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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Határőrizet
Az illegális migrációval kap-
csolatos határrendészeti fel-
adatokat látnak el, felderítik, 
megszakítják a jogellenes hatá-
rátlépést a déli „végeken” szol-
gálatot teljesítő szekszárdi ren-
dőrök. Interjú dr. Pilisi Gábor 
rendőrkapitánnyal.
 → 5. oldal

Búcsú a Babitstól
Két év fél év után elhagyja 
Szekszárdot a Babits Mihály 
Kulturális Központ igazgatója. 
Halmai-Nagy Róbert szerint 
közhelynek tűnhet, de igaz: az 
egyik szeme sír, a másik meg 
nevet. Egy kiváló csapat foly-
tathatja a munkát.
 → 7. oldal
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Kétezer városlakó komfortérzetén javít a beruházás
Jóval a 2017 áprilisi határidő 
előtt fejeződött be a Bartina 
utca 700 méteres szakaszán 
zajlott felújítás. A megye-
székhely legrégebbi szilárd 
burkolatú utcája az utóbbi 
évek során jelentős mérték-
ben elhasználódott.

A kormány és a város között 
idén létrejött, 3 milliárd fo-
rintos Mérey Mihály infra-
struktúra fejlesztési program 
keretében, 150 millió forintból 
valósult meg a belvárosi útsza-
kasz felújítása.

Az új aszfaltburkolat mellett 
a beruházás érintette az útsze-
gélyeket is, továbbá valameny-
nyi ingatlan kapubejáróját is 
visszaépítették – ismertette a 
projekt részeit Szekszárd pol-
gármestere.

A szeptember 27-én rende-
zett átadón Ács Rezső emlé-
keztetett: a Csengey Dénes, a 
Sárköz és a Bartina utca felújí-
tását követően is folytatódik a 
Mérey-program. Ennek követ-
kező állomása a Parászta patak 
befejezés előtt álló mederren-

dezése, a borvidék földútjain, 
szurdokaiban betonvápás ví-
zelvezetők kiépítése, valamint a 
Bor utca közelmúltban elindult 
teljes rekonstrukciója.

„A fejlesztések megkezdé-
sekor az ott élők segítségét 
kérjük, hogy egyfajta műszaki 

ellenőrként figyeljenek oda a 
kivitelezésre. Amennyiben a 
munkában bármilyen negatí-
vumot tapasztalnak, jelezzék 
azt felénk” – buzdította a város 
első embere a beruházásokban 
érintett területek lakosait. Ács 
Rezső örömét fejezte ki ugyan-
akkor, hogy a Bartina utcát il-
letően ilyen jellegű bejelentés 
nem érkezett. A Bartina utcai 
felújítás 120 szekszárdi ingat-
lant érintett, de közvetett mó-
don több, mint kétezer város-
lakó élete vált komfortosabbá 
– tette hozzá a polgármester, 
kiemelve: mostantól az időjárá-
si körülményektől függetlenül 
a környéken lakók bármikor 
elérhetik ingatlanjaikat, legyen 
szó akár családi házról, vagy 
tanyáról. 

 Gy. L.

Megkezdték az elhagyott autók elszállítását
Kedden az önkormányzat és 
szerződéses partnere meg-
kezdte a szekszárdi utcaképet 
elcsúfító elhagyott autók el-
szállítását. Az első körben négy 
forgalomképtelen járművet tá-
volítottak el a közterületekről.

A leharcolt, helyenként meg-
bontott autók nem csak az ut-
caképet rontják/rontották, de a 
közterület használatát szabályo-
zó helyi rendeletet is sértik. Ez 
úgy rendelkezik, hogy az üzem-
képtelen járművek tárolására 
közterület-használati engedélyt 
kell kérni, amely legfeljebb 15 
napra szólhat. A kedden elszál-
lított négy autó ennél jóval ré-
gebben rostokolt már az utcán.

A polgármesteri hivatalból 
több felszólítást is kaptak a tulaj-
donosok – rendszám hiányában 
a gazdák megállapítása nem min-
dig egyszerű –, hogy távolítsák el 
az autót (vagy ami maradt belő-
le), az engedély nélküli közterü-
let-használat miatt pedig bírság 
fizetésére számíthatnak. Több 
hónapos egyeztetést követően 
a nyáron az autók szállítását és 
tárolását végző partneri szerző-
désekre is pecsét került, így már 
semmi akadálya nem volt a jár-
művek eltávolításának.

– Augusztusban újabb felszó-
lításokat küldtünk ki, amelyek 
határideje most lejárt – mondta 
el Varga András, a hivatal a vá-
rosigazgatási és rendészeti osz-
tályának vezetője. – Az elmúlt 
időszakban három járművet a 
tulajdonosa eltávolított, de így 
is maradt még 7-8 a forgalom-
ban való részvételre alkalmatlan 
gépkocsi, amelyek elszállításáról 
az önkormányzat gondoskodik. 
Ma a Mészáros Lázár, a Dienes 
Valéria és a Csalogány utcából, 
továbbá a Lőtér közből vitetünk 
el egy-egy elhagyott járművet.

Annak költsége (17.250 Ft) 
viszont a tulajdonost terhe-
li, mint ahogy a tárolás díja 
is (1200 Ft/nap) – ezt egy 

IRM-rendelet szabályozza. A 
nemtörődöm gazdák emellett 
közigazgatási bírságra is számít-
hatnak. A járműveket 6 hónapig 
őrzik – közben ismét értesítik a 
tulajdonosokat és az elszállítás 
tényét a város honlapján is köz-
zé teszik–, ezt követően azt az 
önkormányzat értékesítheti.

Amennyiben egyik-másik tu-
lajdonos szeretné visszakapni a 
járművét, úgy a közterület-fel-
ügyelet telefonszámán (74/504-
100) érdeklődhet. Ezt a számát 
tárcsázhatják azok az állampol-
gárok is, akik lakókörzetükben 
elhagyott, rég nem használt 
gépjárművet látnak, és szeret-
nék azt bejelenteni.

 SZV
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Komplex célt szolgál az 56-os út szakaszának felújítása
A várost elkerülő 56-os főút 
szekszárdi bevezető sza-
kaszának talán leginkább 
igénybevett közel 1 km-es ré-
sze újult meg hazai forrásból.

A Magyar Közút Zrt. megyei 
szervével szoros és hatékony 
az együttműködés, melynek 
köszönhetően már több bal-
esetveszélyes csomópontot is 
sikerült átalakítani – fogalma-
zott Ács Rezső polgármester a 
palánki körforgalom közelében 
szerdán tartott az átadó ünnep-
ségen.

– A város célja, hogy közép- 
illetve hosszútávon csökkentse a 
belváros forgalmi leterheltségét, 
ezáltal a levegő is tisztább lehet, 
és a kerékpáros közlekedés is 
több lehetőséghez juthat. Az 56-
os út központi szerepet tölt be a 
Modern Városok Program ke-
retében megvalósuló sportfej-
lesztések megközelíthetőségét 
illetően is, ezért fontos, hogy jó 
minőségű, biztonságos út álljon 
rendelkezésre.

A polgármester emlékezte-
tett: az önkormányzat ígéretet 

tett rá, hogy a 6-os és 65-ös szá-
mú főutak kereszteződésében 
2015 elején átadott, „siófoki” 
körforgalom a régi hatos nyom-
vonalán is megközelíthető lesz. 
Nos, a Bor utca teljes rekonst-
rukciója már megkezdődött, és 
ha minden a tervek szerint ha-
lad, idén el is készülhet.

