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Munkaerőhiány egyre több szakmában
Megyénkben 4464 főt sike-
rült bevonni a 2011-ben in-
dult, a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását segítő, októ-
ber utolsó napján záruló Tár-
sadalmi Megújulás Operatív 
Programba. A lehetőségnek 
köszönhetően négy éve még 
14 ezer főt is meghaladó 
munkanélküliség a program 
végére 8581 főre apadt.

A megyei kormánymegbízott, 
dr. Horváth Kálmán október 
21-én, a Vármegyeházán az 
említett TÁMOP 1.1.2-11/1 el-
nevezésű program eredménye-
ivel foglalkozó konferencián 
hangsúlyozta: Magyarország 
kormánya célul tűzte ki a fog-
lalkoztatás bővítését, amelynek 
keretében egymillió új munka-
helyet kívánnak 2020-éig létre-
hozni, illetve növelni a 20 és a 
60 évesek körében a foglalkoz-
tatottságot. A cél versenyképes 
munkaerőpiac teremtése, amely 
a leghátrányosabb helyzetben 
élők számára munkát nyújt, 
ugyanakkor figyelembe veszi 
az egyéni élethelyzeteket – tette 
hozzá, hangsúlyozva: lényeges, 
hogy álláskeresésre ösztönözzék 
az embereket, ezzel is közelebb 
kerülve az európai és a magyar 
foglalkoztatási stratégiákhoz. 

Személyre szabott, komplex 
program biztosítja az álláske-
resők munkaerőpiacra történő 
visszahelyezését – erről már  
Szűcsné Füredi Szilvia, a me-
gyei kormányhivatal foglalkoz-
tatási főosztályának vezetője 
beszélt. Ebbe a körbe a legfel-
jebb alapfokú iskolai végzett-
ségűek, a pályakezdők és a 25 
év alatti fiatalok, az 50 év felet-
tiek, a gyes-gyedről, vagy ápo-
lási díjról visszatérők, továbbá 
a tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztetettek, a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásban 
részesülők, valamint a bérpótló 
juttatásra szorulók is beletar-
toznak. A munkát keresőket 
mentorálják, de támogatják a 
vállalkozóvá válást is, a képzé-
sek közben pedig a megélhetést 
is biztosítják.

A TÁMOP-program folyta-
tásaként egy Gazdaságfejlesztő 
és Innovációs Operatív Progra-
mot (GINOP) indítanak útjára. 
Utóbbi 102 milliárdos forrás-
kerete idén október 1-től 2018. 
december 31-ig használható fel.

A projekt megyei megvalósítá-
sáról szólva Mátyás Tibor Attila, 
a megyei kormányhivatal fog-
lalkoztatási főosztályának mun-
kaerő-piaci program főtanács-
adója kiemelte: óriási eredmény, 
hogy a 14-15 ezres mértékről 8-9 

ezerre süllyedt a munkanélküli-
ség. Tolna megyében augusztus 
végén 8581 álláskeresőt tartot-
tak számon, amely (8,6%-os) 
munkanélküliségi arány igen 
alacsonynak számít. Összessé-
gében Dombóvár térségében a 
legmagasabb a munkanélküliek 
aránya, míg Tamási csak utána 
következik – utóbbi helyen a leg-
intenzívebb a közfoglalkoztatás.

A programban résztvevők közt 
45%-os a legfeljebb nyolc osztályt 
végzettek aránya, azonban jó pá-
ran még ezt a szintet sem érik el. 
A megyei munkanélküliek közt a 
férfi/nő arány kiegyenlített: a 25 
év alattiak 22%-ot képviselnek 
– velük külön kell foglalkozni, 
csakúgy, mint az 50 év feletti-
ekkel. A megyében egyébként a 
tartós munkanélküliek aránya 
30%-ot mutat. 

Általános tapasztalat, hogy 
ahol a legmagasabb a munkanél-
küliség, ott van a legtöbb gond a 
hátrányos helyzetűekkel is. 

Tolna megye ugyanakkor 
már munkaerő-hiánnyal küzd,  
valamennyi szektorban és te-
rületen. Jelenleg négy program 
fut (a már záruló TÁMOP és 
három új GINOP), köztük akad 
ifjúsági garanciához kapcsolódó 
támogatás, a 25 év felettieket tá-
mogató „Út a munkaerőpiacra”, 
vagy az alacsony képzettségűek 
és közfoglalkoztatottak képzé-
sére fókuszáló projekt is. 

A most lejáró TÁMOP-pro-
jekt 3 milliárd forinttal indult. 

Munkaerőpiaci képzésekre nyúj-
tottak támogatást, a pénz felét a 
bevont emberek képzésére fordí-
tották. Az állam a képzés térítési 
díját 100%-ban állta, amely alatt 
keresetpótló juttatást kapott a 
résztvevő. Számukra 90%-os 
utazási igazolványt is járt, sőt, 
a foglalkoztatott egészségügyi 
és alkalmassági vizsgálatokat 
is fizették. Vállalkozóvá válás 
esetén 6 hónapos támogatás, il-
letve a minimálbér összegének 
megfelelő juttatás járt. Lakhely-
támogatást már az kapott, aki 
100 km-nél messzebb tudott el-
helyezkedni munkavállalóként. 
Foglalkoztatás bővítésére szolgá-
ló támogatást is adtak, ahol az új 
alkalmazott bérét 70%-os mér-
tékben segítették ki, maximum 
8 hónapig – utána a munkaadó 
volt köteles támogatás nélkül to-
vább foglalkoztatni dolgozóját. 

Az elhelyezkedés terén gondok 
a 25 év alatti és az 50 év feletti ré-
teggel akadnak. Mindösszesen 

4464 ember bevonása sikerült 
a programba, amely az eredeti 
tervhez képest 123,3%-os telje-
sítést jelent. Képzésben 2161-en, 
bérjellegű támogatásban 2382-en 
vettek részt, míg 3791 fő sikere-
sen fejezte be a projektet, amely 
majd 130%-os teljesítési arány. 

A programban a fiatalok vet-
tek részt a legtöbben: 1381-en, 
az alacsony iskolázottságúak 
száma 849 fő volt. A bevont 
személyek közt 679 fő volt roma 
származású. A 25 év alattiak 
aránya mindazonáltal 37,5%-
kal igen magasan állt. A koordi-
nálók a projekt során nem talál-

tak elég hiányszakmát, melyben 
a nők érintettek, ugyanakkor 
próbáltak számukra is különfé-
le segítséget nyújtani. 115 tan-
folyamból 95 nyújtott OKJ-s 
képzést, míg 9 betanító jellegű, 
6 felzárkóztató, 5 hatósági volt. 

A megyei hiányszakmák jel-
lemzően a targoncakezelő, a 
CNC forgácsoló, a gyakorló 
ápoló, a TB-ügyintéző, az ápo-
lási asszisztens, vagy a szociális 
gondozó, de például bolti el-
adóra, vagy ácsra, kőművesre 
is szükség van. Volt méhész-
képzés, de mehettek húsipari 
betanított munkásnak, tejter-
mék-gyártónak, sőt, még beta-
nított varrómunkásnak, zöld-
ség-gyümölcstermesztőnek, 
péknek, vagy gépi forgácsoló-
nak is – utóbbiakra azonban 
nehéz volt találni embert.

A program sikeres befejezése 
az eredetileg előirányzott 81% 
helyett már 90%-os arányt mu-
tat (3791 fő).  Gyimóthy L.

Európa ’56-ban is tele volt alkalmatlan vezetőkkel
A hosszú, csendes, félelem-
ben töltött évek után 1956. 
október 23-án ősi erővel sza-
kadt fel az életösztön a ma-
gyar népből. Olyan erősen, 
hogy a világ beleremegett és 
népek sora nézte csodálattal 
a magyarok bátorságát. Erről 
beszélt a forradalom 59. év-
fordulóján, a szekszárdi Szent 
István téri ’56-os emlékmű-
nél tartott városi megemlé-
kezésen dr. Horváth Kálmán 
megyei kormánymegbízott.

Amint arra emlékeztetett: az 
elnyomott népből elemi erővel 
tört ki az esztelen kommunista 
elnyomásból fakadó elégedet-
lenség, amire sem a magyar, 
sem az orosz elvtársak nem 
számítottak. A forradalmá-
rok nagy bátorság birtokában 
voltak, hiszen nem a magyar 
hatóságokkal, hanem egy vi-
lágbirodalommal álltak szem-
ben, amely modern hadseregét 
azonnal bevetette Budapesten, 
a szinte fegyvertelen felkelők-
kel szemben – tette hozzá, ki-
emelve: a magyar nemzet az 
ezer év alatt megtanulta, hogy 
a szabadságról, a hazáról nem 
elég csak beszélni, azért harcol-
ni kell a háborúban és a békés 
hétköznapokban is.

A kormánymegbízott, Or-
bán Viktor 1989-ben, Nagy 
Imre újratemetésén mondott 
beszédéből idézve arról szólt: 
vérbe fojtották a felkelést, s 
„visszakényszerítettek bennün-
ket abba az ázsiai zsákutcába, 
amelyből megpróbáltunk kiutat 

találni”. Horváth Kálmán hang-
súlyozta: 1956-ban a Magyar 
Szocialista Munkáspárt elvet-
te a fiatalok jövőjét, az 1989-et 
követő húsz esztendő pedig az 
MSZMP által okozott erkölcsi, 
gazdasági, társadalmi károk el-
takarításával telt.

