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→ 2. oldal

Vértanúk

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Alapellátás
Háromszázmillió forintból fej-
lesztik az alap egészségügyi el-
látást Szekszárdon. A Területi 
Operatív Program forrásainak 
köszönhetően megújul két há-
ziorvosi rendelő, és új ügyeleti 
központot alakítanak ki az Ybl 
utcában.
 → 3. oldal

Balassa-nap
Balassa Jánosra, a megyei kór-
ház névadójára emlékeztek 
szombaton, a Vármegyeháza 
dísztermében. Az egész napos 
program során tudományos 
előadások hangzottak el, és át-
adták Balassa napi kitüntetése-
ket is.
 → 5. oldal

Honismeret
Huszonöt éves múltra tekint 
vissza a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület. 
A szervezet 18. találkozóján dí-
jakat adták át, bemutatták leg-
újabb jubileumi kiadványukat, 
és emléktáblát is avattak a Vár-
megyeházán.
 → 7. oldal

Bajnoki érmek
Kitűnően szerepeltek a közel-
múltban megrendezett korosz-
tályos országos bajnokságokon 
az OLC Gemenc Judo Klub 
sportolói. A diák A és B kor-
csoport, illetve az U23-asok vi-
adalán nyolc érmet, közte egy 
aranyat gyűjtöttek.
 → 12. oldal
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Fedett buszvárók: tovább nőtt az utazók kényelme
Huszonegy buszmegálló vált 
fedetté, ezzel növelve az uta-
zóközönség komfortját Szek-
szárdon.

A fejlesztésnek köszönhetően a 
113 szekszárdi buszmegálló kö-
zül immár 84 fedett várót talál-
ni. Az átalakított buszmegállók 
a Szőlőhegytől egészen a Rákó-
czi utca északi részéig „nyúl-
nak”, így a város valamennyi 
területe érintett a fejlesztéssel.

A fedett buszmegállóknak kö-
szönhetően javul az utasok ké-
nyelme, hiszen az építmények 
védelmet nyújtanak az esős, szeles 
időben. A várók üvegfala 8 mm-
es biztonsági üvegből készült, így 
remélhetőleg a vandálok sem tud-
nak (akarnak) azokban kárt tenni 
– tudtuk meg Ács Rezső polgár-
mestertől kedd délelőtt, a busz-
megállók átadásáról a Kadarka 
utcában tartott sajtótájékoztatón.

A városvezető elmondta, hogy 
a mintegy 17 millió forintos be-
ruházás a paksi atomerőmű ál-
tal jegyzett a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány pá-

lyázata keretében valósult meg. 
A fejlesztésre 13 millió forint 
támogatást nyert az önkor-
mányzat, amely mintegy négy és 
fél millió forint önrésszel járult 
hozzá a beruházáshoz.

Ács Rezső tudatta, az önkor-
mányzathoz folyamatosan ér-
keztek a jelzések a fedett busz-
megállókra való igényről. Ennek 
szerettek volna eleget tenni. 
Emellett várható, hogy az új pak-
si atomerőművi blokkok építése 
nyomán megnő a város lakossá-

ga és az utazóközönség száma. 
Ez is indokolta a fejlesztést.

A Kadarka utcai megálló 
nemcsak fedetté vált, de a bu-
szöböl és a környező járdák is 
megújultak – közölte Ács Rezső. 
Hozzátette, Gyurkovics János, a 
körzet képviselője jelezte, hogy 
a Kadarka lakótelep környékén 
parkolási gondok tapasztalha-
tók, ezért terv készül a parko-
lóhelyek számát gyarapítására.

A polgármester emlékeztetett: 
az önkormányzat az elmúlt évek-

ben jelentős összegeket fordított 
a tömegközlekedés korszerűsíté-
sére. Új buszöblöket alakítottak 
ki, a tartósság jegyében ezeket a 
város több részén díszburkolattal 
látták el, illetve utastájékoztató 
rendszert építettek ki. Zárásként 
közölte, a fejlesztések nem áll-
nak le, a fennmaradó tizenkilenc 
buszmegálló fedetté alakítására 
is keresik a pályázati lehetőséget.

 S. V.
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NÉVNAP–TÁR
Október 15. (vasárnap) – Teréz, Terézia
Teréz: görög eredetű; jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadászni.
Terézia: a Teréz latinos továbbképzése.

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

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

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

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

Október 20. (péntek) – Vendel
Vendel: német eredetű; jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Október 21. (szombat) – Orsolya, Orsika
Orsolya:  1.) latin eredetű; jelentése: kis medve; 

2.) ófelnémet-latin eredetű; jelentése: ló, paripa.
Orsika: az Orsolya rövidített és kicsinyítőképzős származéka.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 15.
(vasárnap)

Október 16.
(hétfő)

Október 17.
(kedd)

Október 18.
(szerda)

Október 19.
(csütörtök)

Október 20.
(péntek)

Október 21.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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közepesen felhős | köd
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közepesen felhős
max. 24o , min. 10o

erősen felhős
max. 23o , min. 11o

gyenge eső
max. 18o , min. 10o

Új fedett buszmegállók
A mostani fejlesztésnek kö-
szönhetően a Garay János 
Gimnázium előtti buszmegál-
ló mellett fedett lett a Tartsay 
utcai, a Szőlő utcai, az Otthon 
utca és a Kerámia utca sarkán 
lévő megálló. A Sárköz, a Re-
mete, a Rákóczi, a Wesselényi, 
a Keselyűsi és a Bor utcában 
két-két buszváró, míg a Mérey 
utca–Bocskay utca sarkán, a 
Kőrösi-Csoma, a Zöldkert, a 
Kadarka és a Holub utcában 
egy-egy megálló újult meg.
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Aradi vértanúk emléknapja: a nemzet hősei előtt tisztelegtek
Mintegy kétszáz általános is-
kolás diák részvételével em-
lékeztek meg az 1848-49-es 
szabadságharc mártírjairól 
az Aradi Vértanúk emlék-
napján, október 6-án, a Béla 
király téren.

Az ünnepségen zenés irodalmi 
műsort adtak a szekszárdi Di-
enes Valéria Általános Iskola 
tanulói. A tanulók a megemlé-
kezésen felidézték a szabadság-
harc legfontosabb eseményeit és 
az aradi tizenhármak kivégzésé-
hez vezető történéseket.

1848 tavaszán a forrada-
lom szele söpört át Európán, 
Pesten március 15-én tört ki a 
forradalom, melyet követően 

megalakult a felelős magyar 
kormány. Az osztrák seregek 
rátámadtak a magyarokra, de a 
honvédek, köszönhetően a vitéz 
tábornokoknak, szinte az egész 
országból kiverték az ellenséges 
haderőt. Ekkor Ferenc József 
osztrák császár az orosz cártól 
kért segítséget.

Az oroszok kétszázezer fős 
sereggel támadtak. Hogy el-
kerüljék a hatalmas vérontást, 
Görgei Artúr tábornok vezette 
magyarok haderő 1849. augusz-
tus 13-án Világosnál letette a 
fegyvert. Az oroszok átadták az 
osztrákoknak a szabadságharc 
vezéreit, akik többségét egy-

szerűen felakasztották, mint a 
köztörvényes bűnözőket.

A megtorlás legvéresebb nap-
ja 1849. október 6. volt, amikor 
Aradon kivégezték a 13 hős tá-
bornokot, és velük egy időben 
gróf Batthyány Lajost, a felelős 
magyar kormány miniszter-
elnökét Budán – idézték fel a 
diákok. A tanulók ezt követően 
egyenként is megemlékeztek 
a mártírokról, a hősök képeit 
maguk előtt tartva.

A zenés irodalmi műsor vé-
gén a tanulók mécsest gyúj-
tottak, majd önkormányzati 
képviselők, intézmények kép-
viselői, diákok, nemzetőrök 
részvételével megkoszorúzták 

a 1848-49-es szabadságharc 
emlékművét. Tizenhárom diák 
egy-egy nemzeti színű szalagot 
tűzött egy-egy vértanú nevével 
egy nemzetőr által tartott rúd-
ra, melynek végére Csillagné 
Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
humán bizottságának elnöke 
gyászszalagot kötött. A diákok a 
megemlékezés zárásaként egy-
egy szál virágot is elhelyeztek az 
emlékműnél.

Az önkormányzat és a Babits 
Mihály Kulturális Központ által 
szervezett ünnepi megemléke-
zésen a Dienes Valéria Általános 
Iskola tanulói mellett közremű-
ködött a Magyar Nemzetőrség 
Tolna Megyei Szervezete. 

