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Aradi tizenhárom

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

A bor a kapocs
A bor és a borkultúra fonala 
mentén szövődhet testvérvá-
rosi kapcsolat Szekszárd és a 
portugáliai város, Viseu között 
– derült ki Maria José Mora-
is Pires, Portugália nagykövet 
asszonya szerdai szekszárdi lá-
togatásán.
 → 3. oldal

Spártai hős
Az abszolút 32. helyen, a leg-
jobb magyar férfiként célba ér-
kezve, 29 óra 24 perces idővel 
teljesítette Márkus István az 
Athén és Spárta között meg-
rendezett, 246 km-es nemzet-
közi ultrafutó viadalt. A célban 
hősként ünnepelték.
 → 13. oldal

A Habsburg uralkodóház – hogy 
végképp kiirtsa a magyarság 
szabadságáért folytatott szer-
vezkedés írmagját is – 1849. 
október 6-án tizenhárom, a 
nemzet függetlenségért a vég-
sőkig harcoló honvéd táborno-
kot végeztetett ki Aradon.

Ferenc József jóváhagyásával, 
Felix zu Schwarzenberg mi-
niszterelnök határozatára Lázár 
Vilmos főtisztet, gróf Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő és Schweidel 

József tábornokokat golyó ál-
tali, míg Török Ignác és Lahner 
György honvéd vezérőrnagyot, 
Pöltenberg Ernő és Knezich Ká-
roly honvéd tábornokot, valamint 
gróf Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Nagysándor József, Aulich 
Lajos, Damjanich János, továbbá 
gróf Vécsey Károly honvéd ve-
zérőrnagyot kötél általi halálra 
ítélték. Kossuth Lajos 1890-es 
beszédében Magyar Golgotának 
nevezte az október 6-i kivégzést.

 Folytatás a 3. oldalon
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A bor mentén szövődik Szekszárd és Viseu kapcsolata
A bor és a borkultúra fonala 
mentén szövődhet testvérvá-
rosi kapcsolat Szekszárd és a 
portugáliai borváros, Viseu 
között.

Szekszárdra látogatott szerdán 
Maria José Morais Pires, Por-
tugália nagykövet asszonya, 
hogy Ács Rezső polgármesterrel 
megvizsgálják Szekszárd és a 45 
ezres lélekszámú Viseu közötti 
együttműködési lehetőségeket. 
A találkozóval kapcsolatban 
a Garay Élménypincében tar-
tott sajtótájékoztatón részt vett 
Joaquim Pimpão, a nagykö-
vetség tanácsosa, Rudas Pál, a 
Portugál-Magyar Kereskedelmi 
Kamara alelnöke, valamint ifj. 
Dúzsi Tamás borász, a kereske-
delmi kamara tagja is.

Mint azt Ács Rezső polgár-
mester a sajtótájékoztatón el-
mondta: Szekszárd és Viseu kö-
zött rengeteg hasonlóság van. 
Az egyik, hogy mindkét város 
komoly történelmi gyökerekkel 
rendelkezik, a másik pedig a 
bor, illetve a borkultúra. Ahogy 
a tolnai megyeszékhelyen, úgy 
Viseu-ban is a rómaiak tele-
pítették az első szőlőket. Az 
elképzelések szerint azonban 
a bor és a borkultúra csak kiin-

dulópontként szolgál arra, hogy 
a két település, illetve a két régió 
közötti kapcsolat kiszélesedjen, 
a kultúra, a turizmus és a gazda-
sági terén is bővüljön – tudatta 
a polgármester.

Maria José Morais Pires, Por-
tugália budapesti nagykövete 
szerint a Szekszárd és Viseu kö-
zötti kapcsolat nem csupán a két 
várost, de azok régióit, sőt a két 
országot is közelebb hozza egy-
máshoz. A bor és a hozzá tarto-
zó kultúra egyértelműen olyan 
közös pont, amely mentén kap-
csolat alakulhat ki a két település 
között. Megjegyezte azt is, hogy 
Portugáliában sok második-har-
madik generációs magyar él, de 
sok magyar fiatal is tanul ott, 

mint például ifj. Dúzsi Tamás 
szekszárdi borász is.

A nagykövet szeretné, ha a 
kapcsolatok a Portugáliában 
igen fejlett borturizmus terén is 
kialakulnának. Mint mondta, jó 
lenne, ha az ebben a szegmens-
ben tevékenykedők információt 
cserélnének egymással.

Joaquim Pimpão tanácsos ki-
emelte, hogy a portugál nyelvet 
világszerte 250 millióan beszé-
lik, az ország kapcsolatrendszere 
szerteágazó, így az új piacokra 
való bejutás terén lehet jelentősé-
ge a Szekszárd és Viseu, valamint 
Magyarország és Portugália kö-
zött szövődő kapcsolatnak.

Ifj. Dúzsi Tamás borász, a Por-
tugál-Magyar Kereskedelmi Ka-

mara tagja elmondta, a magyar 
borok közül leginkább a tokaji 
ismert Portugáliában, de hogy 
a luzitán országban nagy érdek-
lődés övezi a magyar borokat 
bizonyítja, hogy az Addega Wi-
neMarket boros rendezvényen 
a magyar stand volt a leglátoga-
tottabb. Ifj. Dúzsi Tamás szerint 
a borászati területen való tudás-
cserének, valamint a különféle 
gyakornoki programoknak lehet 
fontos szerepe a két ország között. 
Utóbbi keretében portugál bo-
rásztanulók tölthetnék gyakorlati 
idejüket például Szekszárdon, il-
letve a hazai borászati képzésben 
résztvevők tanulhatnának Portu-
gáliában. A fiatal borász szerint, 
ahogy Portugália „ugródeszka” 
lehet Magyarország számára a 
nagyvilág felé, úgy Magyarország 
belépési pontként szolgálhat Por-
tugáliának a kelet-európai piacra.

Ács Rezső elmondta, hama-
rosan hivatalosan is felveszik a 
kapcsolatot Viseu város veze-
tésével, és egy szekszárdi, vagy 
portugáliai találkozó alkalmával 
átbeszélik a lehetséges kapcsolat 
részleteit. A polgármester szerint 
jó esély van arra, hogy a 2017-es 
Szekszárdi Szüreti Napokon már 
portugál vendégeket is foadjon a 
város.  Forrás: kadarka.net

Azért, hogy a közszolgálta-
tásokat igénybe vevőkhöz 
még közelebb kerüljön, az 
ERÖV Zrt. és az Alisca Terra 
Nonprofit Kft. közös ügyfél-
szolgálati irodát nyitott az 
Interspar áruház üzletsorán.

A kedd délelőtti megnyitón 
Ács Rezső polgármester hang-
súlyozta: fontos, hogy a cégek 
miként tudnak a szolgáltatások 
színvonalán tovább javítani, a 
közszolgáltatást igénybe vevők 
hol és milyen körülmények 
között tudják intézni ügyeiket. 
A városvezető emlékeztetett: a 
megye lakosságának mintegy 
felét kiszolgáló – 50 település 

110 ezer lakosát érik el – cé-
gekben önkormányzatok a tu-
lajdonosok, így a vállalkozások 
a települések összefogását is 
szimbolizálják.

A korábban a Toldi utcában 
működő ügyfélszolgálati iro-
da bezárt, miután a régi fedett 
uszoda és annak területe ki-
emelt fejlesztési területe a város-
nak. Az új helyszínen modern, 
kellemes körülmények között, 
kényelmesen intézhetik ügyei-
ket a fogyasztók. Az új ügyfél-
szolgálat megyei központnak is 
felfogható, hiszen elhelyezkedé-
se, a vasút- és autóbusz-állomás 
közelsége, az ingyenes parkolás 
miatt a környező településekről 

dolgozni, vásárolni bejárók is 
könnyen elérhetik.

Artim Andrásné, a két cég 
ügyvezető igazgatója köszö-
netet mondott kollégáinak, 
amiért ilyen szép, kellemes 
környezetet tudtak kialakítani. 
Emlékeztetett, hogy az ERÖV 
Zrt. a közelmúltban nyitott iro-
dát Szedresben, és rendelkeznek 
ügyfélszolgálattal Gyönkön, 
Hőgyészen, Tolnán, Bátaszéken 
és Kölesden is. Az ügyvezető el-
mondta: folytatják a Szekszárdi 
Szüreti Napokon megkezdett, a 
csapvíz fogyasztását népszerűsí-
tő kampányukat, amikor is 1100 
pohár vízzel kínálták a fesztivál 
szomjas vendégeit.  SZV
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Vérbe fojtott szabadságharc
Folytatás az 1. oldalról

Az ítélet végrehajtását meg-
előző órákról, percekről tudni 
lehet, hogy Aulich Lajos Ho-
ratius verseit olvasgatta, gróf 
Leiningen-Westerburg Károly 
a feleségének írt levelet. Gróf 
Vécsey Károly, akinek utolsó-
ként kellett meghalnia, a halott 
Damjanich Jánoshoz lépve, neki 
kezet csókolva búcsúzott el tá-
bornokától. Az első felelős ma-
gyar kormány miniszterelnökét, 
gróf Batthyány Lajost ugyan-
ezen a napon, a pesti Újépület 
udvarán végezték ki.