Az 1990 óta eltelt 25 év arról 
tanúskodik: a forradalom vér-
be fojtása okozta társadalmi, 
gazdasági, erkölcsi károkat még 
mindig nem sikerült ledolgozni. 
Ráadásul „a kommunisták min-
denre hajlandó, a liberalizmus 
álruhájába bújt utódai még min-
dig köztünk vannak” – jelezte. 
Amint arra a kormánymegbízott 
felhívta a figyelmet: ahogy akko-
riban, Európa ma is tele van al-
kalmatlan vezetőkkel, tehetetle-
nekkel, akik „saját gyengeségük 
miatt képesek nemzetüket, né-
püket feláldozni, feltétel nélküli 
néma szolidaritást, befogadást, 
béketűrést követelve az embe-
rektől. A szóban forgó személyek 
megsértik a nemzetek szuvere-
nitását, amikor felhatalmazás 

nélkül, önhatalmúlag milliónyi 
idegent hívnak meg és oszto-
gatnak szét országok között. 
(…) Európa vezetői elfelejtették 
megkérdezni az európai embe-
reket arról: akarják-e, hogy a 
kontinens, az országok lakossá-
ga, kultúrája, rendje, hite mind-
örökké megváltozzon” – tért ki 
az aktuálpolitikai eseményekre. 

Mint fogalmazott: így volt ez 
1956-ban is: az elnyomók azt 
hitték, önhatalmúlag meg lehet 
tenni bármit a nemzetekkel – 
akár azt is, hogy feladják sza-
badságukat, önrendelkezésüket, 
kultúrájukat, hitüket, határai-
kat, történelmüket. „A baloldal 
akkor és most is a külföldiek 
pártján állt, a magyar emberek-
kel szemben. A magyarok vála-
sza ma is az, ami ’56-ban: Elég 
volt!” – tette hozzá. „Mi, ma-
gyarok ’56 óta tudjuk, nem csak 
az idegen megszállók, gyilkosok 
okozhatják egy nemzet vesztét, 
hanem a tehetetlenek, alkalmat-
lanok is, akik saját gyengeségük 
miatt képesek voltak eladni 

nemzetük szabadságát” – zárta 
beszédét dr. Horváth Kálmán.

A rendezvényen a Szent Lász-
ló Szakképző Iskola diákjai mu-
tattak be irodalmi összeállítást, 
az intézmény tanárainak felké-
szítésében. 

A megemlékezésen az egy-
házak nevében dr. Kaszó Gyula 
református lelkipásztor mon-
dott ünnepi áldást. Az egyházi 
elöljáró Jézus magvető példáza-
tával hozta párhuzamba a ma-
gyarság szabadságvágyát, ami-
kor arról szólt: az csírázni akaró 
mag nemzetünk életében. Mint 
mondta, lényeges, hogy meg-
őrizzük szívünkben is a szabad-
ság csíraképességét. Van, hogy 
nyerészkedő idők jönnek, ami-
kor elfogy a táptalaj, elsorvad a 
csíra. „Jönnek a nagyhatalmak 
és elfojtják: szinte mindegy, 
tank lánctalpakkal, avagy gaz-
daságpolitikával” – fejtette ki dr. 
Kaszó Gyula. Mégis – mindezek 
ellenére, ha a magot visszahú-
zódásra kényszerítik, a felszín 
alatt évekig csíraképes marad, 
majd újból növekedésnek indul 
– utalt ’56 örökségére. 

Az ünnepi megemlékezést kö-
vetően a város és a megye veze-
tői, az intézmények, a társadalmi, 
politikai szervezetek képviselői, 
továbbá a lakosság részéről meg-
jelentek az ’56-os emlékműnél 
elhelyezték koszorúikat. 

Az események sora október 
23-án este a szekszárdi kama-
razenekar ünnepi hangver-
senyével zárult a Művészetek 
Házában. 

 –gyimóthy–
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Diabétesz-klub: vannak támogatók, maradnak a jól bevált programok
A szokásos nyári szünetben 
még meglehetősen bizonyta-
lan volt a folytatás a cukorbe-
tegeket tömörítő, havi foglal-
kozásokat, összejöveteleket 
tartó civilszervezetnél, a Tol-
na Megyei Felnőtt Diabetes 
Egyesületnél, amely jelentős 
számú szekszárdi tagsággal 
bír. A jelekből ítélve túlélték 
a kritikus időszakot, mert-
hogy szeptemberben és ok-
tóber végén is megtartották 
szokásos programjaikat. S 
úgy tűnik, hogy a működés 
továbbra is biztosított.

– Nagy gondot jelentett szá-
munkra, hogy időközben 
megszűntek azok a speciális 
pályázatok, amelyek nekünk 
kedveztek, amelyek minden 
évben stabil forrást jelentettek 
éves működésünkben – sorolta 

fel a nehézségeket János Anna, 
az egyesület vezetője. – Biztat-
tak, várjuk meg az új kiírásokat, 
amelyeket igyekeztünk alapo-
san átnézni. Két ilyet találtunk, 
de ezekből nem tudtunk olyan 
mértékű támogatáshoz jutni, 
mint korábban. Az is pénz-
ügyi problémát okozott, hogy 
az egyesületeket összefogó or-
szágos szervezetnek sincs már 
módja arra, hogy a helyi szerve-
zeteket a korábbi éves összeggel 
támogassa. Hogy ne máról-hol-
napra, az ezzel járó bizonytalan-
ságban éljünk, sürgősen támo-
gatókat kellett találnunk, ami 
akkor sem könnyű manapság, 
ha alapvetően egy jó ügyet szol-
gáló civil szervezetről van szó. 
Örömmel mondhatom, hogy 
két jelentős városi székhelyű 
cég, az Alisca Bau Kft. és a Tarr 
Kft. mellénk állt, és két olyan 

országos jelentőségű, állami 
tulajdonban lévő részvénytár-
saság is segít bennünket olyan 
kisebb, de nekünk nagyon fon-
tos összegekkel, akik ebbéli jó 
cselekedetük okán kérték, hogy 
ne kapjanak ezért nyilvánossá-
got, s a kérésüket természetesen 
tiszteletben tartjuk – mondta 
János Anna.

A szekszárdi szervezet igyek-
szik minden klubfoglalkozásra 
– általában bemutatóval egybe-
kötött – előadásokat szervezni 
a cukorbetegek terápiájában, 
illetve a fokozatosan bővülő 
gyógyászati segédeszközökben. 
Most éppen a vércukormérőkre 
fókuszálnak. 

Az e hónapi klubfoglalkozáson 
megismerkedtek egy olyan kis 
helyet foglaló eszközzel, amely 
hosszú időre rögzíti, tárolja a napi 
mérési eredményeket, így kiiktat-

ható a cukorbetegek számára kö-
telezően elírt napló vezetése. Ez a 
mérő már nem drága elemekkel  
működik, hanem a hálózatról 
feltölthető, egy töltés után 4-500 
mérés végezhető el. Továbbá az 
is lehetséges a készülék digita-
lizáltsága okán, hogy az adatok 
felvihetők a számítógépre, így a 
háziorvos, az illetékes diabetoló-
gus is – anélkül, hogy kapcsolatba 
kerülne pácienssel – hozzáférhet 
az összes mért adathoz. 

– Természetesen nem ez az 
egyetlen cég, amely újdonsá-
gokkal szolgál ebben a tagjaink 
érdeklődését kiváltó témában, 
ezért legközelebb, novemberi 
klubfoglalkozásunkra egy má-
sikat hívunk meg, s ezután, aki 
le akarja cserélni a régi készülé-
két, eldönti, melyiket is válassza 
– jegyezte meg János Anna.

 B. Gy.

Új vizsgálatokkal bővült a Társaskör egészségügyi napja
Nem csak tagjait, hanem 
minden városi és környék-
beli érdeklődőt várt a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör hagyományos 
egészségügyi napjára. Az 
október 21-én, reggeltől 15 
óráig tartó eseményen egye-
bek mellett ingyenes emlő-
vizsgálat, antioxidánsszint-, 
vérnyomás- és pulzusmérés, 
vércukorellenőrzés is volt, 
illetve íriszdiagnosztikán is 
részt vehetett a saját egész-
sége fenntartásában érdekelt 
látogató a Társaskör Rákóczi 
utcai Szent István Házában.
 

A fentieken túl testtömeg-
index-számítással, Alzhei-
mer-kór, illetve szemészeti 
szűréssel, hallásvizsgálattal, 
masszírozással is kedveskedtek 
a résztvevőknek, akikből igen 
sokan, mintegy százötvenen 
jelentek meg a helyszínen – ér-
tesültünk Horváth E. Írisztől, az 
egyesület egyik tagjától.

Mint elmondta, a nap folya-
mán jellemzően a hallás- és 

szemészeti problémák voltak 
gyakoribbak – emlő, valamint 
hallásvizsgálatot egyébként 
most első alkalommal tartottak. 
A vizsgálatot végző szakembe-
rek több esetben szakorvos fel-
keresését is javasolták.

A program a megelőzős je-
gyében telt, mivel egészséges 
cukorpótlók, teák, különböző 
ételek kóstolására, vásárlására 
is lehetőség volt. 

Ezen a napon az Udvargalé-
riában délelőtt előadásokat tar-
tottak, ahol dr. Kertész Ágnes, 
a Tolna megyei Balassa János 
Kórház pszichiátriai osztá-
lyának osztályvezető főorvo-
sa tartott kimerítő értekezést 
a daganatos betegségek lelki 
vonatkozásairól, Bai Erzsébet 
onkológiai szakápoló az em-
lő-önvizsgálatról, míg Csajbók-
né János Éva szakasszisztens a 
műtét utáni rehabilitáció mene-
tébe avatta be a közönséget. Az 
eseményen lejárt szavatosságú, 
vagy már nem szedett gyógy-
szereket lehetett ellenőrzés, 
illetve megsemmisítés céljából 
leadni.

