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Környezettudatosság

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új mederben
Elkészült a Parászta-patak két 
évtizede várt mederrendezé-
se. A Mérey-program 250 mil-
liós beruházása keretében le-
fektetett 800 méter hosszú 
dréncső-hálózat vezeti el a ko-
rábban a pincékbe beszivárgó 
csapadékvizet. 
 → 3. oldal

KSC-bravúr
Szenzációs játékot nyújtva – 
meglepetésre, de megérde-
melten – huszonegy (!) pontos 
győzelmet aratott az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a cím-
védő UNIQA Sopron ellen az 
NB I-es női kosárlabda bajnok-
ság 2. fordulójában.
 → 13. oldal

Cikkünk az 5. oldalon,
részletes program a 14. oldalon.
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Környezettudatosságra nevel a különleges kiállítás
A környezettudatos maga-
tartásra való nevelés a célja 
az Alisca Terra Hulladékgaz-
dálkodási NKft. „Apró lépé-
sekkel – Vigyázz a Földre!” 
című, kültéri, környezetvé-
delmi szemléletformáló ki-
állításának, mely „A Földün-
kért Világnap” alkalmából 
szerda délután nyílt meg a 
Liszt Ferenc téren.

A hagyományos tevékenységei 
mellett az Alisca Terra kiemelt 
figyelmet fordít a környezettu-
datos magatartásra való ösztön-
zésre – mondta megnyitón Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
hozzátette: a hulladékgazdálko-

dási társaságnak az elmúlt évek-
ben több olyan kezdeményezése 
is volt, melyekben óvodásokat 
és általános iskolás diákokat 
szólított meg. Ennek részeként 
ma már minden szekszárdi 
óvodában és általános iskolá-
ban szelektíven gyűjthetik a 
hulladékot. Ez az a korosztály 
ugyanis, mely még jelentősen 
befolyásolható ilyen módon.

– Ha Ők gyermekként meg-
szokják, hogy odafigyelnek a 
környezetükre és szelektíven 
gyűjtik a hulladékot, akkor fel-
nőttként is így tesznek majd. 
Sőt, rajtuk keresztül a szülőket is 
lehet ösztönözni a környezettu-
datos magatartásra, a szelektív 

hulladékgyűjtők, a komposztá-
lók, vagy éppen hulladékudvar 
használatára – vélekedett a pol-
gármester.

Ebbe a folyamatba illeszthető 
be az „Apró lépésekkel – Vi-
gyázz a Földre!” című, rendha-
gyó kiállítás is, amely játékos 
formában, állatfigurákkal il-
lusztrált módon mutatja be azt, 
hogy mit tehetnek a környezet 
megóvása érdekében. Az újra-
hasznosított anyagokból ösz-
szeállított tárlat jól szemlélteti, 
hogy a hulladék jelentős része 
nem szemét.

– A szemléletformálás cél-
ja, hogy általa tisztább legyen 
Szekszárd, hogy kevesebb hul-

ladék kerüljön a kommunális 
tárolókba és minél több hulla-
dék gyűljön össze válogatva – 
foglalta össze a városvezető.

Dr. Baranyai Eszter, a Tolna 
Megyei Önkormányzat hiva-
talának aljegyzője arról szólt, 
hogy a megye természeti adott-
ságai igazi kincsek, a települési 
értéktár bizottságok ezért azon 
dolgoznak, hogy ezek megfelelő 
figyelmet kapjanak. Az aljegyző 
úgy véli, az értékvédő munka 
erényei és a kiállítás várható 
sikerének közös nevezője a fe-
lelősségtudat környezeti, termé-
szeti értékeink iránt.

A megnyitón közreműködött 
a Szivárvány Általános Iskola 
énekkara, verset szavalt Kacsák 
Dávid, az intézmény tanulója és 
Ágoston Csenge, a Szent József 
Iskolaközpont diákja.

A kültéri kiállításon – amely 
később a megye több pontján 
látható lesz majd – tizenegy, új-
rahasznosított anyagból készült, 
színes tájékoztató táblákkal fel-
szerelt virágsziget, valamint tíz, 
virággal beültetett, faállványra 
szerelt autógumi virágtartó és 
újrahasznosított alapanyagból 
készült kerti díszek, illetve esz-
közök láthatók október 28-ig. 
 Forrás: kadarka.net
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 16.
(vasárnap)

Október 17.
(hétfő)

Október 18.
(kedd)

Október 19.
(szerda)

Október 20.
(csütörtök)

Október 21.
(péntek)

Október 22.
(szombat)

zápor
max. 16o , min. 10o

gyenge eső
max. 13o , min. 9o

erősen felhős
max. 14o , min. 8o

zápor
max. 14o , min. 8o

eső
max. 12o , min. 8o

eső
max. 10o , min. 6o

eső
max. 10o , min. 6o

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

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

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

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

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

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

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

Október 22. (szombat) – Előd, Korinna
Előd: magyar eredetű; jelentése: elsőszülött, ős.
Korinna: latin-angol-német eredetű; jelentése: szívecském.

Mederrendezés: évtizedes problémát orvosoltak
Szeptember végén készült el 
a Parászta patak mederren-
dezése, az elkészült műtár-
gyat szerdán adta át Ács Re-
zső polgármester és Ferencz 
Zoltán, a körzet önkormány-
zati képviselője.

Két évtizedes problémát or-
vosolt most az önkormányzat, 
amikor a 3 milliárd forint ke-
retösszegű Mérey Mihály inf-
rastruktúra fejlesztési program 
részeként elkészült a Parászta 
patak mederrendezése. Koráb-
ban ugyanis – különösen na-
gyobb esők után – víz öntötte 
el a környező utcák házainak 
pincéit, alagsori helyiségeit, 
nagyban rontva azok használ-
hatóságát, csökkentve az ingat-
lanok értékét.

A 250 milliós beruházás során 
a legkorszerűbb műszaki meg-
oldásait alkalmazták a kivitele-
ző Duna Aszfalt Kft. és Alisca 
Bau Kft. szakemberei. A patak 
mintegy 400 méter hosszban 

kapott betonos vízelvezetést, de 
a meder alatt kétszer ilyen hosz-
szan fektettek le úgynevezett 
dréncső-hálózatot, amely ösz-
szegyűjti és elvezeti a szivárgó 
vizet. A kivitelezés során megte-
remtették annak a lehetőségét is, 
hogy a környékbeli ingatlanok 
tulajdonosai igény esetén rácsat-
lakozzanak erre a rendszerre.

Ács Rezső polgármester el-
mondta: júniusban kezdődtek a 

munkák, s akkor azt kérték a ki-
vitelezőtől, hogy lehetőség szerint 
még az őszi esők beállta előtt vé-
gezzenek a munkával. S nem csak 
a mederrendezés készült el időre 
kiváló minőségben, de a két par-
tot összekötő kis híd helyett egy 
szélesebb, nagyobb teherbírású 
műtárgy is épült. A polgármes-
ter azt kérte a városüzemeltetési 
igazgatóság szakembereitől, hogy 
a patak felső részén is tisztítsák 

ki a medret, a környék lakóitól 
pedig azt, hogy tartsák rendben, 
tisztán a környezetét.

A közelben lakó Kovács Ká-
roly szerint néha 30–40 centi 
magasan állt a víz a szuterén-
ben, áldatlan állapotokat okoz-
va, ám az dréncsövek lefekteté-
se óta a probléma megszűnt. A 
szakmája szerint a mélyépítés-
ben járatos lakó szerint húsz 
éve vártak a mederrendezésre, 
amely végül nem csak jó minő-
ségben készült el, de szép is lett.

A fejlesztésért sokat lobbizó 
Ferencz Zoltán emlékeztetett: a 
tavaly decemberben átadott pa-
lánki körforgalom, és a Parászta 
patak most elkészült mederren-
dezése után sem állnak le a be-
ruházásokkal a körzetben. Már 
zajlik az a 900 milliós projekt, 
amelynek keretében a Bor utca 
mintegy 3 km-es szakaszát lát-
ják el közművekkel és szilárd 
burkolattal, mintegy 100 család 
életkörülményeit javítva ezzel.  
 - fl - 

„Bringára fel”: egészségmegőrzés civil módra
„Ne cigizz, inkább biciklizz!” 
címmel egy új, az egészséges 
életmódot népszerűsítő ren-
dezvényre várta a szekszár-
diakat szombaton a Promét-
heusz parkba a Magyar 
Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete és a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság.