  S. V.

Az 1849. október 6-án kivég-
zett mártírok: gróf Batthyá-
ny Lajos, Knézich Károly, 
Nagysándor József, Dam-
janich János, Aulich Lajos, 
Lahner György, Poeltenberg 
Ernő, Leiningen-Westerburg 
Károly, Török Ignác, Vécsey 
Károly, Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, 
Lázár Vilmos.

Példa értékű környezettudatosság
Szekszárd városa már máso-
dik alkalommal pályázott és 
nyert „Holnap Városáért” dí-
jat, ezúttal a Természeti erő-
források hatékonyságáért 
kategóriában.

A 2010-ben alapított City Hun-
gary Program a fenntartható és 
élhető magyar városok vezető 
fóruma, mely azt tűzte ki célul, 
hogy olyan hazai és nemzetkö-
zi modelleket, tapasztalatokat, 
eszközöket mutasson be, ame-
lyek már eredményt hoztak, 
egyúttal ösztönző jellegű lehet a 
modernebb, fenntarthatóbb, él-
hetőbb életszínvonalra törekvő 
magyar városi önkormányzatok 
számára. Az ünnepélyes átadás-
ra október 6-án, Budapesten, 
Pest Megye Önkormányzatának 
dísztermében került sor, ahol az 
önkormányzat képviseletében 

Máté Péter polgármesteri taná-
csos vette át a kitüntetést.

Szekszárd 2016-ban indult 
először a programban a „Művé-
szet, a kultúra az örökség meg-
őrzéséért” kategóriában, akkor 
a Szüreti Fesztivállal nyerte el a 
„Holnap városáért" díjat. 

Forrás: Polgármesteri Kabinet

Fejlesztik az alapellátást
Háromszázmillió forintból 
fejlesztik az alap egészség-
ügyi ellátást Szekszárdon. 

A Területi Operatív Program 
(TOP) forrásainak köszönhető-
en – három pályázat keretében 
– megvalósuló fejlesztések része-
ként mintegy 24 millió forintból 
teljesen megújul a Kölcsey lakó-
telep 25. szám alatt található 2-es 
és 4-es számú felnőtt háziorvosi 
körzeti rendelő épülete – közölte 
a fejlesztésekről tartott csütörtö-
ki sajtótájékoztatón Ács Rezső 
polgármester.

Mintegy 63 millió forintból 
új épületet építenek a 3-as és a 
14-es számú felnőtt háziorvosi 
rendelő számára a Szabó Dezső 
utca és a Béri Balogh Ádám utca 
közötti területen, amelyet szin-
tén új bútorokkal és műszerekkel 
szerelnek fel. A fejlesztés legna-

gyobb elemeként új ügyeleti köz-
pontot alakítanak ki a volt BM-
klub épületéből. Az YBL Miklós 
utca 1. szám alatti épületben egy 
felnőtt és egy gyermek orvosi 
ügyelet kap helyet, de a 4-es szá-
mú gyermekorvosi rendelő is ide 
költözik, és a védőnői szolgálat is 
ide kerül. A több mint 200 millió 
forintos beruházás keretében az 
épületet akadálymentesítik.

Ács Rezső tudatta, a fejleszté-
seknek köszönhetően nagyban 
javul majd az ellátás színvona-
la Szekszárdon, de az önkor-
mányzat számára az is fontos, 
hogy vonzó munkakörnyeze-
tet teremtsen a fiatal orvosok 
számára. A tájékoztató végén a 
polgármester és Fehér János, az 
Államkincstár – mint közremű-
ködő szervezet – megyei igaz-
gatóságának vezetője írta alá a 
szerződést.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Balassa-nap: a megyei kórház névadójára emlékeztek
A Tolna megyei születésű Ba-
lassa Jánosra, a megyei kór-
ház névadójára emlékeztek 
szombaton, Szekszárdon a 
Vármegyeháza dísztermé-
ben. Az egész napos program 
során tudományos előadások 
hangzottak el, és átadták Ba-
lassa napi kitüntetéseket is. 

A sárszentlőrinci születésű se-
bészről, Balassa Jánosról kapta 
nevét a Tolna Megyei Kórház. 
A névadóra emlékezve az intéz-
mény minden évben megren-
dezi a Balassa napot. A Kórház 
Tudományos Tanácsa által meg-
hirdetett Balassa Pályázat ki-
emelt előadásai után Bíró László 
püspök beszélt a házasság és a 
család fontosságáról a szakmai 
közönségnek. Idén az előadók 
között volt Czigány György, a 
Magyar Televízió nyugalmazott 
művészeti főszerkesztője is, aki 
a versek és a zene gyógyító ha-
tásáról beszélt. Őt dr. Nagy Jó-
zsef nyugalmazott osztályvezető 
főorvos követte, aki „Negyven 
év az anyák szolgálatában” cím-
mel tartott előadást.

A délelőtti szakmai program 
végeztével ökumenikus isten-
tiszteletre a belvárosi templom-
ba várták a rendezvény részt-
vevőit, majd a Vármegyeházán 

átadták a Balassa napi kitüntető 
díjakat. Az  ünnepségen a ren-
dezvény fővédnökei, dr. Hor-
váth Kálmán kormánymegbí-
zott és Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, valamint dr. 
Németh Csaba főigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket.

„Szekszárd város önkormány-
zata fontosnak tartja, hogy a me-
gyeszékhely lakói jól felszerelt 
kórházban gyógyulhassanak. 
Ennek érdekében az önkormány-
zat korábban 10,5 millió forinttal 
járult hozzá a gyerekosztály felújí-
tásához és gondoskodott a Ren-
delőintézet festéséről is” – emlé-
keztetett a polgármester.

A megfelelő szintű egészség-
ügyi ellátáshoz jó szakemberek is 
kellenek, akiknek tevékenységét 
a Balassa János Kórház minden 
évben elismeri. Idén Balassa-dí-
jat érdemelt ki: a kórház Újszü-
lött Osztálya, a Tudományos 
Tanács vezetőségi tagjai: dr. Ha-
rangi Ferenc, dr. Wagner Gyula 
és dr. Vastag Oszkár, dr. Balogh 
Mária adjunktus, dr. Hajdu Zsu-
zsanna, az Izotópdiagnosztikai 
Osztály osztályvezető főorvosa, 
dr. Szemes László, a Sebészeti 
Osztály szakorvosa, dr. Szloszár 
Márta, az Ideggyógyászati Osz-
tály adjunktusa, Nichter Antal, 
a Pszichiátriai Osztály szakápo-

lója, Vida-Szaksz Andrea műtő 
szakasszisztens és gazdasági nő-
vér, Bajusz József, az autószerelő 
műhely csoportvezetője, György 
Hajnalka, a logisztikai és szállít-
mányozási osztály dolgozója, 
Molnárné Rippl Tünde élelme-
zési ügyintéző, Poltné Mikóczi 
Katalin, a bércsoport munka-
vállalója és Pulcz István.

Az ünnepség során kerítettek 
sort az adjunktusi és főorvosi 
kinevezések átadására is.

A Balassa pályázat díjazott-
jai, orvos kategória: dr. Szegi 
Tímea neurológus szakorvos 
jelölt, dr. Kovács Dóra szemész 
szakorvos, dr. Pálmai Péter se-
bész szakorvos jelölt. Emlékla-
pot vehetett át dr. Kiss Virág Pet-
ra bőrgyógyász szakorvos jelölt 
és dr. Szabó Hajnalka radiológus 
szakorvos jelölt. Szakdolgozói 
kategória: Kovács Boglárka gyó-
gytornász, Schneidler Mónika 
egyetemi okleveles ápoló, Kósá-
né László Anikó ápoló. Emlékla-
pot vehetett át Kulisity Klaudia 
labor asszisztens és Straubinger-
né Vince Ildikó szakasszisztens.

A legjobb kongresszusi be-
számolóért Taklerné Brautigam 
Irén szülésznő, diplomás ápoló, 
a Szülészet-Nőgyógyászati Osz-
tály osztályvezető ápolója vehe-
tett át elismerést.  - mwj -

Mammográfia: modern berendezések segítik a szűrést
Mintegy 70 millió forintból 
újult meg Szekszárdon a mam-
mográfiai centrum, amelynek 
átadó ünnepségét október 11-
én, szerdán tartották.

Közel 20 éve működik az em-
lőszűrést végző klinika a megye-
székhelyen. Az itt folyó magas 
szintű szakmai munka – melynek 
alapjait dr. Péntek Zoltán főorvos 
rakta le – bizonyítéka az a statisz-
tikai adat, miszerint hazánkban 
éppen Tolnában a legalacsonyabb 
az emlőrákban elhunytak aránya.