Az Újvárosi Társaskör leg-
közelebb 2016 májusában tart 
egészségügyi napot – közölte 
lapunkkal Horváth E. Írisz. 

Az egészségmegőrzéssel kap-
csolatos rendezvényt a Balassa 
János Kórház Pszichiátriai Osz-
tálya, illetve a MESZK Pszichi-
átriai Tagozatának dolgozói tá-
mogatták munkájukkal. 

– gyimóthy –

A vizsgálatokkal egyidőben a 
Szent István Ház udvarán új-
városi vásárt is tartottak: itt 
alma, burgonya, fokhagyma, 
vöröshagyma, fűszerpaprika 
és termelői méz is várta a vá-
sárlókat, akik koszorúkból is 
válogathattak Mindenszentek 
és halottak napja közeledtével. 
Újvárosi vásár várhatóan jövő 
augusztusban lesz legközelebb, 
az őszibarack érésekor.
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Kitölteni a piaci réseket
A Hegyközségek Nemzeti Ta-
nácsa és a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) együtt-
működésével még az idén el-
készül a szőlészeti-borászati 
ágazati stratégia – mondta az 
FM eredetvédelemért felelős 
helyettes államtitkára az el-
múlt szerdán, Szekszárdon.

Gál Péter a PTE szekszárdi 
karán a borászat új trendjeiről 
rendezett konferencián hozzá-
tette: a stratégia jövőképének 
legfontosabb eleme, hogy a bo-
rászatnak legyen egy kelendő 
terméke, amelyet a piac meg-
fizet, és amely biztosítani tudja 
a ágazat jövedelmezőségét. A 
helyettes államtitkár elmondta: 
a kékfrankost és a nagy fehér-
borokat, az olaszrizlinget, a hár-
slevelűt és a furmintot érdemes 
előtérbe helyezni, de ide tartoz-
hatnak a rozék és a kékfrankos 
alapú házasítások is, főként a 

bikavér. Fontos, hogy ezekkel 
a borokkal versenyelőnyünk 
legyen, és nemcsak a döntő há-
nyadot kitevő magyar piacon.

Gál Péter ismertetése szerint 
a stratégia további fontos része 
a borászatok hatékony működé-
se, a magas szintű szakigazgatás 
és a jól működő közösségi bor-
marketing. A magyar borásza-
tok – eltekintve néhány nagy 
cégtől – nem tőkeerősek, és a 
piaci jelenlét erősítésére nem 
maradnak forrásaik. A magyar 
bor legfontosabb piaca Magyar-
ország, de a külföldiekről sem 
szabad lemondani. Szerinte az 
Egyesült Királyságban, a német 
és a skandináv, valamint a tá-
vol-keleti piacokon jelentősen 
tudna nőni a magyar bor érté-
kesítése. A siker záloga az állan-
dó és szervezett jelenlét lehet, 
ezért fontos a részvétel a nagy 
európai és ázsiai borkiállításo-
kon – mutatott rá.

A helyettes államtitkár előa-
dásában arról is szólt, hogy a 
hazai szőlőterületek nagysága 
2012 után ismét nőtt: 2014-ben 
63.3 hektáron termesztették a 
gyümölcsöt. Magyarország a 
világ 16. legnagyobb borterme-
lője, a világ bortermelésének 1, 
az Európai Unió termelésének 
1,5-2 százalékát adja. „Ezért 
nem reális cél, hogy minden 
nyugat-európai áruház polcain 
ott legyen nyolc karton magyar 
bor. Arra viszont jók vagyunk, 
hogy a piaci réseket kitöltsük” 
– fogalmazott.

Az eredetvédelemről szólva 
Gál Péter megjegyezte: van-
nak, akik soknak tartják a 22 
magyar borvidéket, de nem a 
borvidékek száma a fontos, ha-
nem az, hogy jellegzetes termé-
kük legyen. Jelenleg azonban a 
borfajták termékleírásainak 
jelentős része azt mutatja, hogy 
az adott termelő közösség nem 
tudja eldönteni, hová pozíci-
onálja borait. Az előadó kitért 
arra is, hogy a jövedéki törvény 

előkészületben lévő módosí-
tása után a bortermelők 90-95 
százaléka valószínűleg kikerül 
a jövedéki körből. A helyettes 
államtitkár szerint a stratégia 
céljainak megvalósulását segíti 
az is, hogy a borászati beruhá-
zásokra a következő öt évben 
húszmilliárd forint áll rendel-
kezésre.   SZV/MTI

Új trendek a szőlészet-borászatban és a borturizmusban
„Új trendek a szőlészet-bo-
rászatban és a borturizmus-
ban” címmel rendezett kon-
ferenciát Szekszárdi képzési 
központjában 2015. október 
21-én a Pécsi Tudomány-
egyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Kara.

A térségi szőlész-borász szakma 
részéről igen nagy érdeklődéssel 
kísért tanácskozás résztvevőit 
dr. Horváth Béla, a PTE KPVK 
dékánja köszöntötte. Bevezető-
jében egyebek között elmond-

ta, hogy a megújult kar készül 
új szerepére, amelynek fontos 
része új képzések beindítása a 
közeli jövőben. A továbbtanul-
ni szándékozók már a követke-
ző tanévtől szőlész-borász fel-
sőoktatási szakképzési szakon 
tanulhatnak a szekszárdi karon.

A tudományos esemény kivá-
ló alkalmat teremtett a kar kép-
zéseihez kötődő szakmai kap-
csolatok erősítésére. A délelőtti 
plenáris ülés és a délutáni két 
szekcióülés keretében összesen 
28 előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők. A tanácskozá-

son előadóként és a közönség 
soraiban ülve is részt vettek a 
PTE Szőlészeti és Borászati Ku-
tatóintézet munkatársai, a PTE 
KPVK Élelmiszergazdaságta-
ni és Vidékfejlesztési Intézete 
Élelmiszergazdasági és Turisz-
tikai Tanszékének oktatói, szek-
szárdi borászok, a Szekszárdi és 
Tolnai Borút képviselői. Neves 
kutatók mellett az előadók kö-
zött köszönthettük Gál Pétert, 
az FM eredetvédelemért fele-
lős helyettes államtitkárát, aki 
egyebek között a szőlészet-bo-
rászati ágazati stratégiáról és 

Horkay Andrást, az Országos 
Borszakértő Bizottság (OBB) 
elnökét, aki a három éve indult 
Nemzeti Borkiválósági Prog-
ramról beszélt.

A délutáni szakmai program 
két szekcióban folytatódott, 
amelyek alkalmat adtak az in-
tézet tudásbázisának elmélyí-
tésére a szőlészet-borászat 
szakmai kérdéseiben, illetve 
borturizmussal kapcsolatos 
kutatási eredményeik bemuta-
tására. A konferencia célja az 
aktuális, modern tudás köz-
vetítése volt, az itt bemutatott 
trendkutatási eredmények által. 
Az előadásokból tanulmánykö-
tet készül, amely az új képzé-
sekben oktatási segédanyag-
ként is használható lesz majd. 
A tanácskozás tapasztalatait 
is felhasználva az Intézet 2016 
tavaszán országos turisztikai 
és vidékfejlesztési konferencia 
megszervezését tervezi. 

 Kép és szöveg: PTE KPVK
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Szekszárd ma – képek és hangulatok
Újabb képeskönyvvel jelentkezett Vitéz 
Attila: a Szekszárd ma címet viselő album 
Jantner László fényképészmester fotóit Kis 
Pál István szövegével tárja az olvasó elé.

Több mint tíz éve már, hogy Vitéz Attila 
korabeli képeslapokból összeállította az 
Üdvözlet Szegzárdról! című kötetet, majd 
– miután hűséges szerzőtársai, V. Kápol-
nás Mária és Erky-Nagy Tibor segítségével 
megjelentette az Üdvözlet Tolna vármegyé-
ből! című kétkötetes kiadványt is – tavaly 
újabb képeslapos albummal jelentkezett. 

A Szekszárd Anno című könyv azokból az 
1899 és 1945 közötti szekszárdi képeslapok-
ból válogatott, amelyekkel Vitéz Attila jelen-
tős gyűjteménye az elmúlt évtizedben bővült. 

Az új, immár ötödik kötet bemutatóját a 
Garay Élménypincében tartották az elmúlt 
héten, melyen Vitéz Attila és a tervező Er-
ky-Nagy Tibor mellett részt vett az album 
fotóit készítő Jantner László, valamint a ké-
pekhez illő „narrációkat” szerző Kis Pál Ist-
ván. Utóbbi a város részleteit tavasztól télig, 
hajnali, nappali és esti fényben megragadó 
fotókhoz olyan „egysorosakat” vetett pa-
pírra, mint „a tájhoz a pászták rendje illik, 
gazdához a hit, szorgalma a borhoz”, vagy „a 
dombokkal ívelő utcák, s a titkok ölén meg-
bújó intim részletek”.

„Tiborral sokat beszélgettünk róla, mi-
lyen fotók is illenének a kötetbe” – kezd-

te Vitéz Attila. „Aztán egy este megláttam 
Jantner Laci egyik képét, s egyből tudtam: 
az ő fotóival meg tudjuk valósítani, amit 
elképzeltünk. Utóbb több száz képből válo-
gattuk ki a kötet anyagát.” A korábbi köny-
vek V. Kápolnás Mária narrációival jelentek 
meg, most egy kicsit könnyedebbre szeret-
ték volna venni a dolgot, ezért kérte fel Kis 
Pál Istvánt a fényképek hangulatához illő 
szövegek megírására – mondta a könyv 
kiadója.