Az Alisca Brass Band reggeli 
„ébresztőjét” követően Ács Re-
zső nyitotta meg a rendezvényt. 
A polgármester üdvözölte a 
kezdeményezést, megköszön-
te a csatlakozó szervezeteknek 
és civileknek – a rendőrség, a 
mentőszolgálat, a vöröskereszt, 
a Polip Ifjúsági Egyesület, a Sze-
líd Ráktérítő Klub és a Mentál-
higiénés Műhely is jelen volt – a 
részvételt, és biztatott minden 
kilátogatót, hogy ismerkedje-
nek meg velük. Hiszen azon 
túl, hogy betekintést nyernek 

tevékenységükbe, rengeteg 
olyan információhoz juthat-
nak, mely hozzájárul egészsé-
gük megőrzéséhez. Ács Rezső 
azt is elmondta, hogy a város-
vezetés rövidtávú tervei között 
szerepel a kerékpárutak további 
fejlesztése, hogy minél többen 
tudjanak két keréken eljutni az 
iskolába vagy a munkahelyükre.

A Prométheusz parkban a 
For Fitt SE bemutatójával vette 
kezdetét a programsorozat, me-
lyet a Vakok és Gyengénlátók 

Tolna Megyei Egyesületének 
kutyás bemutatója követett. A 
megyei agrárkamara tagjainak 
jóvoltából finomságokkal, így 
péksüteményekkel, zakuszká-
val, lekvárokkal, szörpökkel, 
gyümölcslevekkel kínálták a 
látogatókat. A rendezvényre ki-
látogatók tanúi lehettek annak, 
hogy a vakok és gyengénlátók 
miként tudnak a vakvezető 
kutya segítségével közlekedni, 
illetve információt kaphattak 
arról, milyen módon lehetnek 

nem látó embertársaik segítsé-
gére. Ezt követően a Maroknyi 
Székely népdalkör előadása kö-
vetkezett.

A kulturális központ Csatár 
termében Vígh Ferencné Rózsi-
ka Erős Árpád: Örökös változás 
című versét adta elő, amit a Bar-
tina táncegyesület fiataljainak 
bemutatója követett. A délután-
ba is belenyúló program során 
a hivatásos és civil szervezetek 
bemutatkozásával, valamint 
egészségmegőrzéssel kapcso-
latos, színvonalas előadásokat 
hallgathattak az érdeklődők. Itt 
volt többek között professzor 
dr. Simon Tamás, a Magyar Rá-
kellenes Liga elnöke is.

A rendezők a sportos életmó-
dot népszerűsítendő 25 kilomé-
teres bringatúrát szerveztek a 
Sió-torkolatig, ahol a vállalkozó 
kedvűeket a Clark Adam Flotti-
la meleg teával várta.

 wj/TMKI

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Barikádra fel! – egy tank is része lesz az ’56-os életképnek
Október 17. és 23. között 
egyhetes rendezvényso-
rozattal emlékeznek meg  
Szekszárdon az 1956-os sza-
badságharcról, annak 60. év-
fordulóján.

A kerek évforduló programja-
inak összeállításán közel egy 
éve dolgozik a város és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
– hangzott el a rendezvény-
sorozatot felvezető sajtótájé-
koztatón. Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke szerint 
a programokkal elsősorban az 
ifjúságot szólítanák meg. „Sze-
retnénk, ha a ma ifjúsága minél 
többet megtudna az ’56-os ese-
ményekről, és forradalom leve-
rését követő megtorlás idősza-
káról” – tette hozzá a bizottsági 
elnök.

Farkas János, a kulturális 
központ megbízott igazgatója 
közölte: kiállításokkal, film-

vetítésekkel, megelevenedő 
’56-os életképpel, színpa-
di kollázzsal, illetve ünnepi 
hangversennyel és megem-
lékezéssel tisztelegnek a sza-
badságharc emléke előtt. A 
rendezésre 3,5 millió forintot 
nyertek az 1956-os Emlékbi-
zottság „Sinkovits Imre” pá-
lyázatán, ezt egészítette ki a 
város önkormányzata.

– A rendezvény célja a közös-
ségi és kulturális élmény megé-
lése, hogy ismereteket közvetít-
sen, s hogy ezeken keresztül a 
fiatalokban a szabadság igénye 
szerelemmé váljon. A rendez-
vénysorozat azt üzeni a fiatalok-
nak, hogy ragaszkodjanak a sza-
badsághoz, és ne feledjék azokat, 
akik 60 éve változást akartak – 
fogalmazott Farkas János.

Az ingyenesen látogatható já-
tékfilm vetítések, fotó- és kor-
társ képzőművészeti kiállítások 
mellett különlegesnek ígérkezik 
a szerdától két napon át a Lu-
ther téren látható, időről időre 
megelevenedő, T55-ös tankkal 
és barikáddal teljes ’56-os élet-
kép. A helyszínen rendkívüli 
történelemórákra is várják a 
diákokat, akik szerda este egy 
történelmi számháborún is 
részt vehetnek, de ezen a na-
pon tartják „Az én ötvenhatom” 
embléma-pályázat eredmény-
hirdetését is.

Október 23-án, vasárnap a 
Szekszárdi Kamarazenekar és 
Perényi Eszter hegedűművész 
hangversenyére, majd koszo-
rúzással egybekötött ünnepi 
megemlékezésre várják az ér-
deklődőket. Az ’56-os emlé-
kév szekszárdi programjainak 
részletes listája a 14. oldalon 
olvasható.

 SZV
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Hangversennyel emlékeznek Liszt szekszárdi koncertjére
Éppen 170 évvel ezelőtt, 
1846. október 18-án adott 
nagy sikerű koncertet a szek-
szárdi Vármegyeházán Liszt 
Ferenc, a 19. század roman-
tikus zeneirodalmának egyik 
kivételes alakja.

Liszt, kora legnagyobb magyar 
zeneszerzője és zongoramű-
vésze jó barátságban volt báró 
Augusz Antallal, Tolna várme-
gye alispánjával, akinek ven-
dégszeretetét négy alkalommal 
is élvezhette Szekszárdon. Elő-
ször 1846-ban, amikor a város-
háza felavatásán is részt vett, 
aztán 1865 szeptemberében 
egy hétig volt az Augusz ház 
vendége. 1870-ben Liszt Ferenc 
bő három hónapot töltött itt, 
1876-ban pedig itt ünnepelte 
65. születésnapját.

Liszt Ferenc 1846-ban egy 
hosszabb európai körút után 
érkezett újra Magyarországra, s 
ekkor tett eleget Augusz Antal 
meghívásának. A művész októ-
ber 17-én érkezett Szekszárdra, 
másnap pedig két nagysikerű 
koncertet is adott a Vármegye-
háza nagytermében.

A 170 évvel ezelőtti, kultúr-
történeti eseményre ünnepi 
hangversennyel emlékeznek a 
megyeszékhelyen. Az október 
18-i koncertet, amelyen Jan-
dó Jenő Kossuth-díjas zongo-
raművész játszik Liszt-dara-
bokat, az eredeti helyszínen, 
az akkori eseményhez hasonló 
körülmények között rendezik 
meg – mondta el a programot 
ismertető keddi sajtótájékoz-
tatón dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott. Ahogy 1846-
ban, ezúttal is két hangverseny 
lesz: az első, délben kezdődő 

alkalomra a zeneiskolás diáko-
kat, az esti koncertre a nagykö-
zönséget várják.

Ács Rezső polgármester hoz-
zátette: jelentős összefogás van 
a szervezés mögött, hiszen a vá-
ros, a megyei kormányhivatal, a 
Liszt Ferenc nevét viselő zeneis-
kola és a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum közösen rendezi a ju-
bileumi eseményt. A koncertre 
az önkormányzat költségén fel-
újítják a Vármegyeháza Förster 
gyártmányú hangverseny-zon-
goráját. A fatőkés zongora, 
amelyen 1846-ban a művész 

koncertezett, most a megyeháza 
Liszt-emlékszobájában látható.

Liszt Ferenc 170 éve többek 
között Bellini és Weber ope-
rák részleteinek átdolgozásait, 
valamint Schubert-darabokat 
játszott Szekszárdon. Jandó 
Jenő koncertjén nyolc Liszt-mű 
szerepel: két Petrarca-szonett 
feldolgozása, kései művei közül 
a Szürke felhők és az Álomban 
című darab, Verdi Rigolettójá-
nak egy feldolgozása és a 8. ma-
gyar rapszódia, amelyet barátjá-
nak, Augusz Antalnak ajánlott. 

A Vármegyeháza dísztermé-
nek előterében október 31-ig 
látható a Magyar Emlékekért 
a Világban Egyesület fotódo-
kumentációs tárlata, amely 
az Európában található Liszt 
emlékhelyeket mutatja be. A 
művész alakját és korát úgy 
is megidézik, hogy az ünnepi 
hangverseny közönségét kora-
beli viseletben fogadják majd a 
Bartina néptáncegyüttes tagjai.

