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Átlagos búzatermés
Az őszi búza Tolna megyei ter-
mésátlaga elmarad a tavalyitól. 
A hektáronkénti 5.8 tonna átla-
gos, de jelentős szórást mutat, 
és a minőség is változó. A beta-
karított termés egyharmada ét-
kezési, kétharmada takarmány 
minőségű.
 → 5. oldal

A KSC is elkezdte
Augusztus 13-án elkezdték a 
felkészülést a 2018/2019-es 
szezonra az Atomerőmű KSC 
Szekszárd kosárlabda csapa-
tának magyar játékosai. A ku-
pagyőztes, bajnoki ezüstérmes 
gárda négy légiósa a következő 
hetekben csatlakozik.
 → 13. oldal

Kutya meleg van

→ 2. oldal
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Botos Ilona, a Babits Mihály 
Általános Iskola igazgatója 
elmondta, a 2018/2019-es 
tanévben két első osztályban 
44 kisdiák kezdi meg tanul-
mányait intézményükben. 
A fele az angol-informatika 
profilú osztályba nyert fel-
vételt, ahol általános tan-
terv szerint tanulnak. Itt 
választott tantárgyként az 
első évfolyamtól oktatják az 
angol nyelvet, továbbá har-
madik osztálytól kezdve az 
informatikát. Az iskola 1. 
B osztálya is huszonkét fős: 
közülük tizennégy tanuló 
nemzetiségi nevelés-oktatás 
formájában, heti öt órában 
ismerkedik a német nyelvvel 
és irodalommal. További egy 
órában német népismeretet 
adnak át a pedagógusok a 
gyerekeknek. Ebben az osz-
tályban nyolcan az A osz-
tállyal azonos profil szerint 
haladnak. 

Szekszárd Város Napja – 2018. augusztus 25–26., Béla király tér
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képvise-
lő-testület Szekszárdon, ez alkalomból két napos rendezvény-
sorozattal ünnepeljük a Város Napját, az augusztus 29-éhez 
legközelebb eső hétvégén.

A programon szinte valameny-
nyi fellépő szekszárdi kötődésű, 
így a rendezvény igazi „szek-
szárdi ünnep” a városlakók szá-
mára. Az összesen 15 színpadi 
program fellépői közül az Ocho 
Macho zenekar és a Hahota 
Gyermekszínház kívételével 
valamennyi szekszárdi vagy 
szekszárdi kötődésű. 

Augusztus 25. (szombat)

•  09:00 – 13:00 Otthonunk, 
Szekszárd – játékos városis-
mereti vetélkedő
Tolna Megyei Egyed Antal 

Honismereti Egyesület és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
a tavalyi évhez hasonlóan váro-
sismereti vetélkedőt hirdetett. 
A vetélkedőre általános iskolák 
felső tagozatosainak 3 fős csa-
patokban történő jelentkezését 
vártuk. A vetélkedőre 10 csapat 
jelentkezett szekszárdi általános 
iskolákból. Versenyközpont a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Rendezvényterme
•  16:00 Csurgó Zenekar gyer-

mekkoncertje

•  17:00 Tücsök Zenés Színpad
• 18:00 Juhász Diána

Válogatás a leghíresebb ope-
rettekből Juhász Diána előadá-
sában Juhász Diána az Interope-
rett Újévi Gáláján debütált, 
mint szubrett. Számos operett-
ben és musicalben játszott, több 
gálaműsor állandó fellépője. 
Játszott többek között az Ope-
rett és a Madách Színházban 
a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban a tatabányai Jászai 
Mari Színházban.

• 19:15 Pecze Balázs Quartet
•  20:30 Lelkek Lakhelye – A tö-

rökfürdő titka
Zseblámpás éjszakai kaland-

túra Szekszárdon (Előzetes re-
gisztráció és jegyvásárlás szük-
séges, jegyár: 4.000,- Ft/csapat) 
Jegyek már kaphatók!
• 21:00 Budapest Voices

A Budapest Voices acappella 
együttes 2013.márciusában ala-
kult. 12 kiváló énekesből és egy 
ütőhangszeresből áll. A kórus 
mai magyar underground zene-
karoktól ad elő slágereket. Mű-
vészeti vezető: Warnusz Zsuzsa 
Gulyás Erika alt, kórusvezető

Tagok: Bencze Janka alt, Bor-
bás Erika szoprán, Éry Dóri alt, 
Faith Ildi szoprán, Karikó-Tóth 
Zsófi szoprán, Labant Árpád 
Bence basszus, Lajtai Kati 

szoprán, Nagy Barnabás bassz-
bariton, Nagy Ricsi tenor, Paál 
Balázs tenor, Pusztai Csaba 
ütőhangszerek, Szélig Évi alt.
•  23:00 – 01:00 Disco Dj Tá-

borfy-val

Augusztus 26. (vasárnap)

•  11:00 Hahota Gyermekszín-
ház – Csizmás Kandúr

•  12:00 Városi habparti gyere-
keknek

•  14:00 Szekszárdi mozgásmű-
vészeti csoportok bemutat-
kozása

•  14:00 Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület – Fa-
shion Dance Tánccsoport

•  14:25 Iberican Táncegyesület 
•  14:50 MMS – Szekszárdi 

Mozgásművészeti Stúdió 
•  15:15 PTE IGY Gyakorlóisko-

la Táncművészeti Tagozata
•  16:00 Bartina Néptánc Egye-

sület
•  17:15 Szekszárd Jazz Quartet

•  18:15 Harmónia-Rend-Band 
Gyermekkórus & Zenekar
A gyönki általános iskola és 

a gyönki Tolnai Lajos Gimná-
zium tanulóiból álló könnyűze-
nei formáció. Zenekar vezetője 
Schmidt Péter fizika-informa-
tika tanár, az énekkar vezetője 
Häuszer Beáta ének-zene, szol-
fézs tanár. Repertoárjukban né-
met nemzetiségi zene, magyar 
népzene és főképp könnyűzene 
szerepel.
• 20:30 Ocho Macho

Jó nekem, El Mundo Fan-
tastico, Pancho, Képzeld el 
Másképp, Maskaray – ismerős 
dalcímek, amelyek egy Kő-
szeg-Szombathely vonalon ér-
lelődött garázszenekartól indul-
tak és már bejárták országunk 
minden részét. Az Ocho Macho 
2003- ban alakult, zenei stílusá-
ban a reggae, a ska, a punk és 
a latin találkozik – ez az általuk 
„hupogásnak” nevezett muzsi-
ka - neve pedig spanyolul annyit 
tesz, „nyolc hím”.
• 20:30 Lelkek Lakhelye – A tö-
rökfürdő titka

Zseblámpás éjszakai kaland-
túra Szekszárdon (Előzetes re-
gisztráció és jegyvásárlás szük-
séges, jegyár: 4.000,- Ft/csapat) 
Jegyek már kaphatók!
Műsorközlő: Abaházi Csaba

Kiegészítő program:
•  Augusztus 26, vasárnap:  

Véradás (Dózsa Gy. u. 1.)
•  Kirakodó vásár: kézműves saj-

tok, chili termékek, kemencés 
lángos, kürtöskalács, főtt kuko-
rica, vattacukor, mini fánk, hot-
dog, jégkása, lufi és játék, vásári 
édesség, Szekszárdi Csoki

•  Koktélpatika: Alkoholos- és 
alkoholmentes Koktélok

•  Garay ÉlményPince: szekszár-
di borvidék borai

Szekszárdra is rendben megérkeztek a tankönyvek
Zökkenőmentesen érkeztek 
a tankönyvek a szekszárdi is-
kolákba a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
és a szállítást végző Magyar 
Posta közreműködésével.

A lapunk által megkeresett I. 
Béla Gimnázium és Informati-
kai Szakközépiskolában (képün-
kön) augusztus 7-én, míg a Die-
nes Valéria Általános Iskolában 
másnap délelőtt szortírozták 
a kollégák és diákok a „kötet-
tornyokat”. Az intézményveze-
tőket. arról kérdeztük, milyen 
is lesz a szeptemberi évkezdés 
a nebulóknak, mely „tanköny-
vcsaládokból” meríthetnek a 
pedagógusok, illetve milyen 
profilú osztályokban bontakoz-
tathatják ki tudásukat a fiatalok.

– Zömmel háromféle tan-
könyvből választhatnak a kol-
légák: az Apáczai Kiadó és 
a Nemzedékek Tudása Tan-

könyvkiadó által kidolgozott 
– már az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet (OFI) által jegy-
zett –, valamint az Eszterházy 
Károly Egyetem Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) 
által fejlesztett Újgenerációs 
tankönyvek közül – kezdte a 
Dienes iskola vezetője. Simon 
Andrea elmondta, alsó tagoza-
ton a magyar nyelv- és iroda-
lomból mindenekelőtt az Apá-
czai Kiadó köteteit használják a 

tanárok, míg matematikából az 
Újgenerációs könyveket. A felső 
tagozaton nyelvtanból, történe-
lemből, természetismeretből, 
továbbá biológiából és kémiából 
zömmel a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó, irodalom terén 
pedig az Apáczai kiadványait 

forgatják. A többi tantárgyból 
az Újgenerációs tankönyvek 
kerülnek előtérbe.