Szekszárdon az idei október 6-i 
megemlékezést zuhogó esőben 
tartották a Béla király téri ’48-

as emlékműnél. A Garay János 
Általános Iskola és AMI hetedik 
és nyolcadik osztályos diákjai a 
némi védelmet nyújtó Vármegye-
háza árkádsora alatt adtak ünnepi 
műsort, Radányi-Péri Györgyi ta-
nárnő felkészítésében.

A Babits kulturális központ ál-
tal szervezett ünnepséget koszo-
rúzás zárta. Az önkormányzat ré-
széről Csillagné Szánthó Polixéna 
és Ferencz Zoltán képviselők, 
valamint Máté Péter tanácsos 
helyezte el az emlékezés virágait 
a Fusz György készítette ’48-as 
mementónál, s ugyanígy tettek a 
városi intézmények, iskolák kép-
viselői, illetve a rendezvényen 
részt vett diákok.  Gy. L. FO
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 9.
(vasárnap)

Október 10.
(hétfő)

Október 11.
(kedd)

Október 12.
(szerda)

Október 13.
(csütörtök)

Október 14.
(péntek)

Október 15.
(szombat)

közepesen felhős
max. 15o , min. 3o

zápor
max. 15o , min. 3o

zápor
max. 15o , min. 4o

közepesen felhős
max. 15o , min. 4o

zápor
max. 16o , min. 6o

eső
max. 16o , min. 7o

zápor
max. 15o , min. 7o

NÉVNAP–TÁR
Október 9. (vasárnap) – Dénes
Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének ajánlott.

Október 10. (hétfő) – Gedeon
Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.

Október 11. (kedd) – Brigitta, Gitta
Brigitta: óír eredetű; jelentése: erős, erényes.
Gitta: óír-német eredetű; jelentése: erős, erélyes.

Október 12. (szerda) – Miksa
Miksa: a Mikhál (ma: Mihály) önállósult becézőjéből.

Október 13. (csütörtök) – Kálmán, Ede
Kálmán: török-magyar eredetű; jelentése: maradék.
Ede: az Edvárd német rövidüléséből önállósult; jelentése: a birtokát megőrző.

Október 14. (péntek) – Helén, Heléna
Helén: a Heléna angol és francia formájából.
Heléna: görög eredetű; jelentése: vitás. (talán: nap, hold.).

Október 15. (szombat) – Teréz, Terézia
Teréz: görög eredetű; jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadászni.
Terézia: a Teréz latinos továbbképzése.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése 2016. 
szeptember 29-én tartott 
ülésén megtárgyalta az 
útépítési és közművesí-
tési hozzájárulásról szóló 
rendelet-tervezet I. for-
dulóra beterjesztett vál-
tozatát.

A Közgyűlés a fenti tárgyban 
elfogadott 233/2016.(IX.29.) 
határozata alapján a rende-
let-tervezet, annak lakossági 
véleményezése céljából köz-
zétételre kerül a Polgármes-
teri Hivatal hirdető tábláján, 
valamint az önkormányzat  
honlapján.

A véleményezés végső ha-
tárideje: 2016. október 18., 
kedd.

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

 dr. Molnár Kata
 jegyző

Közös ügyfélszolgálat nyílt az áruházban
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Kvóta-referendum: „nem” a kényszer-betelepítésre
Technikailag érvénytelen lett 
ugyan az október 2-i népsza-
vazás, de nem eredményte-
len: az érvényes szavazatot 
leadók 98 százaléka, mint-
egy 3,3 millió választópol-
gár mondott nemet Brüsszel 
kényszerbetelepítési tervére.

Az Áder János köztársasági 
elnök által október 2-re kiírt 
voksoláson a következő kér-
dést bocsátották népszavazásra: 
Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?

Tolna megyében, s így Szek-
szárdon is elsöprő többségben 
voltak azok a szavazók, akik ne-
met mondtak a brüsszeli kény-
szerbetelepítési tervre.

– Szeretném megköszönni 
minden szekszárdinak, aki élt 
alapvető állampolgári jogával, 
és részt vett a népszavazáson – 
mondta el lapunk kérdésére Ács 
Rezső polgármester. – Függetle-

nül attól, hogy városunkat köz-
vetlenül nem érintette a migrá-
ciós válság, annak árnyoldalait 
a saját bőrünkön túl negatívan 
még nem éreztük, minden ér-
vényes szavazatot leadó polgár 
megértette, mi a lényege a kér-
désnek. Örülök, hogy felelősen 

döntöttek a település, saját és 
családjuk jövőjéről.

– A „nemek” 98 százalé-
kos aránya egyértelmű üzenet: 
ahogy eddig is a saját kezünkbe 
vettük a sorsunkat, úgy szeret-
nénk, hogy településünk jövőjé-
ről is mi hozhassunk döntést. Ezt 
a felelősségteljes gondolkodást 
köszönöm a szekszárdiaknak, és 
bízom benne, hogy a következő 
időszakban is így tesznek majd – 
tette hozzá a polgármester.

Nos, mint az várható volt 
– az otthonmaradásra, illetve 
igen szavazat leadására buzdí-
tó ellenzéki pártok kampánya 
ellenére – a szombati népsza-
vazáson megjelent mintegy 3.6 
millió választópolgár több, mint 
98 százaléka nemmel szavazott. 
A népszavazás technikailag 
ugyan érvénytelen lett – a sza-
vazásra jogosultaknak csak 40,4 
százaléka voksolt érvényesen –, 
de nem volt eredménytelen. A 
szavazatot leadók egyértelmű 
döntését a kormány az alkot-
mányba kívánja foglalni. Az 

eredmény lényegét, értelmét ül-
tetnék át az alaptörvénybe, négy 
ponton – az identitás, a terület, 
a népesség és az államszervezet 
védelmének megerősítése által – 
módosítva azt. SZV/MTI

Könyv és könyvtár: ahol kinyílik a világ
Tíz évvel ezelőtt hívta életre az Országos 
Könyvtári Napok programsorozatot az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség.

Az idén október 3. és 9. között lezajlott ren-
dezvény elsődleges célja természetesen az 
olvasás népszerűsítése olyan programokkal, 
amelyek a rendszeres könyvtárlátogatók 
mellett a bibliotékával ismerkedőknek is 
érdekesek lehetnek. Az országos program-
hoz évről-évre csatlakozik az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár is.

„Ha bárhol az országban betérnénk most 
egy könyvtárba, akkor ott nagy valószínű-
séggel valamilyen programon találnánk 
magunkat” – mondta Liebhauser János, a 
megyei könyvtár igazgatója az eseményso-
rozat nyitónapján, Szekszárdon. Az igaz-
gató kiemelte: fontos, hogy a könyvtárak 
ilyenkor egyszerre mutatják meg magukat. 
Ennek nyomán a megyei könyvtár Tolna 
megye 96, ötezer főnél kevesebb lakosú 
települését segítette hozzá a program meg-
valósításához.

Az Országos Könyvtári Napok alkalmával 
Szekszárdon is rengeteg program zajlott, s a 
könyvtár valamennyi korosztályra gondolt 
a programok tervezésénél. A főépületben 
október 3-án könyvbemutatók zajlottak, 
köztük a nagyközönség Kis Pál István leg-
újabb művét is megismerhette. A Bíborkóló 
című mű Petár Skadar, azaz Kadar Péter le-
gendája. „A kadarka szőlő Magyarországra 
kerülésének történetét felidéző misztikus 
játék két részben” – olvashatjuk mind-
járt, amint fellapozzuk a szépen illusztrált 
könyvet, amelynek grafikáit Szatmári Juhos 
László készítette. A szabatosan fogalmazott 
mondatok, tömör, szépen díszített gondo-
latsorok harmonikus hangulatba ringatják 
az olvasót, már akkor is, ha csak belekuk-
kantunk a nyomdából épp csak kikerült 
könyvbe. Miután ilyen formán bemutatko-

zott egymásnak könyv és olvasója, ez utób-
bi – biztosan állíthatom – alig várja, hogy 
hazaérvén folytassa az alábbihoz hasonlatos 
stílusú, kellemes sorok olvasását: „Ő az az 
álomkép, kezem kezét fogja, szeme a csilla-
gég, éjem beragyogja”.

