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Junior PrimaA TARTALOMBÓL

Új ipari park
Új, 100 hektáros ipari parkot 
hoznak létre Szekszárdon a 
Modern városok program 6,5 
milliárd forintos támogatá-
sával. A terület csaknem felét 
már megvásárolta a Nemzeti 
Ipari Park Üzemeltető és Fej-
lesztő Zrt.
 → 2. oldal

Szakképzés
Segédmunkásként kezdte, ma 
Szekszárd egyik legjelentő-
sebb építőipari vállalkozásá-
nak egyik tulajdonosa. Sim-
csik Norbert pályája sokaknak 
lehet iránymutató a tovább-
tanulásban rejlő lehetőségek 
kapcsán. → 5. oldal

Konzultáció
A nemzeti konzultáció nem 
formális dolog: a bőrünkre 
megy a játék! – mondta Ben-
csik András, a Demokrata 
című hetilap főszerkesztője a 
témában november 2-án meg-
tartott lakossági fórumon, a pi-
actéri Placcon.
 → 6. oldal

Vezéráldozat
Kiélezett csatában fontos győ-
zelmet aratott az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es női 
kosárlabda csapata a Cegléd 
ellen. Az örömbe üröm is ve-
gyült, miután Theodoreán 
Alexandra részleges bokasza-
lag-szakadást szenvedett.
 → 13. oldal 
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Zsikó Zoltán, az első Junior Prima-díjas férfi népdalénekes
„Életem első, igen komoly 
presztízsű elismerése, ezért 
is különösen kedves a szá-
momra” – mondja Zsikó Zol-
tán népdalénekes, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
ügyvezetője, aki munkássá-
ga elismeréseként október 
27-én Junior Prima-díjat ve-
hetett át.

A szekszárdi születésű, alsónyé-
ki származású Zsikó Zoltánnak 
a kultúra gyermekkora óta szer-
ves részét képezi az életének. Az 
érettségi vizsgát a székesfehér-
vári konzervatóriumban sze-
rezte meg, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen 
szerzett előadóművész-tanári 
diplomát. Alapítója és vezetője 
a Zsikó Zenekarnak, amely Eu-
rópa számos pontján adott már 
nagyszabású koncertet, de kon-
certeztek már New Yorkban, az 
ENSZ palotában is. A korábban 
a Budapesti Várkert Bazár kul-
turális igazgatóságán kulturális 
menedzserként dolgozó fiatal 
szakember ezer szállal kötődik a 

megyéhez és Szekszárdhoz, így 
„nem volt kérdés”, hogy a vá-
rosvezetés felkérését elfogadva 
a nyáron hazatérjen, és a Babits 
Mihály Kulturális Központot 
működtető Szekszárdi Közmű-
velődési Szolgáltató Kft. ügy-
vezetőjeként tevékenykedjen a 
közművelődés területén.

– Életem első, igen komoly 
presztízsű elismerése, ezért is 
különösen kedves a számomra 
– kezdi a beszélgetést Zsikó Zol-
tán. – Természetesen mindenki 
örül annak, ha a munkáját elis-
merik. A Junior Prima-díj egy-
felől motivál, új lendületet ad a 
feladatokhoz, másrészt viszont 
kötelez a további magas színvo-
nalú munkára. Minden közhely 
nélkül mondhatom: ez a díj 
nem csak az enyém, hiszen mö-
göttem áll egy gyönyörű család, 
a kollégáim a Babits kulturális 
központban és muzsikus társa-
im a Zsikó Zenekarban.

Az idei városi nagyrendezvé-
nyek sorát áttekintve az ügyve-
zetővel a még előttünk álló ese-
ményekre fókuszáltunk. Zsikó 

Zoltán szerint a Márton-napi 
Vigadalom igazi gasztro-kul-
turális csemegét ígér „libás” 
étkekkel, kiváló szekszárdi bo-
rokkal, valamint a nép- és vi-
lágzenei irányzatokban „utazó” 
neves fellépőkkel.

– Szép Adventi időszak elé né-
zünk – folytatja az ügyvezető. – 
Vasárnaponként neves fellépők 
szórakoztatják a közönséget: lesz 
Fenyő Miklós koncert, Padlás 
musical és szekszárdi kórusok 
hangversenye is. A kulturális 
központ a két ünnep között is 

nyitva tart majd, itt többek kö-
zött kézműves foglalkozások-
kal és ingyenes filmvetítésekkel 
várják a családokat. Az év lezá-
rásaként kölyökszilvesztert és 
felnőtteknek szóló bált egyaránt 
rendeznek a Babitsban – mondta 
Zsikó Zoltán, aki a jövő évi nagy-
rendezvények mellett szabadtéri 
mozival és színházzal bővítené a 
kulturális kínálatot.  - fl -
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Új, 100 hektáros ipari park épül
Új ipari parkot hoznak létre 
Szekszárdon a Modern váro-
sok program 6,5 milliárd forin-
tos támogatásával. Az ehhez 
szükséges százhektáros terü-
let csaknem felét már megvá-
sárolta a Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere elmondta: a megyeszék-
hely keleti határában tervezett 
ipari park területén 2018 első fe-
lében kezdődik a közművesítés. 
Ennek részeként új, Szekszárdot 
elkerülő út is épül a tehergépjár-
mű-forgalom számára.

A városvezető kiemelte: az ön-
kormányzat a Nemzeti Befekteté-
si Ügynökséggel együttműködve 
keresi a lehetséges befektetőket, 
és elsősorban a feldolgozóipari, 
könnyűipari, illetve a szolgálta-
tásban működő cégeket részesíti 
előnyben a betelepedésnél. Emel-
lett számítanak a paksi atom-
erőmű bővítésében résztvevő 
beszállítók megjelenésére is.

Megjegyezte azt is, hogy ta-
valy – szintén a Modern vá-
rosok program támogatásával 
– szakképzési programot indí-
tottak Szekszárdon. Ebben azt 
vállalták, hogy a város öt év 
alatt ötszáz olyan, jól képzett 

szakembert bocsát ki, akikre a 
térség gazdaságának szüksége 
van, és az atomerőmű bővítésé-
ben is részt vehetnek.

Fejlesztik a jelenlegi, 2008-
ban kialakított, 50 hektáros 
ipari parkot is. Bálint Zoltán, a 
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta: a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program mintegy 500 
millió forintos forrásából járdát 
építenek, bővítik az elektromos 
kapacitást, és üzemcsarnokokat 
építenek összesen körülbelül 
2000-3000 négyzetméteren.

Az ipari parkban 29, több-
ségében kis- és közepes vállal-
kozás tavaly 509 ember foglal-
koztatásával 25 milliárd forint 
árbevételt ért el.  (Forrás: MTI)

Népművészet és közműve-
lődés kategóriában tíz fiatal 
tehetség vehette át a Junior 
Prima-díjakat Budapesten. 
Zsikó Zoltán mellett elisme-
résben részesült Barka Dávid 
táncművész, Boda Gellért 
népzenész, Fundák-Kaszai 
Lili Olívia néptáncművész, 
Gelencsér János népzenész, 
zenetanár, Laposa Julianna 
népzenész, Moussa Ahmed 
táncművész, Petrovics Niko-
lett népi vászonszövő, Szat-
máriné Győri Tünde kézi 
szövő, Verebély Balázs hímző.

NÉVNAP–TÁR
November 12. (vasárnap) – Jónás, Renátó
Jónás: héber eredetű; jelentése: galamb.
Renátó: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

November 13. (héfő) – Szilvia
Szilvia: latin eredetű; jelentése: erdő.

