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Épülhet a tornacsarnok
→ 3. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Idősek napja
Kamarás Iván és zenekara, va-
lamint a Medinai Tamburaze-
nekar koncertjével köszöntöt-
te kedden az önkormányzat a 
nyugdíjasokat az idősek világ-
napján. A városvezetés meghí-
vását mintegy 1500 nyugdíjas 
fogadta el.
 → 2. oldal

Megújuló iskola
Szerda délután hivatalosan is 
átadták a Babits Mihály Álta-
lános Iskola megújult épületét. 
Az intézmény energetikai kor-
szerűsítése mintegy 150 millió 
forintból valósult meg a tan-
kerületi központ és az önkor-
mányzat összefogásában.
 → 3. oldal

Babák könyve
Szeptember utolsó szombat-
ján, a kulturális központ ren-
dezvénytermében tartott csalá-
di program keretében mutatták 
be a Szekszárdi Babák Köny-
vét, melybe minden regisztráló 
család csemetéje megörökítheti 
kéz- és lábnyomát.
 → 5. oldal

KSC-dupla
Magabiztos győzelemmel kezd-
te a szezont az Atomerőmű KSC 
Szekszárd, amely a bajnok-
ság nyitó fordulójában a tava-
lyi bronzérmes ZTE-t múlta fe-
lül, de nyerni tudott az amatőr 
bajnokságban induló szekszár-
di „csikócsapat” is.
 → 13. oldal
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Elkezdődhet a Babits tornacsarnokának építése
Mintegy 621 millió forintból 
épül tornacsarnok a Babits 
Mihály Általános Iskolában 
a Fekete Gólyák KC-nak kö-
szönhetően. Az ezzel kapcso-
latos vállalkozói szerződést 
sajtónyilvános eseményen 
írták alá szerda délelőtt az 
intézményben.

Új tornacsarnokkal bővül a Ba-
bits Mihály Általános Iskola. 
Mivel az intézményben jelenleg 
nem található megfelelő méretű 
és minőségű tornaterem, az új 
tornacsarnok, mely évtizedekre 
megoldja a problémát, mérföld-
kőnek számít az iskola életében 
– mondta Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere az intézményben 
szerda délelőtt megtartott sajtó-
tájékoztatón. Kiemelte, a létesít-
mény a Fekete Gólyák KC-nak 
(FKGC) és a kormánynak kö-
szönhetően épülhet meg, a klub 
által gyűjtött TAO-kedvezmény 
felhasználásával. Hozzáfűzte, az 
előkészítéshez szükséges forráso-
kat az önkormányzat biztosította.

A csarnok igazi szekszárdi 
projektként jön létre, hiszen 
amellett, hogy a szükséges for-
rásokat az FKGC gyűjtötte, az 
épületet szekszárdi szakembe-
rek tervezték és szekszárdi vál-

lalkozás építi majd fel – tudatta 
Ács Rezső. Azt is elmondta, a 
nem csak szép, de a városlakók 
számára is használható csarnok 
révén ismét bővül a sportolási 
lehetőségek köre Szekszárdon.

Botos Ilona intézményvezető 
a fejlesztést megköszönve el-
mondta, a jelenleg meglévő tor-
naterem és a tornaszoba mellett 
az udvart használják a testne-
velés órák megtartására – amíg 
az időjárás engedi. A csarnok 
nagy előrelépést jelent, ugyanis 
annak köszönhetően nagyban 
javulnak a mindennapos testne-
velés feltételei az intézményben.

Gerzsei Péter, a Szekszárdi 
Tankerületi Központ vezetője azt 

emelte ki, hogy bár már nem az 
önkormányzat a fenntartója az 
oktatási intézményeknek, mégis 
folyamatosan keresi a pályázati le-
hetőségeket, hogy a körülmények 
jobbá tételével javítsa a gyermekek 
és a pedagógusok mindennapjait.

Bay Attila, az FKGC ügyvezető 
elnöke elmondta, miután 2017-
ben a Garay János Általános 
Iskola tornatermének felújítását 
támogatták mintegy 50 millió 
forint értékben, arra gondoltak, 
hogy nagyobb fába vágják a 
fejszéjüket. A Babits iskola tor-
nacsarnokának építésére vonat-
kozó pályázatot 2017-ben adták 
be, 2018 végére pedig összegyűlt 
a szükséges pénz. A nyílt köz-

beszerzési eljáráson a szekszár-
di PSN Építőipari Kft. került ki 
nyertesen – tájékoztatott.

Mint részletezte, az 1590 
négyzetméter alapterületű csar-
nok bruttó 621 millió forintból 
épülhet meg. Maga a tornacsar-
nok 1090 négyzetméter területű, 
és hat méter belmagasságú lesz, 
így szabványméretű kézilabda-
pályát tudnak kialakítani, ami-
ből nem sok van Szekszárdon. 
Emellett megépül egy három-
szintes kiszolgáló létesítmény is, 
ahol öltözők, szertárak és mel-
lékhelyiségek kapnak helyet. A 
munka 2020 elején kezdődik és 
még a tanévben befejeződik.

Simcsik Norbert, a PSN Kft. 
ügyvezető-tulajdonosa arról 
tájékoztatott, hogy az alapozás 
jelentette, jelenti a legnagyobb 
kihívást. Az iskola alatt ugyanis 
pincerendszer található, amire 
a már lezárult tervezés, illetve 
a majdani építkezés során is 
tekintettel kell lenni. Annak ér-
dekében, hogy a pincékre minél 
kevesebb teher nehezedjen, egy 
könnyűszerkezetes, acélvázas 
csarnok épül a Babits iskolában.

A vállalkozási szerződést a 
sajtótájékoztatót követően Ács 
Rezső, Bay Attila és Simcsik Nor-
bert látta el kézjegyével. S. V.

Zenével köszöntötték az időseket Szekszárdon
Kamarás Iván és zenekara, 
valamint a Medinai Tam-
burazenekar koncertjével 
köszöntötte kedden az ön-
kormányzat a nyugdíjasokat 
az idősek (és a zene) világ-
napján, Szekszárdon.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere beszédében köszönetet 
mondott az időseknek, mert a 
szépkorúak munkája nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a város 
sokat fejlődött az elmúlt évtize-
dekben. Hozzátette, Szekszárd 
jó irányt vett az eltelt időkben 
és biztos abban, hogy sikerre 
ítéltetett.

A polgármester kiemelte, a 
város igyekszik nagy figyelmet 
fordítani az idősekre. Emlé-
keztetett, tavaly elnyerték az 
Időbarát Önkormányzat Dí-
jat. Az elismerés visszaigazo-
lása annak a munkának, amit 
a családok és az idősek érde-
kében végeztek – tette hoz-
zá. Mint részletezte, a város 
finanszírozásában elindult a 
kimondottan idősek részé-
re szervezett Harmadik Kor 
Egyeteme előadássorozat a 
PTE KPVK-n. Ezen túlmenő-
en a Babits Mihály Kulturális 
Központban létrehozták a Di-
gitális Jólét Program Pontot, 
ahol az időseknek nyújtanak 

segítséget az okos eszközök és 
a számítógép használata terén.

