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→ 2. oldal

Megújuló iskolák
E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Idősek
Idén mintegy másfélezer 60 
év feletti szekszárdi lakos fo-
gadta el a megyeszékhely ön-
kormányzatának invitálását az 
Idősek világnapja alkalmából 
rendezett ünnepségre, amelyen 
Csepregi Éva és a Csurgó zene-
kar műsora szórakoztatta őket.
 → 3. oldal

Zene füleinknek
A város hangszeres és énekes 
csoportjai, szólistái közremű-
ködésével színvonalas és tar-
talmas tematikus napot állított 
össze a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ október elsejére, 
a Zene világnapja alkalmából 
Szekszárdon.
 → 5. oldal

Kutatók
A „Kutatók éjszakája” orszá-
gos programsorozathoz idén is 
csatlakozó Garay János Gim-
názium diákjai technikai időu-
tazáson vettek részt, mikrosz-
kóppal édesvízi parányokat 
szemléltek, este pedig csillag-
néző „túrán” jártak.
 → 5. oldal

Európa-kupa
Montpellierben elszenvedett 
tizenöt pontos vereségnek kö-
szönhetően nem jutott a női 
kosárlabda Euroliga csoportkö-
rébe az Atomerőmű KSC Szek-
szárd, amely így az Európa-ku-
pa H-csoportjában folytatja a 
nemzetközi szereplést.
 → 13. oldal
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Erkölcsi kötelességünk törődni az idősekkel
ENSZ határozatra 1991. októ-
ber 1. óta ünneplik az Idősek 
Világnapját, akik a Föld mint-
egy 600 millió lakosát teszik 
ki. A világszervezet célja az 
volt, hogy a méltóságteljes 
öregedés követendő példa 
legyen.

A világnapot Szekszárdon is 
rendre megünneplik. Ez al-
kalommal is a Babits Mihály 
Kulturális Központba invitálta 
a városvezetés a megyeszék-
hely „szépkorú” lakosságát egy 
felhőtlen kikapcsolódásra, ahol 
Ács Rezső polgármester és Hor-
váth István, a térség országy-
gyűlési képviselője köszöntötte 
a megyeszékhely 60 év feletti 

lakóit. A névre szóló meghívót 
ezúttal is olyan sokan – mint-
egy 1500-an – fogadták el, hogy 
Csepregi Éva, a Neoton Família 
énekese, valamint a szekszárdi 
Csurgó Zenekar délelőtt egy, 
délután két alkalommal is mű-
sort adott október első vasár-
napján.

Horgász Dezső, az esemény 
moderátora felvezetőjében arról 
beszélt, hogy mai világunkban 
lényeges lenne, hogy az idős és a 
fiatal generáció közötti találko-
zások sűrűsödjenek. Kiemelte: 
napjainkra a Földön egyre több 
idős ember él, akiknek létszáma 
2025-re akár meg is kétszere-
ződhet. 

– Az idősek tisztelete ma-
gában foglalja támogatásukat, 
elfogadásukat, szeretetüket 

– fogalmazott köszöntőjében 
Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője, aki 
Ács Rezsővel polgármesterrel 

együtt köszöntötte a kulturális 
központ Színháztermében he-
lyet foglaló időseket. Felhívta 
a figyelmet: a világnapok ki-
jelölése a társadalom egyfajta 
lelkiismeret-furdalását is jelez-
heti, egy-egy közösség úgy érez-
heti, tartozik valakiknek. Éppen 
ezért – tette hozzá – az Idősek 
Világnapja a „társadalom lel-
kiismeretének napja is”. A 
képviselő arról is beszélt, hogy 
mindennapi munkánkhoz a 
szüleink, nagyszüleink nyújtot-
ta tevékenységből meríthetünk 
példát, hitet, erőt, bátorságot, 
tapasztalatot, vagy épp böl-
csességet. Ennek köszönhető-
en válik szebbé, reménytelibbé 
életünk. Fontos, hogy felismer-
jük, amit életünkben elértünk, 
nemcsak magunknak, hanem 

szüleinknek, nagyszüleinknek 
is köszönhetjük. Mert a min-
dennapi tennivalók közepette 
hajlamossá válunk arra, hogy 
elfelejtkezünk erkölcsi köteles-
ségünkről: az idősekkel való tö-
rődésről – világított rá Horváth 
István egy általános problémá-
ra. Azt kívánta, valamennyien 
járuljunk hozzá a nemzedékek 
közötti, családon belüli emberi 
harmónia, odafigyelés, közös-
ségi gondolkodás és összetar-
tozás megteremtéséhez. Ez tölti 
el ugyanis idős embertársaink 
szívét melegséggel, békességgel. 
Az Idősek Világnapja – mint 
mondta – kiváló alkalmat nyújt 
felülvizsgálni az irányukba ta-
núsított – néha-néha elmara-
dozó – gondoskodásunkat.

A produkciók közötti szünet-
ben Ács Rezső és Horváth Ist-
ván virággal díszített kosarakkal 
köszönte meg a helyi nyugdíjas 
szervezetek vezetőinek, így Bó-

vári Jánosné (Országos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület Szekszárdi 
Helyi Szervezete), Papp József-
né (Platán Nyugdíjas Klub), 
Szabolcska Károlyné (Szekszár-
di Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége), Dózsa Gyuláné 
(Babits Nyugdíjas Klub), Zádor 
Béláné (Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ Nyugdíjas 
Tagozat) és Szegedi Dezsőné 
(Bukovinai Székelyek Szekszár-
di Egyesülete) munkáját.

A polgármester a világnapi 
ünnepség rendezése kapcsán ki-
emelte: a fellépők kiválasztásá-
ban minden alkalommal a város 
nyugdíjas szervezeteinek grémi-
uma dönt, „az önkormányzat 
csupán végrehajtja kérésüket”. 
Ács Rezső azon kérdésére, jól 
választottak-e a szervezetek el-
nökei az idei műsorterv össze-
állításakor, a közönség egy nagy 
igennel válaszolt. 

 Gy. L.
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NÉVNAP–TÁR
Október 8. (vasárnap) – Koppány
Koppány: török-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Október 9. (hétfő) – Dénes
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

Október 10. (kedd) – Gedeon
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.

Október 11. (szerda) – Brigitta, Gitta
Brigitta: óír eredetű; jelentése: erős, erényes.
Gitta: óír-német eredetű; jelentése: erős, erélyes.

Október 12. (csütörtök) – Miksa
Miksa: a Mikhál (ma: Mihály) önállósult becézőjéből.

Október 13. (péntek) – Kálmán, Ede
Kálmán: török-magyar eredetű; jelentése: maradék.
Ede: az Edvárd német rövidüléséből önállósult; jelentése: a birtokát megőrző.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 8.
(vasárnap)

Október 9.
(hétfő)

Október 10.
(kedd)

Október 11.
(szerda)

Október 12.
(csütörtök)

Október 13.
(péntek)

Október 14.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | szeles nap
max. 17o , min. 7o

zápor | kb. 3 mm eső | 
hidegfront erős széllel
max. 16o , min. 9o

közepesen felhős
max. 17o , min. 4o

gyengén felhős
max. 18o , min. 5o

gyengén felhős
max. 19o , min. 5o

gyengén felhős
max. 19o , min. 6o

zápor
max. 20o , min. 8o

Csepregi Éva műsorában 
olyan nagy, a Neoton Fa-
mília által jegyzett slágerek 
csendültek fel, mint a Pári-
zsi lány, a Végtelen játék, a 
Kell, hogy várj, vagy a Don 
Quijote. A tavaly Pro Urbe 
Szekszárd díjjal elismert 
Csurgó Zenekar a népzenei 
repertoár mellett saját szer-
zeményeikkel szórakoztatta 
a nagyérdeműt.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

FO
TÓ

: K
A

D
A

RK
A

.N
ET

Megújul a Babits- és a Garay általános iskola

Közel 270 millió forintból 
újul meg a szekszárdi Babits 
Mihály és a Garay János Álta-
lános Iskola.

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) tavasszal írt ki két 
pályázatot olyan általános iskolák 
felújítására, ahol alsó- és felső ta-
gozat is működik, illetve melyek-
ben adott a megfelelő gyermek-
létszám – kezdte a fejlesztésekről 
tartott sajtótájékoztatót Horváth 
István országgyűlési képviselő 
hétfő reggel Szekszárdon.