Jantner László az alkotás menetéről el-
árulta, hogy a számítógépén „csak mert 
tetszik” nevű mappában gyűjtögetett fotói 
közül tett fel egyet a netre, amely felkeltette 
Vitéz Attila érdeklődését. „Később, amikor 
Kis Pál István barátom megírta a képekhez 
a szöveget, már tudtam, miért tetszenek 
ezek a fotók” – mondta a fényképészmes-

ter, majd hozzátette: nem csak ők négyen 
az alkotók, de mindannyian azok, akik ezt a 
várost az évtizedek, évszázadok alatt olyan-
ná tették, amilyen Szekszárd ma.

Kis Pál István szerint a munka olyan volt, 
mint a házasság: az ágy közös, de a párna 
nem. Mindenkinek meg volt a maga fela-
data, így anélkül állt össze a kötet, hogy az 
alkotói folyamat során találkoztunk volna. 
„Ha eddig nem szerették volna a várost, 
most biztosan beleszeretnek” – tette hoz-
zá a szépíró. A kötet előszavát jegyző Ács 
Rezső a bemutatón gratulált és köszönetet 
mondott a szerzőknek, majd megjegyezte: 
„Vitéz Attila magasra tette a mércét a koráb-
bi könyvekkel, amit most az új albummal 
sikerült átugrania”. A polgármester szerint 
a kötet nem csak gyönyörködtet, de tanít is, 
hiszen a város olyan értékeit mutatja meg, 
ami mellett mi szekszárdiak hajlamosok 
vagyunk elmenni. Ács Rezső szerint a me-
gyeszékhely olyan jelentős fejlesztések előtt 
áll, hogy öt-hat év múlva új könyv kiadása 
válhat szükségessé.

Az album küldetését Vitéz Attila az aláb-
biakban foglalta össze: „A gyönyörködte-
tés mellett célunk nem volt kevesebb, mint 
hogy bemutassuk az itt élőknek és az ide 
látogatóknak városunk szépségét, és azokat 
az apró részleteket is, amelyeket általában 
nem látunk meg a hétköznapok rohanása 
során.” A Szekszárd ma című kötet – amely 
a Tourinform irodában is megvásárolható 
– remek karácsonyi ajándék lehet.  

 - fl -

Hol vagy? Ki vagy? Mit akarsz?
Ha választ keresel az élet 
alapkérdéseire, akkor a ka-
tolikus Egyház által működ-
tetett Szent Teréz Ház prog-
ramjait ajánlja neked Péter 
atya és egy most induló új, 
keresztény közösség Szek-
szárd alsóvárosi részében, 
Csatáron, a Csopak u. 1-ben!

Bibliaóra szerdánként este 
héttől azoknak, akik már gya-
korló keresztények és közösség-
be járva, másokkal együtt meg 
akarják ismerni a Szentírást.

Evangelizáció csütörtökön-
ként este héttől azoknak, akik 
életükben először választ akar-
nak kapni arra, hogy „Kicsoda 
Jézus Krisztus?”

Minden hónap első péntekén 
este héttől gyógyító imaest a be-
tegeknek. 

Egész hétvégés Új élet Krisztus-
ban kurzus november 13-15. kö-
zött azoknak, akikben erős éhség 
van Isten megtapasztalása után. 

Missziós képzés havonta egy 
alkalommal azoknak, akik az 
örömhír terjesztésében tudato-
san akarnak szolgálni. 

Szentmise minden pénteken 
17.00-kor azoknak, akik talál-
kozni akarnak az Oltáriszent-
ségben közénk jövő Jézussal.

Mindezeken felül, sok érté-
kes közösségi alkalom várja a 
gyerekeket, felnőtteket, nyitott 
szívű embereket! 

A Szent Teréz Ház nyitva áll 
minden jószándékú kezdemé-
nyezés, program számára, me-
lyek a katolikus keresztény 
hittel összeegyeztethetők.
 Cseh Péter Mihály 
 római katolikus pap 

Jótékonykodott a pedagógus kórus
Jótékonysági hangversenyt 
tartott a szekszárdi Liszt Ferenc 
Pedagógus Kórus az elmúlt 
csütörtökön a Művészetek 
Házában, melynek több mint 
negyvenezer forintos bevéte-
lét a Szent János és Pál, ismer-
tebb nevén a kórházi kápolna 
felújítására ajánlották fel.

A Simon Péter karnagy dirigálta 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 40 
évvel ezelőtt alakult Szekszárd és 
környéke zenét kedvelő pedagó-
gusaiból. Kezdetben a szűkebb 
pátria zenei hagyományainak 
ápolását, interpretálását tűzte ki 
célul, majd repertoárja az egy-
házi zenével bővült. A több év-
tizedes munkásságáért idén Pro 
Urbe díjjal kitüntetett énekkar az 
ország szinte minden „szegleté-
ben” énekelt már, de már több 

alkalommal képviselték külföl-
dön is a magyar kóruszenét.

A koncerten a Liszt Ferenc 
zeneiskola pedagógusai, Müller 
Beáta (ének), Lestákné Valasek 
Szilvia (zongora), Erőss Edina 
(fuvola) és Lányi Péter (zongo-
ra) működtek közre. A hangver-
senyen megjelenteket Csillagné 
Szánthó Polixéna, az önkormány-
zat humán bizottságának elnöke 
és Bacsmai László esperes plébá-
nos köszöntötte. - fl -
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Bartinások a tehetségkutató elődöntőjében
A sorozat történetében 
egyedülálló módon a 
szekszárdi Bartina Nép-
tánc Együttes valameny-
nyi produkciója bejutott a 
„Fölszállott a páva 2015” 
tehetségkutató verseny 
televíziós elődöntőjébe. 
A gyermekcsoportért és a 
három szólistáért novem-
berben szoríthatunk a té-
véképernyők előtt.

– A két válogatót követően 
a zsűri a szekszárdiak mind 
a négy produkcióját érde-
mesnek találta az élő televí-
ziós megméretésre. Ez nagy 
büszkeség számunkra, mert 
a magyarországi és határon 
túli indulók közül ez a bravúr 
csak a Bartinának sikerült – 
nyilatkozta Matókné Kapási 
Julianna, az együttes szakmai 
vezetője. Sok munka, csopor-
tos és szólistapróba, valamint 
egy nyári tábor áll a táncos 
gyerekek mögött, akik felké-
szülten várják, hogy az elsajá-
tított táncokat az ország előtt 
bemutathassák.

Az MTVA és a Hagyomá-
nyok Háza közös népzenei 
és néptáncos tehetségkutató 
műsorának harmadik évadá-
ban több mint kétezer 6 és 14 
év közötti ifjú tehetség állt a 

szakmai zsűri elé, közülük 
került ki az élő adásba jutott 
48 produkció. A Duna Televí-
zióban november 6-án, 20.30 
órakor kezdődő első elődön-
tőben a Bartina gyermekcso-
portja (felkészítőjük: Nyem-
csok Pál, Nyemcsokné Kárpáti 
Katalin, Matókné Kapási Juli-
anna) sárközi táncokkal, míg 
a szólista, Sándor Zsigmond 
(felkészítője: Sipos Gergő) de-

csi verbunkkal lép színpadra. 
Az elődöntőbe jutott bartiná-
sok közül a bogyiszlói tánccal 
készülő Karácsonyi Anna és 
Szombat Sára (felkészítőjük: 
Huszárikné Böröcz Zsófia) a 
november 13-i, míg a kalocsai 
táncot előadó Bajusz Panna és 
Sándor Benjamin (felkészítő-
jük: Tóth-Mihó Erika és Tóth 
Zoltán) a november 27-i adás-
ban kerül képernyőre.

Az élő adásba jutott verseny-
zőket a felkészülés alatt egy 
mentor segíti. A szekszárdi-
ak nagy örömére Lévai Péter 
táncpedagógus, koreográfus, a 
Magyar Táncművészeti Főis-
kola adjunktusa útmutatásaival 
folytak a próbák még az őszi 
szünetben is. Lévai 1990 óta jár 
a Bartina Néptánc Együtteshez, 
számos díjazott koreográfiát ké-
szített számukra.

Kérjük a szekszárdiakat, szurkoljanak és szavazataikkal segítsék továbbjutásukat!
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Bajusz Panna – Sándor BenjaminSándor Zsigmond

Bartina gyerekcsoport

Karácsonyi Anna – Szombat Sára
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Mega nászút a Föld körül

Zárug Zita és Harkányi Árpád a különleges esküvőjüket követően 
elindultak nászútra, ahogy a friss házasok szokták. 

Azonban az átlagos 7–10 napos utazás helyett ők 1550 napos 
kikapcsolódást választottak. A több mint 40 ezer kilométeres utat 
egy-egy fekvőkerékpáron teljesítették. November 2-án Szekszárd 

felé veszik az irányt, hogy beszámoljanak élményeikről!
Elmesélik, hogyan élnek az emberek a világ túlsó felén, mit esznek, 

hogyan közlekednek, milyen szokásaik vannak. Elmesélik továbbá 
hogyan lehet felkészülni mentálisan és fizikailag egy ekkora útra, 

hogyan lehet minél több ismeretlen ismerőshöz eljutni. 
Várunk sok szeretettel minden utazót, sportolót, kalandort, 

érdeklődőt november 2-án 18:00 órakor Szekszárdon, a Garay János 
Gimnázium dísztermében. A belépés díjtalan! 

A programot az Ifjúsági Unió Szekszárd szervezi. 

TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK NŐK SZEKSZÁRDÉRT
TOLNA MEGYEI SZÖVETSÉGE  EGYESÜLET
7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 4.