Horváth István is örömteli 
pillanatnak nevezte az útsza-
kasz megújulását, amely Szek-
szárd és környéke biztonságos, 

komfortos közlekedését szol-
gálja. A térség országgyűlési 
képviselője kijelentette: a sike-
res fejlesztések a közös munka 
eredményei, amelyet a Magyar 
Közúttal és Szekszárd várossal 
közösen kialakított koncepció 
mentén haladva értek el. A fel-
újításokra további forrásokat 
biztosítanak, így folytatódhat 
a munka: Szekszárdon a Tart-
say Vilmos és a Szent-Györgyi 
Albert utca kereszteződésében 

épülhet majd jelzőlámpás cso-
mópont.

Becze Szabolcs, a Magyar 
Közút Zrt. megyei igazgatója 
tájékoztatása szerint az orszá-
gos közúthálózaton a nyomvá-
lyúk és felületi egyenetlenségek 
megszüntetését célzó, közleke-
désbiztonságot, fenntartható-
ságot és térségi elérhetőséget 
javító program keretében ápri-
lisban megkezdett útfelújítások 
októberig befejeződnek. Ösz-
szesen 4,8 milliárd forint hazai 
forrásból, több mint 50 kilo-
méternyi útszakasz újul meg a 
megyében, ebből több mint 31 
kilométer főút.

A Szekszárdon most átadott, 
mintegy 1 km-es szakasz felújí-
tása közel 100 millió forintba 
került. A kiemelkedően nagy 
forgalmú szakaszon nem volt 
elég új aszfaltburkolat teríté-
se, az útnak új alapot is kellett 
építeni, és a Parászta-patakon 
átívelő hidat is meg kellett erősí-
teni. Az időszakosan forgalom-
korlátozással járó útfelújítást a 
Soltút-Strabag konzorcium vé-
gezte.  SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 2.
(vasárnap)

Október 3.
(hétfő)

Október 4.
(kedd)

Október 5.
(szerda)

Október 6.
(csütörtök)

Október 7.
(péntek)

Október 8.
(szombat)

zápor, szeles nap
max. 25o , min. 12o

zápor, hidegfront erős széllel
max. 22o , min. 13o

zápor, szeles nap
max. 20o , min. 10o

közepesen felhős, viharos szél
max. 19o , min. 9o

közepesen felhős
max. 20o , min. 8o

gyengén felhős
max. 20o , min. 7o

gyengén felhős
max. 21o , min. 7o

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

2.) a Petronella önállósult becézője.

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

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

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

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

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

Október 8. (szombat) – Koppány
Koppány: török-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Orvosi ügyelet
Szekszárd város önkormányza-
tának csütörtöki közgyűlésén 
több mint 30 napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. A pe-
dagógiai munkát közvetlenül 
segítők eseti illetménykiegé-
szítéséről a testület úgy határo-
zott, hogy város által fenntartott 
köznevelési intézményekben 
dolgozó alkalmazottak nettó 
35.000, illetve 2x35.000 Ft illet-
ménykiegészítésben részesül-
nek utalvány formájában, asze-
rint, hogy július 1. után, vagy 
előtt létesítettek jogviszonyt. A 
kifizetés a 2016. évi költségvetés 
Általános Tartalékkerete terhé-
re, október 15-ig, illetve novem-
ber 15-ig történik.

A közgyűlés támogatta azt a ja-
vaslatot, hogy a jelenleg két külön 
ingatlanban működő gyermek 
és felnőtt háziorvosi ügyeletet 
egy épületbe integrálják. A szol-
gálatok helyigényét és szakmai 
véleményeket szem előtt tartva 
az Önkormányzat egy TOP-os 
pályázat keretében – a megyei 
kormányhivatal támogatásával 
– ügyeleti központot tervez ki-
alakítani az állami tulajdonban 
lévő, Ybl M. utca 1. sz. alatti in-
gatlanon. A projekt megkapta a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
jóváhagyását is.  SZV
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Itt és a határon is a biztonságunkat szolgálják
Az elmúlt héten – mint azt la-
punk is megírta – Ács Rezső 
polgármester és dr. Pilisi Gá-
bor c. ezredes fogadta a ha-
tárőrizetben szolgálatot tel-
jesítő szekszárdi rendőröket. 
Az esemény után Szekszárd 
rendőrkapitányát kértük egy 
beszélgetésre.

Mi Tolna megyei, szekszárdi 
emberek talán azt hihettük, a 
Nyugat-Európa felé tartó mig-
ráns-áradat tranzit-útvonala 
elkerüli szűkebb hazánkat. Az-
tán előbb az M6-os autópálya 
megyei szakaszán kapcsoltak 
le egy migránsokat szállító fur-
gont, majd még augusztus köze-
pén Bogyiszló határában fogtak 
el illegális bevándorlókat. Két 
román embercsempészés segí-
tette a huszonöt – magát afgán, 
illetve pakisztáni állampolgár-
nak valló – migránst az ország 
belsejébe jutni.

Persze a leginkább „érintett” 
déli határvidéken rendszeresen 
szolgálatot teljesítő szekszárdi 
rendőrök családtagjai, barátai 
már korábban megtapasztal-
hatták, mit is jelent a kifejezés: 
migráns-válság...

– Kapitány úr! Mióta telje-
sítenek szolgálatot a határon a 
szekszárdi rendőrök?

– A déli határnál 2015 szep-
tembere óta rendszeresen tel-
jesít szolgálatot a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság állomá-
nya, amelyben megyénk va-
lamennyi rendőrkapitánysága 
részt vesz. A században termé-
szetesen szekszárdi rendőrök is 
teljesítenek szolgálatot.

– Egy-egy alkalommal meny-
nyi időt töltenek távol a család-
juktól?

– A szolgálat idejének hosz-
sza a feladatokhoz igazodik. 
Általában egy hetes időszakban 
tartózkodnak kollégáim a határ 
menti megyékben.

– Mi a pontos feladatuk?
– Rendőreink az illegális 

migrációval kapcsolatos ha-

tárrendészeti feladatokat, fő 
tevékenységként őr- és járőr 
feladatokat látnak el. Őrzik 
az államhatárt, megelőzik, 
felderítik, megszakítják az ál-
lamhatár jogellenes átlépésére 
irányuló cselekményeket. Az 
államhatártól számított nyolc 
kilométeres sávban feltartóz-
tatott illegális migránsokat az 
ideiglenes biztonsági határ-
záron lévő kapukon keresztül 
átkísérik az Ideiglenes Biz-
tonsági Határzár (IBH) túlol-
dalára, még magyar területre 
és útbaigazítják a legközelebbi 
tranzitzóna felé, ahol benyújt-
hatják menedékjog iránti ké-
relmüket.

– Azokat az illegális migrán-
sokat, akiket a határtól számí-
tott 8 kilométeres sávon túl fog-

nak el Magyarország területén, 
nem kísérik vissza az IBH-n ki-
alakított kapukhoz, hanem elő-
állítják őket az illetékes rendőri 
szervhez és idegenrendészeti 
eljárást kezdeményeznek velük 
szemben. 

– Adott esetben használhat-
ják-e fegyvereiket?