Emellett az önkormányzat 
minden évben ingyenes kon-
certre hívja a város nyugdíja-
sait, akiknek karácsonykor kis 
ajándékkal is kedveskednek. 
Hozzátette, kiváló kapcsolatot 
ápolnak az időskori klubokkal, 
melyekkel szorosan együttmű-
ködnek. Ugyancsak hozzáfűzte, 
a klubok vezetőinek javaslata 
alapján választották ki a koncert 
fellépőit is.

Munkájukat megköszönve a 
polgármester virágot adott át 
a nyugdíjas klubok vezetőinek: 
Bóvári Jánosnénak (Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület 

Szekszárdi Helyi Szervezete), 
Oravecz Jánosnénak (Platán 
Nyugdíjas Klub), Szabolcska 
Károlynénak (Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsé-
ge Szekszárd), Dózsa Gyuláné-
nak (Babits Nyugdíjas Klub), 
Zádor Bélánénak (Mentálhigi-
énés Műhely Önkéntes Központ 
Nyugdíjas Tagozat) és Szegedi 
Dezsőnének (Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesülete).

A Babits Mihály Kulturális 
Központban a nap folyamán 
három koncertet tartottak, me-
lyeken az önkormányzat meghí-
vására mintegy 1500 nyugdíjas 
vett részt.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Október 6. (vasárnap) – Brúnó, Renáta
Brúnó: ófelnémet eredetű; jelentése: barna, barnamedve.
Renáta: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

Október 7. (hétfő) – Amália
Amália: germán eredetű; jelentése: az Amálok (gót királyi család) + vé-
delem.

Október 8. (kedd) – Koppány
Koppány: török-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Október 9. (szerda) – Dénes
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istené-
nek ajánlott.

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 6.
(vasárnap)

Október 7.
(hétfő)

Október 8.
(kedd)

Október 9.
(szerda)

Október 10.
(csütörtök)

Október 11.
(péntek)

Október 12.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Kívül-belül megújult az iskola
Szerda délután hivatalosan 
is átadták a Babits Mihály 
Általános Iskola megújult 
épületét.

A rekonstrukcióra a szekszár-
di tankerület 135 millió fo-
rintot nyert, melyből az első 
és a második emeleten tíz 
tanterem, három szertár, az 
orvosi szoba és az összes vi-
zesblokk újult meg tavaly ősz-
re. A fűtésrendszert az idén 
modernizálták a tankerület 
14 millió forintos támogatá-
sával. A földszint, ahol az ön-
kormányzat működtetésében 
konyha és ebédlő, valamint 
ezen túlmenően tanári szo-

bák, irodák, technika-, illetve 
fejlesztő termek találhatók, 
felújítása mintegy két hete fe-

jeződött be a város és a tanke-
rület által közösen biztosított 
forrásból.  S. V.

FOTÓ: KISS ALBERT

Járdafelújítás
Az elmúlt években több kilomé-
ternyi járda és út újult meg Szek-
szárdon. A (szabadtéri) polgár-
mesteri fogadóórákon azonban 
kiderült, hogy ezen a téren még 
mindig van mit tenni.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány hozzájáru-
lásával idén nyáron, tíz helyen 
végeztek járda-felújítási mun-
kálatokat 34 millió forintból.

Most újabb négy helyen foly-
tatódnak a fejlesztések: 19 mil-
lió forintból a Szent-Györgyi 
Albert utcában két szakaszon, 
a Tolnai Lajos utcában és a 
Kadarka lakótelepen végzi el az 
aszfaltburkolatú járda felújítását 
a Kész Kft.  SZV
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Vándorbölcső
A rendezvényen két vándor-
bölcsőt is átadtak: egyiket a 
közösségteremtést, a gyer-
mekvállalást népszerűsítő 
„Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom” hozta 
el még májusban. Első lakó-
ja, Komáromi Áron azóta 
kinőtte, most új lakója lett. 
Az első mellé egy új bölcső is 
került, a Fitt Anyuka Boldog 
Baba-Mama Klub vezetője, 
Garay Beatrix felajánlásával. 
A két bölcsőben Inger Emőke 
és Gelencsér Tamara ringat-
hatják babáikat: ők igényel-
ték ezt a lehetőséget.

Nyomot hagynak: már könyvük is van a város babáinak
Már nem csak vándorbölcső-
jük, könyvük is van Szekszárd 
újszülöttjeinek. A „Nyomot 
hagyunk! Szekszárdi babák 
könyve” című kötet bemutató-
jára és az ahhoz kapcsolódó já-
tékos családi rendezvényre sok 
kisgyermekes pár látogatott el 
csemetéjével szeptember 28-
án a Babits Mihály Kulturális 
Központ Rendezvénytermébe.

A résztvevők valamennyien 
regisztrálták gyermeküket és 
persze magukat is a szépen ki-
vitelezett nagykönyvbe, amely 
ezentúl az adott évben Szek-
szárdon világra jött és itt la-

kóhellyel rendelkező babák 
adatait, valamint azok festékes 
tenyér- és talplenyomatát tar-
talmazza majd.

Az önkormányzat kezdemé-
nyezésével a város és az itt élő 
családok településhez való kö-
tődését szeretnék elősegíteni, 
hiszen – mint Ács Rezső polgár-
mester a könyvet bemutató saj-
tóeseményén fogalmazott – a fia-
talok jelentik a fejlődés motorját, 
a kisgyerekek a település jövőjét.

A szekszárdi városvezetése 
sok mindent tett az elmúlt évek-
ben ezen a téren: kiemelten ke-
zelték, fejlesztették a bölcsődei 
és óvodai ellátórendszert, bő-

vítették a bölcsődei férőhelyek 
számát. Mindezzel a szülők 
számára lehetőséget biztosítot-
tak arra, hogy az anyukák, ha 
dolgozni akarnak, napközben 
elhelyezhessék gyermekeiket. A 
város itt nem állt meg, óvodákat 
bővítettek, újítottak fel.

A polgármester kiemelte, dön-
téseivel a közgyűlés nyíltan vállal-
ja a családok támogatását, hiszen 
bennük látja a jövőt, ők jelentik a 
közösség alapját. Az önkormány-
zat 2016 áprilisától átvállalta az 
újszülöttek ultrahangvizsgálatá-
nak ötezer forintos költségét. A 
képviselő-testület idén augusztusi 
határozatának értelmében a 2019. 

január 1-je után született gyerme-
kek számára alanyi jogon jár tíze-
zer forint értékű ajándékutalvány, 
ennek fedezetét saját költségveté-
si forrásból biztosítja a város.

