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Már hatvanezren csobbantak

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Orvosi rendelő
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) pályázatának köszön-
hetően, 78 millió forintos 
költséggel újul meg a Wigand 
tér 1-2. sz. alatt található 9. 
számú háziorvosi és fogorvo-
si rendelő.
 → 3. oldal

Ünnepi táncjáték
Az államalapítás ünnepét meg-
előző este, a Béla király téren 
láthatják az érdeklődők az 
’56 – Egy nép kiáltott… című 
táncjátékot, melyben a Bartina  
Néptánc Egyesület nagyegyüt-
tese és gyermekcsoportja is 
közreműködik.
 → 5. oldal

Írásunk a    4. oldalon

VÁROSI ÜNNEP – 2016. AUGUSZTUS 19–20.

→ 5. oldal



2 32016. augusztus 14. 2016. augusztus 14.

FO
TÓ

K
: K

A
D

A
RK

A
.N

ET

Hét sportpark létesítésére pályázik a város
A közgyűlés döntése értel-
mében Szekszárd is csatla-
kozik a „Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Prog-
ramhoz”. A város hét sport-
park létesítésére nyújthat be 
pályázatot.

Az egészség megőrzésének 
legjobb módja a rendszeres 
testmozgás. Ám, Magyaror-
szágon mindössze a lakosság 
10-15 százaléka sportol rend-

szeresen, vagyis legalább heti 
két alkalommal. Ahhoz, hogy 
ezen az arányon javítani le-
hessen, szükséges a sportolási 
feltételek biztosítása. A „Nem-
zeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program” ezt a célt 
szolgálja – mondta el Ács Re-

zső, Szekszárd polgármestere 
a közelmúltban, a Zöldkert 
utcai játszótérnél tartott sajtó-
tájékoztatón. Az önkormány-
zatok a település lélekszámától 
függően nyújthatnak be pályá-
zatot sportparkok létesítésére. 
Szekszárdon ennek értelmében 
legfeljebb hét helyen jöhet létre 
ilyen park.

A helyszínek kiválasztása 
megtörtént, eszerint a Zöldkert 
utca mellett, a Tartsay, a Béri 

Balogh Ádám, a Mátyás király 
(a főiskola uszodája mellett), 
valamint a Perczel Mór (volt 
Tambov lakótelep) utcában, 
illetve az Otthon és az Árnyas 
utca kereszteződésénél, vala-
mint a Kápolna téren épülhet 
sportpark. A kiválasztásnál 

szempont volt, hogy a sportpar-
kok arányosan elosztva helyez-
kedjenek el Szekszárd területén. 
Ugyancsak szempont volt, hogy 
a parkok már meglévő játszóte-
rek mellé kerüljenek – tájékoz-
tatott Ács Rezső.

A programban szabadtéren 
felállított ügyességi és erősí-
tő eszközökkel felszerelt par-
kok létesítésére lehet pályázni. 
Ilyeneket Szekszárdon jelenleg 
az Energiaparkban és a városi 
sportcsarnok előtti területen 
találni. A pályázat több mé-
retű sportpark építésére kínál 
lehetőséget, 2 és 6 millió forint 
közötti költséggel. Szekszárd a 
6 millió forint értékű parkok 
építésére pályázik, vagyis ösz-
szesen mintegy 40 millió fo-
rint értékű fejlesztés valósulhat 
meg. Az önerő nélküli pályázat 
a létesítés teljes költségét fedezi 
– mondta el a városvezető.

A program ugyancsak le-
hetőséget kínál a sportparkok 
melletti, 200-400 méter hosszú, 
rekortán (gumi) futókörök ki-
alakítására. Ehhez természe-
tesen megfelelő méretű térre 
van szükség. Ezt figyelembe 
véve Szekszárdon négy sport-
park mellett épülhet ilyen. A 
futópályák létesítéséhez azon-
ban már önerő szükséges, ám 
ennek mértéke egyelőre nem 
ismert – tette hozzá Ács Rezső.

A pályázat benyújtásának 
határideje augusztus 15., így – 
sikeres pályázat esetén – jövő 
év elején, de legkésőbb nyárig 
megépülhetnek a parkok. Az 
önkormányzat azt reméli, hogy 
a sportparkoknak köszönhető-
en több gyermek és több szü-
lő sportol majd, ezzel pedig 
emelkedik a lakosság általános 
egészségi állapota.

 Forrás: kadarka.net

Babitsot magyarsága és keresztény hite vezérelte
„Sajnos ritkán megyek haza, 
de roppant erősen össze 
vagyok nőve Szekszárddal” 
– idézte a költőt Csillagné 
Szánthó Polixéna, a megye-
székhely humán bizottságá-
nak elnöke azon a megem-
lékezésen, amelyet Babits 
Mihály halálának 75. évfor-
dulóján, augusztus 4-én tar-
tottak a fővárosi Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertben.

A rendezvényre Szekszárdról 
és Esztergomból is érkezett 
delegáció Babits és felesége, 
Török Sophie síremlékéhez, 
ahol verssel, egyházi énekekkel, 
visszaemlékezésekkel tiszte-
legtek városunk neves szülötte 
előtt. Szekszárd önkormányza-
ta a koszorúra a költő „Hazám!” 
című verséből választott idéze-
tet: „Áll a régi ház még…”.

Csillagné Szánthó Polixéna 
ünnepi beszédében jelezte: azért 
jöttek, hogy hitet tegyenek a 
szülőváros hűségéről. „Minden 
embernek van egy vidéke, ahol 
nagyon otthon érzi magát. Szá-
momra Szekszárd ez az otthoni 
táj. Sok helyen szerepeltetem 
műveimben és folyton táplál-
kozom élményeiből, melyeket 
ott nyertem” – idézett egy 1931-

ben készült interjúból. Csillagné 
emlékeztetett: a város nem volt 
mindig ilyen hálás szülöttjével, 
hiszen 1919 és 1931 között a 
megyei újság még a nevét sem 
írta le. A szekszárdiak alig tud-
tak valamit róla, hiszen a szabad 
szellemiségű sajtó, mint a Pesti 
Napló, vagy a Nyugat nem jutott 
el a városba. „Babits eszköze az 
értelme és szíve által vezérelt toll 
volt” – mondta a bizottsági el-
nök, hangsúlyozva: ezt a harcot 
köszöni neki Szekszárd, amely 
nem csupán iskolát, kulturális 
központot, vagy utcát nevezett 
el róla – ahol a régi ház áll –, de 
azzal is, hogy 2008-ban, születé-
sének 125. évfordulóján a város 
díszpolgárává választotta, szel-
lemi hagyatékát gondozza. ,,Ba-
bitsot magyarsága és keresztény 

hite vezérelte. Ápoljuk, tovább 
adjuk a lángot, amelyet ő hagyott 
örökül” – zárta gondolatait Csil-
lagné Szánthó Polixéna.

A „legyen” vált minden moz-
dulatlan létező és minden élőlény 
életre hívó szent szava. Ez időben 
az örökkévaló szava is hozzánk, 

egyben a költő szava is: a százez-
rek várta, lélegzetadó, emberme-
gváltó, nemzetmegmentő kapo-
csból szabadító drága szó. E szent 
szó, amely életet hordoz, új vilá-
got nyit meg, jellemezte Babits 
Mihály lelkét is – mondta Tokár 
János ferences szerzetes. 

Prantner Ivett Rita, az eszter-
gomi Babits Bizottság elnöke – 
aki egy szál sárga rózsát hozott a 
költő esztergomi kertjéből – úgy 
fogalmazott: különösen szép, 
hogy Babits két városa, amely 
otthont, pihenőt adott számára, 
együtt szervezte a koszorúzást, s 
adózik nagysága előtt. Úgy érté-
kelt: a ma feladata továbbvinni, 
megismertetni, népszerűsíteni 
Babits költészetét, örökségét. 
 Gy. L. 

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 14.
(vasárnap)

Augusztus 15.
(hétfő)

Augusztus 16.
(kedd)

Augusztus 17. 
(szerda)

Augusztus 18.
(csütörtök)

Augusztus 19.
(péntek)

Augusztus 20.
(szombat)

gyengén felhős, magas UV-B 
sugárzás max. 29o , min. 13o

közepesen felhős, magas UV-B 
sugárzás max. 29o , min. 15o

gyengén felhős 
max. 28o , min. 15o

gyengén felhős
max. 29o , min. 14o

közepesen felhős
max. 30o , min. 15o

zápor
max. 30o , min. 16o

közepesen felhős
max. 31o , min. 16o

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 14. (vasárnap) – Marcell, Maximilián
Marcell: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.
Maximilián: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas.

Augusztus 15. (hétfő) – Mária
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 16. (kedd) – Ábrahám, Rókus
Ábrahám: héber eredetű; jelentése: a tömeg, a sokaság atyja. 
Rókus:  germán-latin eredetű; jelentése: kiált, üvölt.

Augusztus 17. (szerda) – Jácint, Arika
Jácint: görög-latin eredetű; jelentése: a virág neve. 
Arika: a török eredetű Réka alakváltozata.

Augusztus 18. (csütörtök) – Ilona, Ilka
Ilona: a Heléna régi magyarosodott alakváltozata.
Ilka: az Ilona rövidített, -ka kicsinyítőképzős formája.

Augusztus 19. (péntek) – Huba
Huba: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 20. (szombat) – Az államalapítás ünnepe! István, Vajk
István: görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú. 
Vajk:  török-magyar eredetű; jelentése: gazdag.
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Az eseményen Németh Judit előadóművész „Zsoltár gyermek-
hangra”, Rubányi Anita színművész „Télutó a Sédpataknál”, 
Horányi László színművész pedig az „Eucharistia” című Babits 
költeményt adta elő. A megemlékezésen Szekszárd önkormány-
zata részéről Csillagné Szánthó Polixéna mellett dr. Máté István 
képviselő, dr. Molnár Kata jegyző és Majnay Gábor, a város mű-
velődési osztályvezetője hajtott fejet az évforduló alkalmából. 
Lerótta kegyeletét a síremléknél Lovas Csilla irodalomtörténész 
muzeológus, Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um igazgatója, Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatója, de civil szervezetek képviselői és irodalom-
kedvelők is tiszteletüket tették Babits síremlékénél (képünkön).