A Dienesben idén (is) három 
első osztálynyi nebuló, összesen 
57 kisdiák kezdheti meg tanul-
mányait német egy-egy nemze-
tiségi kétnyelvű, német nem-
zetiségi nyelvoktató, valamint 
általános tantervű osztályban. 
Utóbbiban angol nyelv és infor-
matika oktatással egészül ki a 
tananyag. Az igazgató vélemé-

nye szerint a 19-20 fős osztály 
létszámokkal előtérbe kerülhet 
a gyermekek egyéniségének ki-
bontakoztatása. A tankönyvek 
átvételénél a pedagógusok mel-
lett négy diákmunkás segédke-
zett, egy volt tanítvány pedig 
közösségi szolgálat keretében 
jelentkezett a munkára – tette 
hozzá Simon Andrea. A Dienes 
tanulói az első tanítási napon 
kapják kézhez tankönyvcso-
magjaikat.

„A tankönyvjegyzéken sze-
replő és az érvényes kerettanter-
vet alkalmazó tankönyvek közül 
választhattak a szakmai munka-
közösségek. Lényeges szempont 
az I. Béla gimnáziumban, hogy 
legyenek online elérhető digi-
tális anyagok a tankönyvekhez 
kapcsolódóan, de a digitalizált 
tankönyv is kulcskérdés” – erről 
már Hajós Éva, a középiskola 
intézményvezetője beszélt. Egy 
tantárgyhoz jellemzően vala-
mennyi évfolyamon ugyanattól 
a kiadótól rendelnek  köteteket 
– nagyrészt a Nemzeti Tan-
könyvkiadó és az Eszterházy 
Károly Egyetem kiadásában 
megjelenteket. Gimnáziumuk-
ban a nyelvkönyvek választéka 
széles: angolból népszerűek pél-
dául az Oxford Kiadó anyagai, 
míg német nyelvből a Hueber 
Magyarországi Képviselete ki-
adványait hasznosítják.

A gimnáziumban 112 diák 
kezd majd a kilencedik évfolya-

mon, négy osztályban, reál-in-
formatikai, geo-informatikai,  
angol-informatikai, humán-ide-
gen nyelvi, sport-idegen nyelvi 
profilon. Az intézményhez tar-
tozó szedresi, medinai általános 
iskolában szeptemberben húsz 
kis elsős kezdi meg tudása gya-
rapítását.

A tankönyvek átvételére a 
diákmunkások mellett mozgó-
sították a karbantartót és udva-
rost is, de még kerekes székes 
könyvtárosuk is segédkezett 
– árulta el Hajós Éva. Saját di-
ákjaik a közösségi szolgálat 
keretében közreműködnek a 
könyvek augusztus végi szortí-
rozásában. A gimnáziumban a 
9. évfolyamos tanulók kapnak 
ingyenesen könyvet, a felsőbb 
évfolyamokon – amennyiben 
jogosultak normatív kedvez-
ményre és igényelték – további 
70 diák juthat térítésmentesen 
könyveihez.  
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Kapkodnak a magyar búzáért Európában
A világ és így Európa nagy 
gabonatermő területeit is 
aszály sújtotta idén. Hazánk-
ban ugyan több, mint ötmil-
lió tonna őszi búza termett 
országosan, a termésátlag vi-
szont 7 százalékkal kevesebb, 
mint az elmúlt öt évben.

Az árak markáns emelkedést 
mutatnak, ami ellensúlyozza 
a gazdák mennyiségi kiesését. 
Európa-szerte hirtelen kelendő-
vé vált a magyar búza, miután 
Németországban 10 millió ton-
nával kevesebb termett. Figye-
lemreméltó adat, hogy ezekben 
a napokban – lengyel és német 
kereskedők révén – nagyjából 
2,5 millió tonna magyar búza 
kerül magas áron az európai 
piacra – nyilatkozta lapunknak 
Vendégh Edit, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) Tolna 
megyei szervezetének elnöke.

Az őszi búza Tolna megyei ter-
mésátlaga elmarad a tavalyitól. A 
hektáronkénti 5.8 tonna átlagos, 
de jelentős szórást mutat (3.5 és 
8 tonna/hektár között), és a mi-
nőség is változó. A betakarított 
termés a „takarmány” és a „ja-
vító” minőség között ingadozik, 
de általánosságban egyharmada 
étkezési, kétharmada takarmány 
minőségűnek mondható.

A viszonylag csapadékos ősz-
ben a búzatáblák szépen fejlőd-

tek és jó kondícióval teleltek át. 
A májusi szárazsággal azonban 
a kalászok rövidebbek, a szemek 
kisebbek lettek. A betakarításkor 
tapasztalt csapadékos időjárás 
akadályozta a munkát és rontot-
ta a minőséget – hangsúlyozta 
Vendégh Edit. A nyári csapadék 
miatt a búza fehérje- és sikértar-
talma, de hektolitertömege sem 
közelíti meg az elvárt szintet.

Kedvezett viszont a nyár a 
kukoricának, ám a hőség még 
okozhat gondot – hívta fel a fi-
gyelmet a kamarai elnök, nyo-
matékosítva: a kora nyári csa-
padékos időjárás rontotta ugyan 
a nyári betakarítású növények 
helyzetét, legalább annyira hoz-
ta kedvező helyzetbe az őszieket.

Tolnában az őszi betakarítású 
gabonák közül a legnagyobb te-
rületen – mintegy ezer hektáron 
– kukoricát termelnek. Ennek 
a haszonnövénynek kedvezett 

a csapadékos időjárás, hiszen 
az átlagosnál nagyobb csövek 
fejlődhettek, ugyanakkor az 
állomány is szinte „talpig zöld, 
jó kondíciójú” – értesültünk. A 
homokosabb talajú területeken 
már nem ilyen jó a helyzet: a he-
tek óta tartó aszály okán a nö-
vények derékig „felszáradtak”, a 
csövek is rövidek, sok esetben 
hiányosan termékenyültek. Az 
ilyen talajokon a közepesnél is 
alacsonyabb átlagtermés vár-
ható. Összességében azért átla-
gosan jó kukoricatermés mu-
tatkozik, a megyei átlag becsült 
értéke eléri, sőt meg is haladja 
a hektáronkénti 8 tonnát. Már 
csak a kérdés: meddig tart a je-
lenlegi hőhullám...

Az, hogy növekedhet-e a ter-
mésátlag és apasztható-e annak 
ingadozása, a fajtaválasztástól és 
az öntözéstől függ. E téren aktív 
munkát végez a Nemzeti Agrár-

gazdasági Kamara – jelezte Ven-
dégh Edit.

A harmadik legnagyobb te-
rületen termesztett őszi beta-
karítású növény megyénkben 
a napraforgó. Csaknem ezer 
hektáron termesztik, de évről 
évre emelkedő tendenciát mu-
tat, mind kedveltebb haszonnö-
vény. Állománya a kukoricához 
hasonlóan jó kondícióval bír: a 
szárazság miatt elhúzódó he-
terogén kelés volt tapasztalha-
tó, virágzása a szokottnál kissé 
korábbinak, rövidebbnek bizo-
nyult. Ugyan jellemzően nagy 
tányérok fejlődtek, ám ezekben 
már több helyütt gombabeteg-
ség ütötte fel a fejét.   Gy. L.

Tolna megyében július 31-
ig mintegy 50 ezer (49.07) 
hektárnyi területről 282.479 
tonna őszi búzát arattak 
le, míg 9241 hektárnyi te-
rületről – Somogy megyét 
megelőzve a déli régióban 
– 50.114 tonna őszi árpát 
takarítottak be. A rozs 143 
hektáron 680 tonnát, a zab 
482 hektár területen 1555 
tonnát, az őszi káposztarep-
ce 15.404 hektáron 52.974 
tonnát hozott, míg a tapaszi 
árpa 1327 hektáron 7025 
tonnát, a magborsó 325 hek-
táron 410 tonnát adott.

Szent István Nap – 2018. augusztus 20.
PROGRAMOK:
•  08:45 Ünnepi szentmise  

– Belvárosi római katolikus 
templom

•  09:45 Ökumenikus kenyér-
szentelés és templomi áldás 
– Belvárosi római katolikus 
templom

•  10:00 – 18:00 Bazsarózsa Népi 
Játékpark – Béla király tér
A játékpark tolna megyei nép-

művészeket, kézműveseket ösz-
szefogva azzal a céllal jött létre, 
hogy a népi hagyományokat já-
tékos keretben adja át az ifjú ge-
nerációknak. A belépés díjtalan.

• 10:00 Felvonulás – Béla király 
tér – Szent István tér

• 10:00 Térzene a Magyar Nem-
zeti Rézfúvós Kvintettel – Béla 
király tér

A zenekar felvezeti az ünnepi 
felvonulást, majd a Szent István 
téren közreműködnek a Szent 
István szobor koszorúzásán.

A Szent István szobor ko-
szorúzása előtt beszédet mond 
Gyurkovics János önkormány-
zati képviselő. Közreműködik a 
Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete.