A történet érdekes: a szerb Petár és ro-
konai lelkét rejtő szőlővessző nyugodtabb 
vidékre, Szekszárdra kerülését mutatja be. 
Mindebből ízelítőt adott Rubányi Anita 
előadóművész és Kis Pál István maga – 
felolvasva a második rész első jelenetét. A 
bemutatón – amelyen Gacsályi József be-
szélgetett a szerzővel – jelen volt Dúzsi Ta-
más is, „minden kadarka titkok tudója”, va-
lamint Rusz Milán, a Magyarországi Szerb 
Színház igazgatója, akivel a misztikus játék 
színpadra állításának lehetőségét latolgatta 
a szerző. A kötet megjelenését Szekszárd 
város önkormányzatának Humán Bizott-
sága támogatta, kiadója megyei könyvtár.  
 Wessely Judit

Program-kavalkád
Igazán színes programsort állítottak ösz-

sze a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
munkatársai az Országos Könyvtári Napok-
ra. Hétfőn a német sorsok kutatója, Szeré-
nyi Zoltán várta az érdeklődőket, kedden 
Sohonyai Edit szerzővel beszélgethettek a 
könyvkedvelők. Csütörtökön Illyés Gyula 
1956-57-es kiadatlan naplójegyzeteibe kuk-
kanthattunk be megyénk neves szülöttének 
lánya, Illyés Mária, illetve Kodolányi Gyula, 
a Magyar Szemle főszerkesztője segítségével.

Szombaton 9 órától az intézmény múltidé-
ző sétára invitálja a vállalkozó kedvűeket a 
Bati-kereszt kilátóhoz. Október 9. a Könyves 
Vasárnap nevű rendezvényé: ekkor ingyenes 
beiratkozással, 10:00-től pedig óránként iz-
galmas kalandtúrával csábítják az olvasókat, 
mely során „Pincétől a padlásig” bejárják a 
titkokat rejtő Széchenyi utcai épületet.

A Gyermekkönyvtárban sem telt tétlenül a 
hét: kedden a 20 éves Duna-Dráva Nemzeti 
Parkról hallgathattak előadást a fiatalok (ké-
pünkön balra), másnap pedig a Hüvösvölgyi 
suli szerzőjével, Maros Edittel találkozhat-
tak. A Nagyszünet akció keretében a könyv-
tár munkatársai előbb a Baka, majd szerdán 
a Babits iskolába települtek ki. Csütörtökön 
Rács Róbert népi iparművész avatta be az 
érdeklődőket a Sárköz fazekasságába.

Szombaton délután Holló Eszter tart gyer-
mek-jógát, de lesz kézműveskedés és arcfes-
tés is, majd Boglári Tamás bábszínházában 
a Piroska és a farkas című mesét adja elő. 
Vasárnap minden órában mesét hallhatnak 
a gyermekek, amelyről aztán illusztrációkat 
készíthetnek a könyvtárosokkal az Augusz 
Imre utcai épületben.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Az idősek szorgalmával vált otthonossá Szekszárd
Huszonöt esztendeje, hogy 
az ENSZ közgyűlése az idősek 
világnapjává nyilvánította 
október elsejét. Ilyenkor a vá-
rosvezetés hagyományosan 
egy kis műsorral mond kö-
szönetet a szekszárdi „szebb 
korúak” számára, elismerve 
azt az áldozatos munkát, 
amellyel aktív korukban hoz-
zájárultak a település életé-
nek jobbításához.

Az elmúlt szombaton a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
színháztermében a népszerű 
színész-énekes, tehetségkutató 
zsűritag, Bereczki Zoltán, va-
lamint a dunántúli és délszláv 
dallamokat játszó, megyei Pri-
ma-díjas Bogyiszlói Zenekar 
szórakoztatta a nagy élettapasz-
talattal bíró korosztályt.

– Örülök, hogy az idősek is 
kiveszik részüket a városfejlesz-

tő, városépítő munkából – szólt 
a megjelentekhez a tapasztala-
tokról Ács Rezső polgármester, 
jelezve egyúttal: október elseje 
a köszönet napja. A városvezető 
hangsúlyozta: az idősek példát 
mutatnak a fiatalok számára, 
az pedig, hogy Szekszárd szép, 
otthonos várossá alakult, nekik 
köszönhető. A település azon az 
úton szeretne továbbmenni, ame-
lyet tőlük kapott örökül, s mely a 

munka és a szorgalom által vált 
otthonossá – tette hozzá. A vá-
rosvezető örömét fejezte ki azért 
is, hogy soha még oly sokan nem 
fogadták el a meghívást e napra, 
mint ebben az esztendőben.

A szervezők a népes érdek-
lődésre való tekintettel – más-
fél ezernél is többen jöttek el 
– három zenés előadással, egy 
délelőttivel és két délutánival 
várták az időseket. Ács Rezső 

virágcsokorral köszönte meg 
a szekszárdi idősek érdekében 
tevékenykedő klubok vezető-
inek – Bóvári Jánosné (Orszá-
gos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Szekszárdi Helyi Szervezete), 
Papp Józsefné (Platán Nyugdí-
jas Klub), Szabolcska Károlyné 
(Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége), Dó-
zsa Gyuláné (Babits Nyugdíjas 
Klub), Zádor Béláné (Men-
tálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat) 
és Szegedi Dezsőné (Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesü-
lete, az Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület Szekszárdi 
Szervezetének volt elnöke) – 
áldozatos szervező munkáját.

A fellépéseket követően az 
önkormányzat a kulturális köz-
pont márványtermében egy kis 
vendéglátással is kedveskedett a 
jelenlévőknek.  Gy. L.

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

Szekszárdon a szavazásra 
jogosult 27.566 választópol-
gárból 12.850-en (46,62 %) 
jelentek meg a népszavazáson 
– vagy kértek mozgóurnát –, 
és írták alá a névjegyzéket. A 
szavazatok összesítésekor a 
39 szekszárdi körben összesen 
12.835 szavazólapot számlál-
tak meg a bizottságok. Ezek 
közül 11.807 (91,99 %) volt 
érvényes, és 1028 (8,01 %) 
érvénytelen voks. Az érvé-
nyes szavazatok között itt is 
elsöprő többségben voltak a 
nemek: 11.575 (98,04 %) vá-
lasztópolgár voksolt így, míg 
232-en (1,96 %) „ikszeltek” 
igent.
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A beteg-motivált minőségi gondozás életeket menthet
A szív és érrendszeri betegsé-
gek, mint legfőbb magyaror-
szági elhalálozási ok megelő-
zése túlmutat a kardiológia 
szakterületén. Az ellene való 
küzdelemben szükség van a 
neurológusok, nefrológusok, 
diabetológusok, háziorvosok 
az eddigieknél hatékonyabb 
együttműködésére.

Ennek jegyében került sor a kö-
zelmúltban arra a szimpózium-
ra, amit a Balassa János Tolna 
Megyei Kórház osztályvezető 
főorvosa, dr. Józan-Jilling Mi-
hály, megyei kardiológiai szak-
főorvos (képünkön) szervezett. 
A PTE szekszárdi karán tartott 
konferencián kézről kézre járt 
az a gondozási könyvecske, ami 
valóban alaposan föltérképezi a 
szív és érrendszeri betegségen 
még át nem esett pácienseket, 
vagy az éppen már átesettek ri-
zikó faktorait (koleszterin, vér-
nyomás, dohányzás, alkohol, 
testi adottság), s ezáltal nem 
csak tájékoztatják az embereket, 

hanem ezek „lekövetésével” mo-
tiválttá is teszik őket abban, hogy 
változtassanak életmódjukon.

A nyugat-európai tapasz-
talatok felettébb kedvezőek. 
Azoknál a veszélyeztetetteknél, 
akik az orvossal együttműköd-
ve csökkentették a rizikófak-
toraikat, azoknál 10 év alatt, 
az életkor előrehaladtával sem 
következett be halállal végződő 
kardiológia szindróma. Akik 
ellenben nem tettek semmit 

az egészségükért, azoknál igen 
jelentős az egy évtized alatt tra-
gédiába torkolló esetek száma.

„Higgyék el: a kellőképpen 
motivált beteggel csodákat lehet 
tenni, míg a tudatlan, felvilágosí-
tatlan beteggel semmit” – jegyzi 
meg Józan doktor a rá jellemző 
határozottsággal, majd rögtön 
jelzi az elkötelezettségét a téma 
iránt: „Már pedig én ebben a 
küzdelemben felelős orvosként 
nem szeretek veszíteni!”

A szekszárdi főorvos már rég-
óta szószólója a minőségi gon-
dozás bevezetésének – amit ki-
sebb létszámban ő maga már a 
kilencvenes évek vége óta beve-
zetett az osztályán –, s az ered-
mények önmagukért beszélnek. 
„Vannak páciensek, akikkel 
húsz éve együttműködök. A leg-
fontosabb, hogy az életminősé-
gük ezalatt nem változott, nem 
történt infarktus vagy stroke, és 
könnyedén meg lehet számol-
ni, hogy hány betegnél fordult 
elő kórházi ápolást igénylő ese-
mény” – lelkendezett a főorvos.

A minőségi gondozás első 
lépése a célértékek rögzítése. 
Józan doktor már nyitja is a 
szimpóziumon is bemutatott 
gondozási füzetet és beavat a 
részletekbe. „Adott egy 60 éves 
nő, aki már régóta dohányzik. 
A koleszterinje nem olyan ve-
szélyes, de egy kicsit magas, a 
vérnyomása megáll a 140-150-
es értéknél, és más rizikófaktora 
nincs. Ennek az asszonynak egy 
Európában alkalmazott mutató 
alapján 5 százalék az esély arra, 
hogy tíz éven belül halálos ki-
menetelű betegsége legyen. Ha 
nem mondunk mást, csak hogy 
tegye le a cigarettát, máris 2 
kétszázalékos lesz ez a mutató. 
Ennél súlyosabb esetekben is 
– viszonylag rövid idő alatt – 
lehozható a rögzítéskor lesújtó-
nak tűnő kockázati index.”