A 2000 forintos belépők elő-
vételben a múzeum központi 
épületében és a vármegyeházi 
pénztárban válthatók meg.  
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Jubileumi kiállítás Kovács Ferenc alkotásaiból
Kovács Ferenc festőművész 
jubileumi kiállítás látható 
október 7-e óta a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
Bakta galériájában. A mű-
vész 87. egyéni kiállítása ez.

Kovács Ferenc 80. születés-
napja alkalmából nyílt tárlat a 
festőművész elmúlt több mint 
ötven alkotóévének munkái-
ból. Munkásságára jellemző 
a természet szeretete, amely 
megmutatkozik alkotásaiban. 
Nagybaracskán született, kö-
zel a Holt-Dunához, amely 
máig meghatározza művé-
szetét. 

Édesanyjának köszönhető-
en szerette meg a rajzolást, 
ez pedig egészen a festészetig 
vezette.

„Színvilágára visszafogott-
ság, egyfajta sajátos gyöngy-
házfény jellemző. A formák 
helyenként mintha áttetsző 
alabástromon keresztül vál-
nának láthatóvá.” – írta róla 
Videcz Ferenc, a Völgység 
egykori írója. Kovács Ferenc 
évtizedek óta meghatározó 
alakja a bonyhádi művészeti 
életnek. Lakóhelyén és Tolna 
megyében egyaránt kiemelke-
dő művészetpedagógiai mun-
kát végzett. Aktívan részt vesz 
a térség kulturális életében, 
jelenleg a Bonyhádi Képzőmű-
vészeti Kör vezetője.

Fontosnak tartja a fiatal te-
hetségek támogatását, éppen 
ezért már több mint 45 éve hív-
ja életre esztendőről-esztendő-
re a Babits Mihály Kulturális 

Központtal közösen a Tolna 
Megyei Gyermekrajz pályáza-
tot és kiállítást. Tevékenységét 
– munkáin túl - számtalan el-
ismerés dicséri, többek között 
átvehette a Tolna Megyei Pri-
ma díjat is. 

A Bakta Galériában október 
7-én nyílt meg a festőművész 
munkásságát bemutató tárlat, 
amely október 28-ig tekinthető 
meg a kulturális központ nyit-
vatartási idejében.  

 -wj-
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A nyugati titkosszolgálatok már nem az államokat védik…
Földi László biztonságpoliti-
kai szakértő és az ismert tele-
víziós riporter, Kovács Andrea 
feszegette a migrációs vál-
sághoz vezető utat, s benne a 
titkosszolgálatok és a média 
szerepét a Léleképítőn soro-
zat október 10-i előadásán.

A házaspár férfi tagja hangsú-
lyozta: nem migrációnak, sokkal 
inkább inváziónak lehetünk ta-
núi napról napra, amely Európa 
ellen irányul – részben a titkosz-
szolgálatok által irányítva. Utalt 
arra a tényre is, hogy másfél éve 
érkeznek menekültek számo-
latlanul, bármiféle biztonsági 
protokoll elvégzése nélkül. Véle-
ménye szerint a nyugat-európai 
titkosszolgálatok a politika és 
a multik játékszerei: már nem 
államot védenek, hanem érdek-
köröket. Kiemelte azt is: az Eu-
rópában élő másod-harmadge-
nerációs muszlim fiatalok közül 
olyan profi katonák, hírszerzők 
kerülnek ki, akik pontosan isme-
rik az európai országok gyenge 
pontjait. A muzulmán vallású 
országokból érkezett emberek 
betelepítése eredetileg bizonyos 

gazdasági körök olcsó munka-
erővel történő ellátását szolgálta 
volna, csakhogy a megszállás, 
hódítás tényével ezek az érdek-
csoportok nem számoltak – 
mondta Földi László.

„Ma egy markáns törésvonal 
húzódik az EU-n belül az Euró-
pát védők és az azt elveszejteni 
akarók között” – magyarázta 
a Garay gimnázium díszter-
mét megtöltő hallgatóságnak. 
Megjegyezte: a kontinenst ma 
sújtó merényletek felérnek egy 
háborúval. A merényletek célja, 
hogy minél nagyobb területen 

izgassanak, támadjanak, okoz-
zanak lelki válságot az európai 
lakosságban. A beszervezettek-
nek egy dolguk van: a már sok 
helyütt létező „no-go” zónák in-
tegrálódni nem képes muszlim 
fiataljait beszervezni, illetve ki-
képezni terroristának, hogy szá-
mukra ideológiai hátteret adva, 
átvegyék a hatalmat Európában. 
„Kérdés, mi lesz majd, ha a már 
említett bevándorlók lakta, saját 
törvénykezéssel rendelkező  zó-
nákból  az iszlám fiatalok meg-
indulnak a többségi társadalom 
által lakott területekre – tette fel 

a kérdést a biztonságpolitikai 
szakértő.

Előadásában Földi kiemelte: 
háborús helyzetben – mint ami-
lyen a migráció is – sem a mé-
diának, sem a politikának nincs 
jogalapja arra, hogy oknyomo-
zást játsszon és nyilvánosságra 
hozzon titkosszolgálati adatnak 
minősülő ügyet annak lezárul-
táig.

A feleség, Kovács Andrea 
ehhez kapcsolódva elmondta: 
napjaink információ áradata 
hírversenyre kényszeríti a mé-
diákat, s ezek a hírek sokszor el-
lenőrzés nélkül mennek ki. Ma a 
médiát a politika, a titkosszolgá-
latok és a terroristák használják 
– utóbbiak a közösségi oldalak 
igénybevételével, arculat-alakí-
tásra. Újabb problémát vet fel a 
nyugat-európai médiák részéről 
tapasztalt hírelhallgatás, például 
az a tény, hogy Franciaország-
ban a bűncselekmények 60%-át 
bevándorlók követik el, vagy 
az, hogy Németországban az 
évi 6500 bűnelkövetés illegális 
bevándorlók számlájára róható 
– ismertette a tényeket a televí-
ziós műsorvezető.  Gy. L.

Új kisbusz szolgálja az időseket Szekszárdon
A ,,Keréken az ebéd” szoci-
ális projekt kapcsán kapott 
használatra egy vadonatúj 
kisbuszt a szekszárdi önkor-
mányzat szociális központja. 

A német belügyminisztérium 
pályázatán, a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
segítségével elnyert kilenc sze-
mélyes Ford Transit idős, beteg 
emberek szállítását látja majd el 
a város különböző otthonaiba, 
de a német nemzetiségi kultúr-
csoportok, egyesületek is hasz-
nálják majd. A járművet a szek-
szárdi önkormányzat bérlőként 
veszi igénybe.

– A 2001 óta futó pályázat ke-
retében a most útra készen álló 
kisbusz a hatvanadik – mondta el 
az előzményekről dr. Gutai Haj-
nalka, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának hi-
vatalvezetője, aki a busz kulcsait 
dr. Józan-Jilling Mihálynak, a 
Szekszárdi Német Önkormány-
zat elnökének és Rottenbacher 

Ádámnak, a szekszárdi Szociá-
lis Központ igazgatójának adta 
át október 11-én, a Cserkészház 
udvarán. Ács Rezső polgármester 
– aki pár méter erejéig ki is pró-
bálta a hiánypótló járművet – kö-
szönetét fejezte ki a német önkor-
mányzatnak, hogy partnerként 
tett a megyeszékhely szociális el-
látó rendszerének fejlesztéséért. A 
projekthez Szekszárd városa két-
millió forinttal járult hozzá.

– Az elmúlt másfél-két év-
ben igyekeztünk valamennyi 
olyan lehetőséget megragad-
ni, amely a rászorulóknak 
jobb feltételeket teremt – fej-
tette ki Szekszárd első embe-
re, megjegyezve: ez a projekt 
is jó példája a város és a né-
met kisebbségi önkormányzat 
együttgondolkodásának. A 
polgármester kiemelte: a kis-
buszt az idősek egészségügyi 

intézménybe szállítására hasz-
nálják majd.

Számos segítséget kapott már 
a német önkormányzat a vá-
rostól, így szociális téren is jó, 
kölcsönös együttműködést tar-
tanak fenn. Példa erre az idősek 
Szent István Házban működő, 
IV. számú nappali ellátó intéz-
ménye, ahol a kommunális költ-
ségek 25%-ához 1998 óta járul 
hozzá a Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. Dr. Jó-
zan-Jilling Mihály a pályázat-
ban nyújtott segítségért külön 
köszönetet mondott Szekszárd 
jegyzőjének, dr. Molnár Katá-
nak, dr. Rudas Gabriella jogi és 
bizottsági referensnek, valamint 
dr. Gutai Hajnalkának.