•  16:00 Band Of StreetS – Béla 
király tér
A New Orleans-i hagyomá-

nyokat követve létrejött zenekar 
kizárólag akusztikusan, csak fú-
vós és ütős hangszereken, szín-

pad és hangosítás nélkül játsza-
nak. Repertoárjuk a ’90-es évek 
slágereitől a mai zenékig terjed.

•  17:00 Firebirds – Béla király tér
Időutazó vándorcirkusz, ahol 

három fura figura egy gőzhajtá-
sú velocipéd-triciklivel járja az 
idő és a tér végtelen labirintusát. 
Feltett szándékuk, hogy amerre 
járnak nevetésre és tapsolásra 
bírják a helyieket, mert csak 
így menthetik meg a világot. 
Előadók: Zoletnik Zsófia/Kollá-
nyi Julianna, Kiss Gergely, Mező 
András/Lenhardt József.

•  21:00 VIRTUS tánc-cirkusz – 
Béla király tér
A Virtus az első olyan ma-

gyar produkció, amely a kortárs 
tánc és az underground cirku-
szi világ ötvözéséből született, 
lendületes zenével, a színházi 
tér számos síkját kihasználva, 
sajátosan magyar ízzel. Az al-
kotók-előadók humorral áb-
rázolják a sajátosan magyar 
élethelyzeteket és az emberi 
kapcsolatokban rejlő feszültsé-
geket. Előadók: a Duda Éva Tár-
sulat táncművészei, cirkuszmű-
vészek: Zoletnik Zsófia, Mező 
András (Tűzmadarak). Ko-
reográfus-rendező: Duda Éva.

•  22:30 Ünnepi tűzijáték – Béla 
király tér

Világ Mozi filmklub
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum tisztelettel meghívja az érdek-
lődőket a „Háborútól háborúig. Képes várostörténet 1918-1945” 
című időszaki kiállításhoz kapcsolódó Világ Mozi filmklubba.
A vetítések időpontja: kéthetente, hétfőnként 14:00 óra.
Helyszíne: a múzeum könyvtárterme (Szent István tér 26.)
A filmklub augusztus végétől 2019 áprilisának végéig várja a 
mozi szerelmeseit a két háború közötti korszak nemzetközi és 
magyar filmsikereivel.

Ízelítő a programból:
•  2018. augusztus 27. A diktátor – amerikai politikai szatíra 

(1940.). Rendezte és főszereplő: Charlie Chaplin.
•  2018. szeptember 10. Egy szoknya, egy nadrág – magyar film- 

vígjáték (1943.). Főszereplők: Latabár Kálmán, Turay Ida, 
Csortos Gyua, Mály Gerő.

•  2018. szeptember 24. Mata Hari – amerikai filmdráma 
(1931.). Főszereplők: Greta Garbo, Ramon Novarro.

•  2018. október 8. Meseautó – magyar romantikus vígjáték 
(1934.) Főszereplők: Kabos Gyula, Perczel Zita, Tolnay Klári, 
Gózon Gyula.
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Zarándok-festő ad ösztönzést a lelki változáshoz
Számtalan magyar – egykor 
volt és jelenlegi – megye-
központban hagyta már te-
vékenységének lenyomatát 
az a budapesti zarándok-fes-
tőművész, akinek munkáit a 
Kárpát-medencén belül vég-
re Szekszárdon is megcsodál-
hatjuk.

A 42 esztendős László Dániel 
több zarándoklaton is részt vett. 
Festményeivel Máramarosszi-
gettől Csíkszeredán át Makón, 
Kecskeméten, Pécsett és Ara-
don is találkoztak az érdeklő-
dők, legközelebb pedig Szentes-
re ér vallási témájú tárlata.

László Dániel életének va-
lamennyi szegletét a festészet 
határolta be. A fiatal művész 
kétféle témában alkot: egyrészt 
a Kárpát-medencében több 
évtizede tapasztalható – sa-
ját bevallása szerint – tárgyi 
„rom” kultúra posztszocialista 
épületbelsői, valamint realista 
enteriőrök inspirálják. Ezen te-
rekben – mint mondja – a be-
sütő napsugár adja a reményt, a 
„fényt” az alagút végén egy ide-
ális környezet megteremtésére. 
Témaválasztásában másrészt 
a már említett zarándoklatok 

kapnak helyet: 2009-ben az El 
Camino-n, 2010-2011 folyamán 
a Kárpát-medencei Mária úton 
járt, majd élményeiből soroza-
tokat is festett. Ezek nyomán 
elhatározta, hogy valamennyi 
volt vármegyeközpontban kiál-
lítja alkotásait, inspirációt adva 
a szemlélőnek a vallási útvona-
lak megtételéhez.

– Szekszárd kiváló adottsá-
gokkal rendelkező város, hiszen 
a déli Mária út kereszteződésé-
ben található – erről már dr. 
Máté István beszélt augusztus 
10-én, a Művészetek Házában, a 
kiállítás megnyitóján. A humán 
bizottság alelnöke jelenünk ki-
üresedett világát felemlegetve 
hangsúlyozta: a magyarság és 
a nyugati világ beteg, mert ma-

teriális javakból sokkal több 
jut, mint spirituális, lelki táp-
lálékból. Úgy érzi, a magyarság 
akkor léphet új utakra, ha spi-
rituálisan megújul. A Mária-út 
tárlat kapcsán a képviselő azt 
javasolta: ki-ki egy hetet töltsön 
el zarándoklaton, ahhoz, hogy 
változás lépjen fel gondolko-
dásában. „Ezek a képek segí-
tenek felismerni, mi a fontos 
számomra, mit kell befelé meg-
keresnem” – mondta dr. Máté 
István, kiemelve: a zarándoklat 
során fizikálisan megyünk egy 
úton előre, de a lényeg valójá-
ban a belső utazás.

A tárlatot megnyitó Kürtösi 
Krisztián római katolikus plébá-
nos arról beszélt: Isten meghív 
bennünket zarándokolni, ha 

egy-egy kegyhelyre látogatunk. 
Ilyenkor az ember elhagyja ké-
nyelmes otthonát, hogy gazdag 
útra lépjen és előre nem látott 
eseményekben legyen része, 
hogy „a régi ember új emberré 
válhasson”. Mint jelezte, a zarán-
doklat nem túrázás. A megtisz-
tulás zálogaként két dologra van 
szükség: türelemre és alázatra. 
„Isten meghívott bennünket, 
hogy aztán emberként zarándo-
koljunk felé. Merjünk elindulni!” 
– ösztönözte a hallgatóságot a 
plébános.  - gyimóthy - 

Valódi színházi élményt ígérő darabok az új évadban
A 2018/19-es évadban két felnőtt, egy pódium és három gyermek 
bérlettel várja a színházkedvelő közönséget a Babits Mihály Kul-
turális Központ. Olyan darabokat választottak, amelyek meghitt 
pillanatokat, szórakoztató perceket és valódi színházi élményt nyúj-
tanak majd színész és közönség számára egyaránt.

 
Múzsa bérlet:
•  Federico Garcia Lorca: Ber-

narda Alba háza – Spirit Szín-
ház Budapest

•  John Updike – Tasnádi István: 
Az eastwicki boszorkányok – 
Játékszín Budapest

•  Szakonyi Károly: Két nő – Já-
tékszín Budapest

•  Arthur Miller: Pillantás a híd-
ról – Zenthe Ferenc Színház 
Salgótarján

Orfeum bérlet:
•  Molnár Ferenc: Az ördög – 

Váci Dunakanyar Színház, 
Zenthe Ferenc Színház Salgó-
tarján

•  Ivan Kušan – Tasnádi István: 
Balkán kobra – Turay Ida 
Színház Budapest

•  John Kander – Fred Ebb: Caba-
ret – Turay Ida Színház Budapest

•  Agatha Christie: És már senki 
sem (Tíz kicsi néger) – Játék-
szín Budapest

Pódium bérlet:
•  Péterfy-Novák Éva: Egyasszony 

– Orlai Produkció Budapest
•  Szerelmem Erdély – Rékasi 

Károly Wass Albert estje – Jó-
zsef Attila Színház Budapest

•  Topolcsányi Laura: Zita „Ma-
gyar királynék” sorozat – 
Turay Ida Színház Budapest

Bérleten kívüli előadások
•  Topolcsányi Laura: A medve 

nem játék! Székely pajzán tör-
ténetek –Turay Ida Színház 
Budapest

•  Michael Cooney: Nicsak, ki 
lakik itt? – Bánfalvy Stúdió 
Budapest

•  Az Őrült Nők Ketrece – Kul-
túrbrigád, Átrium Produkció 
Budapest

•  Christopher Hampton: Ve-
szedelmes viszonyok – Spirit 
Színház Budapest

Óvodás, Kisiskolás és Kisisko-
lás PLUSZ bérlet
•  Harsányi Gábor: Csetlő-Botló 

Fajankó – Fogi Gyermekszínház
•  Thuróczy Katalin – Arany Ta-

más: Keszekusza varázspálcája 
–Múzs-Art Színházi és Művé-
szeti Műhely

•  Borbély Viktória: Rigócsőr 
Király – Nektár Színház Bu-
dapest

•  Móra Ferenc: Kincskereső 
kisködmön – Petőfi Színház 
Veszprém

•  Béres Melinda: Csingiling és 
a kalózok – Turay Ida Színház 
Budapest

A 2017/18-as évadban bérlet-
tel rendelkezők augusztus 31-én 
(péntek) 20 óráig újíthatják meg 
helyeiket, amennyiben ugyanar-
ra a bérletre és székre szeretné-
nek bérletet váltani. 