November 14. (kedd) – Aliz
Aliz: héber-germán-francia-angol eredetű; jelentése: nemes, harcos, bölcs.

November 15. (szerda) – Albert, Lipót
Albert: német eredetű; jelentése: nemes, fényes.
Lipót: a Leopold bajor változatából.

November 16. (csütörtök) – Ödön, Edmond
Ödön: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.
Edmond: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

November 17. (péntek) – Hortenzia, Gergő
Hortenzia: latin eredetű; jelentése: kerti virág.
Gergő: a Gergely magyar alakváltozata; jelentése: éberen őrködő.

November 18. (szombat) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 12.
(vasárnap)

November 13.
(hétfő)

November 14.
(kedd)

November 15.
(szerda)

November 16.
(csütörtök)

November 17.
(péntek)

November 18.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 4 mm zápor | 
hidegfront erős széllel
max. 12o , min. 7o

gyenge eső | kb. 10 mm eső | 
hidegfront esővel és viharos széllel
max. 8o , min. 3o

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

gyengén felhős | szeles nap
max. 8o , min. 0o

közepesen felhős
max. 8o , min. 1o

közepesen felhős
max. 7o , min. 1o

gyenge eső
max. 9o , min. 1o

1956 hőseire emlékeztek
Mintegy félszázan gyűltek 
össze az elmúlt pénteken a 
Szent István téri ’56-os em-
lékműnél, hogy gyertyagyúj-
tással és néma főhajtással 
emlékezzenek a forradalom és 
szabadságharc leverésének és 
a szovjet csapatok bevonulá-
sának 61. évfordulójára.

A nemzeti gyásznapot meg-
előző este nem csak az elesett 
szabadságharcosok emlékére 
gyúltak mécsesek, de a forrada-
lom leverését követően bebör-
tönzött, megkínzott, kivégzett 
több ezer hazánkfia tiszteletére 
is. A dicsőséges forradalom em-
lékét az alábbiakban a kor neves 
személyiségeinek mondataival 
elevenítjük fel:

„A harcban osztály- és fele-
kezeti különbségek nélkül vett 
részt az egész magyar nép, s 
megrendítő és csodálatos volt a 
felkelt nép emberséges, bölcs és 
megkülönböztetni kész maga-
tartása, mellyel csupán a leigázó 
idegen hatalom és a honi hóhér-
különítményesek ellen fordult.” 
Bibó István (1956)

„A legázolt, bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabad-
ságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz 

esztendőben.” „A magára ma-
radt Európában csak úgy marad-
hatunk hívek Magyarországhoz, 
ha soha és sehol el nem áruljuk, 
amiért a magyar harcosok életü-
ket adták, és soha, sehol – még 
közvetve sem – igazoljuk a gyil-
kosokat”. Albert Camus (1957)

„1956. október 23-a örökké 
élni fog a szabad emberek és 
nemzetek emlékezetében. E nap 
a bátorság, az öntudat és a győ-
zelem napja volt. A történelem 
kezdete óta nincs még egy nap, 
mely világosabban mutatja az 
ember csillapíthatatlan vágyát a 
szabadság iránt – bármily kicsi 
is a siker esélye, s bármily nagy 
is az áldozat, amit követel.” John 
F. Kennedy (1960) SZV

Az Év Embere díjat vehetett át Lengyelországban Heimann Zoltán
Heimann Zoltán vehette át a közel-
múltban a legismertebb lengyel boros 
magazin, a Magazyn Wino által alapí-
tott Év Embere díjat (Man of the Year) 
Varsóban.
 
A lap főszerkesztője, Thomas Prange-Bar-
czynski angol nyelvű beszédében elhang-
zott, hogy a régóta szőlőműveléssel foglal-
kozó sváb családból származó Heimann 
Zoltán az üzleti életből hazatérve látott 
hozzá, hogy segítsen helyreállítani a szek-
szárdi borok „szocializmus által megtépá-
zott renoméját”.

– A laudációban elhangzott, hogy milyen 
példaértékű a szekszárdi termelők közötti 
összefogás – kezdte a Heimann Zoltán. – A 
főszerkesztő Dúzsi Tamás, Takler Ferenc és 
Vida Péter nevét külön is említette. Hang-
súlyozta továbbá annak fontosságát, hogy a 
kadarka, a kékfrankos és a bikavér kiemelé-
sével Szekszárd egyéni arcot kapott, és hogy 
ebben a munkában fontosnak tartja az én 
szerepemet is.

A szekszárdi bortermelőt meglepte az el-
ismerés – az egri Lőrincz György után ő a 
második magyar, aki megkapta ezt a rangos 
elismerést. Heimann Zoltán meghatódot-
tan vette át a díjat, amely szerinte nem csak 
az ő, hanem Szekszárd és az egész magyar 
borkultúra sikere is.

Van egy 17-18. századi, archaikus lengyel 
nyelven megfogalmazott mondat: Nie masz 
wina nad węgrzyna, ami nagyjából annyit 
tesz, hogy nincsen jobb bor a magyarnál. 
Ez a régi igazság az elmúlt évtizedekben 
majdnem feledésbe merült, köszönhetően 
a színvonal alatti boroknak. Heimann Zol-
tán szerint ezért kell a minőségi bor mellett 
a személyes kapcsolat, hogy a lerombolt 
„renomét” újjáépíthessük.

A borász és fia, ifj. Heimann Zoltán egy 
két hetes turné keretében Lengyelország 
több városában vett részt borbemutatókon, 
borvacsorákon, találkoztak a szakmával, és 
felkeresték azokat az éttermeket, amelyek-
ben már ott van a boraik, majd Hollandia és 
Belgium következett.
– Nem elég jó bort készíteni, azt el is kell 
adni. A kereskedőket, az étteremtulajdo-
nosokat és a fogyasztókat meg kell pró-
bálnunk megnyerni, ezért is fontos a sze-
mélyes jelenlét – összegzett az Év Embere 
díjas borász. 
 SZV
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Szekszárdi szakképzés: „culágerből” diplomás építőmester
Már 12 évesen „culágerke-
dett”, vagyis hordta a mal-
tert, tolta a talicskát. Aztán 
kitanulta a kőművesmester-
séget, de nem elégedett meg 
ennyivel, s ma Szekszárd 
egyik legjelentősebb épí-
tőipari vállalkozásának egyik 
tulajdonosa. Simcsik Norbert 
pályája sokaknak lehet irány-
mutató a továbbtanulásban 
rejlő lehetőségek kapcsán.

– Az építőipar családi öröksé-
ge mennyire döntötte el eleve 
a sorsát, és mennyire volt saját 
döntés, hogy ezzel foglalkozzék?

– Gyerekkoromban bármerre 
mentünk, a Tolna Megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat építkezé-
seit láttam. A vállalat műszaki 
igazgatója édesapám volt, így ez 
mindig büszkeséggel töltött el. 
Családi házban laktunk, ame-
lyen természetesen mindig volt 
mit javítani, egy kicsit foltozgat-
ni, ügyeskedni. Amikor 12 éves 
koromban a szüleim nyaralót 
kezdtek építeni, édesapámnak 
az egyik fő segítsége – ha lehet 
ezt mondani egy gyerekre – én 
voltam. A nyaralóépítést végig 
követtem, így az alapozástól a 
tetőfedésen át a befejezésig részt 
vettem a munkafolyamatokban. 
Figyeltem és kiszolgáltam a 
mestereket anyagokkal, toltam 
a talicskát, döngöltem a földet, 
egyszóval segédmunkásként 
(culáger) dolgoztam ott.

