 
szeptember közepén, illetőleg 
egy kicsit később indult és 
október 20. környékén ért vé-
get. A kékfrankost 19–21-es, 
a cabernet fajtákat 22–23-as 
cukorfokkal szedték – tudatta 
Módos Ernő. A borász érté-
kelés szerint az idei termésre 
gazdag íz- és zamat, magas 
cukortartalom és szép savak 
jellemzők, így jó borok készül-
hetnek a termésből. 

Módos Ernő arról is szólt, 
hogy a borvidéken a tavalyi 
felvásárlási árak voltak jellem-
zőek. A minőségi fehér szőlő 
90–100, a kékfrankos, merlot és 
cabernet fajták felvásárlási ára 
130–140 Ft/kg áron alakult. A 
borász zárásként elmondta, az 
átlagos termésmennyiség 60–70 
mázsa volt hektáronként, vagy-
is 15–20 százalékkal elmaradt a 
szokástól. Mivel egész Európá-
ban túltermelési válság volt ta-
pasztalható, ezért nem is olyan 
nagy baj, hogy a szokásosnál 
kevesebb szőlő termett, ami vi-
szont kiváló minőségű.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
November 3. (vasárnap) – Győző, Hubert
Győző: 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására.
Hubert: német eredetű; jelentése: szelleme által kiváló.

November 4. (hétfő) – Károly
Károly:  1.) magyar eredetű; jelentése: karvaly, turul; 

2.) germán-latin eredetű; jelentése: legény, fiú.

November 5. (kedd) – Imre, Tétény
Imre: germán eredetű; jelentése: hatalmas, híres, királyi.
Tétény: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

November 6. (szerda) – Lénárd
Lénárd: germán eredetű; jelentése: erős, mint az oroszlán.

November 7. (csütörtök) – Rezső, Csenger
Rezső: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Csenger: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

November 8. (péntek) – Zsombor
Zsombor: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: bölény.

November 9. (szombat) – Tivadar, Szibilla
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Szibilla: Apollón isten papnőinek nevéből.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 3.
(vasárnap)

November 4.
(hétfő)

November 5.
(kedd)

November 6.
(szerda)

November 7.
(csütörtök)

November 8.
(péntek)

November 9.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | szeles nap
max. 19o , min. 7o

eső viharos széllel | kb. 3 mm eső 
| hidegfront erős széllel
max. 17o , min. 10o

gyenge eső
max. 17o , min. 9o

eső | kb. 4 mm eső 
max. 17o , min. 11o

zápor
max. 16o , min. 10o

közepesen felhős
max. 16o , min. 9o

közepesen felhős
max. 17o , min. 8o

Megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok
Megtartotta alakuló ülését a 
Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat (SzNNÖ) 
képviselő testülete hétfőn 
délután a városházán. Az ön-
kormányzat elnöke Farkas Pál 
Györgyné korábbi elnökhe-
lyettes lett, aki dr. Józan-Jil-
ling Mihályt követi a testület 
élén.

A képviselő-testület hétfői ala-
kuló ülését a nemzetiségi ön-
kormányzat korelnöke, Farkas 
Pál Györgyné nyitotta meg, majd 
arról szavazott a testület, hogy a 
jegyzőkönyv-hitelesítő – akit 
a ciklus végéig bíztak meg – a 
mindenkori elnökhelyettes lesz.

A hét indulóból öten kerül-
tek be a települési nemzetiségi 
önkormányzatba – közölte dr. 
Kulcsár Ágnes, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke, miután 
ismertette az októberi válasz-
tás eredményét. Ennek alap-
ján Cziráki Zoltán, Farkas Pál 
Györgyné, Häfner Adél, Mikola 
Péterné és Töttős Gábor vehette 
át megbízólevelét. Az esküté-
tel után Farkas Pál Györgynét 
egyhangú szavazással társadal-
mi megbízatású elnökké, míg 
Töttős Gábort elnökhelyettessé 
választották.

A testület tagjai tiszteletdíjat 
és egyéb juttatást sem vesznek 
fel, annak „virtuális” összegéből 
létrehozott kulturális alapból 
ugyanis azokat a szervezeteket 
támogatják, melyek elkötelezet-
tek a magyarországi németség 
ügyéért.

Farkas Pál Györgyné azt a 
dr. Józan-Jilling Mihályt vált-
ja az elnöki poszton, akinek 
neve egybeforrt az SzNNÖ ál-
tal megtestesített értékekkel, 
hagyományokkal. A belgyó-
gyász-kardiológus főorvos 1994 
óta volt elnöke a nemzetiségi 

önkormányzatnak, és mindig 
megalkuvás nélkül képviselte a 
hazai németség érdekeit. Farkas 
Pál Györgyné az új testület céljai 
közül kiemelte a kulturális tevé-
kenység és az anyanyelvi oktatás 
erősítését.  