Mint mondta, miután áttekin-
tették a település- és intézmény-
vezetőkkel a lehetőségeket, a 
Szekszárdi Tankerületi Központ 
tizenegy pályázatot nyújtott be, 

melyek mindegyike támogatást 
nyert. Ennek nyomán tíz telepü-
lésen tizenegy általános iskola újul 
meg, összesen mintegy 1,2 milli-
árd forint értékben. Szekszárdon 
a Babits Mihály Általános Iskola 
és Garay János Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
rekonstrukcióját végzik el közel 
136-, illetve 134 millió forintból.

A Babitsban tíz tanterem, két 
szertár, három kistanári és az 
orvosi szoba újul meg bútor-
zattal együtt. Emellett az összes 
szinten megtörténik a vizesb-
lokkok rekonstrukciója, illetve 
akadálymentesítik a földszinti 
mellékhelyiséget és a könyvtá-
rat, amely szintén teljesen meg-
újul. Ugyancsak javításokat vé-

geznek el az iskolaépület külső 
homlokzatán és ereszein is. 

A Garay iskolában többek kö-
zött három földszinti tanterem, a 
tankonyha, valamint a technika 
és a csoportfoglalkoztató terem, 
illetve a tanári szoba felújítását 
végzik el, de új bútorzatot is 
beszereznek. Ezen túlmenően a 
földszinten kialakítanak egy aka-
dálymentes mosdót és egy tánc-
termet is létrehoznak. Emellett 
megtörténik a képzőművészeti 
tanszak épületének belső átala-
kítása, felújítása, a belső udvaron 
pedig multifunkciós sportpályát 
és parkos részt alakítanak ki. A 
munkálatok a jövő év elején kez-
dődhetnek el és október végéig 
kell befejezni azokat.

Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tan-
kerületi Központ igazgatója em-
lékeztetett: a kormány 2013-ban 
azt tűzte ki célul, hogy minden 
gyermek egyenlő feltételek mel-
lett tanulhasson Magyarországon. 
Hangsúlyozta, az iskolaépületek 
felújítása nyomán nagy előrelépés 
történik ezen a területen. 

A szekszárdi tankerületben 
nemcsak a fenti két iskola újul 
meg. Tíz településen összesen ti-
zenegy általános iskola rekonst-
rukcióját végzik el mintegy 1,2 
milliárd forintból.   S. V.

Jegyzői fórum
Eredményes szakmai tanácsko-
zást tartott a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetsége (MJVSZ) Jegyzői 
Kollégiuma kedden és szerdán, 
Szekszárdon. A kétnapos ülésen 
öt napirendi pontot tárgyaltak – 
mondta el szerda délután a pol-
gármesteri hivatalban tartott saj-
tótájékoztatón dr. Szekeres Antal, 
Debrecen jegyzője, a Jegyzői Kol-
légium elnöke. Ezek között szere-
pelt a közel öt éve megalkotott, s 
most aktualizálásra érett önkor-
mányzati törvény is.

A napirendi pontok között 
volt a jövő évi országgyűlési 
választásokhoz kapcsolódó fel-
adatok, határidők áttekintése, 
emellett az információszabad-
ság és az adatvédelem kérdés-
körével, valamint a Központi 
Címregiszter működésével, az 
elektronikus iratkezelés lehető-
ségeivel foglalkoztak, de a nagy-
városi egészségterv is a kétna-
pos szakmai tanácskozás témája 
volt. Dr. Szekeres Antal szerint 
minden témában sikerült egy-
séges álláspontot kialakítani.

Dr. Molnár Kata, Szekszárd 
város jegyzője örömét fejezte ki, 
hogy az MJVSZ Közgyűlésének 
tavaszi ülése után most a jegyzői 
kollégium tanácskozásának is 
helyet adhatott a város.  S. V.
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„Utcazenével” ünnepelték a világnapot Szekszárdon
A város hangszeres és énekes 
csoportjai, szólistái közremű-
ködésével színvonalas tema-
tikus napot állított össze a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont október elsejére.

Az időjárás is kegyeibe fogadta 
a szabadtéri koncertek fellépőit 
és közönségét október első nap-
ján, melyet az UNESCO Yehudi 
Menuhin hegedűművész kezde-
ményezésre nyilvánított a Zene 
világnapjává. A zenéé, amelyről 
a világhírű magyar komponis-
ta, zenetudós Kodály Zoltán így 
vallott: „A zene az életnek olyan 
szükséglete, mint a levegő. So-
kan csak akkor veszik észre, ha 
már nagyon hiányzik."

Nos, nekünk, szekszárdiaknak 
október elsején nem kellett hiá-
nyolnunk, hiszen mindannyian 
találhattunk ízlésünknek térben 
és időben megfelelő zenei él-
ményt. Az egész napos program-
sort délelőtt a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje nyitotta. 
A Kovács Zsolt karnagy dirigálta 

együttes a kulturális központ és 
a Művészetek Háza közötti sétá-
nyon „vert tanyát”, és szórakoz-
tatta közönségét.

A Tücsök Zenés Színpad két 
műsort is adott: előbb az együt-
tes Gyermek csoportjai, majd 
néhány órával később a nyáron 
Kanadát megjárt fiatalok álltak 
„utcaszínpadra” a Babits épülete 
előtt. Koncertek azonban nem 
csak itt zajlottak: a Szekszárd 
Junior Stars Big Band például 
„kimerészkedett” a Garay térre. 

Itt szórakoztatta jelentős számú 
hallgatóságát a jazz alapokra 
építkező zenekar. 

A Zene világnapja szekszár-
di rendezvényeit immár évek 
óta a Művészetek Házában in-
gyenesen látogatható Ünnepi 
Hangverseny egészíti ki, mely-
nek közreműködői 2017-ben 
a Szekszárdi Kamarazenekar 
valamint a városban élő, illetve 
innen elszármazott muzsiku-
sok voltak. A Földesi Lajos he-
gedűművész, művészeti vezető 

dirigálta Szekszárdi Kamaraze-
nekarral együtt lépett színpadra 
Farkas Judit (ének), Józsa Dalma 
(hegedű), Kajsza Pál (harsona), 
Környei Attila (gitár), Lozsányi 
Tamás (zongora), Máténé Hepp 
Andrea (fuvola) és Töttős-Erős 
Edina (fuvola).

A könnyedebb műfaj kedve-
lői ez idő alatt a világslágere-
ket, musicaleket éneklő Kovács 
Gergő koncertjét hallgathatták 
a Babits kulturális központ 
szomszédságában.   SZV

Múltban és jelenben kutattak a gimnazisták
Technikai időutazásban vet-
tek részt a Garay János Gim-
názium diákjai: az intézmény 
idén is csatlakozott a „Kuta-
tók éjszakája” országos prog-
ramsorozathoz.

Szeptember 29-én egyéb prog-
ramok mellett a számítástechni-
ka, a fényképezés és a rádiózás 
hőskorának magyar és külföl-
di gyártmányú „őskövületeit”, 
valamint e rég elfeledett szer-
kentyűk működési elvét ismer-
tette Elblinger Ferenc fizika sza-
kos tanár a tanulók előtt.

A szemléltető eszközök fel-
vonultatása során előkerült a 
szekrény mélyéről egy svéd 
cég, a Dataindustrier AB által a 
’70-es évek végén piacra dobott 
ABC (Advanced Basic Com-
puter) 80 típusú számítógép is, 
amely mindössze 16 kilobájtnyi 
RAM-mal (közvetlen hozzáfé-

résű memória) és ugyanennyi 
csak olvasható adatokat tároló 
(ROM) memóriával rendelke-
zett. A gépezetet a későbbiek 
folyamán a Budapesti Rádió-
technikai Gyárban BRG ABC 
80 névvel gyártották.

Az okostelefonok képrögzí-
tési manővereihez szokott diá-
kok nappali fényben szemügyre 
vehettek egy a rendszerváltásig 

„vegetáló”, a váci Forte Fotóké-
miai Ipari Vállalat által gyártott 
– kizárólag sötétkamrás környe-
zetben használt – fotópapírt, de 
tanulmányozhatták a fotóne-
gatívok nagyítására használt, 
gigantikus méretű gépeket is. A 
tanulók egy Orion típusú, ’50-
es évekbeli, hatalmas felülettel 
rendelkező csöves rádiót is lát-
hattak e híres magyar márka 

beható ismertetésével, amely a 
világ húszas, harmincas évek-
beli rádiógyártásának mintegy 
30%-át adta.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Rózsavitéz az Agórában

Kalotaszegi népmesét lát-
hatott a közönség a Magyar 
Népmese Napján Szek-
szárdon. A Rózsavitéz című 
előadást a Magyar Népmese 
Színház társulata hozta el az 
Agórába. 