– Gondolom, néha szívesebben 
töltötte volna a víkendet bará-
taival.

– Tény, hogy nem mindig 
hangzott valami jól, hogy hét-
végenként a haverok mentek 
a Simson motorokkal, én meg 
atyámmal indultam üdülőt 
építeni. Visszagondolva azon-
ban az egy jó időszak volt az 
életemben, így amikor a to-
vábbtanulásról esett szó, én az 
építőipari technikumot jelöltem 
meg. Akkoriban a főiskolára 
két irányból lehetett bejutni: a 
gimnáziumból vagy a szakkö-
zépiskolából. Az egykori 505-
ös szakképzőre esett a válasz-

tásom, ahol már vagy négy éve 
folyt a magasépítő technikusi 
szakképzés – többek között a 
kiváló Molnár házaspár, Mol-
nárné Lugosi Rózsa és Molnár 
István révén. A képzés négy 
év középiskolából plusz egy év 
technikumból állt, ami adott 
egy szakmunkás-bizonyítványt 
is. Pontosabban adhatott volna, 
ha ott maradok, de egy évre el-
mentem az Egyesült Államokba 
egy cserediák-program kereté-
ben, hogy angol nyelvet tanul-
jak. Világot láttam, a nyelvet 
is megtanultam annyira, hogy 
angolul még ma sem tudnak el-
adni... Amikor hazajöttem, be-
fejeztem a középiskolát, de nem 
maradtam ott, hanem főiskolára 
mentem.

– Ahogy én tudom, itt még nem 
„állt meg a szekér”.

– A diploma megvédése után 
dolgozni kezdtem, miközben 
édesapám megalapította csa-
ládi vállalkozásunkat, a PSN 
Kft-t. Talán két vagy három 
év munka után rájöttem, hogy 
a kivitelezéshez több tehetsé-
gem van, mint a tervezéshez. 
Ugyanakkor azt is éreztem, 
hogy a főiskolai diploma nem 

mindenre elegendő, ezért – 
ugyancsak a pécsi Pollackon – 
egyetemi kiegészítő képzésen 
vettem részt. Az építőiparban 
sok olyan épület van, amelyek 
alapterülete vagy műemléki jel-
lege külön szakképesítést köve-
tel meg, ezért – hogy vállalkoz-
ni tudjak ezekre az épületekre 
is – meg kellett szereznem a 
diplomát. Azt gondoltam, hogy 
amíg még fiatal vagyok, addig 
kell ezt a végzettséget megsze-
reznem, s ennek a döntésnek 
a mai napig élvezem a gyü-
mölcsét. Tény, hogy amikor az 
ember már dolgozni kezd és ál-
landóan csörög a telefonja, fut, 
szalad, ügyet intéz, akkor már 
nem annyira kényelmes iskolá-
ba járni. Fiatalon még mindig 
könnyebb volt ezt megtenni, 
mint ma, negyven évesen.

– Mindaz, amit a szakközépis-
kolában tanult, elegendő volt a 
felsőoktatásba kerüléshez? Nem 
lett volna jobb egy jó matemati-
ka-fizika jeggyel inkább gimná-
ziumból elindulni?

– Nem tudom összehasonlíta-
ni, mert csak az egyiket végez-
tem el. A főiskolán mindig azt 
mondták, hogy a gimnáziumból 
érkezettek az első év végére fel 
fognak zárkózni a szakközépis-
kolából érkezettek mellé – s ez 
talán igaz is volt. Nekünk nagy 
előnyt jelentett, hogy a techni-
kusi képzés mellett minden hé-
ten volt egy nap gyakorlatunk, 

amikor kőművesként dolgoz-
tunk. Ennek az a szépsége, hogy 
ha ma azt mondanák, hogy fa-
lazzak fel egy téglafalat, vagy 
vakoljak le egyet, akkor annak 
nyugodtan neki mernék állni. 
Lehet, hogy a végeredmény 
nem lenne a legtökéletesebb, de 
egyfajta rálátást mindenképpen 
biztosít ezekre a munkákra. Tu-
dom azt, hogy egy négyzetmé-
ternyi falat mennyi idő alatt kell 
megcsinálnia valakinek, vagy 
hogyan kell egy alapot, egy fö-
démet bebetonozni – tehát nem 
tudnának „megvezetni”. A főis-
kolán volt, aki harmadévben 
sem tudta elsorolni a habarcs 
összetevőit – velem ez nem for-
dulhatott elő, mert az ember 
komoly rutint szerzett ezekkel 
a munkákkal. 

 - o. gy. -

Ösztöndíj-lehetőségek
A Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Ady Endre Szak-
képző Iskolájába kőműves 
szakmára 8. osztály után 
várják a tanulókat, a képzés 
3 éves. Az első tanévben – ta-
nulmányi eredménytől függő-
en – az ösztöndíj 10–35 ezer 
Ft, a második tanévtől a kül-
ső gyakorlati helyeken további 
ösztönzőként megkaphatják a 
minimálbér 15%-át is.
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Adval Tech: új gyártócsarnokot avattak Szekszárdon
Az Adval Tech neve egyet je-
lent az innovációval, a minő-
séggel és a megbízhatóság-
gal. Ezt képviselik szekszárdi 
telephelyükön is, ahol no-
vember 3-án avattak egy új, 
fém alkatrészek gyártására 
szolgáló üzemcsarnokot.

Új gyártócsarnokot avatott 
Szekszárdon az Adval Tech 
Csoport. Az ünnepségen a 
svájci székhelyű cégcsoport ve-
zetői, leányvállalataik és part-
nereik képviselői, valamint a 
város elöljárói vettek részt. 
Elsőként dr. h. c. Willy Michel, 
az Adval Tech Csoport igaz-
gatótanácsának elnöke szólt a 
megjelentekhez. Felidézte az 
1924-ben alakult vállalat múlt-
ját, és mint elmondta, mosta-
nára Európa több országában, 
Észak- és Dél-Amerikában, 
valamint Ázsiában, összesen 
tizenegy telephelyet működ-
tetnek. Szekszárdon 2007 óta 
vannak jelen, akkor vásárolták 
meg a QSCH Kft.-t. Világszer-
te mintegy 1400 embert foglal-
koztatnak, Szekszárdon közel 
270 munkavállalójuk van. Az 
új, 5000 négyzetméteres csar-
nokban fém alkatrészek gyár-
tása folyik.

René Rothen, az Adval Tech 
Csoport vezérigazgatója arról 
beszélt, hogy a cégcsoport két 
fő területen szolgálja ki az au-
tóipart: fém-, illetve műanyag 
alkatrészeket gyártanak többek 
között az Audi, a BMW és a 
Volkswagen számára. Céljuk, 
hogy a megrendelőik mindent 
egy kézből kaphassanak meg 
(one-stop-shop), és globális je-
lenlétre törekednek. Ezt szolgál-
ja a magyarországi gyártás is. A 
vezérigazgató úgy fogalmazott: 
sikertörténet a szekszárdi te-
lephelyé. A korábban használt 
bérelt csarnok nem igazán fe-
lelt meg az elvárásoknak, az új 
üzemcsarnok azonban minden 
kívánalomnak eleget tesz. A 
cégcsoport 2019-től újabb pro-
jektek elindítását tervezi. René 
Rothen úgy látja, széles körűek 
a lehetőségeik.