Megalakult az új roma 
testület

Ifjabb Kovács Györgyöt tár-
sadalmi megbízatású elnöknek, 
Gyarmati Gábort (mindkettő 
Lungo Drom) pedig elnökhe-
lyettesnek választotta alakuló 
ülésén a Szekszárdi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat képvise-
lő-testülete. A roma kisebbség 
érdekképviseletét ellátó öt fős 
grémium tagja még id. Kovács 
György (Lungo Drom), vala-
mint Babina Attila és Sárközi 
János József (mindkettő Firosz).

A képviselőknek – akik tár-
sadalmi munkában látják el 
feladatukat – dr. Molnár Kata 
jegyző tájékoztatása szerint 30 
napon belül kell teljesíteniük a 
köztartozásmentes adatbázisba 
történő bejelentési, valamint 
vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségüket. Az október 13-ai 
választáson tizenkét jelölt in-
dult a képviselőségért.

 Forrás: szekszard.hu

Könyv mutatja be a Takler család életét
TAKLER – „Tizenkilencre min-
dig lapot kértem…” címmel 
jelent meg könyv Takler Fe-
renc borászról és családjáról, 
melyet a budapesti premier 
után szerda este a Takler Kú-
rián is bemutattak.

A kötet ötletgazdája és kiadója, 
Vitéz Attila – akinek gondozá-
sában már több helytörténeti 
kötet is megjelent – a bemutatón 
elmondta, 9 hónappal ezelőtt fo-
gant meg benne a gondolat, hogy 
a 15 évvel ezelőtt Év bortermelő-
jének választott Takler Ferenccel 
készít könyvet. Hozzátette, olyan 
kötetet szeretett volna, mely átad-
ja azokat az érzéseket, melyeket a 
borfogyasztás élménye nyújt.

Mint mondta, Takler Ferenc 
és a Takler Pince olyan állan-
dóságot képvisel a borvidéken, 
melyet szeretett volna az olva-
sók elé tárni. A könyv a szoci-
alizmusban üldöztetett, majd a 

rendszerváltozás után csodás 
sikereket elért Takler Ferenc és 
a pincészet életét mutatja be. 
Nem szigorú értelemben vett 
önéletrajz és nem a borkészí-
tésről szól, bár a szekszárdi és 

a magyar bor nagyvilágban 
betöltött helyét is bemutatja. 
A kötet hitről és bizalomról, az 
összetartásról és együtt gondol-
kodásról, a hazaszeretetről és a 
kultúráról is mesél – a borokon 
keresztül.

Az igényesen megszerkesz-
tett, gyönyörű fotókkal illuszt-
rált, Tallián Hedvig újságíró 
által írt 128 oldalas interjú-
kötetben Takler András és ifj. 
Takler Ferenc is mesél magáról 
és életéről. A könyvben meg-
szólalnak a család régi barátai 
is, mint Kóbor János, Dunai 
Antal, Kondor Katalin, vagy 
Freund Tamás, Balázs János és 
Niszkács Miklós, illetve jeles 
borászok, mint Áts Károly, Bock 
József, Eszterbauer János, Légli 
Ottó és Thummerer Vilmos. 

 S. V.
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Átléptek a jövő kapuján
A szakmád a holnapod – ez új 
szlogenje a Szekszárdi Szak-
képzési Centrumnak, ahol 
valóban gondolnak a jövőre.

Ennek egyik ékes bizonyítéka 
az elmúlt héten megnyílt Digi-
tális Közösségi Alkotóműhely 
is, amellyel a lemorzsolódás 
csökkentése mellett az intéz-
ménynek pályaorientációs cél-
jai is vannak. A több mint 30 
millió forint értékű beruhá-
zással átléptünk a jövő kapuján 
– fogalmazott Csapó Gábor, a 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum főigazgatója. Az intézmény 
Ady Endre tagiskolájában talál-
ható, pályázati forrásból megva-
lósult műhelyének célja, hogy a 
modern eszközökkel – például 
3D nyomtatóval – a diákok egy 
egészen új típusú oktatásban ré-
szesüljenek.

A modern eszközöknek kö-
szönhetően létrejöhet egy olyan 
alkotás, amely a tanóra elején 
még csak a fejekben létezett. Egy 
ilyen műhelyben a diákok nem-
csak tanulnak egy folyamatról, 
de ők maguk az adott folyamat 
– tervezés, előkészítés, gyártás 
– irányítói. Az óra végén rájuk 
váró sikerélmény pedig hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a választott 
szakmájukat megtanulják, ne 

hagyják el már tanuló korukban 
– mondta Csapó Gábor, majd 
hozzátette, a műhellyel pályao-
rientációs céljaik is vannak.