Ács Rezső hangsúlyozta, a 
jövőben a Városházán elérhető 
babakönyvvel az önkormányzat 
szeretne köszönetet mondani a 
szekszárdiaknak, hogy a megye-
székhelyet választották életük 
helyszínéül, itt alapítottak csa-
ládot.  Gy. L.
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Harmincöt millió kátyúzásra
Április eleje óta több mint 
1300 úthibát javítottak ki a 
szakemberek Szekszárdon.

Szeptember végéig megtörtént a 
megyeszékhely 277 utcájában az 
„ütőkátyúk” helyreállítása – kö-
zölte Schmidt Krisztián. Az ön-
kormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságának 
osztályvezetője elmondta, nyolc 
ütemben javították ki az útbur-
kolati hibákat. Először a fő- és 
buszútvonalakon kátyúztak, 
majd a kiszolgáló utak, végül 
az egyéb utak burkolatjavítási 
munkáit végezte el a kivitelező 
KÉSZ Kft.

A szakemberek több mint 
1700 négyzetméteren 80 köb-

méter aszfaltot bontottak fel 
és 240 tonnát dolgoztak be a 
kátyúkba mintegy 35 millió 
forint értékben. Az útfelújítás 
néhány helyen torlódással járt, 
ezért köszönik a lakosság türel-
mét. A buszútvonalak felméré-
sét újból elvégezték a szakem-
berek, és megkezdték a hibák 
javítását.

Az önkormányzat a kátyúk 
felmérésében továbbra is számít 
a lakosság együttműködésére. 
Kérik, hogy a 20x20 centiméter-
nél nagyobb és 5 centiméternél 
mélyebb útburkolati hibákról 
a muszak@szekszard.hu e-ma-
il címre küldjenek fényképet a 
hely megjelölésével (utca, ház-
szám).  SZV

Tehetségkutató bringaverseny
A Magyar Kerékpáros Szövetség 
és a KOMÉTA támogatásával 
tehetségkutató kerékpárversenyt 
szervez a Szekszárdi Sportköz-
pont október 12-én, szombaton 
8:30-tól. A megmérettetésre 
4–14 éves gyermekeket várnak, 
akik korcsoportokra bontva mé-
rik majd össze tudásukat.

A Baka István Általános Is-
kola melletti füves területen 
kijelölt pálya korosztályonként 
különböző nehézségű és hosz-
szúságú lesz, terepakadályokkal 
megtűzdelve (ugratók, bukka-
nók, egyensúlyozós elemek). A 
részvétel ingyenes, nevezésre a 
helyszínen is van lehetőség.

Fejvédő viselése minden 
pályára lépő számára végig 

kötelező! További részletek és 
előnevezés a Szekszárdi Sport-
központ honlapján (www.szek-
szardisport.hu). - rp -
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Bővül a szociális szolgáltatások finanszírozása
A megváltozott munkaképes-
ségű emberek munkához jutá-
sát segítő szervezetek pályáz-
hatnak állami támogatásra.  

Egy város közösségének az erejét 
az mutatja, hogy mennyire tud 
odafigyelni azokra a társadalmi 
csoportokra, amelyek bármi-
lyen okból nehezebben élik meg 
a hétköznapokat – mondta Ács 
Rezső polgármester az Ízlelő 
Családbarát Étteremben tartott 
hétfői sajtótájékoztatón.

A megyeszékhely az elmúlt 
években jól vizsgázott, hiszen 
több olyan kezdeményezést 
indított el, amellyel a szociális 
hálót erősíti. A város költségve-
tésének 400 millió forintos szo-
ciális keretéből 40 millió forint 
a saját forrás. Szekszárdon száz 
megváltozott munkaképességű 
ember dolgozik iskolákban, il-
letve önkormányzati tulajdonú 
vállalkozás alkalmazásában. A 
segítségnyújtással a hátrányos 
helyzetben élő embertársaink a 

társadalom, a közösség hasznos 
tagjának érzik magukat.

Szekszárdon az önkormány-
zat mellett több civil szerve-
zet és vállalkozás képviseli a 
megváltozott munkaképességű 
emberek érdekeit. Példaértékű 
vállalkozás az Ízlelő étterem, 
ahol fogyatékos, megváltozott 
munkaképességű kollégák te-
remtenek értéket.

Fülöp Attila, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 

szociális ügyekért felelős állam-
titkára az új pályázati kiírásról 
elöljáróban elmondta: a csalá-
dok jólétének kulcsa a szociális 
biztonság megteremtése, ennek 
alapja pedig a munkavégzés.

A foglalkoztatás lehetősé-
gét azoknak a társadalmi cso-
portoknak is biztosítani kell, 
akik valamilyen szempontból 
hátrányból indulnak. A fo-
gyatékosoké ilyen célcsoport. 
Esetükben a munkavégzés az 

önálló élet megteremtésének az 
alapját jelenti – tette hozzá az ál-
lamtitkár. Magyarországon ma 
mintegy 150 ezer megváltozott 
munkaképességű ember végez 
munkát, és majdnem ugyan-
ennyien vannak, akik kellő 
segítséggel, odafigyeléssel és 
támogatással képesek lennének 
dolgozni.

A 200 millió forint keretösz-
szegű pályázatra elsősorban 
olyan civil és érdekvédelmi szer-
vezetek, intézmények jelentke-
zését várják, melyek fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű 
emberek érdekvédelmét, se-
gítését látják el. Fülöp Attila 
kiemelte, a tender célja, hogy 
a szervezetek mentorálással, ta-
nácsadással, felkészítéssel meg-
felelő munkahelyekhez tudják 
juttatni a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű 
embereket. Pályázni október 
31-ig lehet az NFSZK Nonprofit 
Kft. honlapján (www.fszk.hu).

 Forrás: szekszard.hu
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„Egy óra belőlünk” – hangverseny a Zene világnapján
Október elsején, a Zene vi-
lágnapján a Garay János 
Gimnázium díszterme adott 
otthont az intézmény diákja-
inak hagyományos „Egy óra 
belőlünk” címet viselő hang-
versenyére.

A gimnázium tehetséges, ének-
lő és hangszeren tanuló növen-
dékei adtak ízelítőt tudásukból a 
2019/2020-as tanév zenei soro-
zatának nyitóelőadásán, melyet 
ezúttal is Naszladi Judit tanárnő 
szervezett.

A hangverseny nyitányaként 
Kovács Fanni (12. A) széki dalo-
kat énekelt (felkészítő dr. Ságodi 
Ibolya), majd a középiskolai ci-
tera szakkörének játékát élvez-
hette a teltházas közönség (mű-
vészeti vezetőjük Szabó József). 
Bakonyi Réka (8. o.), Vass Odett 
(8. o.), Harsányi Réka (9. D), 
Hajdú Bálint (11. A) és Kovács 
Fanni előadásában dél-alföldi 
népdalok hangzottak el.