Megújul a Wigand téri háziorvosi rendelő is
Szekszárd város önkormány-
zata kiemelt figyelmet fordít 
az egészségügyi alapellátás 
helyzetére, így az utóbbi 
években több infrastruktu-
rális fejlesztést is megvalósí-
tott – elég, ha csak a Kandó 
Kálmán utcai, vagy a Mikes 
utcai rendelő felújítására 
gondolunk.

Ez a sor folytatódik most a 
Wigand tér 1-2. sz. alatt ta-
lálható 9. számú háziorvosi 
körzet rendelőjével, amely egy 

TOP-os (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) 
pályázatnak köszönhetően újul 
meg. A 78 millió forint értékű 
projekt keretében az épületben 
lévő fogorvosi rendelő is fejú-
jításra kerül. A Wigand téri 
épületen tetőfelújítás, külső 
homlokzatfelújítás és a nyílás-
zárók cseréje készül el, de az 
elöregedett víz- és szennyvíz-
vezetékeket, és az elektromos 
rendszert is cserélni kell. A 
fűtési rendszert korszerűsítik, 
a vizesblokkokat felújítják, és a 

bejáratok akadálymentes meg-
közelítésére rámpák készülnek 
– szekszárdi vállalkozások ki-
vitelezésében.

Az erről szóló megállapodást 
szerda délután írta alá Ács Re-
zső polgármester és Fehér János, 
a közreműködő szervezet, a Ma-
gyar Államkincstár megyei igaz-
gatója. Az eseményen a város 
első embere kiemelte: a megyei 
jogú városok számára megnyílt 
TOP-os pályázati forrásoknak 
köszönhetően újabb fejlesztések 
várhatóak a közeljövőben, így 

például a központi ügyelet is új 
helyre költözik majd.

„A fejlesztésektől azt remél-
jük – s a kormány is elkötele-
zett ebben a kérdésben –, hogy 
a háziorvosi praxisok vonzóvá 
válnak a fiatal orvosok körében” 
– hangsúlyozta Ács Rezső pol-
gármester.

A Wigand téri rendelők fel-
újítására 24 hónapot biztosít a 
pályázati kiírás, a városvezető 
szerint azonban ennél lénye-
gesen hamarabb végezhetnek a 
munkával.  - fl -

Ács Rezső polgármester és Gyurkovics János képviselő

A sportpark-fejlesztés egyik helyszín, a Zöldkert utcai játszótér
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Péntekig várják a szlogen- és logóterveket
Városi szlogen- és logópályázatot hirdetett Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata.

Az önkormányzat olyan „szlogennel egybekötött logókat vár, 
melyek egyszerre egyediek, találóak, könnyen azonosíthatóak, 
trendkövetőek ugyanakkor időtállóak és vonzóvá teszik a tele-
pülést a befektetők és a turisták számára”. A logónak és a szlogen-
nek egyúttal „egyedi módon kell tükröznie Szekszárd karakterét, 
különleges értékeit,” legyen szó természeti-, épített környezeti, 
vagy kulturális örökségről – olvasható a kiírásban, melyet a város 
hivatalos honlapján, a www.szekszard.hu oldalon is megtalálni. 
A pályázat összdíjazása 250 ezer forint, és legfeljebb két pálya-
munka nyerhet.

Az egyfordulós szlogen- és logópályázaton - melynek ne-
vezési díja nincs - bárki részt vehet. Egy pályázó legfeljebb 3 

pályamunkát nyújthat be és minden terv külön értékelés alá 
esik. Az alkotások közönségszavazás céljából Szekszárd város 
közösségi oldalán is megjelennek. A beadott műveket öt tagú 
szakmai zsűri bírálja el, a közösségi oldalon elért eredmény 
egy szavazatnak számít.

A pályázati anyagot – elektronikus adathordozón – lezárt bo-
rítékban 2016. augusztus 19. (péntek) 10:00 óráig kell benyújtani 
Szekszárd város önkormányzatához (7100 Szekszárd, Széchenyi 
u. 29-31.) „Városi szlogen és logópályázat” megjelöléssel. A zsűri 
döntéséről valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban telefonon vagy email-ben lehet 
felvilágosítást kérni (email: kiss.eszter@szekszard.hu, telefon: 
06-74/504-187). 

 Forrás: kadarka.net

Rekord számú vendég az idei Fürdő Napokon
A 2012-es nyitás óta hagyo-
mányosan megrendezett 
Fürdő Napok idén rekordszá-
mú látogatót vonzott: több 
mint ötezren váltottak belé-
pőt a három nap során.

A Fürdő Napok az országos kez-
deményezésű Strandok Éjsza-
kájával kezdődött, így a vendé-
gek pénteken éjfélig élvezhették 
a gyönyörűen kivilágított me-
dencéket, és gyönyörködhettek 
a káprázatos vízi tűzijátékban. 
A rendhagyó programon több, 
mint kilencszázan vettek részt.
A fürdő munkatársai úgy ter-
vezték a programokat, hogy 
minden korosztály örömét lel-
je bennük. A gyermekeknek 
cukor ágyúval és a Minyonok 
című animációs mese vetítésé-
vel kedveskedtek, míg az idő-

sebb korosztály három kiváló 
koncertet hallgathatott végig. 
Szombaton óriási bulit csapott 
Bereczki Zoltán és zeneka-
ra, valamint a szekszárdi The 

Stinky Rodders, míg vasárnap 
Kaczor Feri mulattatta a fürdő-
zőket. Az aktív kikapcsolódást 
kedvelők vízi zumba és aquafit-
ness órán is részt vehettek.

A nyár utolsó heteiben is tárt 
karokkal várják a pihenni és ki-
kapcsolódni vágyókat a stran-
don. Augusztus 21-ig a fürdő 
nyitva tartási idejében, azaz 
9-től 20 óráig folyamatosan 
nyomon lehet követni a riói 
nyári olimpia eseményeit egy 
16 négyzetméteres LED-falon, 
amelyet a legtöbb medencéből 
jól lehet látni, így különleges 
élményben lehet része azoknak, 
akik a fürdőből izgulnak a ma-
gyarokért. Sőt, éjszakai fürdő-
zéssel egybekötött szurkolást is 
terveznek. Ennek pontos ideje 
természetesen függ a magyar 
olimpikonok szereplésétől, 
ezért érdemes követni a fürdő 
honlapját (www.szekszardifur-
do.hu) és Facebook oldalát a 
friss információkért. 
 - rp -

Már hatvanezren csobbantak

A 2016-os szezon hatvanezredik vendégét kö-
szöntötte Ács Rezső polgármester kedd délután 
a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élmény-
fürdőben. Bán Viktor két fiával, Szabolccsal és 
Dániellel érkezett a tikkasztó nyári melegben a 
szekszárdi strandra. Az édesapától megtudtuk, 
hogy rendszeres látogatói a fürdőnek, s ha tehe-
tik, hetente többször is kilátogatnak felfrissülni – 
akár munka után is. A gyermekek természetesen 
a csúszdákat szeretik a legjobban, de a sodrófo-
lyosót sem hagyják ki soha. Ilyen környezetben 
az idő kellemesen telik, így záróra előtt ritkán 
indulnak haza... FO
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Búcsúi Borjárás
Szeptember 10-én a Frankos 
Borház és a felsővárosi társpin-
cészetek szervezésében Búcsúi 
Borjárást rendeznek Szekszár-
don. Az öt állomásból álló bor-
túra a Kálvária téri Református 
templomnál kezdődik. A bor-
járók ezt követően előbb a Ne-
iner Családi Pincészetnél, majd 
a Frankos Borháznál kóstolhat-
nak bort, utóbbi helyen ebéddel 
is várják a vendégeket. A túrá-
zók a Remete-csurgó érintésé-
vel jutnak el a Tringa Borpin-
céhez, ahol Lecsó-party várja a 
látogatókat. Bővebb információ 
és jegyvásárlás a 20/977–9979, 
vagy a 20/507–4828-as telefo-
non, illetve a frankosborhaz@
tolna.net e-mail címen. Jelent-
kezési határidő: augusztus 22.

Ünnepi táncjáték a bartinások közreműködésével
Az államalapítás ünnepét 
megelőző este, a Béla ki-
rály téren láthatják az ér-
deklődők az ’56 – Egy nép 
kiáltott… című táncjátékot, 
melyben a Bartina Néptánc 
Egyesület nagyegyüttese és 
a Fölszállott a páva verse-
nyen győztes gyermekcso-
port is közreműködik.

Az augusztus 19-én, pénteken 
21.00 órakor kezdődő darab a 
XX. század meghatározó évti-
zedeinek történelmi és kulturá-
lis fordulópontjait idézi meg a 
zene és a tánc nyelvén. A táncjá-
ték jeleneteket ragad ki ezekből 
az időkből: harcosan, roman-
tikusan, szatirikusan, búsan, 
optimistán, sodró zenei kísé-
rettel, látványosan sok tánccal. 
Rangos hazai táncegyüttesek 

és zenekarok közel 300 művé-
szének egyedi, közös előadása 
a Magyar Állami Népi Együt-
tes és a Duna Művészegyüttes 
főszereplésével.