A gépkocsit  Bacsmai Lász-
ló esperes-plébános áldásával 
bocsátották útra, aki méltatta, 
hogy olyan beteg, idős embe-
reket visz majd a jármű, akik 
közösségbe vágynak, hogy ott 
fogyaszthassák el az ebédjüket. 
 Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Többletforrások a nemzetiségi oktatásra
Az EU-nak nincs nemzetiségi 
támogatáspolitikája, hiába 
szorgalmazzák azt az európai 
kisebbségek. Ezt Heinek Ottó, 
a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának 
elnöke jelentette ki Szekszár-
don, a Wunderland óvodában.

Az október 11-i alkalom szép pél-
dája volt annak, hogy a nemze-
tiségi kérdést illetően Magyaror-
szágon a kormányzat, a város és 
helyi nemzetiségi önkormányzat 
között működik az összefogás. 
Fokozottan igaz ez az oktatás 
területén, ahol Szekszárd két, a 
német nyelvtanításban kiemelt 
szerepet játszó intézménnyel, a 
Wunderland óvodával és a Die-
nes általános iskolával érintett.

Sváb táncokkal és népdalok-
kal köszöntötték a vendégeket 
az óvodások a Wunderlandban, 
ahol Fülöp Attila, az EMMI ál-
lamtitkára (képünkön) hangsú-

lyozta: a nemzetiségi intézmé-
nyek támogatására az eddigi 80 
helyett jövőre 100 millió forintot 
szán a kabinet. Kiemelte: az el-
múlt öt évben a nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenntartott 
iskolákban négyszeresére, 12600 
főre nőtt a tanulók száma. A né-
metség által jegyzett iskolák szá-
ma 45, ez több, mint fele az összes 
hazai kisebbségi intézménynek.

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetője, 
dr. Józan-Jilling Mihály a saj-
tóeseményen kiemelte: ötmillió 
forintos támogatást nyertek az 
államtitkárságtól kültéri játé-
kok, gyermekasztalok, székek 
beszerzésére, de jutott pénz 
üvegek biztonsági fóliázására is. 
A támogatást saját erőből egy-
millió forinttal egészítették ki.

A várostól idén bázisfinanszí-
rozásként 22 millió forintot ka-
pott az óvoda, amelyet nemrég 
még 5 millióval megtoldott az 

önkormányzat. Mint ahogy ar-
ról lapunkban is beszámoltunk, 
a Dienes iskola 900 ezer forin-
tot nyert a nemzetiségi alapból 
43 tanuló ausztriai nyári nyelvi 
táborozására. A pénzt a nem-
zetiségi önkormányzat 137 ezer 
forintos önrésszel toldotta meg.

– A fejlesztésre adott forrás 
nem ajándék: azért van, mert 
önök támogatásra alkalmas 
munkát tesznek le az asztalra – 
jelezte Fülöp Attila. Az államtit-
kár felhívta a figyelmet arra is, 
hogy jövőre további ötven millió 
forint áll rendelkezésre a nemze-
tiségi önkormányzatok oktatási 
intézményeket érintő adminiszt-
rációs terheinek csökkentésére.

Heinek Ottó az elmondottak-
hoz hozzáfűzte: a mennyiségi 
mellett a minőségi mutatók egy-
re fontosabbá válnak. Lényeges 
tehát, hogy a gyermekek már az 
óvodában megfelelő nyelvi ala-
pot kapjanak.  Gy. L. 

Október 11-én, a Dienes Valéria 
Általános Iskola és Grundschule 
tornatermében „Wanderbündel” 
címmel megemlékezést tartottak 
abból az alkalomból, hogy 70 
éve kezdték meg a magyarorszá-
gi németek kitelepítését. Az ese-
ményen – melyen jelen volt dr. 
Józan-Jilling Mihály, Fülöp Atti-
la, Ritter Imre, az országgyűlés 
német nemzetiségi szószólója és 
Tircsi Richárd, az EMMI nem-
zetiségi főosztályvezetője is – 
Heinek Ottó mondott beszédet.

Korrekció „A jó bornak Szekszárdon is cégér kell…” cikkhez
A PTE szekszárdi karán zajlott 
Kutatók Éjszakája programso-
rozat keretében dr. Máté And-
rea „Pillanatképek a Szekszárdi 
borvidék múltjából és jelené-
ből” címmel tartott ismeretter-
jesztő előadásában a Szekszárdi 
borvidék történeti változását, 
értékeit, a megvalósult jó gya-
korlatokat valamint az ehhez 
kapcsolódó kutatások eredmé-
nyeit mutatta be. Az előző szá-
munkban megjelent cikk több 
pontatlanságot, szakmailag 
nem helytálló megfogalmazást 
tartalmazott, amelyek alapjai-
ban eltértek az előadás monda-
nivalójától. A prezentációnak 
nem volt célja, hogy tanácsokat 
osztogasson, „mely borokat 
fejlesszük fel”, nem javasolta „a 
fehérborok készítésének elő-

térbe helyezését a borvidéken”, 
és nem minősítette a borászok 
munkáját.

A Szekszárdi borvidék kíná-
latában a bikavér, a kékfrankos, 
a kadarka és a rozé boroknak 
meghatározó szerepük van – 
hangsúlyozta dr. Máté Andrea. 
Emellett még a 2011-től ter-
melői összefogással bevezetett 
új „márka”, a Fuxlinak, azaz a 
sillernek is jelentősebb szerepe 
lehet. Ehhez azonban szükség 
van a siller piaci népszerűsí-
tésére, mivel az egyetem által 
végzett hallgatói borfogyasztá-
si szokásvizsgálatból kiderült, 
hogy a fiatalok többsége nem 
ismeri és ezért nem is kedveli 
ezt a bortípust.

Az új világpiaci kihívásokra 
az egyedi arculattal és termék-

kialakítással, valamint a bor-
turizmus fejlesztésével lehet 
reagálni. Ennek fontos eleme a 
szekszárdi szarkofágot ábrázoló 
logó sajátos karaktere, amellyel 
a borvidék egyértelműen azo-
nosítható, azonban emellett a 
város arculatának, környezeté-
nek is tükröznie kellene a bor-
vidéki hangulatot. Továbbra 
is fontos a szekszárdi bikavér 
értékének és megbecsülésének 
helyreállítása, amelyet az egyedi 
kialakítású szekszárdi palack is 
elősegíthet. A nyári hőségben a 
sör alternatívája nemcsak a ro-
zé-fröccs, hanem akár a gyön-
gyözőbor is lehet. Éppen ezért 
a borkínálat bővítésénél ebben 
a kategóriában is érdemes gon-
dolkodni a borvidéken, amelyre 
már most is vannak jó példák. A 

fiatalok körében ezt a kategóriát 
szintén érdemes népszerűsíteni, 
mivel kevéssé ismert termék a 
számukra. A Pécsi Tudomány-
egyetem diákjainak a legked-
veltebb borvidéke Villány után 
a Szekszárdi.

Örömtelinek nevezhető, hogy 
az ideérkező látogatóknak a vá-
rosról elsőként a szekszárdi bo-
rok jutnak eszükbe, azonban az 
már kevésbé szerencsés, hogy 
a köztudatban a Gemenc és a 
kulturális kínálat ismertsége 
halványul. Szekszárd borturisz-
tikai kínálata ugyan jelentősen 
bővült az elmúlt években, azon-
ban fontos, hogy a város borél-
mények mellett versenyképes 
kulturális és aktív turisztikai 
szolgáltatásokat is nyújtson.  
 SZV
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A kölcsönt az Expressz Zálog Zrt. nyújtja. THM: 39,8 – 39,88 %. Részletek az üzletben és a honlapon.

ÚJ EZÜST FÜLBEVALÓ -20%ÚJ EZÜST FÜLBEVALÓ -20%

(01777)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01764)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap október 17-től október 21-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ október 17. október 18. október 19. október 20. október 21.