A kórház Lila épületében 
működő mammográfiai cent-
rum naponta mintegy félszáz 

pácienst fogad. A vizsgálatra 
visszatérő hölgyek – a 45-65 
év közötti korosztály tagjainak 
két évente kell megjelennie 
szűrésen – azonnal észreveszik 
a változást. A Mamma Zrt. sa-
ját beruházásában megvalósult 
fejlesztés keretében megújult, 
barátságos környezet és 21. 
századi műszerek fogadják a 
vizsgálatra érkezőket. Az átadó 
ünnepségen dr. Németh Csaba, 
a megyei kórház főigazgatója és 
dr. Nemerey Zsuzsanna cent-
rumvezető főorvos a fejlesztés 
fontosságáról szólt, dr. Péntek 
Zoltán pedig az emlőszűrés 
magyar-svéd sikertörténetét 

elevenítette fel. A főorvostól 
megtudhattuk, hogy az új, di-
gitális berendezés alacsonyabb 
sugárterhelés mellett sokkal 
jobb képalkotást tesz lehetővé. 
Ez segíti a betegség korai fel-
ismerését, miután a rákos da-
ganatok kialakulását megelőző 
meszesedések is feltárhatóak.

A vidéken Szekszárd mellett 
Kecskeméten és Szolnokon 
centrumot működtető Mamma 
Zrt. vezérigazgatójától, Vadászy 
Andrástól megtudtuk, hogy egy 
speciális röntgen gép, a digitális 
mammográf berendezés mel-
lett egy azt kiszolgáló leletező 
munkaállomás és ultrahang-be-

rendezés is munkába állt. A 
Mamma Zrt. fővárosi és vidéki 
klinikái, valamint mobil szű-
rőállomása évente közel 25 ezer 
hölgy vizsgálatát végzi el. SZV

Kevesebb trendibb munkahely van Szekszárdon, mint A Kávé 
Háza! Büszkék vagyunk, hogy mi építhetjük a csapatukat, 

ahová azonnali kezdéssel
IRODAI ASSZISZTENS kollégát keresünk

Ezek a feladatok várnak Rád az új munkakörödben:
•  Fuvarszervezés, EKÁER folyamatok kezelése 
•  Beérkező vevői megrendelések rögzítése
•  Futárokkal, csomagküldéssel kapcsolatos ügyintézés
•  Személyes vásárlók fogadása, magas szintű kiszolgálása
•  Munkaügyi feladatok (jelenléti ív, szabadságok kezelése) 

ellátása a teljes állományra
•  Különböző külső és belső elvárásoknak megfelelő nyil-

vántartások vezetése
•  Havi és negyedéves statisztikák, kimutatások készítése a 

tulajdonosok és hatóságok felé
•  Készpénzkezelés, házipénztár naprakész vezetése, pon-

tos dokumentálása
•  Könyvelő partnercéggel egyeztetés, folyamatos kapcso-

lattartás
•  Kimenő és bejövő számlák kezelés, bevételi pénztár bi-

zonylatok dokumentálása
•  Vállalatirányítási rendszer megfelelő kezelése

Téged keresünk, ha az alábbi elvárásoknak megfelelsz:
•  Egyszerűen szeretsz, tudsz, akarsz dolgozni, jó csapat-

hoz tartozni
•  Irodai adminisztratív területen tapasztalattal rendelkezel
•  Kommunikációképes angol tudásod van
•  EKÁER rendszer ismerete előnyt jelent
•  Rugalmas vagy és nyitott az új ismeretekre, új kihívá-

sokra

Jelentkezésedet fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel 
a job@salio.hu email címre várjuk!

Kérdések esetén készséggel segítünk.
(02718)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 16-tól október 20-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02708)

MENÜ Október 16. Október 17. Október 18. Október 19. Október 20.

„A”
1050 Ft

Szárnyas
raguleves

Vegyes
gyümölcsleves

Brokkolikrém-
leves Tarhonyaleves Karfiolleves

Burgonyás  
tészta,

csemege 
uborka

Kelkáposzta-
főzelék,

sertéspörkölt

Mustáros 
csirkecomb,

párolt rizs

Rántott 
sertésborda, 
franciasaláta

Paradicsomos
húsgombóc, 

főtt burgonya

„B”
1050 Ft

Szárnyas
raguleves

Vegyes 
gyümölcsleves

Brokkolikrém-
leves Tarhonyaleves Karfiolleves

Csülök Pékné 
módra,

savanyúság
Lasagne Chili con 

carne
Hentestokány,

tészta

Tengeri 
halfilé rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Napi
ajánlat
950 Ft

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás 

jázmin rizs,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

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

(02705)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(02721)

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

(02715)

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

INGYENES ISMERTETŐ:
október 17-én, kedden, 17 órakor

(Rákóczi u. 1.)
November 18, 19, 25, 26.

Információ:
74/528–300

(02712)( 02719)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

SZAMOS 
gyermekcipők
és szandálok

30%
engedménnyel

október 16–20-ig!
Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/
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A fiatalok őrizzék tovább a honismeret lángját
Huszonöt éves múltra tekint 
vissza a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület. 
A 27 településről 104 taggal 
rendelkező szervezet 18. me-
gyei találkozóján átadták a 
névadóról elnevezett díjat, be-
mutatták legújabb jubileumi 
kiadványukat, és emléktáblát 
is avattak a Vármegyeházán. 

A az eredményekről, számvetés-
ről és a jövőről is szóló október 
7-i rendezvénynek a Babits Mi-
hály Kulturális Központ adott 
otthont, amelyen Ács Rezső 
polgármester, Ribányi József, 
a megyei közgyűlés alelnöke is 
méltatta az egyesület tevékeny-
ségét. Az eseményen többek 
közt Csillagné Szánthó Polixé-
na, a közgyűlés humán bizott-
sági elnöke; Németh Judit, a 
megyei könyvtár nyugalmazott 
igazgatója, valamint Zentai 
András, a Garay Gimnázium 
címzetes igazgatója is jelen volt.

Ács Rezső köszöntőjében 
kiemelte: a városnak azon kell 
lennie, hogy a helyi értékeket, 
emlékeket méltóképp bemu-
tathassa. Ehhez kapcsolódva 
szorgalmazta, hogy a 21. század 
eszközeit felhasználva minél 
több fiatal kapcsolódjon az ér-
tékmegőrző munkához. Mint 
megállapította, fontos, hogy a 
fiatal generáció tisztába legyen 

vele, mit ad számára a település, 
ahonnan származik. Ribányi Jó-
zsef szerint értékmegőrzésben 
a „huszonnegyedik órában va-
gyunk”. Mivel az ötvenes évek-
ben megsérültek a hagyományos 
szakrális generációk. A megyei 
közgyűlés alelnöke a jubileum 
alkalmából emléklapot adott 
át az egyesület elnökének, dr. 
Gesztesi Enikőnek. Utóbbi kö-
szöntőjében méltatta száznál is 
több tagot számláló közösségük 
hagyományőrző, hagyomány-
mentő és publikáló tevékenysé-
gét, szakmai munkáját.

A kulturális központ igazga-
tója, Zsikó Zoltán arról beszélt: 
akkor nem válik földönfutóvá 
az ember, ha szellemi, lelki vég-
várépítésbe fog környezetében. 
A Honismereti Szövetség titká-

ra, Bartha Éva szerint az egye-
sület ragyogó munkát végez, 
egyben megköszönte a város és 
a megye partnerségét.

Az ünnepségnek lugosi ven-
dégei is voltak: dr. Bakk Miklós, 
a kolozsvári Sapiencia egyetem 
professzora, valamint Király 
Zoltán, a Lugosi Hírmondó 
szerkesztője és felesége, Király 
Rozália nyugalmazott pedagó-
gus is megtisztelte a rendez-
vényt. Dr. Bakk Miklós a ha-
gyományápolással foglalkozók 
nélkülözhetetlenségét a fák lé-
tezéséhez hasonlította, amelyek 
gyökereiken át felvett tápanyag-
ból hozzák termésüket.

Az 1992 novemberében a Tol-
na Megyei Levéltárban 17 taggal 
megalakult egyesület „Negyed-
század – Mozaikok a Tolna Me-

gyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület életéből” című jubi-
leumi kötetét dr. Dobos Gyula 
nyugalmazott levéltár igazgató, 
a kiadvány szerkesztője mutatta 
be. A 152 oldalas, 68 képpel és 
16 színes melléklettel illusztrált 
kötet az egyesület életéből be-
mutatja mindazt, amire 25 éves 
történetük során pillérként te-
kintenek.  Gy. L.

Mormotákat is etettek a Dienes diákjai
Idén nyáron is több helyen 
táboroztak a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola felső tagozatos, 
német nyelvet tanuló diákjai. 
Ezek közül is kiemelkedő él-
ményt jelentett az osztrák Kap-
runba szervezett nyelvi tábor.