– Rendőreink a rendőrségi 
törvényben meghatározott fel-
tételek megléte esetén, a jogsza-
bályban meghatározott módon 
használhatják a lőfegyvert.

– Ha erősödik a migráns-ára-
dat, több szekszárdi rendőrnek 
kell útra kelnie a határhoz?

– A kérdés megválaszolása 
nem a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság hatásköre.

– Okoz-e problémát a távollétük 
a szekszárdi rendőrkapitányság 
egyéb feladatainak ellátásában?

– Az illegális migrációval 
összefüggő feladatok nem be-
folyásolják a szekszárdi rendőr-
kapitányság illetékességi terüle-
tén a közrend és a közbiztonság 
fenntartását. A rendőrség a 
szükséges erőkkel továbbra is 
biztosítja a lakosok biztonságát.

– Szekszárdon lehet-e jelent-
kezni határvadásznak? Ha igen, 
milyen feltételekkel?

– A megye valamennyi ren-
dőrkapitányságán, így Szekszár-
don is jelentkezhetnek az érdek-
lődők. A jelentkezés feltétele a 
betöltött 18. életév, cselekvőké-
pesség, magyar állampolgár-
ság, állandó belföldi lakóhely, 
érettségi bizonyítvány, büntet-
len előélet, fizikai, pszichikai 
és egészségügyi alkalmasság, a 
pályaalkalmassági elbeszélgetés 
eredményes minősítése, kifo-
gástalan életvitel, illetve hozzájá-
rulás annak a szolgálati viszony 
létesítése előtti, valamint a szol-
gálati viszony fennállása alatti 
ellenőrzéséhez. Az érdeklődők 
további információkat kaphat-
nak a képzésről a www.police.hu 
internetes oldalon, a rendőrség 
Határvadász-képzés elnevezésű 
facebook-oldalán, illetve a ren-
dőrség twitter oldalán is.  - fl -
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Megnyílt a felújított Magyarországi Német Színház
Megújult meg a Szekszárdon 
működő Magyarországi Né-
met Színház (Deutsche Büh-
ne Ungarn - DBU), ahol szep-
tember 21-én tartották az új 
évad első előadását.

A DBU hazánk egyetlen hivatá-
sos, német nyelven játszó szín-
háza, amely 30 éve működik 
Szekszárdon. A hazai németség 
életében fontos szerepet tölt be, 
hiszen a nyelv és kultúra kiemel-
kedő őre, továbbítója. A szekszár-
diak számára azért is fontos, mert 
közel s távol ez az egyetlen önálló 
társulattal bíró teátrum, ráadásul 
a szecessziós stílusú épület a bel-
város méltán híres dísze.

Magyarország kormánya 200 
millió forinttal támogatta a szín-
ház teljes körű rekonstrukcióját. 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma a színház fenntartójá-
nak, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának 
kezdeményezésére döntött a 
támogatás mellett, amely ezt az 
összeget egészítette ki 14 millió-
val. A munkák során megújult az 
épület homlokzata, jól szigetelő 
nyílászárókat, a főbejáraton új 
üvegajtót építettek be. Kicserél-
ték a 80 fős színház nézőtéri szé-
keit, új hang- és fénytechnikával 
szerelték fel a termet. Megnövel-
hetővé vált a színpad, megújult  

az irodai épületszárny és bővül-
tek a színészöltözők is.

A megszépült teátrum szín-
padát szeptember 21-én vették 
birtokba először nyilvánosan: 
Gotthold Ephraim Lessing 
„Bölcs Náthán” című drámáját 
láthatta a publikum. A választás 
szimbolikus, hiszen 1994-ben 
ebben az épületben ez volt az 
első darab, amelyet a Magyaror-
szági Német Színház közönsége 
elsőként láthatott. A darabot 
Nemanja Petronje rendezte, a 
főbb szerepekben Kilian Klap-
pert, Frank Ildikót és Alexan-
der Beiselt láthatja a közönség. 
A darabor legközelebb október 
25-én játssza a társulat a DBU 
színpadán.  - wj -

Gyűlik az adomány. Jótékonysági hangversenyt tartottak szeptem-
ber 25-én a szekszárdi református templom kétmanuálos Angster 
orgonájának felújításáért. A műsorban Vivaldi, Rossini, Bellini, 
Rheinberger és Bach műveket hallhattak az érdeklődők Farkas Ju-
dit (ének), Farkas Katalin (hegedű), Fervágner Csaba (nagybőgő) 
és Lozsányi Soma (orgona) tolmácsolásában, akik a hangverseny 
bevételével a felújítási munkálatokat támogatták.  Gy. L.

A Magyarországi Német Szín-
ház megújult épületének ün-
nepélyes megnyitóját szeptem-
ber 28-án, szerdán tartották. 
A vendégeket Frank Ildikó, a 
színház igazgatója köszöntötte.

Ünnepi beszédében az emberi 
erőforrások minisztere a hazai 
német kultúra megtartásának 
fontosságáról beszélt. Balog 
Zoltán (képünkön) hangsú-
lyozta: ma Magyarországon a 
német nemzetiségi kultúra rene-
szánszát éli, ami azok számára 
üzenet, akik emlékeznek az 1945 
utáni negyven évre. A tárcaveze-

tő úgy látja, a hazai németek ki-
álltak identitásuk mellett, annak 
ellenére, hogy korábban ez hát-
ránnyal járt számukra. Az iden-
titást erősíteni kell Magyarorszá-
gon és Európában egyaránt, és a 
kormány támogatja ezt – fűzte 
hozzá Balog Zoltán.

Hartmut Koschik, a német 
szövetségi kormány kisebb-
ségügyi megbízottja és Heinek 
Ottó, a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzatá-
nak elnöke egyaránt elismerően 
szólt a kormány és német ön-
kormányzat kapcsolatáról, to-

vábbá reményüket fejezték ki, 
hogy a DBU társulata eljusson 
a magyarországi németek lakta 
településekre, és Németország-
ban is újra színpadra léphessen. 
 (MTI)

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

Nyelvtudásukkal brillíroztak A Dienes Valéria Általános Iskola 43 
tanulója vett részt a nyáron az ausztriai Schladming német nyelvű 
táborában. Az egy hét alatt nyelvtudásukat csiszolták, szókincsük 
gyarapították, emellett a környék természeti szépségeit, kulturális 
látnivalóit is szemügyre vehették. A programot egy 900 ezer Ft ér-
tékű, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által sikerre 
vitt EMMI-pályázat támogatásával valósították meg.  Gy. L.
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Halmai-Nagy: „erre a csapatra érdemes építeni”
Elhagyja Szekszárdot a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
igazgatója. Halmai-Nagy Ró-
bert szerint közhelynek tűn-
het, de igaz: az egyik szeme 
sír, a másik meg nevet.

Örömteli magánéleti oka van 
annak, hogy szinte napra pon-
tosan két és fél évvel az érkezé-
sét követően távozik posztjáról 
a Babits kulturális központ igaz-
gatója. Halmai-Nagy Róbert a 
továbbiakban is szakterületénél 
marad: október 1-től az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) közművelődési és mű-
vészeti főosztályán dolgozik.

– Gondolom, ennél azért 
hosszabb távra tervezett, ami-
kor 2014 tavaszán Szekszárdra 
érkezett?