Amennyiben a betegek való-
ban együttműködnének – száz-
milliók maradnának az egész-
ségügy kasszájában. Ebből a 
minőségi gondozás feltételeit 
elő lehet teremteni.  B. Gy.
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A jó bornak Szekszárdon is cégér kell...
Ebben a megállapításban va-
lószínűsíthetően konszenzus 
áll fenn, arról viszont, hogy 
mely borokat „fejlesszünk 
fel” szekszárdiként, már meg-
oszlanak a vélemények. 

A márkaépítést, menedzselést 
azonban – bármely termékről 
is legyen szó – vitathatatlanul 
erősíteni kell, hiszen az egyre 
kiélezettebb versenyben a hazai 
nedűk – köztük városunk borai 
– mind nehezebben szoríthat-
nak helyet maguknak a külföldi 
áruházak polcain. Erről is szólt 
a Kutatók Éjszakája keretében, 
az idén elindult szőlész-borász 
szak apropóján tartott előadá-
sában dr. Máté Andrea (képün-
kön). A PTE szekszárdi kara 
élelmiszer-gazdaságtani és vi-
dékfejlesztési intézetének mun-
katársa – aki diplomamunkáját 
borvidékünk történeti fejlődé-
séből írta –, megállapította: a 
bikavér, kékfrankos, kadarka, 
valamint a rozé és a 2011-től 
termelői összefogással beveze-
tett új „márka”, a fuxli mellett 
a fehérboroknak is szerepük 
lehetne városunk boros profil-
jának erősítésében.

A helyzet nyilván kedvezőbb, 
mint a szocializmusban. Akkor 
a nagyüzemi termelés óha-
tatlanul minőségzüllesztésbe 
torkollott. Ebben az időszak-
ban a város leggyümölcsözőbb 
termőterületei estek áldozatul 
a városrendezési terveknek, a 
lakótelepi építkezéseknek. A 
filoxéra vészt követően még 
mindig 16 ezer hektárnyi szek-
szárdi termőterület az 1960-as 
évekre 1800 hektárra apadt. Ha 
a ’60-as, ’70-es évek beavatko-
zásairól borászati szempontból 
egyáltalán pozitívumként lehet 

szólni, az a mára elöregedett – s 
a Modern Városok Program ke-
retében nemrég felújításba be-
vont – betonvápás vízelvezetők 
kiépítése volt – jelezte az előadó.

Dr. Máté Andrea szerint az 
új világpiaci kihívásoknak nem 
elég a szekszárdi szarkofágot áb-
rázoló céh logó, egy egyedi, kék-
frankost, kadarkát vagy bikavért 
tartalmazó szekszárdi palack, 
vagy négy-öt borász kooperá-
ciójával kiötlött új márkaépítési 
kísérlet. Bár ezek kétségtelenül 
jelentős lépések, több kell en-
nél: a vörösek és rozék mellett 
a fehérborok készítését előtérbe 
helyezni – mondta az előadó, 
aki szerint a sillert is illene nép-
szerűsíteni, és érdemes lenne a 
cserszegi fűszeres, vagy az Irsai 
Olivér fajtákkal is foglalkozni.

Máté Andrea örömtelinek ne-
vezte, hogy évtizedek kemény 
munkájával sikerült elérni: az 
idelátogatóknak már nem el-
sősorban a Gemenc, hanem a 
szekszárdi borok jutnak első-
ként eszükbe, illetve, hogy a 
Pécsi Tudományegyetem diák-
jainak legkedveltebb vörösbo-
ros vidéke Szekszárd. 

 Gy. L.

Kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása
Tolna megyében, s így Szekszárdon is ok-
tóber 9. és 12. között zajlik a rókák őszi, 
veszettség elleni vakcinázása. Az érintett 
térségekben a vakcinázás kezdetétől szá-
mított huszonegy napig az illetékes járási 
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendel el. A csalétekszórás a lakott 
területeket és a belterületeket nem érinti.

Idén ősszel Magyarország területének 
közel kétharmadán, mintegy 67 000 négy-
zetkilométeren történik a vakcina tartal-
mú csalétkek kisrepülőgépes kiszórása. A 
csalétek az ember számára bűzös, a rókák-
nak kellemes szagú, belsejében alumíni-
um bliszterben található a vakcina. Annak 
érdekében, hogy a rókák minél nagyobb 
arányban egyék meg a csalétekbe rejtett 
oltóanyagot, az érintett térségekben, s 
így Szekszárd körzetében is a vakcinázás 
kezdetétől számított 21 napig az illetékes 
járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési 

tilalmat rendel el. Az ebeket ez idő alatt 
megkötve vagy zárva kell tartani, és csak 
pórázon szabad közterületre vinni.

A csalétekbe helyezett vakcina ember-
re, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM 
JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek 
ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚL-
NI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy 
széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, száj-
ba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Ameny-
nyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biz-
tonsági előírásokat kell alkalmazni:
a)  ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, ele-

gendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel 
vagy ennek hiányában 70 %-os alkohollal 
történő lemosás. Mindkettő beszerezhető 
a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fer-
tőtlenítőszer használata során keletkezett 
barnás folt szappanos lemosással eltávo-
lítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén vé-
dőoltásra nincs szükség;

b)  ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyál-
kahártyára kerül, haladéktalanul  
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

Aki a vakcinázott területen elhullott 
vadon élő vagy háziállatot talál, a tete-
met hagyja érintetlenül és haladéktalanul  
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLAT- 
ORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZA-
TOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.

A veszettség vírusára a vadon élő és 
házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, 
de vakcinázással a betegség megelőzhető. 
A vadon élő állatok között a fertőzés fő 
fenntartói a vörös rókák. A magyarorszá-
gi rókaállomány becsült nagysága mint-
egy 75.000 egyed. Hazánkban a betegség 
a vakcinázási programnak köszönhetően 
mára ritkán fordul elő, utoljára idén feb-
ruárban mutatták ki a vírust egy rókában. 
Emberi megbetegedésre 1994 óta nem 
került sor.

Mintegy 600 településen, közel 
2000 előadás közül választha-
tott a nagyközönség a Kutatók 
Éjszakája országos rendez-
vénysorozaton, szeptember 30-
án. Így volt ez többek között a 
Pécsi Tudományegyetem Kul-
túratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Karán 
is, ahol az intézmény oktatói 
számolhattak be az eltelt idő-
szak kutatási eredményeikről.

Vas-Guld Zsuzsanna élelmi-
szermérnök a tudatos táplál-
kozásról, dr. habil Nagy Janka 
Teodóra a múlt és jelen család-
típusairól tartott előadást, míg 
a kísérletező kedvű érdeklődők 
dr. Jurisits József Ericsson- és 
Rátz tanár úr-díjas, nyugal-
mazott matematika-fizika 
szakos középiskolai tanár köz-
reműködésével egy szórakozta-
tó fizikaóra aktív részeseivé is 
válhattak.

Délután a Bárka Művészeti 
Szalon alkotóinak munkáiból, 
„Nekem a család” címmel nyílt 
kiállítás a kis aulában. Az est 
során szó esett még a Távol-Ke-
letről is: Mádi Diána harma-
déves környezetkultúra szakos 
hallgató tárta útinaplóját a 
hallgatóság elé.Újvárosi Egészségügyi nap

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör értesíti 
Tagjait és minden érdeklődőt, hogy 

október 14-én, pénteken 8 órától 15 óráig, 
a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) 
rendezi meg hagyományos Egészségügyi napját. 

Ennek keretében ingyenes vérnyomás- és pulzusmérést, vércu-
korszint-ellenőrzést, írisz-diagnosztikát, testtömeg-index 

számítást, Alzheimer-kór szűrést, szemészeti szűrést
és masszírozást tartanak, sőt szemüveget is lehet készíttetni 

(a TAJ kártyát hozzák magukkal!)
Az egészségnapon, 13 órakor dr. Tusori Magdolna háziorvos a 

szűrővizsgálatokról, a koszorúér- és agyér-betegségek okozta ha-
lálozás és a daganatos betegségek visszaszorításáról tart előadást.

További programok október 14-én: 
egészséges édességek és biotermékek kóstolása és vására, 

bemutatkoznak a REXTRA terápiás eszközök, a Tupperware és 
Biyovis termékcsaládok, de a lejárt vagy 

már nem szedett gyógyszereket is elhozhatják 
ellenőrzés vagy megsemmisítés céljából.

Az Egészségnapot munkájukkal a Balassa János Kórház Pszi-
chiátriai Osztályának, valamint a MESZK Pszichiátriai Tagoza-

tának dolgozói támogatják. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt az újvárosi 

Egészségügyi napon!