Az '56 – Egy nép kiáltott… 
című forradalmi táncjáték – 
melyet az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfor-
dulójára létrehozott emlékbi-
zottság támogatja – a júniusi, 
margitszigeti bemutató után or-
szágos turnéra indul, amelynek 
első állomása Szekszárd lesz. 
A produkció a nyár folyamán 
csak a tolnai megyeszékhelyen, 
októberben viszont Szolnokon, 
Győrben, Budapesten, Kecs-
keméten és Kazincbarcikán is 
látható lesz.

A táncjáték visszaidézi azt az 
állapotot, amely a terror elle-
ni szabadságharchoz vezetett, 

megjeleníti a forradalom utáni 
diktatúra, majd annak felpuhu-
lásának időszakát és a jövőbe 
mutató optimizmussal, válto-
zásokkal érkezik el a mához. A 
darab koreográfiájában megje-
lenik a magyar néptánc, a kor-
társ színpadi tánc, valamint a 
különböző korszakokra jellem-
ző műfajok, mint a tangó vagy a 
rock and roll, ehhez illeszkedik 
a zene is, amely az adott korok 
dallamvilágából táplálkozik. A 
produkciót a színpadi képeket 
erősítő háttérvetítés teszi tel-
jessé.

A produkcióban a Duna Mű-
vészegyüttes és a Magyar Állami 
Népi Együttes mellett közremű-
ködik a Magyar Táncművészeti 
Főiskola, a szekszárdi Bartina 
Néptánc Egyesület, a Bihari Já-
nos Táncegyüttes, a Pilisi Kolib-

ri Táncegyesület és a Katasztró-
favédelem Központi Zenekara. 
A Mucsi János által rendezett 
és koreografált egész estés előa-
dásban koreográfusként Juhász 
Zsolt és Mihályi Gábor műkö-
dött közre, zenei szerkesztő: Pál 
István „Szalonna”. Az előadást 
ünnepi tűzijáték, láng- és fény-
show követi.

Másnap, augusztus 20-án dé-
lelőtt a belvárosi római katoli-
kus templom ad otthont a Szent 
István napi ünnepségnek. A 
8.45 órakor kezdődő szentmisét 
a hagyományok szerint ökume-
nikus kenyérszentelés követi, 
majd dr. Haag Éva alpolgármes-
ter mond ünnepi beszédet. Az 
Új Kenyér ünnepének estéjén 
a Szekszárdi Madrigálkórus ad 
hangversenyt 19 órától a Művé-
szetek Házában. SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Tankönyv: egyre többen jutnak hozzá ingyen
Úgy tűnik, idén sem jár ko-
molyabb fennakadással a 
tankönyvek kiszállítása a 
szekszárdi iskolákba. Az 
oktatási intézmények au-
gusztus folyamán várják a 
kiadványok érkezését, hogy 
azokat minél hamarabb 
rendszerezhessék és kioszt-
hassák az általános és közép-
iskolás diákoknak.

A kötetek érkeztetésével Szek-
szárdon már tavaly sem adó-
dott különösebb gond, s e te-
kintetben várhatóan idén sem 
lesz probléma. A Dienes isko-
lában például augusztus 8-án 
délelőtt fogadták a csomago-
kat, a Baka iskolában pedig 

a jövő hét elején kézbesítik a 
könyveket.

Idén szeptemberben – or-
szágosan, felmenő rendszerben 
– az 1-4. évfolyamon tanuló 
diákok kapják térítésmentesen 
a tankönyvet, vagyis ez egy év-
folyammal több tanulót jelent 
a 2015-ös esztendőhöz képest. 
Úgy tudjuk, az állam már au-
gusztus végén kiutalja a családi 
pótlékot, ezzel is elősegítve a 
szülők tanszer- és tankönyv-vá-
sárlását. Az alsósokon túl - csa-
ládjuk jövedelmi helyzetétől 
függetlenül – ingyenességre 
jogosultak köre is széles (tartós 
betegségben szenvedők, fogya-
tékkal élők, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülők, továbbá a három, 
vagy több gyermeket nevelő csa-
ládok) – tájékoztatta lapunkat 
Simon Andrea. A Dienes iskola 

igazgatója elmondta, intézmé-
nyükben – a fenti szempontok 
alapján – a felső tagozatos diá-
kok egyharmada jogosult tan-
könyvtámogatásra, s ők élnek is 
a lehetőséggel. Az alsó tagozato-
sokkal együtt tanulóik mintegy 
80 %-a térítésmentesen juthat 
tankönyveihez. „Mi elsősorban 
a bevált, eddig jónak tartott tan-
könyveket választjuk a listákról” 
– magyarázta az igazgató az is-
kolában kialakult szokásrendet, 
kiemelve: a Dienesben példá-
ul a Nemzedékek Tudása, az 
Apáczai, a Mozaik, valamint 
a Műszaki Kiadótól rendeltek 
köteteket, míg nyelvkönyveik 
speciális kiadóktól érkeznek. A 
kertváros iskolájában ősztől 80 
első osztályos ismerkedik meg 
a betűvetéssel és a számolással.

A Baka István iskolában 
szeptemberben a 295 alsó ta-

gozatos mellett 95 felső évfo-
lyamos diák kapja térítésmen-
tesen tankönyveit, vagyis az 
ingyenesség a tanulók 72%-át 
érinti – válaszolta kérdésünkre 
Parrag Katalin. Az intézmény 
igazgatója elmondta, hogy a 
köteteket a kollégák veszik át 
és rendszerezik, majd az iskolai 
könyvtáros, illetve az osztály-
főnökök segédkeznek kiosztá-
sukban. 

Náluk az alsós nebulók tan-
évkezdéskor, míg a felsősök 
augusztus 29-30-án vehetik 
kézbe könyveiket, amelyeket 
pedagógusaik a hivatalos jegy-
zékről választottak. „Három 
osztályban 65 elsős tanulónk 
lesz” – jelezte az igazgató. A 
Baka iskolában egy német 
nemzetiségi, egy általános tan-
tervű, választható német és 
angol nyelvű, illetve egy álta-
lános tantervű és angol nyel-
vű osztályt indít az intézmény 
ősztől, melyekben informatikát 
is tanulnak a gyerekek.

Más a helyzet középiskolai 
keretek között: a Garay János 
Gimnáziumban például a 492 
fős diáklétszámból mindösz-
sze 97-en kapnak ingyen tan-
könyvet – közölte Rajos Judit 
igazgatóhelyettes. Mint meg-
tudtuk, a gimnázium tanárai 
háromféle tankötet-családból 
választhatnak könyveket.

 Gyimóthy L.

Székács, a keramikusból lett festőművész
Székács Zoltán keramikusból lett fes-
tőművész. Az ország 2500 hivatásosos 
képzőművészének azon csoportjába 
tartozik, akik rendszeresen kiállítják 
alkotásaikat. A budapesti művész ez-
úttal Szekszárdra hozta műveit, ahol 
az igen aktív művész elmúlt tíz évé-
nek esszenciája látható a Művészetek 
Házában.

„Itt ma egy ízig-vérig festőművész kiállí-
tását nyitom meg” – mondta a szombati 
megnyitón Baky Péter festőművész, aki 
régóta ismeri az alkotót. Számtalan mű-
vésztelepen találkoztak és, mint mondja, 

Székács folyamatosan dolgozik. Művei-
ben jelen van „az ősművészet ihletettsé-
ge” – emelte ki Baky Péter.

Székács Zoltán 1954-ben született fes-
tőművész családban. A Magyar Iparmű-
vészeti Főiskolán 1979-ben diplomázott, 
porcelán szakon. Műveiért 1984-ben 
Formatervezési Nívódíjat kapott. Mestere 
volt Fischer Ernő festőművész, Schram-
mel Imre keramikusművész, Litkey József 
festőművész és Kovács Ferenc szobrász-
művész is.

A kiállításon – amely szeptember 11-ig 
látogatható – Székács saját alkotásai mel-
lett művész szüleinek képei is láthatóak: 

édesapja akvarell képe és édesanyja tűz-
zománc képe is megtekinthető a Művé-
szetek Házában.  -wj-

Tárolási gondot okozhat a rekord gabonatermés
Már az előző két év során is 
megyénkben prognosztizál-
ták országosan a legkiemel-
kedőbb búzatermést, idén 
azonban még a korábbi, 6 
tonnás rekordot is megha-
ladta mintegy 500 kg-mal a 
hektáronként betakarított 
búza mennyisége.

A kiváló terméseredményt 
sokan a termesztés megyei 
színvonalával magyarázzák. A 
sikerről és a világpiaci kelle-
metlenségekről Vendégh Edi-
tet, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei igazgatóját 
kérdeztük.

– Mekkora területen termeltek 
idén őszi búzát a megyében, il-
letve Szekszárdon?

– A megyében 49 ezer hek-
táron, a tavalyinál hatezer hek-
tárral nagyobb területen. Az 
aratás július végén befejeződött: 
megyei szinten hektáronként 
6,58 tonna eredménnyel. A tér-
ségek közül kiemelkedő volt a 
szekszárdi és a dombóvári, ahol 
olykor 9-10 tonnás hektáron-
kénti átlagot is elértek, míg má-
sutt – például a paksi járásban 
– csupán 5 tonnás eredménnyel 
zártak. A szekszárdi járásban 
11 ezer hektáron vetettek búzát 
a termelők, a megyei átlagot 
meghaladó 6,9 t/ha-os termé-
seredménnyel.

– Nem ment mindez a minőség 
rovására?

– Arányaiban több lett a ta-
karmány minőségű búza, mint 
a malmi, javító minőség pedig 
szinte alig akad. 

Rontotta az arányt a július 
közepén lehullott nagy meny-
nyiségű csapadék, amely ki-
mosta a még lábon álló gabo-
nákból a sikért és a fehérjét. A 
megyében nagyjából 60 % lett 
malmi minőség.