A nehézségekre is kitért. Azt 
tapasztalják, hogy jelenleg nem 
könnyű Szekszárdon megfelelő 
munkaerőt találni. Ennek elle-
nére cél további munkahelyek 
létrehozása, és olyan munka-
körülmények teremtése, ahol 
szívesen dolgoznak a mun-
kavállalók. A vezérigazgató 
kiemelte, hogy a szekszárdi 
városvezetés partner a fejlesz-
tésekben, és a további tervek 
megvalósításában.

Lacik István, az Adval Tech 
(Hungary) Kft. ügyvezető igaz-
gatója kiemelte, hogy a hatá-
ridőket tartva, rendkívül rövid 
idő, mindössze hét hónap alatt 
épült fel az új csarnok, szeptem-
ber végére pedig az átköltözés is 
befejeződött.

A beruházás segíti a terme-
lési folyamatok optimalizálá-
sát, és azt bizonyítja, az Adval 
Tech olyan cég, amely befektet 
a jövőbe – mondta az ügyvezető 
igazgató, hozzátéve, hogy 2018 
elején egy 500 tonnás présgép 
és szerelőállványok is érkeznek 
Svájcból. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a jövőben olyan projekte-
ket is el tudnak nyerni, amelyek 
megvalósításához ilyen teljesít-
ményre van szükség.

Peter Burkhard, Svájc ma-
gyarországi nagykövete úgy 
fogalmazott: a fejlesztés jelen-
tős lépés a vállalat számára, 
kitüntetés a régiónak, Szek-
szárdnak és az itt lakóknak. 
Egyúttal bizonyítéka Magyar-
ország és Svájc kiváló gazdasá-

gi kapcsolatának, illetve erősíti 
az alpesi ország imázsát, amely 
az innovációt, a minőséget és 
a megbízhatóságot jelenti. Az 
Adval Tech Csoport mindeze-
ket képviseli.

Ács Rezső polgármester a 
város jövője szempontjából 
meghatározónak nevezte a be-
ruházást, és köszönetét fejezte 
ki azért, amiért a cégcsoport 
annak idején Szekszárdot vá-
lasztotta. Döntésük helyességét 
az eredmények bizonyítják. 
A városvezető azt is kiemelte, 
hogy az Adval Tech érzi és érti 
a társadalmi szerepvállalás fon-
tosságát, és ennek megfelelően 
számos színtéren jelen vannak a 
város életében. A vezérigazgató 
által említett nehézségekre rea-
gálva pedig arról beszélt, hogy 
Szekszárd 2015-ben elindult 
azon az úton, amely pozitív vál-
tozásokat eredményezhet a je-
lenleg tapasztalható szakember-
hiánnyal kapcsolatban. Ebben a 
programban szintén partner az 
Adval Tech (Hungary) Kft.

A köszöntők után az ünnep-
ség résztvevői bejárhatták a 
műanyag-, illetve a fém alkat-
részek gyártócsarnokait (kis ké-
pünkön), bepillantást nyerhettek 
a magas színvonalú technológiai 
és gyártási folyamatokba, vala-
mint képet kaphattak a vállalat 
által képviselt filozófiáról.  (x)

 (02793)

Lacik István ügyvezető (balról), Ács Rezső polgármester, dr. h. c. Willy Michel igazgatótanácsi 
elnök, Peter Burkhard nagykövet és René Rothen vezérigazgató avatta fel az új üzemcsarnokot

„Ha ma azt mondanák, 
hogy vakoljak le egy 
falat, akkor nyugodtan 
neki mernék állni”
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Nagy találkozás: tíz év után ismerte meg „mentőangyalát”
Egy balesetből történő fel-
épülés nem kevés megpró-
báltatással jár, főként, ha a 
sérülések életveszélyesek és 
a „talpra állás” hosszú időt 
vesz igénybe.

Így volt ezzel Lenger Ferenc is. 
A bonyhádi autószerelő 2007 
októberében borult fel kocsi-
jával a szálkai tó közelében. 
Akkor szinte senki sem járt a 
környéken, még horgászok sem 
igen akadtak. Ferenc csupán a 
vak szerencsének köszönhette, 
hogy egy sárpilisi fiatalember, 
Steller Imre feleségével épp arra 
járt. Miután meglátta a fölborult 
gépkocsit és az út szélén válsá-
gos állapotban fekvő tulajdono-
sát, azonnal hívta a mentőket és 
a rendőrséget a balesetet szen-
vedett sofőrhöz. Sokáig küzdöt-
tek, hogy stabilizálják Ferenc ál-
lapotát – szó szerint a halálból 
hozták vissza. A bonyhádi férfi 
nem tudta, kinek köszönhette 
az életét – egészen mostanáig. 
A Szekszárdi Katolikus Ba-
ba-Mama Klub szervezésében 
november 6-án, Szekszárdon 
találkozott megmentőjével, és 
azonnal könnyek szöktek a ke-
ménykötésű férfi szemébe...

A nagy találkozást a klub 
vezetője, a tíz éve az ambulan-
cián épp ügyeletben lévő Janó 
Attiláné szervezte, és az utolsó 

másodpercig titokban tartot-
ta, hogy minél nagyobb meg-
lepetést okozzon a 2007 óta 
megmentőjét hasztalan kereső 
Ferencnek. Steller Imre még az 
eset helyszínén, a mentősöktől 
érdeklődött a balesetet szenve-
dett férfi kilétéről, ám adatokat 
akkor ő sem kapott. Gyakran 
el is autózott a tóhoz, informá-
cióért – hasztalan. Csakúgy, 
mint Ferenc, aki hosszadalmas 
felépülését követően a szálkai 
horgászegyesületnél is érdeklő-
dött, kik lehettek akkor a közel-
ben. Válaszokat azonban ő sem 
kapott. „Sem a mentőknél, sem 

a rendőröknél nem volt nyoma” 
– ecsetelte.

Egy ideig Janó Attiláné is 
hasztalanul kutatott, kérdezős-
ködött. A horgászoknál éppúgy 

„lékre futott”, mint a falubeliek-
nél. Végül felvette a kapcsolatot 
egy ismerősével, aki épp Auszt-
riában nyaralt, de a „csodával 
határos módon” pontot tett az 
ügy végére. Felhívta egy mentős 
ismerősét, aki rögtön tudta, kit 
kell keresni... A történet pedig 
innentől „révbe ért”.

A kétgyermekes Ferencnek 
újra kellett tanulnia járni, be-
szélni. Hívő emberként gyakorta 
imádkozik Istenhez, ha sikerült 
a munkájával jót tennie valaki-
vel. Eredeti állását feladta: másfél 
éve lovak mellett dolgozik, akik-
nek önzetlen szeretete, tisztasága 
motiválja. És ha teheti, adakozik. 
Mint kiderült, saját bevallása sze-
rint nem szereti az önteltségtől, 
kivagyiságtól csöpögő közösségi 
oldalakat. Úgy érzi, Isten mindig 
rávezette, mi a helyes út és ha 
kihívások elé is állítja, ő rendre 
megpróbálja megoldani azokat. 

 - gyimóthy -

Bencsik András: a nemzeti konzultáció nem formalitás
A nemzeti konzultáció té-
makörében tartott teltházas 
lakossági fórumot november 
2-án, Placcon Horváth István 
országgyűlési képviselő. Az 
este előadója Bencsik And-
rás, a Demokrata című hetilap 
főszerkesztője volt.