Ez a műhely nyitott lesz a 
pályaválasztás előtt álló nyol-
cadikosok, sőt, a még fiatalabb 
korosztály előtt is. Minden ide 
érkező diákkal egy pályaorien-
tációs szakember beszélget a 
műhelyben található korszerű 
technikákról, a képviselt ága-
zatokban – elektronika, infor-
matika, gépészet – rejlő piaci 
lehetőségekről. Emellett szak-
köröket szervezünk ide, hogy 
megtapasztalhassák, milyen 
varázslatos és modern a szak-
matanulás, a szakmunka világa.  
 SZV
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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 el-
méleti tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi 
eredménye alapján készített rangsor sze-
rint 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

(04712)

Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 
Tel: 74/511-077

E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
OM-azonosító: 036394

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

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

 (angol/német) tagozat
(+művészetek, média)

0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

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

előkészítő osztálya

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

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!
(04705)

Felvételi
előkészítő 

november 6-tól 
magyarból és 

matematikából 
szerdánként 
14:30 órától
(„A” épület

19-es terem).

Tájékoztató szülői 
értekezlet az I. Bélában
2019. november 20-án 

16:30 órától

NYÍLT NAPOK:
2019. november 19. 

(kedd) és
2019. november 20. 

(szerda)

Már a Kiskorzó téren is működik a tároló
Zárható, időtálló és még tet-
szetős is – a tervek szerint a 
hulladékgyűjtő edények el-
helyezésére szolgáló egysé-
ges tárolókat telepítenek a 
szekszárdi társasházaknál.

Tapasztalat, hogy olyanok helyez-
nek el szemetet az edényekben, 
akik nem is az adott társasházban 
laknak. Emellett az edények tar-
talmát gyakran guberálók túrják 
szét, mindez pedig se nem szép, 
se nem higiénikus.

A hulladékgyűjtő edények el-
helyezésére szolgáló tároló célja, 
hogy a szemetesekhez csak azok 
férjenek hozzá, akiknek érvényes 

előfizetői szerződésük van az Alis-
ca Terrával. A rendszert a társas-
házi lakóközösségekkel közösen 
minden társasháznál szeretnék 
megvalósítani, így egy olyan egy-
séges rendszer alakulna ki, mely 
a városképi, esztétikai szempon-
tokat figyelembe véve is tetszetős.

A Metmark Kft. által készített 
fém tárolórendszer első darab-
ját – mint arról lapunk is beszá-
molt – a Kölcsey lakótelepen, a 
160 lakásos mögött helyezték el. 
A második „berendezést” pedig 
a Kiskorzó téren állították fel, 
ahol – amint az képeinken is 
látszik – sikerült kezelni a „ka-
otikus” állapotokat.   SZV

Két műfüves pálya épül
Újabb kisméretű műfüves pá-
lyákkal és szabadtéri sport-
parkkal gazdagodik a város. 

A szekszárdi önkormányzat két 
„grund” méretű (14x26 méte-
res), homokkal töltött műfü-
ves labdarúgópálya létesítésére 
nyert pályázati támogatást. A 
Zöldkert utca 22–24. és a Béri 
Balogh Ádám utca 119–125. 
számú paneltömb mellett épülő 
pályákra nyert pályázati támo-
gatást az önkormányzat saját 
erővel egészítette ki.

A Zöldkert utcában október 
28-án megtörtént a műszaki 
átadás, míg Csatáron várhatóan 
két héten belül vehetik birtokba 
a pályát a sportolni vágyó szek-
szárdiak.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség pályaépítési programjában 
korábban a Baka István és a Ga-
ray János Általános Iskola Zrí-
nyi utcai intézményében épült 
20x40 méteres műfüves pálya.

A Szekszárdi Baka István Ál-
talános Iskola mellett lezajlott 
egy úgynevezett D-típusú kon-
di-park (street workout park) ki-
vitelezése. A pályázati pénzből 
megvalósuló 150 négyzetmé-
ter alapterületű, gumiborítású 
sporttéren 15 erőfejlesztő esz-
közt helyeztek ki.

Az előző ciklusban az ön-
kormányzat három óvodában 
(Kölcsey, Mérey és Perczel Mór 
utca) valósított meg műfüves 
pályát. A kifejezetten az óvo-
dás korosztály számára kifej-
lesztett korszerű, 6x12 méteres 
multifunkcionális sportpályán 
biztosítják a gyermekek szá-
mára elengedhetetlen napi 
mozgást. 

Az új sportlétesítményeknek 
köszönhetően újabb lehetősé-
gekkel bővül a családok spor-
tolási, szórakozási lehetősége. 
Az új pályák a lakosság által 
könnyen megközelíthető, bel-
területi településrészeken vár-
ják a mozgást kedvelőket.

Forrás: Polgármesteri Kabinet

FOTÓ: FB.COM
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Október 27-ei rejtvényünk megfejtése: Kisfaludy Sándor, Himfy szerelmei 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését november 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A vasárnapi evangélium találko-
zás-történet, amelynek színhelye Jeri-
kó. Ez az ősrégi város a szentírásban, 
az evangéliumokban is több helyen 
szerepel. A nagyváros egyrészt a jó-
módúak városa, másrészt a kiszolgál-
tatottak – mint Bartimeus, a vak kol-
dus – gyűjtőhelye, de a Jeruzsálemből 
Jerikóba tartó út mentén verték meg 
a rablók azt az utazót, akin megesett 
az irgalmas szamaritánus szíve.