Kedves Civil Barátunk!
November 26-án ünnepeljük nagy költőnk, Babits Mihály születé-
sének 132. évfordulóját.

A Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége és a Nők 
Szekszárdért Egyesület nagy szeretettel és tisztelettel hívja a civil 
szervezetek tagjait és minden kedves érdeklődőt a költő születés-
napján rendezendő vers- és prózamondással történő tisztelgésre.

Az a célunk, hogy minél több egyesületi tag, versszerető civil részt 
vegyen a megemlékezésen, ezért kérjük, tiszteljetek meg jelenlétetek-
kel, és azzal, hogy megosztjátok velünk kedves verseteket, prózátokat.

A megemlékezésre 2015. november 27-én, (pénteken) 14.00 
órakor kerül sor Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
Könyvtárában.

A szervezéshez szükséges, hogy legkésőbb november 15-ig jelez-
zétek, ki és milyen verssel kíván szerepelni? Szerencsés lenne, ha a 
szereplők két irodalmi művet jelölnének meg, hogy ne hangozzék el 
többször is ugyanaz a mű.

A műsor méltó befejezéseként – a hagyományoknak megfelelően 
– a résztvevők mécsest gyújtanak a költőről elnevezett művelődési 
ház előtti szobornál.

Ez a rendezvény csak a Ti segítségetekkel, összefogással jöhet létre!
Kérjük, csatlakozzatok, ezzel is megmutatva és erősítve a civil szer-
veződések összetartó erejét!
Elérhetőségünk: Nők Szekszárdért Egyesület: Tóthi Jánosné (Klá-
rika) 30/491-1050, TESZ: Kaponya Györgyné (Rózsika) 20/9707-
246, 70/424-9419.

Szeretettel és tisztelettel várunk:
 Kaponya Györgyné, Tóthi Jánosné

19. TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja Önt a „Nyitott Levéltárak” országos program kere-
tében szervezett „HÁBORÚK, KATONÁK” című konferenciára.

Időpont: 2015. november 6. (péntek) 10 órától
Helyszín: PTE Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

„A” épülete, 52. sz. előadó (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

PROGRAM: 
09:30–10:00 Érkezés és regisztráció
10:00–10:05 A megjelenteket 
köszönti: Dr. Várady Zoltán CSc 
igazgató, MNL TML és Dr. Habil. 
Horváth Béla, MTA doktor, PTE 
KPVK dékánja, egyetemi tanár.
10:05–10:10 A levéltári napot 
megnyitja: Dr. Fülöp Tamás PhD, 
Magyar Nemzeti Levéltár Megyei 
főigazgató-helyettes.
ELŐADÁSOK:
10:10–10:30 Dr. Várady Zoltán 
kandidátud, főlevéltáros, igazgató: A 
császári hadsereg jelenléte Tolna Me-
gyében a 17.–18. század fordulóján.
10:30–10:50 Link Dóra főlevéltáros: 
Pillanatképek a katonák és civilek 
hétköznapi csatározásaiból Tolna 
Megyében az 1720-as években.

10:50–11:10 Aradi Gábor levéltá-
ros: Beszállásolás helyett laktanya? 
Törekvések Tolna Megyében a 19. 
század 70-es éveiben a katonaság 
állandó elhelyezésére.
11:10–11:30 Kávészünet
11:30–11:50 Dr. Kunné Tornóczky 
Andrea levéltáros: Tolna megyei 
tanárok, diákok az I. Világhábo-
rúban.
11:50–12:10 Lieszkovszky Larion 
levéltáros: Tolna megyei katonák az 
I. Világháborúban.
12:10–12:30 Marosi Tibor levéltá-
ros: Katonatiszt portrék a 20. szá-
zad első felében.
12:30–12:50 Ruzsa Éva főlevél-
táros: Mozzanatok: Szekszárd 
1945-ben.
12:50–13:10 Kérdések, vita, zárszó.

Pályázat nemzeti értékeink gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására
Megjelent a HUNG-2015 nyílt 
pályázati felhívás, amelyet a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um és a Hungarikum Bizottság 
a nemzeti értékek és hungari-
kumok gyűjtésének, népszerű-
sítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának 
támogatására hirdet.

A pályázat célja: a magyar 
nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény szerinti települési, tájegy-
ségi, megyei, külhoni nemzeti 
értékek gyűjtése, rendszerezése 
és megismertetése, a külhoni ér-
tékgyűjtő mozgalom megszerve-
zése és népszerűsítése, külhoni 
települési, tájegységi értéktárak 
létrehozása magyarországi és 

külhoni önkormányzatok, civil 
szervezetek együttműködése ál-
tal, valamint hagyományos népi 
mesterségek továbbörökítését 
célzó programok megvalósítása.
Támogatási célterületek

I. Közös projektek megvaló-
sítása határon túli magyarok 
lakta településekkel, megyékkel 
együttműködésben (két azo-
nos szakmai színvonalú pályá-
zat esetében az értékelés során 
előnyt élvez az a pályázat, amely 
már meglévő testvér-települési 
megállapodást is tartalmaz), 
mely az értékgyűjtés módszer-
tana tekintetében tapasztalatá-
tadásra, hazai és külhoni érték-
gyűjtésre, külhoni értéktárak 

létrehozására és működtetésére, 
a nemzeti értékek népszerűsíté-
sére, közös rendezvények meg-
valósítására irányul.

II. Hagyományos népi mes-
terségek, kihalófélben lévő 
szakmák továbbörökítését cél-
zó magyarországi programok, 
alkotótáborok szervezése, tan-
anyag összeállítása.

A pályázat benyújtására jogo-
sultak köre (továbbiakban: pá-
lyázók) az egyes pályázati célok 
tekintetében

I. célterület esetében:
– értéktár bizottságot működte-
tő települési önkormányzatok,
– megyei önkormányzatok, va-
lamint

– települési önkormányzat által 
az értéktár bizottság működte-
tésével megbízott civil szerve-
zetek.

II. célterület esetében:
– civil szervezetek (melyek ala-
pító okiratában, vagy alapsza-
bályában szerepel a kézműves 
hagyományok megőrzésének 
feladata).

A pályázattal elnyerhető visz-
sza nem térítendő támogatás 
összege egy pályázó esetében 
1.000.000 forinttól 3.000.000 
forintig terjedhet.
A pályázati adatlap 2015. no-
vember 16-ól lesz elérhető a 
http://hungarikum.hoi.hu ol-
dalon.

HALOTTAK NAPJÁN HŐSEINKRE EMLÉKEZÜNK
A I. világháború centenáriumában, és a II. világháború befejezésnek

70. évfordulójának évében, 
2015. november 2-án (hétfőn) Halottak napján 16:00 órakor

az Alsóvárosi temetőben 
emlékezünk az elesett jeltelen sírokban eltemetett halottjainkra.
A megemlékezésen beszédet mond: Bíró László tábori püspök

és Ács Rezső polgármester.
Gyújtsunk egy szál gyertyát azokért, akik idegen földben nyugszanak 

és életüket áldozták a hazáért. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt emlékezzünk és imádkozzunk!

Szervezők: 
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia

Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület
Társszervező: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fénybe írt szavak
Szúrós, tövises bokorerdő 
börtönébe zárt kőtáblán alig 
olvasható név… Hány száz 
ilyennel találkozunk a sírok 
közt. Fel sem fogjuk: életutak 
örökre lefedett sorát rejti ma 
áthatolhatatlan bozót, elfaj-
zott lián, dudvalabirintus. 
„Ez a magyar ugar. Lehajlok 
a szent Humuszig…” – jutnak 
eszembe Ady sorai.

Kik lehettek ők? Mi okozta 
ezt a kietlenséget, égbekiál-
tó elfedettséget, feledettséget? 
Volt-e, van-e család, rokon, aki 

időnként utat törne a fénynek 
a feliratokig?  Tényleg ennyit 
érdemel egy végigharcolt élet 
munkája? Ez az Élet rendje? 

Ez…
Zúg a nyirkos szél a sírrögök 

között, válaszok nem érkeznek. 
Csupán hulló falevelek zörögnek 
fel az ősi úton.  Mert ők már nem 
jeleznek… Másként szólnak… 
Fénybe írják, a fénybe írnák 
szavaikat… Ha lenne, aki fog-
lalkozna mindnyájuk emlékével. 
„Tovább éltükkel”, a nyilvános-
sággal, az egyszer csak napvilágra 
kerüléssel szólnának ők a rögök 

alól az elhaladó vándor számára, 
a gondolatok mégis élő ligeté-
ben. Nézd: ki voltam, ki lehet-
tem volna, ha tovább élek. Hová 
valósi vagyok. Felfedezhettem-e 
az unokák számára a világ apró 
gyöngyeit, örömeit, vagy éppen 
tehetetlenül közbeszólt egy tra-
gédia az élet nagy vizsgái előtt, fi-
atalon, félbetörve egy sokat ígérő 
karriert… Mi végre voltam itt a 
Földön, mi volt az egyéni külde-
tésem, mennyit küzdöttem egy 
életen át a mindenért…

A semmiért.
Sokszor ezeket is ki lehet ol-

vasni, következtetni a feliratok-
ból, ha van rá „látása”, késő őszi 
fantáziája az embernek. 

És a vándor elmerengne pár 
percig a kövek mellett. Ennyit 
megérdemelnek. Ha csak egy 
pillantásra, egy gondolatra is…

Az az egyszervoltaknak a 
világ. Az örökkévalóság bi-
zonysága. Így írnák ők fény-
be szavaikat. Amit még nem 
mondhattak el. S talán lesz, 
aki által létük egy más for-
mában, mindenki számára, az 
élő közösségek számára – akár 
írottan, akár szavak formájá-
ban – az emlékeztetés, az újra 
felfedezés alakjában új utakat 
törhet hantolt homályok kény-
szer-rejteke alól.