A Múzsa, az Orfeum és a Pó-
dium bérletekre az új bérletesek 
szeptember 1. (szombat) 14 órá-
tól szeptember 12. (szerda) 20 
óráig válthatják meg bérleteiket.

A Múzsa és Orfeum bér-
let árai: 14.000,- Ft (I. hely), 
13.000,- Ft (II. hely), 12.000,- Ft 
(III. hely). 

Szabadjegy: 3.300,- Ft – 
3.800,- Ft. Az őrült nők ketrece 
c. előadás jegyára: 6.900,- Ft – 
7.500,- Ft.

Pódium bérlet (előadások a 
rendezvényteremben): 5.300,- 
Ft. Szabadjegy: 2.000,- Ft.

Bérletárusítás a jegypénztár-
ban: hétfőtől szombatig, 14:00 
– 20:00 óráig.

Szüret: tragédiát előzhet meg az elővigyázatosság
A most kezdődő időszak a 
szüreté, a borkészítésé. Saj-
nos, minden évben találkoz-
hatunk mustgáz okozta mér-
gezésekkel, pedig a tragédiák 
körültekintéssel és elővigyá-
zatossággal megelőzhetők 
– hívta fel a figyelmet a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság.

A szüret után óvatosnak 
kell lennünk a borospincék-
ben: az erjedés közben nagy 
mennyiségű szén-dioxid gáz 
szabadul fel, amit a köznyelv 
csak mustgázként emleget. A 
szén-dioxid színtelen, szag-
talan, nehezebb a levegőnél, 
így alulról fölfelé, a padozat-

tól kiindulva tölti ki a pincét, 
a járatokat.

A pincében képződő gáz 
szén-dioxid tartalma elérheti, 
vagy meghaladja a 10 térfogat 
%-ot, akkor azt belélegezve a 
rosszullét és az eszméletvesztés 
nagyon gyorsan, szinte észre-
vétlenül következik be, így a 
pincében lévő személyben nem 
tudatosul, hogy nincs elég oxi-
gén a levegőben. Szén-dioxid 
gáz mérgező az emberi szerve-
zetre, ezért annak rövid idejű 
belélegzése elegendő, hogy ful-
ladás, eszméletvesztés és végül 
halál legyen a következmény.

A legegyszerűbb megelőzé-
si lehetőség a gyertyapróba: a 
pincét térdmagasságban tartott 

égő gyertyával érdemes megkö-
zelíteni, s ha az elalszik, akkor 
ott feltehetően nagy koncent-
rációban mustgáz van jelen. A 
legjobb védekezés a járatok ala-
pos kiszellőztetése, ventillátor 
alkalmazása, illetőleg gázérzé-
kelő felszerelése.

Mi a teendő, ha már megtör-
tént a baj? Gyakori probléma, 
hogy sokan megfelelő védelem 
nélkül próbálnak bajba jutott 
ember segítségére sietni, és men-
tés közben maguk is belélegzik 
a veszélyes gázt. Ezért senki ne 
próbáljon egyedül ájult ember 
segítségére sietni, amennyiben 
ilyen esetet észlel, hívja a 112-es 
segélyhívó számot!  

 Forrás: kadarka.net

László Dániel (1976) a 
Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen szerzett festő 
diplomát. Tagja a Fiatal 
Művészek Stúdiójának, il-
letve a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületé-
nek (MAOE), míg 2001-től a 
SENSARIA Képzőművészeti 
Egyesület elnöki tisztségét 
tölti be. A Barcsay-díjas al-
kotó munkássága során Szé-
kely Bertalan- és Derkovits 
Gyula Képzőművészeti Ösz-
töndíjban is részesült.

Hetvenegy évvel ezelőtt érettségiztek a Garayban
A Garay János Gimnázium-
ban 1947-ben érettségizett 
osztály három egykori diákja 
látogatott el régi Alma Mate-
rébe július 10-én.

A Szilvásváradon élő Leic József, 
valamint a szekszárdi Garay Fe-
renc és dr. Tollár Tibor előbb a 
gimnázium folyosóján megkeres-
te a 71 évvel ezelőtt készült osz-
tályképet – csak nekik nem volt 
hagyományos tablójuk –, majd 
Heilmann Józsefné igazgató és 
Gerzsei Péter tankerületi igazga-
tó társaságában elevenítették fel a 
régmúlt diákéveket.

A háború kitörésének évében, 
1939-ben kezdték az akkor még 
nyolcosztályos gimnáziumot, 
amely a tudásszerzés mellett a 
diákcsínyek, a máig tartó barát-
ság és az emberi tartás megszer-
zése okán maradandó emlék 
mindhármuk számára.

A vidám történeket sem nél-
külöző elbeszéléseikből megtud-

hattuk például, hogy az osztályuk 
egyik fele olasz, a másik francia 
nyelvet tanult – természetesen a 
kötelező latin mellett. A Grábó-
con született, 90 esztendős Leic 
József – aki a mai napig őrzi a 
beiratkozáskor kapott nyugtát 
Faludi Ferenc igazgató aláírásá-
val – elmondta: az ő évfolyamuk 
volt az első, amikor lány járhatott 
a gimnáziumba.

Az 1927-es születésű Garay 
Ferenc a pécsi hadapród iskolá-
ból került a szekszárdi gimnázi-
umba. „Nagyon szívélyesen fo-
gadtak a többiek. Úgy éreztem, 
mintha hazaérkeztem volna” 
– emlékezett vissza a Feri bácsi, 
aki később megjárta frontot. A 
második világháború végét Prá-
gában érte meg, ott esett rövid 
időre szovjet fogságba, majd 

hazatérve együtt fejezhette be 
tanulmányait társaival.

A 89 esztendős dr. Tollár Ti-
bor, az 1956-os forradalom is-
mert szekszárdi alakja felidézte, 
hogy a lányokkal még az órák 
közti szünetekben sem szaba-
dott beszélgetni. Emlékeztetett: 
a háború alatt, 16–17 évesen le-
venteként teljesítettek szolgála-
tot a palánki Fehér-hídnál. Éjjel 
puskával lőtték a szovjet repü-
lőket, másnap fegyverrel men-
tek tanulni az akkor a bíróság 
tárgyalójában működő iskolába. 

Két évvel a II. világháború 
végét követően, 1947. május 12-
én 41 nappali tagozatos és négy 
magántanuló végzett a gim-
náziumban. Osztályfőnökük 
Wallacher László, később pedig 
dr. Tárkányi Ernőné Bánfalvi 
Júlia volt. Abból az osztályból 
ma már csak öten élnek: a most 
találkozott három egykori diák 
mellett Steller Ilona és Takács 
Károly.   - fl -
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FELADATOK:
• Hálózatfejlesztési kivitelezések műszaki ellenőrzése
kivitelezési feladatok koordinálása
• Közműegyeztetések lebonyolítása, tulajdonosi 
hozzájárulások kezelése
• Kisebb hálózatfejlesztési feladatok felmérése, ter-
vezése, költségvetés számítása
• Egyedi beköthetőségi vizsgálatok elvégzése és há-
lózatfejlesztési feladatok előkészítése, koordinálása

ELVÁRÁSOK:
• Minimum középfokú műszaki végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnika ismeretek
• Jó kommunikációs készség
• Megbízhatóság, pontosság, precizitás
• Adminisztratív fegyelem

ELŐNY:
• Felsőfokú műszaki végzettség
• Távközlési területen szerzett tapasztalat
• CAD alapú nyilvántartási rendszerek ismerete
• Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
• Dinamikusan fejlődő stabil vállalati háttér
• Versenyképes jövedelem
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások, cafeteria
• Lehetőség szakmai fejlődésre
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Fiatalos csapat, jó légkör

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Szekszárd

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:
•Teljes munkaidő

MUNKAKEZDÉS:
• Azonnal, megegyezés szerint

Jelentkezésüket fényképes önéletrajzzal 
az allas@tarr.hu e-mail címre várjuk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. augusztus 31.

Az alábbi munkakörbe keressük tapasztalt kollégánkat:

Műszaki referens
Tarr Kft. hálózatfejlesztési osztályára keresünk cégünk hálózatfejlesztési feladatainak

támogatására kollégákat. Feladataik elsősorban tervezés támogatási és kivitelezés
támogatási tevékenységekből állnak.

