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→ 5. oldal

Államfői találkozó

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Idősbarát város
A város és a nyugdíjas klubok 
kiváló együttműködésének 
ékes bizonyítéka, hogy Idősba-
rát Önkormányzat díjat nyert 
az önkormányzat, melyet Ács 
Rezső polgármester hétfőn ve-
hetett át az önkormányzat ne-
vében.
 → 3. oldal

Újabb pálya
Mintegy 580 általános isko-
lás sportolhat kiváló körül-
mények között Szekszárdon 
annak az MLSZ-programban 
épült műfüves labdarúgó pá-
lyának köszönhetően, melyet 
kedd délelőtt adtak át a Baka 
István Általános Iskolában.
 → 5. oldal

2017. október 23.
Szekszárd

NEMZETI ÜNNEP
1956.

→ Részletes program a 2. oldalon

Andrej Kiska (jobbról) szlovák, Áder János magyar, Milos Zeman 
cseh és Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök a Béla király téren
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Díjjal ismerték el az idősekért végzett munkát
A város és a nyugdíjas klubok 
kiváló együttműködésének 
ékes bizonyítéka, hogy Idős-
barát Önkormányzat díjat 
nyert az önkormányzat.

Ács Rezső csütörtök délelőtti 
sajtótájékoztatóján elmondta, 
a díjat hétfőn vehette át az ön-
kormányzat nevében Balogh 
Zoltántól, az emberi erőforrá-
sok miniszterétől. A díj értékét 
mutatja, hogy az önkormány-
zati szektorban 95 pályázat 
érkezett, s ebből tizenkettőt, 
köztük Szekszárdét ismerték el 
díjjal. A pályázatban azt kellett 
bemutatni, hogy a városban 
melyek azok a szolgáltatások, 
események, illetve további kap-
csolódási pontok, melyekkel az 
önkormányzat a segíteni tudja a 
városban élő időskorúakat.

A polgármester hangsúlyoz-
ta, a díj elnyerése annak a közös 
munkának az eredménye, amit 
az önkormányzat és az aktívan 
működő városi nyugdíjasklu-

bok végeznek. Kiemelte, mivel 
a 33 ezres Szekszárdon, mint-
egy 8 ezer fő a hatvan év felet-
tiek száma, így egyáltalán nem 
mindegy, hogy a helyi közösség 
miként viszonyul az idősekhez. 
Büszke rá, hogy Szekszárd sok 
területen elől jár. Példaként az 
önkormányzat és PTE KPVK 
által idősek részére megszerve-
zett és nagy érdeklődés mellett 
zajló Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyetemét említette, melynek 

hétfőn indult el harmadik sze-
mesztere. Ugyancsak példaként 
említette azt az edzőpályát, me-
lyet idősek számára hoztak lét-
re az Energia Parkban.

Az elismerés pénzjutalom-
mal is járt, a tervek szerint 
az összeg egy részéből a ha-
gyományosan október elején 
megtartott idősek napi ünnep-
séget finanszíroznák. Emellett 
képzéseket indítanának az 
időseknek az okostelefon, a 

számítógép és az internet hasz-
nálatáról, részben azért, hogy 
megkönnyítsék a nagyszülők 
fiatalokkal való kapcsolattar-
tását. Ezen túl számítógépek 
beszerzésére fordítják majd a 
pénzt, amelyeket a Babits Mi-
hály Kulturális Központban 
helyeznek el, ahol az idősek a 
nyitvatartási időben használ-
hatnák azokat.

Dr. Haag Éva alpolgármes-
ter arról szólt, hogy az önkor-
mányzat és a nyugdíjas klubok 
között nincs intézményesített 
formája az együttműködésnek, 
ám a szervezetnek bármikor 
kereshetik az önkormányza-
tot ötleteikkel, problémáikkal. 
A sajtótájékoztatón résztvevő 
nyugdíjas egyesületek megerő-
sítették, hogy az önkormány-
zat és a klubok között kiváló az 
együttműködés. Elmondták azt 
is, hogy a város anyagi forrásai 
terhére is támogatja működé-
süket, rendezvényeiket. 

 S. V.
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Félmilliárdos korszerűsítés
A Dienes Valéria Általános 
Iskola energetikai korszerű-
sítését célzó pályázat benyúj-
tásáról döntött legutóbbi 
ülésén a Közgyűlés.

Szekszárd önkormányzata a 
TOP-6.5.1-16 kódszámú „Ön-
kormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése” című 
felhívás keretében döntött a 
„Dienes Valéria Általános Is-
kola energetikai korszerűsítése” 
című pályázat beadásáról.

A több mint 500 millió fo-
rint értékű fejlesztés részeként 
megújulnának a külső nyílászá-
rók, árnyékolással javítanák az 
épület hővédelmét, szigetelnék 
a födémet, napkollektorokat 
építenének be. Emellett kor-
szerűsítenék a kül- és beltéri 
világítási rendszereket, napele-
mes rendszert telepítenének, de 
azbeszt- és akadálymentesítést 
is végeznének. A tervezett kor-
szerűsítés nyomán mintegy 174 
tonnával csökkenne az épület 

által kibocsátott üvegházhatású 
gázok súlya.

A beruházás mintegy 507 
millió forintba kerülne, melyből 
261 millió forintot biztosítana 
a pályázat. A fennmaradó 246 
millió forintot saját költségve-
tésből fizetné az önkormányzat. 
A közgyűlés még nyáron döntött 
arról, hogy az MLSZ pályaépítési 
programjában egy rekortán bo-
rítású sportpálya épülhet a Die-
nes iskola udvarán.   S. V.

Harmadik szemeszterébe lépett a harmadik kor egyeteme
Kezdetét vette a Szekszárdi 
Harmadik Kor Egyetemének 
harmadik szemesztere hétfő 
délután, Pécsi Tudomány-
egyetem szekszárdi karán.

A PTE-KPVK és a város ön-
kormányzata által közösen 
rendezett sorozat harmadik 
szemeszterének első előadá-
sán Ács Rezső polgármester 
köszöntötte a szépkorú hall-
gatókat azzal a bejelentéssel, 
hogy a város „Idősbarát Ön-
kormányzat” díjat vehetett át 
aznap délelőtt Balog Zoltántól, 
az emberi erőforrások minisz-
terétől. A városvezető – aki no-
vemberben maga is tart majd 
előadást – hozzátette, reméli, 
hogy a harmadik szemeszter is 
olyan sikeres lesz, mint az első 
kettő volt, hiszen ezúttal is ér-
dekes témákat tárnak a hallga-
tóság elé. Hogy még vonzóbbá 
tegyék a sorozatot, ezúttal a 

résztvevők véleményét is vár-
ják, mely témákról hallanának 
szívesen előadást.

Dr. Horváth Béla, a PTE 
KPVK dékánja üdvözlő beszé-
dében elmondta, a mai magyar 
társadalomban rendkívül jelen-
tős azoknak a száma, akiket az 
idősekhez, vagyis a harmadik 

korban lévőkhöz sorolnak. 
Fontos, hogyan gondolkodunk 
azokról, akik egy adott közös-
ségben élték életüket, melyért 
sokat tettek – emelte ki. Dr. 
habil. Nagy Janka Teodóra dé-
kán-helyettes tudatta: az előa-
dások tekintetében a harmadik 
szemeszterben is követni fogják 

a hagyományokat, bár ezúttal 
vendég előadókat is hívtak.

Az első előadást dr. Horváth 
Béla tartotta „Virtuális valóság 
és a szappanoperák világa” cím-
mel. Ezt még további öt előadás 
követi majd ősszel: „Japán: az 
origamitól a gésákig”, „Az em-
beri agy funkciói az elmúlt év-
ezredek tükrében a nyugati és 
a keleti orvoslás szemszögéből, 
„Több, mint jó bor”, valamint 
„Az időskori kommunikáció”, 
illetve „Az öregek ‘árverésétől’ 
Idősfalváig” címmel. A tavaszi 
szemeszter tervezett témái: „A 
nyugdíjról jelen és jövő időben”, 
„Csak a szíved legyen fiatal…”, 
„Ahol tisztesség öregnek lenni”, 
„Az időskor pszichológiája”. A 
szemeszter utolsó előadásának 
témáját a hallgatók által java-
soltak közül választják ki. Az 
előadások továbbra is ingyene-
sek, de előzetes regisztrációhoz 
kötöttek.   S. V.

Államtitkár lett Horváth István

Kósa Lajos, a megyei jogú vá-
rosok fejlesztéséért felelős tár-
ca nélküli miniszter javaslatára 
Horváth István és Simon Róbert 
Balázs országgyűlési képviselő-
ket (FIDESZ-KDNP) nevezte ki 
államtitkárnak Áder János. A két 
politikus október 16-án, hétfőn 
délután a Sándor Palotában tett 
esküt a köztársasági elnök előtt.

„Megtisztelő számomra a biza-
lom, melyet szeretnék megszol-
gálni és legjobb tudásom szerint 
dolgozni Szekszárdért, a szekszár-
di emberekért, valamint a többi a 

megyei jogú városért!” – mondta 
Horváth István az államtitkári 
megbízólevél átvételét követően.

