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Baka hatása
Baka István szekszárdi költőre, 
műfordítóra emlékeztek halálá-
nak 22. évfordulóján a megyei 
könyvtárban, ahol ez alkalom-
ból bemutatták Borsodi L. Lász-
ló „Maszk és szerepjáték - Baka 
István költészetei” című kötetét.
 → 2. oldal

Sportpályák
Egymást érik a sportcélú fej-
lesztések a szekszárdi nevelé-
si- és oktatási intézményekben. 
Szeptember 25-én egy kültéri 
kosárlabdapályát adtak át a Ba-
bits iskolában, másnap egy mű-
füves labdarúgópályát avattak a 
Garay iskola udvarán.
 → 5. oldal

Animáció
Tizennyolc évesen kezdte pa-
pírra vetni figuráit a Pannó-
nia Filmstúdió kecskemé-
ti műtermében, a szekszárdi 
rajzfilm-rendező, karikaturista 
Weisz Béla, akivel a rajzfilmek 
és készítőik generációiról, üze-
netéről is beszélgettünk.
 → 7. oldal

Hungária Takarék
Megújult környezet várja a Hun-
gária Takarék ügyfeleit a jövő-
ben. Az új arculat egy folyamat 
eredménye, amelynek köszön-
hetően a Hungária mára a hazai 
takarékszövetkezetek élvonalá-
ban van. Mindez a megyei taka-
rékszövetkezetek egyesülésével 
valósulhatott meg.  → 4. oldal → 13. oldal

Csodát tettek
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Kutyafuttató helyett játszótér épül
Nem épül kutyafuttató a Wes-
selényi utca és az Alkotmány 
lakótelep közötti zöldfelü-
leten, így döntött az önkor-
mányzat a környéken lakók 
jelzéseit figyelembe véve.

A város három kutyafuttató 
létesítésére pályázott, s azokat 
a Baka István Általános Iskola 
melletti területre, a buszpálya-
udvar közelébe, a Séd-patak 
partjára, illetve a Wesselényi 
utca és az Alkotmány lakótelep 
közötti zöldfelületre tervezték. 
Előbbi két helyszínen a kutya-
futtató el is készült, ám a rende-
lőintézettel szemközti területre 
tervezett létesítmény mégsem 
épül meg.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere arról tájékoztatott, 
hogy a Wesselényi utca és az 
Alkotmány lakótelep közötti 
területre tervezett kutyafuttató 
megépítése mellett és ellen is 
aláírásgyűjtés zajlott. A mintegy 
kétszázötven aláíró kétharmada 
támogatta, egyharmada viszont 
elutasította a futtató létesítését. 
A nemmel szavazók a környé-
ken élők soraiból kerültek ki – 
tette hozzá a polgármester. A 
polgármester hangsúlyozta: az 

önkormányzat számára fontos 
a városlakók véleménye, a dön-
tést – miszerint a fenti területen 
mégsem épül kutyafuttató – a 
lakótelep környékén élők véle-
ményének meghallgatása nyo-
mán hozták meg.

Ács Rezső elmondta, a ku-
tyafuttatók megépítésével a vá-
ros szerette volna szabályozott 
körülmények közé terelni az 
állatokat. A futtatókban ugyan-
is biztosítottak a tisztasági fel-
tételek, hiszen a város vállal-
ta, hogy tisztán tartja azokat. 
Emellett kerítés veszi körbe a 
létesítményeket, melyekben a 
kutyák számára tervezett játé-

kok is találhatók. A városveze-
tő hangsúlyozta, ezzel az ebek 
kikerültek volna a parkokból, 
játszóterekről.

A polgármester tudatta: a 
Wesselényi utca és az Alkot-
mány lakótelep közötti terü-
leten – a pályázat kiírójával 
egyeztetve – játszótér épül. Az 
önkormányzatnak az állattar-
tók véleménye is fontos, így a 
harmadik kutyafuttatónak is 
keresnek helyet. Családi házas 
övezetben ennek nem volna 
értelme, ezért azt tömbházas 
területen szándékoznak megé-
píteni. Elsősorban a város köz-
ponti területén keresnek olyan 

lehetőséget, mely elfogadható a 
lakók számára.

A Baka István Általános Is-
kola melletti területen létesített 
kutyafuttatónál az ölebeiket 
sétáltató Kovács Bernadett és 
Vass Éva kérdésünkre elmond-
ta, megépítése óta rendszere-
sen használják a futtatót, mivel 
Drazsé sokszor nem fogad szót, 
Selly-t pedig könnyen elbűvöli 
a többi kutyus és utánuk fut. A 
kutyafuttatónak köszönhető-
en azonban lehetőségük nyílik 
arra, hogy nyugodtan elenged-
jék az ebeket, akik zavartalanul 
játszhatnak, bóklászhatnak az 
elkerített területen.

 Forrás: kadarka.net
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NÉVNAP–TÁR
Október 1. (vasárnap) – Malvin
Malvin: germán eredetű; jelentése: a jog barátja.

Október 2. (hétfő) – Petra
Petra:  1.) héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla. 

2.) a Petronella önállósult becézője.

Október 3. (kedd) – Helga
Helga: germán eredetű; jelentése: egészséges, boldog.

Október 4. (szerda) – Ferenc, Edvin, Zóra
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Edvin: germán eredetű; jelentése: az örökös barátja.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.

Október 5. (csütörtök) – Aurél, Galina
Aurél: latin eredetű; jelentése: aranyos.
Galina:  görög-orosz eredetű; jelentése: nyugalom, csend, béke.

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

Október 7. (szombat) – Amália
Amália: germán eredetű; jelentése: az Amálok (gót királyi család) + védelem.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 1.
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Október 3.
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Október 4.
(szerda)

Október 5.
(csütörtök)

Október 6.
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Október 7.
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Forrás: idokep.hu/szekszard
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Új parkolási rend lépett érvénybe a kórház területén
A zökkenőmentes betegel-
látás érdekében szeptember 
18-tól új parkolási rend lépett 
érvénybe a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórház területén.

A sok autó miatt kaotikussá váló 
parkolási viszonyokon szerettek 
volna változtatni – mondta el 
dr. Németh Csaba. A főigazga-
tó kiemelte, a kedvezményes-
nek mondható díjszabás miatt 
sokan a kórház területén álltak 
meg, majd onnan gyalog mentek 
munkába, egész napra otthagyva 
autójukat. Emiatt sokszor éppen 
azok nem tudtak parkolni, akik 
ellátásra, vagy látogatóba érkez-
nek az intézménybe. A rendszer 
átgondolásával szeretnék elérni, 

hogy a járművek ne akadályoz-
zák a mentőautókat, a teherszál-
lító járműveket és a kórházba 
érkező betegeket, látogatókat.

Olyan helyeken is parkolókat 
alakítottak ki, ahol eddig arra 
nem volt mód. A változtatások 
nyomán 300-ra nőtt a várako-
zóhelyek száma – tudtuk meg a 
főigazgatótól. Dr. Németh Csaba 
hozzátette, a mozgáskorlátozot-
tak részére külön parkolóhelye-
ket létesítenek. Az új közlekedési 
rendben a kétirányú forgalmat a 
főportától a „Gombáig” egyirá-
nyúsították, ezen csak befelé lehet 
majd haladni. A kórházból kihaj-
tani a C-épület és az elmeosztály 
megkerülésével lehet, ugyancsak 
a főportán keresztül. Nemcsak ez 

útszakasz lesz egyirányú, de az A- 
és B-épület körül található is.

Az intézmény területére be-
hajtó autósok szeptember 18-tól 
a főportánál található automata 
segítségével juthatnak parko-
lókártyához. A parkolás ellen-
értékét kifelé jövet az A-épület 
előtt, illetve a főporta közelében 
elhelyezett automata segítségével 
fizethetik meg az autósok. Kihaj-
tani a kártya érvényesítését kö-
vető 15 percen belül lehet.

A korábbi, egy összegű díj 
időarányosra változott. Az első 
óra ingyenes, így azok, akik láto-
gatásra, vagy rövidebb kezelésre 
jöttek, díjmentesen parkolhatnak. 
A díj a 2. és 3. órában 250 Ft, ezen 
túl minden további megkezdett 

óra után 500 forintot kell fizetni. 
Dr. Németh Csaba hangsúlyozta: 
a kórház nem üzleti érdekből, ha-
nem a közlekedés zökkenőmen-
tessé tétele, a zavartalan betegel-
látás miatt változtatott a parkolás 
szabályain.  S. V.

Fizetős lett a megyei kórház 
főbejáratánál található ön-
kormányzati parkoló is. Az 
ok, hogy az ingyenesség miatt 
sokan egész napos parkolásra 
használták a területet, pedig 
nem a kórházban volt dolguk... 
A Béri B. Á. utcai parkoló a 2-es 
díjzónába kerül azzal a különb-
séggel, hogy a jegy megváltásá-
val plusz egy óra várakozást 
ingyen kapnak az autósok.