A zeneszerző és zenepedagó-
gus Bartók Bélára emlékezve a 

kilenc csodaszarvas történetét 
feldolgozó ballada, a Cantata 
Profana csendült fel Szirányi 
Péter (11. D) előadásában, majd 
Sándor Zsigmond (10. D) Bar-
tók: Este a székelyeknél című 
zongoraművét játszotta (felké-
szítő tanárok: Báló Marianna és 
Erősné Máté Éva).

Hollósi Hanna (10. D), Fá-
bián Viktor (12. D) és Molnár 
Márta felkészítő tanár gitártri-
ójának műsorán különlegesség-
ként felcsendült többek között 
a belvárosi katolikus templom 
toronyóra-muzsikája is. Pilisi 
Anna (11. A) felkészítő taná-
rával, Tóth Mónikával alkotott 

duója Farrauto: Brazil tánc 
című darabját adta elő.

A HuMen zenekar (képün-
kön) tagjainak – Földesi Bálint 
harsona (10. A), Balogh Bene-
dek tuba (10. A), Sági Róbert 
dob (10. A), Kovács-Szabó 
Áron trombita (12. B) és négy 
tolnai vendégművész, Oszter 
András (vadászkürt), Létai Izsó 
(tenor szaxofon), Létai Péter 
(basszusgitár), Simon Ákos (gi-
tár) – különböző a zenei érdek-
lődése, ami egyedivé, színessé 
teszi hangzásukat. A popsláge-
reket (Panic! At The Disco: High 
hopes, Eiffel 65: Blue, Black Eyed 
Peas: Pump It) feldolgozó kon-

certjüket szűnni nem akaró vas-
taps kísérte.

A Zene világnapja alkalmá-
ból szervezett hangversenyen 
Ábrahám Dorottya (11. C) és 
Farkas-Kozics Iván (11. C) kon-
ferált. SZV

Tudomány játékosan és mikroszkóp alatt
Szeptember 27-én tartották a 
Garay János Gimnáziumban 
a hagyományos Kutatók Éj-
szakáját. A programhoz idén 
csatlakozott a megyei kórház 
és a levéltár is.

A Kutatók Éjszakája idei rendez-
vényét a 10.B biológia fakultáci-
ós csoportjának mikroszkópos 
vizsgálatokkal egybekötött rö-
vid előadásai vezették be, majd 
gimnázium diákjainak érdekes 
és látványos természettudomá-
nyos kísérleteket mutattak be az 
érdeklődőknek. Mészáros Fe-
renc egy érdekes nyelvi nyomo-
zás során nyelvünk történetébe 
és a környező szláv népekkel 
való kapcsolatunkba engedett 
bepillantást.

Miközben az iskola falai 
között Tóthné Gulácsi Beáta 
logikai játszóházzal várta a 
kisebbeket és nagyobbakat, 

Kovács Attila és Tőricht Pál 
pedig -196 °C-on végzett kí-
sérletet a folyékony nitrogén-
nel, addig az udvaron a Perczel 
Miklós Nemzetőr Bandérium 
Hagyományőrző Egyesület és 
az 52. Sorgyalog Ezred Hagyo-
mányőrző Egyesület képviselői 
tartottak fegyverbemutatóval 
egybekötött élménybeszámo-

lót a honvéd hagyományőr-
zésről.

A Kutatók Éjszakája idei 
programja Csillagnéző túrával 
zárult: a gimnázium tanárai-
nak vezetésével a diákok és az 
érdeklődők az iskolából a Ba-
ti-kereszt kilátóig gyalogoltak, 
ahol csillagokat és csillagképe-
ket néztek.  SZV

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755)
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Alsónyék – református temető
◆ Bátaszék, Garay utca – köztemető
◆  Mözs, Temető utca – katolikus 

temető
◆  Mözs, Temető utca – református

temető

◆ Szedres – köztemető
◆  Szekszárd – Alsóvárosi 

köztemető
◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆  Szekszárd – Szőlőhegyi 

köztemető
◆  Tolna, Hajós utca – katolikus

temető
az 1994-év előtt betemetett sírok;

a 2009-év előtt megváltott urnahelyek;
az 1959-év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 1.) felkeres-
ni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti 
rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) kor-
mányrendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 
hirdetmény megjelenését követően 6 hónap múlva, de legkésőbb 
2020. április 30-át követően felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdet-
ményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján jelentettük meg.

Első közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(04622)

Megemlékezés
KLÉZLI JÁNOS

3. éve, hogy elmentél közülünk

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
míg élünk, szeretünk és nem feledünk téged.

Szerető családod (04621)

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
 (Juhász Gyula: Consolatio)

Szeretteid
Dr. Domonyai Péter

halálának 1. évfordulóján(04610)

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

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04604)

A Kutatók Éjszakája idei 
programjához csatlakozott a 
Balassa János Kórház Patoló-
giai Osztálya is, ahol dr. Cifra 
János mesélt az érdeklődőknek, 
mi is történik a patológián, ka-
lauzolt a szövettani és a citoló-
giai diagnosztika világába.

A Vármegyeházán, a Tolna 
Megyei Levéltárban előadás 
hangzott el az őszirózsás for-
radalom és a Tanácsköztár-
saság idejének megyei esemé-
nyeiről, két boszorkányperen 
keresztül bepillantást nyerhet-
tünk a 18. századi Magyaror-
szág szellemi kultúrájába és 
társadalmi viszonyaiba. A 
levéltár munkatársai az MNL 
országos projektje keretében a 
családkutatás érdekességeire, 
lehetőségeire is felhívták az 
érdeklődők figyelmét.

A „Zene világnapját” Yehu-
di Menuhin hegedűművész 
és az UNESCO zenei taná-
csának felhívására 1975. 
óta ünnepelik. Célja a zene 
népszerűsítése a társadalom 
széles rétegei számára, illet-
ve a népek közti barátság és 
megbékélés szorgalmazása. 
A világnap szekszárdi prog-
ramjai között kedden déle-
lőtt a Kovács Zsolt karnagy 
dirigálta Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar (utca)zenélt a 
Szent István téren, délután 
pedig Tücsök Zenés Színpad 
gyermekcsoportjainak mű-
sorát hallhatták a járókelők.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 7-től október 11-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04600)

MENÜ Október 7. Október 8. Október 9. Október 10. Október 11.