A program célja volt, hogy a ta-
nulók az iskolában szerzett tu-
dást anyanyelvi környezetben 
alkalmazhassák, szókincsüket 
gyarapíthassák. Emellett persze 
az alpesi táj szépségeit, a hely kul-
turális örökségét is felfedezhették 
maguknak. A júliusi táborozást 

az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt pályázat tette 
lehetővé, az elnyert támogatást 
a helyi német nemzetiségi ön-
kormányzat további kétszázezer 
forinttal egészítette ki – infor-
málta lapunkat a tábor vezetője, 
Prischetzkyné Márkus Emőke 
igazgatóhelyettes.

A program során – a nyelvórák 
mellett – városismereti versenyt is 
rendeztek, amelynek során a diá-
koknak a helyieket megszólítva 
kellett feladatokat megoldaniuk. 
Ottlétük alatt ellátogattak Auszt-
ria legmagasabb pontjára, a 3798 

méter magasan lévő Grossglock-
nerre is, de etettek mormotákat, 
láttak zergéket, sőt, Európa leg-
magasabb vízesésénél, a Krimml 
tövében is jártak. Nem minden-
napi élmény volt a Hohe Tauern 
interaktív kiállítóközpont, ahol 
„panoráma moziban” néztek meg 
egy természetfilmet, de az élmé-
nyek közül a fürdőzés és a nyári 
bob sem hiányzott.

– Örömmel tapasztaltuk, mi-
lyen jól használják az iskolában 
megszerzett tudásanyagot, s 
mennyire talpraesettnek és segí-
tőkészek a gyerekek – tette hozzá 

Prischetzkyné Márkus Emőke. 
(A tábor Szekszárd önkormány-
zata támogatásával jött létre.)  
 Gy. L.

Könyvtári napok: egy nagy ölelés a bibliotékának
Több százan látogattak el az 
Országos Könyvtári Napo-
kon az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárba, ahol az országos 
programsorozathoz igazodva 
október 2. és 8. között várták – 
többek között könyvbemuta-
tókkal – az olvasóközönséget.

Az Országos Könyvtári Napok 
évről-évre több ezer látoga-
tót vonz, szerte az országban. 
Tolna megyében is több vá-
rosban várták a könyvtárakba 
az érdeklődőket. Szekszár-
don az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárban az érdeklődők 
megismerhették Szepesi Lász-
ló rádiós újságíró interjúinak 
gyűjteményét. Igazi helytör-
téneti kincs ez, hiszen Szepesi 
László évtizedek óta tudósít 
Tolna megyéből, olyan jelentős 

eseményekről, mint például az 
atomerőmű építése.

Nagyon sokan vettek részt 
a „Gemenc az árterek világa” 
című film bemutatóján. Barku-
ti Balázs, az alkotó személyes 
élménybeszámolója is igazi 

érdekességnek bizonyult. Szin-
tén nagy érdeklődés övezte 
„A bilincs a szabadság legyen” 
című kötet bemutatóját, amely 
Mészöly Miklós és Polcz Alai-
ne levelezését tárja az olvasók 
elé. A kötet szerkesztője, Nagy 

Boglárka (képünkön) elmondta: 
a nagyközönség most először 
pillanthatott bele ebbe a könyv-
be, tehát tulajdonképpen Szek-
szárdon zajlott az ősbemutató. 
A kötetből idézetek hangzottak 
el Rubányi Anita és ifj. Töttös 
Gábor előadásában. A kötet 
megvásárolható az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban. 

A legnagyobb érdeklődés a 
„Minőség borban, kávéban, 
zenében a könyvtárban” című 
programot övezte – mondta el 
Liebhauser János, a könyvtár 
igazgatója. A zene-, bor- és ká-
vékóstolást Németh János, Tóth 
Sándor és Kovács Gábor prezen-
tálták, majd a jókedvű közönség 
– az „Öleld meg a könyvtárad!” 
mozgalom jegyében – együtt 
„átölelte” a könyvtárat.

  - mwj -

Az eseményen – amelyen je-
len volt az Egyesület korábbi 
elnöke, Szilágyi Mihály és 
Kaczián János is –elismeré-
seket is adtak át. Szabadi Mi-
hály a Honismereti Szövetség 
Honismereti Munkáért Érem 
kitüntetést vehette át. Gutai 
Istvánt, a Paksi Városi Könyv-
tár nyugalmazott igazgatóját, 
Klézli Erzsébetet, az egyesület 
könyvelőjét, Kult Imrénét, a 
bonyhádi Solymár Imre Vá-
rosi Könyvtár vezetőjét és 
Müller Ádámot, a Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetőjét, valamint a Kisszékelyi 
Kulturális Egyesületet a Hon-
ismereti Szövetség emléklap-
jával ismerték el. Az Egyed 
Antal-díjat idén Vargáné Ko-
vács Veronika csipkekészítő, 
hímző, illetve a Kölesdi Köz-
életi Egyesület Népfőiskolája 
kapta. Végül köszöntötték az 
egyesület nyolcvanéveseit is.

Új könyvtára lesz a városnak
Se szeri, se száma azoknak 
a tervvariációknak, amelyek 
egy új, minden szempontból 
megfelelő megyei könyvtár-
épület megvalósításáért szü-
lettek az 1970-es évektől.

Onnan datálható ugyanis az igény 
egy, az eddiginél méreteiben na-
gyobb intézmény kialakítására. A 
jelenlegi könyvtár épületét csu-
pán kilenc esztendővel korábban 
adták át, amely az első, rendelte-
tésszerűen könyvtárnak tervezett 
létesítmény volt hazánkban. Az 
egyre csak gyűlő kötetmennyiség 
azonban már a hetvenes évekre 
új megoldásokat kívánt az állo-
mány fenntarthatósága terén. A 
2000-es évektől tervek követték 
egymást. Megoldásként merült 
fel a bővítés az Iparos udvar felé, 
belefoglalva a könyvtár udvarán 
található Mattioni-házat is, le-
hetséges új helyszínként pedig a 
megyei önkormányzat hivatala, 
a nyomda épülete és az egyetemi 
kar „E” épülete (valamikori Nem-
zeti Bank) is szóba került. Így 
érkeztünk el a jelenbe, amikor a 
Modern Városok Program kere-

tében egy új tudástár jöhet létre. 
Szükséges is volt lépni, hiszen 
ma az 1961-es átadásnál regiszt-
rált könyvmennyiség hatszorosát 
kell bezsúfolni pincétől padlásig 
a Széchenyi utcai épületbe, amely 
sem a parkolási lehetőségek, sem 
a 21. századi könyvtári funkciók 
szempontjából nincs szerencsés 
helyszínen. A lépések felgyor-
sulását az is könnyítette, hogy a 
megyei könyvtár időközben vá-
rosi fenntartásba került.

Az intézmény múltjával és an-
nak fejlesztési elképzeléseiről Lieb-
hauser János könyvtárigazgató és 
dr. Máté István önkormányzati 
képviselő, a Humán Bizottság tag-
ja beszélt október 8-án, az Orszá-
gos Könyvtári Napok zárásaként. 
Utóbbi az összejövetelen kiemelte: 
Szekszárd mindent megtett annak 
érdekében, hogy a tervek megva-
lósulhassanak. A nagyjából 4,1 
milliárd forintos költséggel készü-
lő létesítmény 2019 végéig épülhet 
fel, amelyben a digitális és fizikai 
könyvtár, a kreatív technológiák, 
valamint a vonzó, fenntartható, 
környezetbarát funkciók egyszer-
re jelentkeznének.  Gy. L.

Műanyag a szervezetünkben?
A vészcsengőt ugyan még 
nem kell megnyomnunk, ám 
kétségtelen: az útszélre hají-
tott PET palackokon át a mű-
szálas pulóverig egyre inkább 
körbe vagyunk kerítve mes-
terséges anyagokkal.

Az ember nem is hinné, hogy oly-
kor még az almát, vagy a banánt 
is ilyen csomagolásban érlelik: a 
borítás polietilén gázt termel, be-
sárgítva kedvenc gyümölcsünket 
a raktárak mélyén. Még a fogkré-
mek, szappanok, kozmetikumok 
is rejthetnek műanyagszármazé-
kokat, amelyek mikroszkopikus 
méretű szemcséi képesek beha-
tolni a sejtekbe is. A műanyag 
térhódításáról és veszélyeiről dr. 
Németh Zsolt, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem fizikusa, kuta-
tója tartott előadást október 4-én, 
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban, az Országos Könyvtári Na-
pok keretében.