 Gyimóthy L.
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AGÓRA MOZI
November 2–4. 19:00 
BÍBORHEGY Színes szink-
ron+feliratos amerikai horror 
film. Korhatár: 18 éven felüli-
eknek! ossz: 119 perc.

November 2–4. 16:30 
PÁN 3D Színes szinkronizált 
amerikai családi film. Korha-
tár: 6 éven felülieknek. Hossz: 
122 perc.

November 5–8. 19:00 
007 SPECTRE A FANTOM 
VISSZATÉR Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
150 perc.

November 5–8. 17:00 
A KIS HERCEG 3D Színes 
szinkron+feliratos francia ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 108 perc

November 6–8. 15:00 
HÓKIRÁLYNŐ 3D Színes 
szinkronizált, orosz animációs 
film. Korhatár: 6 éven felüliek-
nek! Hossz: 80 perc.

MEGHÍVÓ 
„Jöjjetek énhozzám mindnyá-

jan, akik megfáradtatok és 
meg vagytok terhelve, és meg-

nyugvást adok néktek!” 
(Máté evangéliuma 11,28)

Elhunyt szeretteinkre  
emlékezve adunk hálát Isten 

hűségéért református  
istentisztelet keretében  

november 1-én, vasárnap 
14.30 órakor az újvárosi, 

16.00 órakor pedig az alsóvá-
rosi temetőben. Felekezettől 
függetlenül szeretettel várjuk 
az emlékezőket, a gyász ter-

hét hordozókat.
Dr. Kaszó Gyula,

református lelkipásztor

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 25-ei rejtvényünk megfejtése: Carlo Collodi, Pinokkió kalandjai

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 2. (hétfő9 10:00 – 
Színházterem
Óvodás bérlet I. előadás: 
Békaherceg

Zenés mesejáték egy részben 
a Pódium Színház Budapest 
előadásában Grimm meséje 
nyomán.

Tartonia királyságban, Wil-
liam király udvarában két her-
cegnő nevelkedik: Henrietta és 
Zora. Henrietta gyönyörű, de 
gonosz, Zora viszont csupa szív, 
bár szomorú és magányos.  Egy 
nap aztán egész élete megvál-
tozik, mert igaz barátra talál a 
nagyon különleges béka, Brekek 
személyében. Örök hűséget fo-
gadnak egymásnak. Zora nagy 
próbatétel előtt áll: be kell bizo-
nyítania, hogy igazi hercegnő. 
Brekek segítségével ez sikerül-
het is. Rendező: Bednai Natália.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

 
November 2. hétfő 14:30 – 
Színházterem

Kisiskolás bérlet, I. Előadás: 
Békaherceg

Zenés mesejáték egy részben 
a Pódium Színház Budapest 
előadásában.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

November 3. kedd 14:30 – 
Színházterem
Kisiskolás PLUSZ bérlet, 
I. előadás: Békaherceg

Zenés mesejáték egy részben 
a Pódium Színház Budapest 
előadásában.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

November 7. (szombat) 17:00 – 
Színházterem
A Szekszárdi Tücsök Zenés Szín-
pad 20 éves jubileumi koncertje

Közreműködik a Szekszárd 
Jazz Quartet. Köszöntőt mond: 
Csillagné Szánthó Polixéna, 
Szekszárd MJV Humán Bizott-
ságának elnöke. Jegyárak: 1400 
Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. november 1-30-ig tart.

 (00913)

EGÉSZSÉG-HÉT A BABITSBAN
NOVEMBER 9. (HÉTFŐ)
10:00–16:00 óra: Ingyenes, 
teljes körű egészségügyi vizs-
gálat a MERIDIM V1.0-ás szá-
mítógépes rendszerrel.
10:00–11:00 óra: „Fog-as kér-
dések, fog-as játékok, fog-adra 
való zöldségek, gyümölcsök 
Száj- és fogápolásról kicsik-
nek az Eszterlánc Alapítvány 
vezetésével.
15:00–16:30 óra: Ingyenes al-
zheimer szűrés a Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztályá-
nak közreműködésével. 
17:00 óra: Előadás az Alzhe-
imer korról és gyógyításáról.

NOVEMBER 10. (KEDD)
10:00–11:30 óra: „Kisgyer-
mekeink egészségéért” Mese-
játék zöldségfigurákkal óvo-
dásoknak a Szekszárdi 2. sz. 
Óvoda és Bölcsőde közremű-
ködésével.
14:00 óra: A Parkinson kór 
tünetei és kezelésének lehető-
ségei. Előadó: Prof. Dr. Kon-
dákor István.
15:00–16:30 óra: Ingyenes al-
vászavar szűrés a Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztályá-
nak közreműködésével. 
17:00 óra: Előadás az alvásza-
varról és gyógyításáról.

NOVEMBER 11. (SZERDA)
10:00–11:00 óra: „Kisgyer-
mekeink egészségéért” – gyer-
mekjóga Holló Eszter vezeté-
sével.

13:00 óra: „A kézmosás fon-
tosságáról” – a Latinovits 
Színház előadása fiataloknak. 
Belépődíj: 500 Ft/fő.
15:00–16:30 óra: Ingyenes 
szorongás-depresszió szűrés a 
Balassa János Kórház Pszichi-
átriai Osztályának közremű-
ködésével.
17:00 óra: Előadás az depresz-
szióról és gyógyításáról.

NOVEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK)
10:00–16:00 óra: Ingyenes tel-
jes körű egészségügyi vizsgálat 
a MERIDIM V1.0-ás számító-
gépes rendszerrel.
10:30–11:00 óra: „Kisgyerme-
keink egészségéért” – gyermek 
zumba Sági Ildikó vezetésével.
14:00 óra: Önismereti játékok 
az alsó tagozatos korosztály-
nak és rajzfilmek a Vörös Ke-
reszt tevékenységéről.
14:30 óra: „Ritka szépségek – 
ritka betegséggel élők alkotá-
sai” kiállítás megnyitója.
17:00 óra: Média – Nevelés – 
Család.

NOVEMBER 13. (PÉNTEK)
10:00–11:30 óra: „Kisgyer-
mekeink egészségéért” - tánc-
terápia kicsiknek az „Ifjú Szív” 
Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes közre-
működésével.
17:00 óra: Betegségünk lelki 
okai. Előadó: Monostori Má-
ria transzperszonális pszicho-
lógus, légzés tréner.

EVANGÉLIUM„Szentek legyetek, mert én az 
Úr szent vagyok !” (Leviták 19,2)

Mit jelentenek ezek a szavak? Azt, hogy érjünk 
meg a mennyországra. Az életszentség nem 
egyesek kiváltsága, hanem mindenkit erre hiv. 
az Isten, sőt mindenkinek ezt parancsolja.

Hogy a gyakorlatban mit jelent szentté 
lenni, talán úgy lehetne megfogalmazni: légy 
olyan, amilyennek kívánod az embereket. Te-
hát légy jóságos, türelmes, szelíd, megbocsátó, 
megértő, együtt érző, önzetlen, őszinte tapin-
tatos és lehetne még tovább folytatni, hogy ál-
talában mit szoktunk mi elvárni az emberek-
től, hogy milynek legyenek velünk szemben.

Persze nem az a szent, akiknek ezek a tulaj-
donságai vele születet tulajdonságai, akik ter-
mészetéből adódóan ilyen jók. Az ember nem 
születik szentté, hanem csak válhat szentté.

Egyik szent azt vallja magáról pl., hogy ő 
nagyon lobbanékony természetű és annyira 
igyekezett ezt a lobbanékonyságát kordában 
tartani, hogy a legszelídebb szentek közé sorol-

ják. Számára a szelídség nem beleszületet tulaj-
donsága volt, hanem megszerzett erénye, ami 
őt magát is alakította és adott esetben szentté 
formálta. Tehát minden igyekezetünkkel aka-
runk, kell szentté válni, ami annyit jelent, hogy 
legyőzöm magamban a régi embert és engedem 
élni az újat, a Krisztusi embert.De ne felejtsük 
el a következő gondolatokat az ítéletről, amely 
bekövetkezik, minden ember életének végén:

„Egyszer neked is el kell számolnod, és azon 
a napon, bizony lesz néhány megválaszolan-
dó kérdés...

Nem az lesz a fontos hogy milyen autód 
van, hanem az, hogy hány embert vettél fel 
az autódba....? 

Nem az számít majd, hogy mekkora házad 
volt, hanem az, hány embernek adtál otthont? 

És akkor már nem a ruha tesz téged, ha-
nem az a tudat, hogy mennyinek segítettél 
felöltözni?

És akkor már nem számít se pénzed, se 
aranyad, de számít, hogyan éltél azért, hogy 
azokat megszerezd...?

És ott nem az lesz a kérdés, mi volt a mun-
kád, a kérdés az lesz, tettél-e elegendő jót? 

Nem az lesz a fontos, hány barátod volt, 
hanem az, hogy te hány embernek voltál igaz 
barátja…

A bőröd színe és a külsőd akkor már nem 
lesz fontos, de a mosolyod és a szemed csillo-
gása elárulja majd ki vagy.... „( Veronica A. 
Shoffstall)

Mindenszentekkor november 1-jén a név-
telen szentekre emlékezünk, akik szent életet 
élnek, akik példaként állhatnának mindenki 
előtt, de nem ismert az ő életük, az ő áldo-
zatuk. Ne csak csodáljuk, hanem kövessük 
is őket! Elhunyt szeretteinkre ne csak emlé-
kezzünk, hanem imádkozzunk is értük, hogy 
együtt lehessünk Isten örök országában.