A Magyar Olvasástársaság fel-
hívására 2005 óta szeptember 
30. – Benedek Elek születés-
napja – a Magyar Népmese 
Napja. A társaság célja az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a me-
sékben rejlő bölcsesség hagyo-
mányozásának fontosságára. 
A népmese napját első ízben 
2005-ben rendezték meg. Ezen 
a napon a mesével foglalkozók 
„megkülönböztetett tisztelettel 
fordulnak mind a magyar, mind 
más népek meséi felé” – vallja a 
társaság.

Szekszárdon a Magyar Nép-
mese Napján egy kalotaszegi 
népmesét láthatott a közönség 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban a Magyar Népmese 
Színház előadásában. A Ró-
zsavitéz című produkcióban a 
Tündérkirály kiszemeli lánya, 
Tulipánvirág számára a főhőst, 
azaz Rózsavitézt. A lány mos-
tohája, azonban saját lányának, 
Mákvirágocskának akarja a fiút. 
Ebből lesz aztán a „kalamajka”. 
A mese során persze mindenki 
megtalálja a helyét. A darab-
ban Rózsavitézt Illés Dániel, 
Tulipánvirágot pedig Mester 
Nikolett alakította. Az előadás 
zenéjét Gyulai Csaba szerezte, 
a bábokat Bérczi Katalin készí-
tette. A produkciót Rumi László 
állította színpadra. 

  - mwj -

MUNKÁRA FEL!
Az akció október 2-től november 24-ig, 

illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026

HUSQVARNA 135
LÁNCFŰRÉSZ

78.900 Ft
144.900 Ft

104.900 Ft

HUSQVARNA 435
LÁNCFŰRÉSZ

(0
26

98
)

64.900 Ft

HUSQVARNA 236
LÁNCFŰRÉSZ

Vásárlás esetén
használt gépet
beszámítunk!

HUSQVARNA 445
LÁNCFŰRÉSZ

Hickory fanyelű fejszék
már 12.900 Ft-tól

Üvegszál erősítésű műanyag nyelű fejszék
már 14.900 Ft-tól

Most 
ajándék

X-CUT
lánccal!

A Kutatók éjszakáján a diá-
kok előtt feltárult a véradás, 
a vér és a vérkészítmények 
sokszínű, bonyolult világa, 
mikroszkóppal édesvízi pa-
rányokat szemlélhettek meg, 
kísérleti bemutatókat végez-
hettek a garaysták a város 
általános iskoláival közösen, 
valamint logikai játékokkal, 
interaktív feladatokkal és szá-
mítógépes szimulációk által 
vizsgálhatták a természettu-
domány sokszínűségét. Kide-
rült, miért fontos szemünk, 
orrunk szerepe a borok vizs-
gálatában, és esti csillagnéző 
túrán is részt lehetett venni az 
intézmény udvarán.

Kalózhajó vetett horgonyt
Szekszárdra is befutott a Ké-
zenFogva Alapívány kalóz-
hajója, amely a Liszt Ferenc 
téren horgonyzott le szep-
tember 29-én. A hajóra el-
sősorban gyerekeket vártak, 
akik játékos programokon 
keresztül ismerkedhettek a 
fogyatékossággal élő embe-
rek világával. 

Vajon milyen lehet színek, 
minták, formák nélkül az élet? 
Kerekesszékkel hogyan kerül-
jünk ki egy padkát? Hogyan 
kell jelekkel kommunikálni? 
Habár Szekszárdon viszonylag 
sok az akadálymentesített épü-
let, sőt egyre több helyen már a 
padka sem akadály, azért min-
dig van mit tenni e téren, hogy 
a fogyatékossággal élő emberek 
mindennapjai gördülékenyeb-
ben teljenek.

Ennek egyik fontos része az 
a szemléletformáló program, 
amelyet hosszú évekkel ezelőtt 
indított útjára a KézenFogva 
Alapítvány. A „Fogadd el, fo-
gadj el” program célja, hogy a 
gyermekekkel megismertesse 
a fogyatékossággal élő em-
berek mindennapjait. Ennek 
egyik eszköze az a kamionból 
kialakított kalózhajó, amely az 
elmúlt héten Szekszárdon járt.

A megyeszékhelyen csak-
nem 150 gyerek nézte meg a 
kalózhajót, ahol kincskereső 
kalózjáték várta a gyerekeket. 
A játékos feladatokon keresz-
tül megismerkedhettek a fo-
gyatékossági típusokkal, majd 
óriás puzzle rakhattak ki, de 
megmutathatták tudásukat ke-
rekesszékkel is, a kamion körül 
kialakított akadálypályán. 

 - mwj -
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Honvédelmi verseny
A Csapó Dániel középiskola 
lett az abszolút győztese a Ma-
gyar Honvédség Honvédelmi 
Kötelék országos honvédelmi 
versenye Tolna megyei döntő-
jének, melyet szerdán tartot-
tak meg Szekszárdon.

A felmenő rendszerű országos 
verseny megyei döntőjében ti-
zenegy Tolna megyei középis-
kola tizenöt csapatának hatvan 
diákja mérette meg magát a vá-
rosi sportcentrum atlétikai pá-
lyáján – tudtuk meg Kvanduk 
Tamás őrnagytól. A Magyar 
Honvédség (MH) Szekszárdi 
Irodájának vezetője elmondta, 
a csapatoknak különféle fel-
adatokat kellett teljesíteniük a 
verseny során. A feladatok kö-
zött légfegyveres célba lövés, 
gyakorló gránáttal való kézig-
ránátvetés, elsősegélynyújtás, 
400 méteres fegyveres váltófu-
tás, mátrixfutás szerepelt, a di-
ákoknak emellett egy akadály-
pályát is le kellett küzdeniük.

A megmérettetésen részt-
vevő csapatok tisztességesen 
helytálltak – értékelt Kvanduk 
Tamás, aki a diákok verseny-
szellemét is méltatta. Az MH 
szekszárdi irodájának vezetője 
elmondta, a verseny abszolút 
győztese a szekszárdi Csapó 

Dániel középiskola lett, hiszen 
az intézmény csapatai szerez-
ték meg az első három helyet. 
A győztes a Csapó I. lett, így e 
csapat tagjai képviselhetik Tol-
na megyét a jövő áprilisban, 
Budapesten megrendezendő 
országos versenyen. A legkato-
násabb csapatnak járó külön-
díjat ugyancsak egy szekszárdi 
csapat, az Ady Endre Szakkép-
ző Iskola kadét lánycsapata 
nyerte el.

A megmérettetés célja a ver-
senyzés mellett az volt, hogy 
a diákok megismerjék, hogy 
mit jelent katonának lenni, és 
hogy ezáltal kedvet ébresszen 
az iskolásokban a katonai pálya 
iránt.   Forrás: kadarka.net

Felhívás kitüntető címek adományozására
1. Kitüntető cím megnevezése:

„Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím
Kitüntető cím témaköre: 

A Szekszárd Büszkesége 2017. kitüntető cím 
adományozható azoknak a szekszárdi állandó 
lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezet-
ben tevékenykedő
a.)  kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó spor-

tolók és edzők részére, 
b.)  kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt 

nyújtók részére,
c.)  valamint a tudományok, – különösen böl-

csészettudományok, a hittudományok, a 
mezőgazdaság tudományok, a műszaki tu-
dományok, az egészségtudományok, a társa-
dalomtudományok, a természettudományok, 
a történettudományok és a művészettudomá-
nyok – területén elért kiemelkedő eredmé-
nyekért azoknak, 

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város 
országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez 
és a Humán Bizottság Mecénás Tehetséggondo-
zó Támogatására nem jogosultak. A kitüntető 
címből egy évben több adományozható
2. Kitüntető cím megnevezése:

„Szekszárd Edzője” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre:
A Szekszárd Edzője 2017. díj adományoz-

ható annak a szekszárdi székhelyű sportegye-
sületben foglalkoztatott edző részére, akinek 
növendéke a tárgyévben,
a.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elis-

mert nemzetközi, világ-, vagy európai ver-
senyen a tárgyévben kiemelkedő helyezést 
ért el egyéni, vagy csapatsportágban, vagy

b.)  az adott szakszövetség által jegyzett, el-
ismert országos versenyen a tárgyévben 
1–3. helyezést ért el egyéni vagy csapat-
sportágban,

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város 
országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.
3. Kitüntető cím megnevezése:

„Szekszárd Sportolója” kitüntető cím
Kitüntető cím témaköre:

A Szekszárd Sportolója 2017. díj adomá-
nyozható annak a szekszárdi székhelyű spor-
tegyesületben igazolt sportoló részére, aki a 
tárgyévben
a.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elis-

mert nemzetközi, világ-, európai versenyen 
a tárgyévben kiemelkedő helyezést ért el 
egyéni vagy csapatsportágban, vagy 

b.)  az adott szakszövetség által jegyzett, elis-
mert országos versenyen egyéni vagy csa-
patsportágban 1–3. helyezést ért el,  

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város 
országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.
Kitüntető cím adományozója:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlésének Humán Bizottsága
Beadási határidő:

2017. október 15.
Kijelölt időszak: 

2016. október 15. – 2017. október 15.
A felhívás közzétételének a helye:
•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) 
Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján (www.szekszard.hu

Az űrlap benyújtásának módja:
A címre pályázni  kizárólag az űrlap hiány-

talan kitöltésével lehet. Formanyomtatvány, 
adóazonosító jel, illetve bankszámlaszám hi-
ányában a bizottság formai hiba miatt bírálat 
nélkül elutasítja a pályázatot.