Egyetlen vétó elég az EU 
miniszterelnöki tanácsá-
ban ahhoz, hogy Brüsszel ne 
„tuszkolja le a migránsbetele-
pítési tervet kötelező módon 
valamennyi tagállam torkán” 
– mondta Bencsik, ám szerinte 
az EU Soros György milliárdos 
által befolyásolt vezetésének 
még ez sem lesz akadály cél-
jai elérésében. Az előadó em-
lékeztetett: Soros nemrég 18 
milliárd dollárt – mintegy 4700 
milliárd forintot – utalt át ala-
pítványai részére. Egyesek sze-
rint ez csupán adóelkerülés, ám 
teljesen világos, hogy médiáin 
és ál civilszervezetein keresztül 
kívánják véghez vinni „ördögi 
tervüket”: évi egymillió mig-
ráns betelepíteni Európába.

– A nemzeti konzultáció 
nem formális dolog: a bő-
rünkre megy a játék! – húzta 
alá a Demokrata főszerkesz-
tője, annak kitöltésével erő-
síthetjük a kényszerbetelepí-
tés ellen Brüsszelben harcoló 
kormányunkat. Hangsúlyozta, 

a Visegrádi Négyek országai 
képesek lesznek hosszútávon 
is megakadályozni az Európát 
sújtó népvándorlást. Ráadásul 
a szomszédos Ausztriában a 
választások olyan eredményt 
hoztak, ami a lakosság migrán-
sellenes véleményét tükrözi: a 
szavazók 60 százaléka a betele-
pítés ellenes, jobboldali pártok-
ra voksolt. Ugyanez a helyzet 
Csehországban is, ahol az eddi-
gieknél „keményebb” kormány 
alakulhat egy „markáns, patri-
óta miniszterelnökkel”, tovább 
erősítve a V4-ek szövetségét – 
magyarázta a Bencsik.

Úgy véli, ha létrejön egy erős, 
keresztény alapokon nyugvó 
összefogás a V4-ektől Auszt-
rián át Romániával, Szerbiával 
és Horvátországgal, még újabb 

félezer évet nyerünk arra, hogy 
rendezzük sorainkat. Ha az 
együttműködés létrejön más 
országokkal is, Európa ezen ré-
sze meg tudja védeni magát az 

iszlám fenyegetéssel szemben. 
Bencsik szerint ehhez Oroszor-
szágnak is érdeke fűződik.

A római birodalom bukására 
emlékeztetve a főszerkesztő pár-
huzamot vont a jelenlegi hely-
zettel: akkor is kevés gyermek 
született és most is ez lesz Eu-
rópa veszte... A gyászos tenden-
ciára idehaza gyógyír született: 
a magyar kormány családtámo-
gatási intézkedései ösztönzőleg 
hatnak a gyermekvállalásra. 
A házasságkötések számának 
markáns emelkedésével együtt 
a 2010-es 1.2-es „reprodukciós 
ráta” idén felugrott 1.5-re.

A fórumot szervező Horváth 
István, a körzet országgyűlési 
képviselője az elmondottakat 
kiegészítette azzal: Franciaor-
szágban az egykori gyarmatok-
ról beáramlott kisebbség ma már 
többségben van, s a legnagyobb 
ütemben gyarapodó közösség 
Európában.

Az államtitkár úgy látja, Bécs 
18 év múlva kemény problémá-
val nézhet szembe a bevándor-
lás terén. Ismeretes, így járt 
egykor Erdély is, miután a ma-
gyar nemesek „a hatékonyság 
érdekében” olcsó román mun-
kaerővel árasztották el birtoka-
ikat, hozzájárulva ahhoz, hogy 
„Trianonban szétszedjék orszá-
gunkat” – húzta alá Horváth 
István.  Gy. L.

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

Ünnepi borcsomagokkal várjuk 
kedves vásárlóinkat

a Garay ÉlményPincében.
Összeállított csomagjaink 

10% kedvezménnyel kaphatóak
2017. november 10. és december 23. között.

Garay ÉlményPince – Szekszárd, Garay tér 19.

Meghívó Léleképítőre

DR. HOPPÁL PÉTER
államtitkár 

Vallomása kultúráról, 
zenéről és az életében 

fontos dolgokról.

Időpont:
2017. november 22. (szerda)

18:00 órakor

Helyszín:
Garay János Gimnázium 

díszterme
(7100 Szekszárd, Szent István 

tér 7–9.)

Információ: 
dr. Tóth Csaba Attila 

Telefon: +36–30/9319–428

B E L É P É S
D Í J T A L A N  

Tudomány Hete a Garay János Gimnáziumban
Tehetségnapok a Szekszárdi 
Garay János Gimnáziumban a 
Tudomány Hete rendezvény-
sorozathoz kapcsolódva 2017. 
november 13–17.

November 13. (hétfő)
07:40 „Nyelvében él a nem-
zet” – megemlékezés a magyar 
nyelv napjáról az iskolarádió-
ban. 12:20 Heilmann Józsefné 
igazgatónő köszöntője. A ren-
dezvényt megnyitja: Gerzsei 
Péter tankerületi igazgató. 
12:30 Fiatalkori szenvedélyek. 
13:00 Zöldközelben – termé-

szetfotó kiállítás Dombi Imre 
fotóiból. Megnyitja: Elblinger 
Ferenc. 13:15 Az éjszaka ár-
nyai – denevérek testközelből. 
November 14. (kedd)
07:40 Híres biológusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az is-
kolarádióban. 09:30 Kannabisz 
– hitek, tévhitek, lehetőségek. 
November 15. (szerda)
07:40 Híres kémikusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az is-
kolarádióban. 12:20 TolnAgro 
csoport – egy vállalkozás si-
kertörténete. 13:15 A történe-
lem legnagyobb diktátorai.

November 16. (csütörtök)
12:20 Moszkvai vakáció. 13:15 
Az orosz kultúra dalokban és 
táncokban. A Pécsi Orosz Kul-
turális Központ munkatársai-
nak műsora.
November 17. (péntek)
07:40 Híres fizikusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az 
iskolarádióban. 11:25 Hello, 
Te (nem) kellesz! – kihívás 
és/vagy nehézség a generá-
ciók tükrében. 12:20 A bűn 
misztériuma Arany János 
Ágnes asszony című balladá-
jában.

Néptánc fesztivál

A Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa, valamint Szekszárd 
Város Önkormányzata és Szek-
szárd Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves Családját 
a Magyarországi Német Nép-
tánccsoportok IX. Országos 
Néptánc Fesztiváljára.

Időpont: 2017. november 18. 
(szombat) 15:00 óra.
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 10.).

A találkozásnak helyet adó Szekszárdi Katolikus Baba-Mama 
Klub 2002 óta működik. A katolikus értékeket valló édesanyák 
és csemetéik heti rendszerességgel találkoznak, ahol közösségben 
élhetik meg hitüket. A résztvevőket „Szeretetteljes, önzetlen cse-
lekedetek” programja apropóján hívták meg. A klub egy hónapja 
támogat egy édesapa nélkül maradt családot, akiknek ez idáig 
sikerült lakást berendezni, de fogyasztási cikkeket és egyéb hasz-
nálati tárgyakat is gyűjtöttek számukra.

„a Visegrádi Négyek or-
szágai képesek lesznek 
hosszútávon is meg-
akadályozni az Európát 
sújtó népvándorlást”
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 13-tól november 17-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02791)

MENÜ November 13. November 14. November 15. November 16. November 17.