Játékok és kutya-toalett

Mint azt korábban megírtuk, 
az önkormányzat a „Ku-
tyabarát város” elnevezésű 
pályázat keretében létesít 
kutyafuttatókat. A létesítmé-
nyek mintegy 410 négyzetmé-
ter alapterületűek, s azokat 
1,5 méter magas kerítés veszi 
körbe. A futtatókban külön-
féle akadályok (asztal, alag-
út, gyűrű, libikóka és palánk) 
találhatók, de kimondottan a 
kutyusok részére tervezett to-
alett is rendelkezésére áll.

Baka István hatása(i) a kortárs irodalomra
Baka Istvánra emlékeztek a 
Szegeden és Szekszárdon is 
szeptember 20-án és 21-én, 
a kortárs költő halálának 22. 
évfordulóján. Szegeden egy 
kávézóban, Szekszárdon 
pedig a Tolna Megyei Illyés 
Gulya könyvtárban idézték 
meg a Szekszárdon született 
alkotót. Mindkét helyszínen 
az alkalomból bemutatták 
Borsodi L. László Maszk és 
szerepjáték – Baka István köl-
tészetei című kötetét. 

„A történet 1996-ban kezdődik, 
akkor nyertem felvételt a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem magyar angol szakára” 
– idézte fel a csíkszeredai Bor-
sodi L. László, mikor találkozott 
először Baka István költészetével. 
Az egyik szövegtani gyakorlat 
során olvasott első ízben Bakától. 
Ez pedig, ha lehet ilyet mondani, 
szerelem volt első olvasatra. „Ne-
kifogtam és elkezdtem járni a 
könyvtárakat. Mindent fénymá-
soltam, céduláztam” – mesélte 
Borsodi a megyei könyvtárban.

A beszélgetést eredetileg 
Bombitz Attila vezette volna, 
ám Borsodi L. László kiváló be-
szélgetőpartnerre talált Orbán 
Györgyben is, aki szekszárdi 

előadóművészként jól ismeri 
Baka István életművét. A beszél-
getés során kiderült, a csíkszere-
dai alkotó olyannyira megkedvel-
te Baka István költészetét, hogy 
még az államvizsga dolgozatát 
is a kortárs író műveiből írta. 
Konkrétan hat verséből, ugyanis 
Baka költészetének „hihetetlen 
gazdag szakirodalma volt már 
akkor” – mondta Borsodi. Itt 
kezdődött tehát minden Baká-
val, amiből létrejött a „Maszk és 
szerepjáték” című könyv.

A kötet a „20. század máso-
dik fele magyar költészetének 
egyik legkiemelkedőbb életmű-
vét megalkotó Baka István Táj-
kép fohásszal című költői test-

amentumának monografikus 
igényű értelmezése.” A kötet így 
a szekszárdiak számára is rop-
pant értékes lehet, hiszen a város 
szülöttének művészetét elemzi. 
Baka István erőteljes nyomot 
hagyott maga után, életműve ki-
emelkedő. Borsodi L. László ezt 
látta meg és amellett, hogy elemzi 
Baka költészetét, egyúttal tanítja 
is, méghozzá Csíkszeredában, ab-
ban az iskolában, ahol korábban 
ő maga is érettségizett. Az iroda-
lomtudományi elemzések mellett 
a szépirodalomban is megtalálta 
helyét. Verseit rendszeresen közli 
a Jelenkor, a Helikon vagy éppen 
a Látó Szépirodalmi Folyóirat.

  - mwj -

BAKA ISTVÁN író, műfordító, 
szerkesztő, a költői képalkotás 
és a szerepjáték-költészet egyik 
legjelentősebb megújítója Szek-
szárdon született 1948. július 
25-én. A Garay János Gimná-
ziumban érettségizett 1966-
ban, majd Szegeden, a JATE 
magyar-orosz szakán szerzett 
tanári oklevelet 1972-ben.

Két esztendőnyi szekszárdi 
tanári munka után tért vissza 
Szegedre, ahol a Kincskereső 
munkatársa, majd főszerkesz-
tő-helyettese lett. Költészetére 
legnagyobb hatást – műfor-
dító munkája mellett – a ko-
molyzene gyakorolta. Zenei 
élményből született – saját 
megfogalmazása szerint – 
verseinek szonátaformája is. 
Munkásságát több kitünte-
téssel ismerték el, így elnyerte 
többek között az ugyancsak 
szekszárdi születésű Babits 
Mihályról és Mészöly Miklós-
ról elnevezett díjat is.

Súlyos betegség után, 1995. 
augusztus 20-án hunyt el. Tíz 
évvel később emlékszoba nyílt 
a tiszteletére a Babits Mihály 
Emlékházban, majd 2009. 
augusztusától a korábbi 5-ös 
számú Általános Iskola viseli 
nevét. Szekszárd város 2015-
ben díszpolgárrá választotta.  

 (Forrás: Baka Tünde)
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Kosárpályával gazdagodott a Babits Mihály Általános Iskola
Az egész országban csak né-
hány olyan jó minőségű kül-
téri kosárlabdapályát találni, 
mint amilyet hétfő délelőtt 
adtak át a Babits Mihály Álta-
lános Iskola udvarán.

Az önkormányzat, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd és az is-
kola összefogásával létesült pálya 
újabb lépés a városi sportfejlesz-
tések területén – mondta el Ács 
Rezső hétfő délelőtt a helyszínen. 
Szekszárd polgármestere hozzá-
tette, a pálya hasonló konstrukci-
óban épült meg, mint a nemrég a 
Garay János Gimnázium udvarán 
átadott játéktér. Ez a pálya is a ko-
sárlabda klub által gyűjtött TAO 
kedvezmény felhasználásával, il-
letve az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből biztosított önrész 
felhasználásával valósult meg.

Ács Rezső arról is beszámolt, 
hogy a 3,3 millió forintba került 
beruházást szekszárdi vállalko-
zások végezték el. A városvezető 

felhívta a figyelmet, ma még csak 
kevés ilyen jó minőségű pálya van 
hazánkban. A Garay gimnázi-
umban átadott volt az ötödik, ez 
pedig a hetedik ilyen játéktér, így 
Szekszárd élen jár ezen a területen.

Mint a polgármester fogalma-
zott, a jobb feltételek biztosítá-
sával újabb lépéssel segítették a 
sportolni kívánó gyermekeket. 
Emlékeztetett, az idei év külö-
nösen gazdag volt a sportfejlesz-
tések területén: három óvodában 

adtak át több sportág kipróbálá-
sát lehetővé tevő műfüves sport-
pályát. Ács Rezső hangsúlyozta, 
hogy a fejlesztéseket szeretnék 
folytatni a helyi általános- és 
középiskolákban is. Azon is dol-
goznak, hogy a Fekete Gólyák 
KC segítségével tornacsarnok is 
épüljön a Babits iskolában.

Szabó Noémi, az Atomerőmű 
KSC Szekszárd szakmai igazga-
tója arról szólt, hogy az Ovikosár 
programban résztvevő gyerekek 

az iskolába kerülve a pályának 
köszönhetően tovább hódol-
hatnak kedvenc sportjuknak. 
Hangsúlyozta: a kosárlabda klub 
számára a Babits iskola jelenti az 
egyik legfontosabb utánpótlás-
bázist. Az intézményből jelenleg 
35 lány sportol a klub előkészí-
tő és utánpótlás csoportjaiban, 
egészen az U14-es korosztályig. 
Szabó Noémi kiemelte, a pálya 
nemcsak jól néz ki, de sportolni 
is egészségesebb rajta, mint egy 
hagyományos betonborítású pá-
lyán. A modern felület ugyanis 
kíméli az ízületeket.

Az iskola nevében Botos Ilona 
megbízott intézményvezető kö-
szönte meg a fejlesztést. Elmond-
ta, a gyerekek nagy örömmel vet-
ték birtokba a pályát. Hozzátette, 
tavaly az országos diákolimpián 
harmadik helyezett lett az iskola 
kosárcsapata, valamint, hogy az 
új pályának köszönhetően re-
mélhetőleg további sportsikere-
ket érhetnek majd el.   S. V.

Immár műfüvön (is) rúghatják a labdát a Garay iskolások
Egymást érik a sportcélú 
fejlesztések a szekszárdi ne-
velési- és oktatási intézmé-
nyekben. Szeptember 26-án 
műfüves labdarúgó pályát 
adtak át a Garay János Álta-
lános Iskola és AMI udvarán.

A 20×40 méter területű műfü-
ves pálya a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési 
Programjában, az önkormány-
zat, illetve a Szekszárdi UFC és 
helyi vállalkozások összefogásá-
val létesült. A mintegy 25 millió 
forintos beruházás hetven szá-
zalékát a labdarúgóklub által – 
részben helyi vállalkozásoktól 
– gyűjtött társasági adó fedezte, 
míg a harminc százalék önerőt 
a város biztosította. A pályát 
világítással is ellátták, így az a 
sötétedés után is használható.

Az átadón Ács Rezső polgár-
mester elmondta: azt ígérték, 
hogy minden korosztályba tar-
tozó gyermek számára biztosít-

ják a sportoláshoz szükséges fel-
tételeket. Ennek megfelelően az 
óvodák után az általános, majd a 
középiskolák következnek. Mint 
azt hozzáfűzte, szeretnének még 
több sportpályát építeni, hogy a 
gyerekek megfelelő körülmények 
között tölthessék szabadidős tevé-
kenységüket. A városvezető emlé-
keztetett, a nyáron az öltözők újul-
tak meg a Garay iskolában.