– Az őszi árpa sem maradt le a 
rekordokban…
– Valóban, a 14 ezer hektáron 
termesztett gabona a megyé-
ben 6,4 t/ha termésátlagot 
produkált. A repce termésátla-
ga is jónak bizonyult, a megyei 
átlag 3,9 t/ha-ra jött ki, amely 
a tavalyinál közel egy tonnával 
magasabb hozamot jelent.

– A nyomott világpiaci árak 
mennyire éreztetik hatásukat a 
termelőknél?

– Idén a prognózisok ala-
csony árról szóltak, mivel 
kiemelkedően magas termé-
seredményekre lehetett számí-
tani. Az árak nagyjából 20%-al 
maradnak el a 2015. évihez 
képest. Az árverseny a hazai 
búzatermesztésre is jelentős ha-
tást gyakorol. A malmi minőség 
elegendő a feldolgozók számá-
ra, így termelői szempontból a 
hozam növelése jelenleg sok-
kal kifizetődőbb, mint a kisebb 
mennyiségben keresett prémi-
um minőség előállítása. Ez az 
igény hozta magával a nagyobb 
termőképességű fajták jelentős 
térnyerését is.

– Adódnak-e problémák az érté-
kesítés tekintetében?

– Az árpa 35.000–36.000 Ft, 
míg a takarmány búza ára 36.000 
Ft, a malmi minőségtől függően 
39–40.000 Ft körül mozog ton-
nánként. Aki rákényszerül az ér-
tékesítésre és „kombájn mellől” 
adja el a gabonáját, az kénytelen 
elfogadni a jelenlegi nyomott 
árakat. Aki teheti, a jobb ár re-
ményében betárolja azt. Jelenleg 
szinte áll a piac, mindenki kivár. 
Nincs kereslet és ezeken az ára-
kon nincs kínálat sem. Az előző 
évek hasonló időszakára jellem-
ző nagy mennyiségű kiszállítá-
sok, melyek az arab országokba 
irányultak, most késnek. Ennek 
oka, hogy a román, ukrán keres-
kedők már korábban olcsó gabo-
nával terítették azt a piacot. Most 
majd minden raktár telített, így 
ha nem indul meg a piac, hová 
fogjuk betárolni a napraforgót és 
a kukoricát? 

– A pályázatoknál a jövő opti-
mistábban fest…

– Sokan nyertek az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási és ökoló-
giai gazdálkodás támogatása 
programokban, amely jelentős 
forrásokat ad a termelőknek a 
következő öt évben. Jelenleg a 
kisméretű terménytároló, -szá-
rító és -tisztító építése, korsze-
rűsítése, továbbá a mezőgaz-
dasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztésével kapcsolatos pá-
lyázatok aktuálisak.  Gy. L.
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Szőlő: már a botritisz jelenti a fő problémát
A július közepén lehullott 
nagy mennyiségű csapadék 
nem csak a kalászosok beta-
karításának ártott, hanem a 
szőlőskertekben is negatívan 
hatott. 

A bogyókat fenyegető liszthar-
matveszély ugyan elmúlt, és a 
peronoszpóra is jobbára már 
csak a lombozatra korlátozódik. 
Ugyanakkor – ahogy számítani 
lehetett rá – rendkívüli gyorsa-
sággal ütötte fel fejét a botritisz, 
a szürkerothadás.

„Egyre fenyegetőbb a fürtök-
re nézve” – állapítja meg aktuá-
lis növényvédelmi elemzésében 
dr. Füzi István. Mindennek oka 
az a hatalmas mennyiségű csa-
padék (130-200 mm), ami az 
elmúlt hónapban esett, s ami 
jó két havi mennyiségnek felel 
meg. Úgy fest, hogy újabb csa-
padékra a szőlőnek már semmi 
szüksége, lehullott mennyiség 
ugyanis a szüretig elég lett vol-
na... A talaj mélyen átázott, az 
elkövetkező napok, hetek során 
jelentős lesz a kipárolgás, ami 

magas páratartalmat, erős haj-
nali harmatképződést eredmé-
nyez, s ez kedvező feltételeket 
teremt a botritisz fertőzéshez.

„Mivel a betegség tünetei 
már megjelentek, a szürkerot-
hadás gyors terjedésére lehet 
számítani, különösen a „kövér” 
talajokon, folyó- vagy állóvizek 
közelében, völgyek alján fekvő 
ültetvényekben” – prognoszti-
zál a szakember, aki szokásához 
híven általa tapasztalt konkré-
tumokat is említ az egyes faj-
tákkal kapcsolatosan.

Legnagyobb veszélyben a ko-
rai- és középérésű, tömött fürtű, 
vékony héjú fehérbor szőlőfaj-
ták (leányka, rizlingszilváni, 
chardonnay, ezerfürtű, trami-
ni) vannak, de egyes vörösbort 
adó szőlőfajták (pl. portugieser, 
zweigelt) sincsenek biztonság-
ban. A késői fajták még kevésbé 
veszélyeztetettek, de miután a 
rothadó gócok itt is megtalálha-
tók, az intenzív cukorképződés 
megindulásával ezek is megbe-
tegedhetnek. Fokozott a veszély 
az olyan ültetvényekben, ahol – 
például jégverés miatt – gyako-
riak a bogyósérülések.  B. Gy.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Jelentősen nőtt a megrendelés – komoly fejlesztés a szekszárdi Jürgenhake-nél
Új technológia – hamarosan félszáz új dolgozóra lesz szükség!

A tavalyi őszi, nagyon hangulatos 
csapatépítő, úgynevezett Grill-par-
tin a Jürgenhake Magyarország Kft. 
németországi ügyvezető igazgatója, 
Andre Russ arról beszélt a cégcso-
port egyetlen magyarországi és egy-
ben kelet-közép-európai üzemében, 
a szekszárdiban, hogy a nemzetközi 
piaci bizonytalanságok, az autóipart 
jellemző fellendülések, stagnálások, 
kisebb-nagyobb visszaesések ellenére 
számítanak a szekszárdi, különböző, 
általában kisméretű kábeleket össze-
szerelő üzemük további működésére. 
Kétszáznegyven dolgozó kapott ekkor 
első kézből információt, miután úgy 
érezhették: nincs veszélyben a munká-
juk, ezáltal a megélhetésük. Hogy nem 
csupán általános, hivatalos, amolyan 
diplomatikus megnyilatkozás volt ez 
Russ direktortól, azt az elmúlt félév 
történései fényesen alátámasztják.

A Jürgenhake Magyarország Kft. 
a mostani igen pozitív jelek alapján 
tényleg fejlődésre van ítélve, nem is 
akármilyenre!

A németországi menedzsment 
eredményes piackutató háttérmun-
kája, no és a szekszárdi gyárnak a 
kényes nemzetközi minőségi igé-
nyeknek hosszabb távon történő 
megfelelése, a Jürgenhake Magyar-
ország Kft. nemzetközi versenyké-
pessége jóvoltából jelentősen nőtt 
a termelési igény az autógyárak ré-
széről. E kedvező piaci információra 
azonnal reagált a német tulajdonos 
– tudtuk meg a napokban ez ügyben 
is Szekszárdon járt Andre Russ né-
metországi ügyvezető igazgatótól, aki 
már a megvalósult és a küszöbön álló 
komoly fejlesztéseket sorolta a szek-
szárdi leányvállalatnál, ami – tegyük 
hozzá gyorsan – mostanság nem 
éppen jellemző a német autóipar 
kiszolgálására berendezkedett ma-
gyarországi kábelipari beszállítóknál.

– Már megtörtént a szekszárdi 
üzemben a szoftver csere, bevezet-
tük a vállalat-irányításban az úgyne-
vezett SAP-rendszert. Ez utóbbinak 
az alkalmazásában merültek fel kez-
detben nehézségek, de alapvetően 
sikerült úgy úrrá lenni rajta, hogy a 
termelést már nem befolyásolja ne-
gatívan az átállás, de van még hová 
fejlődni ezen a téren – avatott be a 

részletekbe az ügyvezető igazgató, 
aki egyébként felettébb pozitív hí-
rekkel érkezett Szekszárdra.

„A Volkswagennel, a Daimlerrel, 
az Audival újabb megbízásokat kö-
töttünk le már 2017-re, és nagy va-
lószínűséggel a Skodával is a napok-
ban megállapodunk. Elkezdtük már 
Volkswagen Tiguan hátsó lámpáihoz 
szükséges, nagyon komoly precíziós 
munkát igénylő kis kábelek gyártá-
sát, illetve összeszerelését – újságolta 
Russ Úr. „Hamarosan mintegy ötven 
új dolgozóra, azok felkészítésére lesz 
szükség” – közölte a szekszárdi, de 
a környékbeli munkaerőpiacra is 
minden bizonnyal pozitív hatást ki-
váltó hírt a cég ügyvezető igazgatója, 
Andre Russ.

A közeljövő nagy fejlesztési ter-
vének nagyon is kézzel fogható jele, 
megérkeztek már az új, korszerű, 
egyedi igényekre gyártott gépek, fo-
lyamatosan zajlik az új technológiák 
bevezetése, ez új kihívás, és ami fe-
lettébb örömteli hír: sok új munka-
erőre is szükség lesz.

Mivel szinte valamennyi világ-
márkán belül is a közép-és felső 
kategória és a luxusautók (például 
Porsche) kiszolgálására rendezke-
dett be a Jürgenhake, az itteni még 
kényesebb minőségi igényeknek 
való megfelelés folyamatosan figyel-
mes, koncentrált munkát igényel az 
egyes munkafázisokat elsajátított 
dolgozóktól. A bő fél évvel ezelőtt 
kinevezett új szekszárdi cégvezető, 
Korsós Szilvia, akit főkönyvelőként 
az a megtiszteltetés ért, hogy a he-
lyi elsőszámú vezetői teendőkkel 
is megbízta a központi cégvezetés, 
ezzel kapcsolatosan megjegyezte: 
„Nem kell megijedni, továbbra is 
alapvetően betanított, vagyis elsajá-
títható munkáról van szó, aminek 
ellátáshoz kitartásra, szorgalomra, 

no és ehhez a munkához elengedhe-
tetlenül átlagos vagy némely esetben 
afölötti kézügyességre van, illetve 
lesz szükség a jövőben is a nálunk 
munkát vállalóknak. Várjuk a közeli 
napokban megjelenő hirdetéseinkre 
azokat a jelentkezőket, akik ezen 
feltételek teljesítésére alkalmasnak 
érzik magukat, vagy éppen azokat, 
akár az iparágon belülről vagy azon 
kívülről, akik szívesen váltanának.”