Szekszárddal ismerkedtek

A Tolna Kincse Turisztikai Egye-
sület „Study tour” címmel, 
egész napos program kereté-
ben mutatta be a közelmúlt-
ban Baranya, Somogy és Tolna 
megye tourinform irodáiban 
és a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment szervezetekben 
dolgozóknak Szekszárd és tér-
sége turisztikai attrakcióit.

A Magyar Turizmus Ügynökség 
által támogatott programsorozat 
célja, hogy a régió szakemberei 
saját tapasztalataikon keresztül 
ismerhessék meg a térség tu-

risztikai látványosságait. „Légy 
turista a saját régiódban!” – 
ennek szellemiségében zajlik a 
program, amelynek keretében 
a turizmussal foglalkozó szak-
emberek júliustól októberig a 
Dél-Dunántúl összesen tizenegy 
térségébe látogatnak el – mondta 
el Bocska Ágnes, a kaposvári Tu-
risztikai Desztinációs Menedzs-
ment szervezet vezetője.

Szekszárd térségében szep-
temberben zajlott a Study tour. 
A résztvevő szakemberek megte-
kintették a megyeszékhely belvá-
rosát és a Garay Élménypincét, 
majd egy kajak-kenu túra kere-
tében megismerhették a Sió-pro-
jektet. A delegáció helyi termé-
keket kóstolt Szálkán, majd a 
Sárközben Decsre látogattak el.

A Study Tour sorozat részt-
vevői Szigetvár, Pécs és Tamá-
si-Gyulaj térségébe is ellátogat-
nak a jövőben.  TMÖ-WJ
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Egy különösen vidám nap a Jürgenhake-nél
Kell egy nap, amikor leáll-
nak a gépek, értelemszerű-
en megállnak egy kis időre a 
dolgozók is. Amikor megtörik 
a napi monotónia. Amikor 
megismerhetik egymást azok 
a dolgozók, akik valójában 
csak látásból ismerik egymást. 
Nem abban a műszakban dol-
goznak például. De ha abban 
is, egy autóipart kiszolgáló ká-
belcég nem az a „terep”, ahol 
úgy munka közben egymást 
magánemberként is meg le-
hetne ismerni.

Sokkal keményebb, zártabb világ 
ez. Ezért is kell egy nap, amikor 
nem az alkatrészek precíziós 
legyártásáról, vagy azoknak az 
összerakásáról,  szigorú leelle-
nőrzéséről, a norma teljesítésé-
ről szól a történet – hanem csak 
a vidámságról, bohémségről, ön-
feledtségről, ami egy közösség-
formáló, csapatépítő tréningnek 
is felfogható – másképpen.

Bejött ez a „Grill partiként” 
is nevezett nap tavaly, s a német 
cégvezetésnek is annyira megtet-
szett, hogy a jelekből ítélve, úgy 

tűnik hagyományteremtés lesz 
belőle a Jürgenhake Magyaror-
szág KFT-nél.

A nagy sátor újfent felállíttatott 
az üzem területén, de a bohém 
félnap fő attrakciói  a szabadban 
zajlottak ezen az estébe hajló dél-
utánon. A szállításra, tárolásra 
szolgáló  raklapok alkalmi fut-
ballkapuk lettek, hogy összejö-
hessen egy Termelés- Főnökség 
ütközet az ennek lejátszására 
alkalmas gépkocsi parkolóban. 
Jó volt „elverni” a főnökséget, s 
a legénység sikerét, benne a Ba-
lotelli-frizurás fiatal csávó góljait 

még a németországi anyacég ügy-
vezető igazgatója, Andre Russ úr 
is megtapsolta, aki az idén is úgy 
időzítette magyarországi útját, 
hogy az itteni céges bulin feltétle-
nül itt legyen. No és persze azért 
is, hogy személyesen adhassa át 
azoknak a „jürgenhake-és” ma-
gyarországi dolgozóknak a jutal-
mát, akik tíz, vagy éppen már 15 
éve szolgálják remek helytállá-
sukkal a céget.

Nagyon nem kellett toboroz-
ni a valóban ügyességet igénylő, 
többnyire kisebb csapatok között 
zajló versenyekre, amit a szek-

szárdi üzem cégvezetője, Korsós 
Szilvia, mint ötletadó- játékve-
zető vezényelt le nagy-nagy áté-
léssel. Ízelítőként említendő: volt 
szívószállal történő karika-át-
adás, kanállal történő madzag-
fűzés csapattagról-csapattagra 
átterjedve – és sok-sok kaca-
gás-hahota a köbön. Kötélhúzás 
zárta a gőzkiengedő, a késő esté-
be hajló szabad délutánt.

Talán, ha Russ úr enged a csá-
bításnak és beszáll ebbe az ütkö-
zetbe, és közkívánatra átigazol a 
munkásokhoz, akiknél valóban 
nagyon hiányzott egy igazán 
termetes egyéniség ebben a ver-
sengésben, újabb sikert könyvel-
hetett volna el a termelés ezen a 
„más” napon a Jürgenhake-nél…

A Jürgenhake Magyarország 
Kft. céges rendezvényén 15 éves 
folyamatos munkaviszonyáért 
és kitűnő munkájáért elisme-
rést vehetett át Kovácsné Tóth 
Erika, Mátrai Zoltánné, Jakab 
Ferencné, Boros Anikó, Szente 
Mihályné, Bende Mária, Or-
sós Katalin. Tízéves kitartó, jó 
munkájáért pedig Farkas Péter 
kapott jutalmat.  (x)

(01761)

Dallamok városa: a Zene Világnapja Szekszárdon
Szekszárd minden fájának 
minden levele meg-megrez-
dült a szél ritmusára a Zene Vi-
lágnapján. Az emberek ezen a 
napon rengeteg programból 
választhattak, a város ugyanis 
megtelt zenével. A Garay té-
ren, Placc Ifjúsági Közösségi 
Térben és a Művészetek Házá-
ban is a muzsikáé volt a fősze-
rep e kellemes szombaton.

„A zene az életnek olyan szük-
séglete, mint a levegő. Sokan 
csak akkor veszik észre, ha már 
nagyon hiányzik” – mondta 
Kodály Zoltán, és valóban: a 
zene, a dallam úgy teszi telje-
sebbé, jobbá, komfortosabbá a 
létezést, hogy szinte észre sem 
vesszük. Sokan talán csak hosz-
szú idő múltán eszmélünk fel: a 
zene, a dallam, a ritmus olyan 
harmónia, amely nélkül nagyon 
nehéz az élet.

Az UNESCO Nemzetközi 
Tanácsa 1975-ben, Yehudi Me-
nuhin hegedűművész kezdemé-
nyezésre nyilvánította október 
elsejét a Zene Világnapjává. A 
cél az volt, hogy szerte a világon 
zenei események sokasága töltse 
meg étert. „Örülnék, ha nem-
csak koncerteken, rádióműso-
rokban szólalnának meg régi és 
főként mai művek, hanem spon-
tán megnyilvánulásként utcákon 
és tereken is muzsikálnának éne-
kesek, kórusok, jazz-zenészek és 
a komolyzene legjelentősebb 
előadói” – vallotta Menuhin.

Szekszárdon szerencsére 
amúgy is sokszor hallunk zenét a 

város különböző pontjain járva, 
hála a sok-sok rendezvénynek, 
lelkes művésznek, zenekedvelő-
nek. A Zene Világnapjának dé-
lelőttjén a Tücsök Zenés Színpad 
adott koncertet a Placc Ifjúsági 
Közösségi Térben, majd a Mu-
sikverein Erzingen és a Szekszár-
di Ifjúsági Fúvószenekar előadá-
sát láthatta, hallhatta a közönség 
a Garay téren. A hagyományos 
fúvószenekari művek, így a pol-
ka, a keringő és az indulók mel-
lett a fiatalok körében is kedvelt 
filmzenék és slágerek feldol-
gozásait játszották. Miközben 
a a városközpontban később a 
Szekszárd Junior Stars adott 
koncertet, majd a Tücsök Zenés 
Színpad előadását élvezhették az 
érdeklődők, addig a Művészetek 
Házában a Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi hangversenye 
várta a zenekedvelőket. A kon-
certen szólistaként közremű-
ködtek a szekszárdi zeneiskola 
egykori diákjai. Sárvári Fanni 
zongorajátéka után, Töttős-Erős 
Edina fuvolán játszott, majd Pin-
tér Gabriella énekelt, végül pedig 
Környei Miklós gitárjátéka tette 
teljessé a koncertet. A kamaraze-
nekar művészeti vezetője, Földe-
si Lajos kiemelte: céljuk, hogy a 
Zene Világnapján minden évben 
szekszárdi születésű művészek-
kel közösen ünnepeljék a zenét.

A napot – ugyancsak a Művé-
szetek Házában – a Zeneszalon 
aktuális előadása zárta, amely-
nek vendége Szilasi Alex zongo-
raművész volt. 

 - wj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Tizennyolc éve várja az ifjakat a Polip Ifjúsági Egyesület
Profiljuk a fiatalok igényé-
re épített segítségnyújtás. 
Szüntelenül keresik a meg-
oldásokat az ifjúság életében 
felvetődő problémák keze-
lésére, kreatív, személyes és 
társas kompetenciák fejlesz-
tése által is. Civil szervezete-
ket bemutató sorozatunkban 
Letenyeiné Mráz Mártával, a 
Polip Ifjúsági Egyesület elnö-
kével beszélgettünk.