„A”
950 Ft

Babgulyás Karfiolleves
Tárkonyos 
burgonya-
krémleves

Zöldségleves Fahéjas
szilvaleves

Diós-mákos 
metélt

Pincepörkölt,
savanyúság

Zöldborsófőzelék,
rántott

csirkemell
Székelykáposzta

Sült csirkecomb,
fűszeres 

parázsburgonya,
friss saláta

„B”
950 Ft

Zöldbableves Karfiolleves
Tárkonyos 
burgonya-
krémleves

Zöldségleves Fahéjas
szilvaleves

Rántott 
csirkemáj, 
tejszínes 

burgonyapüré
Lasagne

Csikós tokány, 
tészta, 

marinált paprika

Cordon bleu, 
párolt

zöldség

Budapest ragu, 
párolt rizs

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
csirkemell� lé, 
kukoricás rizs, 

coleslaw saláta

Rántott 
csirkemell� lé, 
kukoricás rizs, 

coleslaw saláta

Rántott 
csirkemell� lé, 
kukoricás rizs, 

coleslaw saláta

Rántott 
csirkemell� lé, 
kukoricás rizs, 

coleslaw saláta

Rántott 
csirkemell� lé, 
kukoricás rizs, 

coleslaw saláta

(01771)

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

INGYENES ISMERTETŐ:
október 18-án, kedden, 17 órakor

(Rákóczi u. 1.)
November 5, 6, 12, 13.

Információ:
74/528–300

(01775)

„Iskola volt ez a szó igazi, nemes értelmében”
Éppen fél száz éve végzett az 
utolsó osztály, amelynek di-
ákjai még 2. számú általános 
iskolásként ballagtak el a ké-
sőbbi 505-ös szakmunkáskép-
ző Széchenyi utcai épületéből.

Ezek a tanulók 1967-ig a régi 
idők atmoszféráját árasztó, 
ablakaival a Séd-patakra és az 
egykori Hármas-hídra néző 
kétszintes sarokház termeiben 
tölthették gyermekéveik meg-
határozó pillanatait. Az in-
tézmény „jogelődje”, a Polgári 
Leányiskola volt. Ez a kétszin-
tes épület adott otthont a felső 
tagozatnak, amelybe később 
a mai Szent László Szakképző 
Iskola elődjét „telepítették be”. 
Mindeközben már készült a 
„kettes iskola” új épülete a Zrí-
nyi utcában.

Október elsején a ’67 nyarán 
innen elballagott „utolsó mohi-
kánok” gyűltek össze, akik kö-
zel 25 év távlatából igyekeztek 
az együtt töltött idő fonalának 
– megható pillanatokat sem nél-
külöző – felfejtésére.

– Akkortájt az alsósok még 
az újvárosi épületbe jártak (a 
mai Kolping iskola – a szerző) 
– értesültünk a negyvennégy 
fős egykori osztályközösség 
tagjától, Aszódi Annától. A 
Dienes iskola korábbi igazgató-
helyettese arra a kérdésre, hogy 

miként jellemezné a hatvanas 
évek diákéletét, a megbecsülés 
és a tisztelet szavait használta.

– Akkor még a tanár, a diák 
és a szülő maximálisan becsülte 
egymást. Az osztályfőnök segí-
tett, hogy ki, hol tanuljon to-
vább, a szülők pedig tiszteletet 
mutattak a nevelők irányába. 
Sokkal egyszerűbb volt az élet: 
többet tudtunk egymásról, nem 
léteztek titkok – emlékezett 
Aszódi Anna, aki az osztály-
főnökkel töltött vasárnapi sza-
lonnasütésre, ibolyaszedésre is 
szeretettel gondol vissza.

Szerinte a szigorúság helyett 
a tanárokat inkább a követke-
zetesség jellemezte, melynek 
szerinte egyik mintapéldája az 
osztályfőnök, István Józsefné 
Rózsi néni volt.

– Két igazgató, az alsós Aszta-
los György, és a felsős Csöngedi 
Gyuszi bácsi irányított. Ked-
venc tantárgyaink közé a törté-
nelem, az ének és a magyar tar-
tozott, függetlenül attól, miként 
viszonyultunk a tanárokhoz – 
ecsetelte. Az osztályok teljesen 
vegyes profilúak voltak, az in-
tézmény pedig általános iskola-

ként működött a szó klasszikus 
és nemes értelmében.

A közös fényképezés előtt 
még kiderült, hogy hogy egy-
két büntetésért nem kellett a 
szomszédba menni. – Ha valaki 
rosszalkodott, néha a komplett 
osztályt felparancsolták a pad 
tetejére. Ott térdepeltünk nyitott 
ablaknál még nyolcadikban is – 
mesélte az egykori diák nevetve.

Az osztályból kilencen már 
nem lehettek jelen, a találkozó 
elején rájuk emlékeztek társaik. 
Akadt, aki a hetvenes években 
előbb Hollandiába, majd Brazí-
liába disszidált – ez is kiderült a 
megcsappant létszám kapcsán.
A közel ötven évvel ezelőtti tör-
ténéseket felelevenítve Németh 
János csak a szépre emlékezik. 
„Osztályfőnökünk, Rózsi néni 
volt a kedvencem. A reál tantár-
gyakból voltam jó és ő matekot 
tanított” – méltatta a még ma is 
élő pedagógus munkáját.

„Nagy szigor nem volt jellem-
ző az iskolában, bár előfordult, 
hogy a rajztanár, Rehák Róbert 
kiosztott egy-két taslit” – emle-
gette fel a régi időket Somogyi 
Lajos.

A diákközösség félszáz évre 
visszanyúló nosztalgiázása tan-
termükben, majd a Mészáros 
Borházban egy estebéd kereté-
ben folytatódott. 

 Gyimóthy L.
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Új arculatát keresi a Szekszárdi borvidék
A Szekszárdi borvidék pá-
lyázat keretében újítja meg 
arculatát. A tervezők október 
28-ig tölthetik fel munkáikat 
arra az online felületre, ame-
lyen keresztül a közönségsza-
vazás is zajlik majd a novem-
ber eleji díjátadás előtt.

„Kiváló borai és immáron 
saját palackja mellett a Szek-
szárdi borvidék logója, arcula-
ta talán a legfontosabb fizikai 
megtestesítője a márkának. 
Tükröznie kell azt a magas 
értékrendet, dinamizmust és 
összefogást, amit képvisel a 

borvidék. Ezért – hagyomá-
nyaink tiszteletben tartása 
mellett – teljesen logikusnak 
tűnik, hogy az elmúlt évek fej-
lődését a borvidék arculatának 
frissítésében is továbbvigyük” 
– fogalmazta meg ifj. Vida Pé-
ter borász, a pályamunkákat 
elbíráló zsűri tagja, hogy mi-
ért döntött úgy a Szekszárdi 
Borászok Céhe, hogy összesen 
500 000 forint díjazású pályá-
zatot ír ki a borvidéki arculat 
kialakítására.

A kiírás október 11-től ér-
hető el a www.arthungry.com 
oldalon. A pályázat nyílt, de 

online regisztrációhoz kö-
tött. A pályázók október 28-
ig dolgozhatnak a terveken, 
az öttagú zsűri ezt követően 
kezdi meg az értékelést. Az 
arculattervekre a nagyközön-
ség is szavazhat. November 
elején derül ki, ki mellett tette 
le a voksát a zsűri és kinek a 
munkája tetszett a honlapot 
felkeresőknek.

A pályázattal kapcsolatos friss 
információk a borvidék közössé-
gi oldalán (facebook.com/aszek-
szardiborvidek) találhatóak.

 Wineglass
 Communication

Felhívás!
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata méltóképpen 
kíván megemlékezni az 1956-os 
októberi forradalom 60. évfor-
dulójáról.

Az ünnepi megemlékezés és a 
koszorúzás 2016. október 23-án 
(vasárnap) 11:30 órakor kezdő-
dik a Szent István téri 1956-os 
emlékműnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási 
szándékot október 21-ig (pén-
tek) szíveskedjenek jelezni a 
kulturális központ informá-
ció-szolgálatánál (tel: 74/529–
610). A koszorúkat kérjük 
közvetlenül az ünnepség hely-
színére szállítani.
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Északkeleti határainkon túl
Az új tanév nyitányaként a 
Szekszárdi Garay János Gim-
názium tanárainak egy cso-
portja négynapos látogatá-
son vett részt Kárpátalján. Az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Határtalanul 
pályázat célja a határon túli 
magyarság történelmének 
és kulturális értékeinek meg-
ismerése és személyes kap-
csolatok kialakítása volt.

Ez utóbbi már két éve megtör-
tént, amikor a Garay gimnázi-
um és a Nagyberegi Református 
Líceum partneri kapcsolatra lé-
pett. Eddig is voltak kölcsönös 
látogatások, kárpátaljai diákok 
részvétele garays rendezvénye-
ken, de ez alkalommal átfogó 
és részletes képet kaphatunk 
Kárpátalja hétköznapjairól, 

múltjáról, az ottani magyarság 
életéről.