Mint azt kérdésünkre a cégve-
zető hölgy megjegyezte, az iparági 
összehasonlításban versenyképes 
alapjövedelmet, és rendszeres túló-
rás munka lehetőségével egészíthetik 
ki keresetüket az itt dolgozók – ha-
sonlóan, mint a térség más autóipari 
beszállítóinál.

Mint azt Russ úrtól megtudtuk, 
tavaly év végén a nyugdíjba vonult 
Füredi István igazgató-cégvezető he-
lyére új embert kellett találni, és sok 
minden szólt amellett, hogy Korsós 
Szilvia lépjen elő főkönyvelőből cég-
vezetővé.

„Eddigi munkájával, probléma 
érzékenységével, azok kezelésével 
bizonyította alkalmasságát. A közép-
vezetőkkel, és úgy általában a dolgo-
zókkal jó viszonyban levő hölgyről 
van szó, aki az itt eltöltött hat évnek 
köszönhetően a mi üzemünk műkö-
désével is kellőképpen tisztában van, 
ezért abszolút rászolgált a cégveze-
tés részéről a maximális bizalomra” 
– mondta a németországi főnök. 
Ahogy tapasztalom, csak Magyaror-
szágon vetődik fel „csodabogárként”, 
ha egy nőt kineveznek egy ilyen 
vezető posztra, Németországban 
egyáltalán nem. Nekünk meggyőző-
désünk, hogy a megfelelően képzett 
hölgyek egy adott munkát ugyanúgy 
el tudnak látni magas színvonalon, 
mint a férfiak”– tette hozzá az új ve-
zető kinevezésével kapcsolatosan a 

német igazgató. Az új cégvezető nő, 
Korsós Szilvia ezzel együtt is úgy 
érzi: eddigi pályafutása legnagyobb 
feladatára vállalkozott, amikor tavaly 
év végén igent mondott a felkérésre.

„Mindenképpen kihívásnak érzem 
ezt a felkérést eddigi pályafutásom 
során. Egészen más ez, mint a fő-
könyvelőség, a számokkal való napi 
foglalkozás, a beszámolók készítése. 
Persze úgy alakult az itteni munkám, 
hogy akarva-akaratlanul is beavattak a 
korábbi vezetők a cégvezetés dolgaiba, 
a napi operatív döntésekbe, így nem 
érzem magam annyira mélyvízben 
– mondta elöljáróban Korsós Szilvia. 
– Azért is mertem belevágni ebbe a 
feladatba, mert a közelmúltban nagy 
szakértelmű, elhivatott, tenni akaró 
kollegák érkeztek a céghez, és támasz-
kodhatok a munkámban a régi, szintén 
nagy tapasztalatú, a Jürgenhake-hez 
kötődő dolgozókra is! Persze eddigi 
pályafutásomban, ezzel a háttérrel 
együtt is, mindenképpen nagy kihí-
vás cégvezetőnek lenni! Itt, ebben az 
üzemben szinte minden nap van olyan 
történés, ami azonnali reagálást, vagyis 
megoldást kíván a vezetéstől, gyakran 
érkezik gyors végrehajtást igénylő 
kérés, mi több, utasítás Németország-
ból, amit úgy kell tudnunk megolda-
ni, hogy az ne hasson mind a munka 
mennyiségére és minőségére negatí-
van. Ettől nehéz, vagy fogalmazzunk 
inkább úgy: nem könnyű egy ilyen 
nemzetközi piacra dolgozó beszállító 
üzemnél elsőszámú vezető(nek) lenni, 
de számomra éppen ettől is érdekes 
és szép feladat is egyben” – mondta 
lapunk érdeklődésére az új cégvezető.

A Jürgenhake Magyarország Kft-
nek jövőre már éppen két évtizedes 
múltja lesz Szekszárdon. Az üzem, 
mint emlékezetes, akkor is talpon 
maradt, amikor komoly válságba ke-
rült világszerte az autóipar az elmúlt 
évtizedben – magával rántva ezzel a 
beszállítókat. Most pedig csupa jóról: 
jelentős termelés-növekedésről, ezáltal 
nagy ívű fejlesztésekről szól a fáma. 
Jóllehet, talán már minimum újabb 
húsz évre tervez a német tulajdonos, 
és az általa megbízott menedzsment 
Szekszárdon, mint egyetlen külföldi 
leányvállalatuknál...?  (x)

(01611)

Szeretetteljes közegben fejlődő jellemek, a Comeniusban
Nagy fába vágták fejszéjüket Morvai 
Szilveszterék, amikor 1998-ban meg-
alapították a Keresztény Nevelésért 
Alapítványt, s vele együtt a Comenius 
Általános Iskolát. A szervezetet három 
magánszemély hívta életre, azzal a cél-
lal, hogy színvonalas oktatás keretében 
személyes odafigyelést, családias lég-
kört nyújtsanak a Szekszárd és környé-
kén élő diákoknak – komoly hangsúlyt 
fektetve jellemfejlesztésükre.

– A gyermeknevelés szép, ám egyszerre 
nehéz feladat is. Több annál, mint ruházni, 
élelmezni a kis jövevényt. A nagybetűs életre 
kell felkészíteni, annak minden küzdelmével 
együtt – taglalta lapunknak tevékenységüket 
az intézmény vezetője, akitől megtudhattuk: 
legfőképp általános iskolás korú gyerme-
kekkel foglalkoznak. Segítik ugyanakkor a 
diákok szüleit is, amennyiben erre igényt 
tartanak. Alapítványukban főállású és ön-
kéntes munkatársak is tevékenykednek: 
szűkebb értelemben 30 főre számíthatnak, 
ám kapcsolataik „Afrika szívéig, Kongóig 
nyúlnak”. Sőt, a fekete állam fővárosának 
magyar adományokból épült iskoláját már 

testvérintézményükként tartják számon. A 
szoros kapcsolatot mutatja, hogy a magyar 
diákok adományát személyesen vehették át 
tőlük a Kinshasa-i nebulók. Iskolájuk és ala-
pítványuk Felsővárosban, a Kálvin tér 19-21.
szám alatt várja az ifjakat.

– Milyen pozitív tapasztalatokkal gazda-
godtak az évek folyamán?

– Gyermeknevelés terén nyújtott szolgá-
latunkra – amelyet legfőképpen a Comeni-
us Általános Iskolán keresztül fejtünk ki 
– úgy látjuk, egyre nagyobb szükség van. 

Diákjaink száma az 1998-as alapítás óta 
megduplázódott: mára teljes mértékben be-
telt az engedélyezett kilencvenfős keretünk.

– Úgy sejtem, a markáns létszámbeli vál-
tozásban a figyelmesség is közre játszik…

– Számos tanuló jelentkezik át iskolánk-
ba a tanév során. A leggyakoribb mondat, 
amit hallunk, ha az utolsó tanév végén el-
búcsúzunk a szülőktől, hogy „bárcsak itt 
kezdhettünk volna”.

– Programokban is bővelkednek, ha jól tu-
dom. Idén mi lesz a tanulók „nyári menüje”?

– Nyári tábort szervezünk, ahol egy Du-
na-parti, világtól elzárt nyugodt környezet-
ben töltünk néhány hamisítatlan kalandos 
napot: kenuzunk a Holt-Dunán, kerékpá-
rozunk a töltésen, de éjszakai csillagászko-
dás, túrázás, számháborúzás is a program 
részét képezi. Nyári napközit is tartunk, 
ahová Szekszárd valamennyi általános is-
kolás korú diákját várjuk, együttműködve 
az önkormányzattal, akik ennek finanszí-
rozásában segítenek. Júliustól augusztus 
19-ig ingyenes felügyeletet biztosítunk, il-
letve kézműves, mozgásos, játékos  progra-
mokkal, strandolással, íjászattal készülünk 
a jelentkezők részére.  Gy. L.
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Július 10-ei rejtvényünk megfejtése: Pákolitz István: Bagolytrombita
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kovács Gyuláné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Éberen virrasszatok! 
A mai vasárnapon a várako-
zásra és az éberségre hívja fel 
Jézus a figyelmünket. Ahogyan 
a szolgák várják, hogy uruk ha-
zatérjen, ugyanígy várjuk mi is 
a Jézussal való találkozást. Az 
éber várakozás fontosságát talán 
jobban megértjük, ha felidézzük 
Jézus szenvedésének kezdetét, 
azt az órát, amikor nagycsütör-
tök este kimegy apostolaival az 
Olajfák-hegyére, hogy közösen 
virrasszanak és imádkozzanak. 
Miközben Jézus imádkozik, és 
vérrel verejtékezésével elkez-
dődik szenvedése, az apostolok 
elalszanak. Nem tudnak Jézus-
sal együtt virrasztani. Az Úr 
többször is odamegy hozzájuk, 
felébreszti őket, s kéri, hogy vir-
rasszanak vele, de ők újra és újra 

elalszanak. Jézus viszont nem 
hunyja álomra szemét, hanem 
imádkozik, egészen addig, amíg 
meg nem érkeznek a katonák, 
akiket elfogására küldtek.