– Hogyan foglalná össze az egye-
sület tevékenységét?

– Irodánk még 1998-ban, a 
Babits művelődési házban ala-
kult meg, fiatalok bevonásával, 
majd 2004-től léteztünk egyesü-
leti formában. Szeretnénk elérni, 
hogy az ifjak jövőjüket felelősen 
alakító, kiegyensúlyozott egyén-
né, a társadalom aktív tagjává 
váljanak az információnyújtás, a 
tanácsadás, az egyéni és közös-
ségi fejlesztés, a képzés illetve 
a szabadidős programok által 

– természetesen az esélyegyen-
lőség jegyében. Szakembereink 
segítségével mindennek érdeké-
ben tudást, helyet is biztosítunk 
számukra. A felsoroltakat a Po-
lip hazai és nemzetközi ifjúság-
gal foglalkozó szervezetekkel 
együttműködve valósítja meg.

– A fiatalok érdekképviselete 
kapcsán mely konkrét területe-
ken jelennek meg?

– Az egyik ilyen az ifjúsági 
érdekképviselet fejlesztésére irá-
nyul. Szekszárdon az általános 
és középiskolások delegáltjaiból 
álló Szekszárdi Ifjúsági Önkor-
mányzat diákpolgármesterének 
és képviselő testületének szak-
mai, infrastrukturális támogatá-
sában működünk közre. A Tolna 
megyei Diákparlament alkalmat 
ad a diákvezetőknek a tapaszta-
latcserére, vezetői kompetenciáik 
fejlesztésére, kapcsolatépítésre, a 
társadalmi szerepvállalás erősí-
tésére. A városi rendezvényeken 
koordináljuk az önkénteseket, 

ünnepekkor látogatást teszünk az 
idősek otthonában, de városszépí-
tő programokhoz is csatlakozunk.
– Mindezen túl a diákok és a civil 
szervezetek iskolai közösségi szol-
gálatra történő felkészítésében, 
az iskolákkal való kapcsolattar-
tásban, ajánlások készítésében is 
jeleskedünk. Részt veszünk nem-
zetközi, testvérvárosi programok 
építésében – ifjúsági cseréket, 

nemzeti esteket, szemináriumo-
kat, sőt, mobilitási projekteket 
szervezünk hátrányos helyzetű 
fiataloknak. Fogadjuk és küldjük 
az Európai Önkéntes Szolgálat 
segítőit, vagy épp külföldi szak-
mai gyakorlatot szervezünk szak-
munkásoknak. Egyesületünk mű-
ködési statisztikája alapján, éves 
szinten ötezer segítő találkozást 
regisztrálunk. Ez az adat döntően 
a 15-18 éves korosztályból kerül 
ki, de a fiatal felnőttek is szívesen 
vesznek részt a programokon.

– Irodánk információ-nyújtást, 
tanácsadást és irodai szolgáltatá-
sokat biztosít (internethasználat, 
fénymásolás, nyomtatás), amelyet 
a közösségi tér és az E-Magyar-
ország Pont működtetése, vala-
mint a közösségi rendezvények 
(Nyárnyitó buli, Diákparlament) 
egészítenek ki a képzésekkel, 
tréningekkel, a nyelvi, filmes és 
játékklubokkal, s nem utolsósor-
ban demokrácia- és diáktáborok 
szervezésével.  Gy. L.

Október 2-ai rejtvényünk megfejtése: Kabos Gyula; Meseautó; Lovagias ügy.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szászi Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését október 13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Melegedés a tűznél
Amikor a sötétség térnyerésével 
párhuzamosan élezgetni kezdi 
jeges fegyverét az ősz, és szinte 
velőnkig menően megszúr egy-
egy hideg fuvallattal október 
elejétől, ösztönösen is keressük a 
tűz közelségét, na meg szép ígé-
retét: a meleget. Különösen is jót 
tud tenni összehúzódott, didergő 
lelkünknek, amikor nem egysze-
rűen a radiátor vasán keresztül 
próbáljuk kitapogatni, hanem a 
kandalló elé állunk, és a varázs-
latos tűztáncot látva, teljes élet-
felületünkön érezzük a forró lán-
gok jótékony sugárzását. Amikor 
pedig időt hagyunk magunknak 
és a tűznek, úgy érezhetjük, ki-
nyílunk a meleg előtt, ami lé-

nyünk belsejéig ér, és ott elkezd 
tükröződni, hatni – el egészen 
odáig, hogy néha már-már úgy 
tűnik, bennünk izzik tovább...
Még mélyebben és jobban átjár 
bennünket, ha belegondolunk, 
hogy a tűz a Szentírásban a Min-
denható Isten megjelenésének is 
kísérő jelensége, nem egyszer az 
Úr jelenlétének szimbóluma – 
persze sohasem önállósulva, ha-
nem mindig az Örökkévalónak 
alárendelve. A tűz, mint a te-
remtett világ része visszatükröz 
valamit az egyszerre félelmetes 
és vonzó isteni szentségből, és a 
megközelíthetetlen, mégis hatni 
kész isteni dicsőségből. Sok bib-
liai történetben megcsillan ez a 

szimbólum: az élet fájához veze-
tő utat az ember bűnesete után 
kérub csapat és villámló láng-
pallos őrzi, és elválasztó határ-
ként áll a tűzoszlop a választott 
nép és az üldöző egyiptomiak 
közé. Pusztító tűz szabadít meg 
a bűntől Sodomában és Gomo-
rában, és tűz tisztítja meg Ézsai-
ás ajkait is: a tűz hatása nyomán 
nyílik út egy újfajta, jobb isten-
kapcsolatra. Nem véletlen, hogy 
az oltáron, ahol folyamatosan 
őrizni kellett a lángot, a tűz és 
füst jelenítette meg a kapcsolatot 
a Magasság és a mélység között. 
És ha egy nagyot ugrunk az Új-
szövetség felé: Keresztelő János 
azt jelzi előre Jézusról, Akiben 
elemi erővel megjelenik az ösz-
szeköttetés, az út a menny és a 

föld között, hogy „Ő majd Szent-
lélekkel és tűzzel keresztel”...

Jó melegedni a tűznél. Lel-
künkig hat a meleg és a békes-
ség, ha Istenre gondoló, hívő 
szemmel tudjuk nézni a tüzet: 
szembesülni érinthetetlenségé-
vel és megközelíthetetlenségével, 
közben mégis érezni forróságát, 
felénk lépő és sugárzó, bennünk 
magunkban is megnyílást éb-
resztő Valóságát. Amikor pedig 
időt hagyunk magunknak és 
Neki, úgy érezhetjük, kinyílunk 
a meleg előtt, ami lényünk belse-
jéig ér, és ott elkezd tükröződni, 
hatni – el egészen odáig, hogy 
néha már-már úgy tűnik, ben-
nünk izzik tovább... 

 Dr. Kaszó Gyula
 református lelkipásztor
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Fehér Bot Nemzetközi Napja 
2016. október 14. (péntek)

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete a 

Fehér Bot Nemzetközi Napja 
alkalmából ünnepélyt rendez 
Szekszárdon a Hunyadi u.4. 

szám alatti irodaház
nagytermében

2016. október 14-én
pénteken délelőtt 10:00 órai 

kezdettel.

PROGRAM:
• Fehér Bot napi köszöntő,
• Ünnepi műsor,
• Kitüntetés átadása,
•  Látássérült diákok részére 

Tanulmányi támogatások  
átadása,

•  A résztvevők megvendé-
gelése.
A rendezvényt követően 

ruha és egyéb adományosz-
tást tartunk délután 16 óráig.

Szeretettel várjuk kedves 
sorstársainkat, hivatalok és 

intézmények képviselőit, 
civil barátainkat és minden 

érdeklődőt!
Felhívjuk a Sajtó Munka-

társainak figyelmét, hogy a 
rendezvény előtt 9:30 órától 

sajtótájékoztatót tartunk 
Szekszárdon a Hunyadi u. 4 

szám alatt!
Vakok és Gyengénlátók

Tolna Megyei Egyesülete
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Hősként ünnepelték Márkus Istvánt a spártai célban
Sokan csak az általa (is) szer-
vezett versenyekről ismerik, 
pedig Márkus István – Öcsi, 
ahogy a sportbarátok isme-
rik – a „másik oldalon”, futó-
ként is megállja a helyét. Ezt 
az elmúlt hétvégén, a 246 
km-es Spartathlon ultratávú 
viadalon is bizonyította.

Az amatőr ultrafutók olimpiá-
jának is nevezik ezt a jelentős 
történelmi hagyománnyal bíró, 
Görögország fővárosától Spár-
táig tartó viadalt, amelyen a táv 
hossza csak az egyik erőpróbát 
jelenti a világ egyik legkemé-
nyebb futóversenyén. Az év 
szeptemberének utolsó pénte-
kén, reggel 7 órakor 400 ult-
rafutó készülődött az Akropo-
lisz lábánál található Heródes 
színház mellett kijelölt rajtnál. 
A kis magyar különítmény tag-
jaként várt a startjelre a szek-
szárdi sportember is...