Dunai Antal olimpiai arany- 
és ezüstérmes labdarúgó (ké-

pünkön) elmondta, a részvé-
telével átadott létesítmények 
közül a Garay iskola pályája az 
egyik legjobb. Az MLSZ „utazó 
nagykövete” szerint a tehetség 
mellett sok gyakorlásra, edzésre 
van szükség ahhoz, hogy valaki-
ből jó labdarúgó legyen. A pálya 
megépülésével ennek feltétele a 
Garayban már adott.

A mindennapos iskolai test-
nevelés nagyon fontos a gye-
rekek életében – tudatta Pekari 

Bernadett. A Garay iskola igaz-
gatója hozzátette, jó idő esetén 
a gyerekek nagy örömére kint 
tartják a testnevelés órákat és a 
délutáni foglalkozásokat is.

Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi 
UFC elnöke a pálya átadását 
újabb mérföldkőnek nevez-
te a város sportéletében. Mint 
mondta, ennek és az óvodai 
sportpályáknak köszönhetően 
még jobb körülmények várják 
azokat a gyermekeket, akik a 
labdarúgást választják.

A KLIK Szekszárdi Tanke-
rületének igazgatója szerint a 
pálya megvalósítása jó példa 
arra, hogy az önkormányzatok 
nem engedték el az iskolák ke-
zét, fontos számukra a gyerekek 
sorsa. Gerzsei Péter kiemelte: az 
önkormányzatok közül a szek-
szárdi a legaktívabb ezen a téren.

A nemzeti szalag átvágását 
követően Dunai Antal végezte 
el a kezdőrúgást, hivatalosan is 
felavatva az új pályát. S. V.

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

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

„A vidék pénzügyi motorja” – megújult a Hungária Takarék 
Megújult környezet várja a 
Hungária Takarék ügyfeleit 
a jövőben. Az új arculat egy 
olyan folyamat eredménye, 
amelynek köszönhetően a 
Hungária Takarék mára az 
ország takarékszövetkezetei 
között az élvonalban van. 
Mindez a megyében található 
takarékszövetkezetek egye-
sülésével valósulhatott meg.

„Kétéves folyamat betetőzése ez” 
– mondta Gáspár Csaba, a Hun-
gária Takarék ügyvezető igazga-
tója a takarékszövetkezet meg-
újult szekszárdi fiókjának átadó 
ünnepségén. „A hétvégén a Du-
naföldvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, valamint az Észak Tol-
na Megyei Takarékszövetkezet 
is összeolvad a Hungária Taka-
rékkal” – emelte ki az ügyvezető, 
hozzátéve, hogy mindez koráb-
ban már megtörtént a megyében 
több takarékszövetkezettel is. 
Mostantól, mint egyetlen Tol-

na megyei takarékszövetkezet, 
a Hungária Takarék 47 fiókja 
várja az ügyfeleket a megyében. 
„A sok kisebb Tolna megyei ta-
karékszövetkezet egyesülésével a 
Hungária Takarék az ország leg-
nagyobb takarékszövetkezetévé 
válik” – mondta az ügyvezető.

Ez számokban mérhető legin-
kább: 50 ezer lakossági és csak-
nem 8 ezer vállalkozó ügyfele van 
a Hungária Takaréknak, amely 
mintegy 120 milliárd forint ösz-

szegű vagyont kezel. A Hungá-
ria Takarék komolyan veszi a 
vidékfejlesztési feladatokat is, 
hiszen mintegy 30 milliárd forint 
összegű hitelállományt kezel. 
Az országban egyébként Tolna 
megyében zajlott le elsőként a 
takarékszövetkezetek egyesülése. 
Országszerte ennek a trendnek az 
eredményeként év végére mind-
összesen 12 takarékszövetkezet 
marad. „A korábbi sok széttagolt 
takarék, komoly koncentráción 

megy keresztül. Mi a legnagyob-
bak leszünk, hiszen 9 milliárd 
forint a Hungária Takarék saját 
tőkéje” – mondta Gáspár Csaba. 

Szekszárdon a hat korábbi 
takarékszövetkezeti kirendelt-
ségből kettő lett: a Széchenyi 
és a Mátyás király utcában is új 
arculat, banktechnika várja a 
Hungária Takarék ügyfeleit. A 
szekszárdi fiók átadó ünnepsé-
gén jelen volt Horváth István, a 
térség országgyűlési képviselő-
je is, aki kiemelte: „a Hungária 
Takarék a vidék pénzügyi mo-
torja. Mára a Hungária Takarék 
Magyarország legtőkeerősebb 
takarékszövetkezete.” Mindez 
a politikus szerint nem csupán 
a lakossági ügyfelek részére 
lehetőség, hanem a nagyobb 
vállalkozás számára is új teret 
nyithat, hiszen a vidékfejlesztés 
terén kimagasló lehetőségeket 
rejt a megerősödött a Hungária 
Takarék.  - mwj -
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Tősgyökeres szekszárdi jelölt
Szabó Balázst, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom 
megyei szóvivőjét, szekszár-
di elnökét indítja képviselő-
jelöltként a párt Tolna megye 
1. számú választókörében 
a 2018-as országgyűlési vá-
lasztáson – hangzott el a 
szeptember 22-i sajtótájé-
koztatón.

A tősgyökeres szekszárdi csa-
ládból származó politikust 
párttársa, Volner János ajánlot-
ta a sajtó figyelmébe. A Jobbik 
alelnöke szerint Szabó eddig is 
lelkiismeretesen, az emberek 
képviseletében tevékenykedett, 
és mind szakmai, mind embe-
ri kvalitásai érdemessé teszik a 
jelöltségre.

Szabó Balázs elmondta: Szek-
szárd a szívügye, de a körzet 
kistelepüléseit is „felkarolná”. 
A jövő megoldandó problémá-
iként a munkahelyteremtést és 

az egészségügyet említette. Az 
őcsényi „migráns-üdültetéssel” 
kapcsolatban emlékeztetett: ő 
már 2015. szeptember 1-én tün-
tetést szervezett az illegális mig-
ráció ellen a megyeszékhelyen. 
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Tegyük mesélhetővé negatív élettörténeteinket is
Négy tényező vezet gyer-
mekkorban az önbecsülés 
megerősítéséhez: a stabil, 
megbízható kapcsolatok, a 
család történetének elsajá-
títása, a megbízható környe-
zet és egy követhető minta a 
gyermek életében.

Minderről a marosvásárhelyi 
születésű dr. Kádár Anna-
mária pszichológus, tréner 
beszélt szeptember 25-én a 
Babits kulturális központban. 
A szakember szerint elegendő 
„elég jónak” lenni egy emberi 
kapcsolatban, amelybe éppúgy 
beleférhetnek a hülyeségek, 
felsülések, mint a humoros 
dolgok. A gyermekkel szem-
ben tanúsított szülői visel-
kedés kapcsán hangsúlyozta: 
nyilván nem tudunk mindent 
hitelesen csinálni, ám az, hogy 
önazonosak, hitelesek legyünk 
vele szemben, nem nehéz do-
log. A nagysikerű Mesepszi-
chológia kötetek szerzője ki-

emelte, annak a gyermeknek, 
aki többet sajátít el a családja 
élettörténetéről, nagyobb a 
küzdő és alkalmazkodóké-
pessége. Sajnos, manapság 
gyakori az „ereszkedő” családi 
narratíva, amikor a gyermek 
például azzal szembesül, vala-
melyik felmenője „elkártyáz-
ta” a vagyont, s ezért tengőd-
nek szegénységben...

Fontos lenne ugyanakkor, 
hogy a legnehezebb helyzet-

ben is olyan, problémameg-
oldáson alapuló történeteket 
adjunk át számára, amelyből 
építkezhet. Ez egyfajta „ha-
muba sült pogácsaként segít-
heti a gyermek életét”. A pszi-
chológus szerint fontos, hogy 
még a legnegatívabb történet, 
vagy veszteség is mesélhetővé 
válhat, így végül bekerülhet a 
„családi mesébe”.

Az emlékek rögzítésébe a 
nagyszülők is bekapcsolódhat-
nak. „Aki időt, energiát szentel 
rá és strukturálja a családi tör-
téneteket, saját magát is meg-
ajándékozza” – nyomatéko-
sította dr. Kádár Annamária. 
Az előadó rávilágított, minden 
gyerek esetében szerencsés, ha 
külön rítust találunk ki, amely 
növeli önbecsülését. Ez lehet 
egy népmese, életmese, vagy 
mondóka, amelynek ereje 
van és méltóképp lezárhat egy 
mozgalmas napot, „összeren-
dezheti a körülöttünk lévő 
világot”.

A követendő minták kapcsán 
leszögezte, a gyermek életében 
ilyen lehet a szülő, de akár a 
környezet is.