Horváth István 2006-tól Szek-
szárd polgármestere és a körzet or-
szággyűlési képviselője volt, 2010. 
májusától a parlament mezőgaz-
dasági bizottságának alelnöke, 
2013 februárjától miniszteri biz-
tosként a kormány sertésprogram-
ját felügyelte. Simon Róbert Balázs 
2006-tól Győr alpolgármestere 
volt, 2014-ben választókerületben 
szerzett egyéni országgyűlési kép-
viselői mandátumot.   SZV/MTI

Szobortúra
A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum idén is rengeteg prog-
rammal várja az érdeklődőket 
a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

A szekszárdiak az „indiány-
nyárban” sétálva kereshették 
fel a város nevezetes szobrait. A 
„Sétálj, gyalogolj! Szobortúra a 
városban” című program részt-
vevői október 12-én indultak 
útnak a Béla király térről, ahol 
Szent Lászlóról és I. Béláról 
szóló legendák nyomába sze-
gődtek, de Babits Mihályt sem 
hagyták ki. A Szőlő szobrot, 
Szent László kútját, Farkas Pál 
Béla király téri makettjét és a 
persze a Szentháromság szob-
rot is útba ejtette a társaság. A 
túra stílusosan egy pohár borral 
zárul a Vármegyeházán.

A Múzeumok Őszi Feszti-
váljának következő szekszárdi 
programja október 24-én lesz 
a Vármegyeházán, „Rejtély a 
Múzeumban” címmel.  - mwj -

Prima-díjátadó
Tizenharmadik alkalommal 
rendezte meg a Vállalkozók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ) Tolna 
megyei szervezete a Prima Pri-
missima díjátadó gálát péntek 
este a Babits Mihály Kulturális 
Központ Színháztermében.

A szekszárdi díjazottak között 
volt „Az év megyei vállalkozója 
2017” címmel elismert Kelemen 
Zoltán egyéni vállalkozó, aki 
több mint harminc éve vezeti pi-
actéri pecsenyézőjét. Ugyancsak 
az év megyei vállalkozója díjat 
vehetett át Kis Ivetta, a Sberbank 
szekszárdi fiókvezetője.

A VOSZ megyei szervezete az 
Országos Év Vállalkozója Díjra 
jelöltje Vass Pétert, a szekszárdi 
V és Periko Kft. tulajdonos-ügy-
vezetőjét, valamint Horváth Já-
nost, a szekszárdi LUX H 84 Kft. 
tulajdonosát. A közönségdíjat dr. 
Győri Attila sebész főorvos nyer-
te el, aki 20 éve dolgozik a me-
gyei kórházban.     (kadarka.net)
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A Visegrádi Négyek államfői tanácskoztak Szekszárdon
A tolnai megyeszékhely „mo-
dernkori” történetének leg-
magasabb szintű diplomáciai 
eseménye zajlott október 13-
án és 14-én, amikor a viseg-
rádi országok – Csehország, 
Lengyelország, Magyaror-
szág és Szlovákia – államfői 
találkoztak Szekszárdon.

Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke péntek délelőtt 
katonai tiszteletadással fogadta 
kollégáit, Milos Zeman cseh, 
Andrzej Duda lengyel és And-
rej Kiska szlovák államfőt a Béla 
király téren. Az államfők ezt kö-
vetően a Vármegyeháza díszter-
mében a biztonságpolitikával, a 
körforgásos gazdasággal és az in-
formációs technológiával kapcso-
latos együttműködésről folytattak 
eszmecserét. A két napos tárgya-
lásokat követő szombati sajtótájé-
koztatón Áder János hangsúlyoz-
ta: a tanácskozáson egyetértettek 
abban, hogy fel kell gyorsítani a 
Nyugat-Balkán integrációját, vi-
lágos feltételeket és egyértelmű 
határidőket kell szabni az európai 
uniós csatlakozáshoz.

A magyar államfő hozzátette: a 
térséget megoldatlan – például te-
rületi és vallási természetű – viták 
jellemzik, ráadásul a migrációs 
nyomás és a radikális iszlám be-
folyásának érzékelhető mértékű 
növekedése is további gondot 
jelent. Áder János szerint aggo-
dalomra ad okot a régió helyzete, 
ezért cselekedni kell. A konfliktus 
megelőzésének legjobb módszere 
a térség európai uniós integráció-
jának felgyorsítása.

A cseh, szlovák és lengyel 
államelnök egyetértett a nyu-
gat-balkáni országok integrá-
ciójának gyorsításában. Milos 
Zeman cseh köztársasági elnök 
emellett felhívta a figyelmet arra, 
hogy Bosznia-Hercegovinában 
terjed a radikális iszlám, amit 
Szaúd-Arábia finanszíroz. Andrej 

Kiska szlovák elnök azt mondta: a 
hat nyugat-balkáni ország között 
történelmi feszültségek vannak, 
de összeköti őket, hogy egyaránt 
részesei szeretnének lenni az Eu-
rópai Uniónak.

Andrzej Duda lengyel köztár-
sasági elnök kifejtette: határo-
zottan kell beszélni arról, hogy 
az unió nyitott azon államok 
számára, amelyek felkészültek a 
csatlakozásra. „Nem nézhetünk 
az EU-ra úgy, mint egy zárt 
klubra. Az unió dinamikus, nyi-
tott szervezet, és mi azt szeret-

nénk, hogy gazdagságot, békét 
és nyugalmat biztosítson a tag-
országok számára” – jelentette ki 
a lengyel elnök.

A magyar államfő a sajtótá-
jékoztatón arról is beszélt, hogy 

meg kellene haladni a kialakult 
ipari és fogyasztási modellt, és 
általánosabbá kellene tenni azt a 
szemléletet, hogy amit eddig hul-
ladéknak tekintettünk, az sokkal 
inkább nyersanyagforrás legyen. 
Ezért tárgyaltak a visegrádi ál-
lamfők az úgynevezett körforgá-
sos gazdaságra való átállás szem-
pontjairól. Áder János hozzátette, 
arra kérte kollégáit, gondolkodja-
nak közösen az elektronikai hul-
ladékok újrahasznosításáról.

A magyar köztársasági elnök 
kitért arra, hogy miközben a 
digitalizáció hihetetlen gazdasá-
gi-társadalmi lehetőségeket rejt 
magában, érdemes az árnyolda-
lairól is gondolkodni, különösen 
a fiatalokat, a gyermekeket érintő, 
valamint a biztonsági veszélyek-
ről. Megjegyezte: komoly nem-
zetbiztonsági kockázatot jelent 
például, hogy a személyes ada-
tok védelme az interneten kiváló 
kommunikációs lehetőségeket 
biztosít a terroristák számára.

Andrej Kiska szlovák államfő 
szólt arról, hogy Európa-szerte 
nő a szélsőségesség. Az extrémiz-
mus, a más vallású és bőrszínű 
emberekkel szembeni gyűlölet-
keltés a közösségi hálókon terjed 
– jegyezte meg, és az Európai Bi-
zottság fellépését sürgette a gyű-
lölet terjesztése ellen.

Áder János kérdésre válaszol-
va a V4-es együttműködésre 
utalva rámutatott: arra töreked-
nek, hogy a vitákat se, kerülve 
közös álláspontokat tudjanak 
kialakítani Európa, a térség vagy 
a Nyugat-Balkán jövőjét érintő 
kérdésekben.   F. L. / MTI

A V4-ek államfői a pénteki hiva-
talos programot követően ismer-
kedtek Szekszárd kultúrájával, 
gasztronómiájával. Áder János 
a Bodri Birtokra invitálta kol-
légáit, ahol ízelítőt kaptak a ki-
váló borokból és helyi ételekből. 
Az államfők egy hagyományos 
szekszárdi szüreten is részt vettek 
a Bartina táncosaival, a zenéről 
Szalonna és bandája gondosko-
dott. A szombati sajtótájékoz-
tatón aztán a cseh, a lengyel és 

szlovák elnök is elismerően szólt 
Szekszárd vendégszeretetéről. 

A tájékoztató előtt Ács Rezső 
polgármester fogadta a magas 
rangú vendégeket, és nyújtotta 
át a város ajándékait: egy-egy 
palackkal a város borából (Se-
bestyén Pince Iván-völgyi Bika-
vér 2015), továbbá Szekszárdi 
Csokit, kávét A Kávé Házából, 
valamint a Petrits család jóvol-
tából az adott ország mézeska-
lács-címerét.

Nyelvtudás nélkül ne!
Sokan úgy gondolják, útra kelnek. 
A jobb megélhetés, egy álom mun-
ka vagy éppen a kalandvágy vezérli 
őket. A nyugodt távolléthez sok min-
denre van szükség.

„A legfontosabb, hogy érdeklőd-
jenek még mielőtt elindulnak. 
Sokan még ma is nyelvtudás nél-
kül indulnak el, amiből hátrány és 
probléma származhat.” – mondja 
Dombai Szilvia, a Europe Direct 
szekszárdi irodájának vezetője.

Ma már rengeteg információ 
érhető el akár az irodában, akár 
az interneten, melyből tájékozód-
hatnak az érdeklődők. Az iroda 
felkeresésének előnye lehet, hogy 
az érdeklődő segítséget kaphat az 
önéletrajza vagy adott esetben a né-
met nyelvű munkaszerződése átné-

zéséhez. Az irodave-
zető szerint vannak 
gyakori hibák, me-
lyeket a szerződés 
aláírása után már 

nem feltétlenül lehet korrigálni, 
így keserű lesz a szájíze az érintett 
munkavállalónak. Ezért érdemes 
megnézni a munkaszerződésben, 
hogy a szóban megállapodott bér 
nettó vagy bruttó értékként szere-
pel-e. Vigyázni kell a hirdetésekkel 
is, főleg ha előre kell pénzt fizetni 
valamiért. Érdemes utánanézni 
annak is, hogy a közvetítőként be-
mutatkozó iroda/személy bejegy-
zett szolgáltató-e. Ebben a Europe 
Direct iroda szintén segítséget tud 
nyújtani. Hasznos, ha van egy map-
pa, melyben a legfontosabb iratok, 
bizonyítványok másolatai magyar 
és idegen nyelvű változatban is 
megtalálhatók. Ha valaki úgy dönt, 
útra kel, az oda-vissza út útiköltsé-
ge és az első fizetésig szükséges 
anyagi fedezete legyen biztosított. 