(03522)

Szekszárdi Nyomda Kft.
FŐKÖNYVELŐT keres

Főbb feladatok, munkák:
•  A számviteli törvény előírásai szerint napi könyvviteli, 

pénzügyi feladatokban való aktív részvétel, valamint 
azok irányítása és ellenőrzése;

•  A cég adóbevallásainak, éves és egyéb hatósági beszá-
molóinak elkészítése;

•  havi, negyedéves, éves pénzügyi kimutatások, jelenté-
sek, zárások, beszámolók elkészítése;

•  Kapcsolattartás a hatóságokkal és a könyvvizsgálat tá-
mogatása;

•  5 fős csapat irányítása;
•  Ügyvezető munkájának segítése riportokkal;
•  A munkaügyi feladatok és folyamatok, bérszámfejtés 

ellenőrzése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Számviteli és/vagy pénzügyi diploma vagy egyéb szak-

irányú végzettség;
• Mérlegképes könyvelői végzettség;
• Min. 5 éves szakmai tapasztalat;
•  Kiváló vezetői kompetenciák, min. 3 éves vezetői ta-

pasztalat;
• Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség, önállóság.
•  Novitax irodai program ismerete előnyt jelent

Önéletrajzokat kérjük a titkarsag@szekszardinyomda.hu 
e-mail címre elküldeni. (03525)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 20-tól augusztus 24-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Az állam
alapítás ünnepe

(03529)

MENÜ Augusztus 20. Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 23. Augusztus 24.

„A”
1050 Ft

Palócleves Grízgaluska 
leves

Zellerkrém-
leves Marhahúsleves

Túrós
derelye,

édes tejföl

Lecsós
csirkecomb,

rizs

Milánói 
borda,

sajt

Főtt 
marhaszelet,

gyümölcs
mártás,

pirított dara

„B”
1050 Ft

Palócleves Grízgaluska 
leves

Zellerkrém-
leves Marhahúsleves

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Vasi pecsenye, 
fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Székely-
káposzta, 

tejföl

Rakott 
karfiol

Napi
ajánlat
950 Ft

 Rántott 
sertésborda,

steak 
burgonya,
friss saláta

 Rántott 
sertésborda,

steak 
burgonya,
friss saláta

 Rántott 
sertésborda,

steak 
burgonya,
friss saláta

 Rántott 
sertésborda,

steak 
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Jércemell 
roston, 

édesburgonya-
pürével

Jércemell 
roston, 

édesburgonya-
pürével

Jércemell 
roston, 

édesburgonya-
pürével

Jércemell 
roston, 

édesburgonya-
pürével

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

(03527)

SZÁMLAKÉPES
ALBÉRLETET

keresünk Szekszárdon
két diák részére, 

10 hónapra ősztől.
Tel.: 06–20/262–76–68

(03537)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03526)
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Július 12-ei rejtvényünk megfejtése: Robert De Niro, Apádra ütök, Taxisofőr
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szamosfalvi Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Jobb a bölcsek dorgálását 
hallgatni, mint ha az osto-
bák énekét hallgatja valaki!”
 (Prédikátor könyve 7,5)

A nyári szünet lazaságában 
gyerkőceim rákaptak a ször-
fözésre. No, persze nem a ten-
geren, hanem a neten űzik ezt 
a „sportágat”. Sokszor hallom 
kacagásukat, máskor felhábo-
rodásukat, mellyel kommen-
tálják az éppen hallott, látott 
élményeket. Kíváncsiságom, s 
persze szülői kötelességem, újra 
és újra odavonz, hogy velük 
együtt morogjak és nevessek 
a vicces videókon ország-világ 
elé tárt butaságon, az „ostobák 

énekén”. Egészen leköti a be-
vonzott figyelmet egy-egy ilyen 
műsor, hiszen az emberi üres-
ség magamutogatásán könnyű 
nevetni vagy háborogni. Pedig 
elég lenne környezetünkre, sőt 
(!) olykor magunkba nézni, 
hogy hasonlóval találkozzunk 
– de ez túl fájdalmas, ezért 
nem kívánt elfoglaltság. 

A prédikátor szavain, a 
Szentíráson keresztül Isten 
mégis újra megfricskáz ben-
nünket egy kicsit, s egyben 
meg is kérdezett: Mire figyelsz? 
Kit és kire hallgatsz? 

A bölcsek dorgálása nem 
túl szórakoztató. Nincs is rá 
igényünk, hogy megmondják 

nekünk a „tutit”: pedig teszi 
ezt a főnök és a szülők, megte-
szik ezt a felnőtt gyermekeink, 
sőt, még a szomszéd is jobban 
tudja nálunk! Ugye!

Augusztus 20-ra készülve, 
Szent István intelmei, dor-
gálása és szeretetteljes bizta-
tása is az eszembe jutott. Az 
„ostobák éneke” rövid életű 
vigasság, az értelmes intelem, 
akár a dorgálás viszont életet 
formál és gazdagít. Olykor 
életet ment! Az igazi bölcses-
ség, a teljesség maga Istennél 
van, akire érdemes hallgatni, 
akinek dorgálása is szeretetből 
fakad, amiből akár komoly, 
akár könnyedebb formában 

is érdemes meríteni. Ahogyan 
tette ezt István királyunk ma-
gára nézve és az egész ország 
javára tekintve is. 

Szívből kívánom valameny-
nyiünknek, hogy a nyári ki-
kapcsolódás része hadd legyen 
a lelki feltöltődés is: a bölcses-
ség keresése, az értelmes be-
széd használata, a tartalmas 
szórakozás megtalálása, az 
Istennel való találkozás csodá-
latos utazása, a csendben-lét 
áldása, a dorgálás megszívle-
lése, a nevetés tisztító ereje, az 
együttlét békessége. Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

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

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

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

(03530)

•  Korzika a szépség szigete autóbusszal. 
Szeptember 8–17. 111.500,- Ft/fő

•  Toscana Cinque Terre – Veneto köruta-
zás autóbusszal. Szeptember 8–14. 129.900,- Ft/fő

•  Provance-tól az óceán partig autóbusz-
szal. Szeptember 14. 199.800,- Ft/fő

Utazzon velünk és egy felejthetetlen élményben, nyaralásban 
és kalandban lesz része!

Szeptemberi autóbuszos utazások:

Külföldön edzőtáboroztak
Hat napos edzőtáboron vett 
részt a Szekszárdi Sportköz-
pont vízilabda szakosztálya a 
horvátországi Zadarban júli-
us végén.

A serdülő korosztály 12 tagja 
és edzőjük, Sóvári Gábor a he-
lyi VK Zadar 1952 meghívásá-
nak köszönhetően rendkívül 
hasznosan és jó körülmények 
között tölthettek el szűk egy 

hetet. Naponta két vízi és egy 
szárazföldi edzéssel készültek 
a fiatal sportolók a hamarosan 
induló szezonra. Természetesen 
szabad programra is volt idő: 
minden nap meglátogatták a 
káprázatos történelmi belvárost 
és kulturális programokból sem 
volt hiány.

A Sportközpont jégkorong 
szakosztálya, a Szekszárdi 
Jégmadarak sportolói augusz-

tus elején öt napot töltöttek 
Érsekújváron a pécsi egyesü-
lettel karöltve. A több mint 
50 gyermek naponta kétszer 
is jégre szállhatott, egy edzést 
pedig szárazföldön tartottak. 
A tréningek mellett kikapcso-
lódásra is jutott idő, így meg-
látogatták a helyi fürdőt, jártak 
Ógyallán, Magyarország első 
csillagvizsgálójában, amely ma 
már planetárium is, de volt sze-

rencséjük megnézni a helyi jég-
korong csapat Bratislava elleni 
izgalmas felkészülési mérkőzé-
sét, amit hála a szekszárdi és 
pécsi gyermekeknek hatalmas 
szurkolás kísért.

Kakas Krisztián, a szakosztály 
vezetője jó hangulatúnak és hasz-
nosnak nevezte az edzőtábort, 
hiszen mind szakmailag mind 
csapatépítés szempontjából a ma-
ximumot hozták ki belőle.   R. P.

Szenior bajnoki érmek
Július 29-én, hagyományo-
san rekkenő hőségben zajlott 
az szenior atléták országos 
bajnoksága.

A szekszárdi Szenior Atlétikai 
Club versenyzői folytatták igen 
eredményes szereplésüket: 12 
magyar bajnoki cím, 15 ezüst 
és 5 bronzérem mellett továb-
bi értékes helyezésekkel tértek 
haza Budapestről.

A legeredményesebb Dosz-
pod András (M80) és Honti 
József (M70) volt, akik há-
rom-három bajnoki címet sze-
reztek, míg Melegh Imre (M75) 
és Vass József (M65) két-két al-
kalommal állhatott fel a dobo-
gó tetejére. Rajtuk kívül László 
Zsuzsanna, Balogh István és 
Szegedi Gábor lett aranyérmes.
Eredmények:

Férfiak, 100 m: M60: 3. 
Reisch József 15.30. M65: 2. Ba-
logh István 15.28. M75: 1. Me-
legh Imre 16.21. 200 m: M50: 
2. Szegedi Gábor 27.77. 400 
m: M50: 3. Szegedi G. 1:04.1. 
800 m: M60: 4. Szekretár János 
3:02.83. 1500 m: M60: 7. Szek-
retár J. 6:33.9. M75: 4. dr. Soós 
László 8:13.2. 5000 m: M60: 2. 
Reisch J. 21:42.50. M60: 6. Szek-
retár J. 25:06.99. 80 m gát: M70: 

1. Honti József 24.15. 400 m 
gát: M50: 1. Szegedi G. 1:20.86.

Magasugrás: M50: 2. Varga 
Sándor 135 cm. M70: 1. Honti 
J. 105 cm. Távolugrás: M65: 1. 
Balogh István 374 cm. M70: 2. 
Honti J. 331 cm. Hármasugrás: 
M70: 1. Honti József 677 cm.