A szakember személyiség 
típusokat sorolva promová-
ló, elemző, fenntartó és kont-
rolláló kategóriákról beszélt: 
Mint kifejtette, a promováló 
embert – ilyen szerinte a leg-
több vállalkozó – optimizmus, 
szeleburdiság, szertelenség, 
meggondolatlanság jellemez, 
aki rugalmas és könnyen alkal-
mazkodik, s teremt kapcsolatot 
másokkal, s ha bajba kerül, 
valahogy mindig kikecmereg 
belőle. Ezzel szemben az elem-
ző típusú személy az, aki töké-
letesre takarítja a fürdőszoba 
csempéjének fugáját, matema-
tikai pontossággal rendezi el 
ruháit a szekrényben és mindig 
időre ott terem mindenütt. Az 
előadó megjegyezte: az ilyen 
típusú emberek gyakran talál-
koznak az életben és kiegészítik 
egymást.  Gy. L.

Van igény a gondolkodásra ösztönző rajzfilmekre
Tizennyolc évesen kezdte 
papírra vetni figuráit a Pan-
nónia Filmstúdió kecskemé-
ti műtermében, 1987-ben 
már rendszerkritikus kisfil-
met készített. A szekszárdi 
rajzfilm-rendező, karikaturis-
tával, a Leo és Fred animációs 
filmek alkotójával, Weisz Bé-
lával beszélgettünk.

– Ki látta meg önben a tehet-
séget?

– Simon Judit rajztanárnőm 
a Garay gimnáziumban. Talált 
a Képes Újságban egy hirdetést, 
amelyben a Pannónia Filmstú- 
dió fázisrajzolókat keresett. 
Nyolcvanhárom végét írtuk 
ekkor. Pesten még hírből sem 
ismerték az animációs képzést, 
így aztán a szakma „nagyjait” 
leküldték Kecskemétre, hogy 
félév/nyolc hónap intenzív kép-
zést adjanak a felvételt nyert di-
ákoknak – köztük nekem is. Ott 
volt Jankovics Marcell, az első 
egész estés magyar rajzfilm, a 
János vitéz készítője, aztán Gé-
mes József a Hugó, a víziló és a 
Vili, a veréb alkotója, valamint 
az Auguszta gyurmafilm-soro-
zatot és a Mr. Bean animációs 
változatát jegyző Varga Csaba 
is, de Ternovszky Béla, a Macs-
kafogó rendezője, vagy Cseh 
András, a Frakk, a macskák 
réme sorozat animátora is okta-
tott bennünket.

– Mennyiben más ma az 
animációs film, mint akkor?

– Gyökeresen megváltozott 
a ritmusa, felépítése. A mai 
rajzfilmek az iszonyatosan 
gyors, erőszakosan „nyomuló” 
képi világgal élnek. Ezek rendre 
dialógussal teli, kizárólag pasz-
szív befogadásra épülnek. So-
kan azt hiszik: a lassú, vontatott 
látványt, a párbeszéd nélküli, a 
képi világot cselekménnyé ala-
kító történeteket – mint ami-
lyen a Leo és Fred is volt – már 
nem értékelnék a gyerekek. Ez 
nem igaz! Éppen az utóbbiak 
ösztönözték gondolkodásra 
őket és még tanulsággal is szol-
gáltak.

– Megváltozhat a trend?
– Reménykedjünk! Nagyon 

friss, jó szellemű, fiatal gene-
ráció lépett színre, akik mellett 
nehéz labdába rúgni. Ők már a 
pályájuk elején egyetemi szintű 
oktatásban részesültek a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem 
animációs tanszékén, és tech-
nikai értelemben már mindent 
tudnak, mire kikerülnek onnan. 
Mi még többnyire magunk ír-
tuk, dizájnoltuk, rendeztük, 
animáltuk a mozit, míg az új 
generáció munkáiban már kü-
lön válnak a munkafolyamatok. 

Zseniális adaptációk, átdolgozá-
sok készülnek, de a mi filmjein-
ket még talán jobban átitatta az 
alkotó egyénisége. Azt üzenném 
az ifjaknak: legyen mondaniva-
lójuk, saját stílusuk. Akarjanak 
közölni valamit a nézőkkel: ez 
az alapja mindennek. És persze 
a szorgalom, alázat, kitartás...

– Mikulás Ferenc, a kecskeméti 
műterem atyja hamar „bedobta 
a mélyvízbe”...

– Az 1987-ben még veszé-
lyesnek tűnő, rendszerkritikus 
film, a „Diktátor” elkészítését 
bízta rám. A nagyok nem akar-
tak bajt maguknak: azt gondol-
ták, egy fiatal elviheti a balhét, 
nem bántja majd a politika, hisz 
„nincs múltja”.

– És nem lett baj?
– Szerencsére nem, sőt. Díja-

kat nyertem, egyetemi fesztivá-
lokon jártam vele, filmkritiku-
sok méltatták.

– Létezik az animációban ma-
gyar „brand”?

– Persze, a magyar animáció-
nak korábban jó híre volt. Most 
úgy érzem, ismét felfelé ívelő 
pályára állt, mert a képzés is jó 
itthon. Korábban a Pom-pom 
meséi, a Magyar népmesék, 
a Mézga család, a Vuk, vagy a 
Vízipók-csodapók alkotói, vagy 
az Oscar-díjas Rófusz Ferenc, 
illetve az USA-ban a Simpson 
családdal és a Fecsegő tipegők-
kel befutott Csupó Gábor is 
mind a magyar animációs vilá-
got képviselték.

– Volt olyan pont, hogy eleged 
lett?

– A Leo és Fred második 
szériájánál. Egy német kopro-
dukciós partner finanszírozta 
a sorozatot és iszonyatos volt a 
hajtás. Talán a negyedik, vagy 
ötödik rész forgatókönyvéig volt 
kész az anyag, miközben kide-
rült: 13 epizódot kell leforgatni 
belőle... Közel száz külsős raj-
zoló bevonásával készült a film, 

de az idő fogyott és a gyártás-
vezetővel kénytelenek voltunk 
a szakmai szemmel kevésbé jó 
minőségű részleteket is a soro-
zatban hagyni. Akkor intettem 
búcsút a Pannóniának...

– Amelynek utódcégéhez most 
visszatértél...

– A Magyar Média Mecena-
túra Program Macskássy Gyula 
animációs pályázatán zöld utat 
kapott egy háromepizódos so-
rozattervem, a Közmondások, 
amelyet a Duna Televízió vetít 
majd. Azon dolgozom, hogy 
egy számomra minden szem-
pontból megfelelő grafikai vi-
lág bontakozzon ki, amely még 
akár az ötvenedik részt is meg-
érhetné. Eladhatóság szempont-
jából ugyanis jobb, ha egy szé-
ria hosszabb. Szerencsére egyre 
több pályázati lehetőség nyílik, 
így a Dargay Attiláról elneve-
zetten is indulunk hamarosan. 
 – gyimóthy –

Díjak fémjelzik pályáját

WEISZ BÉLA 1965. március 
27-én született Szekszárdon, 
és ma is itt él óvodapedagógus 
feleségével és két leánygyerme-
kével. A középiskolát a Garay 
János Gimnáziumban végez-
te. A Pannónia Filmstúdióban 
kezdetben fázisrajzoló volt, 
később a forgatókönyv-írásba 
és a filmrendezésbe is belekós-
tolt. Kilencvenegyben a XVI. 
Annecy Nemzetközi Animáci-
ós Filmfesztiválon és Vásáron 
a legjobb rövidfilm-terv díját 
nyerte el (Kommersz). A Kecs-
keméti Animációs Filmfeszti-
válon 1993-ban Nagydíjat 
nyert a Locsolkodással, 1996-
ban a „Leo és Fred II. A félénk 
erőművész” című filmjével a 
Legjobb gyerekfilm díját kap-
ta meg, a 2007-es esztendőben 
pedig a Krimi című alkotásá-
val a Filmtett-Duna-Műhely 
forgatókönyvíró-pályázatán 
lett első díjas.
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 2-től október 6-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
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MENÜ Október 2. Október 3. Október 4. Október 5. Október 6.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska 
leves

Lebbencs-
leves Csontleves

Tárkonyos 
burgonykrém-

leves

Túrós
derelye

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,
párolt rizs, 

savanyúság

Zöldborsó-
főzelék,

rántott csirke-
combfilé

Fokhagymás 
sertéssült, 

petrezselymes 
burgonya, 

káposztasaláta

Temesvári 
tokány,
tészta

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska 
leves

Lebbencs-
leves Csontleves

Tárkonyos 
burgonykrém-

leves

Natúr
sertésborda, 

párolt
zöldség

Brassói 
aprópecsenye,        

savanyúság

Paradicsomos 
húsgombóc,           

főtt burgonya

Tavaszi
csirkeragu,
párolt rizs

Töltött 
káposzta

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista 
sajt ropogós 
bundában, 

kukoricás rizs, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában, 

kukoricás rizs, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában, 

kukoricás rizs, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában, 

kukoricás rizs, 
tartármártás

Trappista 
sajt ropogós 
bundában, 

kukoricás rizs, 
tartármártás

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkecomb-
filé roston 

sütve, almás- 
fahéjas

hajdinakásával

Csirkecomb-
filé roston 

sütve, almás- 
fahéjas

hajdinakásával

Csirkecomb-
filé roston 

sütve, almás- 
fahéjas

hajdinakásával

Csirkecomb-
filé roston 

sütve, almás- 
fahéjas

hajdinakásával

Csirkecomb-
filé roston 

sütve, almás- 
fahéjas

hajdinakásával

(02673)

A múzeumban tanulni is jó
A Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban 2003 óta folyamatosan 
rendeznek múzeumpedagó-
giai megnyitót, ahol rendre 
tájékoztatást adnak a soron 
következő évad tervezett 
programjairól, de a szakmai-
ságról is ejtenek néhány szót.