Az űrlap benyújtásának helye:
•  Személyesen: 7100 Szekszárd, Béla király tér 

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

Bécsben gyakorolhatták a nyelvet
A Nyitott Világ Alapítvány im-
már 20 éve segíti a nyelvvizs-
gára készülő diákokat: a tanév 
során folyamatosan tanfolya-
mokkal, nyáron pedig külön-
böző programokkal. 

A hagyományos nyelvtábor Fadd- 
Domboriban, a diákcsere prog-
ram Németországgal, valamint a 
kulturális utazás Bécsbe minden 
évben megrendezésre kerül.

Idén nyáron újabb diákcsoport 
látogatott az osztrák fővárosba, 
ahol a nevezetességek megtekin-
tésén túl bővítették ismereteiket 
a történelem, a művészettörténet 
különböző területein, s mindezt 

helyi idegenvezetők segítségével. 
Közben persze sokat fejlődött a 
diákok szókincse, szövegértése és 
megannyi ország-ismereti infor-
mációval gazdagodtak. Tanulták 
és gyakorolták a német nyelvet.

– Még sohasem jártam az 
osztrák fővárosban – emléke-
zett vissza a kirándulásra An-
tics Hilda. – Nem csak a nyelv és 
kultúra, de az emberek habitu-
sa, világlátása is különbözik. A 

bécsiek vidámabbak, illedelme-
sebbek és szabálykövetőbbek, 
mint mi magyarok. Érdekes volt 
megfigyelni a számos kultúra 
keveredését, hogy mennyire 
sokszínű a bécsi tömeg. Mégis, 
senkit sem vetnek meg kinézete, 
vagy más kultúrája miatt.

Amiben Bécs még jelentősen 
különbözik kelet-európai társa-
itól, az a (tömeg)közlekedés. A 
metrók, villamosok korszerűek, 
tiszták és gyorsak, könnyű el-
igazodni a városi forgatagban. 
Bécs szépsége és pompája ma-
gával ragadó, a város tisztasága 
lenyűgöző. Az utazás örök él-
mény marad minden résztve-
vőnek, hiszen úgy ismerhettük 
meg a várost, mintha mi is Bécs 
lakói lettünk volna.  SZV

Torockón jártak a Garaysok
Szeptember elején Torockón 
jártak a Garay János Gimná-
zium tanulói Werner István 
tanár úr vezetésével, ahol 
budapesti és kolozsvári diá-
kokkal közösen táboroztak.

Az erdélyi élményeket Máté Ist-
ván, 11. C osztályos tanuló vetet-
te papírra. „A tábori élet kötetlen 
és vidám hangulata egykettőre 
magával ragadta úgy a szekszár-
di, mint a budapesti diákokat. A 
következő napok programjai által 
sokrétű művelődési, ismeretszer-
zési lehetőségekkel találhattuk 
szembe magunkat, lévén, hogy 
mégis egy történelemtáborban 
voltunk. Az egymást követő pre-
cíz, jól megszerkesztett és kidol-
gozott előadások révén részletes 
képet festhettünk – a tábor témá-
jául is szolgáló – középkori váro-
sok létrejöttéről, működéséről.

Nem csak prezentációk, hanem 
aktív programok révén, saját sze-

münkkel is láthattuk Torockó 
mai, s egykori hétköznapjait. Le-
hetőségünk volt egy elképesztő 
beszélgetésre a falucska unitárius 
lelkészével, mely során egészen 
különös, mély elmélkedésre kész-
tető dolgokat hallhattunk, megle-
pően modern felfogásban.

S ha Torockó, akkor hegyek. 
Idén nem a Székelykőre, hanem 
az azzal szemben lévő Vidálykőre 
másztunk fel. A hegyről szívszo-
rítóan gyönyörű kilátás nyílik a 
jellegzetes erdélyi tájra, nem ne-
héz megérteni, miért fáj oly sokak 
foga a Kárpátok szent bérceire...

Az utolsó napon már érezni 
lehetett a levegőben a közeledő 
búcsú gondolatának fagyos fu-
vallatát. A pillanatét, amit egészen 
elkövetkezéséig tabuként kezel-
tünk. Mégis eljött, s a kicsurranó 
könnyek is csak egyvalaminek 
szolgálhattak biztosítékául: a bú-
csúzás fájdalmát csak a viszontlá-
tás reménye enyhítheti.”   SZV

Komposzt-kísérlet zajlik a Kolpingban
Gyümölcsöző együttműkö-
dés bontakozik ki az Alis-
ca Terra Nonprofit Kft. és a 
szekszárdi Kolping Katolikus 
Szakképző Iskola között.

A cég által készített komposztot 
hasznosítja az intézmény a Pa-
lánkon folyó növénytermeszté-
si kísérletekhez. Az iskola és a 
szolgáltató egyrészt megvizsgál-
ja, milyen hatékonyságú a virág- 
és zöldségtermesztés terén a 
komposzt, másrészt a kísérlettel 
szaktudást is teremtenek a diá-
koknak. Utóbbi nem új keletű: 
csaknem 25 éves hagyománnyal 
bír a Kolpingban a kertészeti 
termesztés és szakképzés. 

A tanoda palánki fóliasátrainál 
szeptember 28-án tartott sajtóese-
ményen Kővári Ildikó, az Alisca 
Terra kommunikációs munkatár-
sa, az ötlet gazdája ismertette a cég 
lakosság számára indított kom-
posztvásárlási akcióját. A ton-
nánként 2500 forintos nettó áron 
kapható komposztot rendelni 

személyesen az ügyfélszolgálaton, 
illetve e-mailen (info@aliscaterra.
hu), vagy a +36–74/528–850-es 
telefonszámon lehet.

Pech Gábor, a Kolping iskola 
kertészeti telepvezetője az in-
tézmény növénytermesztési te-
vékenységéről szólva elmondta: 
fontos, hogy a diákok mind a 
termelési folyamatokat, mind az 
értékesítést nyomon követhes-
sék. Fóliasátraikban az iskola és 
a város lakossága számára virá-
gokat is nevelnek, de az utóbbi 

időben inkább a zöldségterm-
esztésre (saláta, spenót, zeller, 
paradicsom, paprika, padlizsán) 
fókuszálnak. „Egyre nagyobb 
értékkel bír, hogy az iskolában 
minőségi zöldségeket állítunk 
elő” – mondja a telepvezető.

A tanulók – tanévenként 
húsz-huszonöt diák – a nyári gya-
korlatuk alatt is ezzel foglalatos-
kodnak, így átláthatják a termelés 
valamennyi szakaszát, beleértve 
a termesztést, a betakarítást és az 
értékesítést is.  Gy. L.

Életet menthet
A fenti címmel rendezett előa-
dást a Rákellenes Liga szekszár-
di szervezete szeptember 28-án, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. A rendezvényén Albert 
László rendőr százados szek-
szárdi közlekedési balesetekről 
készült felvételekkel szemléltette 
előadását, míg a mentőállomás 
leendő vezetője, Flóris Zsolt 
környezetünk, lakótereink őszi 
veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A szőlő erjedése során kelet-
kező mustgáz veszélyeiről már 
korábban is írtunk, ám nem 
lehet elégszer hangsúlyozni a 
témát. Így gondolta ezt Borda 
Károly tűzoltó alezredes is, aki 
előadásában hangsúlyozta: az 
oxigénhiányos állapotot, majd 
eszméletvesztést és halált okozó 
gáz jelenléte kimutatható szén-
dioxid jelzőkészülékkel, vagy a 
hagyományos gyertyás mód-
szerrel. Veszély esetén a helyi-
ség átszellőztetése, azonnali el-
hagyása és a katasztrófavédelem 
riasztása javasolt.  SZV
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„És monda néki: Elmenvén e széles világra,
hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: ...
Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.”
(Márk ev. 16; 15-18.)