Az is nagyon fontos, hogy hát-
rahagyva a lakást, otthont legyen 
egy meghatalmazott, aki az itthoni 
ügyek intézésében eljárhat.

(02738)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 23-tól október 27-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

(02728)

MENÜ Október 23. Október 24. Október 25. Október 26. Október 27.

„A”
1050 Ft

Fahéjas 
szilvaleves

Zöldborsó-
leves

Paradicsom-
leves Csontleves

Szárazbab-
főzelék,

sült kolbász

Pincepörkölt, 
savanyúság

Rántott halfilé,
párolt rizs,

tartármártás

Gyros,
pirított

burgonya,
friss saláta 

öntettel

„B”
1050 Ft

Fahéjas 
szilvaleves

Zöldborsó-
leves

Paradicsom-
leves Csontleves

Francia 
rakott 

burgonya

Milánói 
sertésborda

Csirke-
paprikás, 

tészta,
savanyúság

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemell 
rántva, 

bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagettivel

Csirkemell 
rántva, 

bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagettivel

Csirkemell 
rántva, 

bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagettivel

Csirkemell 
rántva, 

bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagettivel

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Pulykamell 
steak,

olívás friss 
salátával

Pulykamell 
steak,

olívás friss 
salátával

Pulykamell 
steak,

olívás friss 
salátával

Pulykamell 
steak,

olívás friss 
salátával

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Újabb sportcélú fejlesztés: műfüves pálya a Baka iskolában
Mintegy 580 általános iskolás 
sportolhat kiváló körülmé-
nyek között Szekszárdon an-
nak a műfüves labdarúgó pá-
lyának köszönhetően, melyet 
kedd délelőtt adtak át a Baka 
István Általános Iskolában.

A műfüves labdarúgó pálya – 
hasonlóan a három héttel ezelőtt 
a Garay János Általános Iskola 
és AMI udvarán átadotthoz – a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) Országos Pályaépítési 
Programjában, az önkormány-
zat, illetve a Szekszárdi UFC és 
helyi vállalkozások összefogásá-
val valósult meg.

A világítással ellátott, 20x40 
méter területű pálya megépítésé-
vel Szekszárd ismét tovább lépett 
az oktatási intézmények sportcé-
lú fejlesztése terén – mondta Ács 
Rezső a pályaavatón. A polgár-
mester kiemelte: a mai kor köve-
telményeinek minden tekintetben 
megfelelő pálya mintegy 25 millió 
forintból készült el a Szekszárdi 
UFC által a helyi vállalkozásoktól 
gyűjtött társasági adó (TAO) fel-
használásával és az önkormányzat 
saját költségvetéséből biztosított 
nyolcmillió forintból – tájékozta-
tott a polgármester. 

Járt már a Baka iskolának és az 
intézménybe járó 580 gyermek-
nek ez a fejlesztés – fogalma-
zott a városvezető. Ugyanakkor 
hangsúlyozta, nemcsak labdarú-
gásra és a mindennapos testne-
velés feltételeinek biztosítására is 
alkalmas a pálya, melytől azt is 
remélik, hogy mozgásra ösztönzi 
a gyerekeket.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
az idei év kiemelkedő a sportcélú 
beruházások terén. Emlékezte-
tett, a nyár elején három óvodá-
ban adtak át műfüves sportpá-
lyát. Azért, hogy a gyermekeket 
az iskolában is hasonlóan jó 
körülmények fogadják, a fejlesz-
tések itt nem álltak le. A tanév 
elején a Babits Mihály Általános 

iskolában és a Garay János Gim-
náziumban is átadtak egy-egy 
kültéri kosárlabdapályát, szep-
tember végén pedig a Garay álta-
lános iskolában avattak műfüves 
focipályát, de a többi iskolában 
is hasonló fejlesztések várhatók.

Parrag Katalin intézmény-
vezető a gondoskodást meg-
köszönve elmondta, az iskola 
megérett a beruházásra, ugyanis 
a diákok között a foci a legnép-
szerűbb sportág. Hozzátette, 
amióta csak megépült, szinte fo-
lyamatosan foglalt a pálya.

Gerzsei Péter, a KLIK szek-
szárdi tankerületének igazgatója 
arról szólt, hogy noha ettől az 
évtől már nem az önkormány-
zat működteti az iskolákat, az 

önkormányzat számára tovább-
ra is fontos, hogy milyen körül-
mények között étkeznek, spor-
tolnak a diákok és erre anyagi 
forrásaiból is áldoz. Az igazgató 
példaértékűnek nevezte a város 
hozzáállását, azt is elmondva, 
hogy Szekszárdon kívül nem 
tud olyan településről, ahol eny-
nyi sportpályát adtak át a közel-
múltban.

Mercsényi Gyula, az MLSZ 
Tolna Megyei Igazgatósága Fe-
gyelmi Bizottságának elnöke 
megjegyezte, Tolna megyében 
16 hasonló pálya épült az elmúlt 
időkben, emellett további négy 
pálya építése van folyamatban. 
Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi 
UFC elnöke elmondta, a Baka 
iskola a klub bázis intézménye, 
hiszen az intézmény sok diák-
ja focizik versenyszerűen. Az 
egyesület köszönettel tartozik 
a városnak, hogy a gyerekek a 
fejlesztéseknek hála egyre jobb 
körülmények között focizhatnak 
– fogalmazott.

A nemzeti színű szalagot Par-
rag Katalin, Ács Rezső, Gerzsei 
Péter, Kárpáti Zoltán és Mercsé-
nyi Gyula vágta át ünnepélyesen, 
ezzel hivatalosan is felavatva a 
pályát. S. V.

Újra a Gyakorló iskolába került a serleg
Második alkalommal nyerte 
el az Autómentes nap ván-
dorserlegét a szekszárdi PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
és AMI egyik alsó tagozatos 
osztályközössége.

Tavalyi sikerüket követően az 
immár 4. A osztály nebulói al-
kották a szeptember 20-án ren-
dezett programon a legnépe-
sebb biciklis tábort. A tanulók 
kerékpártúrájukon a Sió Árvíz-
kaput és az M6-os autópályát is 
érintették.

Úgy tűnik, ha jövőre is ők 
pedáloznak a legnagyobb lét-
számban, új serleget kell készít-
tetnie a szervezőknek, hiszen a 
vándorkupa végérvényesen az 

Aczél Ildikó pedagógus vezette 
osztályközösségnél maradhat.

A díjátadó ceremóniára a 
Gyakorló iskola aulájában kerí-
tettek sort október 17-én, ahol 
Szekszárd polgármestere, Ács 
Rezső nyújtotta át az osztály-
nak a jól megérdemelt jutal-

mat. A városvezető kiemelte: az 
Autómentes napot azért hívták 
életre, hogy minél többen járják 
végig kerékpárral a környéket.

– Sportos iskolában vagyunk, 
ezért népszerűsítsétek továbbra 
is a kerékpárt! – javasolta a ta-
nulóknak a polgármester. A cél 

érdekében a következő években 
az önkormányzat bővíti a ke-
rékpárhálózatot. Ács Rezső arra 
buzdította a diákokat, ha lehet, 
járjanak minél többen iskolába 
is biciklivel, egyúttal köszönetét 
mondott a pedagógusoknak, 
akik biztatták a gyerekeket a 
részvételre. A városvezető re-
ményét fejezte ki, hogy a többi 
iskola is bekapcsolódik a prog-
ramba.

A kerékpározás közkedvelt-
té tételéért a város KRESZ- és 
közlekedésbiztonsági előadá-
sokat szervez az iskolában, ahol 
a bringák felszereléséről is szó 
esik majd. A szeptemberi prog-
ram egyik szervezője, a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Alapítvány 
képviseletében Gyarmati László 
is jelen volt a díjátadón.

  Gy. L.

Közel félezer látássérült dolgozik Tolna megyében
A Fehér Bot nemzetközi napja 
alkalmából megyeszerte tar-
tott programokkal, majd az 
október 16-án, hétfőn Szek-
szárdon rendezett ünnep-
séggel hívta fel a figyelmet a 
látássérült emberek helyze-
tére és igényeire a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete.

A Művészetek Házában meg-
tartott díjátadó alkalmon Ko-
vács Lászlóné, a szervezet elnö-
ke emlékeztetett: jövőre kettős 
jubileumot tartanak, hiszen az 
országos szövetség 100, míg a 
megyei egyesület 60 esztendős 
lesz. A vakok és gyengénlátók 
megyei egyesületének vezetője 
ünnepi beszédében kiemelte: 
Tolnában mintegy 3600 fogya-
tékkal élőt, és mintegy 1900 
látássérültet tartanak nyilván. 
Az ő érdekvédelmüket látja el a 
megyei szervezet, az ő hétköz-
napjaikat igyekeznek megköny-

nyíteni, például az ügyintézé-
sek során nyújtott segítséggel. 
Kovács Lászlóné a programjaik 
közül kiemelte a Fadd-Dombo-
riban zajló nyári táborozásokat, 
és köszönetet mondott a lehető-
ségért, hogy az Erzsébet-prog-
ram keretében 80 látássérült és 
családjaik üdülhettek idehaza. 
A szervezet számítástechnikai 
eszközök, okostelefonok ado-
mányozásával segítette fiatal 
sorstársaik iskolakezdését.