Arról, hogy mit takar a múze-
um szakmai megújulása, Dö-
mötörné Göttinger Eszter mú-
zeumpedagógus, a Paksi Városi 
Múzeum munkatársa beszélt az 
intézmény könyvtártermében, 
szeptember 26-án. Megtud-
hattuk, hogy a múzeumnak is 
el kell mélyítenie kapcsolatát 
az oktatással, amelyhez elen-
gedhetetlen a digitális tarta-
lomfejlesztés. Erre jó alap egy 
új EFOP (Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program) 
projekt, amely választ kíván 
adni a friss oktatási igényekre, 
társadalmi kihívásokra. Számol 

az élethosszig tartó tanulás le-
hetőségével, egyéni igényekre 
reflektál, s a tehetséggondozást, 
a hátrányos helyzetűek felzár-
kóztatását, valamint az esély-
egyenlőséget is szem előtt tarja. 
Sőt arra is koncentrál, miként 
kapcsolja össze a szakképzést 
a múzeumi tudástartalmakkal.

A 2020. január 31-ig tartó 
programban húsz mintaprojek-
tet kívánnak országosan meg-
valósítani. Ingyenes képzéseket 

nyújtanak általános és középis-
kolai pedagógusoknak és har-
minc módszertani kiadvány is 
napvilágot lát. Az előadó szerint 
fontos, hogy termékként jelenjen 
meg a múzeumpedagógia, illet-
ve, hogy minél több embernek 
elérhetővé váljanak a közgyűj-
teményi szolgáltatások. A peda-
gógusok számára ugyanakkor 
múzeumhasználati képzések in-
dulnak, bemutató foglalkozások-
kal, szakmai gyakorlati lehetősé-
gekkel, amelyek a tananyag és a 
tárlat összekapcsolását segítik elő. 
A múzeumpedagógusok részéről 
– mint azt Dömötörné kifejtette 
– fontos, hogy fokozottan reflek-
táljanak a helyi igényekre.

A múzeumpedagógiai évnyi-
tón Andrásné Marton Zsuzsa 
megyei múzeum központi épü-
letének, míg Szűcs Zsuzsanna a 
megyeházi kiállítótér 2017/18-
es múzeumpedagógiai prog-

ramajánlatáról beszélt, illetve 
Rubányi Anitával közösen a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja idei 
szekszárdi rendezvényeit vették 
sorra. Az új Múzeumpedagógiai 
programajánló füzetet 

Ódor János Gábor igazgató 
ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe.  Gy. L.
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„És monda néki: Elmenvén e széles világra,
hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: ...
Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.”
(Márk ev. 16; 15-18.)

SZEKSZÁRD
SZC Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium, 

Étterem
Augusz Imre u. 15.

 
2017. október 14. (szombat)

15:00 óra

Krisztus Szeretete Egyház

Sandersné dr. Kovács Erzsébet
a Krisztus Szeretete Egyház szolgálója

Evangéliumot hirdet és kézrátétellel imádkozik 
a betegekért

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

Vasárnapi istentiszteletek élőben hallgathatók:
www.youtube.com

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

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

(bejárat az Euronics felől)

További információk:

(02660)

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

(02661)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum legújabb programjai 
között a Babits Mihály Em-
lékház és az Irodalom Háza 
– Mészöly Miklós Emlékház 
is számos érdekességet kínál. 
Versek, prózai művek, dráma-
játékok lesznek „repertoáron” 
e két épületben, ahol Babits, 
Baka István, Dienes Valéria, 
Mészöly Miklós és Lázár Er-
vin munkássága köré épül-
nek a tematikus programele-
mek. Az anyaintézményben 
a szüret, Gemenc, a húsvéti 
ünnepkör, Márton napi lu-
dasságok, Mátyás király és a 
már ismert múzeumi időu-
tazás témájában rendeznek 
foglalkozásokat óvodásoknak, 
kisiskolásoknak. Ott Ropi, a 
terápiás kutya is hozzátesz 
majd a vidám percekhez: az 
eb kapcsán a kutya táplálko-
zása, testfelépítése, de még a 
kutya-macska barátság mi-
kéntje is felszínre kerül.
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Szeptember 24-ei rejtvényünk megfejtése: Tompa Mihály: A madár fiaihoz
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pohlon Ádámné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését október 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Az Alpha kurzus egy 
lehetőség, hogy együtt 

gondolkodjunk a következő 
kérdésekről:

Létezik-e Isten?
Lehet-e közöm a 

kereszténységhez?
Van-e mélyebb értelme, 

célja az életemnek?
MEGHÍVÓ ALPHA 

KURZUSRA
Várunk szeretettel, és egy 

vacsorával 2017. október 3-án 
19:00 órakor  a Plébánia 

közösségi házában. 
(Szekszárd, Béla király tér 9.)

Részvételi szándékodat 
feltétlenül jelezd legkésőbb 

2017. szeptember 30-ig a 
30/848–6774-es telefonszámon.

http://vpd.hu/kozossegek/ 
alpha-kurzus/

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

RAKTÁR VEZETŐ
Főbb feladatok, munkák:
•  Beérkezett áruk átvétele 

készletezése.
•  Megrendelt termékek 

komissiózása, kiadása.
•  HACCP rendszer működtetése 

a raktár területén.
• Időszakos leltár koordinálása.

RAKTÁROS
(4 fő) több műszakos munkarendben

Feladatok:
•   A megrendelt áruk összekészítése 

szállításra.
• Raktári rend fenntartása.
• Időszakos leltározás.

(02675)

Mindkét állásnál nagy előnyt 
jelent a hasonló területen 

szerzett tapasztalat.

ÉRDEKLŐDNI:
08:00–20:00 óráig 

a +36–30/3944–025-ös telefonszámon lehet. MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02666)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2017. október 1–31-ig tart.
(02665)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
26

74
)

•  Szicília csúcspontjai körutazás repülővel 
3* szállodában reggelis ellátással már 134.900 Ft/fő-től+ill.  

•  Körutazás Észak- és - Dél Cipruson 
3* Hotelben reggelis ellátással már 74.990 Ft/fő-től+ill.

•  Egyiptom Hurghada 5* Hotelben 
All Inclusive ellátással már 79.050 Ft/fő-től+ ill.

•  Ausztria - Lackenhof pályaszállás 
félpanziós ellátással már 35 EUR/fő/éjszaka

Vegyes ajánlataink:

EVANGÉLIUM

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. (02667)

Tolna megye
irodalmi értékei

A Tolna megyében műkö-
dő, látássérültek Baráti körei 
közötti kulturális vetélkedőt 
szervezünk 2017. október 
5-én csütörtökön délután 
13 órától Szekszárdon a 
Hunyadi u.4. szám alatti 
irodaház nagytermében. 

Értékes nyereményekkel 
jutalmazzuk a nyertes csapa-
tot és a résztvevőket! Meg-
emlékezést tartunk az Aradi 
Vértanúkról. 

A vetélkedőn és megemlé-
kezésen kívül adományosz-
tás is lesz október ötödikén 
és hatodikán az egyesület 
székházának nagytermében. 
Várjuk az érdeklődőket! 

Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 

7100 Szekszárd, 
Hunyadi u.4.

Kedves Testvérek!
Tavalyi egyik legkedvesebb 
olvasmányom egy olyan 
könyv volt, amelyben a pápa 
válaszol gyermekek kérdései-
re. Egyszerű kérdésre, egysze-
rű, de annál mélyebb válasz. 
Egyik kedvencemet már több 
helyen elmondtam, de itt is 
szeretném megosztani a ked-
ves olvasókkal.

A kérdést egy 8 éves kislány 
tette fel Kenyából: „hogyan 
tudott Jézus járni a vízen”? A 
pápa így válaszolt: „Úgy kell 
elképzelned Jézust, hogy ren-
desen, teljes természetességgel 

sétált. Nem siklott a víz felett, 
nem is ugrándozva haladt. 
Úgy sétált, ahogy te, mintha 
a víz szárazföld lenne: egyik 
lábat a másik után. S közben 
nézte, hogy milyen boldogan 
és ficánkolva úszkálnak a ha-
lak a lába alatt. Jézus Isten, 
és mindent meg tud tenni. A 
víz felszínén is képes nyugod-
tan sétálni. Isten nem merül 
el, tudod?” Eddig a válasz.