„A”
1250 Ft

Sárgaborsó-
leves gazdagon Tarhonyaleves Marhahúsleves

Fokhagyma-
krémleves 
krutonnal

Kertészleves

Sajtos-tejfölös
spagetti

Halfilé ropogós 
bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Főtt marhahús,
gyümölcs-

mártás,
pirított dara

Rozmaringos
sült csirkecomb,

zöldborsós 
burgonyapüré

Reform
töltött

káposzta,
tejföl

„B”
1250 Ft

Sárgaborsó-
leves gazdagon Tarhonyaleves Marhahúsleves

Fokhagyma-
krémleves 
krutonnal

Kertészleves

Rántott csirke-
szárny, fűszeres 
parázsburgonya,

savanyúság

Mustáros
lencsefőzelék,

sült kolbász

Négysajtos 
lasagne

Füstölt sajttal 
töltött

sertésborda,
kukoricás rizs

Burrito
vörösbabbal,

saláta,
joghurtos

öntet

Napi
ajánlat
1150 Ft

Falusi rántott 
szelet,
tepsis

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
tepsis

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
tepsis

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
tepsis

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
tepsis

burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Mozzarellás-
tejszínes

csirkecombfilé,
párolt
bulgur

Mozzarellás-
tejszínes

csirkecombfilé,
párolt
bulgur

Mozzarellás-
tejszínes

csirkecombfilé,
párolt
bulgur

Mozzarellás-
tejszínes

csirkecombfilé,
párolt
bulgur

Mozzarellás-
tejszínes

csirkecombfilé,
párolt
bulgur

Szekszárd város területén végzendő munkákra
„C” jogosítvánnyal és tapasztalatt al rendelkező,

3,5 tonnás teherbírású gépkocsira
GÉPJÁRMŰVEZETŐI

állást hirdetünk.

Jelentkezését leadhatja: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. • Tel.: 74/529–260

E-mail: munkaugy@erovzrt.hu
(04625)

(04623)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Szezonváltás!
Megérkeztek
az őszi cipők!
Folyamatosan

érkeznek 
a téli modellek!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

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

GYŰSZŰBIRTOK
7100 Szekszárd,
Sárköz u. 11–14.

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

szombaton délelőtt

ALMAVÁSÁR
150 Ft/kg

Almalé és
friss must

is kapható!

(04619)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04608)

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
(04601)

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

(04611)
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Szeptember 29-ei rejtvényünk megfejtése: Bán Frigyes, Szent Péter esernyője 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kocsis Andrásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését október 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A mai Evangéliumban az Úr 
Jézus azt tanítja, hogy a hittel 
teli imára mindent megka-
punk: „Illés hozzánk hason-
lóan esendő ember volt, de 
esedezve imádkozott, hogy ne 
essék az eső, s nem is esett a 
földön három évig és hat hó-
napig.”  (Jak 5, 17)

A mai ember a világ forgatagá-
ban nem olvassa a Szentírást: a 
világ dolgai töltik be gondolatait. 
A mai Evangélium arra figyel-
meztet, hogy mindennapi mun-
kánk mellett hagyjunk időt arra, 
hogy megismerjük Jézus tanítá-
sát, és azt tettekre váltsuk. Ez a 
legfontosabb teendőnk, ha meg 

akarunk tanulni bölcsen élni 
ezen a földön, és ha el akarjuk 
érni az örök életet a másvilágon.

Szent Pál találóan írja: „az utol-
só napokban (...) mindig csak ta-
nulnak, de az igazság megismeré-
sére soha el nem jutnak.” (2Tim 3, 
1.7) Ma a sátán elveszi a csöndet, 
elvonja a figyelmet Istenről, hogy 
a lelkeket a pokolra taszítsa. Ne-

künk, keresztényeknek, kérnünk 
kell a kegyelmet, hogy bölcsen 
használjuk föl életünk minden 
percét, és mindig fordítsunk annyi 
időt lelkünk táplálására, ameny-
nyit az Úr akar. Ha hittel kérjük 
Tőle, be fogja osztani az időnket, 
és elvezet az örök üdvösségre: hi-
szen ezért halt meg a keresztfán.

Minden megkeresztelt ember-
nek kötelessége, hogy törődjön 
lelke állapotával, és a rá bízot-
takat is üdvösségre vezesse. Ezt 
már a földön megjutalmazza a 
Jóisten azzal, hogy elkerüli a sá-
tán csapdáit, halála után pedig 
színről színre fogja Őt csodálni 
és imádni mindörökké.

 Fekete Zoltán káplán

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alap-
ján ezennel kiírja a 2020. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2019/2020. tanév má-
sodik és a 2020/2021. tanév első 
félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

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

védelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos és szerződéses ál-
lományú hallgatója

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

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

önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. 
november 5. (kedd).

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

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálat Szekszárd, Béla király 
tér 8.

•  Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Igazgatóság Szoci-
ális Osztály Szekszárd, Vörös-
marty u. 5.

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

„B” 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 2020. évre a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.)  a 2019/2020. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy

b.)  felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

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

delmi feladatot ellátó szervek hi-
vatásos és szerződéses állományú 
hallgatója

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

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

szesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2020. évi felsőoktatási felvételi el-
járásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2020/2021. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2019. novem-
ber 5. (kedd).

A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva  a Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. I. emelet 113. szá-
mú irodában kell benyújtani.

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

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

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

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pszichológiai Kultúra Hete – Életünk ritmusai | 2019. október 7–11.

A Mentálhigiénés Műhely és 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztá-
lya tisztelettel és szeretettel 
meghívja a XXIX. Pszicholó-
giai Kultúra Hete rendezvény-
sorozatára.
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (Szekszárd, Szent 
István tér 10.)

2019. október 7. (hétfő)
•  16:30 | Kiállítás a pszichiátriai 

betegek munkáiból. Köszöntőt 
mond: Pócs Margit elnök. A ki-
állítást megnyitja: dr. Kertész 
Ágnes pszichiáter, osztályveze-
tő főorvos. Közreműködnek a 
Tücsök Zenés Színpad szólistái. 
Helyszín: Mozi előtér

•  17:00 | Szervóra – Belső rit-
musaink. Előadó: dr. Kertész 
Ágnes pszichiáter, osztályve-
zető főorvos. Helyszín: kis 
Csatár terem.

2019. október 8. (kedd)
•  17:00 | Ősi ritmusok tibe-

ti hangtálakkal – előadás és 
hangfürdő. Előadó: Kádasné 

Zlamál Anikó hangterapeuta. 
Helyszín: kis Csatár terem.

2019. október 9. (szerda)
•  17:00 | Külső ritmusaink – 
Tánc-Terápia. Előadó: dr. Ven-
dég Magdolna pszichiáter, főor-
vos. Helyszín: kis Csatár terem.

2019. október 10. (csütörtök)
•  17:00 | A légzés csodája. Lé-

lek-zet; Technika+Tudatos-
ság=Egészség+Jóllét – előadás 
és légzőgyakorlatok. Előadó: 
Orosz Anna légzés terapeuta, 
jógaoktató. Helyszín: kis Csa-
tár terem.

2019. október 11. (péntek)
•  17:00 | Lélek-Ritmus-Zene. 

Előadó: Pajor Márta zene-

pedagógus. Közreműködik a 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. 
Helyszín: kis Csatár terem.

A Pszichológiai Kultúra Hete 
programjai ingyenesen látogat-
hatók. A kiállítás október 12-
ig tekinthető meg, a kulturális 
központ nyitvatartási idejében. 
A hét során adománygyűjtést 
szerveznek a pszichiátriai be-
tegek gondozását segítő Lelki 
Egészségünkért Alapítvány szá-
mára.