Súlylökés: M60: 3. dr. Péntek 
Imre 6.40 m. M65: 3. Halász Jó-
zsef 9.92 m, 7. Vass József 8.35 m. 
M80: 1. Doszpod András 9.09 
m. Diszkoszvetés: M60: 7. dr. 
Péntek I. 19.92 m. M65: 4. Ha-
lász J. 27.98 m, 5. Vass J. 21.48 m. 
M70: 3. Bucsányi Kálmán 23.71 
M. M80: 1. Doszpod A. 23.98 
m. Kalapácsvetés: M60: 5. dr. 
Péntek I. 19.41 m. M65: 1. Vass 
József 21.54 m. M70: 2. Bucsányi 
K. 23.63 m. M80: 2. Doszpod A. 
21.18 m. Gerelyhajítás: M65: 2. 
Halász J. 24.36 m. M70: 2. Bucsá-
nyi K. 23.36 m. M80: 1. Doszpod 
A. 15.93 m. Nehézkalapács: 
M60: 5. dr. Péntek I. 8.68 m. M65: 
1. Vass J. 9.97 m, 2. Halász J. 9.96 
m. M70: 2. Bucsányi K. 9.90 m. 
M80: 2. Doszpod A. 8.69 m.

Nők, súlylökés: W60: 2. László 
Zsuzsanna 6.71 m. Diszkoszvetés: 
W60: 2. László Zs. 18.11 m. Ka-
lapácsvetés: W60: 2. László Zs. 
14.65 m. Gerelyhajítás: W60: 1. 
László Zsuzsanna 17.76 m.  SZV

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 19. (vasárnap) – Huba
Huba: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 20. (hétfő) – Az államalapítás ünnepe! István, Vajk
István: görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú. 
Vajk: török-magyar eredetű; jelentése: gazdag.

Augusztus 21. (kedd) – Sámuel, Hajna
Sámuel: héber eredetű; jelentése: Isten meghallgatott.
Hajna: magyar eredetű, Vörösmarty Mihály alkotta meg a hajnal szóból a Zalán 
futása című művében.

Augusztus 22. (szerda) – Menyhért, Mirjam
Menyhért: héber eredetű; jelentése: királyi fény. 
Mirjam: héber eredetű, jelentése: 1.) a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, 
2.) keserű(ség).

Augusztus 23. (csütörtök) – Bence, Szidónia
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes. 
Szidónia: föníciai eredetű; jelentése: Szidón városából való nő.

Augusztus 24. (péntek) – Bertalan, Jonatán
Bertalan: arámeus-görög-latin eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia. 
Jonatán: héber eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Augusztus 25. (szombat) – Lajos, Patrícia
Lajos: germán-francia eredetű; jelentése: hírnév + háború.
Patrícia:  latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 19.
(vasárnap)

Augusztus 20.
(hétfő)

Augusztus 21.
(kedd)

Augusztus 22.
(szerda)

Augusztus 23.
(csütörtök)

Augusztus 24.
(péntek)

Augusztus 25.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 33o , min. 19o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 32o , min. 18o

gyengén felhős | kánikula
max. 33o , min. 18o

közepesen felhős | kánikula
max. 34o , min. 19o

közepesen felhős | kánikula
max. 34o , min. 18o

zivatar
max. 31o , min. 18o

zápor
max. 29o , min. 16o

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas

Tagozatánál
téli tárolásra alkalmas  

burgonya, vöröshagyma, 
lilahagyma, céklarépa

kedvezményes áron
megrendelhető 

előzetes előjegyzés alapján, 
kedden és pénteken, 
08:00 – 10:00 óráig 

a Babits Mihály Kulturális  
Központ mozi melletti

irodájában, vagy a 
+36–20/415–48–67

számú telefonon.
Szeretettel várunk minden 

kedves nyugdíjas és  
nagycsaládos megrendelőnket!FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT
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Új légiósokkal vette célba az Euroligát a KSC Szekszárd
Augusztus 13-án elkezdte a fel-
készülést a 2018/2019-es sze-
zonra a kupagyőztes, bajnoki 
ezüstérmes az Atomerőmű 
KSC Szekszárd kosárlabda csa-
patának magyar magja.

Bálint Réka, Gereben Lívia, Kiss 
Virág, Mansaré Manty, Studer 
Ágnes, Studer Zsuzsa és Theo-
doreán Alexandra részvételével 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
együttese hétfő délután meg-
kezdte a közös felkészülést a 
2018/2019-es évadra. A magyar 
keret egyelőre nem teljes, hiszen 
Vincze Nikolett az U16-os vá-
logatottal készül a péntektől 
Litvániában sorra kerülő A-cso-
portos Európa-bajnokságra. A 
csapat új légiósai közül Nevena 
Jovanovics már a jövő héten 
csatlakozik társaihoz, míg Abby 
Bishop és Frida Eldebrink érke-
zése szeptember elejére várható.

A szerb Jovanovics a KSC 
Euroliga-selejtező ellenfelétől, 
a francia bajnokságban bron-
zérmes Lille (Villeneuve d’Ascq) 
együttesétől érkezett. A 28 éves, 
182 cm magas, 2-3-as poszton 
bevethető válogatott játékos 
2013 és 2015 között két szezont 
húzott le a PEAC együttesénél, 
ahol Djokics edző keze alatt egy-
egy Magyar Kupa győzelmet és 
bajnoki ezüstérmet szerzett. 
Pécs után Törökországban és 

Franciaországban profiskodott. 
A szerb válogatottal 2015-ben 
Európa-bajnoki címet szerzett, 
2016-ban pedig bronzérmes lett 
a riói olimpián.

Az ausztrál Abby Bishop ko-
rábban a PEAC-nál (2014) és 
a DVTK-nál (2015) is eltöltött 
egy-egy fél szezont. A 29 éves, 
189 centi magas center pályafu-
tása során három évad erejéig 
kipróbálta magát a WNBA-ben, 
de megfordult Franciországban, 
illetve tavaly Oroszországban 
is. A középjátékos a 2012-es 
londoni olimpián Ausztráliával 
bronzérmet szerzett, 2010-ben 
pedig a Seattle Storm együttesé-
vel WNBA-t nyert.

A 30 éves, 174 centis svéd Fri-
da Eldebrink pályafutása során 
játszott Franciaországban (Tar-

bes, Bourges), Csehországban 
(Brno, Prága), Spanyolország-
ban (Rivas Ecopolis), Török-
országban (Besiktas, Mersin, 
Samsun, Botas) és Oroszország-
ban (Kurszk) is, továbbá egy 
szezon erejéig a San Antonio 
színeiben belekóstolt a WNBA 
küzdelmeibe is. A rutinos irá-
nyító hét szezonban szerepelt 
az Euroligában.

– A menedzsmenttel úgy 
választottuk ki az új légióso-
kat, hogy ne csak kiemelkedő 
kosárlabdatudásukkal, rutin-
jukkal segítsenek, hanem igazi 
csapatemberek legyenek. Igazi 
karakterek, akiket remélem, 
hogy a drukkereink is hamar 
a szívükbe zárnak majd, mert 
nekünk ez is fontos – húzta alá 
Djokics Zseljko vezetőedző.

Szabó Noémi szakmai igazga-
tó elmondta: jó hír, hogy Erica 
McCall új szerződésére is szignó 
került, így az amerikai erőcsatár 
is biztosan kék-fehér színekben 
kezdi meg a következő szezont.

Az alapozás kemény és mo-
noton munkáját megtörve már 
augusztus 25-én edzőmeccset 
játszik a KSC (zárt kapuk mö-
gött). A szekszárdiak szeptember 
közepén az egerszegi Göcsej Ku-
pán, szeptember 22–23-án pedig 
a Sió Kupán lépnek pályára.

A bajnokság nagy valószínű-
séggel október 3-án, szerdán 
rajtol a KSC számára. Rá egy 
hétre, október 10-én a Lille-t 
fogadják Studer Ágnesék az 
Euroliga selejtező párharcának 
első meccsén.   - fl -
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A női Euroliga 2018/19-es 
kiírásában a KSC a francia 
Lille (ESBVA-LM) csapatá-
val mérkőzik a csoportkörbe 
jutásért, az első mérkőzést 
Szekszárdon rendezik októ-
ber 10-én.

A párharc győztese az 
A-csoportban többek között 
az orosz Jekatyerinburg, a 
francia Bourges, valamint a 
Teja Oblakot leigazoló cseh 
USK Praha és a Szekszárdon 
is megfordult Eva Lisecet 
soraiban tudó olasz Famila 
Schio ellen léphet pályára.