A Szentatya mindany-
nyiunk számára küldte ezt: 
minden fájdalomban, ne-
hézségben, magányban élő 

testvérnek. „Isten nem merül 
el, tudod?” Ha mindenki kö-
rülötted süllyed, elkeseredett 
és fáradt, Isten nem merül el, 
nyújtja a kezét. Neked csak 
egy dolgod van: kezedet Őfe-
lé nyújtani. Ez igazi Örömhír 
mindannyiunk számára, s ne 
csak örüljünk neki, hanem 
valóban fogjuk meg Jézusunk 
kezét, így együtt járjunk éle-
tünk tengerén!

Istentől megáldott, mosoly-
gós hetet kívánok!

 Tamás atya

H I R D E T M É N Y 
Szekszárd Megyei Jogú Város lakos-
sága részéről az utóbbi időben több 
zajjal kapcsolatos panasz, bejelentés 
érkezett, melyek indokolttá teszik 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének a zaj-
védelemről szóló 12/2011. (III. 9.) 
önkormányzati rendelet (a továb-
biakban: Ör.), különösen a magán-
személyek háztartási igényeit kielé-
gítő, zajjal járó tevékenységekkel 
kapcsolatos (pl.: sport, játék, tűzi-
játék, robbanómotoros kerti gép 
üzemeltetése, szivattyúzás, favágás, 
fűrészelés, háziállat-tartás, fúrás, 
vésés, kalapálás, építkezéssel, lakás-
felújítással kapcsolatos tevékenysé-
gek, zenélés vagy médiahallgatás, 
stb.) szabályainak felülvizsgálatát.

Az Ör. a nagy zajhatással járó 
kertépítési, zöldfelület-fenntartási 
munkák végzésére vonatkozóan 
határoz meg időbeli korlátot. A 
rendeleti szabályozás szerint:

„6. § (1) Magánszemély a tulajdo-
nában, használatában lévő ingatla-
non háztartási igényeit kielégítő ker-
tépítéssel és zöldfelület-fenntartással 
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet 
(pl.: motoros fűnyírás, motoros fa-
kivágás, kerti traktor működtetése, 
stb.) – a rendkívüli kárelhárítás ese-
tét kivéve (pl. veszélyesnek ítélt fa 
kivágása) – nem végezhet:
a)  nyári időszámítás szerinti idő-

szakban:
aa) munkanapokon 21:00 óra és 
07:00 óra között,
ab) munkaszüneti napokon 
21:00 óra és 08:00 óra között.

b)  téli időszámítás szerinti idő-
szakban:
ba) munkanapokon 19:00 óra és 
07:00 óra között,
bb) munkaszüneti napokon 
19:00 óra és 08:00 óra között.”

A lakosság szélesebb körének jogait, 
kötelezettségeit érintő önkormány-

zati rendeletről lévén szó, annak 
módosítása során az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében kétfordulós – előbb az 
előterjesztés elveit, majd az elvekre 
épülő előterjesztést megvitató – tár-
gyalásra kerül sor. 

A szekszárdi polgárok vélemé-
nyének megismerése, a lakosság 
nyugalmát leginkább zavaró zajha-
tások feltérképezése céljából a ren-
deletmódosítás előkészítése során 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
az Ör. fenti szabályozásával kapcso-
latosan véleményt nyilvánítsanak, 
illetve javaslatot tegyenek zajhatás-
sal járó további tevékenységek (pl. 
a szokásosnál nagyobb zajhatással 
járó háztartási gépek, a lakás felújí-
tásával, helyreállításával kapcsola-
tos berendezések használatának) 
időbeli korlátozására és a jelenlegi 
előírások módosítására.

A véleményezés határideje: 2017. 
október 15. A rendelet módosítá-
sával kapcsolatos véleményeket, 
javaslatokat az alábbi címekre jut-
tathatják el: rendelet@szekszard.
hu, illetve személyesen, vagy pos-
tai úton a Polgármesteri Hivatalba 
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

A beérkező észrevételeket, javas-
latokat összegyűjtjük és feldolgoz-
zuk. A feldolgozott adatok alapján 
összefoglalót készítünk, mely az 
önkormányzati rendelet-tervezet-
tel együtt a Közgyűlés elé kerül 
beterjesztésre. A rendelet-tervezet 
I. fordulós változatát a Közgyűlés 
előreláthatólag 2017 októberi ren-
des ülésén tárgyalja.

Az önkormányzati rendelet ha-
tályos szövege a www.szekszard.hu/
szekszard/UserFiles/File/kozugyek/
onkormanyzat/onkormrendeletek/ 
2016/20160615/R11012m3.pdf 
helyről letölthető. Segítő közremű-
ködésüket előre is köszönjük.

Dr. Molnár Kata jegyző

A Fekete tengerhez kirándultak

Élménydús tengerparti üdü-
lésen vettek részt szekszárdi 
értelmi fogyatékos fiatalok az 
ÉFOÉSZ helyi szervezete koor-
dinálásában. A lugosi Gyermek 
Neuropszichiátriai Rehabilitáci-
ós Központnak a Fekete-tenger 
melletti Costinesti városában 
található üdülőjéhez nyolc ti-
zenéves fiatal utazott el kísé-
rőkkel – tájékoztatott dr. Garay 
Zoltánné. A szervezet városi el-
nöke hangsúlyozta: a résztvevők 
értelmileg enyhe és középsúlyos 

fokban, halmozottan sérült fia-
talok voltak. A program egy, a 
szekszárdi önkormányzat által 
nyert pályázat segítségével va-
lósult meg. Az ÉFOÉSZ július-
ban Siófok-Sóstón cseretábort 
szervezett a román fél számára. 
 Gy. L.

(A gyerekek utazását Szekszárd 
és Tolna megye önkormányzata, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
az SZ+C Stúdió Kft., valamint a 
Twickel Szőlőbirtok támogatta.)

FOTÓ: SZV



2017. október 1. 2017. október 1. 1312

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FOTÓ: SZV

Szekszárdi csoda: a KSC megérkezett Európába
Elképesztő hangulatban és 
izgalmak közepette az Atom-
erőmű KSC Szekszárd ked-
den este egy ponttal (80–79) 
megnyerte első nemzetközi 
kupamérkőzését a bomba-
erős Montpellier ellen. Visz-
szavágó október 3-án, Fran-
ciaországban.

Nem volt könnyű dolga a Djo-
kics Zseljko vezetőedzőnek. 
Négy nappal a magyar baj-
nokság alapszakaszának rajtja 
előtt már topformába kellett 
hoznia csapatát, pedig a KSC 
kerete csak két hete teljes, rá-
adásul sérülések is nehezítették 
a felkészülést. A másik oldalon 
a régóta Euroligában edződő 
francia együttes önbizalomtól 
duzzadva várta az összecsa-
pást. Tehette, hiszen soraiban 
olyan klasszisok várták a fel-
dobást, mint a kétszeres WN-
BA-bajnok lengyel Kobryn, az 

olasz Sottana, vagy a kapitány, 
a 85-szörös francia válogatott 
Lardy.

A szekszárdiak azonban – 
miként tették azt a felejthetet-
len bajnoki döntőben a Sopron 
ellen – nem igazán törődtek az 
esélyekkel. Az ellenfél játék-
mesterénél 10 évvel fiatalabb 
Studer Ágnes egy triplával kö-
szönt be az elején, és a KSC ké-
sőbb sem hagyta levegőhöz jut-
ni a franciákat. Hullámzó volt a 
játék: hol az egyik, hol a másik 

félnek volt egy-egy jó periódu-
sa. A rutinos Kobryn a pontjai 
mellett a személyi hibákat is 
gyűjtögette, Sottana és Hurt 
semlegesítése azonban nehéz 
dió volt, így a nagyszünetben a 
Montpellier tartott egy ponttal 
előbbre (21–42).

A fordulás után mintha az 
öltözőben maradtak volna a 
hazaiak, ezt kihasználva meg-
lépett a BLMA. Djokics mes-
ter időkérését követően aztán 
fordítottak Krnjicsék, és négy 
pontos előnnyel várhatták az 
utolsó felvonást. A szekszárdi 
csapat „hatodik embere”, az 
ezúttal is fantasztikus szur-
kolótábor végig űzte-hajtotta 
kedvenceit. Így érkeztünk el 
a hajráig, amikor a rutinos 
vendégek visszavették a veze-
tést. A kisebb sérülése miatt a 
találkozót a cserepadon kezdő 
Teja Oblak azonban bizonyí-
totta, rutin dolgában ő is jól 
áll. A 19 pontig jutó szlovén 
játékos épp a legjobbkor dobta 

második tripláját, s ezzel ha a 
legkisebb különbséggel is, de a 
Szekszárd legyőzte a Montpel-
lier gárdáját!

„Nagyszerű volt a hangu-
lat, ilyen légkörben nem rossz 
eredmény az egypontos vere-
ség. Elismerésem a Szekszárd-
nak!” – nyilatkozta a lefújás 
után Rachid Meziane, a franci-
ák vezetőedzője. Djokics Zselj-
ko is dicsérte lányait – volt is 
miért –, ugyanakkor a hibákat 
is láttatta. „Jó és rossz perió-
dusok váltották egymást, de 
ezen nincs is mit csodálkozni, 
nagyon korai fázisban járunk, 
nem ért össze még a csapat. 
Taktikailag felkészültünk, he-
lyenként okosan támadtuk, de 
nem védekeztünk elég haté-
konyan. Ez utóbbin minden-
képpen javítanunk kell, hogy a 
visszavágón életben tarthassuk 
továbbjutási esélyeinket.”