A négy nap alatt vendéglátó-
ink végigkalauzoltak bennün-
ket a történelmi Magyarország 
északkeleti csücskének történel-
mén: a Vereckei-hágótól kezdve 
a munkácsi váron át a legújabb 
kori mementóig, a szolyvai em-
lékparkig. Valójában ez a része 
ismert kevéssé történelmünk-
nek, amikor Trianon után, 
idegen uralom alatt, számtalan 
megpróbáltatásban volt része az 
ottani magyaroknak. Az ártatla-
nul szenvedettek és elhurcoltak 
emlékművét láthattuk Bereg-
szászon és Visken is.

Szívderítő az a tapasztalat, hogy 
a kárpátaljai magyarság a törté-
nelmi sérelmeken túllépve kezdi 
visszanyerni nemzeti identitását, 
megszervezi kulturális életét, és a 

magyar kormány hathatós támo-
gatásával kiépíti iskolarendszerét. 
Ennek szép példája a református 
líceumok hálózata és a beregszá-
szi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola.

A négynapos kirándulás 
lehetőséget adott turisztikai 
programokra is, így például a 
huszti vár megtekintésére, ahol 
közösen mondtuk el Kölcsey 
híres epigrammáját, vagy egy 

túra a Sipot vízeséshez, és sífel-
vonón utazva megcsodálhattuk 
a Keleti-Kárpátok részét képező 
Róna-havasokat.

Az utolsó nap szakmai prog-
ramra került sor: a két tantestü-
let tagjai bemutatták egymásnak 
iskolájukat, és átadtuk a Garay 
gimnázium 400 ezer forintos 
adományát, amelyet a vendég-
látók az oktatás fejlesztésére for-
díthatnak. Mészáros Ferenc

Október 9-ei rejtvényünk megfejtése: Werbőczy István, Hármaskönyv.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Plesz Tímea. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését október 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az áldás felé fordulva
„Kegyelem néktek és békesség, 
Istentől a mi Atyánktól és az Úr 
Jézus Krisztustól!”  (1Kor 1, 3)

Ez a sor az  úgynevezett apos-
toli köszöntés, mely nálunk 
állandó kísérője a vasárnapi 
istentiszteletnek,  a szószékre 
álló igehirdető köszönti így az 
egybegyűlteket. Az ismétlődő 
szófordulatokat mindig veszé-
lyezteti a kiüresedés, könnyen 
megszokottá és ezért felszí-
nessé válhatnak. Számomra is 
már éppen rutinos köszönéssé 
egyszerűsödött volna ez az ige, 
amikor gyülekezetünk kán-
tora, Németh Pali bácsi, egy 
beszélgetés során megosztotta 

ezzel kapcsolatos „műhelytit-
kát”. Amikor a főének után az 
utolsó taktusok jönnek, ő már 
igazából arra készül, hogy mi-
nél gyorsabban meg tudjon for-
dulni, mert a szószéknek háttal 
álló kántorpadon így tudja csak 
arcát az áldó felé fordítva, szem-
től-szemben fogadni ezt a mon-
datot. Azért tesz így, hogy iga-
zán elérje, hogy megnyugodjon 
rajta, mert ez az, amivel táplál-
kozik a szív: „kegyelem nékünk 
és békesség.”

Nem csak megüresedéstől 
mentő vallomás volt ez, hanem 
egy nagyszerű útmutatás is. Azt 
hiszem, erre van szükségünk 
minden hétköznapi feladatunk, 

munkánk során. Annyi  min-
denre kell figyelnünk, de mu-
száj igyekeznünk, hogy legyen 
időnk a felénk áradó áldás felé 
fordulni! Mert az áradni akar 
ránk, de jajj, hányszor hagyjuk 
elmenni magunk mellett!

Ezekben a hetekben vonul 
vissza gyülekezetünk orgonis-
tája, dr. Németh Pál a kántori 
szolgálattól. Pali bácsi 77 éven 
át szolgálta a vasárnapi isten-
tiszteleteket. Most, hogy kez-
dem összeszedni, mi mindent 
fogunk neki megköszönni majd 
a búcsú istentiszteleten, vala-
hogy ez az első, tőle tanult kincs 
jutott eszembe először: igyekez-
zünk az áldás felé fordulni! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész
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Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
Közgyűlése a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot 

hirdet az Egészségügyi
Gondnokság (Szekszárd) 

gondnokságvezető
(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

a www.szekszard.hu
honlapon, a Közügyek/Állás
menüpontban tekinthető meg.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
2016. október 24-én (hétfő)

és október 25-én (kedd)
Halottak Napjára 

kedvezményes áron virág-, 
gyertya-, koszorú árusítást 

tart 08:00 – 15:00 óráig
Szekszárdon az Arany J. utca 
12. szám alatti virágüzletben.

Szeretettel várunk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsa-

ládos vásárlóinkat!

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése 2016. szeptember 29-én 
tartott ülésén megtárgyalta 
az útépítési és közművesítési 
hozzájárulásról szóló rende-
let-tervezet I. fordulóra be-
terjesztett változatát.

A Közgyűlés a fenti tárgyban 
elfogadott 233/2016.(IX.29.) 
határozata alapján a rende-
let-tervezet, annak lakossági 
véleményezése céljából közzé-
tételre kerül a Polgármesteri Hi-
vatal hirdető tábláján, valamint 
az önkormányzat honlapján.

A véleményezés végső határ-
ideje: 2016. október 18., kedd.

A rendelet-tervezettel kap-
csolatos véleményeket az alábbi 
e-mail címre tudják eljutatni: 
rendelet@szekszard.hu, illetve 
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31. 
alatt személyesen, vagy postai 
úton a Polgármesteri Hivatal 
címére (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.)

 dr. Molnár Kata jegyző
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Négy gólt és nézőcsúcsot hozott a szomszédvári derbi
Nem bírt egymással a Szek-
szárdi FC és a Tolna-Mözs az él-
vonalbeli női futsal-bajnokság 
vasárnapi megyei rangadóján.

A derbin két remek formában 
lévő alakulat küzdött egymás-
sal. Egyik csapat sem vesztett 
még pontot, így óriási csata, 
nagy presztízsharc zajlott a pá-
lyán. A találkozó előtt az volt a 
kérdés, hogy a Tolna játékosai 
bírni fogják-e 40 percig az óriá-
si iramot, a szekszárdi együttes 
kispadja ugyanis jóval hosz-
szabb. Nos az ukrán légiósokkal 
megerősített tolnaiak kétszer is 
vezetést szereztek, de a szekszár-
diaknak mindig volt válaszuk: 
Ganczer Hajnalka (képünkön, 
feketében) öt másodperccel a le-
fújás előtt egyenlített.

– Az utóbbi tíz év legjobb és 
legnézettebb női futsal-mérkőzése 
volt a vasárnapi, két jó csapattal – 
nyilatkozta Micskó Márk, a szek-
szárdiak trénere. – A Tolna ukrán 
játékosai igazi klasszisok, de a mi 
lányaink ismét bebizonyították, 

hogy ők is magas szinten művelik 
a sportágat – sokkal nagyobb tisz-
teletet érdemelnének. Csapatom 
még nagyon sok örömet fog okoz-
ni szurkolóinknak, akiknek csak 
hálával tartozom, hiszen megint 
kitettek magukért.  SZV

KSC-bravúr: nagyon megverték a bajnokot
Szenzációs játékot nyújtva 
huszonegy (!) pontos győzel-
met aratott az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a címvédő 
UNIQA Sopron ellen az NB 
I-es női kosárlabda bajnok-
ság 2. fordulójában.

Zseljko Djokics együttese a 
pontvadászat nyitó körében 
nagy csatában, hosszabbítást 
követően szenvedett két pon-
tos vereséget a PEAC vendége-
ként. A pécsiek trénere nagyon 
örült a kiizzadt sikernek, és a 
szekszárdiakat dicsérve azt jö-
vendölte, hogy a KSC minden 
ellenfelének „kemény dió” lesz. 
Nos, a kiváló szakember – aki 
korábban éppen Djokics segítő-
je volt a pécsi együttesnél – jós-
nak sem utolsó...

Az atomosok igencsak „fel-
szívták” magukat a bajnokság 
legerősebb keretével érkező 
Sopron ellen. A pontok sorát 
a szekszárdiak saját nevelésű 
fiatalja, Studer Ágnes nyitotta, 
s a 7–0-ás hazai roham meg is 
adta a találkozó alaphangulatát. 
Miközben a szekszárdi közön-
ség űzte-hajtotta kedvenceit, az 

Euroligára készülő vendégek 
alig-alig tudták feltörni a KSC 
remekül működő védekezé-
sét. Hiába „forgatta” csapatát 
Sterbenz László, ha nincs a 
válogatott bedobó, Fegyverne-
ky Zsófia, akár a nagyszünetig 
eldőlhetett volna az összecsapás.