A mai evangélium főszereplője is 
ott lakik. Zakeus – nevének eredeti 
jelentése az „Úr megemlékezik”, de 
akár így is mondhatnánk „Isten a 
legkisebbről is megemlékezik” – nem 
mindennapi kíváncsisága merész-
séggel is párosult. Azt a galileai mes-
tert akarta közelről látni, akit a be-

szédei és tettei tettek naggyá. Nincs 
pontos adatunk arról, hogy milyen 
információi lehettek Jézusról, de 
az evangéliumok korábbi elbeszé-
léseit ismerve a Megváltó ekkorra 
országosan ismert rabbi lett, egyéni 
nézeteket képviselő tanító, csodás 
gyógyító és karizmatikus egyéniség.

Őt akarta látni ez az ember, aki 
kevés erkölcsi nagysággal találko-
zott bérelt vámszedői hivatalában, 
ahol a csalás mindennapi dolog volt. 
Mindene megvolt és mégis kifosztott-
nak érezte magát. Tudta, tekintélye 
látszólagos, csak a pénze és hatalma 
fogytáig tart. Felmászott hát egy út-
széli fügefára. Ez alkalmas volt arra, 
hogy a tömeg szeme elől elrejtőzzön, 
ugyanakkor láthassa az arra haladó 

Jézust. Arra kevésbé számított, hogy 
Jézus is megláthatja őt...

Jerikó, a sokszínű nagyváros szá-
munkra a mai világ jelképe is lehet. 
Sokféle ember jár-kel benne, köztük 
vagyunk mi is, egymástól nagyon 
különböző emberek. Jézus mellet-
tünk is megáll, és ránk tekint. Az 
evangélium minden egyes jelenete 
élő valóság minden nap. Az Úr Jézus 
valóban betér hozzánk: a szentmisé-
ben minden nap jön, és a maga meg-
dicsőült isteni valóságából bennünket 
fölkarol. A szentmisében fölemel az 
átváltoztatás szavaival: „Ez az én tes-
tem”. Mindazt, amit odaadunk neki, 
fölkarolja, és a mennyei Atya elé vi-
szi, a Jó örök forrásához, hogy abból 
szülessen jó, sok jó minden nap.

Találkozni akar velünk. Jézus ne-
künk is megáll, neked is szól, amit 
Zakeusnak mondott: „Ma a te há-
zadban akarok megszállni”. Ehhez 
nekünk is akarni kell meglátni őt. 
Nem kímélhetjük meg magunkat 
attól az erőfeszítéstől, amit nekünk 
kell megtennünk a találkozás ér-
dekében. Ha elég kitartóan, és bi-
zalommal keressük őt, ha valóban 
vágyunk a vele való találkozásra, Jé-
zus betér a házunkba, életünkbe. A 
hozzátartozásunkat azonban jóvá-
tétellel, nagylelkűséggel, megbocsá-
tással, vagyis konkrét tettekkel kell 
bizonyítanunk. Jó, ha felfigyelünk 
arra, hogy az evangéliumi történet 
bennünk keresi folytatását. 

 Kárász Gábor káplán

Értesítjük rejtvény-megfejtőin-
ket, hogy akik könyvet nyertek, 
szerkesztőségünkben vehetik át 
nyereményüket:

•  Schnéringer Ditta (7.szám),
• Máthis Sára (37. szám).

Siklósi fürdőzés
A Szekszárdi Nyugdíjas Polgári 
Egyesület, valamint a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
és a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete érte-
síti tagjait, hogy 2019. novem-
ber 6-án egész napos fürdőzést 
szervez – ebéddel egybekötve – 
Siklósra. 

Jelentkezés mindhárom szer-
vezetnél november 4-ig.

Meghívó
Nótaestet tartanak a Márton 
napi Újbor Ünnepen – a Kadar-
ka ünnepén – 2019. november 
9-én (szombat) 18:00 órától 
a PTE KPVK éttermében. A 
szervezők ünnepi libaételekkel 
és a 2019-es év legjobb újborai-
val várják a vendégeket. Az este 
során vincellérek kadarkáinak 
versenyét is megtartják.

Bibliás Rákócziak és a reformáció
November 11-ig látható a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Bakta galériájában az a kiállí-
tás, amely a Rákócziak vallás-
hoz fűződő viszonyát mutatja 
be az érdeklődőknek.

A tárlat a Reformáció 500. évfor-
dulója és a 2019. évi II. Rákóczi 
Ferenc-emlékév tiszteletére ké-
szült. Rendezője, Millisits Máté 
szerint azért lényeges bemutatni 
az erdélyi fejedelmek – például 
a kiállítás fókuszát adó Rákóczi-
ak – életét, mert az ő „biblikus 
lelkületük” példája adja, hogy 
a „Sola Scriptura” (Egyedül a 
Szentírás) gondolatisága ne csak 
a reformáció egyik alapelve, ha-
nem életünk fő pillére is legyen.