 Bacsmai László, 
 plébános

Az I. és II. világháború 
áldozatira emlékezünk az 

Alsóvárosi temetőben 
Halottak napján,

november 2-án, hétfőn 
16 órakor. 

Gyújtsunk gyertyát elhunyt 
szeretteinkért!  Laci atya

ESCHER KÁROLY 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
2015. november 7. (szombat)
11:00 óra 
Művészetek Háza

ESCHER 125
Escher Károly születésének 
125. évfordulója alkalmából 
szülővárosában, szekszár-
don megrendezésre kerülő 
emlékkiállítás.

A tárlat a XX. század má-
sodik harmadában dolgozó, 
meghatározó magyar fotóri-
porter, fotóművész mind-
máig nem kellő mértékben 
ismert életművét kívánja 
széles körben, s elsődlegesen 
a művész szülővárosában 
megismertetni.

Ezzel lényegesen járul 
hozzá a szülőváros az élet-
mű objektív meg- és elisme-
réséhez, s az escheri életmű 
beillesztéséhez a magyar fo-
tógráfia történetében.
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iroda@slimrisk.hu
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HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

(00911)

Habana Social Club 

„Realmente” Tour. Ez lett a koncertsorozat neve, amellyel a Kubai nép kedvenc zenekara a Buena Vista méltó utódja 
a Habana Social Club érkezik hamarosan városunkba. Sokáig ment a találgatás, hogy az évtizedekig tartó Buena 
őrület után vajon lesz-e egyáltalán, vagy melyik lesz az az együttes, amely hivatalosan is képviselheti a minden-
ki számára misztikus és utánozhatatlan Kubai életérzést. A válasz pedig: Habana Social Club. Rengeteg együttes 
szerettet volna kitörni és megismertetnie magát a világgal azonban a Kubai vezetés ezúttal egyszerűen választott. 
A legnépszerűbb formációnak adta meg jogot, hogy utazzon. A Habana Social Club szintén több évtizedes tapasz-
talattal rendelkező együttes. Clemente Hechevarria az alapító egy olyan hangzásvilágot talált, amellyel egyenesen 
az emberek lelkét és szívét célozta meg. A régi nagyszerű mindenki számára ismert slágerek mellett népszerű dalok 
átdolgozásai és természetesen az általuk írt zenék is hallhatóak lesznek ezen a felejthetetlen estén. Az együttesben 
egy-két fi atal tag is van, de Clemente nyilatkozatai egyértelműen igazolják, hogy ez egy tudatos és szuper dön-
tés volt. „Amikor két generáció zenészei dolgoznak össze, és persze megértik egymást, abból világslágerek 
születnek” mondta az együttes vezetője. Azt nagyon jól tudják az együttes tagjai, hogy ha valami jól működik, 
akkor azon változtatni nem kell, de „Tökéletesíteni azonban lehet”, hangzott el a művészektől a mondat. 
A mostani Realmente Tour ugyanis felér egy Kubai utazással. A zenészek mellett táncművészek mutatják meg 
nekünk, hogy milyen az igazi Kubai hangulat és e mellett vetítések is segítenek nekünk abban, hogy ez az este 
legyen az, amiről sokáig fogunk majd beszélni, és hogy igazán átérezzük mit jelent a boldogság. Az, hogy ez 
a szuper együttes a mi városunkban fogja szórakoztatni a közönséget csupán csak a szerencse műve és örülhe-
tünk, hogy ez így van. A szervezők eredetileg a Kubai Nemzeti Balett miatt utaztak el a Karib szigetre és a tár-
gyalás napján derült, ki hogy ki lesz a Buena Vista utódja így emiatt az Európai turnéba befért kis hazánk is. 
Egy felejthetetlen este lesz ez, ahol valóban szembesülhetünk azzal, hogy mit jelent az a bizonyos Kubai 
életérzés és mindezt a legprofi bb és legnépszerűbb zenekar mutatja meg nekünk. Páratlan… 

Szekszárdon 2015. november 26-án 
este 7 órakor lesz ez a szuper koncert 
a Babits Mihály Kulturális Központban. 
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu oldalon.

(00903)

A ritmus miattuk van életben!

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu (0
09

15
)

A részletekért most keresse az értékesítő kollégáinkat!

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

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(00912)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap npovember 2-től november 6-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00914)

november 2. november 3. november 4. november 5. november 6.

„A”

Bakonyi 
betyárleves

Májgombóc 
leves Kar� olleves Tarhonyaleves Csontleves

Tiroli töltött 
metélt

Sólet, füstölt tarja,
főtt tojás

Sertés� ekken,
pirított burgonya,

savanyúság

Gombapörkölt,
galuska, 

káposztasaláta

Zöldborsós csir-
kemáj, párolt rizs,

savanyúág

„B”

Karalábé 
leves

Májgombóc 
leves Kar� olleves Tarhonyaleves Csontleves

Rántott sertés bor-
da, párolt zöldség, 

párolt rizsköret

Kapros 
tökfőzelék,

sertéspörkölt
Orosz hússaláta,

főtt tojás
Rántott csirkemell,

rizi-bizi,
káposztasaláta

Rakott
burgonya,

savanyúság

„C”

Bakonyi 
betyárleves

Májgombóc 
leves Lencsegulyás Tarhonyaleves Csontleves

Gránátos kocka, 
almás

céklasaláta

Metélőhagymás 
túróval töltött karaj, 

petrezselymes 
burgornya

Diós táska Zöldbabfőzelék,
vagdalt

Milánói 
sertésborda

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (Garay Élménypince) 
1 fő felszolgáló munkatársat keres 
teljes munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzettség, min. 3 év szakmai gyakorlat.
Előny: turizmusban, borgasztronómiában szerzett tapasztalat,

idegen nyelv ismerete.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez, (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 74/510-422)

Beküldési határidő: 2015. november 6. 12.00 óra (Ö00108)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (Távhőszolgáltatás)
1 fő központifűtés-szerelő/csőhálózat-szerelő és hegesztő 

munkatársat keres teljes munkaidős foglalkoztatásra.
Feltétel: • szakirányú szakképesítés, 

• szakmai gyakorlat.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket személyesen kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez, 
(7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.,

Tel.: 74/684-400)
Beküldési határidő: 2015. november 6. 12.00 óra (Ö00109)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
1 fő gondnok munkatársat keres
részmunkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: • műszaki végzettség,
• fizikai és egészségügyi alkalmasság.

Előny: érettségi bizonyítvány, B kategóriás jogosítvány.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez, 7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 74/510-422)

Beküldési határidő: 2015. november 6. 12.00 óra (Ö00110)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

ÁCS REZSŐ polgármester
November 9. (hétfő) 14-16 óráig 
előzetes bejelentkezés alapján.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
November 10. (kedd) 16-17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., 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 Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (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.)

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A kosaras zseni emléke előtt tisztelegtek

Október 24-én, szombaton 
immár 22. alkalommal szer-
vezett tornát Harsányi Mária 
a fiatalon elhunyt Drazsen 
Petrovics, a valaha volt leg-
jobb európai kosárlabdázó 
emléke előtt tisztelegve.

Az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
trénere már életében is nagy 
rajongója volt az 1964-ben Si-
benikben született kosaras fen-
oménnek, vagy, ahogyan sokan 
nevezték, a kosárlabda Mozart-
jának. Petrovics a KK Sibenik 
után játszott a Cibona Zagreb 
és a Real Madrid csapatában is, 

majd a tengerentúlon, az NBA-
ban folytatta pályafutását, ahol 
előbb a Portland Trail Blazers, 
majd a New Jersey Nets játékosa 
volt. A jugoszláv, majd a horvát 
nemzeti csapattal olimpiai ezüst- 
és bronzérmes, világ- és Euró-
pa-bajnok játékos tragikusan fi-
atalon, 29 évesen veszítette életét 
egy németországi autóbalesetben 
1993-ban. A Petrovics családdal 
személyes kapcsolatot ápoló Har-
sányi Mária azóta minden évben 

megszervezi az emléktornát, me-
lyen a megyeszékhely utánpótlás 
együttesei lépnek parkettre.

Az idei kosaras nap annyiban 
rendhagyó volt, hogy a dobóver-
senyeket is magában foglaló prog-
ramban két bajnoki mérkőzés is 
helyet kapott. Előbb a szekszárdi-
ak U19-es együttese, majd zárása-
ként a KSC NB I A-csoportos csa-
pata lépett a városi sportcsarnok 
küzdőterére. A torna résztvevői 
kora délután, az emlékműsort kö-
vetően megkoszorúzták Drazsen 
Petrovics sportcsarnok előtt álló 
emlékfáját. – fl –

Elindult a nevezés a hetedik félmaratonra
Még hat hónap és hat nap 
van hátra a 7. Tolle Borvidék 
Félmaraton rajtjáig, máris két-
száz futó nevezett hazánk leg-
nagyobb vidéki félmaratoni 
versenyére.

A viadal főszervezői, Márkus Ist-
ván és Csillag Balázs bíznak ben-
ne, hogy ez a létszám a következő 
fél évben többszörösére hízik, és 
helyszínen nevezőkkel együtt 
2016. május 7-én – rekordot je-
lentő – kétezren húznak majd fu-
tócipőt a szekszárdi viadalon. Az 
indulók számát persze befolyá-
solhatja a rendezőkhöz a korábbi 
években kegyes időjárás is, ám 
a 7. Tolle Borvidék Félmaraton 
már így a legek versenye lesz. Már 
ami a távokat illeti, hiszen a fu-
tók jövőre először választhatnak 
négy – a gyerekfutammal együtt 
öt – különböző hosszúságú útvo-
nalból, a 4,5 km-es városi körtől 
egészen a félmaraton pluszig. 