A KSC mestere lapunk kérdé-
sére csütörtök délben elmond-
ta: most csak a szombati, MTK 

elleni hazai bajnoki találkozóra 
fókuszálnak, a Montpellier elle-
ni meccsel csak vasárnap fog-
lalkoznak először. „Elsősorban 
a magyar bajnokságra kell kon-
centrálnunk, persze ha már egy 
ilyen nagyszerű győzelemmel 
mutatkoztunk be az európai 
kupaporondon, szeretnénk ott 
is bizonyítani. A visszavágón is 
igyekszünk a maximumot nyúj-
tani, a teher a franciákon van” 
– fogalmazott Djokics Zseljko 
vezetőedző.  F. L.

A szezonzárón is jól szerepeltek atlétáink
Az elmúlt hétvégén rendez-
ték a 2017-es szezon utolsó 
pályabajnokságát, az Össze-
tett Bajnokságot. 

Az összetett versenyzés az atlé-
tika „non plus ultrája”, ezért kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektet-
tek a Szekszárdi Sportközpont 
atlétái a székesfehérvári ver-
senybe. Az újonc fiúk és lányok 
négypróbában, a serdülő fiúk 
hatpróbában, az ifjúsági korosz-
tályos fiaink pedig nyolcpróban 
mérték össze tudásukat az or-
szág legjobbjaival.

A 13 éves fiú négypróbázóink 
a csapatverseny miatt mindhá-
rom változatban (A, B, és C) el-
indultak. Andi Péter távolugrá-
sát a kavargó szél zavarta, ennek 
ellenére sikerült az élmezőny-
ben végezni. Amit elvett a szél 
távolban, azt visszaadta 80 mé-
teres gátfutásban. Jó hátszélben 

Peti 13 másodpercen belül fu-
tott, ami új egyéni csúcsot jelent 
neki. Ezt követően 300 méteren 
közepes, 1500 méteren viszont 
dobogót jelentő időt futott, így 
végül bronzérmet szerzett a 
négypróba B változatában.

Péceli Tamás is harcolt a szél-
lel magasugrásban, nem is sike-
rült a maximumot kihoznia ma-
gából. A 80 méteres gátfutásban 
viszont szenzációs teljesítményt 

nyújtva, 12.16-os idővel foly-
tatta a harcot az aranyéremért 
folyó küzdelemben. A távol-
ugrásban és a gerelyhajításban 
rendkívül kiélezett harc ment a 
bajnoki címért, melynek végén 
Tamás a szépen csillogó ezüstér-
met szerezte meg, hajszállal le-
maradva az első helytől. Hamar 
János és Szabó Máté a C válto-
zatban harcolt a csapatért. Nem 
is akárhogy: utóbbi 60 méteren 

és ötösugrásban hozta a fontos 
pontokat, előbbi súlylökésben 
és gerelyhajításban tette oda 
magát, így a Szekszárdi Sport-
központ csapata (képünkön) 
ezüstérmet szerzett. A négypró-
ba C változatában induló Posta 
Flóra gerelyhajításban egyéni 
csúccsal kezdett, 60 méteren, 
ötösugrásban és súlylökésben 
pedig hozta a formáját, így vé-
gül a középmezőnyben végzett.

Az ifjúsági fiú csapat borzasz-
tó erős mezőnyben küzdött két 
napon keresztül a nyolcpróba 
számaiban. Az első éves ifi Por-
koláb Ákos a kilencedik helyen 
zárta a versenyt, míg a csapat 
végül az előkelő hetedik pozí-
cióban zárta a versenyt. A ser-
dülő hatpróba egy sérülés miatt 
hamar véget ért Dékány Botond 
számára: az első versenyszám, a 
100 m gát bemelegítésénél bele-
rúgott az egyik gátba. Fájós tér-
de miatt a távolugrás második 
sorozata után fel kellett adnia a 
versenyt.  - rp -

Női Euroliga-selejtező, 1. 
mérkőzés. Atomerőmű 
KSC Szekszárd–BLMA 80–
79 (20–20, 21–22, 24–19, 
15–18). Szekszárd, 1000 
néző. Vezette: Caruha (gö-
rög), Tomic (horvát), Cava-
ra (bosnyák).

Szekszárd: STUDER Á. 
12/6, Theodoreán 8/6, Erkic 
10/3, MCCALL 11, KRN-
JICS 12. Csere: BÁLINT 
8/6, OBLAK 19/6, Gereben, 
Mansaré. Edző: Djokics 
Zseljko. Montpellier: Lardy 
9, SOTTANA 20/3, HURT 
20, Bär 3, KOBRYN 10. Cse-
re: Koné 6, Bernies 4, Ban-
kole 7/3, Ferranet. Edző: 
Rachid Meziane.

Az eredmény alakulása: 
4. p.: 8–6, 9. p.: 18–18, 13. 
p.: 27–22, 19. p.: 39–37, 21. 
p.: 41–46, 26. p.: 57–51, 32. 
p.: 65–63, 37. p.: 76–72, 39. 
p.: 76–77.

Aliscás sikerek
Magyarországon zajlott a 
Közép-Európai Országok 
(CEC) WA-rendszerű pá-
lyaverseny-sorozatának záró 
fordulója. A szekszárdi Alisca 
Nyilai Íjász Egyesületet ketten 
képviselték a versenyen. Bol-
vári Anna a kiegészítő kate-
góriában kiváló versenyzéssel 
szerezte meg az első helyezést. 
A CEC-kategóriás Bencze Gá-
bor az első nap végén negye-
dikként zárt, miután a rossz 
idő mellett egész nap techni-
kai problémákkal is küzdött. 
Bencze a második napon egy 
pozíciót veszítve végül az 5. 
helyen zárt, amely az erős 
nemzetközi mezőnyben kivá-
ló eredmény.

A Magyar Íjász Szövetség 
Történelmi szakága által a Ci-
tadellán rendezett 2017. évi 
Történelmi Országos- és Nem-
zeti Íjászbajnokságon kétszáz-
hetven íjász vett részt. A gyö-
nyörű helyszínen, ám szeles, 
esős időben megrendezett vi-
adalon nyolc aliscás sportoló 

indult. Közülük az országos 
bajnokságon aranyérmes lett – 
a vele járó vándorkürtöt nyer-
te el – Németh Réka és Török 
Hanna Vanda. Másodikként 
zárt Szedmák Fanni, Barta 
Nikolett, Török István Szilárd 
és Barta Viktória. A nemze-
ti bajnokságon Török Hanna 
Vanda és Németh Réka újabb 
bajnoki címet szerzett, míg 
Barta Nikolett, Barta Viktória 
és Szedmák Fanni ezüstérmes 
lett, Török István Szilárd pedig 
negyedikként zárt.

Az aliscások októberben 
rendezik hagyományos őszi 
3D-s versenyüket Sötétvölgy-
ben, amelyet a közelmúltban 
elhunyt, nagy tiszteletben álló 
íjásztársuk, id. Horváth Tibor 
emlékének szentelnek. A via-
dalra az ország minden pont-
járól, sőt Vajdaságból is várnak 
íjászokat. A szekszárdi klub de-
cemberben a palánki Sportcsar-
nokban rendezi majd szokásos 
évzáró versenyét.  

 SZV

Hartmann bajnoki címe

A Szekszárdi Szabadidős KE 
2000-es alapítása óta először 
tudott az Elit kategóriában csa-
patot indítani a magyar bajnok-
ságokon. Az országúton elért 3. 
hely után a közelmúltban Ajkán 
megrendezett kritérium bajnok-
ságon – remek csapatmunkának 
köszönhetően – az SZSZKE 
megszerezte első bajnoki címét. 

Az Elit férfiak 48 km-es, 12 
részhajrával „megspékelt” verse-
nyében Hartmann József óriási 
csatában, a véghajrában megszer-
zett pontjaival utasította maga 
mögé fővárosi ellenfelét. Ugyan-
csak aranyérmes lett Balás Attila 

az 50 év felettiek mezőnyében, 
míg Fábián Csongor és Schneider 
Sebestyén révén két harmadik 
helyet is szereztek a szekszárdiak.