„Az ünnepségre sétálva gyö-
nyörködtem az őszi táj színei-
ben, aztán egy kicsit elszégyell-
tem magam, hiszen ezt látni, 
sajnos nem mindenkinek adatik 
meg” – fogalmazott köszöntő-
jében dr. Haag Éva. Szekszárd 
alpolgármestere hozzátette: 
látássérült embertársainknak 
nem sajnálatra van szükségük, 
hanem arra, hogy karunkat 
nyújtsuk, hogy felajánljuk a 
segítségünket. A város az aka-

dálymentesítés során gondol a 
látássérültekre is, de még akad 
tenni való ezen a területen. Dr. 
Haag Éva köszönetet mondott 
az önkénteseknek, és a megyei 
szervezet vezetőségének, hogy 
az 1900 sorstársból közel ötszá-
zan dolgoznak.

Az EMMI főosztályvezetője, 
dr. Kecskés Péter beszédében 
kiemelte: hazánkban 62 ezer 
civil szervezet működik, sok 
közülük szociális területen. 
„Élettel töltik meg a rendszert, 
segítve, megkönnyítve az állam, 
az önkormányzatok munkáját” 
– fogalmazott.

Az ünnepségen – amelyen 
műsort adott a Bartina zenekar 
(képünkön), közreműködött Rá-
kóczi Szilvia énekes és Németh 
Judit előadóművész – átadták a 
2005-ben alapított Thész László 
díjat is. Az idei kitüntetett Rimai 
Rudolfné, a városi bölcsőde és az 
Eszterlánc Alapítvány kuratóriu-
mának vezetője.   - fl -

A látásról a pszichológus és a szakorvos szemével
Október a látás hónapja. Ezt a 
témát „tűzte zászlajára” az el-
múlt héten, Szekszárdon im-
már 27. alkalommal megren-
dezett Pszichológiai Kultúra 
Hete rendezvény-sorozata is.

A Mentálhigiénés Műhely Szek-
szárd és a társrendező Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztálya közös 
rendezvényén a látás jegyében 
„fogant” előadásokon a témát 
fiziológiai és pszichológiai ol-
dalról egyaránt megvilágítot-
ták a felkért előadók.  Október 
9-én, hétfőn előbb pszichiátriai 
betegek alkotásaiból nyílt kiál-
lítás a Babits Mihály Kulturális 
Központban, az Agóra mozi 
előterében, majd „A látás és a 
lelki egészség kapcsolata” cím-
mel dr. Kovács Dóra szemész 
szakorvost hallgathatták az ér-
deklődők. A kulturális központ-
ban, majd a Piac téri Placcon 
Heilmann Ágnes pszichológus 

(Nem hiszek a szememnek), 
Kitanics Márk klinikai szak-
pszichológus (A látás pszicholó-
giája) és dr. Kertész Ágnes pszi-
chiáter, osztályvezető főorvos 
(Madártávlat-békaperspektíva) 
is tartott előadást, de a téma 
iránt fogékony hallgatóság pén-
teken egy színpadi produkciót 
is láthatott. Franz Kafka: Közös-
ség című művét a Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztály 
Szocioterápiás és Rehabilitáci-
ós Részlege páciensei adták elő 
Szalay Andrea vezetésével.

A rendezvény-sorozat fővéd-
nöke, Török Iván pszichológus, 
a Magyar Mentálhigiénés Szö-
vetség tiszteletbeli elnöke „A 
láthatatlan ember” címmel tar-
tott előadást kedden délután. A 
már megannyi önismereti cso-
portot vezető szakember feltet-
te a kérdést: „valóban ismeret-
lenek, láthatatlanok vagyunk a 
másik ember számára, mert 
igazi énünk az arcunk mögött 

rejtve van?” A pszichológus 
szerint énünk magunk és mások 
számára látható és láthatatlan 
részeit egy speciális koordiná-
ta rendszerben, az úgynevezett 
Joe-Harry ablakban ábrázol-
hatjuk. Az autonómia megőr-
zése érdekében kell lennie egy 

résznek, amely rejtve marad. 
Énünknek van olyan része is, 
amelyet szívesen megmutat-
nánk, de nem tudjuk „kivetíte-
ni”. Ilyen, ha az érzéseink rejtve 
maradnak.

Létezik aztán egy biológiai és 
pszichológiai értelemben vett 
vakfolt. A személyünk olyan 
részlete, amelyet nem tudunk 
érzékelni, illetve egy zavaró tu-
lajdonságot egyszerűen kiszorí-
tunk a tudatunkból. A „sötét én” 
pedig valahol nagyon mélyen, a 
tudatalattiban tárolódó képek – 
ilyenek például a kisgyermek-
kor elfeledettnek hitt emlékei –, 
amelyek viszont befolyásolhat-
ják döntéseinket. Török Iván 
szerint a határok rugalmasak, 
bizonyos helyzetekben, mint 
a szerelem, vagy a veszekedés 
egyesek felerősödnek, mások 
háttérbe szorulnak. 

A Pszichológiai Kultúra Hete 
alatt a szervezők adománygyűj-
tést tartottak pszichiátriai be-
tegek gondozását segítő Lelki 
Egészségünk Alapítvány szá-
mára.   - fl -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kell idő emlékezni
Arany János a kedvence. A 
konkrét verset nem tudom. 
Szándékosan nem is kérdez-
tem. Keresni akartam valamit, 
ami nekem, hozzájuk illik. A 
helyhez, ahol kézzel fogható 
az elmúlás, ahol megáll az 
idő és ahol segítik a fájdalom 
enyhülését. Ahol el kell fogad-
ni a veszteséget, de meg kell 
érteni az értéket, amit valaki 
adott. Szóval ott voltam, ahol 
az ember lelke szinte mindig 
lecsendesedik... mert az élet 
ilyen. Néha elhalkul. Olykor 
rá kell jönnünk arra, hogy a lét 
nem természetes. Hogy nem 
mondhatom mindennap sze-
retlek és nem várhatom tárt 
karokkal azt, akit reggel in-
tegetéssel indítottam útjára. 
Mert az élet ilyen. Ma még ad, 
de holnap elvesz. S az ember 
egy ilyen helyen értékel, átér-
tékel. S ha újra kilép az ajtón 
megfogadja, hogy mindenre 
jobban vigyáz. Egy kicsit job-
ban. Mert az ember ilyen... 
Mindent megígér, csak ne ve-
szítsen el.

Sivatagja életemnek!
Van pihenő rajtad;
Vészes hullám! szív-hajómat
Nem szünetlen hajtod;
Ha nehéz bú és nehéz gond
Rossz napokat szerze:
Kárpótolja a nyugalom
Enyhületes perce. 

Talán igen, az „Enyhülés” című 
alkotása illik ide leginkább. 

– Megfontoltabb és tolerán-
sabb lettem amióta itt vagyok. 
Önmagam előtt jobb ember 
lettem – mondta Nyakas Gá-
bor, a Panteon Temetkezés  
ügyvezetője, aki pontosan tíz 
esztendeje, 2007. őszén került 
a kft-hez. Ez az idő – bevallása 
szerint - sok mindenre megta-
nította. Leginkább feldolgozni 
az elmúlást. S talán valahol ez 
természetes. 

Az év vége felé, Mindenszen-
tek napjához, majd a szeretet 

ünnepéhez közeledve, általá-
ban megnő a temetők forgal-
ma. S ami rabul ejti a lelket, az 
ősz oly csodálatos, hulló fale-
velekből szőtt szőnyege, nekik 
külön munkát rejt. Hiszen 
fontos, hogy a temetők tiszták 
legyenek, hogy az emlékezés 
órái a legmeghittebb hangu-
latban múlhassanak. Persze 
fontos az is, hogy a sírhelyeket 
a hozzátartozók is ápolják és 
ügyeljék környezete tisztasá-
gát. A szezonális virágok eldo-
básakor figyeljünk  arra, hogy 
ne földlabdával együtt dobjuk 
ki a már nem kívánt, gyökeres 
virágokat. Ezen ünnepi idő-
szakban millió apró gyertya 
teszi különlegessé a temetők 
hangulatát, s hogy ez így is 
maradjon, ügyelnünk kell a 
tűzveszélyre. Vigyázzunk a le-
folyó viaszra, s ha van lehető-
ségünk, a gyertyák alá tegyünk 
éghetetlen alátétet.  A bizton-
ságos megemlékezést akár led 
mécsesek is lehetővé teszik. A 
szekszárdi temetőkben 2016-
ban zártabb szeméttárolókat 
alakítottak ki, mely kulturál-
tabb lehetőségét mutatja a hul-
ladéktárolásnak. A tapasztalat 
szerint a sírt gondozni járó ro-
konok, családtagok általában 
ügyelnek arra, hogy ne hagy-
janak rendezetlenséget elhunyt 
hozzátartozójuk nyughelyén. 
Főleg kis településen jellemző, 
hogy egy egy már élő család-
taggal nem rendelkező sírt, a 
szomszédok gondoznak. Szin-
te nem is lehet látni, hogy nem 
él a hozzátartozó. Persze olyan 
is van, hogy a szomszédok idős 
kora nem teszi már lehetővé a 
sírápolást. Ilyen esetekben vár-
ják a lakossági jelzést.

– Szánjunk időt az emlé-
kezésre – kéri Nyakas Gábor 
– adjuk meg a tiszteletet, az 
elcsendesedést gondolataink-
nak. Sajnos éppen ezekben az 
ünnepi időszakokban a legfe-
szültebbek az emberek, pedig 
ekkor kellene a leginkább lelas-
sítanunk. Figyeljünk egymásra 

és segítsünk abban, hogy a 
Mindenszentek ünnepe való-
ban békés legyen. 