SZEKSZÁRD
SZC Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium, 

Étterem
Augusz Imre u. 15.

 
2017. október 14. (szombat)

15:00 óra

Krisztus Szeretete Egyház

Sandersné dr. Kovács Erzsébet
a Krisztus Szeretete Egyház szolgálója

Evangéliumot hirdet és kézrátétellel imádkozik 
a betegekért

Tel.: +36–30/197–89–77
E-mail: info@ksze-szekszard.hu

Vasárnapi istentiszteletek élőben hallgathatók:
www.youtube.com

A tanítások utólag meghallgathatók:
www.ksze-szekszard.hu

Állandó alkalmaink: minden vasárnap 17:00 órától
Cím: 7100 Szekszárd, Mátyás kir. u. 4/c

(bejárat az Euronics felől)

További információk:

(02682)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 9-től október 13-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02689)

MENÜ Október 9. Október 10. Október 11. Október 12. Október 13.

„A”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves 

gazdagon
Karalábéleves Marhahús-

leves
Fokhagyma-

krémleves Kertészleves

Rizsfelfújt 
gyümölcs-

öntet

Bácskai 
rizses hús, 
céklasaláta

Főtt marha-
szelet,

gyümölcs-
mártás,

pirított dara

Sült 
csirkecomb, 

hagymás tört 
burgonya, 

savanyúság

Harcsa-
paprikás,

tészta

„B”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves 

gazdagon
Karalábéleves Marhahús-

leves
Fokhagyma-

krémleves Kertészleves

Pusztapörkölt,    
savanyúság

Rántott 
sertésborda,
friss saláta,

öntet

Csirkemáj 
rántva, 

majonézes 
burgonya-

saláta

Bakonyi 
sertésragu,

tészta

Roston 
csirkemell, 
zöldséges 
barna rizs

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecombfilé 
rántva,

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
rántva,

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
rántva,

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
rántva,

bugaci saláta

Csirkecombfilé 
rántva,

bugaci saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve, 
sokmagvas 
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve, 
sokmagvas 
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve, 
sokmagvas 
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve, 
sokmagvas 
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve, 
sokmagvas 
jázmin rizs

Tetőszigeteléssel foglalkozó partnervállalatunkhoz 
fiatalos, agilis LOGISZTIKAI MUNKATÁRSAT

keresünk Szekszárdra

Feladatok, amik Rád várnak:
•  minden, ami azt segíti elő, hogy a logisztikai folya-

matok rendben haladjanak;
•  egyeztetés, kapcsolattartás a beszállítókkal, gyár-

tókkal, ügyfelekkel;
• fuvarszervezés, menetlevél kiállítás;
• beszerzés, árukiadás, tárgyalás;
• a raktárban is kiismerd magad, ne vessz el benne;
• adminisztrációs folyamatok átlátása, kezelése;
• a fűnyírástól se riadj vissza.

Amit mi kínálunk Neked:
•  fi atalos, lendületes munkatársak, jó hangulat ga-

rantálva;
• 21. századi munkakörnyezet, renddel, tisztasággal;
• biliárdasztal nincs, de elmehetünk együtt biliárdozni;
• versenyképes fi zetés, juttatási csomag;
•  munkavállalói jogviszony (nem csinálunk semmit 

„okosba”).

Te vagy a jelöltünk, ha:
•  minimum középfokú végzettséggel rendelkezel;
•  nem kizáró ok, ha pályakezdő vagy, csak szeresd 

tevékenyen, munkával tölteni a munkaidődet, és 
felelősséggel vállald, amit elvégeztél;

•  szereted rendben tartani a dolgaidat, ám ha szük-
séges a káoszt is átlátod;

•  hamar feltalálod magad váratlan helyzetekben;
•  jó problémamegoldó képességgel rendelkezel, a 

probléma számodra nem probléma, hanem meg-
oldandó feladat;

•  szereted a változatos munkát, a kihívásokkal teli 
feladatok is motiválnak;

•  se az üzleti megjelenéstől, se a munkásruhától 
nem kapsz sokkot;

•  jól tudsz kommunikálni (nem kidumálni magad a 
helyzetből);

•  képes vagy egyszerre több szálon is futtatni az 
eseményeket;

•  képes vagy önállóan is elvégezni a munkádat.

Jelentkezésedhez szükséges önéletrajzodat a 
https://karrier.salio.hu/ oldalon vagy a 

job@salio.hu e-mail címre várjuk. (02697)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: +36–20/9920–821, +36–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(02703)

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ irodaházban

(Mátyás király u. 4/c)

OKTÓBER 11-én,
szerdán 08:00 – 13:00 óráig

• Pamut, krepp, fl anel, frotír, damaszt 
ágyneműk, lepedők, törölközők;
• párnák, párnahuzatok, plédek, 
ágytakarók, anginok, kötények, 

konyharuhák.
• Mosható téli műszálas paplanok: 

4.200,- Ft.
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

6.000,- Ft
• 3 részes paplangarnitúra:

6.500,- Ft. 
Kétszemélyes paplan,

pléd is kapható!!(02701)
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Október 1-ei rejtvényünk megfejtése: Szabó Magda: Régimódi történet, A Danaida
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Kovács Barnáné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését október 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Elég néked…”
Októberben, a reformáció hónap-
jában, sok rendezvény szolgálja 
a megemlékezést, a hálaadást 
egyházi és társadalmi szinten. 
Táborokat, előadásokat szervez-
tünk mi is, hogy a reformátori 
alapelvekkel megismerkedhesse-
nek gyermekek, ifjak és felnőttek 
egyaránt: egyedül a Szentírásból 
megismerhetően, egyedül Krisz-
tusban, egyedül hit által, egyedül 
kegyelemből van üdvösségünk, 
s ezért egyedül Istené a dicsőség! 
Az egyedül szócska ereje lendí-
tette mozgásba egykor a hitben 
megújuló tömegeket, hogy az em-
beriről az egyedül szentre, Istenre 
tekintve keressék az üdvös életet, 

a megszentelt életfolytatást, a fé-
lelemtől gyógyított reménységet.

Nagy kérdés bennem – s hi-
szem, sokakban –, hogy ma mi 
mozdíthatna meg szíveket, élete-
ket az ébredés, a megújulás felé, 
hogy emlékezésünk ne pusztán 
főhajtás legyen hitbeli elődeink 
előtt (ez is természetesen), hanem 
„élethajtássá” váljon Urunk előtt.

Bennem az egyedül szócskával 
együtt csendült meg egy másik: 
elég... S most nem felkiáltójellel 
írva, véget vetve valaminek, protes-
táló módon hangzott fel szívemben 
e szó, hanem csendre tisztogatva, 
elfogadásra felkészítve, ünneplőbe 
öltöztetve – elég. Mondhatnám így 
is – elegendő. A fáradt emberi lélek 
belső hiányaitól űzve, hajtva lohol 

újra és újra valami után, ami majd 
megelégíti, ami majd betölti, ami 
majd zörgő magányát gyógyítja. S 
e rohanásban elveszítjük mindazt, 
ami maradandóan a miénk, azt, 
ami táplálna és őrizne, ami kibélel-
né didergő létünket. A túltápláltan 
üres élet nem tud betelni semmivel, 
s ezért falja az élvezeteket, falja a 
fényt, az energiát, a programokat, a 
pillecukrot, a hiper-szuper titkokat, 
kalandokat... s mégis éhes marad.

Jézus ennyit mond: Elég néked 
az én kegyelmem... Elég – hiszen 
mindaz, amitől üres a szív, ami-
nek hiánya benne lüktet az emberi 
lélekben, az az Istenhez-tartozás 
gazdagsága. A bennünk sóhajtó 
isten-arcú űr csak Krisztus-arccal 
tölthető be – elég Ő. 

Elég néked az én kegyelmem... 
hogy gyógyuljon a bűntudat; 
Elég néked az én kegyelmem... 
hogy szeretve legyek, s értékesnek 
éljem meg magam; Elég néked az 
én kegyelmem... hogy békességre 
leljek; Elég néked az én kegyel-
mem... hogy szabaddá váljak 
félelmeimtől.

Nem lemondó minimalizmus 
ez, hanem a legtöbbre hivatott 
megelégedettség, a hőn vágyott 
gazdagság elérése, az öröm kia-
padhatatlan forrása, az elenge-
dés szabadsága, a megújulás, az 
élet felé fordulás titka.