A Szekszárdi SZKE ered-
ményei: Nők, U15 (8 kör): 4. 
Tanács Janka, 6. Péter Jázmin. 
Férfiak, U17 (15 kör): 5. Fábián 
Zalán, 7. Bán Benedek, 10. Szabó 
Csongor. U17 (24 kör): 3. Fábi-
án Csongor, 4. Zádori Zalán, 7. 
Genzler Tamás, 9. Lévai Barna-
bás. U19 (32 kör): 3. Schneider 
Sebestyén. Elit (48 kör): 1. Hart-
mann József, 5. Csomor Zoltán. 
Master 3 (50 év felettiek, 20 
kör): 1. Balás Attila.  SZV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Október 01., vasárnap

15:00 –  Lego Ninjago 3D

17:00 –  Viktória királynő és 

Abdul

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Október 02., hétfő

15:00 –  Lego Ninjago 3D

17:00 –  Wind River – Gyilkos 

nyomon

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Október 03., kedd

15:00 –  Lego Ninjago 3D

17:00 –  Wind River – Gyilkos 

nyomon

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Október 04., szerda

15:00 –  Lego Ninjago 3D

17:00 –  Wind River – Gyilkos 

nyomon

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Október 05., csütörtök

17:00 – Tulipánláz

19:00 –  Nyílt tengeren –  

Cápák között

Október 06., péntek

15:00 –  Lego Ninjago 2D

17:00 – Tulipánláz

19:00 –  Nyílt tengeren –  

Cápák között

Október 07., szombat

15:00 –  Lego Ninjago 2D

17:00 – Tulipánláz

19:00 –  Nyílt tengeren –  
Cápák között

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 Stratégiai Tervezési

Osztályán pályázati referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, a Közügyek/

Állás menüpontbantekinthető meg.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa György u.1.

Ideje: 2017. október 2. (hétfő) 08:00 – 09:00 
2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi 

Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége tagjait, 
és minden rászorulót.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyug-

díjas Tagozatánál őrölt fűszerpaprika (csí-

pős, édes),kedvezményes áron megrendel-

hető előzetes előjegyzés alapján,kedden és 

pénteken 8-10 óráig a Babits Mihály Kultu-

rális Központ mozi melletti irodájában vagy 

a 06-415-4867 számú telefonon

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 30. (szombat)
A Magyar Népmese Napja. Prog-
ramsorozat: gyermekszínház, csa-
ládi vetélkedő és filmvetítés.
10:00–14:00 – Agóra Mozi
Magyar népmesék epizódjai. 

A belépés ingyenes.
10:30 – Rendezvényterem
Rózsavitéz – kalotaszegi nép-
mese. Szereposztás: Illés Dániel 
(Rózsavitéz), Mester Nikolett 
(Tulipánvirág), Zanotta Veronika 
(Tündérkirálynő, Mákvirág), Ba-
lázsi István (Tündérkirály, Muki). 
Rendező: Rumi László. 

Jegyár: 1.000,- Ft.
14:00 – Hétpróba mesevetélkedő 
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont vetélkedőt szervez a Magyar 
Népmese Napja alkalmából. A 
Hétpróbán családok mérhetik 
össze népmesei ismereteiket, a 
belváros különböző pontjain ta-
lálható játékállomásokon, mint 
Bergengócia, Tündérország, 
vagy a nagyabonyi csárda. A je-
lentkezők (legfeljebb 20 csapat) 
e-mailben kapnak értesítést arról, 
melyek azok a mesék, amelyek 
ismeretére szükség lesz a felada-
tok során. Esőhelyszín: Babits 
Mihály Kulturális Központ. In-
formációk és jelentkezés: varga.
dalma@szekszardagora.hu. 

A részvétel ingyenes.

Október 1. (vasárnap) – Belváros
A Zene Világnapja. Ünnepelj ve-
lünk a Zene Világnapján! Ha tehe-

ted, gyere ki az utcára egy kis élő-
zene-hallgatásra! Több helyszínen 
várunk városszerte. Ha közben 
szerzel egy Zene Világnapja-út-
levelet és lepecsételteted legalább 
két helyszínen, nyerhetsz.

Közreműködnek: A Liszt Fe-
rencz Zeneiskola tanárai és nö-
vendékei, Kovács Gergő, a Junior 
Stars, a Tücsök Zenés Színpad és 
még sokan mások.
18:00 Ünnepi hangverseny – 
Művészetek Háza

Közreműködik: a Szekszárdi 
Kamarazenekar (művészeti veze-
tő: Földesi Lajos hegedűművész), 
szekszárdi és Szekszárdról elszár-
mazott muzsikusok. 

A hangverseny ingyenesen lá-
togatható.

Október 2. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem. Dr. Aknai Tamás professzor, 
művészettörténész előadása. Sza-
badon bocsátó parancs... – mű-
vészet a forradalmak korában. A 
belépés ingyenes.

Október 6. (péntek) 10:30 
– Béla király tér
Az aradi vértanúk emlékünne-
pe. Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megemléke-
zése. Az irodalmi műsorral köz-
reműködnek a Szekszárdi Dienes 
Valéria Általános Iskola diákjai.

Pályázati felhívás
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által

biztosított 2017. évi Klímaalap keretre

Szekszárd város önkormányzata 2017-
ben is forrást különített el városi klímap-
rogramok szervezésére. A Klímaalapból 
olyan helyi programok megvalósítására 
lehet támogatást igényelni, melyek Szek-
szárd Klímastratégiájával összhangban 
vannak.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által biztosított 2017. évi klí-
maalap 1.500.000 Ft.

A pályázat célja: A Szekszárd Klímaba-
rát Település Klímastratégiájában meg-
fogalmazott feladatok megvalósításának 
támogatása, a saját források kiegészítése.

A Felhívás szekszárdi lakhelyű, szék-
helyű magánszemélyek, szervezetek, 
intézmények Szekszárd közigazgatási 
területén belül megvalósuló programjá-
ra, beruházására vonatkozik.

PÁLYÁZHATÓ CÉLOK:
I. Esővízgyűjtő edények (egyszer hasz-
nált 1000 literes IBC tartály) beszerzése
I.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hét-
végi házak esővízgyűjtő rendszerének 
kialakítása. Keretösszeg: 800.000 Ft.

II. Zöldfelület-gazdálkodás
II.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági 
program keretében igényelhető szapo-
rítóanyagok, segédanyagok: facsemeték, 
cserjék, fűmag, komposzt, karó, stb.
II.2. „Zöldítsük Szekszárdot” intézmé-
nyi (oktatási, nevelési) program kere-
tében igényelhető szaporítóanyagok, 
segédanyagok: facsemeték, cserjék, fű-
mag, komposzt, karó, stb. Keretösszeg: 
450.000 Ft.
III. Környezeti nevelés (környezetvé-
delem, klímavédelem, energiagaz-
dálkodás)
III.1. Környezettudatos, klímatuda-
tos képzések, bemutatók, programok 
szervezése, lebonyolítása. Keretösszeg: 
250.000 Ft.

A pályázatot írásban (papíron vagy 
e-mailben), a pályázati adatlapon, il-
letve jelentkezési lapon kell beküldeni a 
Szekszárdi Klímakör tevékenységét ko-
ordináló Zöldtárs Alapítványhoz (7100 
Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91., fszt. 
1., vagy info@zoldtars.hu) legkésőbb 
2017. október 31-ig.

Egy óra belőlünk
koncert a Zene Világnapján

2017. október 2. (hétfő) 17 óra
Garay János Gimnázium díszterem

KÖZREMŰKÖDNEK:
fuvola – Farkas Gréta (11. B), Ágostonné Béres Kornélia; 
zongora – Hájas Kristóf (9. A), Szabados Balázs (10. A), 

Lozsányi Tamás; gitár – Kaposi Zsófia (12. A), 
Deákné Lászlók Éva, Fritz Szabolcs (9. D), 
Környei Miklós Pál, Hollósi Hanna (8. o.), 

Fábián Viktor (10. D), Molnár Márta; 
klarinét – Balogh Nóra (9. C), Tumpek Fanni (10. D), 

Valentiny Anett (12. A), Papp Máté; 
gordonka – Miller Conran (12. B); Katóka énekegyüttes. 

Konferál:
Mihalovits Arnold és Pap Endre (12. A).



2017. október 1.16

TOLNA, DEÁK F. U. 94.
Telefon: 74/457-227
Nyitva tartás:
H–P. 08:00–12:00 és 13:00–17:00,
Szo.: 08:30–11:00

MUNKARUHÁZATI
SZAKÜZLET Kínálatunk:

Védőlábbelik, csizmák, papucsok, védőöltözetek, munkaruhák, 
hallásvédők, légzésvédők, védőkesztyűk, fej- és arcvédők,

védőszemüvegek, bőrvédő készítmények,
leesés elleni védőeszközök, táblák, feliratok, piktogrammok.

(02670)

Előszezoni akció! Őszi és téli mellények, kabátok, bakancsok!

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02669)

Alvázmosás
KÁDZI Autómosó

Tolna, Fácánkerti elágazó
Telefon: +36–30/23–72–120

(02680)

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

(02681)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02663)

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

Kertészeti Szaküzlet 7100 Szekszárd, Piac tér (emelet)
Gellér Kereskedőház 7100 Szekszárd, Vasvári utca 37.

Kertészeti ABC 7100 Szekszárd, Mikes u. 24. (Hajóház alatt)

(0
26

79
)

• Begyújtósok, koromtalanítók nagy választéka!
• Fejszék, balták, fűrészek kedvező áron! 
• Fém és műanyag lombseprűk egyedülálló kínálata! 

Október 3-án, kedden minden 6.000,- Ft-ot
meghaladó vásárlás esetén 
egy kéziszerszám ajándék.

Hónapnyitó AKCIÓK október 2–6-a között:
Műanyag bevonatú üvegdemizsonok

10% engedménnyel!
(5–54 literig!)

Üvegmécsesek, mécses betétek
csak ezen a héten

10% engedménnyel!