Nyakas Gábor hangsúlyozta 
a nyári nyitva tartás ugyan ok-
tóber 31-én lejár, de az ünne-
pek miatt a temetők november 
5-ig 6:00 – 20:00 óra között 
látogathatók. Október utol-
só, valamint november első 
és második napján a gyalogos 
forgalom előtt nyitva hagyják 
a kapukat egész napra. Kérik, 
hogy az autósok tartsák be a 
parkolási rendet.

A vállalkozás első embere 
bevallja, nem tudja megha-
zudtolni magát, így ha utazik 
valamerre, megtekinti a he-
lyi temetkezési szokásokat. 
Csupán néhány érdekesség: a 
lengyel temetők szinte ontják 
a virágokat, Németországban 
óriási zöld területek vannak, 
míg éppen ez hiányzik a prá-
gai sírhelyek közül. Szívesen 
látogatja ismert emberek nyug-

helyét, úgy érzi ez is része egy 
ország kultúrájának.

A közel harminc főt fog-
lalkoztató Panteon Temetke-
zés tapasztalata szerint még 
mindig a koporsós temetést 
választják nagyobb számban 
a hozzátartozók, virágokból 
pedig inkább az élőt részesí-
tik előnyben az ügyfelek. Ha 
valaki keresi rokonát, isme-
rősét, de nem tudja hol került 
elhelyezésre, kérjen segítséget. 
Csakúgy, mint amikor család-
fakutatást tervez valaki. 

Aranyosi Ervin soraival le-
gyen békés a megemlékezés 
időszaka:
Hidd el, CSAK ennyi kell, va-
rázsos az ünnep,
ha a félelmeink végleg tova-
tűnnek,
gyertya fény tükrében meg-
tisztul a lélek,
s elmondhatod: – Végre 
mennyországban élek!

(02743)

Hangversennyel emlékeztek a Reformáció 500. évfordulójára
Az Országos Protestáns Na-
pok Tolna megyei kiemelt 
rendezvényeként a Szek-
szárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes teltházas 
hangversenyt adott az evan-
gélikus templomban.

Az 1994 óta működő énekkart 
Nagytiszteletű Lemle Zoltán, 
Csokonai Vitéz Mihály Alko-
tói-díjas református lelkipásztor 
alapította, hogy örömmondó 
békekövetként énekeljen Tolna 
megye református gyülekeze-
teiben. A Gárdonyi kórus meg-
alakulásakor zsoltárokkal, azok 
feldolgozásaival szolgált és teszi 
ezt mind a mai napig.

Az együttes a Protestáns-napi 
hangversenyen emlékezett a re-
formáció 500. évfordulójára és 
felidézték a protestáns vallású 
Arany János alakját is. Elsőként 
a 90. zsoltár feldolgozása szólalt 
meg, majd Felix Mendelssohn 
Bartholdy „Csak Tehozzád térek, 

Uram” kezdetű kórusműve hang-
zott el. A hangversenyen meg-
szólaló alkotások zsoltárversre 
épültek. A közönség hallhatta 
Hugo Distler „ Áldjad én lelkem”, 
Gárdonyi Zoltán „Szívemnek kő-
sziklája", Bedrich Smetana „Szár-
nyaival véd az Úr” és Kodály Zol-
tán „A 114. genfi zsoltár” című 
kompozícióját. Igét hirdetett dr. 
Hafenscher Károly (képünkön), a 
Reformációi Emlékbizottság mi-
niszteri biztosa, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinatának 

lelkészi elnöke, volt szekszárdi 
evangélikus lelkész. Köszöntőt 
mondott Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, aki a „Szekszárd 
Városért a Művészet Erejével” 
elismerő címet adta át Varga 
Tiborné (Márkus Edit) részé-
re, aki 20 éve énekel az egyházi 
karban.

Az ünnepi alkalmon konferált 
és verset mondott Németh Judit 
előadóművész, az evangélikus 
gyülekezet felügyelő helyettese. 
Előadásában Arany János „Feléd, 

feléd” című versének egy részle-
te hangzott el. Közreműködött 
Lozsányi Tamás orgonaművész, 
valamint Valentiny Anett (kla-
rinét), Sándor Sebestyén Ábel 
(trombita), a Szekszárdi Garay 
János Gimnázium tanulói.

A Naszladi Judit karnagy 
dirigálta Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes ünnepi kon-
certjét Jeremiah Clarke „Jertek, 
áldjuk Istent!” kezdetű kórus-
műve zárta.  SZV

FO
TÓ

K
: S

ZV

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Állást keres? Változtatna? Segítünk!
Megvalósítási szakaszba érkezett a „Szekszárd 
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoz-
tatási helyzetének javítása” című TOP-6.8.2-
15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
konzorciumi partnereinek, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatalnak és az Újra Dolgozni Tolnában Egye-
sületnek az a célja, hogy a legoptimálisabb megoldá-
sokat kínálják a munkaerő-piaci helyzet javulására. 

Ebben a szakaszban a munkáltatók és munka-
vállalók közötti híd átlépését két Paktum koor-
dinátor segíti. Egy olyan – minden fél számára 
előnyös – együttműködés kialakítására törek-
szenek, mely révén a munkáltatók szakképzett 
munkavállalókhoz juthatnak. A pályázat kere-
tében 16 kistérségi polgármesterrel is felvették a 
kapcsolatot, akik megtették javaslataikat a fog-
lalkoztatási helyzet javítására. Ez alapján derült 
ki, hogy sokak szakképzettsége elavult és jelentős 
számú munkavállaló nem rendelkezik semmi-
lyen képesítéssel. A szakképzetlen munkaerőre 
is megoldást kínál a pályázat, mivel már idén 
ősszel hat olyan képzés indult, mely során szak-
mát szerezhetnek, vagy átképezhetik magukat az 
állást keresők. (Az induló képzésekről bővebb tá-
jékoztatást a Paktum koordinátorok nyújtanak.)

Több szekszárdi munkáltató és cégvezető írta 
alá azt a helyi foglalkoztatási együttműködésről 
szóló támogató szándéknyilatkozatot, melynek 
értelmében azon munkavállalók, akik jelent-
keznek a koordinátoroknál és részt vesznek a 
program kínálta képzéseken, a pályázatban részt 
vevő munkáltatóknál előnnyel indulnak az állá-
sok betöltésénél.
A pályázat támogatott célcsoportjai: 
• szakképzetlenek
• 50 év feletti álláskeresők
• pályakezdők
• felsőfokú végzettségű álláskeresők
• elavult szakképzettséggel rendelkező álláskeresők
• megváltozott munkaképességűek

• tartósan nyilvántartott álláskeresők
• roma származásúak
•  GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, 

vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 
felnőttek

•  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-
szesülők

•  közfoglalkoztatási programból kikerülő, elsőd-
leges munkaerő-piacon elhelyezkedni kívánó 
-álláskeresők.

A Koordinátorok elérhetőségei:
Kovács Ferencné: +36–20/549–9149
Márkus Tamás: +36–20/549–8939
E-mail cím: paktum.szekszard@gmail.com 
Facebook elérhetőség: Szekszárdi Foglalkoztatási 
Paktum
Cím:  Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, 

7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 
hétfőtől – csütörtökig 09:00 – 15:00 óráig.

 (x)
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Október 15-ei rejtvényünk megfejtése: Halász Judit: Szerelmesfilm, Csiribiri
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lovász Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését október 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál, azoknak, akiket örök elha-
tározása szerint elhívott.”
  (Római levél 8:28)

Sok Krisztust követő, hívő testvér 
tapasztalata immár kétezer éve, 
hogy mindazok, akik meghallották 
és elfogadták a teremtő Isten hí-
vását a testet öltött Jézus Krisztus 
által („Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan…” – Máté 11:28), azoknak 
életében hosszútávon valóságosan a 
javára válik minden megengedett 
történés, esemény. Jézus Krisztus el- 
és befogadása által a távoli teremtő 
Isten mindegyikünk szerető, gond-
viselő Édesatyja lehet, aki mindent 
gyermekei javára tesz akkor is, ha 
különösek és érthetetlenek is útjai, 

amint azt a következő történet is 
példázza.

Csen apó történetének a híre mesz-
sze vidékre eljutott. Kivételesen bölcs 
embernek ismerték, akit azonban 
nem mindig tudtak megérteni. Így 
történt akkor is, amikor Csen apó 
egyetlen lova elveszett az erdőben. 
Este jöttek a szomszédok, hogy ki-
fejezzék együttérzésüket a bajban. 
Az apó azt kérdezte tőlük: „Honnan 
tudjátok, hogy ez baj?” A szomszédok 
nem értették. Hogyne lenne baj, hi-
szen az öreg kenyérkeresete veszett el.

Alig telt el egy nap, Csen apó lova 
hazajött négy vadlóval, akikkel a 
vadonban összebarátkozott. Az apó 
beterelte a lovakat az istállóba. Jöttek 
is a szomszédok, hogy sok szerencsét 
kívánjanak. „Honnan tudjátok, hogy 
ez jó?” – kérdezte az öreg. A falube-

liek csodálkoztak, hiszen ennyi lóval 
Csen apó a falu első gazdája lett.

Másnap az apó fia elkezdte betör-
ni a vadlovakat. Az egyik azonban 
levetette magáról, és eltört a lába. 
Újra jöttek a szomszédok, hogy eb-
ben a bajban melléjük álljanak. 
„Honnan tudjátok, hogy ez baj?” – 
kérdezte megint Csen apó. A szom-
szédok megdöbbentek, hogy ilyet mer 
mondani egyetlen fia állapotára.