– Jóval hosszabbra. A pá-
lyázatomban megfogalmazott 
szakmai célok megvalósítására 
7 évet szántam. Most, két és fél 
esztendő elteltével látszanak 
annak jelei, hogy a megkezdett 
munka gyümölcsei hamarosan 
beérnek. Jó úton járunk, bízom 
benne, hogy a kollégáim siker-
rel folytatják majd, amit együtt 
elkezdtünk.

– Milyen feladatoknak 
kell(ett) megfelelnie a kulturális 
központ csapatának?

– Igen sokrétűnek. Az Agó-
ra falain belüli fejlesztések, 
átalakítások egyfelől a ren-
dezvények látogatottságának 
növelését, a biztonságos szó-
rakozás feltételeinek megte-
remtését szolgálták. Én ezt 
„élmény funkciónak” hívom. 
A közművelődési munka az 
intézmény alapvető feladata, 
ezért a közösségi funkciót leg-
alább ugyanilyen fontosnak 

tartom. Ezen a területen 2015-
ben egy komoly munkát kezd-
tünk meg, amely idén – amikor 
minden eddiginél több városi 
rendezvényt szerveztünk – egy 
kicsit megtorpant. Bízom ben-
ne, hogy a közösségeket segítő 
programok a közeljövőben újra 
erőre kapnak. Mint ahogy akad 
még teendő a környező telepü-

lések közművelődés-támogatói 
projektjeiben is...

– Nyugtasson meg: azért 
akadtak pozitív élmények is!

- Maximalizmusomból ere-
dően soha semmivel nem va-
gyok maradéktalanul elégedett, 
de azt kifejezetten jó volt látni, 
hogy kollégáim az első pillanat-
tól nyitottak voltak az ötleteim-
re, s azt hiszem, sikerült belőlük 

a legjobbat kihozni. A legna-
gyobb pozitív élményem talán, 
hogy a munkatársaim külön ké-
rés nélkül hozták kreatívabbnál 
kreatívabb ötleteiket.

– Említette, hogy sok városi 
rendezvényt hoztak tető alá.

– Azt gondolom, hogy az 
önkormányzattal közösen ki-

alakított koncepció mentén 
megújított, illetve elindított 
rendezvények jól sikerültek. 
Kollégáim több hónapos szer-
vező munkájának köszönhető-
en minden gördülékenyen, ma-
gas színvonalon zajlott. Kiváló 
csapat jött össze a Babitsban, 
akikre az utódom bátran épít-
het majd.

– Van személyes kedvence?
– Azon túl, hogy rendezői 

szempontból igen fárasztó, a 
Szekszárdi Szüreti Napok egy 
igazi csoda. Irodalmi érdeklődé-
sem okán az ilyen jellegű prog-
ramokat kerestem, és örömmel 
tapasztaltam, hogy Szekszárdon 
a zenés-irodalmi műsorokra is 
nagy az érdeklődés. Kedven-
ceim a kulturális központ saját 
„gyermekei” is: a Kultúrpara, a 
szabaduló szoba, vagy a Rejté-
lyek városa játék, amelyből már 
kétszer „repetáztunk”.

– A fővárosban is gondol majd 
a szekszárdiakra?

– A minisztériumban töb-
bek között a Modern Városok 
Programban rögzített kulturá-
lis fejlesztésekkel foglalkozom 
majd, így amennyiben lehető-
ségem nyílik rá, biztosan segí-
teni fogok ennek a közösségnek, 
amelytől sokat kaptam, ahol jól 
éreztem magam.  - fl -

Már több ezer éve is romboltuk a környezetet?
Az őskori eszközök „sereg-
szemléjén” túl a klímaválto-
zás emberi okaira is fókuszál 
a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum új időszaki tárlata.

A nyolc intézmény – köztük a 
debreceni Déri és a szombathe-
lyi Savaria Múzeum – kooperá-
ciójában megvalósult kiállítás 
stílszerűen „A sziklától a kőbal-
táig” címet kapta. Itt az őskori 
eszközöktől a vizsgált időszakra 
jellemző vallási-rituális tárgya-
kig számos különös és izgalmas 
„korlenyomat” tárul az érdeklő-
dők szeme elé.

Ódor János Gábor múze-
umigazgató a szerdai megnyi-
tón kiemelte: még Óceániából 
is érkeztek régészeti anyagok 
Szekszárdra, melyeket dr. Antoni 
Judit régész-néprajzkutató segít-
ségével rendeztek kiállítássá.

– Régi igazságra világít rá e 
tárlat: a történelem az élet taní-
tómestere – jellemezte a látot-

takat dr. Grynaeus András. A 
dendrokronológus szerint hiába 
jelentek meg a kőkort követően 
fémeszközök, bizonyos dolgok 
az anyaghasználat terén a ké-
sőbbiekben is megmaradtak. A 
szakember a régészet fejlődése 
kapcsán felhívta a figyelmet 
arra, hogy a 20. század közepé-
től teret nyert, úgynevezett „Új 
régészet” módszertana többlet-
feladatokat hárított a kutatókra. 
Manapság ugyanis számtalan 
helyszínen, interaktív prog-

ram keretében próbálhatja ki 
korunk embere, milyen tech-
nikával építettek lakhelyet ma-
guknak az őskorszakban, vagy 
éppen miként vágtak ki egy fát 
több ezer éve.

A múzeum új látványossága 
arra is rávilágít, hogy a civilizá-
ciók nem csupán napjainkban, 
de már a régmúlt korokban is 
nyomott hagytak környezetü-
kön. A beavatkozások követ-
kezményei szemmel láthatóak: 
elég, ha csak a környező erdők 

kipusztításával létrejött cölöp-
várost, Velencét, vagy akár a 
török kori harcokban „növény-
zeti szinten” jelentősen károso-
dott Szekszárdot és környékét 
vesszük górcső alá – ejtett szót 
Grynaeus az emberi hatásról, 
újkori példákat is felvonultatva. 

Az intézmény első emele-
ti kiállító termében egyebek 
mellett Pápua új-guineai hasz-
nálati eszközöket, így példá-
ul vaspengés szalukapákat, 
fejszéket, kagylókból fűzött 
„menyasszonyváltság-pénzt”, 
illetve csigákból készült, fizető-
eszközként használt láncokat, 
melldíszeket vehet szemügyre 
az érdeklődő. Szintén figyelem-
re méltó egy bambuszcsíkok-
ból kialakított férfi öv, de egy 
Nassa-csigákból, rostcérnával 
felvarrt dísztárgy is különösen 
hat az európai szemnek.

„Az erdőtől a sivatagig” al-
címet viselő tárlat 2017. április 
30-ig látogatható.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Állampolgári Részvétel Hete
Immár nyolcadik alkalommal 
rendezték meg az Állampol-
gári Részvétel Hetét a Szent 
István téren, ahol idén tucat-
nyi civil szervezet mutatko-
zott be.