Jézus virrasztását érdemes 
összehasonlítanunk a mi ké-
szenlétünkkel. Vajon tudunk-e 
vele együtt imádkozni? Vagy 
inkább elalszunk az apostolok-
kal? Jézus számára ebben az 
órában a virrasztás az Atyára 
való odafigyelést jelentette és a 
Neki való engedelmességet. „Ne 
az én akaratom legyen meg, 
hanem a Tiéd” – mondja Jézus 
a mennyei Atyának. Ebből köny-
nyen levonhatjuk a tanulságot: 
a lelki éberség és készület a mi 
számunkra is az Istenre való 
figyelést jelenti. Az ő akaratát 

akarom megismerni, és annak 
akarok engedelmeskedni. 

Jézus nagycsütörtöki virrasz-
tásából emellett azt is megta-
nulhatjuk, hogy az éberség nem 
tétlenséget, hanem imádságos 
készületet jelent. Ha fáradt 
vagyok az imádsághoz, akkor 
lélekben az Olajfák-hegyén 
virrasztó Jézus mellé képzelem 
magamat. Igen, tőle szeretném 
megtanulni az éberséget, mel-
lette szeretnék virrasztani. A 
virrasztással kapcsolatban egy 
másik fontos szempont lehet a 
következő: Jézus tudta, hogy el-
érkezett számára az idő, amikor 
meg kell hoznia áldozatát és meg 
fog halni. Tudta, hogy most fog 
beteljesedni küldetése és nem 
menekült el ebben a pillanatban. 

Mi nem ismerjük előre halálunk 
óráját. De ez a tény nem adhat 
okot a könnyelműségre! Sőt! Fe-
lelősségünkre emlékeztet minket, 
a saját üdvösségünkért való fe-
lelősségünkre. Aki nem gondol 
földi életének utolsó órájára, aki 
nem gondol az örök életre, az 
felelőtlen ember.

Befejezésül még egy gondolat: 
várakozásunkat jellemezze az 
öröm! Az öröm, amely tudja, 
hogy kire vár, s amely mindig 
bízik abban, hogy hamarosan 
elérkezik a találkozás pillanata. 
Hitünk szerint biztosak lehetünk 
abban, hogy Jézus el fog érkezni 
hozzánk és földi életünk végén 
találkozunk vele. Reménnyel és 
örömmel várjuk ezt a találkozást!  
 Vida Zsolt káplán

Kedves Szekszárdiak!
Az 1956-os forradalomról 

való méltó megemlékezésként 
szerkesztőségünkbe várjuk 

átélt emlékeiket, naplóikat, a 
város 60 évvel ezelőtti 
hangulatát megörökítő 
írásaikat, máig őrzött 

tárgyaikat, fényképeiket. 
Beküldési határidő:

2016. augusztus 15. (hétfő)
Az évfordulóra készülve 

a beérkezett anyagból
rendszeresen jelentetünk meg 

írásokat, fotókat 
a Szekszárdi Vasárnapban, 

a tárgyakat pedig az 
évfordulón kiállítjuk.

Címünk: Szekszárdi Vasárnap, 
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
E-mail: szekvas@gmail.com

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. augusztus 1–31-ig tart.
(01598)

Érdekességek Mészölyről egy korszak zátonyai között…

Ahogy tengernyi művészem-
bernek, úgy Mészöly Miklós-
nak is érthetetlen buktatók 
keresztezték életművét a 
kommunista érában, ahol a 
cenzúra sokszor végérvénye-
sen ellehetetlenített az euró-
pai kortársakéval vetekedő 
alkotókat.

A szekszárdi származású író 
II. világháború utáni sorsának 
néhány filmkockájába engedett 
bepillantást előadásával Ágos-
ton Zoltán, a Jelenkor irodalmi 

és művészeti folyóirat főszer-
kesztője július 11-én, a Maga-
siskola nyitónapján. Az előadó 
felemlegette az alkotó ’60-as 
évekbeli félelmeit, töprengéseit 
egy-egy műve nyilvánosságra 
kerülése kapcsán.

Mészöly a Rákosi korszak 
elején a Budapest Bábszínház 
(felnőtteknek szóló színház) 
dramaturgjaként tevékenyked-
hetett – ekkoriban művei tiltó-
listán voltak. Az író ’56 utáni 
„tapogatózásai” munkássága 
kibontakoztatására már az ’57-
ben Pécsett indult Jelenkor fo-
lyóirat kapcsán észlelhetők: ott 
1960-ban a főszerkesztő Tüskés 
Tibor lett, akinek Mészöly „Az 

ablakmosó” című, később be-
tiltott darabját ajánlotta megje-
lentetésre. A mű korábban hi-
vatalos pártvonalon „átment” 
és Párizsban is napvilágot lát-
hatott.

Ágoston szerint ez is mutat-
ja, hogy a korszak kultúrfelelő-
se, az Aczél György által meg-
határozott „tűr-tilt-támogat” 
felfogás kategóriái sokszor igen 
képlékenynek mutatkoztak, így 
joggal bátorkodott azt Mészöly 
kiadásra alkalmasnak találni. 
Drámájára - amely illúziót, va-
lóságot feszeget, továbbá azt, 
miféle hatalmat képvisel a cí-
mében szereplő dolgozó - a ha-
talom az itthoni megjelentetés 

után ,,csapott le”. A színházban 
két-három alkalommal még 
bemutathatták, majd levették. 
A cenzúra a hivatalos szocia-
lista realista látásmóddal ösz-
szeegyeztethetetlennek tartot-
ta az egzisztencialista felfogású 
burleszk tragédiát. A mű meg-
jelenését Tüskés Tibor állása 
bánta annak ellenére, hogy a 
Mészölyt pellengérre állító kri-
tikus, Pándi Pál még kilincselt 
is az író letiltása ellen. Ennek 
hatás volt érezhető, amikor 
„Az atléta halála” című 1964-
es Mészöly-regényt a Magvető 
Kiadó két évvel később jelen-
tette meg... A sors fintora, hogy 
a későbbi Jelenkor főszerkesz-
tő, Szederkényi Ervin támo-
gatásával újra publikálhatott a 
kiadványban. Ám, egy a Jelen-
korban 1981-ben napvilágot 
látott Mészöly-interjú kapcsán 
Szederkényit is „felelősségre 
vonták”, mivel benne az író a 
sváb kitelepítéseket a depor-
tálásokhoz hasonlította. A 
főszerkesztő pedig magyaráz-
kodhatott: Mészöly nem ellen-
sége a szocialista nemzetiségi 
politikának. 

 Gy. L. 

Az ország legizgalmasabb írótábora Szekszárdon
„A szekszárdi nyárban tartják 
az ország legizgalmasabb 
írói mesterkurzusát” – szólt 
a Librarius kortárs kult ma-
gazin felhívása a szekszárdi 
mesterkurzusról. A cikk írója 
nem tévedett, valóban ez az 
ország legizgalmasabb iro-
dalmi tábora.

A SZEKSZÁRDI MAGASIS-
KOLA – Mészöly Miklós Iro-
dalmi Akadémia írói alkotó-
tábort és mesterkurzust négy 
évvel ezelőtt hívta életre a PAD 
Egyesület, Szekszárd város ön-
kormányzata, az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum, valamint 
a Mészöly Egyesület a szek-
szárdi és szekszárdi kötődésű 

írókkal közösen. A programot 
minden év júliusában rendezik 
meg.

„Az írótábor célja, hogy Mé-
szöly Miklós szellemi öröksé-
gének jegyében az írásművé-
szet formai, tartalmi, nyelvi és 
egyéb kérdéseit az irodalmi al-
kotás iránt érdeklődők számára 
közel hozza, új tudásanyagokat 
közvetítsen feléjük és a résztve-
vőknek írásaik elemzésével se-
gítséget nyújtson azok egyénre 
szabott megoldásához” – szólt 
felhívás. A programok bázisa 
idén is az Irodalom Háza - Mé-
szöly Miklós Emlékház volt. A 
kurzusokat többek között Pé-
terfy Gergely, Tóth Kriszta és 

Cserna-Szabó András ve-
zette. Az előadók között ott 

volt Ágoston Zoltán, Baranyai 
László, Danyi Zoltán, Kuko-
relly Endre, Márton László, 
Mészáros Sándor, N. Horváth 
Béla, Pion István, Podmaniczky 
Szilárd, Sárközy Bence, Szilasi 
László, Szkárosi Endre. Évek óta 
e sorok írója is bekapcsolódik a 
magasiskola programjaiba.

Immáron harmadik éve ha-
gyomány, hogy kedd esténként 
borral és irodalommal várjuk a 
tábor résztvevőit az Irodalom 
Házába. Idén Pilinszky köré 
szőttük a beszélgetést, hiszen 
abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy családi szálak ré-
vén egészen közelről ismerhet-
tem meg a nagy író személyisé-
gét. A tábor irodalomkedvelő 
közösségének tagjai a bor és az 

irodalom eme jeles találkozása 
nyomán az este során szívesen 
olvasták fel saját alkotásaikat. 
A tábor izgalmas és mozgalmas 
programjainak csupán egyik 
apró szelete volt az írókkal ilyen 
szoros szellemi közelségben 
töltött este. Az egyhetes prog-
ram során a fentebb említett 
kortárs írók mellett Szekszárd 
irodalmáraival is találkozott a 
tábor közönsége, így a tábor-
lakók jártak Komjáthi Tamás 
tanyáján, de ellátogattak Kis 
Pál Istvánhoz is. A programo-
kat a szombati hideg és esős idő 
dacára Dicső Zsolt és Jankovics 
Zoltán vezetésével jó hangulatú 
felolvasóest és Gourmand Light 
koncert zárta. 