Közben a csendet odakintről két-
ségbeesett jajgatás törte meg. A pos-
tás járt a faluban, és behívókat vitt 
a legényeknek, mert kitört a háború. 
Csen apóékhoz is hozta a behívót. 
„Micsoda szerencse, ennek a fiúnak 
nem kell bevonulnia – mondták a 
szomszédok.” „Honnan tudjátok, 
hogy ez szerencse?” – mondta megint 
az apó. Ez már sok volt a szomszé-

doknak: felálltak, és szó nélkül ha-
zamentek.

Csen apóék orvosért küldtek, és jött 
is a missziós orvos. Sínbe tette a törött 
lábat, majd olvasott nekik az evangé-
liumból. A család fogékony szívvel 
hallgatta: megismerték Jézus Krisz-
tust, az ő Megváltójukat. Isten sze-
retete megragadta az egész családot. 
„Ez igen, ez már szerencse!” – újsá-
golta most már Csen apó mindenfelé.

„Bizony, a ti gondolataitok nem 
az én gondolataim, és a ti utaitok 
nem az én utaim – így szól az Úr. 
Mert amennyivel magasabb az ég 
a földnél, annyival magasabbak az 
én utaim a ti utaitoknál, és az én 
gondolataim a ti gondolataitoknál.” 
(Ézsaiás 55:8-9)  

 Fodor Péter baptista 
 lelkészgyakornok

Talány, ki keresztelte Clark Ádámra a Flottillát
Ötvenöt éve, 1962. október 
11-én alakult meg a szekszár-
di Clark Ádám Flottilla elődje, 
a „Búvár Kund” Vízitúra Raj az 
akkori úttörő szövetség kere-
tein belül.

A dátum kuriózuma, hogy az 
egyesület jelenlegi vezetője, a 
rendszerváltás utáni időkben 
a közösség irányítását magára 
vállaló Gaál László születésnap-
ja évre, hónapra megegyezik az 
elődszervezet létrehívásának 
időpontjával. A szép jubileu-
mot október 14-én, méltó mó-
don, svédasztalos fogadással 
ünnepelte a közösség a Babits 
Mihály Kulturális Központban, 
ahol a tagság és a támogatók 
mellett számos szimpatizáns is 
tiszteletét tette.

„Elsősorban köszönetem 
fejezném ki azoknak, akik öt-
venöt éve megteremtették ezt 
a lehetőséget Szekszárdon” – 
jelezte Gaál László, méltatva 
azokat, akik aktívan hozzájá-
rultak az egyesület működé-
séhez, fejlődéséhez. Egyúttal 
felhívta a figyelmet: a szerény 
éves tagsági díj mellett is tud-
nak gazdag programot kínálni. 

Fejenként 15–20 ezer forintból 
egyhetes-tíznapos dunai túrákat 
szerveznek, ahol a résztvevők 
esténként játékos feladatokat is 
kapnak, így rögzítik az aznap 
tanultakat mindabból a felhal-
mozott tudásanyagból, ami a 
vízi túrák világát érinti, és ami 
a Gaál-házaspárnak már a ki-
sujjában van.

Egyesületüket szerencsére 
számos alapító tag gazdagítja 
még. Akad köztük vízvezeték 
szerelő, vagy épp műszaki el-
lenőr. Az egylet tagjainak volt 
idejük megismerni egymást az 
eltelt évek során, ezért az ün-
nep alkalmával a sztorik hamar 
átvették a főszerepet. Így került 

szóba egy talányos eset, amit 
máig sem sikerült megfejteni-
ük: mikor és ki ruházta fel őket 
a Lánchíd építésvezetője, Clark 
Ádám nevével... Csak tippek 
érkeztek, amelyek zömmel az 
1989-es egyesülési törvényre 
datálják a névadást.

A rendezvényen dr. Máté Ist-
ván önkormányzati képviselő, a 
közgyűlés humán bizottságának 
tagja méltatta az egyesület mű-
ködését. Mint mondta, Faddon 
nőtt fel, ezért soha nem feledi 
a „víz szagát”. A vízitúrázás te-
rén igen sok generáció érintett, 
mely tevékenység a gyermekek 
nevelésében példával is bír – 
tette hozzá. Varga János, az Új-

pesti Hajós Klub túravezetője 
– aki közel hatvan éve él a vízi 
túrázás közegében – örömteli-
nek nevezte, hogy a városveze-
tés is figyel az egyesületre. Pócs 
Margit, az önkormányzat civil 
kapcsolatokért felelős referense 
arról szólt, hogy Gaál Lászlóék 
nem csak a természetre, hanem 
embertársaink felé is nyitnak, 
egyfajta híd-szerepet betöltve a 
civil életben, a „vízen átívelve, 
partokat összekötve”. 

 Gy. L.
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Szeretettel hívjuk 
a szabadegyetem 
V. évfolyamának 

7. előadására és beszélge-
tésére

Téma: Hogyan működik a 
homeopátia?

Előadó: Dr. Jakab Ferenc 
homeopátiás állatorvos, 

humán természetterapeuta.
Időpont: 2017. október 25. 

(szerda) 17:00 óra 
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ, Csatár 
terem (I. emelet)  

(Szekszárd, Szent I. tér 10.)   
Az ingyenes est háziasszo-

nya: Pócs Margit, a Men-
tálhigiénés Műhely elnöke 
Információ: +36–20/473–

0644, 74/511–721  
www.mentalmuhely.hu

A találkozón a Farkas Pál 
szobrászművész tervezte, 
kenusokat ábrázoló plaket-
tel tüntettek ki több alapítót, 
míg számos tag és támogató 
vehetett át elismerő okleve-
let, de díjazták Gaál Lász-
lót, az egyesület elnökét is. 
Az ünnep másnapján, a Sió 
Árvízkapunál a Clark Ádám 
Flottilla tagjai egy kopjafát 
avattak, amely Vörös Ákos 
nagytarcsai festő és fafaragó 
művész alkotása.

Művészettörténeti Szabadegyetem
Dr. Aknai Tamás vezetésével 
Művészettörténeti Szabadegye-
tem indult Szekszárdon. A Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti 
Karának egykori dékánja nyolc 
előadásra várja az érdeklődő 
művészetkedvelőket a Művé-
szetek Házában. A sorozat má-
sodik előadására október 16-án 
került sor.

„Az előadások célja, hogy a 
résztvevők segítséget kapjanak 
a modern műveltségkép megha-
tározó jelentőségű alakzatainak 
értelmezéséhez” – mondja dr. 
Aknai Tamás.

A Művészettörténeti Sza-
badegyetem nyolc előadásból 
áll és egészen 2018-ig február-
jáig tart. A második előadáson, 
amely a „Réalité… - A XIX. 

század második felének kép-
zőművészete” címet viselte, az 
érdeklődők a spanyol és holland 
tájképfestők művészete mellett 
képet kaptak a magyar nemzeti 
művészetről is. „Az Itáliából ha-
zatelepült Marastoni Jakab 1846-
ban alapította az első festőakadé-
miát. Id. Markó Károly Itáliában 
élt, Brocky Károly Angliában 
vált híressé” – mondta dr. Aknai 
Tamás. Az előadás nem száraz 
adat- és tényközlés: az előadó be 
is mutatja azt, amiről beszél. Az 
érdeklődők kivetítőn láthatják az 
elhangzottakat.
A következő előadás november 
6-án lesz, „Az öröm tájképei. 
Impresszionizmus, posztimp-
resszionizmus” címmel.
 - mwj -

Pécsi vendégjáték
Teltház előtt játszottak a Pé-
csi Harmadik Színház művé-
szei Szekszárdon. A Magyar-
országi Német Színház nézői 
Émile Ajar: Előttem az élet 
című művét láthatták a szín-
padon.

Az Émile Ajar egy író álnév, 
amelyet – sok másik mellett – 
Romain Gary kortárs litván szár-
mazású francia regényíró válasz-
tott magának. A Pécsi Harmadik 
Színház az „Előttem az élet” 
című művét állította színpadra 
és hozta el Szekszárdra.

A fanyar humorú darab egy az 
arab kisfiú szemszögéből mutat-
ja be a francia társadalom peri-
fériájára szorult emberek világát. 
„A tizenegy éves Momo elmeséli 

a hajdani örömlány, Rosa mama, 
a transzvesztita Lola asszony és 
az eltűntnek hitt, börtönviselt 
arab apa sorsát. A kisfiú üde 
gyermeki éleslátással, koravén 
bölcsességgel és megdöbbentő-
en ártatlan obszcenitással beszél 
az őt körülvevő világról, súlyos 
erkölcsi kérdésekről, szeretetről, 
barátságról, szerelemről, de még 
társadalomról és politikáról is” – 
szól az ajánló. 

Momot a tizennégy éves Ta-
tai Gergő alakítja. Kiemelkedő 
színpadi játékát Rosa szerepé-
ben a Jászai-díjas Füsti Molnár 
Éva és „Juszef ”, azaz Bánky Gá-
bor segíti. A darabot Bognár 
Róbert fordította, és Lőrinczy 
Attila állította színpadra. 

 - mwj -
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Egy győzelem, egy vereség a Szekszárd AC mérlege
Az élvonalbeli honi bajnok-
ság mellett idén is két nem-
zetközi sorozatban érdekelt 
a Szekszárd AC női asztalite-
nisz csapata. Madarászék a 
BL-ben vereséggel kezdtek, a 
KSZL-ben győzelemmel foly-
tatták.