Sporthírek
Íjászat. Az elmúlt hétvégén 
megrendezett terepíjász or-
szágos bajnokságon az Alisca 
Nyilai ÍE sportolója, Juhász 
Márton bajnoki címet szer-
zett PB-HB gyerek kategó-
riában, míg édesapja, Juhász 
László a felnőtt férfiak között 
lett bronzérmes.
Labdarúgás. Hiába vezetett 
a Szekszárdi UFC, a hajrában 
fordítani tudott az esélyesebb 
Dunaújváros a labdarúgó 
NB III Közép-csoportjának 
2. fordulójában (1–2). Kvan-
duk János fiatal együttesének 
gólját Hegedűs Márk szerezte 
az 52. percben.

Olasz siker a Korinthosz ultrafutó viadalon
Enrico Maggiola kis híján 
lekéste a rajtot, aztán elké-
pesztő idővel megnyerte az 
elmúlt hétvégén megtartott 
Korinthosz 160/80 kvalifiká-
ciós ultrafutó viadalt.

A négy éven keresztül megren-
dezett Korinthosz.hu verseny 
kinőtte magát: a 81 km-es via-
dalból a szervezők, Csillag Ba-
lázs és Márkus István a legendás 
Spartathlonra kvalifikáló ver-
senyt „faragtak”. A Szekszárdról 
zömmel a Sió- és a Duna-töl-
tésen haladó, Sióagárd és Bo- 
gyiszló érintésével Bajáig és 
vissza vezető 100 mérföldes 
(pontosan 161 km-es) ultrafutó 
viadalra nyolcvannál is többen 
neveztek előzetesen. Végül 77-
en vágtak neki egyedül, vagy ke-
rékpáros kísérőjükkel az embert 
próbáló versenynek

Ha a táv hossza önmagában 
még nem lett volna elég, az 
augusztus 10-én, pénteken 13 
órakor a Garay térről rajtoló 
mezőnyt a rekkenő hőség is ala-
posan meggyötörte. Persze, aki 
rajthoz állt, tisztában volt mind-

ezzel, hiszen az Athén és Spárta 
közötti legendás, 246 kilométe-
res viadalon is hasonló időjárás 
keseríti az indulók dolgát.

A Spartathlon hivatalos kva-
lifikációs versenyét az olasz En-
rico Maggiola (képünkön bal-
ról) nyerte. A trieszti futó – aki 
egy perccel a start előtt, egy 1,5 
literes ásványvizes palackkal a 
kezében érkezett meg a rajthoz – 
15:06:37 óra alatt teljesítette a tá-
vot, megelőzve két hazai ultrást, 
Gálik Ervint (15:53:54) és Gyön-
gyösi János Tibort (16:17:47). A 

legjobb hölgy az abszolút ver-
seny hatodik helyén záró Máténé 
Varju Edit lett (18:16:03).

A 160 km-es versenyen négy 
szekszárdi futó tette próbá-
ra felkészültségét. Közülük a 
legrövidebb idő alatt Takács 
Péter Balázs teljesítette a kö-
zel négyszeres maratoni távot, 
aki 18:22:09 órás idejével a 9. 
helyen futott be. Mintegy 40 
perccel később a 12. helyen 
érkezett a célba Rottler Zoltán 
(19:04:10), majd szűk egy óra 
múlva Taksonyi Szilárd is be-

futott (20:01:42). Az elképesztő 
távot 51-en teljesítették, 49-en 
a 24 órás szintidőn belül. Köz-
tük volt Fehérvári Attila is, aki 
22:53:30 óra elteltével érkezett 
vissza kísérőjével a Garay téri 
célba. Akik 21:30 órán belül 
teljesítették a távot, azok be-
kerültek a nevezők közé, s ha 
kisorsolják őket, akkor részt 
vehetnek a görögországi meg-
mérettetésen.

A Bajáról éjfélkor elstartolt 
80 km-es egyéni versenyt Simo-
nyi Balázs (6:43:56 óra) nyerte 
mindössze egy perccel meg-
előzve Rácz Róbertet (6:44:58). 
A táv egyetlen szekszárdi indu-
lója, Falusi Tamás 8:58:26 órás 
idővel a 40. helyen zárt.

A Keselyűsből indított 40 
km-es távon egyéniben Nagy 
Péter győzött (2:52:49 óra) a 
paksi Csótár Martin (3:12:12) 
és a szekszárdi Szakács László 
Gábor (3:53:24) előtt. A legjobb 
hölgy a negyedik helyen záró 
korábbi profi ökölvívó világ-
bajnok, dr. Csábi Bettina lett 
(3:54:40). A két rövidebb táv 
teljesíthető volt 2, illetve 3, 4 
és 5 fős váltóban is. (Részletes 
eredmények a korinthosz.hu 
weboldalon.)   - fl -

Idén nem szurkolhatunk szekszárdi kajakosnak a vébén
Azok után, hogy a júliusi 
horvátországi Európa-baj-
nokságról egy-egy arany-, 
ezüst- és bronzéremmel tért 
haza a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE ifjúsági válogatott kü-
lönítménye, szinte biztosnak 
tűnt, hogy legalább az egyik 
egységnek sikerül majd ki-
harcolnia a portugáliai világ-
bajnokságon való indulást. 
Sajnos nem így lett.

A kajak-kenu az első számú ma-
gyar sikersportág, ahol mind-
egyik versenyszámban hem-
zsegnek a nemzetközi kvalitású 
tehetségek. Hiába nyert érmet va-
laki az Eb-n, az aktuális viadalon 
újra bizonyítania kell, ha ott akar 
lenni a világbajnokságon is…

A hét elején – hosszú szünet 
után – újra a Holt-Dunán, a Tol-

nai Kajak-Kenus SE rendezésé-
ben zajlott a kvalifikációs orszá-
gos bajnokság, amely szekszárdi 
szempontból balszerencsésen 
végződött az ifjúságiak számára. 
Az egyesületnek ugyanis nem 
lesz versenyzője a szeptemberi vi-
lágbajnokságon, amire az elmúlt 
három évben nem volt példa.

Pedig a lányok most is közel 
álltak ahhoz, hogy utazhas-
sanak... A női kajak párosok 
első napi versenyén a három 
legjobb hazai egység szállt víz-
re. Kiderült, hogy a KSI erőtől 
duzzadó párosa verhetetlen, 
ám a még kvalifikáló máso-
dik helyre végig volt esélye az 
Eb-bronzérmes Bartos Zsófia 
– Nagy Viktória kettősnek. A 
hajrában azonban több kisebb 
dolgot elrontottak, így végül 
meg kellett elégedniük a szá-

mukra csalódást jelentő har-
madik hellyel.

Másnap egyéniben próbál-
tak vigasztalódni, de vírusos 
betegsége Nagy Vikit ekkor 
már esélytelenné tette arra, 
hogy odaérjen az első két hely 
valamelyikére. A nemzetközi 
szinten újoncnak számító Bar-
tos Zsófia azonban végig nagy 
elszántsággal versenyzett, ott 
lapátolt az első három között, 
és csak egy kis rutin hiányzott a 
kvalifikációhoz. Bajnoki harma-
dik helye első éves ifiként igazán 
remek teljesítmény.

Az idei Európa-bajnok, Mercz 
Marcel és Horváth Ádám páro-
sa rossz napot kifogva esélytelen 
volt a kvalifikációra, s végül he-
tedikként zárt. Az U23-asként a 
felnőttek között induló  Korsós 
Zsófia – aki párosban Nagy Vi-

kivel világ- és kontinens bajnok-
ságot is nyert – hatodik helye 
figyelemre méltó eredmény.

„Többet vártunk az ifiktől, de 
most nem voltak a csúcson, rá-
adásul remek ellenfelekkel talál-
kozhattak, köztük a síkvízen ér-
dekelt gyorsaságaikkal. Amikor 
Eb-t és vb-t nyertek, akkor sem 
értékeltem túl a sikert, és most 
sem vagyok pesszimista a jövőt 
illetően” – értékelt Jámbor Attila 
vezető edző a válogatót követő-
en. „A kajakozás igazából most, 
az ifi kort átlépve kezdődik. Hoz-
zá kell szokni a komoly konku-
renciához, az esetleges gyengébb 
szerepléshez is. Mindenkinek el 
kell döntenie: az eddigi sikerek 
folytatása érdekében vállalja-e 
az eddiginél még keményebb 
munkát! Persze  még ez sem je-
lent garanciát...  B. Gy.
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AGÓRA MOZI
Augusztus 19., vasárnap
14:30 –  Barátom, Róbert Gida
17:00 –  A kém, aki dobott 

engem
19:30 –  Sötét elmék

Augusztus 20., hétfő

17:00 –  A kém, aki dobott 
engem

19:30 –  Sötét elmék

Augusztus 21., kedd
17:00 –  A kém, aki dobott 

engem
19:30 –  Sötét elmék
Augusztus 22., szerda

17:00 –  A kém, aki dobott 
engem

19:30 –  Sötét elmék

Augusztus 23., csütörtök

14:30 –  Barátom, Róbert Gida

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 24., péntek

14:30 –  Barátom, Róbert Gida

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

Augusztus 25., szombat

14:30 –  Barátom, Róbert Gida

17:00 –  Papás babás

19:30 –  Meg – Az őscápa

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
KÖLESDI FEHÉRHÍMZÉS
A Kölesdi Díszítőművész Szak-
kör kiállítása - Bakta Galéria

„Csak tiszta forrásból”. A 
díszítőművész szakkör minta-
kincsét a régi kölesdi fehérhím-
zésből meríti. Ennek a tiszta 
forrásnak legszebb darabjai a 
vőlegényingek, melyek vászon-
ból, gyolcsból készített, szabad-
rajzú mintával díszített, válto-
zatos öltésekkel varrott férfi 
ingek. A Tolna Megyei Érték-
tár Bizottság 2014. májusában a 
kölesdi fehérhímzést a megyei 
értéktárba felvette, és a Magyar 
Értéktárba felterjesztette.