További információ: Pócs 
Margit (20/473–0644; men-
talmuhely@gmail.com, www.
mentalmuhely.hu)

Meghívó
„Nagy Elődeink” – Szőlőterm-
esztési és borászati emlékülés 
Dicenty Dezső születésének 
140. évfordulója alkalmából

Időpont: 2019. október 14. 
(hétfő) 9:30 óra

Helyszín: BMKK (Szekszárd, 
Szent I. tér 10.)
Program:
• 09:30 Regisztráció
•  10:00 Megnyitó: Zsikó Zoltán 

ügyvezető igazgató, Babits Mi-
hály Kulturális Központ

•  10:15 Csepregi Pálra emlé-
kezik dr. Báló Borbála és dr. 
Fazekas István (SZIE Kerté-
szettudományi Kar)

•  10:40 Változik a klíma, változik a 
szőlőfajta használata is. Előadó: 
dr. Kocsis László (PE Georgikon 
Kar, Kertészeti tanszék)

•  11:10 A 2019-es évjárat új-
borainak kezelése és javítása. 
Előadó: Nyitrainé dr. Sárdy 
Diána Ágnes dékán (SZIE 
Kertészettudományi Kar)

•  11:40 Korreferátum: Szendei 
Gergő borász-szaktanácsadó

•  12:10 A 2019-es év szőlő nö-
vényvédelmének értékelése. 
Előadó: Neiner János szakta-
nácsadó

•  13:00 Emlékezés Dicenty 
Dezsőre az emléktáblánál – dr. 
Hajdú Edit

Szeretettel vár minden érdek-
lődőt a szervező Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör.

Élelmiszermentés
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete sikeresen pá-
lyázott a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület áruházi élelmiszer-
mentés pályázatára, és október 
1-én hivatalosan is megkezdték 
a közös munkát. A szekszárdi 
Tesco áruházból naponta „men-
tenek” élelmiszert és adják át 
azokat rászoruló látássérült tag-
társaik és családtagjaik részére.

A segítő munka végzéséhez 
önkénteseket várnak: aki szeret-
ne és tud segíteni, jelentkezzen az 
egyesület elérhetőségein (Szek-
szárd, Hunyadi u. 4., vagy a 
06–30/789–7480-as telefonon).
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A KSC utánpótlás korú játé-
kosokból álló csapata siker-
rel kezdte a 2019/2020-as 
amatőr bajnokságot, miután 
az NB I-es mérkőzés után 
101–79-es győzelmet aratott 
a Nagykanizsa ellen.

KSC Szekszárd II – Kani-
zsai Vadmacskák 101–79 
(12–14, 42–23, 23–19, 24–
23). A KSC legjobb dobói: 
Miklós M. 32/15, Renczes 
14/3, Vincze 10, Pop 9, 
Holcz 9. Edző: Harsányi 
Mária, Baki Eszter.

A Szekszárdi KKSE sportolóinak eredményei:
1. helyezett: MK-1 fiú U11 
(2000 m): Schein Dániel; 
MK-1 leány U10 (2000 m): 
Jámbor Lotti.

2. helyezett: MK-2 leány 
U11 (2000 m): Kilián Kincső–
Kercsmár Boglárka.

3. helyezett: MK-1 leány 
U12 (2000 m): Juhász Tama-
ra; K-2 fiú U14 (1000 m) Já-

vor Bence–Némedi Lőrinc. 4. 
helyezett: MK-1 fiú U10 (2000 
m): Schein Péter. 5. helyezett: 
MK-1 fiú U13 (2000 m): Ha-
vel Botond; K-2 fiú U14 (2000 
m): Jávor B.–Némedi L.; K-1 
fiú U13 (2000 m): Mészáros 
Hunor; K-1 leány U14 (2000 
m): Vigh Vivien.   

Duplán édes szezonnyitó: két sima KSC-siker
Magabiztos győzelemmel 
kezdte a szezont az Atom-
erőmű KSC Szekszárd együt-
tese, amely az élvonalbeli 
női kosárlabda bajnokság 
nyitó fordulójában közel 30 
ponttal múlta felül a tavalyi 
bronzérmes ZTE ellen.

Az első félidő nagy részében 
kiegyenlített küzdelem folyt a 
pályán, sőt a látogatók egy íz-
ben már nyolc ponttal is vezet-
tek (8. perc: 10–18). Szigorított 
védekezésén és támadásban is 
pontosabbá vált az Atomerőmű 
KSC Szekszárd, és a végül 20 
pontig jutó Ivana Dojkic ve-
zérletével a második tíz perc 
végén magához ragadta a kez-
deményezést.

A fordulást követően tovább 
nőtt a két együttes közötti 
különbség: a horvát karmes-
ter mellett Studer Á., Ruzic-
ková, Marshall és McCall is 
kétszámjegyű ponttal zárta a 

mérkőzést, így a KSC végül 
sima győzelmet aratott a tava-
lyi bronzérmes zalaiak ellen.

– Tipikus első mérkőzés volt 
abból a szempontból, hogy 
görcsösen kezdtünk. Aztán 
ahogy haladt előre a találkozó, 
úgy rázódott bele a játékba a 
csapat. Összességében pedig 
látványos, jó mérkőzést játszot-
tunk, főleg támadásban láttam 

szép megoldásokat a lányoktól 
– értékelt a lefújás után Djokics 
Zseljko vezetőedző.

Studerékre – akik ezen a hét-
végén a Vasas Akadémia ottho-
nában léptek parkettre – rend-
kívül sűrű hónap vár: a honi 
pontvadászatban és az Európa 
Kupában nem kevesebb, mint 
nyolc mérkőzésen lépnek pá-
lyára októberben. Kemény so-
rozatnak ígérkezik, mely során 
olyan a KSC Miskolcon (októ-
ber 13.) és Sopronban is (októ-
ber 27.) vizitál.

Női NB I., 1. forduló: Atom-
erőmű KSC Szekszárd–ZTE 
NKK 89–62 (16–20, 29–15, 
20–12, 24–15). 

Szekszárd, 800 néző. KSC: 
Studer Á. 16/6, Dojkic 20/6, 
Vincze 2, Ruzicková 15, Kiss 
2. Csere: Miklós, Marshall 15, 
McCall 11, Bálint 5/3, Theodo-
reán 3/3, Studer Zs. Edző: Djo-
kics Zseljko. A ZTE legjobbjai: 

Hayes 16, Burkholder 13, Nagy 
11/9.

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 6–5. 9. p.: 13–18. 12. p.: 
23–20. 18. p.: 35–31. 21. p.: 45–
35. 27. p.: 59–45. 35. p.: 73–53.

Kipontozódott: Horti (ZTE, 
37. p.).  SZV

Könyvtári Napok
A környezetvédelem állt az 
Országos Könyvtári Napok 
héten zajlott szekszárdi prog-
ramjainak előterében is.