A szakértő hangsúlyozta: bár 
a műanyagtermelésre szigorú 
szabványok vonatkoznak, így 
is mintegy 300 millió tonnát 
bocsát ki éves szinten az ipar. E  

mennyiséggel 3 méter magasan 
lehetne megtölteni a Balatont, 
de csak egy tizedét hasznosítják, 
270 millió tonna viszont meg-
marad hulladéknak, amelyet pél-
dául a tengerekbe „ömlesztenek”.

Az óceánok „közepét” jelen-
leg 1 millió, perifériáit 3,5 millió 
négyzetkilométernyi műanyag 
szemét borítja. Mivel a leg-
több anyag sűrűsége nagyobb a 
vízénél, lesüllyednek a tenger-
fenékre, ahol bekerülnek a ten-
geri élőlények táplálékláncába. 
Fehérjeszükségletünk 16%-át a 
tengervízből fedezzük: az on-
nan kifogott halak egy részében 
műanyagszemcsék halmozód-
tak fel, így ezeket elfogyasztva 
jó okunk van aggódni. A szá-
razföldi polimer-veszélyek kö-
zül a legelterjedtebb műanyag 
a pvc, amelyből üdítőital-cím-
kék, műanyagpadló, vagy tapéta 
is készül. Az ilyen anyag még 
száraz állapotban is veszélyt je-
lent a lakásban. Akárcsak egy 
késsel megkarcolt műanyagtá-
nyér, amelynek révén számtalan 
műanyagrészecske kerülhet a 
szervezetbe.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Tolna-Mözs, Művelődési Ház (Tolna-Mözs, Iskola u.19.)
2017. október 20. (péntek) 18:00 óra
Bánki Erik, országgyűlési képviselő, a FIDESZ regionális 
pártigazgatója és Horváth István országgyűlési képviselő

MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Lakossági Fórumot tart

TÉMA:
Szekszárd város új kerékpárforgalmi hálózati terve

IDŐPONT: 2017. október 19. (csütörtök) 17:00 óra

HELYSZÍN:
Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

Megjelenésére, véleményére
számítunk!

Két évtizede nyújt segítséget a Kék Madár Alapítvány
Huszadik születésnapját 
ünnepelte október 6-án a 
szekszárdi Kék Madár Alapít-
vány, amely munkaerő-piaci 
szolgáltatásai mellett családi 
bölcsődét és éttermet is mű-
ködtet – sikerrel.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ Csatár termében tar-
tott ünnepségen elsőként dr. 
Horváth Kálmán köszöntöt-
te a születésnapost. A megye 
kormánymegbízottja szemé-
lyes élményére támaszkodva 
elmondta, igazi civil szervezeti, 
alapítványi munkát csak úgy 
érdemes végezni, ha az ember 
képes többet, mást adni, mint 
egy hivatal, ha tevékenységé-
hez olyan erkölcsi többlet járul, 
mint például a szeretet, az ön-
zetlenség. Szerinte a Kék Madár 
Alapítvány éppen ilyen.

Ács Rezső polgármester sze-
rint a születésnap – az idén ez 
már a második kerek évforduló, 
hiszen az Ízlelő étterem 10 éves 
– remek alkalom arra, hogy 
bepillantást nyerjünk az alapít-
vány szerteágazó, hiánypótló 
tevékenységébe. A városvezető 
elmondta: a Kék Madárnál dol-
gozó egészséges és megválto-
zott munkaképességű emberek 
értéket teremtenek, akár az ét-
teremben, akár a csokoládé ma-

nufaktúrában végzett munkát 
nézzük. Ács Rezső emlékezte-
tett, hogy az alapítvány – ame-
lyet 2014-ben a város Közjóért 
elismerő címmel jutalmazott – 
és az önkormányzat együttmű-
ködése példaértékű.

A szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár, Nyitrai 
Imre kifejtette: a születésna-
pos szervezet többek között 
innovatív szemléletének, stabil 
üzleti modelljének köszönheti 
sikerét, míg Szűcsné dr. Füredi 
Szilvia, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium főosztályvezetője 
az alapítvány előtt álló lehető-
ségekről beszélt. A Kék Madár 
Alapítvány múltjáról és jelené-
ről Misóczki Anikó kuratóriu-
mi elnök és Mészáros Andrea 

ügyvezető beszélt. Megtudhat-
tuk, hogy a szervezet 1997-ben 
három lelkes, a felnőttképzés-
ben dolgozó szakember – Jan-
kó Judit, Mészáros Andrea és 
Wágner Ferenc – szociális és 
gyermekvédelmi ötletei nyo-
mán indult. Előbb családi 
bölcsődét és játékkuckót nyi-
tottak, amelyet ez idáig közel 
600 kisgyermek (és szüleik) 
vett igénybe, majd ugyancsak 
2001-ben elindult első mun-
kaerő-piaci szolgáltatásuk is. A 
Kék Madár a gyermeknevelés 
miatt inaktív hölgyek, illetve 
a munkaerő-piacon hátrányos 
helyzetű, valamint fogyatékkal 
élő személyek elhelyezkedését 
is képzéssel, egyénre szabott 
felkészítéssel segítette. Az ala-

pítvány önfinanszírozásának 
megteremtése, illetve fogya-
tékossággal élők tartós foglal-
koztatásának biztosítása miatt 
2007-ben megnyitották az Íz-
lelő családbarát éttermet, ahol 
magas minőségű alapanyagok-
ból készített ételekkel várják 
az egészségtudatos életmódot 
is fontosnak tartó vendége-
ket. Az étterem Kovács János 
VENESZ-díjas mesterszakács 
szakmai segítségével indult el, 
s vált az elmúlt évtizedben si-
keressé.

Az ünnepségen a 2011. óta 
közhasznú szervezetként mű-
ködő alapítvány partnerei 
(munkavállalók, munkáltatók 
és érdekvédelmi szervek kép-
viselői) mellett két olyan ügyfél 
is szót kapott, akiket az a Kék 
Madár juttatott munkához. 
A gyermekotthonban, illetve 
intézetben nevelkedett férfiak 
sokat köszönhetnek az alapít-
ványnak, amely munkához se-
gítve őket, célt és értelmet adott 
életüknek.

A Kék Madár Alapítvány kül-
detése éppen ez: speciális mun-
kaerő-piaci szolgáltatásokkal 
segíteni a fogyatékos embere-
ket, hogy azzá válhassanak, aki-
vé szeretnének – a társadalom 
megbecsült, hasznos tagjává.  
 - fl -
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Október 8-ai rejtvényünk megfejtése: Halász Judit: Szerelmesfilm, Csiribiri
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Koller Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését október 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A legősibb hívás
„Mert őbenne kiválasztott min-
ket magának már a világ te-
remtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk előtte 
szeretetben. Előre el is határoz-
ta, hogy fiaivá fogad minket Jé-
zus Krisztus által...” 
 (Efezusi levél 1, 4-5)

Tudósaink a távoli kozmosz ga-
laxisait figyelve, a különböző 
típusú sugárzásokat mérve és 
újabbak után kutatva, hatalmas 
részecske-gyorsítókban ütköz-
tetve az anyag általunk ismert 
legapróbb darabjait próbálják 
megfejteni az univerzum keletke-

zésének titkát. Vajon mi történt a 
világ kezdetén, de legalábbis az 
első másodpercben? A „népszerű 
tudományos” műsorok és cik-
kekben már megjelenő elméletek 
szerint a 10 a mínusz 43. másod-
percben az energia és az anyag 
még egyben, a négy ismert elemi 
erő még egyként létezett. Egy 
egészen parányi helyet foglalva 
el – mai térbeli kifejezéseinkkel 
élve: egy atomnál is jóval kisebb 
pontban összpontosulva – mind-
az a hihetetlen csoda, amit ma a 
Földünkön, a Napunkban, távoli 
csillagokban és csillagrendszerek-
ben látunk...

Valószínűleg nem vagyok 
egyedül az érzéssel, miszerint ez 
egyszerűen felfoghatatlan! Ám 
van ennél még lenyűgözőbb tu-
dásunk is! Ráadásul ez nem is a 
kezdet utáni, hanem az azt meg-
előző időbe ad betekintést. Nem 
kozmológusoktól, hanem egy régi 
apostoltól származik az ihletett 
információ: Isten már a világ te-
remtése előtt kiválasztott minket 
a vele való bensőséges szeretet-
kapcsolatra és igazságban való 
életre! Ki az a „minket”? Azokat, 
akik miután hallották az evan-
géliumot Krisztus-hívőkké lettek, 
befogadva az Ő Lelkét.