A Női Bajnokok Ligája idei kií-
rásának legerősebb alakulata, a 
Dr. Časl látogatott Szekszárdra 
az elmúlt héten. Péntek 13. ide 
vagy oda, azt azért senki sem 
gondolta, hogy a horvát sztár-
csapat ilyen gyorsan „leüti” az 
asztalról a szekszárdiakat. A 
találkozó mindösze 75 percig 
tartott, és a zágrábi együttes 
úgy nyert 3:0-ra, hogy a papí-
ron legerősebb játékosukat, a vi-
lágranglistán 19. Hoi Kem Doo 
el sem jött. Igaz, a hongkongit 
helyettesítő Xintong Zhou az 
ázsiai bajnokságon ötödikje, és 
asztalhoz állt a holland-kínai Li 
Jie, valamint a portugál-kínai 

Yu Fu is. Előbbi a 20., utóbbi a 
34. a világranglistán.

– A Bajnokok Ligájában je-
lenleg ők a legjobbak, kevesen 
tudják majd legyőzni őket – 
mondta a meccs után Türei Fe-
renc. A szekszárdiak csapatme-
nedzsere hozzátette: készülnek 
a francia Grand Quevilly elleni 
találkozóra (péntek este, lapzár-
tánk után rendezték), ahol már 

ott lesz a SZAC tajvani játékosa, 
Cheng-I Ching is. A világrang-
lista korábbi nyolcadik helye-
zettjénél jobb játékos még nem 
játszott a Bajnokok Ligájában. 
A szekszárdi szurkolók először 
december 19-én láthatják itthon 
a tajvanit.

Kedden a Krumlov ottho-
nában aratott győzelemmel 
feledtette a múlt heti gyors 

BL-vereséget a Szekszárd, amely 
biztosan nyert Csehországban a 
női Klubcsapatok Szuperligája 
csoportmeccsén. Szily György 
vezetőedző tanítványai az első 
négy találkozójukat megnyerték, 
a csehek csak ezt követően tud-
tak szépíteni. A SZAC két meccs 
után két győzelemmel áll, és ok-
tóber 24-én Linzben bebiztosít-
hatja csoportelsőségét.  SZV

BL, C-csoport: Szekszárd 
AC–Dr. Časl (horvát) 0:3 
Eredmények: Polina Mihajlo-
va–Xintong Zhou 0:3, Ma-
darász Dóra–Li Jie 0:3, Ruta 
Paskauskiene–Yu Fu 0:3.

KSZL, B-csoport, 2. 
forduló: TT Moravsky 
Krumlov (cseh)–Szekszárd 
AC 2:6. Győztesek: Mikulco-
va, Yoshida, illetve Mihajlo-
va 3, Paskauskiene, Bálint 
Bernadett és az Imre Leila, 
Ruta Paskauskiene pár.

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

(02723)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: +36–20/9920–821, +36–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(02736)

MUNKÁRA FEL!
Az akció október 2-től november 24-ig, 

illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026

HUSQVARNA 135
LÁNCFŰRÉSZ

78.900 Ft
144.900 Ft

104.900 Ft

HUSQVARNA 435
LÁNCFŰRÉSZ

(0
27

40
)

64.900 Ft

HUSQVARNA 236
LÁNCFŰRÉSZ

Vásárlás esetén
használt gépet
beszámítunk!

HUSQVARNA 445
LÁNCFŰRÉSZ

Hickory fanyelű fejszék
már 12.900 Ft-tól

Üvegszál erősítésű műanyag nyelű fejszék
már 14.900 Ft-tól

Most 
ajándék

X-CUT
lánccal!

Kizakisz bekerült az ETTU
tehetségprogramjába

Az Európai Asztalitenisz-szö-
vetség (ETTU) a Szlovéniában 
tartott válogatót követően 
nyolc új játékost választott ki 
az U13-as korosztály számára 
2018-ban folytatódó tehetség-
gondozó programjába. A nyolc 
reménység között található – 
egyedüli magyarként – a szek-
szárdi Kizakisz Nikolaosz.

Az „ETTU Selection Camp” idei 
utolsó állomását október 8. és 15. 
között rendezték a legtehetsége-
sebb fiatal európai asztaliteni-
szezők részvételével. Akik itt a 
legjobban szerepelnek, azok egy 
szűkebb körbe bekerülve vehet-
nek részt az ETTU tehetséggon-
dozó programjában. A szlovéniai 
edzőtábort vezető szakmai stáb 
(Korpa István, Joze Urh, Michael 
Fuchs, Adrian Alexandru, Miran 
Kondric és Neven Cegnar) kü-
lönböző képességeket vett figye-
lembe, ezek alapján pontozták a 

résztvevő gyerekeket. A tavaly 
kiválasztott 19 fiatal után most 
nyolc ifjút „emeltek ki" a korosz-
tályból, akik részt vehetnek az 
U13-asok 2018-as tehetséggon-
dozó programjában.

A szekszárdi Kizakisz Nikola-
osz, aki a fiúk között a második 
legmagasabb pontszámmal zárt, 
18 ország 30 kitűnő pingpongosa 
közül került be a legjobb nyolcba 
egy-egy román, portugál, svéd 
és belga fiúval, valamint egy-egy 
román, belga és fehérorosz lány-
nyal együtt.   SZV

SPORTHÍREK
Futsal. A még veretlen Astra 
együttesét fogadta az Agenta 
Girls Szekszárd FC a női futsal 
NB I. 5. fordulójában. A tarta-
lékos kiskunfélegyháziak ellen 
negyed órányi játékot követően 
váltotta gólokra fölényét Micskó 
Márk vezetőedző csapata, amely 
a fordulást követően Beke és Fá-
bián vezérletével meg sem állt 
fél tucatig (6–0). A szekszárdiak 
október 28-án a megyei rivális 
Tolna-Mözs gárdáját fogadják.
Kézilabda. A Pilisvörösváron 
aratott szűk sikert (23–24) kö-
vetően az elmúlt hétvégén a 
Nagyatádot fogadta a Szekszár-
di FGKC NB I/B-s női együt-
tese. A két hatpontos együttes 
találkozóját a 14 találatig jutó 
Weigel Zita vezérletével a Fekete 
Gólyák kezdték jobban, és a szü-
netig megszerzett 9 gólos előny 
végül biztos győzelmet eredmé-
nyezett (30–25). A szekszárdiak-
nál Weigel mellett Schell kapus, 
valamint Grénus és Kaveczki 
nyújtott átlagon felülit.

Kosárlabda. Második bajnoki 
mérkőzését is magabiztosan 
nyerte az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es női kosár-
labda csapata, amely a 20 pon-
tig jutó Krnjics vezérletével 
76–49-re verték a PINKK gár-
dáját. Djokics Zseljko csapata  
október 19-én este (lapzártánk 
után) a cseh Nymburk ottho-
nában játszott Európa Kupa 
mérkőzést, amelyet a térdsérü-
léssel bajlódó Maja Erkic nél-
kül kellett megvívniuk Bálint 
Rékáéknak.
Labdarúgás. Emberhátrány-
ban játszva, null-kettőről állt fel, 
és mentett pontot a Vecsés ellen 
a Szekszárdi UFC gárdája az 
NB III. Közép-csoport 10. for-
dulójában (3–3). Kvanduk János 
edző csapatának góljait Hege-
dűs M., Fejes (11-esből) és Csigi 
szerezték. A szekszárdiak októ-
ber 25-én, szerdán 13:30 órakor 
az NB II-es Csákvár együttesét 
fogadják a Magyar Kupában, a 
legjobb 32 közé jutásért. 
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük! Előzetes bejelentkezés: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük! Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert 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 17:00 
– 18:00 óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
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 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem.  (Szekszárd, Szent I. tér 
10.)

AGÓRA MOZI
Október 22., vasárnap

14:30 –  A kis vámpír 3D

17:00 –  Hóember

19:30 –  Az

Október 23., hétfő

15:00 –  Szamárköhögés

17:00 –  Szerencsés Dániel

19:00 –  Kolorádó Kid

Október 24., kedd

17:00 –  Hóember

19:30 –  Az

Október 25., szerda

17:00 –  Hóember

19:30 –  Az

Október 26., csütörtök

15:00 –  My little pony – A film

17:00 –  Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

Október 27., péntek

15:00 –  My little pony – A film

17:00 –  Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

Október 28., szombat

14:30 –  A kis vámpír 2D

17:00 –  Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 25. (szerda) 19:00 óra 
– Rendezvényterem
Akit az istenek szeretnek: Élő 
koncert Csákányi Eszterrel

Pódium bérlet I. előadás. A 
téma örök: nők – végletes lelkiál-
lapotban. Nők, akik alárendelik 
magukat a férfinak, akik hiába 
várakoznak a megbeszélt rande-
vún, akik kiszellőztetik a lakásból 
a magányt, s akik mégis mindig 
életben maradnak. Csákányi Esz-
ter mutatja be őket nagy empátiá-
val és rokonszenvvel, humorral és 
öniróniával. Producer: Orlai Tibor. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

Október 26. (csütörtök) 18:00 óra 
– Művészetek Háza
Teremtés – A Biblia üzenete Bor-
sos Miklós és Szalay Lajos művé-
szetében – kiállítás megnyitó.

A Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetemmel 
együttműködésben nagyszabású 
kiállítás-sorozattal emlékezik a 
Reformáció 500. évfordulójára. A 
tárlat olyan alkotásokat mutat be, 
amelyeket a Biblia ihletett, és ame-
lyek segítségével az élet sorsfordító 
kérdéseivel szembesülünk. A so-
rozat utolsó állomása a szekszárdi 
Művészetek Háza, ahol a Szalay 
Lajos grafikus és Borsos Miklós 
szobrászművész bibliai témájú 
műveiből láthatunk egy válogatást.

A kiállítás 2018. január 14-ig 
tekinthető meg. 

Belépődíj: 500,- Ft, nyugdíjas/
diák: 300,- Ft, diákcsoportoknak 
a látogatás díjtalan.

Október 26. (csütörtök) 19:00 óra 
– Színházterem
A hattyúk tava – a Szentpétervári 
Balett Színház előadása.

A Hattyúk tava egy 2 részes, 2 
órás klasszikus balettelőadás, mely-

nek világpremierje 1877. február 
20-án volt Moszkvában. A méltán 
világhírű előadást most Magyaror-
szágon is láthatja a közönség. 

Jegyár: 5.900,- – 7.900,- Ft.

Október 27–29. (péntek – vasár-
nap) – Babits Mihály Kulturális 
Központ
Szabadulószoba – WitchHunt, 
avagy menekülés a boszorkány 
kunyhójából.

A játék lényege, hogy egy szo-
bába bezárt csapatnak logikai/
ügyességi játékok segítségével, 
kódok megfejtésével, különböző 
zárak-lakatok kinyitásával kell 
kimenekülni. A Babits Mihály 
Kulturális Központ 2017-ben 
harmadik alkalommal „ked-
veskedik” szabadulószoba játék 
megrendezésével a kalandos ked-
vű vendégeknek. Az idei évben 
egy boszorkány hátborzongató 
kunyhójában esnek majd fogság-
ba kalandoraink... 

Jegyár: 4.000,- Ft/csapat (5 fő). 
Jegyek vásárolhatók a kulturális 
központ jegypénztárában.

Október 31. (kedd) 19:00 
– Színházterem
Szép Ernő: Vőlegény – Múzsa 
bérlet I. előadás.

Szép Ernő a legnagyobb zsong-
lőr, kötéltáncos, illuzionista a ma-
gyar irodalomban. A Vőlegény 
pedig az egyik fő attrakció. Az 
első felvonás szédítően kavargó 
burleszk, a második krimiszerű-
en izgalmas szerelmi párbaj, mely 
egyszerre gyöngéd és tébolyultan 
erotikus, és mindennek tetejében 
egy fogorvosi székben játszódik. 
Vigyázat, az érzéstelenítés elmarad!

Főszereplők: Kovács Patrícia, 
Szabó Kimmel Tamás. Rendező: 
Novák Eszter. 

Jegyárak: 3.300,- – 3.800,- Ft.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas 

Tagozata 
2017. október 24-én 

(kedd) és október 25-én 
(szerda) Halottak Napjára 

kedvezményes áron
virág, gyertya, koszorú 

árusítást tart 08:00 – 15:00 
óráig a Szekszárdon az 
Arany J. utca 12. szám 

alatti virágüzletben.
Szeretettel várjuk nyugdíjas 

és nagycsaládos 
vásárlóinkat!

FELHÍVÁS 

Az elmúlt évekhez hasonlóan  
megkezdődött egyesületünk-
nél az idei adventi időszak elő-
készítése, szervezése. A Men-
tálhigiénés Műhely december 
5–17. között „Élő Szeretetet 
Embertársainknak!” címmel 
a Béla király téren a naponta 
17:00 órától szabadtéri kará-
csonyi programokat szervez a 
Szekszárdi Advent társrendez-
vényeként. 

Hívjuk és várjuk mindazok 
jelentkezését, akik hétköz-
napokon (kivéve december 
6-át) művészeti bemutatók-
kal, karitatív- jótékonysági 
programokkal, kézműves fog-
lalkozásokkal szeretnék meg-
örvendeztetni embertársaikat 
a karácsonyra készülődés idő-
szakában. 

Keressük és várjuk azon ön-
kéntesek és támogatók jelent-

kezését is, akik szolgálatukkal, 
adományaikkal tennék lehe-
tővé, hogy cselekvő szeretettel 
varázsoljunk karácsonyi han-
gulatot a téren, és meleg teával, 
egy kis harapnivalóval vendé-
gelhessük meg a fellépőket.

A program nyomdába adá-
sának határideje miatt kérjük 
mindazokat, akik csatlakozni 
kívánnak a kezdeményezé-
sünkhöz, hogy 2017. novem-
ber 6-ig jelezzék szándékukat 
a Mentálhigiénés Műhelynek 
(Szent I. tér 10. földszint) a 
74/511–721, +36–20/353-4366 
telefonszámokon, illetve a 
mentalmuhely@gmail.com 
e-mail címen. A Mikulás 
zsákjába szánt adományokkal 
folyamatosan lehet jelentkezni 
a helyszínen is. 

Továbbá várjuk azon szerve-
zetek, együttesek jelentkezését 
is, akik a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház Pszichiátriai 
Osztályán ebben az időszak-
ban karácsonyi műsorukkal 
megszépítenék a pszichiátriai 
betegek karácsonyvárását.

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör

MAGYARNÓTA ESTet
tart 2017. október 27-én, 

pénteken 18:00 órától
a Szent István Házban (Szek-

szárd, Rákóczi u. 69–71.)
Közreműködnek:

a Szekszárdi Magyarnóta 
Klub szólistái cigányzenekari 
kísérettel. A belépés ingyenes.

Italról, ételről mindenki 
maga gondoskodjék!

Érdeklődni lehet: Horváthné 
Edit (20/5246–820) vagy

Ódor Vera (30/3863–494)
Várjuk a baráti társaságokat!                                                                                                             

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 ajánlata egy helyen...

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

(0
27

41
)

•  London városlátogatás 4 nap 56.900 Ft/fő-től+ill.  

•  Ausztria – Lackenhof pályaszállás 
félpanziós ellátással 4 éj 44.000,- Ft/fő

•  Adventi forgatag Krakkóban 
autóbusszal 3* szállodában 38.000,- Ft/fő

•  Karácsonyi vásár olasz módra 
autóbusszal 4* szállodában 56.900,- Ft/fő

Néhány ajánlat kínálatunkból:
REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Dr. GÖRCS RITA
reumatológus szakorvos

Medi Centrum
7100 Szekszárd, Holub u. 12.

Rendelési idő:
szerda 16–19 óra

Bejelentkezés:
munkanapokon 8–17 óráig

tel.: +36–70/395–8041

(02729)

NÉVNAP–TÁR
Október 22. (vasárnap) – Előd, Korinna
Előd: magyar eredetű; jelentése: elsőszülött, ős.
Korinna: latin-angol-német eredetű; jelentése: szívecském.
Október 23. (hétfő) – Nemzeti Ünnep, Gyöngyvér, Gyöngyi
Gyöngyvér: Arany János névalkotása; jelentése: gyöngytestvér.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja.

Október 24. (kedd) – Salamon
Salamon: héber eredetű; jelentése: békés, szelíd.
Október 25. (szerda) – Blanka, Bianka
Blanka: középlatin-spanyol eredetű; jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.
Bianka: a Blanka név olasz formája; jelentése: fényes, ragyogó, fehér.
Október 26. (csütörtök) – Dömötör, Amanda, Armand
Dömötör: a Demeter magyar alakváltozata; jelentése: jelentése: Démétér-
nek, a föld istennőjének ajánlott.
Amanda: latin eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Armand: Herman francia megfelelője.
Október 27. (péntek) – Szabina, Szabrina
Szabina: latin eredetű; jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
Szabrina:  angol eredetű, a Severn folyó nimfájának a nevéből származik.
Október 28. (szombat) – Simon, Szimonetta, Szimóna
Simon: a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered.
Szimonetta: a Simon olasz kicsinyítőképzős női párja.
Szimóna: héber eredetű; jelentése: meghallgattatás.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 22.
(vasárnap)

Október 23.
(hétfő)

Október 24.
(kedd)

Október 25.
(szerda)

Október 26.
(csütörtök)

Október 27.
(péntek)

Október 28.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 3 mm zápor 
hidegfront erős széllel
max. 20o , min. 7o

eső | kb. 7 mm eső
max. 14o , min. 9o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 16o , min. 7o

közepesen felhős
max. 18o , min. 7o

gyengén felhős
max. 18o , min. 4o

közepesen felhős
max. 18o , min. 4o

zápor
max. 18o , min. 5o

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete 

október 31-én, 13:30 órai kezdettel tartja következő előadását 
Szekszárdon, a megyei kórház „Lila épületében”. A rendezvényen 

Zákány Sándor: A vércukormérés önellenőrzésének fontossága – 
hogyan segítsük a szakorvosok munkáját címmel tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.



2017. október 22.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(02722)

Németországi munkára 2 fő csőszerelőt keresek.
Német nyelvtudás nem feltétel.

Érdeklődni: +36–30/22–72–673
(02742)

Az 500 éves reformáció
értékei napjainkban

Október 26., csütörtök 17:30
Iránytű a változó

világban
Sola Scriptura – A Szentírás,

mint igazodási pont
Előadó: dr. Prancz Zoltán 

filozófiatörténész

November 09. csütörtök 17:30
Mi változtathatja meg

az önző szívet?
Sola Gracia – Az isteni 

kegyelemről
Előadó: Farkas Szabolcs

tanár
Szervező: Oltalom Alapítvány

Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 
Szekszárd, Béla király tér 5.

A belépés ingyenes, terembérleti
hozzájárulást elfogadunk.

(02733)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02725)

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