– A verseny első, a korint-
hoszi szorosig tartó 80 km-es 
szakaszára 9:30 órás szintidőt 
szabtak meg a szervezők, ezért 
a 30 fokos melegben igen csak 
ki kellett lépni – emlékszik 
vissza a történtekre már ideha-
za Márkus István. – A táv teljes 
hosszán amúgy 75 ellenőrző 
ponton mérik a futók idejét, s 
aki „kikésik”, máris kizárják. 

Szigorúan megszabják azt is, 
hogy a kísérőkkel – ezúton is 
köszönöm Bella, a feleségem, 
és Rakonczay Gábor barátom 
segítségét – az első etapon 
egyszer, s azt követően is csak 
10-15 km-enként találkozhat 
a futó. Frissítőt, ételt felvenni 
csak a kijelölt pontokon lehe-
tett.

S a végeláthatatlan út nem 
lett volna elég, a 30 országból 
verbuválódott mezőny tagja-
it alaposan megrostálta az az 
1100 méter magas hegy, ame-
lyet az éjszaka közepén kellett 
megmászni – a végén szó sze-
rint. Onnan leereszkedve haj-
nalban 6-8 fokra hűlt a hőmér-
séklet, ráadásul az útvonal egy 
részén kóbor kutyák zavarták 
meg futókat.

– Fizikai fáradtság mellett 
ez mentálisan is megviselte 
a mezőnyt, pedig akkor még 
előttünk volt a spártai útra ve-
zető, 25 km-en keresztül las-
san emelkedő szakasz, no meg 
az időközben 34 fokra hevülő 
hőmérséklet. A fizikai és lelki 
terhek összeadódnak, és per-
sze előjönnek a „minek kellett 
nekem ez az egész” típusú kér-
dések...

– Az ember ilyenkor igyek-
szik inkább a saját testére, a 
helyes étkezésre, frissítésre fi-
gyelni. Túl lép a vízhólyagok, 
húzódások és izomgörcsök 
okozta fájdalmakon, és csak a 
cél lebeg a szeme előtt. Spártá-
ba érve már nincs rajtad „szo-
ciális máz”, csak egy test vagy, 
amely utolsó kilométereket 

teljesíti. Aztán ez az „üresség” 
egyszerre felemelő érzéssé vál-
tozik, ahogy Leonidász király 
szobráig vezető célegyenesbe 
fordulsz. Az emberek hősként 
ünnepelnek, s ilyenkor az em-
beren elhatalmasodnak az ér-
zelmek...

Márkus István – aki május-
ban ugyancsak Görögország-
ban, egy 180 km-es viadalon 
tartotta a főpróbát – végül 
29:24 órás idővel a 32. helyen 
ért célba, s a legjobb magyar 
férfi versenyzőként teljesítette 
a távot.

– Nem csak a leküzdött 246 
km számít, de most éreztem 
azt, hogy az elmúlt 4-5 évben, 
heti rendszerességgel teljesített 
100-120 km, az éjszakai és téli 
futások, egyszóval a befektetett 
rengeteg energia megtérült. A 
távot most 19. alkalommal (!) 
teljesítő Lőw András mondta 
a rajtnál: „teljesen mindegy, 
hogy beérsz-e vagy sem, másfél 
nap múlva sokkal többet tudsz 
meg magadról.” Igaza volt.

Öcsire – aki az eredményhir-
detést követően már a visszaté-
résen elmélkedett – a közeljö-
vőben egy másik feladat vár: az 
egyik legjobb magyar ultrafutó 
hölgy, Lubics Szilvia kísérője 
lesz a 24 órás Európa-bajnok-
ságon.   - fl -
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SPORTHÍREK
Kézilabda. Ellentétes félidőket 
követően a Szekszárdi FGKC 
magabiztos, 33–25-ös győzel-
met aratott a Szentendre ellen 
a NBI/B-s bajnokság Nyuga-
ti-csoportjának 4. fordulójá-
ban. Tabajdi Ferenc csapatá-
ból Weigel és Gindeli is 9 gólt 
szerzett.

Kosárlabda. Végletekig kié-
lezett mérkőzésen, hosszabbí-
tást követően szenvedett vere-
séget (72–70) az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a PEAC-Pécs 
otthonában az elmúlt szom-
baton. A KSC-ből – amely 
péntek este (lapzártánk után) 
a Sopront fogadta – Erkics 16, 
Barber 15, míg Theodoreán 10 
pontig jutott.

(01762)

Szekszárd használtautó!
autocontext.hu

7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900
Mobil: +36–70/530–8080

Nyitva tartás: 
hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap október 10-től október 15-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 10. október 11. október 12. október 13. október 14. október 15.

„A”
950 Ft

Karalábéleves Paradicsom-
leves

Szárnyas
raguleves

Fokhagyma-
krémleves Lebbencsleves Májgombóc-

leves

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Kelkáposzta-
főzelék,

sertéssült

Rizsfelfújt,
gyümölcs

öntet

Rakott 
burgonya,

cékla
Rántott hal� lé,
franciasaláta

Spagetti 
carbonara

„B”
950 Ft

Sárgaborsó
gulyás

Paradicsom-
leves

Fahéjas 
almaleves

Fokhagyma-
krémleves Lebbencsleves Májgombóc-

leves

Sajtos- tejfölös 
tészta

Mediterrán 
csirkemell, 
párolt rizs

Vasi pecsenye,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Csirkepörkölt, 
galuska,

almapaprika

Fűszeres 
csirkeszárny,

zöldséges rizs

Paradicsomos 
káposzta, 

roston sült 
sertéskaraj

Napi
ajánlat
890 Ft

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

currys rizs,
tartármártás

(01758)

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

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

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

Információ:
74/528–300

(01760)

Értékes vb-helyezések
A közelmúltban Monteneg-
róban rendezték meg a rádió-
amatőr sportág gyorstávírász 
szakágának világbajnoksá-
gát, melyen a magyar váloga-
tottban ott volt a Szekszárdi 
Rádió Klub versenyzője, Fe-
rencz József is. 

A szenior kategóriában ver-
senyző Ferencz József (képün-
kön) több értékes helyezést is 
elért a kétnapos viadalon. Adás 
versenyszámban negyedik, míg 
vételben az ötödik helyen zárt, 
s így az összetett értékelésben 
szintén ötödik lett. Eredmé-

nyével a szekszárdi sportoló 
is hozzájárult a magyar csapat 
sikeres szerepéséhez. A ma-
gyar válogatott egy-egy arany 
és bronzéremmel gazdagította 
gyűjteményét, a csapat pedig 
negyedikként zárt.

A szekszárdi Pitman Zoltán 
és Weisz László a nemzetközi 
zsűri tagjaként vett részt az ese-
ményen.

Ugyancsak nemrégiben Ága-
segyházán tartották a rádiós 
tájfutók az éjszakai országos 
bajnokságát. Ezen a Szekszárdi 
RK versenyzői közül Antal Bí-
borka N21 kategóriában arany-

érmes lett, míg Szabó Gábor a 
kilencedik helyen végzett. Antal 
Bíborka a nyár folyamán már 
begyűjtött egy országos bajnoki 
címet és egy ob-ezüstöt is, míg 

Szabó Gábor egy bronzérem 
mellett egy-egy ötödik és hato-
dik helyet szerzett a különböző 
versenyszámokban rendezett 
országos viadalokon.  SZV

A Gyakorlóban marad
a vándorserleg

A PTE-IGYK Gyakorló iskola 3.a 
osztálya vehette át szerdán 
azt a vándorserleget, amelyet 
az Autómentes napon rende-
zett kerékpáros demonstráció 
legaktívabb osztályának aján-
lottak fel a szervezők.

Szekszárd város önkormányzata, 
a Zöldtárs Alapítvány és a Szek-
szárdi Klímakör szeptember 
22-én immár kilencedik alka-
lommal szervezett autómentes 
napi kerékpártúrát, ahol a „Leg-
tekerősebb Osztály” címet Aczél 
Ildikó osztályfőnök diákjai ér-
demelték ki. A 3.a osztályosok 
szerda reggel, iskolájuk aulájá-
ban Ács Rezső polgármestertől 
vehették a vándorserleget.

Antus Györgyné, az intézmény 
igazgatója hangsúlyozta: amikor 
az iskola 4/A osztálya tavaly el-
sőként elnyerte a vándorserleget, 
ő már akkor megmondta, hogy 
a kupa a következő évben is itt 
marad majd az iskolában. Ács 
Rezső köszöntőjében kiemelte: 
üzenet értéke van annak, hogy 
az osztály 25 tanulóját 14 szülő 
is elkísérte a kerékpártúrára. A 
város első embere jelezte: jövőre 
tovább bővül a szekszárdi bicik-
liút-hálózat, így nem csak a most 
példát mutató 3/A osztályosok, 
de kortársaik és azok szülei is 
bátran pattanhatnak majd ke-
rékpárra, legyen szó akár iskolá-
ba, akár munkába járásról.