Mielőtt elindult volna útjára 
az anyag és az energia, mielőtt 
még megszületett volna a fény 

– mi már ott voltunk Isten ter-
veiben, már akkor gondolt ránk. 
Nem csak a napok és évek, de 
még maga az idő sem volt, ami-
kor Ő már név szerint töprengett 
rólunk, előre elhatározva, hogy 
az Ő Krisztusa minden értelmet 
meghaladó szeretetével, Szentlel-
kének mélységekben munkálkodó 
erejével elhív a vele való közös-
ségre, hogy így járjunk igazság-
ban itt ezen a Földön és akkor is, 
ha mindez elmúlik...

Az őszi időben még fel-felbuk-
kanó csillagos égre nézve, ámul-
junk és csodálkozzunk! Halljuk 
meg Teremtőnk, Megváltó, Meg-
szentelő Istenünk hívását!

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
Vezetősége értesíti a tagokat 
és minden érdeklődőt, hogy

a nagy sikerre való tekin-
tettel 2017. október 20-án, 

pénteken 08:00 – 15:00 óráig
újra KEDVEZMÉNYES 

VÁSÁR lesz a Szent István 
Házban (Rákóczi u. 69–71).
A vásáron az alábbi termé-

keket lehet vásárolni:
koszorúk Halottak Napjára, 
alma (több fajta), burgonya, 
fokhagyma, termelői méz, 

új törött fűszerpaprika, 
vöröshagyma.

További információ, illetve 
előjegyzés: Horváth János-
né, Edit tel.: +36–20/5246–
820, e-mail: horvath.janos-

ne.edit@gmail.com

NYITOTT AJTÓ
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében október 20-án, 

pénteken 15:00 órától  
a vármegyeházi pincékben  
kalandozhatunk a „Nyitott 
ajtók” című program részt-

vevőjeként. A Vármegyeháza 
alatt húzódó hatalmas pince-
rendszer – benne légópince, 

levéltári börtöncellák, 
Baka Múzeum – csak ritkán 
elérhető a látogatók számára. 

Ez alkalommal Hecker 
Henrietta segédlevéltáros és 
Tálosi Zoltán helytörténész 

tart rendhagyó tárlatvezetést.

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.

Iskolásoktól kaptak ajándékot a menhelyi kutyák
Az állatok világnapja alkal-
mából ajándékkal lepték meg 
a Szekszárdi Kutyamenhely 
ebeit a szekszárdi Baka István 
és a Gyakorló iskola tanulói, 
valamint a decsi óvodások az 
elmúlt pénteken.

Izgatott csaholással fogadták a 
kutyamenhely négylábú lakói 
a Baka István Általános Isko-
la tanulóit, akik saját készítésű 
játékokkal lepték meg őket. Az 
ebek baráti kéznyalással és buz-
gó farok csóválással fejezték ki 
hálájukat az őket simogató gye-
rekeknek, akik gondoskodtak 
róla, hogy minden kennelbe 
bőven jusson játék. Az ebek 
többsége az utóbbiaknak is 
láthatóan nagyon örült. Míg a 
félénkebbek „házukból” nézték 
a történéseket, addig néhány 
kutyust teljesen felvillanyoztak 
a kézi készítésű játékok.

A Baka iskola diákjai már 
szeptember óta készültek a 
világnapra. Mégpedig nem 

is akárhogyan, hanem a saját 
maguk által készített kutyajá-
tékokkal – mondta el Tornyos 
Mariann biológia-technika 
szakos tanár, a menhelyet mű-
ködtető Tolna Megyei Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány 
alelnöke. Kétszáz diák össze-
sen háromszáz játékot készített 
technika órák keretében, emel-
lett ételt is hoztak az állatoknak 
– tudtuk meg.

Tornyos Mariann elmondta: 
az állatok világnapjához kötő-
dően minden évben felkeresik 
a menhelyet. A korábbi években 
táppal és takarókkal segítettek, 
játékot az idén először készí-
tettek. Az iskola mindezzel a 
felelős állattartás fontosságára 
szeretné felhívni a gyerekek 
figyelmét, bízva abban, hogy 
generációjuk már nagyobb gon-
dot fordít a háziállatokra.

Az állatok világnapja alkal-
mából nem csak a Baka iskola 
diákjai lepték meg a menhelyet, 
illetve lakóit. A szekszárdi Gya-
korló iskola 2. b osztálya is étele-
ket, valamint takarókat hozott az 
ebeknek. A menhely munkatár-
sai velük is elbeszélgettek a fele-
lős állattartásról, de a tanulóknak 
arra is lehetőségük nyílt, hogy 
megsétáltassanak egy-egy kutyát.

Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei 
Állat- és Természetvédelmi Ala-
pítvány elnöke szerint nagysze-
rűen telt a péntek a gyermekek 
társaságában, de az év 365 nap-
ból áll... Minden nap felelősség-
teljesen kell bánni állatainkkal! 
A menhely vezetője felhívta a 
figyelmet, hogy szombatonként 
10 és 16 óra között nyílt napot 
tartanak. Ezeken napokon le-
het sétálni vinni a kutyákat, és 
örökbefogadásra is ekkor nyílik 
lehetőség. Nemcsak az örökbe-
fogadókat várják, hanem azokat 
is, akik önkéntesként segítenék 
munkájukat.  Forrás: kadarka.net
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KSC Szekszárd: vereség az Európa Kupa nyitányán
Nem játszott jól az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a női 
kosárlabda Európa Kupa 
H-csoportjának első találko-
zóján, így nem csoda, hogy 
az olasz Virtus Eirene Ragusa 
magabiztos, tizennyolc pon-
tos győzelmet a városi sport-
csarnokban.

Közel ezer szurkoló volt kí-
váncsi szerda este arra, hogy a 
Montpellier elleni – sikertele-
nül megvívott – Euroliga-selej-
tező párharc után mire megy a 
KSC egy másik Euroliga-szintű 
gárda, a Virtus Eirene ellen. A 
ragusai együttesben két olasz 
válogatott mellett pályára lépett 
két remek amerikai légiós és az 
Európa-bajnok spanyolok cen-
tere, Ndour is.

Persze hazai oldalon is volt 
két Eb-t megjárt kosaras, csak 
hogy ezen az estén a szlovén 
duó egyik tagjának sem ment 
a játék. Maja Erkic és Teja Ob-
lak is megáll 5-5 pontnál, mert 

előbbi 25, utóbbi mindössze 22 
százalékos pontossággal célzott 
mezőnyből... Persze, nem csak 
ők nem fogtak ki jó napot a 
kék-fehérek közül. Djokics 
Zseljko vezetőedző hiába „for-
gatta” együttesét, az amerikai 
Erica McCall mellett csak Bá-
lint Rékának (képünkön) és Stu-
der Áginak voltak felvillanásai. 

A KSC csak 6-6-ig tudta tartani 
a lépést a Ragusa csapatával. A 
kiváló játékerőt képviselő ola-
szok láthatóan jól felkészültek 
a szekszárdiak játékából, és 10 
perc után jelentős, 15 pontos 
előnyt gyűjtöttek. A a harma-
dik negyedben el is döntötte a 
mérkőzés sorsát. 

A találkozó statisztikai lapja 
árulkodik a különbség okáról, 
hiszen amíg a hazaiak 35, addig 
a vendégek 55 százalékos haté-
konysággal dobtak mezőnyből 
– a triplák terén még ennél is 
nagyobb volt a „szakadék” –, 
ráadásul a játékvezetőknek kö-
szönhetően az olaszok 18, míg 
a szekszárdiak csak 5 büntetőt 
dobhattak... 

– Az Európa Kupa nagyon 
erős versenysorozat, amiből 
most ízelítőt is kaphattunk. 
Rémálom volt számunkra ez a 
találkozó, semmi nem jött össze 
abból, amit elterveztünk. Gra-
tulálok a Ragusának, mi pedig 
készülünk a következő mérkő-

zésünkre – nyilatkozta Djokics 
Zseljko vezetőedző.

A szekszárdiak a találkozó 
másnapján már a szombati, 
PINKK-Pécsi 424 elleni bajnoki 
találkozóra készültek, a nemzet-
közi kupában pedig a jövő szer-
dán, a csehországi Nymburkban 
nyílik alkalom a javításra.  - fl -

Európa-kupa, 1. Forduló. 
Atomerőmű KSC Szek-
szárd – Virtus Eirene 56-
74 (10-25, 15-9, 11-20, 
20-20). Szekszárd, 900 
néző. Vezette: Kardum 
(horvát), Eger (osztrák), 
Straube (német). KSC: 
Oblak 5/3, Theodoreán, 
Erkic 5/3, MCCALL 15, 
Krnjics 6. Csere: Mansaré 
2, Studer Á. 9/9, Gereben 
4, BÁLINT 10/6, Kiss. 
Edző: Djokics Zseljko. A 
Ragusa legjobbjai: Kuster 
18/6, Ndour 16/6, Hamby 
14, Formica 12.