A család Szentíráshoz fűződő 
viszonyának talán egyik legér-
dekesebb személye I. Rákóczi 
György. A későbbi erdélyi fe-

jedelem 1593 júniusában szü-
letett, s már 1615-ben Borsod 
vármegye főispánja lett. Ónod 
várkapitányi kinevezését kö-
vetően 1616-ban házasságot 
kötött Lorántffy Zsuzsannával, 
majd Sárospatakra költöztek.

Miután Bethlen Gábor felső 
magyarországi hadjáratát tá-

mogatta, az erdélyi fejedelem 
jutalmul felső-magyarországi 
főkapitánnyá nevezte ki Rákó-
czit. Bethlen halálát követően, 
1630 decemberében a rendi 
országgyűlés őt választotta er-
délyi fejedelemmé. György be-
kapcsolódott a harmincéves há-
borúba is, de a Bibliát naponta 

forgató református emberként 
célként lebegett a szeme előtt a 
„nemzeti királyság” visszaállítá-
sa a protestáns vallásszabadság 
védelmében. Hadjárata 1645. 
december 16-án a III. Ferdi-
nánd császár és magyar királlyal 
megkötött linzi békével zárult, 
amely lehetővé tette a parasztok 
szabad vallásgyakorlatát. Rá-
kóczi hét felső-magyarországi 
megyét kapott, valamint örö-
kös jogon Tokaj, Tarcal, Ecsed, 
Nagybánya, Felsőbánya városait 
és a regéci uradalmat.

I. Rákóczi György Sárospata-
kon ágyú- és harangöntő mű-
helyt hozott létre, és valameny-
nyi innen kikerült darab magán 
viselte a fejedelem számára oly 
kedves újszövetségi igét: „Nem 
azé, aki akarja, sem nem azé, aki 
fut, hanem a könyörülő Istené” 
(Róm. 9,16.) Gy. L.
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Halottak napjára…
„Jól tudom: a fényt a szemem 
itta, a dalt a fülem fogta, a si-
mogatást a kezem érezte, szép 
utakon a lábam vitt, és a gondo-
latok a fejemben születtek, mint 
az ég távoli villódzása, de mind-
ezt a szívem gyűjtötte össze, és 
belőle lett minden, ami Szeretet.”   
 Fekete István

„Úgy élj, hogy visszanézhess. 
Ne haraggal, hanem örömmel 
forgathasd át emlékeidet, vissza-
felé. Nehogy sajnálkoznod kell-
jen... Okosan élj. De főleg: szé-
pen. Gazdagon, ne a szó anyagi 
értelmében, hanem szelleme-

ikben. Ahogy a vonuló vadak 
hagynak nyomot maguk után, 
úgy hagyj te is. Hogy rád talál-
janak, ha keresnek. Hogy rád 
találhasson, aki keres. Hogy ne 
felejtsék el a vonulásodat. Jeleket 
hagyj a világban, téged jelzőket. 
Gondolatokat, amelyek rád mu-
tatnak. Emlékeket, bármilyen, 
csak markáns legyen... akkor jól 
éltél. Akkor éltél helyesen. Úgy 
élj, olyan megfontoltan, okosan 
és szépen, hogy még az elmúlás 
fájdalmát is eltakarja a jóleső 
emlékek felizzó melege. Úgy élj!” 

 Hankiss János

FOTÓK: KISS ALBERT/ARCHÍVUM
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Visszatérnének az OB II-be

Rosszabb játszmaarányának 
köszönhetően a bajnokság 
negyedik helyén zárt a szek-
szárdi Hahn Tenisz SE OB 
III-as csapata, amely jövőre 
ismét a feljutást célozza meg.

A tolnai megyeszékhelyen több 
mint egy évtizede folyamatosan 
létezik országos bajnokságban 
szereplő teniszcsapat. A leg-
emlékezetesebb 2012/2013-as 
idény volt, amikor is az OB II 
második helyén végeztek az 
újvidéki Vas Andorral és De-
meter Lászlóval megerősítette 
szekszárdiak.

A Hahn TSE gárdája két év-
vel ezelőtt újra feljutott a máso-
dosztályba (képünkön a 2017-es 
bajnokcsapat), ahonnan ugyan 
a következő idényben kiesett, 
de a harmadik vonalnak válto-
zatlanul meghatározó alakulata. 
Idén nem csupán rajtuk múlott, 
hogy végül nem végeztek a fel-
jutást jelentő helyek egyikén. A 
12 csapatos bajnokságban végül 
úgy zártak a negyedik pozíció-
ban, hogy az előttük végző Száz-
halombattához és Kaposvárhoz 
hasonlóan csak két vereségük 
volt, ám a körbeverések utáni 

játszmaarányból ők jöttek ki 
rosszabbul...