Az Illyés Gyula megyei biblio-
téka első eseménye egy szabad-
téri kiállítás volt: a Garay téren 
a leendő Tudásközpont látvány-
terveivel ismertették meg a járó-
kelőket (képünkön). A hét során 
több népszerű író is vendégeske-
dett a felnőtt, illetve a gyermek-
könyvtárban, köztük például 
Endrei Judit és Lőrinc L. László.

A környezetvédelem témakö-
réhez kapcsolódott Baka György, 
a Zöldtárs Alapítvány vezetőjének 
szerdai „Mi lesz a Földdel, med-
dig tartható a fenntarthatatlan?” 
című előadása, Dombi Imre ter-
mészetvédelmi őr pedig a dene-
vérekről mesélt a gyerekeknek. A 
gyermekkönyvtárban hamarosan 
Madárbarát könyvtári kör alakul 
a madártani egyesület helyi cso-
portjának közreműködésével.

A programsorozat érdekes 
eleme lehet a „Könyves Vasár-
nap”, amikor Háy János tart 
könyvbemutatót és „szabadu-
ló-raktár” játékon is részt ve-
hetnek az érdeklődők. Ezen a 
napon első ízben vendégeske-
dik a Szekszárdi Muslinca Kó-
rus a bibliotékában, a dalosokat 
Dúzsi Tamás borász és Kis Pál 
István író is elkíséri.   SZV
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Sporthírek
Íjászat. Az elmúlt hétvé-
gén Tápiószentmártonban 
rendezték a WA Pályaíjász 
egyéni és csapat országos 
bajnokságot. Az Alisca Nyi-
lai ÍE két tehetséges fiatalja 
kiválóan szerepelt, hiszen 
mind az új országos csúcsot 
lövő Wehovszky Kíra Tícia 
(kadet korosztály), mind az 
ifik között induló Bencze 
Gábor aranyérmet szerzett.

Labdarúgás. Bravúros ide-
genbeli győzelmet aratott 
Kozármislenyben a takti-
kusan futballozó Szekszárdi 
UFC. Az NB III-as labda-
rúgó bajnokság Közép-cso-
portjának 8. fordulójában 
Dienes Pál együttese Arena 
Á. büntetőjével szerzett ve-
zetést, a győzelmet pedig 
Vituska I. 92. percben esett 
találata hozta meg a szek-
szárdiaknak.

A diákolimpián is jól lapátoltak
A hétvégén Fadd-Dombori 
adott otthont a kajak-kenu 
diákolimpia országos döntő-
jének.

Hatalmas mezőnyök gyűltek 
össze, összesen több mint 
200 futamot rendeztek, a ver-
senyzőket öt percenként in-
dították. Egy-egy korosztályt 
2-3 döntőbe kellett rendezni, 
hogy a sportolók „elférjenek” 
a vízen…

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
versenyzői – iskolájuk színeiben 
indulva – nagyon jól teljesítet-
tek, a dobogósok mellett sokan 
zártak a 4–12. hely valamelyi-
kén, ami remek eredmény ezen 
országos versenyen.

Jámbor Attila és Jámborné 
Inger Nikoletta tanítványai öt 
érmet gyűjtöttek, közte Schein 
Dániel és Jámbor Lotti révén 
két aranyat is. Az U12-es lányok 
2000 méteres versenyében har-

madikként záró Juhász Tamara 
(képünkön) az idei versenysze-
zonban nyújtott teljesítménye 
alapján bekerült a magyar kö-
lyök válogatottba, amellyel Du-
navarsányban edzőtáborozik 
majd október 14. és 19. között.

 SZV

Megértés vagy félreértés?
2019. október 7-én (hétfő) 
15:00 órakor folytatódik a 
Szekszárdi Harmadik Kor Egye-
teme. A PTE KPVK campusán 
(Szekszárd, Rákóczi u. 1.) dr. 
Kránicz Rita egyetemi docens 

és Hambuchné Dr. Kőhalmi 
Anikó egyetemi docens (PTE 
ÁOK) tart előadást „Megértés 
vagy félreértés? Orvos-beteg 
kommunikáció elméletben és 
gyakorlatban” címmel. 

Hőlégballonok másként Mártonfai Dénes fotóriporter képeiből 
nyílt kiállítás kedden az Amaryllis étteremben. A fotók az elmúlt 
két év őcsényi hőlégballon találkozóin készültek. A Tolnai Népúj-
ság fotósa a megnyitón elmondta, a szokványos hőlégballonos 
képeket szándékosan kerülte, mert az emberi erőfeszítést szerette 
volna megmutatni. A sorozat egy része már a Sajtófotó kiállításon 
is bemutatkozott, az étteremben egy hónapig lesz látható.   SZV
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AGÓRA MOZI
Október 6., vasárnap  

15:00 |  Mancs őrjárat
17:00 |  Halálos iramban: 

Hobbs és Shaw
19:30 |  Volt egyszer egy  

Hollywood

Október 7., hétfő 

– október 9.,  szerda

17:00 |  Halálos iramban: 
Hobbs és Shaw

19:30 |  Volt egyszer egy  
Hollywood

Október 10., csütörtök  

– október 12., szombat

15:00 |  Mi újság, kuflik?
17:00 |  Ad Astra  

– Út a csillagokba
19:30 | Joker

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. október 7–13. (hétfő – 
vasárnap) – Csatár terem
Pszichológiai Kultúra Hete

Megnyitó: 2019. október 7. 
(hétfő) 16:00, Mozi előtér. Előa-
dások: október 7. és 11. között, 
naponta 17:00 órától a Csatár 
teremben. Kiállítás a pszichiát-
riai gondozottak munkáiból. A 
Mentálhigiénés Műhely szerve-
zésében, a Lelki Egészségünkért 
Alapítvány közreműködésével.

2019. október 8–10. (kedd – 
csütörtök) – BMKK
Láthatatlan kiállítás

Megnyitó: október 8. (kedd) 
8:45 óra. A látogatók látássérült 
kísérő irányításával egy inter-
aktív utazáson vehetnek részt 
a vak emberek világába, ahol a 
tapintás, hangok és illatok nyo-
mán megtapasztalhatják, hogy a 
szem, mint érzékszerv kiiktatá-
sával is lehet szép és teljes a világ.

A tárlatvezetés kb. 20 percig 
tart a sötétben és 20–25 fős 
csoportok vehetnek részt egy 
csoportban. 

Előzetes bejelentkezés 
szükséges. Szervező: Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete. 

2019. október 9. (szerda) 
18:00 – Művészetek Háza
Rákász Gergely koncert

A „Lords of the Organ” so-
rozat a harmadik évadához 
érkezett, és már számos rangos 
fesztivál a műsorára tűzte. Bach 
és Vivaldi művei mellett fel-
csendül Gustav Holst Bolygók 
szvitjéből a Jupiter, Berlioz Rá-
kóczi indulója, és néhány fran-
cia romantikus – mindegyik 
Rákász Gergely átiratában. 

Jegyár: 2.990,- Ft.