A keddi megnyitón Csillagné 
Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
humán bizottságának elnök ar-
ról szólt, hogy az Állampolgári 
Részvétel Hete a civilek számára 
a bemutatkozás mellett alkal-
mat ad az elmúlt időszak érté-
kelésére. Az ÁRH-n mindenki 
elmondhatja a véleményét a vá-
rosról: a pozitív vagy negatív kri-
tikáit színes cédulákra jegyezheti 
fel, amelyeket a bizottsági elnök 
szerint komolyan vesznek, és az 
összegzést továbbítják a város 
vezetőinek. Csillagné javaslatára 
idén olyan cédula is volt, amely-
re bárki felírhatta: ő mit tenne a 
közjó érdekében.
A Mentálhigiénés Műhely, a 
Civil Kerekasztal és az önkor-

mányzat által közösen szer-
vezett, két napos eseményen a 
zenés-táncos produkciókkal fel-
lépők és a játékok mellett ado-
mányokat gyűjtöttek a kórház 
pszichiátriai osztálya számára. 
A rendezvény háziasszonya 
ezúttal is Pócs Margit, a város 
közművelődési és civil kapcso-
latok referense volt.   SZV

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

Aranyeső hullott a szekszárdi Mondschein kórusra
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület az idén kétszer 
mérettette meg magát – sikerrel.

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat 
der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen) rotációs alapon, háromé-
venként rendezi meg minősítési eljárásait. 
Az idén a kórusok kérhették meghallgatá-
sukat. A Mondschein korán megkezdte a 
felkészülést. Olyan műveket választottak 
ki, amelyeket a kórus szívesen énekel és 
csak ritkán hallhatók egy-egy nemzetiségi 
rendezvényen. Ezeket egykori karnagyuk, 
Eicher-Müller Katalin gyűjtötte, elsősorban 

Kakasdon. A minősítésre Sombereken ke-
rült sor, ahol a zsűri elismerően szólt a saját 
gyűjtésű dalok értékéről, a kottagrafikáról 
és a kórustagok szép népviseleti ruhájáról 
is. A kórus produkcióját Kitüntetéses arany 
(„Gold mit Auszeichnung”) fokozattal ju-
talmazták.

A Mondschein a KÓTA (Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége) meghívására a közelmúltban a 
XX. Egri Népzenei Gála és Szakmai Napo-
kon, valamint az Aranypáva Nagydíjas Ver-
senyen szerepeltek. A szekszárdi kórus mű-
sora ezúttal is elsősorban kakasdon gyűjtött 
népdalokból állt. A zsűritől a Mondschein 
ezúttal is arany minősítést kapott, sőt ma-

gas színvonalú műsorukért a legmagasabb 
elismerésben, az „Aranypáva Nagydíjban” 
részesültek, és a másnapi gálán is felléptek. 
A kórust Molnár Márta karnagy készítette 
fel a minősítésekre és Keller Antal kísérte 
harmonikán.  SZV
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap október 3-tól október 7-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 3. október 4. október 5. október 6. október 7.

„A”
950 Ft

Lencseleves
gazdagon

Brokkoli-
krémleves

Vegyes
gyümölcsleves Kertészleves Csontleves

Túrós
derelye

Lecsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Zöldbabfőzelék,
házi fasírt

Mustáros 
csirkecomb,

1/2 tört burgonya,
1/2 friss saláta 

öntettel

Vadas 
marharagu,
makaróni

„B”
950 Ft

Csurgatott 
tojásleves

Brokkoli-
krémleves

Vegyes
gyümölcsleves Kertészleves Csontleves

Sült csirkecomb,
bugaci saláta

Rántott 
sertésborda, 

kemencés 
burgonya, 

csemege uborka 

Bolognai 
spagetti,
trappista

sajttal

Paradicsomos 
húsgombóc,

1/2 főtt 
burgonya

Bácskai 
rizseshús, 

cékla

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
sertésborda, 

mexikói jázmin 
rizzsel

Rántott 
sertésborda, 

mexikói jázmin 
rizzsel

Rántott 
sertésborda, 

mexikói jázmin 
rizzsel

Rántott 
sertésborda, 

mexikói jázmin 
rizzsel

Rántott 
sertésborda, 

mexikói jázmin 
rizzsel

(01737)

Kisgépek javításában jártas
munkatársat keresünk!

(fűnyíró, fűkasza, fűrész, permetező stb.)

Á L L Á S H I R D E T É S

Jelentkezéseket a +36–74/510–026-os
telefonszámon várunk!

(01745)

(01746)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 30-tól, péntekenként

a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19:30 órától 21:00 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (01743)

Őszi akció!
Ablaktörlő! Akkumulátor

ingyenes átvizsgálást vállalunk!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06–20/9920–821, 06–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(01726)

Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig

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

(01727)

USD CHF HRK EUR GBP

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%

(01741)

(Ö00126)
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Szeptember 25-ei rejtvényünk megfejtése: Herman Melville, Moby Dick, a fehér bálna.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését október 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Tanúságtétel
Szent Pál apostol felszólítása Timóteus-
nak a vasárnapi Szentleckében így hang-
zik: „Ne szégyellj tanúságot tenni!” 
 (2 Tim 1, 6-8, 13-14)

A hit terjedésének előfeltétele a tanúságté-
tel. Ha az apostolok magukba zárták volna 
mindazt, amit láttak és hallottak, soha nem 
terjedt volna el a kereszténység. Ám ők hiva-
tásuknak tartották, hogy tanúságot tegyenek 
Jézus mellett, arról, amit megtapasztaltak, 
hogy Jézus meghalt, feltámadt és ma is él.

Minden kereszténynek az a feladata, hogy 
tanúságot tegyen arról, ami benne él, ami-
ben részesült a keresztség és a bérmálás által. 
Tulajdonképpen minden templomba járó 
hívő a papnak szócsöve, hangja, szava kel-

lene, hogy legyen. Vagyis elsősorban életem-
mel, de adott esetben szavaimmal is tanú-
ságot kell tennem a Jézus Krisztusba vetett 
hitemről. Hogy ennek megtudjunk felelni, 
mondjuk mi is az apostolokkal együtt, ami 
az evangéliumban olvasható: „Uram növeld 
bennünk a hitet.” (Lk 17, 5-10)

Jézus Krisztusba vetett hitemről legfőkép-
pen a cselekedeteimnek kell, hogy tanús-
kodjanak, még pedig azokkal kapcsolatban, 
akiket a Jóisten mellém rendelt: családtag-
jaimmal, osztálytársaimmal, munkatársa-
immal. Fontos a személyes kapcsolat a hi-
tem továbbadásánál. Erről szól a következő 
történet:

Két buddhista szerzetes élt a Himalája 
egyik völgyében. Buzgón olvasták vallásuk 
szent könyveit és különféle önmegtagadó 
gyakorlatot végeztek. Többen felkeresték 
őket, hogy megcsodálják életüket. Érdekes 

módon ők ketten soha nem látogatták meg 
egymást. Egyszer a Jóisten látogatta meg az 
egyik remetét, és megkérdezte tőle: merre 
vezet az út a másik remetéhez. Nem tudom 
- szólt a válasz -, még nem találkoztam vele. 
Ekkor a Jóisten szomorúan távozott. Néhány 
év múlva meghalt mindkettő, ekkor két csa-
lád költözött a kunyhóikba, akik naponta 
fölkeresték egymást és járható utat építettek 
egymás felé. Meglátogatta őket a Jóisten és 
nagyon örült, hogy megépítették a szeretet 
által az egymás felé vezető utat.

Nekünk is erre kell törekednünk, hogy a 
kapott kegyelem által először megépítjük a 
járható utat a Jóisten felé az imádságban, 
másodszor pedig az egymás felé vezető utat, 
a kölcsönös szeretettel, s ebben a megosztott 
világban egység és szeretet építői legyünk. 
Ámen.