 - fl -
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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 János Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános 
Iskola (Szent–Gy. A. u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik Iroda (Dózsa Gy. u. 4.)

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Október 9., vasárnap
15:00 és 17:00

–  Hotel Transylvania 2. 
– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –  Mentőexpedíció 3D

Október 10., hétfő
15:00 és 17:00

–  Hotel Transylvania 2. 
– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –  Mentőexpedíció 3D

Október 11., kedd
15:00 és 17:00

–  Hotel Transylvania 2. 
– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –  Mentőexpedíció 3D

Október 12., szerda

17:00 –   Hotel Transylvania 2. 
– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –   Mentőexpedíció 3D

Október 13., csütörtök
17:00 –   Hotel Transylvania 2. 

– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –  Mentőexpedíció 3D

Október 14., péntek
17:00 –   Hotel Transylvania 2. 

– Ahol még mindig 
szörnyen jó 3D

19:00 –  Mentőexpedíció 3D

Október 15., szombat
17:00 –   Hotel Transylvania 

– Ahol a szörnyek 
lazulnak

19:00 –  Legenda

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
takarító munkakörbe 1 fő 

munkatársat keres.  
Feltétel: igényes munkavégzés 

ápolt megjelenés, rugalmas 
munkarend vállalása.

A fényképpel ellátott jelentkezé-
séket írásban kérjük benyújtani a 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez.  
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 

Postacím: 7101 Pf.: 115.) 
Beküldési határidő:

2016. október 10.

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

2016. október 17. – november 4. között
Október 18. (kedd)
• 19:56 Rendezvényterem: „Napló 
apámnak, anyámnak” c. film vetí-
tése – A belépés díjtalan.

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

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

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

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

Október 23. (vasárnap)
• 10:30 Rendezvényterem: Ünnepi 
megemlékezés „Rekviem a hősö-
kért” – Ünnepi Hangverseny.
Közreműködik: Szekszárdi Kama-
razenekar, Perényi Eszter Liszt – 
díjas hegedűművész.
• 11:30 Városi ünnepi megemléke-
zés az 1956-os emlékműnél.
– Ünnepi beszédet mond Ács Re-
zső, Szekszárd MJV polgármestere.
– Szabadságért Szekszárd kitünte-
tő díjak átadása.
– Ünnepi műsort ad a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Vendéglátó 
Szakképző Iskolája.
– Közreműködik az Alisca Brass 
Band.
– Díszlövések ágyúval a forrada-
lom hőseinek tiszteletére.
– A megemlékezés az emlékmű 
koszorúzásával zárul.

A programot az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és az „ A magyar 
szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg.

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 
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 11., kedd 19:00 óra –
 Színházterem
Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz

Orfeum bérlet 1. előadás. A darab 
számtalanszor aratott nagy sikert a 
világ színpadain (az egyik felújításá-
ban Quentin Tarantino is szerepelt), 
az Audrey Hepburn főszereplésével 
készült filmváltozat pedig örök 
klasszikus. A főbb szerepekben: 
Kovács Patrícia (Susy), Szabó Kim-
mel Tamás (Mike). Rendező: Novák 
Eszter. Producer: Orlai Tibor. 

Jegyárak: 3.300 – 3.500 Ft.

Október 12., szerda 19:00 óra – 
Színházterem
Bródy János koncert

Bródy János, a magyar kultúra 
emblematikus alakja legutóbbi, „Az 
Illés szekerén” című albuma dupla 
platina lemez lett, és elnyerve a szak-
ma és közönség elismerését is, az Év 
Lemeze Fonogram-díjban részesült. 

Jegyárak: 4500-5500 Ft.

Október 14., péntek 18:00 óra – 
Művészetek Háza
„Mozart – Egy kis romantikus éji 
zene” - Rákász Gergely koncertje
Rákász Gergely hangversenyén 
megelevenedik az idén 260 éve szü-
letett Wolfgang Amadeus Mozart 
vidám, szertelen és zseniális világa. 
Vendég lesz a műsorban a kortárs 
Beethoven, a szintén évfordulós 
Liszt Ferenc és persze Bach, aki Mo-
zart szerint az egyetlen, akitől lehet 
tanulni valamit.

Jegyárak: 2200 – 3000 Ft. Jegyelő-
vétel a helyszínen és a jegy.hu orszá-
gos hálózatban.

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

Az Örökség Gyermek Népmű-
vészeti Egyesület csoportjainak 
koreográfia versenye, amely ösz-
tönözni a fiatal koreográfusokat új 
alkotások létrehozására, lehetőséget 
biztosít a gyermektánc együttesek-
nek arra, hogy egy országos, két 
lépcsős bemutató folyamatban ve-
hessenek részt. A verseny szakmai 
találkozó és tapasztalatcsere is egy-
ben. A székesfehérvári, ráckevei, ka-
puvári, komlói, kaposvári, kalocsai 
és pécsi táncosok mellett részt vesz 
a Bartina Néptánc Egyesület Aprók 
és Utánpótlás csoportja. A verseny-
műsorra a elépés ingyenes.

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

Az ismert klinikai szakpszicho-
lógus ezúttal a „Bátran élni - Félel-
meink és gátlásaink leküzdése” té-
mában tart előadást. Jegyár: 2300 Ft.
Kiállítások
•  I. Kortárs Népművészeti Trienn-

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

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

XXVI. PSZICHOLÓGIAI KULTÚRA HETE
a lezárás és az elengedés jegyében

A Mentálhigiénés Műhely és a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház  Pszi-
chiátriai Osztálya tisztelettel és szere-
tettel meghívja a XXVI. Pszichológiai 
Kultúra Hete rendezvénysorozatára.

Október 10., hétfő
16:30 A pszichiátriai betegek alkotá-
saiból rendezett kiállítás megnyitója
•  A Tücsök Zenés Színpad ráhan-

golója
•  Köszöntő: Pócs Margit elnök, 

örömtréner
•  Kiállítást megnyitja: Dr. Kertész 

Ágnes pszichiáter, osztályvezető 
főorvos

•  Performance – A Pszichiátriai Osz-
tály Szocioterápiás Rehabilitációs 
Részlegének bemutatója

Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, mozi előtere

17:00 Az elhallgatott halál
Előadó: Hartung István pszichológus
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

Október 11., kedd
17:00 Az elengedés és a kötődés 
egyensúlya, előadó: Török Iván a 

Magyar Mentálhigiénés Szövetség 
tiszteletbeli elnöke (Budapest).
18:00 Történeteink az elengedésről 
és a megbocsájtásról. Sajátélményű 
csoport. A csoportot vezeti: Mátis-
né Orsós Julianna pszichológus
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

Október 12. Szerda
17:00: A lezárás és a megérkezés 
tudatossága. Előadó: dr. Őrlős Gá-
bor szellemi tanító. Ébredő Fények 
Szellemi Akadémia (Szolnok).
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

Október 13., csütörtök
17:00 Párbeszéd: Elengedés, meg-
bocsájtás a gyászban és a veszte-
ségekben bölcsőtől a sírig. A cso-
portot vezeti: Monostori Mária 
gyászcsoport vezető, légzésterape-
uta, spirituális választerapeuta.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

Október 14., péntek
16:00 Az elengedés művészete a 
sejtjeink és a rezgéseink szintjén

Hangrelaxáció Tibeti hangtálak-
kal. Vezeti: Holló Eszter okleveles 
hangmasszőr, minősített jógaokta-
tó, szellemgyógyász.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Bödő terem

A Pszichológiai Kultúra Hete prog-
ramjai ingyenesen látogathatók. 
Mindenkit szeretettel várunk! A ki-
állítás október 14-ig tekinthető meg 
a központ nyitvatartási idejében.

A pszichológiai kultúra hete alatt 
adománygyűjtést szervezünk a Lel-
ki Egészségünkért Alapítvány szá-
mára, amely a pszichiátriai betegek 
gondozását segíti. Fővédnök: Török 
Iván a Magyar Mentálhigiénés Szö-
vetség tiszteletbeli  elnöke.

További információ:
Pócs Margit elnök
+36–20/473–0644
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár 
+36–74/511–721;
+36–20/353–4366;
mentalmuhely@gmail.com
www.mentalmuhely.hu
Mentálműhely/facebook

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01754)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01755)

Meghívó Léleképítőre
Előadók:

Földi László és Kovács Andrea
„Titkosszolgálatok és 
médiumok szerepe 

a migrációban”
Közreműködik:

Dörner György színművész

Helyszín:
7100 Szekszárd,

Szent István tér 7–9.,
a Garay János Gimnázium 

díszterme

2016. október 10., hétfő 
18:00 óra

Minden érdeklődőt
szeretettel hív és vár

dr. Tóth Csaba Attila.
Információ:

+36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN



2016. október 9.16

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

(01749)

(01752)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(01748)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi  télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig minenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
Október 10. (hétfő), 9:00 – 16:00 óráig.

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01753)

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