A legvérmesebb szekszárdi 
szurkolók is csak dörzsölték a 
szemüket, amikor a 23. percben 
a Maja Erkics (képünkön a lab-
dával) vezérelte kék-fehérek már 
20 ponttal tartottak előbbre. A 
szlovén bedobó mellett honfitár-
sa, Eva Lisec és Studer Ágnes is 
kétszámjegyű dobóteljesítményt 

nyújtott, de ezen az estén a KSC 
ereje a csapategységben rejlett. 
Mindenki hozzá tudott tenni 

valamit az együttes teljesítmé-
nyéhez, s így a szekszárdiak meg-
lepetésre, de teljesen megérde-
melten arattak nagy különbségű 
győzelmet a bajnok felett.

– Még mindig alig hiszem 
el, álomszerű az egész – nyi-
latkozta a lefújást követően 
Zseljko Djokics vezetőedző. – 
A kemény munka meghozta az 
eredményét. Köszönjük közön-
ségünknek, amely ezen az estén 
a hatodik emberünk volt.

A KSC szerdán 18:30 órától a 
jó erőkből álló, a szekszárdiak-
hoz hasonlóan 1–1 győzelem-
mel és vereséggel álló Ceglédet 
fogadja.  - fl -
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JEGYZŐKÖNYV
Atomerőmű KSC Szekszárd–Uniqa Sopron 77–56 (26–15, 
18–14, 16–12, 17–15). Szekszárd, 600 néző. Vezette: Söjtöry, 
Praksch, Kovács.

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 13/6, Theodoreán 5/3, ERKIC 
15/3, Barber 4, LISEC 14. Csere: Mansaré 2, GEREBEN 7/3, 
SCSEKICS 9/3, Bálint 8. Edző: Djokics Zseljko.

SOPRON: FEGYVERNEKY 20/3, Dubei, Drammeh 2, CR-
VENDAKICS 15, Határ 2. Csere: Weninger, Krnjics 4, George 7, 
Turner 6/6. Edző: Sterbenz László.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–0, 5. p.: 11–6, 12. p.: 28–20, 
15. p.: 37–22, 23. p.: 51–31, 27. p.: 56–33, 36. p.: 69–50.

Kipontozódott: Határ (39. p.).

JEGYZŐKÖNYV
Futsal női NB I, 4. for-

duló. Szekszárdi FC–Brand 
Mission Tolna-Mözs 2–2 
(0–1). Szekszárd, városi 
sportcsarnok, 750 néző. V.: 
ifj. Hartung (Sipos, Álló.).

Szekszárd: Hargas– Hor-
váth K., Megyes, Ganczer, 
Buchmüller. Csere: Szekér, 
Fábián, Mausz, Urbán, Bo-
gárdi. Edző: Micskó Márk.

Tolna: Ősz–Varga A., Sy-
dorenko, Polischnuk, Shul-
ha. Csere: Hodován, Maláti, 
Garay-Simon, Heitzmann. 
Edző: Kolok Volodimir.

Gólszerzők: Ganczer (33., 
40.), illetve Shulha (18., 34.).

Nem tudták ellopni a show-t
A dobogó második és har-
madik helyén zárták az autós 
gyorsasági országos bajnok-
ság nagytúra kategóriájában 
a szekszárdi pilóták.

Az F&F Motorsport színeiben 
versenyző 18 éves Fekete Do-
minik és nagybátyja, Fekete 
Zoltán 15, illetve 17 pontos 
hátránnyal érkezett az elmúlt 
hétvégén, a Hungaroringen 
megtartott szezonzáróra. Az 
egyaránt Alpina B6 GT3-as 

versenyautót hajtó szekszár-
di sportolóknak matematikai 
esélyük volt ugyan deficit le-
dolgozására – a júliusi 24 órás 
verseny-kaland miatt kihagyott 
Pannónia ringi futamok pont-
jai  hiányoztak a végelszámo-
lásnál –, ám ehhez rajtuk kívül 
a csillagok szerencsés együttál-
lása is kellett volna…

Bár mindent megtettek, végül 
nem tudták ellopni a show-t. 
Dominik a hétvége mindhá-
rom futamán második lett Le-
keny György (Renault RS 01) 
mögött, Zoltán pedig két har-
madik helyet követően fékhiba 
miatt nem fel sem állhatott az 
utolsó verseny rajtjára. Pedig 
ha ott van, biztosan elcsen leg-
alább egy pontot a rivális Bódis 
Kálmántól, aki végül éppen eny-
nyivel nyerte meg a bajnokságot 
Dominik előtt...

Ennek ellenére a szezon kivá-
lóan szolgálta a két fiatal szek-
szárdi pilóta felkészülését egy 
nemzetközi versenysorozatra. 
A sportolók menedzsere, Feke-
te Krisztián lapunk kérdésére 
elmondta: egy-egy spanyol és 
belga csapattól van ajánlatuk, 
akik az FIA GT Európa-bajnok-
ságban indítanak autókat. SZV

Szemüveg a város ajándéka

Kiemelkedően jó évet zárt a 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE fia-
tal tehetsége, Nagy Viktória, 
aki két Eb-aranyat követően 
a közelmúltban világbajnok-
sági címet szerzett klubtársá-
val, Korsós Zsófiával.

A sikeres párost és edzőiket 
a Fritz Borházban tartott ün-
nepség keretében köszöntötte 
Ács Rezső polgármester. A 
városvezető elmondta: nem 
először találkoznak így egy-
egy kiemelkedő eredményt 
követően. 

„Gondban is voltunk, mi 
lenne az az ajándék, amivel el-
ismerhetjük ezt a kiváló teljesít-
ményt” – szólt a polgármester, 
aki gratulált az edzőknek is.

„Büszkék vagyunk rá, hogy 
ebben a kis városban ilyen te-

hetséges fiatalok élnek, dolgoz-
nak. Legyen szó akár a sport, a 
kultúra, vagy a tudomány te-
rületéről” – hangsúlyozta Ács 
Rezső, majd hozzátette: a tavaly 
alapított „Szekszárd büszkesé-
ge” díjat tovább fejlesztve terve-
zik külön is elismerni a világ- és 
Európa-bajnokságokon a tolnai 
megyeszékhelynek dicsőséget 
szerző fiatalokat.

A vezetőedző, Jámbor Attila 
köszönetet mondott a város-
nak és támogatóiknak, s jelez-
te: amennyiben terveik valóra 
válnak, az ország egyik legjobb 
infrastruktúrájával rendelkező 
klubja lehet a szekszárdi.

Az ajándékozást követően 
kiderült: a lányok kiemelkedő 
teljesítményét ezúttal egy-egy 
márkás napszemüveggel „ho-
norálta” a város.   SZV

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
a LENS OPTIKA üzleteiben!

Jelentkezzen INGYENES
látásvizsgálatra!

Szekszárd,
Széchenyi u. 21. 

II. emelt
Tel.: 74/311–262, 

30/824–0635

 Paks,
Dózsa Gy. u. 35.
Tel.: 75/511–246, 

30/842-3330

 Tolna,
Deák F. u. 3.

Tel.: 74/311–553, 
30/824–0637

www.lensoptika.hu

(01779)

Üzemel a sípálya. Több tucatnyian keresték fel az október 8-i nyílt 
napon a Sí-Elek Sítanoda műanyag borítású pályáját a Baka iskola 
mellett. Az idén immár 50 méteres lejtőn kezdő és haladó sí-tan-
folyamok mellett vasárnaponként hófánkozásra is várják az érdek-
lődőket. Infó: +36–30/2980–780.

FOTÓ: KISS ALBERT
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ÁCS REZSŐ polgármester
Október 10-én tartotta, előze-
tes bejelentkezés alapján: +36–
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
Október 18. (kedd) 16 óra. 
Garay János Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay János Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázi-
um és Informatikai Szakközép-
iskola (Kadarka u. 25–27.)

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 
óráig. Babits M. Kult. Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános 
Iskola (Szent–Gy. A. 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–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

DR. 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 Gy. u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Október 16., vasárnap

15:00 –  Kubo és a varázshúrok
17:00 –  Kubo és a varázshúrok 3D
19:00 –  A lány a vonaton

Október 17., hétfő

17:00 –  Kubo és a varázshúrok 3D
19:00 –  A lány a vonaton

Október 18., kedd

17:00 –  Kubo és a varázshúrok 3D
19:00 –  A lány a vonaton

Október 19., szerda

17:00 –   Kubo és a varázshúrok 3D

19:00 –   A lány a vonaton

Október 20., csütörtök

16:30 –  Inferno

19:00 –  Ernelláék farkaséknál

Október 21., péntek

16:30 –   Inferno

19:00 –  Ernelláék farkaséknál

Október 22., szombat

14:30 –   Inferno

16:30 –   Inferno

19:00 –  Ernelláék farkaséknál

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének 
soron következő rendezvénye  

2016. október 25-én 
13:30 órai kezdettel 

Szekszárdon a Kórház Lila 
épületében lesz.