 Bacsmai László esperes-plébános

Bükki füvesember: „törődjünk egészségünkkel”
Zsúfolt nézőtér előtt tartott 
előadást a Bükkszentkeresz-
ten élő, gyógynövénytudását 
nagyanyjától örökölt Szabó 
Gyuri bácsi a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Gyuri bácsit hívták már pécsi or-
vosi továbbképzésre, nemrég egy 
siófoki doktori kongresszuson 
szólalhatott fel. Az elismert népi 
gyógyász tanácsaiért Indiából, az 
ayurvédikus gyógyítás őshazájá-
ból is felkeresték már. Hétfő este 
a Léleképítő sorozat keretében 
megtartott, az egészségmegőr-
zésre fókuszáló előadását százak 
a rendezvényteremben, és sokan 
az előtérben kísérték végig. A 
nyolcvannyolc éves füvesember 
különféle betegségek megelőzé-
sére, kezelésére vonatkozó taná-
csokkal szolgált.

„Az emberek rájöttek, hogy a 
szervezetünk nincs felkészülve 
a vegyi anyagok befogadásá-
ra” – utalt az egészségtelen élet 
okaira, felhívva a figyelmet az 
'50-es évektől elhibázott gyógy-
szerészeti trendre. Akkoriban 
ugyanis egy csapásra állítot-
ták le az orvosi egyetemeken a 
gyógynövényes kezelésre való 
felkészítést, s ekkortól tűnt el az 
ilyesfajta patikai ellátás is.

– Vigyázzunk a májra, vesére, 
de a rák megelőzéséért – sok iz-
zadással – a verejték- mirigyekre 
is ügyeljünk – utalt a legfon-
tosabb teendőkre Gyuri bácsi. 
Szerinte évente kétszer át kellene 
tisztítanunk érrendszerünket is: 
a vérereket csalánlevéllel, a nyi-
rokereket diólevéllel. A májra, 
epére, vesére is akad azonban pár 
gyógynövény: e szerveink egész-
ségét gyermekláncfűvel, mezei 
katánggal, vagy aranyvesszőfűvel 

lehet helyreállítani. Mint mondta, 
szakmai körökben lassan belát-
ják, hogy amennyiben gyógyte-
ával kiegészítve végeznek kezelé-
seket, akár 40%-kal hatékonyabb 
eredményt érnek el egy-egy 
betegség leküzdésében. Öröm-
telinek nevezte, hogy az Alzhei-
mer-kór kezelésében felismerték 
az orbáncfű komoly gyógyászati 
szerepét, vagy a gyógynövények 
antibiotikus hatását.

„Rosszul étkezik a magyar!” – 
jelentette ki az előadó, hangsú-
lyozva: az étel alapos megrágása 
fertőtleníti azt, s így a bélrendszer 
számos baját is kiküszöbölhet-
jük. Az időseknek azt tanácsol-
ta, igyanak legalább napi két liter 
folyadékot, különben a vese nem 
képes kitakarítani a test méreg-
anyagait, amelyek a térd, csípő, 
könyök, vállízületre rakódhat-
nak. Ám, ha már megtörtént a 
baj, vízhajtó, gyulladáscsökkentő 
teákat szükséges kortyolni: heti 
egy csésze nyírfalevél, arany-
vesszőfű, tejoltó galaj, csalántea 
vagy mezei zsurló a megfelelő 
ilyenkor. A vércukorszint csök-
kentésére a gyermekláncfű, a 
mezei katáng, a kukoricabajusz, 

a fehér fagyöngy, a fekete áfonya, 
vagy a nagy bojtorján megfele-
lő, de ugyanezek vérnyomás-
csökkentésre és vesetisztításra is 
ajánlatosak. Reumára, köszvény-
re a szeder, az erdei málnalevél, 
valamint a gyermekláncfű tea a 
megfelelő.

Szájrákra körömvirág, cisz-
tára, miómára, polipra ugyan-
akkor a diólevél teája hatásos – 
utóbbi koleszterinre, ízületre és 
gyulladásokra is bevált. Pajzs-
mirigy-problémával küzdők-
nek szurokfű-teát és közönséges 
galajt tanácsolt, míg aranyérre 
friss útifüvet, illetve körömvi-
rágkrémet. Prosztatára füzike-
teát, porckopásra állati eredetű 
étkezési zselatint javasolt. A fe-
hér akác a savtengést szabályoz-
za, az orbáncfű epekőre jó, míg 
a tyúkhúrtea az elmeszesedett 
érfalat gyógyítja.

A magas vérnyomás oka a ve-
sénél keresendő – Gyuri bácsi 
erre a galagonyateát ajánlotta, 
amely szívpanaszokat is enyhít. 
Szívügyekben amúgy a vas- és 
C-vitamin dús csalánlevél, er-
dei szederlevél, a fekete ribizli 
és az áfonyalevél is hatékony. A 
bél-gyulladásokra kamilla, kö-
römvirág és diólevél tea megfe-
lelő, vesekőre a nyírfalevél teája 
ideális – ismertette a bükki fü-
vesember.  Gy. L.
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Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2016. október 1–31-ig tart.
(01733)

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01732)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

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

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01738)

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 
egyfordulós versenytárgyalás 

keretében értékesítésre  
meghirdeti az alábbi  

beépítetlen, önkormányzati 
ingatlanokat: szekszárdi 

5794/14 hrsz.,  
5794/15 hrsz. és 1062 hrsz.

Az értékesítési verseny- 
tárgyalás szabályait, valamint 

az ingatlanok rövid bemutatását 
tartalmazó dokumentáció  
átvehető a Polgármesteri  
Hivatal (7100 Szekszárd,  

Széchenyi u. 27-31.) I. emelet 
11. sz. irodáján, illetve 

letölthető a www.szekszard.hu 
internetes oldalról. 

A részvétel és az értékesítés 
egyéb feltételeiről a  

Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési és Üzemel- 

tetési Igazgatóságán, a 
+36–74/504–159-es  

telefonszámon, illetve a 
varga.andras@szekszard.hu 

e-mail címen lehet érdeklődni.

TECHNIKUST KERESNEK
A Babits Mihály Kulturális 
Központ pályázatot hirdet 

technikus munkakör  
betöltésére. A közalkalmazotti 
jogviszony határozatlan idejű, 

teljes munkaidős.
Pályázati feltételek:  

középiskola/gimnázium érett-
ségi, angol nyelvből alapfokú 
nyelvvizsga, hang vagy fény 

technikusi munkakörben szer-
zett legalább 1 éves szakmai 

tapasztalat, felhasználói szintű  
számítógépes ismeretek.

A pályázat benyújtásának 
határideje: október 18.
Részletes információ: 

www.szekszardagora.hu

MEGHÍVÓ
Október a látás hónapja. A 

vakok és gyengénlátók megyei 
szervezete első rendezvényét 

október 6-án, csütörtökön
13 órakor tartja Szekszárdon, 

a Hunyadi u.4. szám alatti 
irodaház nagytermében.

A programban vak és gyen-
génlátó írók, költők műveiből 
adnak elő, és az egyesület is 

bemutatkozik. Adományosz-
tást a Klubdélutánt követő-
en, valamint október 7-én, 

pénteken 09:00 – 13:00 óráig 
tartanak a fenti helyszínen. 