„A”
1050 Ft

Jókai 
bableves Lebbencsleves Zellerkrém-

leves Karfiolleves Almaleves

Mákos guba,
vanilia sodó

Tejfölös-
kapros 

tökfőzelék, 
sertéspörkölt

Bolognai 
spagetti,

sajt

Szárnyasmáj 
rizottó,

sajt

Zöldfűszeres 
csirkecomb, 

steak 
burgonya, 

savanyúság

„B”
1050 Ft

Jókai 
bableves Lebbencsleves Zellerkrém-

leves Karfiolleves Almaleves

Rántott 
karfiol,

párolt rizs,
tartármártás

Gyros,
pirított 

burgonya, 
tzatziki

Fokhagymás 
tarja,
tepsis 

burgonya, 
savanyúság

Csülökpörkölt,
sós

burgonya, 
savanyúság

Gomba-
paprikás,
 galuska

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecomb-
filé füstölt 

sajtos bundá-
ban, kukoricás 

jázmin rizs, 
marinált prita-

min paprika

Csirkecomb-
filé füstölt 

sajtos bundá-
ban, kukoricás 

jázmin rizs, 
marinált prita-

min paprika

Csirkecomb-
filé füstölt 

sajtos bundá-
ban, kukoricás 

jázmin rizs, 
marinált prita-

min paprika
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Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta
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csirkesaláta

Mozzarellás-
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Mozzarellás-
pestós

csirkesaláta

Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. Tel: 74/511–077

E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
OM-azonosító: 036394

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat 

(földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat 

(+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006 Sport – idegen nyelv tagozat (idegen nyelv, informatika)
Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008 Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szelle-
miségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkal-
mazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi előkészítő indul 
magyarból és matematiká-
ból szerdánként 14:30 

órától.

Tájékoztató szülői 
értekezlet az I. Bélában
2017. november 15-én 

16:30 órától.

NYÍLT NAPOK:
2017. november 15. és

2017. november 16.
(02797)

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
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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!

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

(02788)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Szabó Magdára emlékeztek
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 
programsorozat keretében, a 
Babits Mihály Emlékházban 
rendezték meg a Szabó Mag-
da 100 című előadást, ahol az 
írónő élettörténete mellett 
műveiből kapott válogatást 
a hallgatóság. 

Szabó Magda születésének 
(1917. október 5.) 100. évfor-
dulója alkalmából országszerte 
programokon vehettek részt az 
írónő alkotásainak kedvelői. 

Szekszárdon a Babits emlékház-
ban Lovas Csilla főmuzeológus 
és Rubányi Anita előadómű-
vész, múzeumpedagógus idézte 
meg Szabó Magdát.

„Ha meghalok, magammal 
viszem minden titkomat, s nem 
lesz irodalomtörténész, aki meg 
tudja fejteni, mikor ki voltam, 
melyik figurám, vagy mi volt 
valóban igaz ebben vagy ab-
ban az ábrázolásban” – mondta 
magáról az írónő. Szabó Magda 
népszerű és termékeny író volt, 
sok művet hagyott hátra. Köz-
tük olyan kedvelt alkotásokat, 
mint az Abigél vagy az Ókút. Ez 
utóbbiból is hallhattak idézetet 
a szekszárdiak a Babits Mihály 
Emlékházban.

Szabó Magda élettörténetét 
Lovas Csilla vázolta – az írónő 
műveiben saját családja jele-
nik meg, akik kiemelt szerepet 
töltöttek be életében. Írása-
it, gondolatait Rubányi Anita 
tolmácsolásában hallhatták az 
érdeklődők.  - mwj -

„Benne remek mestert leltek”
A november 5-i Vasárnapi Ma-
tinén mintegy kétszázan lát-
ták a Mekk Elek, az ezermester 
című előadást a kulturális köz-
pont rendezvénytermében.

„Gyertek, gyertek, hogyha mer-
tek, benne remek mestert leltek!” 
– az ismerős mondatot Mekk 
Elek, az ezermester papagája 
harsogja. Romhányi József – a 
Doktor Bubó és A Mézga csa-
lád mellett – többek között ezt 
a remeket alkotta. A Pannónia 
Filmszínház 1973-ban bábfilmet 
készített a meséből, amelynek 
zenéjét Ránki György szerezte.

A Mekk Elek, az ezermester 
című történet főszereplője egy 
kecske, aki ezermesternek adja 
ki magát, ám valójában nem ért 
semmihez. Több mesterséggel 
próbálkozik, sokféle munkát, 
megbízást vállal, de mindig al-
kalmatlannak bizonyul. A falu-
beliek újra és újra igénybe veszik 
„a messzeföldön híres ezermes-
ter” szolgáltatásait, amelyet a 

kecske káposztáért cserébe vé-
gez. A Dumaszínház előadá-
sában „rímhányó” Romhányi 
József fergeteges szövegeivel és 
dalaival idézték meg a televízió-
ból már jól ismert, felejthetetlen 
mesesorozatot. A ’70-es évek 
gyermekeinek kedvence így vált 
gyermekeik kedvencévé is.

Az előadásban Mekk Eleket 
Végh Péter alakította, a papa-
gájnak a darab rendezője, Pille 
Tamás kölcsönözte a hangját.   
 - mwj -FO
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November 5-ei rejtvényünk megfejtése: Marie Curie, Maria Sklodowska
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Jakab Jolán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését november 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Avarkori sírok: gazdag lelőhelyek Szekszárdon
A megyeszékhely avar kori 
régészeti lelőhelyeivel fog-
lalkozott K. Tóth Gábor ré-
gész-muzeológus (képün-
kön) a Magyar Tudomány 
Ünnepén, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban novem-
ber 3-án tartott előadásán.

A belső-ázsiai eredetű nép az 
5–8. században határozta meg 
a Kárpát-medence térségének 
kultúráját – szövetséget köt-
ve a langobardokkal, elsöprő 
győzelmet aratva a gepidákon. 
Sorsukat a 9. század elején 
nyugatról terjeszkedő frank 
birodalom, délről pedig Krum 
bolgár kán hadjárata „pecsétel-
te meg”.

Szekszárdon két lelőhelyen 
is számottevő avar nyomokra 
bukkantak: egyik a Csatári völ-
gyet, a másik Szekszárd-Palánk 
Tószegi és „Varga Peti” névre 
hallgató dűlők részeit, valamint 
az attól délre fekvő Bogyiszlói út 
környékét (Ipari Park) érinti. A 
városban és környékén előbuk-
kant avar telepek száma keve-
sebb, mint temetkezési helyeiké. 
E tény arra enged következtetni, 
hogy több avar lelőhely beépí-

tett, nehezen feltárható terület 
alatt található.

Ha a megyeszékhely észa-
ki, Sió menti részét vizsgáljuk, 
ott öt kisebb-nagyobb temetőt 
azonosítottak a 2014-es ivó-
víz-program kapcsán végzett 
feltárásokon. A munkálatok 
során 21 sír esett a vízvezeték 
nyomvonalába, míg a területen 
feltételezett nyughelyek száma 
nagyjából háromszázra tehető.

A Palánkon található Tó-
szegi-dűlőről kiderült, hogy a 
Kárpát-medence második (!) 
legkiterjedtebb temetőjét rejti 

a maga 1600 feltárt és 2700 fel-
tételezett sírjával, de a szintén 
ezen a részen fekvő „Varga Peti” 
dűlő is rejt legalább száz sírt. A 
Bogyiszlói út mentén 800 sír-
helyet tárt fel dr. Rosner Gyu-
la még a ’70-es években, de a 
2000-es esztendők is tartogattak 
„avar meglepetéseket”. Mindent 
egybevetve Szekszárdon és a vá-
ros környékén a régészek mint-
egy 5000 avar kori sírt sejtenek.