Megtalálható, elfogadható - 
Elég néked az én kegyelmem... 
Ámen!   Kaszóné Kovács Karola  
 református lelkész 

XXVII. PSZICHOLÓGIAI KULTÚRA HETE A LÁTÁS JEGYÉBEN – 2017. október 9–13. 
A Mentálhigiénés Műhely Szek-
szárd és a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Pszichiátriai Osztá-
lya rendezvénysorozata.

Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ (Szent I. tér 10.) és a Placc 
– Ifjúsági Közösségi Tér (Piac tér 1.).

Program:
2017. október 9., hétfő 16:30
A pszichiátriai betegek alkotá-
saiból rendezett kiállítás meg-
nyitója. A Tücsök Zenés Színpad 
ráhangolója. Köszöntő: Pócs Mar-
git elnök, örömtréner. A kiállítást 
megnyitja: dr. Vendég Magdolna 
pszichiáter főorvos. A Szekszárdi 
Gitár Egyesület zenés megnyitója. 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, mozi előtere.

2017. október 9., hétfő 17:00
A látás és a lelki egészség kap-
csolata. Előadó: dr. Kovács Dóra 
szemész szakorvos. Helyszín: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ, kis 
Csatár terem.

2017. október 10., kedd 17:00
A láthatatlan ember. Előadó: Tö-
rök Iván, a Magyar Mentálhigié-
nés Szövetség tiszteletbeli elnöke, 
a rendezvény fővédnöke. Köz-
reműködnek Istlstekker Ivett és 
Mészáros Roland, a Tücsök Zenés 
Színpad szólistái. Helyszín: Placc – 
Ifjúsági Közösségi Tér (Piac tér 1.).

2017. október 11., szerda 17:00
(Nem) hiszek a szememnek. 
Előadó: Heilmann Ágnes pszi-
chológus. 

Helyszín: Placc – Ifjúsági Közös-
ségi Tér (Piac tér 1.).

2017. október 12., csütörtök 
17:00
A látás pszichológiája. Előadó: 
Kitanics Márk klinikai szakpszi-
chológus. Helyszín: Placc – Ifjúsági 
Közösségi Tér (Piac tér 1.).

2017. október 13., péntek 16:30
Franz Kafka: Közösség című műve 
alapján színpadi produkció a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház Pszi-
chiátriai Osztály Szocioterápiás és 
Rehabilitációs Részlege páciense-
inek előadásában Szalay Andrea 
vezetésével. 
17:00 Madártávlat-békaperspek-
tíva. Előadó: Dr. Kertész Ágnes 
pszichiáter, osztályvezető főorvos. 

Helyszín: Placc – Ifjúsági Közösségi 
Tér (Piac tér 1.).

A Pszichológiai Kultúra Hete 
programjai ingyenesen látogatha-
tók! A kiállítás 2017. október 30-
ig tekinthető meg a Babits Mihály 
Kulturális Központ nyitvatartási 
idejében.

A pszichológiai kultúra hete alatt 
adománygyűjtést szervezünk a Lelki 
Egészségünkért Alapítvány számára, 
amely a pszichiátriai betegek gondo-
zását segíti.

Információ: 
Pócs Margit elnök (20/473–0644), 
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár 
(74/511ć721; 20/353–4366); men-
talmuhely@gmail.com; www.men-
talmuhely.hu.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2018. évre a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2017/2018. 
tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok a 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rend-

védelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója,

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt, 

•  kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.
A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2017. no-
vember 7. 

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. (I. 
emelet 113 sz. irodában) kell be-
nyújtani. 

Részletes pályázati kiírás meg-
található:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálat Szekszárd, Béla király tér 8.
•  Polgármesteri Hivatal Humánszol-

gáltatási Igazgatóság Szociális Osz-
tály Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

• www.szekszard.hu
Információ: 
László Györgyi 
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. (I. 
emelet 113. sz. iroda)
Telefon: 74/319–051; 74/311–630
www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III.26.) Kormányrende-
let alapján ezennel kiírja a 2018. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a)  a 2017/2018. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások; vagy

b)  felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rendvédel-

mi feladatot ellátó szervek hivatásos 
és szerződéses állományú hallgatója,

•  doktori (PhD) képzésben vesz részt,
•  kizárólag külföldi intézménnyel áll 

hallgatói jogviszonyban és/vagy 
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok része-

sülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. 
évi felvételi eljárásban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézmény-
be, és tanulmányaikat a 2018/2019. 
tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva  Szekszárd, Vö-
rösmarty u. 5. I. emelet 113. számú 
irodában kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás meg-
található:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálat Szekszárd, Béla király tér 8.
•  Polgármesteri Hivatal Humánszol-

gáltatási Igazgatóság Szociális Osz-
tály Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

• www.szekszard.hu
Információ: László Györgyi 7100 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. (I. eme-
let 113. sz. iroda)Tel.: 74/319–051; 
74/311–630; www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Premier
a DBU-ban

Egy mai darabot, Daniel Wild 
„pacman city blues” című 
színjátlkát mutatja be októ-
ber 9-én, Szekszárdon a Ma-
gyarországi Német Színház.

„Színdarab 5 képben, egy visz-
szapillantásban és egy dalban” 
szól a műfaji meghatározás 
a 38 esztendős Daniel Wild 
2009-ben Németországban 
díjat nyert alkotásáról. A „pac-
man city blues” a saját magába 
szerelmes egománok egy olyan 
generációját mutatja be, aki-
ket az a veszély fenyeget, hogy 
a banalitás és önkényeskedés 
mocsarába süllyednek, hiszen 
már semmijük sincs, ami el-
len lázadhatnának. De minél 
nagyobb a szabadság, annál 
elkeseredettebb az értelem és 
a hely keresése iránti igény a 
világban.

Szereplők: Joshua – Andrzej 
Jaslikowski, Phoe – Janice Ru-
delsberger, Eckehard – Matt-
hias Patzelt, Piotr – Zakariás 
Máté. A darabot Florin Gab-
riel Ionescu rendező állította 
színpadra Szekszárdon, a dí-
szlet Csegöldi Erika munkáját 
dicséri.
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Lépcsőről-lépcsőre: az Európa-kupában folytatja a KSC
Az Euroliga-selejtező október 3-i visz-
szavágóján a házigazda Montpellier 
tizenöt pontos győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd ellen, amely 
így az Európa-kupa H-csoportjában foly-
tathatja a nemzetközi kupaszereplést.

Az Euroliga-selejtező első felvonásán szer-
zett egypontos előny és a bajnoki nyitá-
nyon az MTK felett aratott 40 pontos győ-
zelem birtokában utazott Montpellierbe az 
Atomerőmű KSC Szekszárd együttese. A 
csoportkörbe jutásról döntő visszavágónak 
még úgy is a francia gárda volt az esélyese, 
hogy a maródi Sacko mellett ezúttal a csa-
patkapitány Lardyt sem küldhette pályára 
Meziane edző.

Aztán a helyszínen helyet foglaló pár 
száz francia, illetve az internetes adást kö-
vető sok száz szekszárdi néző azt láthatta 
– már ha éppen nem akadozott a közvetítés 
–, hogy az első félidőben kiválóan műkö-
dött Djokics Zseljko vezetőedző taktikája. A 
szekszárdiak jól védekeztek, és türelmesen, 
pontosan támadták, így az első félidőben 
– a nyitó perceket leszámítva – végig ve-
zettek. Erkicsék a második negyedben már 
tíz ponttal tartottak előbbre, ám elég volt 
néhány technikai hiba a játékrész végén, és 
máris visszajött a meccsbe a BLMA.

A fordulást követően lendületben ma-
radtak a hazaiak, miközben a KSC játékán 
sem védekezésben, sem támadásban nem 
volt tetten érhető a korábbi határozottság. 
A Montpellier centerei eredményességé-
nek köszönhetően tíz ponttal ellépett, s 
innen már csak „futott” az eredmény után 
a Szekszárd.

– Az első két negyedben mindent meg-
csináltunk, amit elterveztünk, kiváló volt 
a csapatjáték támadásban és védekezésben 
is – nyilatkozta a találkozó után Djokics 
Zseljko vezetőedző. – A harmadik negyed-
ben aztán túl puhán védekeztünk, nem 
tudtuk tartani az ellenfél magas játékosa-
it, és elment a mérkőzés. Szerettünk volna 
bejutni az Euroliga csoportkörébe, de ez a 
realitás. Még újoncok vagyunk a nemzetkö-
zi porondon, minden lépcsőfokot meg kell 
másznunk – most jöhet az Európa-kupa.