2019. október 10. (csütörtök)  
17:00 – Művészetek Háza
Könyvbemutató

Szabadi Mihály „Hol kél a 
Nap?” című új könyvének be-
mutatója. A belépés ingyenes.

2019. október 13. (vasárnap) 
14:00 – Színházterem
Masha és a medve

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. október 8. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola 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. BMKK, Remete te-
rem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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 Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. BMKK, Remete 
terem. (Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

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

2019. október 8. (kedd) 10:00 – 16:00
Zseblámpás kalandtúra pincétől a padlásig

Tematikus vezetés kalandvágyó múzeumbúvároknak  
az intézmény látogatók elől elzárt területein. 

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
WMMM főépület (Szent I. tér 26.)

2019. október 11. (péntek) 15:00 – 17:00
Pincétől a padlásig

Látogatás a Vármegyeházi pincerendszerben, rendhagyó  
vezetésa légópincében, a börtöncellákban, a Baka Múzeumban 

és a GarayÉlménypicében. 
17:00 | A Szekszárdi Jazz Quartet koncertje a Borkútnál

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
WMMM Vármegyeházi Kiállítás Béla király tér 1.)

Részletes program: www.wmmm.hu

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezetének Nyug-
díjas Alapszervezete szüreti 
hangulatú teadélutánt tart. 
Tisztelettel meghívja tagjait, 
és minden érdeklődőt.
Program: 
1.)  „Szívküldi” Dalkör zenés 

műsora
2.)  Szüreti bevonulás és szüre-

ti páros tánc
Időpont: 2019. október 10. 

(csütörtök) 15:00 óra
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4.

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

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

Helyszín: BMKK, Csatár terem 
(Szent I. tér 10.)
I. ELŐADÁS
 „Lakástüzek elkerülése, illetve 
oltása” – a menekülő ember

Előadó: Bán Attila tűzoltó 
ezredes (Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság munka-
társa)
II. ELŐADÁS
„ Teendők tűzjelzés esetén” – a 

menekülő ember
Előadó: Sághy-Takács Krisz-

tián tűzoltó százados (Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársa)

A belépés díjtalan! Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala a 
munka törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. törvény alapján 
pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Gondnokságára 
portás munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

FELHÍVÁS a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről
1.) A veszettség gyógyíthatatlan, 
embernél, állatnál egyaránt halálos 
kimenetelű betegség. A betegség 
legfőbb terjesztője a RÓKA.
2. A védekezés leghatékonyabb, 
legkorszerűbb módszerét – a rókák 
veszettség elleni vakcinázását – Eu-
rópában évek óta sikerrel alkalmaz-
zák (1992. októberében hazánkban is 
megkezdődött a rókák vakcinázása). 
Első alkalommal a nyugati határöve-
zetben, az osztrák határtól számított 
kb. 25–30 km-es sávban került ki-
helyezésre a csalétek-vakcina, majd 
2004–2007. között az ország teljes 
területén zajlott a program. A kezelt 
területeket a járványügyi helyzet 
kedvező alakulása következtében 
fokozatosan csökkenteni lehetett. Je-
lenleg az ország déli és keleti határa 
mentén folytatódik a vakcinázás.
3.) A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára bűzös, 
de a rókák által kedvelt ízű és szagú 
csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm át-
mérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkés-
barna színű. A róka, miközben meg-
eszi a csalétket, szétrágja a kapszulát 
is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 

A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik.
4.) A csalétekbe helyezett vakcina 
emberre, állatra ártalmatlan, VE-
SZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett 
csalétekhez ennek ellenére NEM 
SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi 
esetre sem szabad felvágni vagy 
széttörni, mert a vakcina vírus a 
bőrbe, szájba, szembe, orrba, seb-
be kerülhet. Amennyiben ez mégis 
megtörténik, az alábbi biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni:

 a.) ha a vakcina ép bőrfelületre 
kerül, elegendő a jódtartalmú fer-
tőtlenítőszerrel vagy ennek hiá-
nyában 70 %-os alkohollal történő 
lemosás. Mindkettő beszerezhető a 
gyógyszertárakban. A jódtartalmú 
fertőtlenítőszer használata során 
keletkezett barnás folt szappanos 
lemosással eltávolítható. Ilyen jel-
legű érintkezés esetén védőoltásra 
nincs szükség;
 b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy 
nyálkahártyára kerül, haladéktala-
nul ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 

5.) A helyi vakcinázási kampány 
megkezdésétől számított huszonegy 

napig az ebeket megkötve vagy zárva 
kell tartani és csak pórázon szabad 
közterületre vinni. A jelzett időszak 
alatt a kezelt területen a járási fő-ál-
latorvos EBZÁRLATOT ÉS LEGELTE-
TÉSI TILALMAT RENDELT EL!

Ezek a korlátozó intézkedések 
elsősorban a vakcinázás hatékony-
ságát segítik azzal, hogy a kóborló 
ebek vagy legelő állatok ne vehessék 
fel a rókák számára kihelyezett csa-
létkeket.
6.) Aki a vakcinázott területen el-
hullott vadon élő vagy háziállatot 
talál, a tetemet hagyja érintetle-
nül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE 
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy 
VADÁSZTÁRSASÁGOT.
7.)  Kérjük, hogy a fentiekről gyer-

mekét is tájékozassa.
8.)  További felvilágosítással az Önök 

körzetében élő állatorvosok és 
orvosok szolgálnak.

9.)  A HELYI VAKCINÁZÁSI  
 KAMPÁNY IDŐPONTJA: 
2019. október 09. – október 13.

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
 Hivatal

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. október 1–31-ig tart.
(04603)

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. (04605)

Meghívó

A Herendi Porcelánmanufaktú-
ra Zrt. és a Wosinsky Mór ME-
gyei Múzeum tisztelettel meg-
hívja Önt, barátait és ismerőseit 
2019. október 9-én (szerdán) 
16:00 órára a szekszárdi Vár-
megyeháza Kiállítótermébe 
(Béla király tér 1.) az „Őszre 
hangolva” című kiállítás ünne-
pélyes megnyitójára.
A megjelenteket köszönti:
•  Ács Rezső Szekszárd Megyei 

Jogú Város polgármestere,
•  Ódor János Gábor a Wosinsky 

Mór Megyei Múzeum igazga-
tója,

•  dr. Simon Attila a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. ve-
zérigazgatója.

Közreműködnek: 
•  Szekszárdi Liaszt Ferenc Ze-

neiskola tanárai és növendékei.



2019. október 6.16

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04626)

Hátizsák, pulóver és széldzseki AKCIÓ
akár 50 % engedménnyel

VB Sportbolt
Új cím: 7100 Szekszárd Rákóczi u. 15.

Tel: 20/9269–535
Megközelítés a Mátyás király utca 4/C felől 

(Euronics Műszaki Áruháznál balra, Dominó Üzletház udvara) (04598)

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!

(04607)

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  (04606)

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

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

(04599)