 Wessely Judit

Mészöly ’56-ban megvédte a járókelőket

Az előadáson szó esett egy ’56 októberi eseményről, amikor szét-
lőtték annak a lakásnak az ablakait, ahol gyakorta provokatívan 
összegyűlt a világ dolgait megvitatni a négy író és költő: Mészöly, fe-
lesége Polcz Alaine, Lengyel Balázs és felesége, Nemes-Nagy Ágnes. 
Egy Moszkva téri, civileket érintő eset is szóba került, amikor is egy 
vöröskeresztes autóból lövéssorozat ért utcán tartózkodó civileket. 
Ekkor Mészöly, mint volt katonaember, arra parancsolta az utcán 
lévőket, valamennyien azonnal hasaljanak a földre. Figyelmezteté-
sével életeket mentett, és megpróbált a gyilkosok után eredni.
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Kapusiskola Szekszárdon: „Király volt ez a nap”
„A szemléletet és a sokolda-
lúságot szeretném átadni 
a gyerekeknek” – mondta 
Király Gábor, a válogatott-
ságtól 107 mérkőzés után 
visszavonult hálóőr a nevé-
vel fémjelzett kapusiskola 
roadshow-jának szekszárdi 
állomásán.

A hagyományos nyári kapus 
suli „karavánja” kedden immár 
másodszor állt meg a tolnai 
megyeszékhelyen. A szekszárdi 
program szervezésében részt 
vállaló egykori remek portás, 
Polyák Antal kérdésünkre el-
mondta, hogy három megyé-
ből – Bajáról, Kecskemétről és 
Lajoskomáromból is érkeztek 
gyerekek – összesen 45 fiatal, 
8-18 év közötti kapus – köz-
tük két lány – vesz részt a két 
edzésen Király Gábor, Hegedűs 
Péter, Németh Gábor, valamint 
a Szekszárdi UFC kapusedzői 
irányításával.

A délelőtti tréningen erőt, 
gyorsaságot és koncentrációt 

fejlesztő gyakorlatok sorjáztak 
egymás után. A Szombathelyi 
Haladás kapusa pedig folyama-
tosan javított, biztatott, dicsért. 
A franciaországi Eb egyik ma-
gyar hőse a foglalkozást köve-
tően állt a sajtó rendelkezésére.

Egy kérdésre válaszolva ki-
fejtette: a Király Gábor Nem-
zetközi Kapusiskolában nem 
versenyeztetnek gyerekeket, 
„csak” felfedeznek. „Felmérjük, 
tudjuk, ki mire képes. Kapuso-
kat nevelünk, amit aztán ki-ki a 

saját klubjában kamatoztathat” 
– mondta a 40 éves hálóőr. A 
kapus hozzátette: van egy a vasi 
megyebajnokságban szereplő 
csapatuk (Király SZE), amely 
az utánpótlás-képzésre épül.

A válogatottságtól 18 év után 
visszavonuló labdarúgó elmond-
ta: elsősorban a Király kapusis-
kolában már meghonosított 
szemléletet és a sokoldalúságot 
szeretné átadni az itteni fiata-
loknak, s az edzések mellett ezért 
tartanak konzultációt szakem-

bereknek, kapusedzőknek. „Ez a 
roadshow arra is remek alkalmat 
teremt, hogy a tehetséges fiata-
lok mellett a jó kapusedzőkkel 
is találkozhassunk” – mondta az 
Eb-korrekorder.

Az Európa-bajnokságról 
szólva Király elmondta: óriási 
élmény volt megélni, és legalább 
ekkora boldogság, hogy egy or-
szágnak tudtak örömet szerez-
ni. Sokan keresik, de profi fut-
ballistaként – még 2017 nyaráig 
köti szerződés a Haladáshoz – 
sajnos nem tud minden meghí-
vásnak eleget tenni. Az aktív já-
ték befejezése után a válogatott 
mellett, vagy Szombathelyen az 
utánpótlás nevelésben vállalna 
munkát. Király Gábor ugyanis 
úgy véli, a több mint 800 tét-
mérkőzésen megszerzett tudást 
és tapasztalatot szívesen átadná 
a jövő (kapus) nemzedékének.

E fiatalok egyike a délutáni 
gyakorlás végén odalépve az őt 
elkísérő szüleihez csak ennyit 
mondott: „Király volt ez nap!”.   
 - fl -
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Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
SCHOLL 40% kedvezmény

BERKEMANN 30% kedvezmény
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
nyári modellek akciója

augusztus 15-től a készlet erejéig a

BA

Ruzsinka, a legerősebb ember

Július 15–17. között népes 
mezőny gyűlt össze a német-
országi Jüterborgban, az erős 
emberek LSW-WTC atlétikai 
Európa-bajnokságán.

A magyar csapat tagjaként a 
szekszárdi Ruzsinka István ki-
válóan teljesített, hiszen kilenc 
érmet, közte három aranyat 
szerzett. A Szenior Atlétika Club 
versenyzője súlydobásban 62.88 
métert teljesített, míg a nyeles 
labdát 48.47 méterre hajította. 
Az úgynevezett „Legerősebb 
ember” (Strongest Man) ver-
senyszámban, ahol 5, 25 és 50 
kg-os súlyt kellett eldobni, 1486 
pontot szerzett (13,97 m, 5,52 m, 
2,45 m), így itt sem talált legyő-
zőre a 65 évesek korosztályában.

Ruzsinka István antik disz-
koszban (20,36 m), egykezes 
súlydobásban (27,70 m), kő-
lökésben (50 kg, 2,45 m) és a 
Schokorama versenyszámban 
(60,31 m) is ezüstérmes lett, 
míg a történelmi súlydobásban 

(25,4 kg) 5,52 méteres ered-
ménnyel harmadikként zárt. 

16 bajnoki cím
Még az Eb-t megelőzően ren-

dezték meg Budapesten a szeni-
or atléták országos bajnokságát. 
A rekkenő hőségben megtartott 
viadalon a szekszárdi Szenior 
Atlétikai Club versenyzői foly-
tatták kiemelkedően eredmé-
nyes szereplésüket, hiszen 16 
bajnoki cím mellett 12 ezüst- és 
4 bronzérmet is szereztek.

A szekszárdiak legeredmé-
nyesebb versenyzője a 80 éves 
Doszpod András volt, aki egy-
maga 5 bajnoki címet szerzett. 
A hölgyeknél Oláh Annamária 
volt legszorgalmasabb „arany-
gyűjtő”: ő háromszor állha-
tott a dobogó legfelső fokára. 
Ugyanoda, ahova Jéhn Katalint 
(kétszer), Bárdos Erzsébetet, 
Balogh Istvánt, Melegh Imrét, 
Lóki Ferencet, Honti Józsefet 
és Farkas Ödönt is szólították.  
 SZV

KSC: az utánpótlás csapatok voltak a frissebbek
Amíg az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd élvonalbeli női ko-
sárlabda csapata csak hétfőn, 
augusztus 15-én kezdi meg a 
felkészülést a 2016/17-es baj-
nokságra – s így az U18-as Euró-
pa-bajnokságon, július végén 
ötödik helyen zárt válogatott-
ban alapembernek számító 
Studer Ágnes és Gereben Lívia 
is pihenhet végre is keveset –, 
addig az egyesület hat korosz-
tályos együttese már elkezdte 
a tréningeket a hagyományos 
bonyhádi edzőtáborban.

A szekszárdi lányok most is re-
mek körülmények között edzhet-
nek, köszönhetően az evangéli-
kus gimnázium testnevelőjének, 
Scheidler Gézának és igazgató-
jának, Andorka Gábornak, vala-
mint a bonyhádi férfi kosárlabda 
klub vezetőségének. A tréningek 
négy helyszínen zajlanak: az 

erőnléti edzések a gimnázium 
szabadtéri atlétikai pályáin, a 
labdás foglalkozások a fedett at-
létikai csarnokban, az I-es számú 
általános iskola tornatermében 
illetve a városi sportcsarnokban.

Rendhagyó módon az idei 
szezonban minden korosztály-
ban másodedzők segítik a veze-
tőedzők munkáját. A kenguru és 
gyermek (U11–U12) korcsoport-
ban Stierné Jankovics Mária Baki 

Eszterrel és Domokos Bencével, 
a tini és serdülő (U13–U15) csa-
patoknál Harsányi Mária Baki 
Sándorral, míg a kadett és juni-
or (U17–U19) gárdáknál Juhász 
Gábor és Murvai Árpád irányít-
ja a foglalkozásokat. Az erőnléti 
munkáért Jánossy Csaba felel. 
A több mint hatvan gyermekkel 
folytatott munkát a klub szakmai 
igazgatója, Szabó Noémi koordi-
nálja, ellenőrzi és értékeli.

A klub vezetése továbbra is 
fontosnak tartja a minőségi 
utánpótlás-nevelést. Céljuk, 
hogy minél több csapat jus-
son be a korosztályos orszá-
gos döntőbe, s hogy ezekben a 
gárdákban technikailag és tak-
tikailag is képzett játékosokat 
neveljenek, akik később akár 
az élvonalban is bemutatkoz-
hatnak.

 SZV

SPORTHÍREK
Labdarúgás. Vereséggel kezd-
te az idényt a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapa-
ta. Varga Balázs vezetőedző 
együttese 70 percen át fut-
ballozott emberhátrányban, 
de így is jól tartotta magát a 
Ferencváros II otthonában 
(2-0). A szekszárdiak trénere 
elégedett volt játékosai telje-
sítményével, akik szombaton 
a Komló ellen bizonyíthatnak.

Olimpia. A riói ötkarikás já-
tékok asztalitenisz női egyéni 
versenyének második forduló-
jáig jutott Lovas Petra. A Szek-
szárd AC játékosa az első kör-
ben egyiptomi riválist győzött 
le, majd a legjobb 48 között 
egy dél-koreaitól szenvedett 
vereséget. Lapzártakor a ma-
gyar csapat öt aranyéremmel 
(Hosszú K. 3, Szász E., Szilágyi 
Á.) állt.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Előzetes bejelentkezés alapján, 
tel: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
Augusztus harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Informatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület Szeptemberig 
nem tart fogadóórát. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Országos Nyugdíjas Polgári Egye- 
sület klubhelyiség (Mészáros L. 
u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szőlőhegyi Óvoda.