– A csapat minden tekintet-
ben „felvértezett” a másodosz-
tályra – mondja a csapatka-
pitány, Tóth-Udvardy Tamás. 
– A kiesés után is együtt marad-
tunk, nem gyengültünk. Sőt, az 
idei bajnokság vége felé Kálmán 
Imre mellett lett még egy fővá-
rosi játékossal, a rutinos Turó-
czy Gyulával erősítettünk.

A „generációk” remek elegyét 
alkotó szekszárdi együttes leg-
magasabban jegyzett játékosa 
a megyeszékhelyről indult és 
tavaly visszaigazolt, a magyar 
ranglistán az első százötvenbe 
tartozó 22 éves Pató Balázs. Mel-
lette Jóföldi Balázs, Lencz Balázs, 
Kálmán Imre, Fonyódi János, 
Hahn János, Turóczy Gyula, 
valamint a kapitány, Tóth-Ud-
vardy Tamás és a civilben kar-
diológus-főorvos dr. Domonyai 
István – aki amolyan kiegészítő 
sportként a tollaslabdát és a jég-
korongot is űzi – alkotja a gárdát.

A játékosok azzal a céllal te-
niszezik át a telet és élesítenek a 
tavaszi bajnoki rajtra, hogy a visz-
szakerüljenek másodosztályba.

 B. Gy.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (04717)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 4-tól november 8-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04694)

MENÜ November 4. November 5. November 6. November 7. November 8.

„A”
1250 Ft

Hamis
halászlé

Lengyeles
árpagyöngy-

leves
Karfiolleves Brokkoli

krémleves
Tejfölös

gombaleves

Túrós
tészta

Zöldbab-
főzelék,

sertéspörkölt

Tengeri halfilé 
lenmagvas 
bundában,
majonézes

burgonyasaláta

Tavaszi
rizses hús,

savanyúság

Búbos
csirkecombfilé,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

„B”
1250 Ft

Hamis
halászlé

Lengyeles
árpagyöngy-

leves
Karfiolleves Brokkoli

krémleves
Tejfölös

gombaleves

Mézes-chilis
sült oldalas,

tepsis burgonya, 
savanyúság

Torinói 
jércemell,

karottás rizs

Vadas
marharagu

zsemle-
gombóccal

Pulykabrassói,
savanyúság

Csülökpörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1150 Ft

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
jázmin rizs,
friss saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(04714)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

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
(04695)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04709)

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

(04708)

Sporthírek 
Futsal. A három 17 év alatti 
játékossal felálló Szekszárd 
egy félidőn át tudta tartani az 
iramot a Miskolccal, a szünet 
után azonban fizikálisan fe-
lőrölte a hazaiakat a borsodi 
gárda: Szekszárdi UFC – Mis-
kolci Vénusz 2–8 (1–2). Mics-
kó Márk fiatal együttesének 
góljait Nagy-Cseke és Kiss G. 
szerezték.

Kézilabda. Egy időntúli sza-
baddobásból szerzett góllal 
nyerte a Szekszárdi FGKC NB 
II-es csapata a szomszédvár 
PEAC elleni rangadót (29–28). 
Tabajdi Ferenc együtteséből 
Nagy Sz., győztes gólt szerző 
Bíró F. és Kapás nyújtott átla-
gon felülit.

Kosárlabda. Második Euró-
pa Kupa mérkőzését is meg-
nyerte az Atomerőmű KSC 
Szekszárd, amely a 25 pontos 
McCall és a 20 pontig jutó 
Dojkics vezérletével 70–59-
re nyert a német Herner TC 
otthonában. Djokics Zseljko 
vezetőedző csapatának to-
vábbra is sűrű a programja: a 
vasárnap Sopronban elszenve-
dett bajnoki vereséget (75–51) 
követően szerdán (lapzártánk 

után) EK-találkozón a német 
Rutronik Stars Keltern gárdá-
ját fogadták, szombaton pedig 
a bajnokság meglepetéscsa-
patát, a TFSE-MTK gárdáját 
látják vendégül.

Kosárlabda. Negyedik mér-
kőzését is megnyerte az NB 
I/B-s bajnokság Zöld csoport-
jában szereplő Atomerőmű 
KSC Szekszárd fiatal együt-
tese, amely ezúttal Szegeden 
nyert fölényesen (29–95). 
Harsányi Mária és Baki Eszter 
edzők csapatából Liszkai Re-
beka (17 pont), a dupla-duplát 
elérő Horváth Dóra (16 pont, 
11 lepattanó) és az egyaránt 12 
pontig jutó Istókovics Adél és 
Sinka Noémi nyújtott jó telje-
sítményt.