Szeretettel várnak
 minden érdeklődőt! 

www.tolnamegyeivakok.hu 

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

KADAR-LEGENDA
Október 3-án, hétfőn 

18:30 órakor az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban mutatják 
be Kis Pál István: Bíborkóló 

című új kötetét. 
A kadarka szőlő 

Magyarországra kerülésének 
történetét feldolgozó 

misztikus játékot méltatja, 
majd a szerzővel beszélget 

Gacsályi József költő. 
Vendég: Dúzsi Tamás borász, 
közreműködik Rubányi Anita 

előadóművész.

Meghívó Léleképítőre
2016. október 10. hétfő 18 óra,

Garay gimnázium díszterme 
(Szent István tér 7–9.)

Földi László – Kovács Andrea:
„Titkosszolgálatok és médiumok 

szerepe a migrációban”
Minden érdeklődőt szeretettel 

hív és vár dr. Tóth Csaba Attila, 
információ: +36–30/9319–428.

A belépés díjtalan.
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Az országos elitben is ott vannak a szekszárdi dartsosok
Úgy tűnik, nem alibiznek a 
szekszárdi dartsosok főha-
diszállásukon, az Alibi sörö-
zőben.

Tavaly Mester Zoltán remekelt 
az országos bajnokság hat for-
dulójában, és más versenyeken 
nyújtott teljesítményével helyet 
követelt magának a magyar vá-
logatottban is, amellyel ott lehe-
tett a világbajnokságon. Óriási 
fejlődésen ment át egy-két év 
alatt, és ma is ott van a szűkebb 
hazai élvonalban. Ugyanitt 
jegyzik már a szintén a szek-
szárdi klubból induló Stribik 
Pétert is, aki az idei országos 
bajnokság hatodik, a közelmúlt-
ban Szekszárdon megrendezett  
fordulóját meg tudta nyerni, s 
az összetettben is reményked-
het is előkelő pozícióban a leg-
rangosabb hazai sorozat végén. 
A sors fintora, hogy a Babits 
kulturális központ Rendezvény-
termében megtartott viadal elő-

döntőjében szembekerült a két 
szekszárdi, Mester és Stribik 
(képünkön). Ezúttal utóbbi volt 
a jobb, aki később a döntőben is 
diadalmaskodott.

A sikerek mögött nem kis 
mértékben Hajdú Tamás ver-
senyző, edző áll, aki már régóta 
szervezi a sportágat a városban. 
Mára a dél-dunántúli régió 
egyik legismertebb klubjává vált 

a szekszárdi, amely a katalizátor 
szerepét is betölti a megyében. 
Hajdú Tamás közreműködésé-
vel ugyanis beindult a darts-élet 
Pakson, és éppen alakulóban 
van egy csoport Bonyhádon is.

A most kirakatban levő két 
versenyző előtt is több sokra 
hivatott sportolót nevelt ki a 
szekszárdi klub, és úgy tűnik, 
jönnek a fiatalok. Erre enged 

következtetni, hogy a Sport DC 
csapata az idén bekerült az NB 
III-as bajnokság rájátszásának 
döntőjébe. „Már nagyon ké-
szülünk rá. Az erőviszonyok 
alapján úgy ítélem meg, hogy a 
január óta zajló versenysorozat-
ban mi vagyunk a bajnoki cím 
elsőszámú várományosai” – tá-
jékoztatott Hajdú Tamás.

A steel szakág idei egyéni és 
páros országos bajnokságának 
szekszárdi fordulóján amúgy 
végső győztest is avattak: Szé-
kely Zoltán előnye akkora volt 
az összetettben, hogy már a 16-
ba jutás is elég volt számára a 
bajnoki címhez. Amennyiben 
pályája töretlenül ível felfelé, a 
budapesti versenyzőt hamaro-
san valamelyik rangos nemzet-
közi viadalon láthatjuk viszont 
– a tévé képernyőjén. Székely 
ennek reményében kész profivá 
válni, és szeretne ötvenen belül-
re kerülni a világranglistán. 

 B. Gy.

Újabb kajakos érmek Szegedről és Pozsonyból
A hétvégén, Szegeden ren-
dezték meg az Olimpiai Re-
ménységek Versenyét. A 
15-17 éves kajak-kenusok 
számára rendezett viadalon a 
magyar válogatott 29 arany-
érmet zsebeltek be, pedig 
egyetlen hasonló utánpótlás 
regattán sem gyűlt össze eny-
nyire népes és erős mezőny.

A magyar válogatott – amely az 
egész hetet Maty-éren töltötte 
– tagjaként három szekszárdi 
sportoló, Nagy Viktória, Ádám 
Alexa és Bartos Zsófia is vízre 
szállhatott. 

Nagy Viktória K-2 1000 méte-
ren „melegített” be, ahol Rekop 
Gyöngyvirág Kincsővel (KSI) 
az 5. helyen zártak. Aztán Viki 
K-1 1000 méteren is elindult, 
ahol bár a rajtot követően kisebb 
hátrányba került a riválisokkal 
szemben, de hamar felvette ha-
talmas utazó sebességét és 500 

méternél már elöl volt. A táv má-
sodik felében taktikusan, erejét 
beosztva, profin versenyzett és 
megnyerte a viadalt (címlapon).

Viki nagyon sikeres évet zárt, 
hiszen két Európa-bajnoki cím, 
egy-egy világbajnoki arany és 
ezüst került a nyakába, amit 
most egy ORV-arannyal fejelt 
meg. Szegedi sikerében része 

volt gyönyörű, új hajójának 
(Nelo Cinco), amelyet számos 
szekszárdi vállalkozás segítsé-
gével most vásárolt meg a Szek-
szárdi KKSE.

Ádám Alexa és Bartos Zsófia 
az ifi kapitány által összerakott 
„kis négyesben” kapott szere-
pet. A fiatalok alkotta hajó 500 
méteren ugyan nem jutott dön-
tőbe, de így a lányok kiválóan 
versenyeztek és hatalmas él-
ménnyel térhettek haza a rend-
kívül profin szervezett, rangos 
versenyről.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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Kiütéssel indult az idény

Hétfőn megkezdődött a 15 
csapatos Szekszárd Városi 
Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ság 2016-2017. évi kiírása.

A nyitó forduló első mérkőzésén 
a címvédő D-Logistic esélyeshez 
méltó játékkal kiütéses győzel-
met aratott a Tigris FC ellen. 
Ugyancsak biztosan gyűjtötte be 
a három bajnoki pontot a Vár-
köz, a Kriszt Kft. és a Kis Dankó 
együttese is. Jóval kiegyenlítet-
tebb küzdelmet hozott a Riváli-
sok – Lajvér Alkusz-Ferropatent 

(képünkön) és a Hazaklíma Kft. 
– KONTRA összecsapás. Az 
első fordulóban szabadnapos 
BORI-COO a csütörtökön, lap-
zártánk után lejátszott 2. körben 
mindjárt a bajnok ellen kezdett.