Nos, azt már megszokhattuk 
a szekszárdi félmaraton szerve-
zőitől, hogy a leginkább embert 
próbáló táv hossza és útvonala 
évről évre változik, de arra ta-

lán kevesen számítottak, hogy 
az idei 23,6 km után 2016-ban 
nem kevesebb, mint 28 km-t 
kell majd leküzdeni egyéniben 
vagy két-, illetve háromfős vál-
tóban. Aki valaha teljesítette 
már – mosolyogva vagy vért 
izzadva – a félmaraton plusz tá-
vot, annak nem kell különösen 
ecsetelni, milyen felkészülést 
kíván egy ilyen kihívás.

Persze aki még nem érzi 
magát készen egy ilyen feladat 
megoldására, annak is kínálnak 
alternatívát. A már említett vá-
rosi kör mellett ugyanis egy 13 
km-es és a klasszikus, 21 km-es 
félmaratoni távon is rajthoz áll-
hatnak a vállalkozó kedvűek. A 
verseny május 7-én, szombaton 
14 órakor startol a Béla király 
térről – a célt is itt jelölték ki –, 
míg a gyerekek 1 km-es futama 
egy órával korábban kezdődik.

A versenyközpontnak otthont 
adó Vármegyeházán, a viadal 
előestéjén tésztapartit rendez-
nek, melyen élőzene és borkós-
toló is várja az érdeklődőket. 

A versenyiroda szombaton 8 
órakor nyit, ekkortól lesz lehe-

tőség a rajtszámok és rajtcso-
magok – benne többek között 
emblémázott póló és egy üveg 
szekszárdi bor – felvételére, és 
a helyszíni nevezésre is. Nem 
árt azonban igyekezniük mind-
azoknak, akik későn ébredtek, 
a helyszínen ugyanis legfeljebb 
500 indulót regisztrálnak majd. 

A verseny fáradalmait aztán 
a hagyományoknak megfelelő-
en a Bodri Borbirtokon tartott 
zenés „after partyn” pihenhetik 
ki a futók, akik idén a Veracruz 

együttes muzsikájára szórakoz-
hatnak (asztalfoglalás kötelező).

A tervek szerint jövőre három 
naposra bővül a program: a ver-
senyt követő délelőttön ugyan-
is – amolyan „kutyaharapást 
szőrivel”-módra – egy laza, le-
vezető kocogásra és egy piacté-
ri reggelire várják a szombaton 
megfáradt futókat.

Online nevezés és további 
információ a www.borvidekfel-
maraton.hu honlapon.  

 - fl -
A XXII. Drazsen Petrovics emlék-
torna eredményei:
U-11 (Kenguru): Tappancsok 
Szekszárd–PVSK Pumák 34-50 
(3-21, 20-8, 0-15, 11-6). Legjobb 
dobó: Sámóczi (13). Edző: Stierné 
Jankovics Mária. A mérkőzést vé-
gig a pécsi csapat irányította, jobb 
védekezésével és ponterősebb játé-
kával nyert. Kitűnt: Sámoczi.

U-13: KSC Szekszárd–Dávid 
Kornél Akadémia 99-37 (32-7, 25-
15, 23-8, 19:7). Ld: Renczes (30), 
Leskó (25), Barta (15), Dér (12), 
Andi (10). Edző: Harsányi Mária. 
A technikailag képzettebb, reme-

kül védekező és ponterős támadó-
játékot nyújtó hazai csapat ilyen 
arányban is megérdemelten nyert. 
Kitűnt: Renczes, Barta, Dér, Leskó.

U-15: Atomerőmű-KSC Szek-
szárd–PVSK 115-34 (42-14, 30-3, 
18-14, 25-3). Ld: Vincze (21/3) Vi-
szmeg (19/3) Antóni (15), Liszkai 
(15), Marsai (10). Edző: Juhász 
Gábor. A minden tekintetben jobb 
hazai csapat fölényes győzelmet 
aratott. Kitűnt: Vincze, Viszmeg.

U-19: KSC Szekszárd–Csata 
DSE 35-98 (6-27, 4-34, 16-17, 
9-20). Ld: Propszt (11/6), Hor-
váth (10). Edző:  Murvai Árpád, 

Szabó Noémi. A remek játékerőt 
képviselő fővárosi csapat fölényes 
győzelmet aratott. Kitűnt: Propszt. 

Különdíjasok: A mérkőzések 
legjobbjai, U-11: Mayer Dorina 
(PVSK); U-13: Renczes Rebeka 
(KSC Szekszárd); U-15: Vincze 
Nikolett (KSC Szekszárd); U-19: 
Lelik Réka (Csata DSE); NB I: Jade 
Barber (KSC Szeszárd).

Dobóversenyek: büntető, U-11: 
Kovács Edina (Szekszárd) 5/5; 
U-13, U-15: Sprecák Kornélia 
(DKKA Székesfehérvár) 10/10. 
Hárompontos: Koller Valéria 
(KSC Szekszárd).
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SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. Második mérkőzését is meg-
nyerte a Szekszárd AC női asztaliteniszcsapata 
a Klubcsapatok Szuperligájában. Türei Ferenc 
vezetőedző együttese a hazai 6:3 után kedden 
Ausztriában is legyőzte a Linz-Froschberg 
gárdáját. A 6:1-es SZAC-sikerrel zárult talál-
kozón Lovas Petra és Yu Yang két-két egyéni 
partit nyert, míg Madarász egyszer egyéniben 
és Yu Yang oldalán a párosban is győztesen 
hagyhatta el az asztalt. Lapzártakor: KSZL, 3. 
forduló: Hodonin (cseh)-Szekszárd AC 6:4.

KÉZILABDA. Fölényes sikert aratott Kozár-
mislenyben a Szekszárdi FGKC női kézilab-
da-csapata az NB I/B nyugati csoportjának 
hatodik fordulójában (18-32). A Fekete Gó-
lyák az első félidőben szinte hibátlan támadó-
játékot nyújtottak, s miután a zárt védekezés 
mellé Schell kapus jó teljesítménye is társult, 
így 20 percnyi játékot követően tulajdonkép-
pen eldőlt a meccs (4-12). Tabajdi Ferenc edző 
csapatából Fauszt 9, míg Vasas és Reisch 5-5 

gólig jutott. Az FGKC hárompontos előnnyel 
vezeti a tabellát a Vasas előtt.

KOSÁRLABDA. A hétközi fordulóban, Diós-
győrben elszenvedett hárompontos (60-57) 
vereséget követően hazai pályán hozta a köte-
lező sikert az Atomerőmű-KSC Szekszárd NB 
I-es női kosárlabdacsapata. Az A-csoportos 
bajnokság 4. fordulójában a 15 pontos Hege-
dűs-Őri, és az egyaránt 12 egységig jutó Bar-
ber és Rimarenko vezérletével Magyar Ger-
gely tanítványai 30 ponttal, 77-47-re múlták 
felül a Vasas Akadémia együttesét. Studerékre 
ezen a hétvégén, Cegléden vár újabb rangadó.

LABDARÚGÁS. Megtört a jég: 11 vereség után 
megszerezte első pontját a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgócsapata, amely a közép-
csoport 13. fordulójában, hazai pályán gól 
nélküli döntetlenre végzett a Hódmezővásár-
hely ellen. Nagy Tamás gárdája ezzel persze 
még nem mozdult el a csoport utolsó helyéről.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Teljes gőzzel 
működik az uszoda

Miután a kivitelezés során felme-
rült technikai akadályok elhárul-
tak, már a hét minden napján 7.30 
és 17 óra között várja a közönséget 
a Szekszárdi Sportközpont NKft. 
fedett uszodája az élményfürdő-
ben (bejárat a Sport utca felől).

A 25 méteres, 120 cm vízmély-
ségű medence nyolc pályával szol-
gálja ki a közel 1000 szekszárdi és 
környékbeli kisiskolást, a hobbiú-
szókat, valamint a Vízmű SE és a 
Sportközpont versenyzőit, úszó-
kat, vízilabdásokat, triatlonistákat. 

Az élményfürdőben található 
fedett uszodáról további infor-
mációk (jegyárak, időbeosztás) a 
www.szekszardisport.hu interne-
tes oldalon, vagy a 74/315-733-as 
telefonszám 15-ös mellékén kap-
ható. Az egyetemi kar hétköznap 
már reggel 6 órától nyitva tartó 
uszodájának igénybe vételével 
akár a munkaidő előtt is adott a 
lehetőség a tempózásra. - fl -
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TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

BÉRELHETŐ TANYA CSALÁDI, BARÁTI RENDEZVÉNYEKRE,
30+25 FŐIG, SÜTÉSI, FŐZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Szekszárd, Bor u. 78-80. • Tel.: 06 20/5432-200 • www.tanyabuliszekszardon.tk(0
09

17
)

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00906)

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

(00907)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

M E G N Y I T O T T

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(00905)

November 5. (csütörtök)
17:00 óra

A XXI. század népvándorlása; 
társadalmi folyamatok- 

egyéni válaszok 
Előadó: Balogh Gábor

lelkész, politológus

November 12. (csütörtök)
17:00 óra

Kiben, miben bízhatunk? 
Van-e biztos alap, amire éle-
tünket, jövőnket építhetjük? 

Előadó: Pongrácz Róbert 
katolikus és protestáns 
teológiát végzett lelkész

Helyszín: Szekszárd 
Scarabeus rendezvényterem, 

Béla király tér 5. 
Részvételi díj: 300 Ft

(00901)