Ökölvívás. Szombaton Pécsett 
rendezték meg a 19. Horváth 
Géza nemzetközi emlékver-
senyt, amelyen az Unio Box 
Team öklözője, Szabó Balázs 
(80 kg) is szorítóba lépett. A 
szekszárdiak juniorja a mér-
kőzés második és harmadik 
menetében is padlóra küldte 
román ellenfelét, így egyhan-
gú pontozással nyert, és szer-
zett aranyérmet.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

AGÓRA MOZI
November 2., szombat  
– november 3., vasárnap
15:00 |  Jetikölyök
17:00 |  Álomnagyi
19:30 |  Halálod appja
November 4., hétfő  
– november 6., szerda
17:00 |  Álomnagyi
19:30 |  Halálod appja
November 7., csütörtök  
– november 9., szombat
15:00 |  Terra Willy
17:00 |  Drakulics elvtárs
19:30 |  Terminátor:  

Sötét végzet

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. november 5. (kedd) 14:00  
– Bödő terem
Parkinsonnal élni

Egészségvédő előadás. Előadó: 
Péterné Sárvári Erzsébet. Szerve-
ző: Mentálhigiénés Műhely Nyug-
díjas Tagozata. 

A belépés díjtalan.

2019. november 6. (szerda) 19:00 
– Rendezvényterem
Hogyan jussunk túl a múlton?

Felismerés, elengedés, megúju-
lás – dr. Buda László előadása. Dr. 
Buda László, a Pécsi Tudomány-
egyetem korábbi tanszékvezetője 
a nehéz témát fantasztikus humo-
rával oldja, hogy az együtt töltött 
este ne csak hasznos, de igazán 
élvezetes is legyen. 

Jegyár: 2.400,- Ft.

2019. november 15–17. (péntek 
– vasárnap) – Agóra mozi

Országos Rajzfilmünnep
Az országos Rajzfilmünnep vetí-

tésein való részvétel ingyenes, de a 
korlátozott férőhelyek száma miatt a 
BMKK jegypénztárában váltható re-
gisztrációs jegy bemutatása kötelező. 

A vetítésre kerülő filmek listája 
megtalálható a www.szekszardag-
ora.hu oldalon.

Babits Szilveszter 2019
Exkluzív svédasztalos vacsora, 
korlátlan ételfogyasztás, éjféli 
pezsgő, éjfél utáni vacsora. Ze-
nél a Perfect Slágerzenekar és Dj 
Táborfy. Korlátlan étel-, és italfo-
gyasztás gazdagon terített büféasz-
tallal. Belépőjegyek korlátozott 
számban, elővételben a Babits Mi-
hály Kulturális Központ jegypénz-
tárában kaphatóak. 

Jegyár december 20-ig: 20.000,- Ft.

Virágméz
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
vegyes virágméz rendelhető 
(1.200 Ft/kg áron). Rendelés 
személyesen kedden és pénte-
ken, 8:00 és 10:00 óra között 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ mozi melletti iro-
dájában, vagy a 06–20/415–
48–67-es telefonszámon.

Szeretettel várnak minden 
kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlót.

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

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

Megértésüket köszönjük!

PROGRAM
09:00 | Dr. Szabó Géza

Az alsóvárosi pannon szarvas és a magyar 
honfoglalás

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

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

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

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

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

11:00 | Szünet
11:20 | Csapai János

Ónedények a Tolnai Református 
Egyházmegyében – Duna mente

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

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

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

12:20 | Mácsainé Iván Éva
A leventemozgalom története 

Tolna megyében
12:40 | Fuksz Márta

A Szekszárdi borvidék a 21. században

Előadás
Tisztelettel meghívjuk a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezete szervezésé-
ben „Mit tehet a háziorvos a 
daganatos betegekért? ” című 
előadásra.

Időpont: 2019. november 
11.(hétfő) 16:30

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

Előadók:
•  Csordásné dr. Juhász Judit 

családorvos, MSc népegész-
ségügyi szakember a Magyar 
Rákellenes Liga elnökségi tagja.

•  Gliedné Tillmann Erzsébet 
TM.-i Balassa J. Kórház Ápolá-
si Igazgató, Hospice Alapítvány 
vezető, EFI szakmai vezető.
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!

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 (pénteken) 14.00 órakor tar-
tanak a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum könyvtárában.
A szavalók legkésőbb novem-
ber 20-ig jelezhetik részvételi 
szándékukat – két választott 
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).

Előadás
A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
2019. november 5-én (kedd) 
14:00 órakor előadást szervez 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban. Péterné Sárvári 
Erzsébet, a Parkinson Betegek 
Egyesülete Pécs elnöke „Par-
kinsonnal élni” címmel tart 
előadást, melyre szeretettel 
várnak minden kedves érdek-
lődőt.

Klubdélután
November 7-én (csütörtök) 
13:00 órától Klubdélutánt 
tart a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete Szek-
szárdon, a Hunyadi u. 4-ben. 
„A Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat szolgáltatásainak 
bemutatása – a családsegítés 
lehetőségei” címmel Fábián 
Anita, a Család és Gyermekjó-
léti Szolgálat szakmai vezetője 
tart előadást. A klubdélután 
résztvevői tájékoztatót hall-
hatnak a pályázati kiírásokról, 
születés- és névnapi ünnep-
séget tartanak, de élelmiszer, 
ruha- és adományosztásra is 
sor kerül. www.tolnamegyei-
vakok.hu

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04698)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04699)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. november 1–30-ig tart.
(04697)

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.