Az 1. játéknap eredményei: 
Tigris FC – D-Logistic 1-23, 
Kocsmár Kárpitos M – Kis Dan-
kó 3-6, Fenegyerekek – Tomag-
ro 0-2, Ferger-Módos Borászat 
– Várköz 1-8, Riválisok – Lajvér 
Alkusz-Ferropatent 2-3, Hazak-
líma Kft. – KONTRA 5-4, Kriszt 
Kft. – HB Bt. 7-2.   SZV

Pozsonyi maraton
A szekszárdi klub néhány ver-
senyzője (képünkön) az elmúlt 
hétvégén Pozsonyban, a Harga-
sov Memorial kétnapos nemzet-
közi maratonon állt rajthoz. Az 
55 ezer Euro összdíjazású viada-
lon az elmúlt hétvégi maraton vi-
lágbajnokság mezőnyéből is szép 

számmal érkeztek a versenyzők. 
A szekszárdiak páros világbajno-
ka, Korsós Zsófia ezúttal egyéiben 
indult, és nem is talált legyőzőre 
az ifjúsági női mezőnyben. Sze-
keres Zsolt a 8., Bodnár Balázs a 
12. lett  az ifjúságiak között, míg 
Märcz Tamás a felnőtt mezőny-
ben végzett a 10 helyen. 

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

SPORTHÍREK
Futsal. Kiválóan kezdte az NB 
I-es női bajnokság 2016/2017-
es idényér a nyáron megerő-
sített Szekszárdi FC gárdája. 
Micskó Márk edző tanítvá-
nyai előbb pályaválasztóként 
lelépték a tavalyi ezüstérmes 
győrieket (6-0), legutóbb pe-
dig a címvédő Astra otthoná-
ból hozták el a három pontot 
Horváth Katalinék (2-3). A 
szekszárdiak a harmadik for-
dulóban Debrecenben erősít-
hetik meg első helyüket.

Kézilabda. A Magyar Kupá-
ban szerdán aratott sikert – a 
Fekete Gólyák KC a Kozár-
mislenyt verte remek hajrá-
jának köszönhetően (26-23) 
– követően az NB I/B-s baj-
nokságban elszenvedte máso-
dik vereségét Tabajdi Ferenc 
együttese. A még formálódó, 
fiatal szekszárdi csapat a nyá-
ron Herr Anitával (is) erősödő 
Vasas otthonában maradt alul 
(30-25). Az FGKC vasárnap a 
Szentendrét fogadja.

Kosárlabda. A PEAC mö-
gött a második helyen zárta 
utolsó felkészülési tornáját 
az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd élvonalbeli együtte-
se. Zseljko Djokics csapata 
egyetlen pont különbséggel 
szorult az ezüstérmes pozí-
cióba a Göcsej Kupán, ahol 
a torna legjobbjának KSC 
szlovén centerét, Eva Lisecet 
választották. A szekszárdiak 
szombaton immár bajnoki 
mérkőzésen törleszthetnek a 
pécsieknek.

Labdarúgás. Az NB III-as 
bajnokság Közép-csoportjá-
nak 8. fordulójában megyei 
rangadót rendeztek Pakson. 
A Szekszárdi UFC jól helyt-
állt az atomvárosiak több NB 
I-es játékossal megerősített 
gárdája ellen. Az 1–1-es dön-
tetlennel zárult találkozón az 
UFC gólját Fejes szerezte a 
3. percben. A szekszárdiak 9 
ponttal a 12. helyen állnak a 
bajnokságban.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Október 10. (hétfő) 14–16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Szek-
szárd, 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 J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Is-
kola 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 M. Ált. Isk. 
(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 Ált. Isk. 
(Szent–Gy. A. u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. 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.)

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 FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Október 2., vasárnap
15:00 –  Gólyák
17:00 –  Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

Október 3., hétfő
17:00 –  Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

Október 4., kedd
17:00 –  Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

Október 5., szerda
17:00 –  Gólyák 3D
19:00 –   A hét mesterlövész

Október 6., csütörtök
17:00 –   Pizsamaparti
19:00 –  Florence a tökéletlen 

hang

Október 7., péntek
15:00 –  Gólyák
17:00 –   Pizsamaparti
19:00 –  Florence a tökéletlen 

hang

Október 8., szombat
15:00 –  Gólyák
17:00 –   Pizsamaparti
19:00 –  Florence a tökéletlen 

hang

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
takarító munkakörbe 1 fő munkatársat keres.  

Feltétel:  • igényes munkavégzés 
• ápolt megjelenés, 
•  rugalmas munkarend vállalása

A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez.  

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.) 
Beküldési határidő: 2016. október 10.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
őrölt fűszerpaprika (csípős, édes), 

kedvezményes áron megrendelhető 
előzetes előjegyzés alapján, kedden és pénteken 

08:00 – 10:00 óráig a Babits Mihály Kulturális Központ 
mozi melletti irodájában vagy a +36–06/415–4867 

számú telefonon.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas 

és nagycsaládos megrendelőnket!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete és az Országos 
Vérellátó Állomás 

értesíti kedves véradóit, leendő véradóit, hogy 
2016. október 3-án hétfőn, 08:00 – 19:00 óráig 

lesz véradásra lehetőség Szekszárdon 
a Véradó Állomáson Béri Balogh Á. u. 5–7.

Minden héten pénteken 08:00 – 15:00 óráig lesz véradási 
lehetőség Szekszárdon a Véradó Állomáson. 

Kérjük minél többen jöjjenek el, hogy ezzel is biztonságossá 
tudjuk tenni a hazai vérellátást. 

Köszönettel: a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

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 1., szombat
A zene világnapja
09:00 – Placc - Ifjúsági Közösségi Tér

A Tücsök Zenés Színpad koncertje
15:00 – Garay tér

A Musikverein Erzingen és az 
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd 
térzenéje. Karnagy: Hepp Attila, 
illetve Kovács Zsolt.
17:00 – Garay tér

A Szekszárd Junior Stars koncertje.
17:30 Művészetek Háza

Ünnepi hangverseny
A Szekszárdi Kamarazenekar va-
lamint szekszárdi és Szekszárdról 
elszármazott muzsikusok hang-
versenye. Közreműködnek: Sár-
vári Fanni (zongora), Töttős-Erős 
Edina (fuvola), Pintér Gabriella 
(ének), Környei Miklós (gitár). 
Műsoron: Mozart, Bach, Puccini 
és Giuliani művei.

18:00 – Garay tér
A Tücsök Zenés Színpad koncertje.

19:30 – Művészetek Háza
Zeneszalon. Közreműködnek: 

Szilasi Dávid (zongora), Farkas Judit 
(ének).

Kiállítások

•  Szatmári Juhos László szobrász-
művész „Bor-mámor” című grafi-
kai kiállítása a Fiatalok utcájában, 
„Van képem hozzá” című, festmé-
nyei felhasználásával készült szá-
mítógépes grafika tárlata a Mozi 
előterében látható október 7-ig.

•  I. Kortárs Népművészeti Trienn-
álé kiállítás – Művészetek Háza. 
A tárlat október 16-ig látogatható.

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

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény 

tisztelettel meghívja a „Gulág emlékév” 
megemlékező rendezvénysorozat előadásaira. 

Október 3-án, hétfőn 17:00 órakor dr. Szenyéri Zoltán tart előadást 
„Német sorsok a Dél-Dunántúlon” címmel, majd 

október 10-én, hétfőn 16:30 órakor Schmausser Mátyás előadása  
hallható „A bikácsi kitelepítés óta” címmel. 

Az előadások helyszíne a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
 (Széchenyi u. 51.), a belépés díjtalan.
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(01742)

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

(01729)

(01734)

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  (01739)

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
•  friss saláták, közületek 

és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
október 3-tól – október 8-ig

• zsákos vöröshagyma 
14 kg/zsák 90.- Ft/kg

• zsákos burgonya
15 kg/zsák 90.- Ft/kg

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

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

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

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
(01744)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01735)

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