A népről tudni lehet, hogy 
főleg vízjárta területek közé 
telepedtek, amely természetes 
védelmet nyújtott számukra. 

Ezzel együtt, az árvízi gazdálko-
dás kifejezetten előnyös lehetett, 
már csak a legeltetés miatt is. K. 
Tóth Gábor kiemelte: a Tósze-
gi-dűlőben azonosított 1600 
síron túl további mintegy 1300 
a Sió töltése alatt húzódhat. Az 
avarok sírjai egyébként észak-
nyugat-délkeleti tájolásúak – 
ahogy halottaikat is fejtől lábig 
ilyen irányba helyezték el. A 
helyszín északi részének külön 
érdekessége, hogy főleg gyer-
meksírokat rejt. A feltárt avar 
temetők közül a Varga-dűlőben 
például fülbevalókat, övvere-
teket, szíjvégeket találtak, míg 
a Tószegiben aranytárgyak is 
napvilágra kerültek.  Gy. L.

Verssel emlékeznek Babitsra, Aranyra
Ebben az évben tizedik alka-
lommal emlékezik meg Babits 
Mihály születésnapjáról, tisz-
teleg emléke előtt születésének 
134. évfordulóján a Társadalmi 
Egyesülések Tolna Megyei Szö-
vetsége és a Nők Szekszárdért 
Egyesület. A szervezők szere-
tettel és tisztelettel hívják és 
várják a civil szervezetek tagjait 
és minden érdeklődőt vers- és 
prózamondó megemlékezésük-
re, november 24-én (pénteken) 
14.00 órakor a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum könyvtárába.

Kétszáz évvel ezelőtt szüle-
tett hazánk egyik legnagyobb 
költője, Arany János. Szeret-
nének az évfordulóról méltó 
képen megemlékezni, és minél 
több általa írt költeményt meg-
hallgatni a résztvevők tolmá-

csolásában. Természetesen más 
költők, írók műveit is szívesen 
veszik, fogadják.

A szervezők kérik, hogy leg-
később november 18-ig szí-
veskedjenek jelezni részvételi 
szándékukat – két választott mű 
címének, írójának megjelölésé-
vel és egy elérhetőség feltünte-
tésével – mindazok, akik verset, 
prózát mondanának.

A rendezvény befejezéseként 
– a hagyományokhoz hűen 
– a résztvevők Babits Mihály 
szobránál mécsesek gyújtásá-
val is kifejezik tiszteletünket. 
A Társadalmi Egyesülések Tol-
na Megyei Szövetsége és a Nők 
Szekszárdért Egyesület szere-
tettel vár minden érdeklődőt a 
november 24-i rendezvényére.
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ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLANVÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Irodaházban

(Mátyás király u. 4/c)

NOVEMBER 15-én,
szerdán 08:00 – 13:00 óráig

• pamut, krepp, flanel, frottír, damaszt 
ágyneműk, lepedők, törölközők
• párnák, párnahuzatok, plédek, 

ágytakarók, anginok, kötények, kony-
haruhák... 

• Mosható téli műszálas paplan: 
4.200,- Ft

• Gyapjúval töltött téli paplan: 
6.000,- Ft

3 részes paplan garnitúra (téli paplan+-
nagypárna+kispárna): 6.500,- Ft

• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!
(02805)

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. (02787)

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
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•  Novemberben utazzon Egyiptomba. 
rapülővel, All. Inc. ellátással már 64.900,- Ft/fő-től+ill.  

•  Advent Rómában repülővel 92.400,- Ft//fő-től+ill.

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

Foglalja le most jövő évi nyaralását előfoglalási kedvezménnyel 
irodánkban!

Ajánlataink:

EVANGÉLIUM

„Boldogok, akik nem látnak, 
és hisznek!”

Jézus szavai Tamás felé hangza-
nak el a Húsvétot követő napok-
ban, majd’ kétezer évvel ezelőtt. 
Érvénye és ereje azonban sem-
mit sem csökkent, sőt…

„Valamiben mindenkinek hin-
nie kell!” – mondja ősidők óta a 
magát modernnek valló ember – 
de szavai mögött mennyi gyer-
mekded tudatlanság bujkál.

„Valamiben” ugyanis az ember 
nem tud hinni! Csak konkrétu-
mokban, megtapasztalhatóban, 
megragadhatóban, bizonyítható-
ban. Az általános nagy fogalom-
ban, hogy „valami” – nem képes 
az ember kapaszkodót találni.

Egy régen hallott, s elfelej-
tett dal sorai visszhangoznak 
újra bennem: „az ember alkot 
magának istent, hogy önnön 
özönvizét megússza…”. Láza-
san, futószalagon gyártja az 
ember a rövid lejáratú isteneit, 
amikkel az ősrégi bálványai in-
gatag alapzatát támasztja meg. 
Siker, pénz, Nap és termékeny-
ség, szabadság és szenvedély, 
erkölcs vagy éppen a lázadás, 
komfort vagy kaland, fiatalság 
vagy lelki béke… ezernyi név, 
ezernyi hit és vágy… s meddig 
sorolhatnánk isteneinket, ha 
mernénk lelkünk oltárainál 
őszintén körülnézni.

Elemi erővel gyártjuk, ter-
meljük önmagunkból ős régi 

bálványainkat új dizájnnal, 
formatervezve, hogy legyen 
kéznél mindig egy, mert szük-
ségünk van rá. Mindenkinek. 
Szűk-ség – mert hiányzik vagy 
kevés van abból, ami örök és 
valódi.

Jézus minden cifrázás nél-
kül, hangzatos frázisokat ke-
rülve ennyit mond: „Boldogok, 
akik nem látnak, és hisznek.” 
Mert ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan – mondja 
Saint-Exupéry kis hercegének 
rókája is.

A Láthatatlant ismerni és 
benne bízni – ezt jelenti hinni. 
Ráhagyatkozás arra, ami egye-
düli, változhatatlan és elegendő. 
Rátalálni Arra, akit szem nem 

látott, ember fel nem foghat, 
mégis örök és minden körül-
mény között és ellenére tartó és 
tartós erő. S aki erre rátalál, az 
már nem „isten-gyáros”, hanem 
boldog.

Megünnepeltük a reformáció 
500-at, kivittük mécseseinket a 
sírjainkhoz, készülődünk az an-
gyalhajas karácsonyra Jézuska 
csengettyűjére várva… de bol-
dogok vagyunk-e? Ünnepeket 
tartunk, vagy ünneplőbe öltö-
zött már a szívünk? 

Jézus átölel szavaival: „Bol-
dogok, akik nem látnak, és hisz-
nek!”. Ámen!

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

A walesi bárdoktól a Nemzetőrdalig…

Arany János születésének 200. 
évfordulóján a költő balladái-
ból, költeményeiből, életének 
kevésbé ismert történeteiből 
készült verses-dalos műsorral a 
Bukovinai Székelyek Szekszár-
di Egyesülete. A tagok az idei 
Arany-emlékévre való tekintet-
tel november 6-án, a Rákóczi 

utcai közösségi házban adtak 
elő egy csokorravalóval neves 
alkotónk, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia egykori főtitká-
ra műveiből. Az esemény zárul-
tával a műsor szereplői Arany 
1848-ban írt Nemzetőrdalát 
énekelték közösen, valamennyi 
jelenlévővel.  Gy. L.