Összefogás Leventéért
Egy ország állt a kezdemé-
nyezés mögé, és most Szek-
szárd is összefog Leventéért.

A két éves kisfiú egy ritka, ge-
rincvelő eredetű izomsorvadá-
sos betegségben (SMA) szenved, 
ami esetében a lábai bénulásával 
jár. Csak egy nagyon költséges 
(a kezelés 700 millió forintba 
kerül), az Amerikai Egyesült 
Államokban elérhető génterápia 
segíthet, hogy ne kerekesszékben 
kelljen leélnie életét.

Szekszárd is beállt a nemes 
ügy mögé, és szerdán jótékony-
sági sütizés közben, illetve a 
KSC-meccs alatt is gyűlt az 
adomány, szombaton délután 
pedig az atlétika pályán kerül(t) 
megrendezésre egy jótékonysá-
gi maratoni váltófutás.

Levi családja a vasárnapi és a 
hétfői utalásokat még biztosan 
megkapja. Ha úgy érzi, segítene 
a fiúcskának, az alábbi számla-
számok egyikén megteheti.

Összefogás Levente
Lépteiért Alapítvány
(kedvezményezett)
Számlaszám:
1 0 4 0 2 2 2 1 – 5 0 5 2 6 8 5 6 –
49831002
IBAN szám:
HU21 10402221–50526856–
49831002
Devizaszámla EUR: 
1 0 4 0 2 2 2 1 – 5 0 5 2 6 8 5 6 –
49831019
IBAN szám:
HU47 10402221–50526856–
49831019
SWIFT kód: OKHBHUHB

„Ez az a nap!” Roadshow

November 11-én, hétfőn 
19:00 órakor a szekszárdi vá-
rosi sportcsarnokba érkezik 
az „Ez az a nap!” Roadshow.

A rendezvény-sorozat 2000 óta 
várja a hívőket minden keresz-
tény közösségből, határainkon 
innen és túl. Célja, hogy szo-
rosabbra fűzze a keresztyének 
közötti egységet, bátorítva őket 
egymás elfogadására. Az elmúlt 
közel két évtizedben az „Ez az 
a nap!” eseményein közel 250 
ezren vettek részt az egész Kár-

pát-medencéből. A több me-
gyeszékhelyet és határon túli 
települést is érintő, 2019/2020-
as zenés turné első állomásán is-
mert magyar és külföldi keresz-
tény előadók lépnek színpadra. 
Itt lesz a világszerte ismert Mar-
tin Smith és zenekara, az ugyan-
csak az Egyesült Királyságból 
érkező Noel Richards, valamint 
Caramel, Pintér Béla, Csiszér 
László, Prazsák László és az 
Unless zenekar is.

További információ és jegy: 
www.ezazanap.hu

FOTÓ: WWW.EZAZANAP.HU

Máltai Szeretetszolgálat | Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja ruhaosztást 
tart minden hónap első kedd-
jén, 08:00 és 10:00 óra között a 
Hunyadi u. 4. szám alatt. 

Ugyanitt csütörtökönként 
és a további keddi napokon 

09:00 és 11:00 óra között 
ügyeletet tartanak. Ekkor azo-
kat is várják, akik adománya-
ikkal (jó állapotú ruhanemű, 
cipő, háztartási eszköz, gyer-
mek ruházat és játékok) tá-
mogatni szeretnének másokat.



2019. november 3.12

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!

(04701)

M Ű S Z A K I
V I Z S G Á Z TATÁ S

– MOTORKERÉKPÁR
– SZEMÉLYGÉPKOCSI
– kisteher-gépkocsi 3,5 t-ig
– pótkocsik 3500 kg-ig
– mezőgazd.-i vontatók- és lassújárművek
–   TEHERGÉPJÁRMŰVEK 12 tonnáig 

(emelőhátfalas, hűtős, önrakodós, konténerszállító)
– AUTÓBUSZOK 20 főig

TAKÁCS Autószerviz Kft.
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.

Tel.: 74/419–190, Fax: 74/419–559

e-mail: takacsauto@tolna.net (04716)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

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

(04710)

25 éves a VB SPORT

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

(Euronics Műszaki Áruháznál balra, Dominó Üzletház udvara)

Az akció más engedménnyel nem összevonható. Időtartam: 2019.11.04. – 11.08.-ig

(04692)

szemüvegek, hátizsákok
és baseball sapkák

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 munkale-

hetőség.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Önéletrajzot az info@bajaiesfia.hu e-mail címre várjuk vagy a Tolna, 
Bajcsy-Zs. u. 72. alatti telephelyre személyesen. (04718)

A Bajai és Fia Kft.
Vasudvar tolnai telephelyére 
targoncavezető, raktárkezelő

munkakörbe munkatársat keres.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04700)