A párharcot BLMA 165–151-es összesí-
téssel nyerte, és jutott az Euroliga B-cso-

portjába. A szekszárdiak az Európa-kupa 
H-jelű kvartettjében folytathatják, ahol 
az olasz Virtus Eirene, a cseh Basketball 
Nymburk és a portugál GDESSA-Barreiro 
gárdájával mérkőznek. A KSC első cso-
portmeccsét október 11-én, szerdán 20 
órától Szekszárdon játssza, az ellenfél a 
ragusai együttes lesz. A Virtusban két olasz 
válogatott mellett egy spanyol és két ame-
rikai légiós játszik. Utóbbiak egyike az a 
Jessica Kuster, aki tavaly még a PEAC-Pécs 
gárdáját erősítette.   - fl -

A levegő BMX-es akrobatái
Az egyre növekvő igény ha-
tására a Szekszárdi Sport-
központ létrehozta extrém 
sport szakosztályát, amely 
a szekszárdi és környékbeli 
street sportokat (BMX, dirt, 
gördeszka, görkorcsolya,  
roller) űző fiatalokat kívánja 
összefogni. A megalakulást 
egy versennyel „ünnepelték”.

A BMX bemutatóval egybekö-
tött „Ibvier best trick” viadalnak 
a sportcsarnok előtti tér adott 
helyet. A kimondottan erre az 
alkalomra épített funbox (kiug-
ró) volt az indulók segítségére, 
amelynek méretei (teljes hosszú-
sága több mint 7 m, szélessége 2.5 
m, magassága 1.6 m) garantálták, 
hogy látványos ugrásokat láthat-
nak az eseményre kilátogatók. 
Miközben a 15:00 órakor kezdő 
versenyig az indulók folyama-
tosan gyakorolták a trükköket, 

egyre csak érkeztek az ifjabb és 
idősebb kerékpárosok BMX-ek 
és „montik” nyergében. A via-
dalon végül 11 bringás mutatta 
be „kunsztjait”, amelyeket há-
rom tagú zsűri értékelt. Három 
fordulót követően holtverseny 
volt az élen, végül a „szétugrást” 
követően Muth Noel lett az első, 
megelőzve Dravecz Dánielt és az 
„ugrató” tervezőjét, Szily Ákost. 
A leglátványosabb trükköket 
bemutató versenyzőket egy-egy 
serleggel jutalmazták.
A frissen alakult extrém sport 
szakosztály távlati tervei között 
szerepel egy skate park létrehozá-
sa a városban. A verseny szervezői 
ezúton (is) köszönetet mondanak 
a versenyzőknek, a rendezésben 
segítséget nyújtóknak, a Szekszár-
di Sportközpontnak, a főtámoga-
tó IBVIER Bt-nek, valamint Sab-
ján Gábornak, Péczeli Gábornak 
és Erdélyi Tamásnak.   SZV

Jégmadarak: szezonkezdet

A budapesti Jégpalotában ren-
dezték az Őszi Gyermek Jég-
korong Fesztivált szeptember 
utolsó hétvégéjén, amin a Szek-
szárdi Sportközpont jégkorong 
szakosztálya is részt vett két 
mini (U10) csapattal. A Szek-
szárdi Jégmadarak hokisai re-

mekül helytálltak a a Székesfe-
hérvár, a White Sharks, a KSI, a 
MAC és a DVTK csapatai ellen.

A sikeres nap végén minden 
résztvevő oklevelet és érmet ve-
hetett át Csúszkától, a magyar 
jégkorong-válogatott kabalafi-
gurájától (képünkön).  R. P.

Szilasi és Kizakisz ezüstérmes
A Bükfürdő Kupa újonc és 
serdülő I. osztályú ranglista 
versenyen asztalhoz álltak 
szekszárdi fiatalok is.

Az újonc fiúknál (U11) a kor-
osztályos válogatott Kizakisz 
Georgiosz Nikolaosz a döntőig 
menetelt, ahol azonban páros-
beli társa, a szarvasi Szántosi 
Dávid győzött 3:1-re. A Yorgos 
SE fiatalja egy korosztállyal fel-
jebb is asztalhoz állt, és az U13-

as fiúknál is a fináléig jutott. Itt 
a tolnai Balogh Bence (Fastron 
AC) állta útját, így Kizakisz az 
U13-asoknál is ezüstérmes lett.

A serdülő lányok egyéni verse-
nyében Szilasi Flóra (Szekszárd 
AC) négy győztes mérkőzés után 
csak a döntőben maradt alul, így 
ezüstérmet szerzett, míg páros-
ban klubtársa, Domokos Fanni 
oldalán az elődöntőig menetelt, 
ahol a későbbi győztes állta az 
útjukat. SZV

Női Kosárlabda Euroliga-selejtező, 
2. mérkőzés. BLMA–Atomerőmű KSC 
Szekszárd 86–71 (15–24, 23–18, 25–
12, 23–17). Montpellier, 400 néző. 
V: Szmiljanics (szerb), Csender (romá-
niai), Williams (brit). BLMA: Bernies 
9/3, Sottana 8/3, BÄR 18/6, HURT 
20/3, KOBRYN 15. Csere: BANKOLE 
14/6, Kone 2, Sequeira, Ferranet, Al-
coverro. Edző: Rachid Meziane. Szek-
szárd: Studer Á. 3, Theodoreán 6, ER-
KIC 10/6, McCALL 19/9, KRNJICS 12. 
Csere: Oblak 10/6, Mansaré 2, Bálint 
9/9, Gereben, Kiss, Studer Zs. Edző: 
Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 
5–2, 4. p.: 5–10, 8. p.: 11–18, 15. p.: 
21–31, 18. p.: 32–36, 23. p.: 44–42, 27. 
p.: 58–46, 33. p.: 72–57, 37. p.: 79–66.

Cselgáncs. Az október 1-én 
megrendezett Országos Diák 
bajnokságon jól szerepeltek az 
OLC-Trans Gemenc JK sporto-
lói. Diák A korosztályban Len-
gyel-Hefner Annamária (-56 
kg) negyedik, a B korcsoport-
ban Andorka Kende (-50 kg) 
és Móga Martin (-55 kg) a má-
sodik, Sárosdi Ákos (-45 kg) a 
harmadik, Metzger Botond (-38 
kg) az ötödik helyen zárt, míg a 
C korosztály versenyében Dór 
Dávid (-30 kg) bronzérmes lett. 
Futsal. Az elmúlt idényben baj-
noki és Magyar Kupa ezüstérmes 
Agenta Girls Szekszárdi FC gárdá-
ja – a távozó Urbán és Szekér nél-
kül – Győrben kezdte (volna) az 
idényt, de a csarnok beázása miatt 

a találkozó félbeszakadt. Micskó 
Márk együttese a 2. fordulóban a 
Gyula gárdáját fogadta hazai pá-
lyán, és a nyáron igazolt Beke (2), 
valamint Ganczer, Buchmüller 
és Bogárdi góljaival 5–2-re nyert 
az újonc ellen. A szekszárdiak az 
elmúlt hétvégén már nem voltak 
ennyire eredményesek: a címvédő 
Hajdúböszörmény otthonában – 
tartalékos csapattal – vereséget 
szenvedtek (3–1).
Kézilabda. A Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női kézilabda csapata 
– a bajnoki nyitányon balszeren-
csés körülmények között elve-
szített győri találkozót követően 

– két győzelemmel „javított”. A 
Horváth Szimonetta és Mészá-
ros Melinda irányította Fekete 
Gólyák előbb a Gárdonyt ver-
ték hazai pályán (24–22), majd 
a második számú győri gárda, 
a VKL SE csarnokában nyertek 
fölényesen (15–37). A szekszár-
diak vasárnap a még pont nélkül 
álló Pilisvörösvár otthonában 
lépnek pályára.
Labdarúgás. Egyetlen gól 
döntött a labdarúgó NB III 
Közép-csoportjának 8. fordu-
lójában rendezett Szekszárdi 
UFC – Budapest Honvéd MFA 
találkozón. Ezt a hazaiak csere-

ként beállt középpályása, Turi 
Tamás lőtte a 67. percben, s ezzel 
az UFC értékes három pontot 
szerzett. Miután a Honvéd ki-
vételével a riválisok is nyertek, 
így Kvanduk János 12 pontos 
együttese a 9. helyet foglalja el a 
16 csapatos mezőnyben. Az éllo-
vas SZEOL gárdája – amely egy 
héttel korábban éppen az UFC 
ellen nyert 1–0-ra – 18 pontot 
gyűjtött. A Magyar Kupa főtáb-
láján még versenyben maradt 
szekszárdiak – Fejesék az előző 
körben büntetőpárbajban bú-
csúztatták az NB II-es Szeged 
2011-Grosics Akadémiát – a leg-
jobb 32 közé jutásért az ugyan-
csak másodosztályú Csákvárt 
fogadják október 25-én.