Dr. Sudár Zsolt belgyógyász 
főorvos előadásának címe: 
Terítéken a „sárga leves”?
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

A Kristály Lélekvédő
Egyesület szervezésében 

Szirony Andrea szomatodráma 
játékvezető-jelölt

tart előadást
„Szomatodráma – játék az 

egészségért” címmel 
2016. október 19-én, 

17:00 órakor a Liszt Ferenc 
Zeneiskola nagytermében.

A belépés ingyenes!

MEGHÍVÓ
„Újborok kezelése és javítása” címmel tart előadást 

Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere 
október 17-én (hétfő) 17:00 órakor, 

a Babits Mihály Kulturális Központban. 
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör és az Alisca Borrend közös 

programjára minden érdeklődőt szeretettel várnak.

MEGHÍVÓ
,,Isten a zene által is

hirdeti az evangéliumot.
 (Luther Márton)

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt, családját, barátait, ismerőseit

2016. október 22-én (szombat) 17 órakor kezdődő
„Protestáns napi” hangversenyre 

a szekszárdi evangélikus templomba.

Áhítatot tart: dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor.

Köszöntőt mond: Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere.

Közreműködnek:
• Köbli Veronika – szoprán,
• Lozsányi Tamás – orgonaművész,
•  Németh Judit előadóművész, az evangé-

likus gyülekezet felügyelő helyettese,
•  a Liszt Ferenc Zeneiskola Rézfúvós 

Kvintettje (művészeti vezető: Szily Lajos).

Vezényel: Naszladi Judit

A Gárdonyi Kórus, a perselypénzt az evangélikus
egyházközség templomkertjéhez tartozó

 játszótér  felújításához ajánlja fel. A hangverseny az Országos
Protestáns Napok bejelentett Tolna megyei kiemelt

rendezvénye.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Október 15., szombat 15:00 óra 
– Színházterem
Tóth Ferenc Koreográfiai Verseny 
2016

Az Örökség Gyermek Nép-
művészeti Egyesület csoportjai-
nak koreográfia versenye, amely 
ösztönözni a fiatal koreográfu-
sokat új alkotások létrehozására, 
lehetőséget biztosít a gyermek-
tánc együtteseknek arra, hogy 
egy országos, két lépcsős bemu-
tató folyamatban vehessenek 
részt. A verseny szakmai talál-
kozó és tapasztalatcsere is egy-
ben. A székesfehérvári, ráckevei, 
kapuvári, komlói, kaposvári, ka-
locsai és pécsi táncosok mellett 
részt vesz a Bartina Néptánc 
Egyesület Aprók és Utánpótlás 
csoportja. A versenyműsorra a 
elépés ingyenes.

Október 17., hétfő 19:00 – 
Színházterem
Nyitott Akadémia – dr. Almási 
Kitti előadása

Az ismert klinikai szakpszi-
chológus ezúttal a „Bátran élni 
– Félelmeink és gátlásaink le-

küzdése” témában tart előadást. 
Jegyár: 2300 Ft.

Október 27., csütörtök – 
Rendezvényterem
Különbéke – Adorjáni Bálint 
Szabó Lőrinc estje

Pódium bérlet 1. előadás. 
Adorjáni Bálint szekszárdi 
színész, Szabó Lőrinc gazdag 
életművéből egy szubjektív vá-
logatást kínál estjében. A zenei 
atmoszférát Dinnyés Dániel te-
remti meg, Jacques Brel sanzon-
jaival. Egy irodalmi est ínyen-
ceknek sok dallal és zenével. A 
dalok szövegét Hajós András 
fordította, közreműködik: Pa-
gonyi András és Dinnyés Dáni-
el. Jegyár: 2.000 Ft

Kiállítások
•  I. Kortárs Népművészeti Tri-

ennálé kiállítás – Művészetek 
Háza. A tárlat október 16-ig 
látogatható.

•  A Bonyhádi Képzőművészeti 
Kör kiállítása – Márványterem. 
Megtekinthető: október 14-ig

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Széchenyi u. 62–64. 

1 db 36 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Mikes u. 3.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások

Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. október 31. (hétfő) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422

Szabadság? Szerelem? … 1956!
A 60. évforduló eseményei Szekszárdon

2016. október 17. – november 4. között
Október 17. (hétfő):
• 17.00 – Márványterem: Lehel 
Jenő „Törött rácsok” című fotóki-
állítás megnyitó és a rendezvény-
sorozat hivatalos megnyitója.
– Megnyitó beszédet mond a 60. 
évforduló alkalmából: Dr. Haag 
Éva Szekszárd, MJV alpolgár-
mestere. A kiállítást megnyitja és 
tárlatvezetést tart Katkó Tamás 
fotóművész.
Köszöntőt mond: dr. Pálos Miklós 
a POFOSZ Tolna megyei elnöke.

Október 18. (kedd)
• 19:56 Rendezvényterem: „Napló 
apámnak, anyámnak” c. film vetí-
tése – A belépés díjtalan.

Október 19. (szerda)
’56-os ÉLETKÉP két napig a Lu-
ther téren!
• 08.00 „Barikádra fel!” – bariká-
dépítés minden megszálló ellen. 
Raklapok, iskolapadok, harc- és 
egyéb járművek, fegyverek, öltö-
zékek… – diákok részvételével – 
előzetes regisztráció alapján.
• 10:00 – 17:00 Rendhagyó tör-
ténelemórák diákoknak a Luther 
téren. Jelentkezés: kovacs.zsu-
zsanna@szekszardagora.hu
• 15:00 Luther tér: Megelevenedik 
az ’56-os ÉLETKÉP – katonai ha-
gyományőrzők bemutatója 
• 17:30 „Az én ötvenhatom” emb-
léma-pályázat eredményhirdetése.
• 18:00 „Csak így tovább” az el-
nyomás ellen! – a CS.Í.T. Zenekar 
Csepel-plató-koncertje.
• 19:00 „Ötven vagy hatvan? Most 
tizenhat van…” Történelmi szám-
háború diákoknak – Jelentkezés: 
varga.dalma@szekszardagora.hu

Október 20. (csütörtök) 
56-os ÉLETKÉP két napig a Lu-
ther téren!
• 08:00 – 17:00 Rendhagyó törté-
nelemórák diákoknak a Luther té-
ren – előzetes regisztráció alapján 
– Jelentkezés: kovacs.zsuzsanna@
szekszardagora.hu
• 15:00 Luther tér: Megelevenedik 
az ’56-os ÉLETKÉP – katonai ha-
gyományőrzők bemutatója 
• 19:56 Rendezvényterem: „Ma-
gyar rekviem” c. film vetítése – A 
belépés díjtalan.

Október 21. (péntek)
• 17:00 Rendezvényterem: Nyílt rend-
hagyó történelmi előadás 1956-ról.
• 19:56 Rendezvényterem: Megáll 
az idő c. film vetítése – A belépés 
díjtalan.

Október 22. (szombat)
• 11:00 Művészetek Háza: „60” 
– Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 60. évfordulója előtt 
tisztelegve! Kiállítás megnyitó 
meghívott kortárs képzőművészek 
pályázati munkáiból. 
• 19:00 Színházterem: „Igazság-
talanság” – történelmi dráma a 
Mansfeld-per és a Tóth Ilona-per 
dokumentumaira támaszkodva a 
dunaújvárosi Bartók Kamaraszín-
ház és Művészetek Háza előadásá-
ban A belépés díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött (jegypénztár).

Október 23. (vasárnap)
• 10:30 Rendezvényterem: Ünnepi 
megemlékezés „Rekviem a hősö-
kért” – Ünnepi Hangverseny.
Közreműködik: Szekszárdi Kama-
razenekar, Perényi Eszter Liszt – 
díjas hegedűművész.
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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

(01765)

(01768)

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  (01772)

Akik látták a jövőt: 

2016. október 20.
(csütörtök) 17:30 órától

Az első beteljesült
jövőkép

Előadó: dr. Prancz Zoltán,
fi lozófi atörténész

2016. október 27.
( csütörtök) 17:30 órától
Egy apa, aki elment

a végsőkig
Előadó: Farkas Szabolcs,

tanár
Szervező: Oltalom Alapítvány

Helyszín: Szekszárd
Scarabeus rendezvényterem,

Béla király tér 5.
Terembérleti hozzájárulást 

elfogadunk!

(01776)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01769)

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