CSALÁDI NAP AZ SZ+C STÚDIÓ KFT.-BEN!
Az Sz+C Stúdió Kft. 2008 óta, 
minden évben megrendezi 
Családi napját, ahol a munka-
társak, és családtagjaik szó-
rakoztató programokon ve-
hetnek részt. Idén Bíró Bence 
Péter, a Fulfilled.hu tulajdono-
sa és Pogány Zsuzsanna, Aviva 
tréner voltak a meghívott ven-
dégelőadók a rendezvényen.

Családbarát munkahelyként az 
Sz+C Stúdió Kft.-ben 10. alka-
lommal rendeztük meg szeptem-
ber utolsó szombatján a Családi 
Napot, melynek helyszínéül a 
központi irodaház és üzletház 
szolgált. Bíró Bence első köny-
véből hozott egy kis ízelítőt, 
bemutatta, hogyan érhetjük el 
céljainkat, és miként szerezhe-
tünk az eddigieknél nagyobb és 
gyorsabb eredményeket az éle-
tünkben. Pogány Zsuzsanna tor-
nával és énekléssel egybekötött, 
szórakoztató előadást tartott a 
kínai orvoslásról. Az előadáson 
sok új dolgot tanulhattunk, me-

lyek elsajátítása segítségül lehet 
az egészségünk megőrzésében.

Az előadások ideje alatt a 
gyerekek sem unatkoztak. Fog-
lalkozásvezetők felügyeletével a 
kisebbek dráma és szerepjáté-
kokon, kreatív és kézügyességet 
elősegítő játékokon, és sportfog-
lalkozásokon vehettek részt, míg 
a nagyobbaknak számítógépes 
szobát alakítottunk ki, ahol kü-
lönféle játékokkal játszhattak.

A délelőtti előadásokat köve-
tően az érdeklődő családtagok 
megtekinthették teljes egészé-
ben a telephelyet, illetve lehető-
ség nyílt számukra kipróbálni a 
BEMER biorezonanciás matracot, 
valamint a JADE köves masszázs-
ágyat, melyek az egészség meg-
őrzését szolgálják. Délben közös, 
bográcsos ebédet fogyasztottunk 
el a cégnél. A Családi Nap süte-
ményversennyel zárult, amelyre 

megérte készülni, mivel a legfi-
nomabb süteményeket ajándék-
kal díjaztuk.

A közösen eltöltött nap na-
gyon vidáman, jó hangulatban 
telt. Az ilyen rendezvények min-
dig jobban összekovácsolják a 
csapatot, a családtagok pedig 
megismerkedhetnek munkahe-
lyünkkel, illetve azokkal az em-
berekkel, akikkel minden nap a 
munkaidőnket töltjük.  (02714)

Szekeres Zsolt Itáliában lapátolt
Szeptember végén az olaszországi Pavia 
városában indult egy pénzdíjas marato-
ni kajak-kenu versenyen Szekeres Zsolt. 
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE sportolója 
négy fővárosi társával utazott el a Bu-
dapesttől 1200 kilométerre, Milánó kö-
zelében fekvő településre.

Pénteken egy 10 km-es edzés során ismer-
kedtek a folyóval. A gyors vízen az erős sod-
rást keresték, és azt, hogy hol lehet gyor-
sabban bevenni egy-egy kanyart. A verseny 
első napján – amúgy a jó kedvet erősítendő 
– kajak négyeseknek rendeztek futamokat 
egy 2 km-es pályán. A tisztán magyar egy-
ség nyert, Szekeres egy-egy spanyol, por-
tugál és belga  társával a harmadik helyet 
szerezte meg.

Másnap a Paviától 40 percnyi autóútra 
található Vigevanoból indult a főverseny, 
melynek rajtja előtt derült ki, hogy mentő-
mellény nélkül nem engedik vízre szállni a 
szekszárdi kajakost. Az egyik olasz edző talá-
lékonyságának köszönhetően Szekeres végül 
a hátára erősített hungarocell darabbal ülhe-
tett hajóba... A kilencven indulót felvonulta-
tó viadal rajtja nem sikerült túl jól Jámbor 

Attila tanítványának, aki a második bolyban 
haladt honfitársával, Petri Tamással, illetve 
egy olasz és egy német versenyzővel. Az in-
dulók dolgát folyamatos örvények és a válto-
zó sodrás, valamint sziklák és a kanyarokban 
sekély víz nehezítették. Szekeres Zsolt végül a 
8. helyen ért célba, amivel elégedett lehetett, 
hiszen a legfiatalabb induló volt a felnőtt me-
zőnyben. A versenyt Aranyosi Gábor nyerte.

„Nagyon jó tapasztalatgyűjtési lehetőség 
volt számomra a verseny, annak pedig külön 
örülök, hogy nem vagyok nagyon elmaradva 
a válogatott kajakosokból álló élmezőnytől. 
Remélem, hogy jövőre nagyobb létszámban 
tudunk kiutazni a klubomból is” – értékelte a 
viadalt a Szekszárdi KKSE kajakosa.   SZV

Bajnoki érmek
Kitűnően szerepeltek a közelmúltban 
megrendezett korosztályos országos 
bajnokságokon az OLC Gemenc Judo 
Klub sportolói. 

A 2016-ban Szekszárdon az Év edzője díjjal 
kitüntetett Szepesi József, valamint Szepesi 
Dávid és Patyi Károly tanítványai több ér-
met, sőt Hilbert József révén egy bajnoki 
címet is szereztek a diák A, B és az U23-as 
hazai seregszemlén. A fiatalabb korosztály 
versenyét szeptember 30-án Debrecenben 
rendezték (múlt heti számunkban tévesen 
egy korábbi verseny, az Atom Kupa ered-
ményeit szerepeltettük), míg a 23 éven alu-
li cselgáncsozók október 1-én az új ceglédi 
sportcsarnokban léptek tatamira.

A szekszárdiak eredményei
Diák A, lányok 52 kg: 3. Lengyel Anna-

mária. Diák B, fiúk 45 kg: 3. Sárosdi Ákos; 
50 kg: 3. Sándor Máté, 5. Andorka Kende; 
55 kg: 3. Móga Martin; 60 kg: 1. Hilbert 
József.

U23, férfiak 66 kg: 3. Ács Balázs; 73 kg: 3. 
Mátics András; 100 kg: 3. Sárecz Márton. 
 SZV

Bringatúra
A Szekszárd és Környéke Sza-
badidős TE október 21-én 
(szombat), 11:00 órától máso-
dik alkalommal rendezi meg 
a Gemenc Töltés Kerékpáros 
Túrát. Gyülekező (és rajthely-
szín) 9:45 és 10:45 óra között 
gemenci kisvasút a Keselyűsi úti 
állomásánál. A résztvevők felké-
szültségük szerint választhatnak 
egy rövid (28,5 km), egy normál 
(52 km) és egy hosszú táv (69 
km) között. Az útvonal végig 
aszfaltozott, így a túra bármi-
lyen bringával teljesíthető.

Nevezési díj (mindhárom 
távra): 1550 Ft/fő, diákigazol-
vánnyal: 1300 Ft/fő, és tartal-
maz mindkét fordítópontnál 
(Dombori, vagy Baja) frissítőt 
(üdítő, csoki és/vagy gyümölcs), 
időmérést. Minden célba érke-
ző emléklapot kap. Eső esetén a 
túra elmarad.

Információ: 0620/455-0817, 
vagy www.szekszardikse.hu.

Emléktorna 
Október 22-én, vasárnap 24-ik 
alkalommal kerül megrende-
zésre a Drazsen Petrovics ko-
sárlabda emléktorna, mellyel 
Harsányi Mária edző a fiatalon 
elhunyt horvát klasszis emléke 
előtt tiszteleg. A városi sport-
csarnokban 9 órától pályára lép-
nek az Atomerőmű KSC Szek-
szárd utánpótlás csapatai, akik 
bajai, kecskeméti és pécsi ellen-
felekkel mérkőznek, 16 órától 
pedig a KSC U16-os gárdája az 
MTK ellen játszik bajnokit.

Ezen a napon lenne 53 eszten-
dős a Sibenikben született kosa-
ras zseni, aki a jugoszláv, majd a 
horvát nemzeti csapattal olimpiai 
ezüst- és bronzérmes, Európa- és 
világbajnok lett. Tehetségét a Real 
Madridban, majd az NBA-ben 
kamatoztatta, ahol a Portland 
Trail Blazersben és a New Jersey 
Netsben szerepelt. Huszonnyolc 
évesen, egy közlekedési baleset-
ben hunyt el 1993-ban.