A Bakta Galériában augusz-
tus 2-án megnyílt tárlat szep-
tember 3-ig látogatható az in-
tézmény nyitvatartási idejében.

HIHETETLEN ENERGIÁK
Makovics Kornél fotóriporter 
vándorkiállítása – mozi előtér

Makovics Kornél 2009 óta 
foglalkozik komolyabban a 
fotózással. A Szekszárdi Fo-

tóklubnak 2012 óta tagja. Mun-
káira 2014-ben figyeltek fel és 
állásajánlatot kapott a Tolnai 
Népújságtól, azóta fotóripor-
terként dolgozik. Igazi szerel-
me a viharvadászat, az utóbbi 
években a legnagyobb sikereit 
is ezekkel a képeivel érte el.

Az augusztus 3-án megnyílt 
kiállítás képei egészen a hónap 
végéig láthatóak, az intézmény 
nyitvatartási idejében.

MÁRIA ÚT
László Dániel festőművész ki-
állítása – Művészetek Háza

László Dániel a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem fes-
tő szakán 2001-ben végzett, 
mestere Károlyi Zsigmond 
volt. A Fiatal Művészek Stúdi-
ójának 1999-től tagja, 2003 óta 
a SENSARIA Képzőművészeti 
Egyesület elnöke. Számtalan al-
kalommal szervezett és rende-
zett kiállítást. Végigjárta az ezer 
éves zarándokutat, az El Cami-
nót. Az ott készített fényképeit 
festette meg itthon könnyed 
ecsettel, olaj-vászon formában.

Az augusztus 10-én meg-
nyílt Mária út című kiállításon 
ezekből találnak válogatást az 
érdeklődők. A tárlat megtekint-
hető szeptember 9-ig, hétfő ki-
vételével naponta 09:00 – 17:00 
óráig. Jegyár: 500,- Ft, diák/
nyugdíjas: 300,- Ft.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége
2018. augusztus 20-án, hétfőn 11:00 órakor 
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGET tart 

a Szent István Házban, (Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)
melyen a kenyérszentelés után mindenkit megvendégelünk.

Az ünnepség keretében átadásra kerül
a Társaskör Közgyűlése által 2011. január 23-án alapított 

kitüntetést, a
„Horváth Károly Esperes Díj – A Társaskörért”

Az ünnepségen részt vesz Horváth István országgyűlési  
képviselő úr, Ács Rezső polgármester úr  

és Szekszárd Megyei Jogú Város képviselőtestülete is.
Kérem, látogassanak el a Társaskör 

Szent István Napi Ünnepségére!
Gyurkovics János, a Társaskör világi elnöke

MEGHÍVÓ
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára meghív-

ja az érdeklődőket a „Pillanatképek Szekszárd múltjából” című 
rendezvényére.

Időpont: 2018. augusztus 25. (szombat), 17:00 – 22:00
Helyszín: Vármegyeháza (Béla király tér 1.)

PROGRAM:
17:30 – 18:10 Adatok a középkori Szekszárd történetéből. 
Előadó: dr. Várady Zoltán főlevéltáros, levéltár-igazgató

18:30 – 19:10 „Kis város, nagy falu.” Szekszárd az elmúlt szá-
zadelőn. Előadó: dr. Csekő Ernő, Győr-Moson-Sopron Megye 

Soproni Levéltárának főlevéltárosa
20:00 – 20:40 Szekszárdi városkép a 20. század közepén. 

Előadó: Ruzsa Éva főlevéltáros, igazgató helyettes
21:00 – 21:40 A protestáns egyházak élete a 20. század ele-

jén, Szekszárdon. Előadó: Aradi Gábor levéltáros.
Az előadások előtt és között játékos feladatok keretében mu-

tatják be a levéltárban őrzött érdekesebb iratokat. A játékos 
foglalkozásokat Hecker Henrietta segédlevéltáros vezeti.

ÁCS REZSŐ polgármester
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát. 

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–30/370–8930. Dienes Valé-
ria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a szekszárdi ügyfélszolgálati iroda elköltözik!

2018. augusztus 21-től ügyfélszolgálatunk új címe:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (Alisca Terra N. Kft. telephelye)

Ezzel együtt változik az ügyfélszolgálat nyitva tartása, valamint a 
telefonos ügyfélszolgálati idő is, az alábbiak szerint: 

Alisca Terra Nkft. ügyfélszolgálati nyitva tartás

Ügyfélszol-
gálati Iroda 
Szekszárd 

Epreskert u. 9.

Pénztári
nyitva tartás

Telefonos 
ügyfélszol-

gálat

Hétfő 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Kedd 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Szerda 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Csütörtök 08:00 – 20:00 08:00 – 15:00 08:00 – 20:00

Péntek 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 09:00 – 12:00

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEVEZETŐI PÁLYÁZAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlése, mint fenntar-
tó a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Városi Bölcsődében intézményve-
zető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony ha-
tározatlan időre szól, az intézménynél 
újonnan létesített jogviszony esetén 3 
hónap próbaidő kitöltésével.

A vezetői megbízás határozott 
idő, 5 év: 2019. január 1. – 2024. 
december 31.

A munkavégzés helye: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Városi Bölcsődéje (7100 Szek-
szárd, Perczel M. u. 4.)

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: biztosítja a jogsza-
bályokban meghatározott bölcsődei 
ellátással összefüggő feladatokat. A 
bölcsődevezető felelős a gyermekek 
ellátásának megszervezéséért, az in-
tézmény működéséért, a személyi, 
tárgyi és anyagi feltételek biztosításá-
ért és szakszerű irányításáért.

Végzettség, szakképesítés: cse-
csemő és kisgyermeknevelő (BA), 

bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő és kisgyermekgondozó 
(OKJ), csecsemő és kisgyermek-
nevelő gondozó (OKJ), csecsemő 
és gyermeknevelő gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ) végzettséggel rendelkező; 
intézetvezető, vagy szakoktató, vagy 
védőnő, vagy felsőfokú szociális 
alapvégzettséggel, vagy pedagógus 
végzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: jó szervező kommunikációs és 
kapcsolatteremtő képesség, helyisme-
ret, felhasználói szintű számítástech-
nikai ismeret.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt dr. Főfai Klára 
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási Igazgatóságának igazgatóságve-
zetője (telefon: 30/377–4021) nyújt. 
A pályázat teljes kiírása a www.szek-
szard.hu portálon olvasható.

Film a Bartináról
„Életem a tánc, szerelmem a 
Bartina” címmel egész estés 
dokumentumfilmet forgatott 
Kindl Gábor, melynek be-
mutatóját szeptem-
ber 13-án este tartják 
a kulturális központ 
Színháztermében.

A film főszereplője az 
együttes két ikonikus 
alakja: az alapító, ko-
reográfus Szabadi Mi-
hály (Miska bácsi) és a mű-
vészeti vezető, Kapási Júlianna 
(Jula), aki fiatal táncosként ke-
rült az együtteshez. Mindket-
tőjük életében meghatározó a 
néptánc szeretete és az erőteljes 
érzelmi kötődés a Bartinához. 

Visszaemlékezéseikből megis-
merjük a több, mint fél évszáza-
dos együttes történetét, hazai és 
külföldi sikereit, a néptánc nép-

szerűsítésében és az 
utánpótlás nevelésben 

betöltött szerepüket.
A filmben megszólalnak, 

egykori és mai tánco-
sok, koreográfusok, 
oktatók. Felidézzük 

mindazok emlékét, akik 
egykor segítették és meg-

szólalnak, akik ma segítik a 
tánccsoport magas színvonalú, 
kiemelkedő művészeti tevé-
kenységét. A dokumentumfilm-
ből megtudjuk, hogy mit takar 
a „Bartina érzés”.
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(03533)Eng. szám: E-000304/2014

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

MUNKARUHÁZATI
SZAKÜZLET

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

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

(03540)

Iskolakezdési akció! 7% kedvezmény október 15-ig
részletek az üzletben

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03539)

(03538)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Tornacipők!
GT magyar

gyártású
sportcipők!

Nyári cipők, szandálok
10–50% engedménnyel!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

(03534)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig
Telefon: +36–74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
nyári termékek

30% kedvezménnyel.