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

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Augusztus 14., vasárnap
15:00 –  A kis kedvencek  

titkos élete
17:00 –  Szellemírtók
19:00 –  Suicide Squad – 

Öngyilkos osztag 3D
Augusztus 15., hétfő
17:00 –  A kis kedvencek  

titkos élete 3D
19:00 –  Suicide Squad – 

Öngyilkos osztag 3D
Augusztus 16., szerda
17:00 –  A kis kedvencek  

titkos élete 3D
19:00 –  Suicide Squad – 

Öngyilkos osztag 3D
Augusztus 17., csütörtök
17:00 –  A kis kedvencek  

titkos élete 3D
19:00 –  Suicide Squad – 

Öngyilkos osztag 3D
Augusztus 18., péntek
15:00 – Elliott, a sárkány 3D
17:00 – Rossz Anyák
19:00 – Ben-Hur 3D
Augusztus 19., szombat
15:00 – Elliott, a sárkány 3D
17:00 – Rossz Anyák
19:00 – Ben-Hur 3D

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete  
az idei évben is megrendezi a már hagyomány 

„Új kenyér ünnepe” véradó napját 2016. augusztus 19-én, 
pénteken Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 

(Vöröskereszt székház) 08:00 – 13:00-ig
Véradóink megszentelt kenyeret kapnak, és 10.000,- Ft értékű  

üdülési kupont, ami egyre nagyobb sikert ara véradóink között.
Kérjük minél többen jöjjenek el, hogy ezzel is
biztonságossá tudjuk tenni a hazai vérellátást.

Jöjjön el barátaival, ismerőseivel, kérjük hozza magával
TAJ kártyáját, személyi igazolványát.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság Városigazgatási – és 

rendészeti Osztályán
környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóság Controlling 

Csoportjába
kontroller

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a 

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, 
hogy kedvezményes áron továbbra is megrendelhető:

burgonya és vöröshagyma.
Megrendelést felveszünk: 2016. augusztus 15-tól augusztus 26-ig 

a Vöröskereszt Székházában 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt, naponta 08:00 – 10:00 óra között.

Telefon: +36–70/933–8361
valamint a Nyugdíjas Területi Érdekszövetségnél  

Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt, hétfői és csütörtöki napokon
08:00 – 10:00 óra között.

Szállításról külön hirdetésben tájékoztatjuk kedves megrendelőinket.
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál

téli tárolásra alkalmas burgonya, hagyma kedvezményes áron
megrendelhető előzetes előjegyzés alapján, kedden és pénteken 

08:00 – 10:00 óráig Babits Mihály Kulturális Központ mozi bejárata 
melletti irodájában, vagy a +36–20/415–4867 telefonszámon.

Szeretettel várunk minden  
kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőnket!

SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA – 2016. augusztus 27–29.
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselő- 

testület Szekszárdon, ez alkalomból 2016-ban  
három napos rendezvénysorozattal ünnepeljük a Város Napját.

Augusztus 27., szombat 09:00 – 23:00
•  Otthonunk, Szekszárd (09:00 – 12:00) 

Játékos városismereti vetélkedő a Honismereti Egyesület és a Babits 
Mihály Kulturális Központ szervezésében (helyszín: szerte a város-
ban, versenyközpont: Rendezvényterem)

•  A Kalózok Kincse interaktív, színházi játszóprogram  
– Béla király téri színpad

• Vágó Bernadett koncert – Béla király téri színpad
• Pecze Balázs és Zenekara – Béla király téri színpad
•  Müller Beáta és a Color Quartet koncertje  

– Béla király téri színpad
• Holdviola koncert – Béla király téri színpad
• Rejtélyek városa – Zseblámpás éjszakai kalandtúra – Szekszárd
• Fényfestés a Vármegyeháza falára
Augusztus 28., vasárnap 11:00 – 22:00
•  Tintanyúl – Farkasházi Réka interaktív gyermekkoncertje  

– Béla király téri színpad
• A koncert után Városi Habparti
• Obsitos Közönségtalálkozó
• Amikor a filmkockák megelevenednek…
•  Hogyan készült az Obsitos?  

(színpadi beszélgetés a film készítőivel)
•  Az Obsitos című magyar, közösségi gyártással készült játékfilm vetítése
• Rekord kísérlet eredményhirdetése (Rekord diploma átadása)
Augusztus 29. (hétfő) 
•  Ünnepi közgyűlés – Babits Mihály Kulturális Központ  

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Részletes információk:

http://www.szekszardagora.hu/program/ 
szekszard-varos-napja-augusztus-27-29

https://www.facebook.com/events/1713541825529397/

Új színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban
A varázslat folytatódik! A Babits 
Mihály Kulturális Központ felújí-
tása óta már három évadot ha-
gyott maga mögött, melynek so-
rán 70 különféle színházi előadást 
láthatott a szekszárdi közönség. 

Bemutatkozott nálunk több da-
rabjával 18 fővárosi és vidéki tár-
sulat, valamint 4 színművész adott 
önálló estet az újonnan indult pó-
dium előadásaink alkalmával.

A következő évadban is Önök 
elé varázsoljuk a csodát néhány 
magyar és külföldi szerző segít-
ségével, illetve elkápráztatjuk a 
gyermekeket a most bemuta-
tandó klasszikus mesékkel és 
a kicsiknek szóló modernebb 
színpadi adaptációkkal.

BÉRLETEK 2016 – 2017

MÚZSA BÉRLET:
•  Agatha Christie: Az egérfogó – 

Veres 1 Színház, Veresegyház
•  Görgey Gábor: Komám asz-

szony hol a stukker?– József 
Attila Színház, Budapest

•  Zilahy Lajos: Halálos tavasz – 
Szabad Tér Színház, Budapest

•  Mary Orr: Mindent Éváról – 
Orlai Produkció, Budapest

 
ORFEUM BÉRLET:
•  Frederick Knott: Várj, míg 

sötét lesz – Orlai Produkció, 
Budapest

•  Joseph Kesselring: Arzén és 
levendula –József Attila Szín-
ház, Budapest

•  Ken Kesey – Dale Wasser-
mann: Száll a kakukk fészkére 
– Orlai Produkció, Budapest

•  Lara De Mare – Berkes Gá-
bor: A férfiak a fejükre estek 
– Turay Ida Színház, Budapest

 
PÓDIUM BÉRLET:
•  Idegenben keserűbb a sírás – 

Karády Katalin történetéről – 
Magyarországi Szerb Színház

•  Különbéke – Adorjáni Bálint 
Szabó Lőrinc estje

•  Hoztam valamit a hegyekből 
– Tóth Auguszta zenés estje 
Mezei Máriáról – Nemzeti 
Színház, Budapest

 
BÉRLETEN KÍVÜLI
ELŐADÁS:

•  Fehér Márkó: Boldogság, gye-
re haza! – Titkok és érzések 
Cserháti Zsuzsa dalaival – 
Turay Ida Színház, Budapest

•  Görgey Gábor: Mikszáth kü-
lönös házasságai – Turay Ida 
Színház, Budapest

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
A 2015-16-os évadban bérlettel 
rendelkező látogatóink a tavalyival 
megegyező árakon megújíthatják 
helyeiket, amennyiben ugyanarra 
a bérletre és székre szeretnének 
bérletet váltani. A bérletek meg-
újítási ideje: 2016. augusztus 10. 
szerda 14 órától augusztus 31. 
szerda 20 óráig. A bérleteket azon 
a néven tudjuk megújítani, ame-
lyik néven nálunk az adatbázisban 
szerepel, azaz, amilyen néven ta-
valy vásárolták.

A Múzsa, Orfeum és a Pódi-
um bérletekre az új bérleteseink 
2016. szeptember 1.,  csütörtök 14 
órától szeptember  14.  szerda 20 
óráig válthatják meg bérleteiket.
Bérletárakról a 2016-17-es színhá-
zi évadra érdeklődjön a kulturális 
központ jegypénztárában.

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01597)

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. (01604)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01604)

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívása

Lakossági kezdeményezésre vizsgáljuk a Szekszárd-Hidaspetre, 
valamint a 6-os számú főút 144-145. km szakasza közötti telkek 
villamos energiával való ellátásának lehetőségét.
 
Kérjük az érdeklődő telektulajdonosokat, hogy az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén legkésőbb 2016. augusztus 31-ig 
jelentkezzenek, hogy az ajánlat elkészítésénél az ő ingatlanjuk
is számításba kerüljön!

•  Kozma Csaba: 06 70/ 33 46 067 (Építtetők közös képviselője)
•  Nagy István: 06 20/ 82 46 998 (Építtetők közös képviselője)
•  Baranyai Máté: 06 30/ 38 69 983 (E.ON Hálózat üzemeltetési 

területi referens)

Az ajánlatkérés ingyenes, kötelezettséggel nem jár.

Ö00122



2016. augusztus 14.16

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

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

(01602)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01594)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01600)

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

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  (01606)

(01610)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

NYÁRI VÁSÁR
Női-, férfi - és gyermek 

szandálok, szandálcipők, 
papucsok

10% – 30%
kedvezménnyel
augusztus 10-től 
a készlet erejéig!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

-30%
Az akció a résztvevő termékeink árából!

Keresse további akciós
termékeinket
üzletünkben!

NYÁRI AKCIÓ
a készlet erejéig!

Akciós fogyasztói ár:

31 550 Ft
Akciós fogyasztói ár:

30 750 Ft

T7/1  Classic
IPARI SZÁRAZPORSZÍVÓ
AJÁNDÉK ÁRON !

SC 2
GŐZTISZTÍTÓ 

(01599)