Síoktatást, illetve hófán-
kozást nyertek a szekszárdi 
Sí-Elek Sítanoda és a Baka 
István Általános Iskola közös 
rajzpályázatának nyertesei és 
különdíjasai. 

A sízés alapjainak elsajátí-
tásában segítő tanoda a Baka 
iskola melletti területen idén 
is felállította 300 négyzetmé-
teres műanyag pályáját, ahol 

képzett síoktatók tartanak 
foglalkozásokat óvodás és ki-
siskolás gyermekeknek, igény 
szerint felnőtteknek, családok-
nak és csoportoknak, vasárna-
ponként pedig hófánkozásra is 
lehetőség nyílik a kivilágított 
pályán. Érdeklődni a +36–
30/298–0780-as telefonon, 
vagy sielniakarok@gmail.com 
címen lehet.
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ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük! 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 15., vasárnap
15:00 –  My Little Pony – A film
17:00 –  New York-i afférok
19:00 –  Szárnyas fejvadász  

2049 3D
Október 16., hétfő
15:00 –  My Little Pony – A film
17:00 –  New York-i afférok
19:00 –  Szárnyas fejvadász  

2049 3D
Október 17., kedd
15:00 –  My Little Pony – A film
16:30 –  HHhH – Himmler agyát 

Heydrichnek hívják
19:00 –  Szárnyas fejvadász 

 2049 3D

Október 18., szerda
15:00 –  My Little Pony – A film
16:30 –  HHhH – Himmler agyát 

Heydrichnek hívják
19:00 –  Szárnyas fejvadász      

2049 3D
Október 19., csütörtök
14:30 –  A kis vámpír 3D
17:00 –  Hóember
19:30 –  Az
Október 20., péntek
14:30 –  A kis vámpír 3D
17:00 –  Hóember
19:30 –  Az
Október 21., szombat
14:30 –  A kis vámpír 3D
17:00 –  Hóember
19:30 –  Az

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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.

A főbb szerepekben: Kalmár 
Gergely (Pumukli), Dombovári 
István (Éder mester). Rendező: 
Pille Tamás. Jegyár: 1.500,- Ft.

Október 16. (hétfő)17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem II. Réalité – dr. Aknai Tamás 
előadása. A 19. században még 
korstílusok uralkodtak, de már 
felbukkant a 20. századra jellem-
ző stíluspluralizmus. 

A belépés ingyenes!

Október 19. (csütörtök) 19:00
– Színházterem
Augusztus Oklahomában

Orfeum bérlet, I. előadás a 
salgótarjáni Zenthe Ferenc Szín-
ház bemutatója. Izgalmas krimi, 

frenetikus vígjáték, megrendítő 
családi dráma egyszerre egy al-
koholista apáról és egy gyógy-
szerfüggő anyáról, akik meg-
próbálnak rendet tenni maguk 
körül. Ám egy olyan családban, 
amelyben csupa léhűtő férfi, bol-
dogtalan asszony, hűtlen férj és 
lázadó nő él – ez csaknem lehe-
tetlen. A főbb szerepekben: Tóth 
Zoltán, Vándor Éva, Bozó And-
rea, Erdélyi Gábor. Rendezte: 
Susán Ferenc.

Jegyár: 3.300,- – 3.800,- Ft.

Október 20. (péntek) 17:00
– Bakta galéria
Művésztanárok Tolnában II. -–
Straubinger Ferenc és tanítvá-
nyai. A Tolna megyei művészta-
nárok kiállítás-sorozat következő 
rendezvényén Straubinger Fe-
renc mutatkozik be az elmúlt 20 
év alkotásaival,  s mellette diákjai 
munkái is helyet kapnak.

Köszöntőt mond: Zsikó Zoltán 
ügyvezető igazgató. A kiállítást 
megnyitja Rühl Gizella, a Tolna-
Art képviseletében. Közreműkö-
dik a Bogyiszlói Zenekar. 

A tárlat ingyenesen látogatható 
november 14-ig.

MEGHÍVÓ
„Újborok kezelése és javítása” címmel rendez előadást 

a 40 éves Szekszárdi „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör 
október 16-án (hétfő) 17:00 órakor, 

a Babits Mihály Kulturális Központban (Szent István tér 10.).
Program: 

17:00 Megnyitó: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató.
17:15 „ Újborok kezelése és javítása”. Előadó: Nagy Melinda 

bortechnológus (Interker-Wein Kft.)
17:45 Ferenc Vilmos elnök tájékoztatója a további 

programokról: Márton-napi nótaest, Márton-napi Újbor 
Ünnep, a Kadarka Ünnepe (november 11.), 

tanulmányút Budapestre, a XIV. Magyarországi Újbor és Sajt 
Fesztiválra (november 26.).

A rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

Tisztelettel meghívja Önt a Fehér Bot Nemzetközi Napja 
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre!

 A Fehér Bot napi nemzetközi megemlékezés célja, hogy  
felhívja a figyelmet a látássérült emberek 

sajátos élethelyzetére és igényeire.
A rendezvény helyszíne:

Művészetek Háza (7100 Szekszárd, Szent István tér 28.)
Időpontja: 2017. október 16., (hétfő) 10:00 óra.

Ünnepi program: 
• Himnusz, elnöki megnyitó, Bartina Zenekar műsora. 
•  Ünnepi köszöntőt mond: dr. Haag Éva Szekszárd Me-

gyei Jogú Város alpolgármestere.
•  Előadást tart: Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkára.

•  Dr. Thész László emlékére 2005. évben alapított ki-
tüntetés átadása.

•  Zenés, verses ünnepi műsorral közreműködik: Né-
meth Judit előadóművész és Rákóczi Szilvia énekesnő.

• Segédeszközök sorsolása.
• Zárszó, Szózat
• A résztvevők megvendégelése.

Rendezvényünkre tisztelettel és szeretettel várjuk!

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Nyugdí-

jas Alapszervezete szüreti hangulatú teadélutánt tart.
Tisztelettel meghívja tagjait, és minden érdeklődőt.

Hozza magával házastársát, barátait.
Program: 1. „Szívküldi” Dalkör zenésműsora,

2. Szüreti bevonulás, szüreti páros tánc
Ideje: 2017. október 19. 15 óra

Helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni október 16-ig lehet a Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1-ben.

Személyesen és telefonon, hétfőn és csütörtökön 
08:00 – 10:00 óráig (+36–70/933–8361) mobilszámon.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
2017. október 24-én (kedd) és október 25-én (szerda)

Halottak Napjára kedvezményes áron
virág, gyertya, koszorú árusítást tart 08:00 – 15:00 óráig 

a Szekszárdon az Arany J. utca 12. szám alatti virágüzletben.
Szeretettel várjuk nyugdíjas és nagycsaládos vásárlóinkat!



2017. október 15.16

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
október 16-tól – október 21-ig
• zsákos burgonya (15 kg/zsák) 

100,- Ft/kg
• zsákos vöröshagyma (10 kg/zsák) 

90,- Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(02716)

ROMCAR TRAVEL • SZEKSZÁRD (a főpostával szemben) 74/510–367 • TOLNA (a Penny Market-tel szemben) 74/443–828 • www.romcar.hu • Eng.szám: R01984/2000

ADVENT BÉCSBEN KÉSŐN ÉBREDŐKNEK
Csokimúzeum látogatással (Nincs hajnali in-
dulás, csak reggeli / délelőtti   és az esti  fények 
kigyúlása után késő este indul haza a csoport.)
 12.02., 12.09., 12.16. – 6.990,-Ft / fő

KÖZKÍVÁNATRA ÚJRA!
ADVENTI KIRÁNDULÁSOK autóbusszal, idegenvezetővel, városnézéssel(02720)

ÚJDONSÁG: Advent Kassán
 12.09., 12.16. – 9.990,-Ft / fő
IDÉN ÚJRA: Advent Grazban
 12.09., 12.16. – 7.990,-Ft / fő

ADVENT BÉCSBEN Csokimúzeum látogatással
 12.02., 12.09., 12.16., 12.23. – 6.990,-Ft / fő
ADVENT BÉCSBEN
Schönbrunn-i Kastély látogatással
 12.02., 12.09., 12.16., 12.23. – 6.990,-Ft / fő

Trend Minőség Szakértelem

Rendkívüli akció!!!
-25 % kedvezmény minden 

Naturtex-es termékre!
Az akció ideje: október 16–21.

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30

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

facebook.com/fuggonyvilag

(02711)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(02709)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(02704)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
Október 17. (kedd), 9:00 – 16:00 óráig.

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02707)

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