SPORTHÍREK

Erica McCall 19 pontig jutott
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
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• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

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

ÁCS REZSŐ polgármester
2017. október 9. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2017. október 17. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem.  (Szekszárd, Szent I. tér 
10.)

AGÓRA MOZI
Október 8., vasárnap

15:00 –  Lego Ninjago 2D

17:00 –  Tulipánláz

19:00 –  Nyílt tengeren –  

Cápák között

Október 9., hétfő

17:00 –  Tulipánláz

19:00 – Egyenesen át

Október 10., kedd

17:00 –  A négyzet

20:00 – Egyenesen át

Október 11., szerda

17:00 –  A négyzet

20:00 – Egyenesen át

Október 12., csütörtök
15:00 –  My Little Pony  

– A film
17:00 –  New York-i afférok
19:00 –  Szárnyas fejvadász 

2049 3D
Október 13., péntek
15:00 –  My Little Pony  

– A film
17:00 –  New York-i afférok
19:00 –  Szárnyas fejvadász 

2049 3D
Október 14., szombat
15:00 –  My Little Pony  

– A film
17:00 –  New York-i afférok
19:00 –  Szárnyas fejvadász 

2049 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 9–13. (hétfő – péntek)
XXVII. Pszichológiai Kultúra 
Hete A Látás Jegyében rendez-
vénysorozat 
(részletes program lapunk 10. 
oldalán).
Október 12. (csütörtök) 18:00 óra 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Tóth Krisz-
tinával.

Párducpompa című, tárcano-
vellák gyűjteményét tartalmazó 
kötetéről Ágoston Zoltán, a Je-
lenkor folyóirat főszerkesztője 
beszélget a szerzővel. A rendez-
vény a Jelenkor folyóirat és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
együttműködésében jön létre.

A belépés ingyenes.

Október 12. (csütörtök) 19:00 óra  
– Művészetek Háza
Magyar képek - spanyol tájak – a 
Musiciens Libres együttes kon-
certje.

A fellépő művészek nemzet-
közi versenyek díjazottjai, fesz-
tiválok résztvevői, és alapító 
tagjai a fiatal zenészekből alakult 
Musiciens Libresnek. Egy olyan 
zenei együttesnek, amely magas 
művészi szinten reprezentálja a 
klasszikus zenei értékeket, egy-
úttal haladó szellemet képviselve 
tárja fel a zene új dimenzióit. A 
koncert első fele – Magyar képek 
– tisztelettel adózás az elődök: 
Bartók, Liszt, Dohnányi, Farkas 
Ferenc felé.

Közreműködik: Környei Mik-
lós művészeti vezető (gitár), Raz-

valjajeva Anasztázia (hárfa), Si-
mon Dávid (fuvola), Szűcs Péter 
(klarinét), Mohai Bálint (fagott), 
Pregun Tamás (zongora).

Jegyár: 2.900,- Ft.

Október 15. (vasárnap) 10:30 
– Rendezvényterem
Vasárnapi Matiné: Pumukli - a 
Dumaszínház előadása.

Pumukli a virgonc kobold vá-
ratlanul felbukkan egy asztalos-
műhelyben. Csak az ott dolgozó 
mogorva, de kedves Éder mester 
számára látható. A 80-as évek 
népszerű televíziós mesesoroza-
tának színpadi változata.

Szereplők: Kalmár Gergely 
(Pumukli), Dombovári István 
(Éder mester), Lóránt Krisztina 
(Steinhauserné), Sáfár Anikó 
(Deinhingerné), Háhn Melissza 
(Erika), Tóth Rita (Bauerné), 
Pfeifer Marci (Udo), Zalai Tamás 
(Gázos-Hans). Rendező: Pille 
Tamás. 

Jegyár: 1500 Ft.

Október 16. (hétfő)17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem II.

Réalité – dr. Aknai Tamás előa-
dása. A 19. volt az utolsó század, 
amelyben még korstílusok ural-
kodtak, de az első, amelyben fel-
bukkant a 20. századra jellemző 
stíluspluralizmus. 

A belépés ingyenes.

Pályázati felhívás
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által

biztosított 2017. évi Klímaalap keretre

Szekszárd város önkormányzata 
2017-ben is forrást különített el vá-
rosi klímaprogramok szervezésére. A 
Klímaalapból olyan helyi programok 
megvalósítására lehet támogatást igé-
nyelni, melyek Szekszárd Klímastra-
tégiájával összhangban vannak.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által biztosított 
2017. évi klímaalap 1.500.000 Ft.

A pályázat célja: A Szekszárd 
Klímabarát Település Klímastraté-
giájában megfogalmazott feladatok 
megvalósításának támogatása, a 
saját források kiegészítése.

A Felhívás szekszárdi lakhelyű, 
székhelyű magánszemélyek, szer-
vezetek, intézmények Szekszárd 
közigazgatási területén belül meg-
valósuló programjára, beruházásá-
ra vonatkozik.
PÁLYÁZHATÓ CÉLOK:
I. Esővízgyűjtő edények (egyszer 
használt 1000 literes IBC tartály) 
beszerzése
I.1. Társasházak, lakóházak, ta-
nyák, hétvégi házak esővízgyűjtő 
rendszerének kialakítása. Keretösz-
szeg: 800.000 Ft.

II. Zöldfelület-gazdálkodás
II.1. „Zöldítsük Szekszárdot” la-
kossági program keretében igényel-
hető szaporítóanyagok, segédanya-
gok: facsemeték, cserjék, fűmag, 
komposzt, karó, stb.
II.2. „Zöldítsük Szekszárdot” intéz-
ményi (oktatási, nevelési) program 
keretében igényelhető szaporító-
anyagok, segédanyagok: facseme-
ték, cserjék, fűmag, komposzt, karó, 
stb. Keretösszeg: 450.000 Ft.
III. Környezeti nevelés (környe-
zetvédelem, klímavédelem, 
energiagazdálkodás)
III.1. Környezettudatos, klímatu-
datos képzések, bemutatók, prog-
ramok szervezése, lebonyolítása. 
Keretösszeg: 250.000 Ft.

A pályázatot írásban (papíron 
vagy e-mailben), a pályázati adat-
lapon, illetve jelentkezési lapon 
kell beküldeni a Szekszárdi Klí-
makör tevékenységét koordináló 
Zöldtárs Alapítványhoz (7100 
Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91., 
fszt. 1., vagy info@zoldtars.hu) 
legkésőbb 2017. október 31-ig.

MEGHÍVÓ
„Isten szavának igazát a szív a dalban éli át.”

(Luther Márton) 
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családját,
barátait, ismerőseit

2017. október 15-én (vasárnap) 17:00 órakor kezdődő
„Protestáns napi” hangversenyre a szekszárdi evangélikus 

templomba. 
Áhítat: dr. Hafenscher Károly, evangélikus lelkész,
a Reformációi Emlékbizottság miniszteri biztosa

Köszöntés: Ács Rezső polgármester 
Közreműködők: 

Valentiny Anett (klarinét) és Sándor Sebestyén Ábel (trombita), 
Lozsányi Tamás orgonaművész, Németh Judit előadóművész, 

az evangélikus gyülekezet felügyelő helyettese 
Vezényel: Naszladi Judit 

A hangverseny az Országos Protestáns Napok bejelentett és 
kiemelt Tolna megyei rendezvénye.

Tolna megye egyik legnagyobb
élelmiszer nagykereskedése felvételt hirdet
KIEMELT BÉREZÉSSEL az alábbi pozíciókra:

RAKTÁR VEZETŐ
Főbb feladatok, munkák:
•  Beérkezett áruk átvétele 

készletezése.
•  Megrendelt termékek 

komissiózása, kiadása.
•  HACCP rendszer működtetése 

a raktár területén.
• Időszakos leltár koordinálása.

RAKTÁROS
(4 fő) több műszakos munkarendben

Feladatok:
•   A megrendelt áruk összekészítése 

szállításra.
• Raktári rend fenntartása.
• Időszakos leltározás.

(02696)

Mindkét állásnál nagy előnyt 
jelent a hasonló területen 

szerzett tapasztalat.

ÉRDEKLŐDNI:
08:00–20:00 óráig 

a +36–30/3944–025-ös telefonszámon lehet.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02690)

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

(02684)



2017. október 8.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02691)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02686)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