A Magyar Tudomány Ünne-
pén az érdeklődők egyebek 
mellett előadást hallhattak a 
palánki török kiserődről, az 
ozorai várból származó, apos-
tolt ábrázoló kályhacsempék-
ről, de szó esett a sárközi és 
koszovói hímzés kulturális 
párhuzamairól és a két világ-
háború közti Szekszárd lehe-
tőségeiről és korlátairól is.
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KSC: értékes bajnoki siker vezéráldozattal
Az ugyancsak sikerrel megví-
vott győri találkozóhoz hasonló 
küzdelmes mérkőzésen aratott 
fontos győzelmet az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a Cegléd 
ellen az elmúlt vasárnap.

A tavalyi szezon két meglepe-
téscsapata az elmúlt idényben 
is kiélezett csatákat vívott, mid 
az alapszakaszban, mind a rá-
játszásban. A szekszárdiak 2017 
tavaszán éppen a Cegléd legyő-
zésével jutottak be – történetük 
során először – a bajnoki dön-
tőbe, s zártak végül ezüstérmes-
ként a Sopron mögött.

„Hullámzó” játékot hozott 
a két Európa-kupában szerep-
lő együttes rangadója. A KSC 
ragadta magához a kezdemé-
nyezést, és az első játékrészben 
eredményes támadójátékával 
10 pontos előnyt „épített fel”. A 
különbség a második tíz perc-
ben 14 egységnyire is hízott, 
ám elég volt néhány perces 
hazai „rövidzárlat”, s CEKK 
máris öt pontra felzárkózott. A 
nagyszünetet követően ismét 
kétszámjegyűre tornázták fel 
a különbséget Bálint Rékáék, 
ám a szívós ceglédiek nem ad-
ták meg magukat. Medgyessy 
és Katona vezérletével, három 
perccel a vége előtt egy pontra 
megközelítették riválisukat. En-

nél közelebb azonban nem ke-
rültek a szekszárdiakhoz, akik 
a végjátékban jobban koncent-
rálva begyűjtötték idei ötödik 
bajnoki sikerüket (Atomerőmű 
KSC Szekszárd – Cegléd 72–67. 
Ld: McCall 19, Bálint 13/6, Kr-
njics 12, Gereben 11, illetve 
Medgyessy 14/3, Katona 13, 
Bujdosó 12/6, Mokango 11.)

A KSC egyedüli veretlen gár-
daként őrzi éllovas pozícióját az 
NB I-ben, ám a mostani győze-
lemért nagy árat kellett fizetnie. 
Theodoreán Alexandra ugyanis 
részleges bokaszalag-szakadást 
szenvedett, s így néhány hét 
pihenőre kényszerül. Egy sérü-
lés sosem jön jókor, de ez most 
„duplán fájhat” a KSC kapitá-
nyának, akinek emiatt le kell 
mondania a válogatottságot is. 
Székely Norbert együttesében 

azért még így is maradt 3 szek-
szárdi, ám hogy Gereben Lívia, 
Mansaré Manty Anna és Studer 
Ágnes végül játszhat-e a litvá-
nok és az albánok elleni Eb-se-
lejtezőn, az csak a csütörtök esti 
(lapzártánk utáni) keretszűkítést 
követően derül(t) ki.   - fl -

Diákoknak tartott élménybeszámolót a Duna-maratonista
Hidvégi-Üstös Pál, magyar 
ultramaratonista szeptember 
21-én indult el a Duna forrá-
sától, a Fekete erdőben ta-
lálható Donaueschingenből, 
hogy tíz országon keresztül 
elfusson a folyó Fekete-ten-
geri torkolatáig.

Ennek a lenyűgöző sporttelje-
sítménynek volt egyik állomása 
október 26-án Szekszárd. Az 
ultrasportoló a Baka István Ál-
talános Iskolában „pihent” meg 
egy rövid időre, ahol Csillag Ba-
lázs, a Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. ügyvezetője, Asztalos Ad-

rienn sport és ifjúsági referens, 
valamint az intézmény igazga-
tónője, Parrag Katalin fogadta. 
Az ultrafutó és néhány fős stáb-
ja útjuk során igyekszik minél 
több magyarországi iskolában 
megállni, és érdekes és élmény-
dús beszámolót tartani, ezzel is 
ösztönözve a fiatalokat a moz-
gás fontosságára.

Hidvégi-Üstös Pálnak nem 
ez az első emberfeletti sporttel-
jesítménye, hiszen egyszer már 
végig úszta és körbe futotta a 
Tiszát, valamint végig futotta 
és kerékpározta Afrikát Fokvá-
rostól Alexandriáig. A mostani 

kihívás zárása december 8-án 
várható, amikor a futó megér-
kezik a Duna Fekete-tengeri 
torkolatához.

A különleges futást az Euró-
pai Unió Duna Régió Stratégi-
ája hívta életre, ami egy olyan 
makroregionális fejlesztési ke-
retrendszer, amely a 14 dunai 
ország ágazati fejlesztéspolitiká-
it hangolja össze. Az idei évben 
Magyarország látja el a stratégia 
elnökségét. A futás célja, hogy a 
kivételes teljesítménnyel felhív-
ják a figyelmet a környezetbarát 
közlekedés fontosságára. 

 - rp -

Őszi és téli 
BERKEMANN és 

SCHOLL
termékek széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

BA

(02798)

NŐI ŐSZI - TÉLI 

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Egyes termékek 3.900,- Ft-tól

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Domino Üzletház (bejárat a Mátyás király 

utca felöl) Euronics műszaki áruház mellett)
November 16., csütörök 09:00 – 12:00 óráig

(02803)

Négy aliscás régióbajnok
A 3D-s íjász bajnokság 2017. 
évi kiírásában az Alisca Nyilai 
Íjász Egyesület négy sportolója 
szerzett bajnoki címet a kate-
góriájában. Az aranyérmeket 
november 4-én, a Foktőn meg-
rendezett Extrém 3D-s viadalt 
követően vehettek át a szek-
szárdiak.

Az érmeket és ajándékokat 
Bogyó Gábor régióvezető, va-
lamint Jenei Attila és Bori Gá-
bor vezetőségi tagok adták át a 
győzteseknek, köztük a szek-
szárdi Barta Viktóriának, Juhász 
Mártonnak, Barta Nikolettnek 
és Varga Györgynek (képünkön). 
 SZV

Sikeres idényzáró
Embert próbáló, esős, hideg 
időjárás tette emlékezetessé a 
hagyományos tamási idényzá-
ró országúti kerékpárversenyt. 
Az időfutamból és kritérium 
versenyből álló nemzetközi vi-
adalon szép sikereket értek el a 
szekszárdi kerekesek. Kis Zsom-
bor, Tanács Janka Boglárka és 
Bakó Jonatán mindkét számban 
győzött, de Bán Benedek és Fábi-
án Csongor is jól szerepelt.

A szekszárdi eredmények, 
időfutam (1–5 km): Amatőr, 
6–10 éves fiú: 1. Kis Zsombor 
(Szekszárdi KSE), 3. Bán Bo-
tond (Szekszárdi Szabadidős 
KE). 11–14 éves fiú: 1. Bakó 
Jonatán, 3. Bakó Dániel (mind-
kettő SZSZKE). 40 éven felüliek: 
1. Szentgyörgyi Géza (SZSZKE). 
WU15: 1. Tanács Janka Boglárka 
(SZSZKE). U15: 2. Bán Bene-
dek (SZSZKE). U17: 1. Fábián 
Csongor (SZSZKE), 5. Koleszár 
Olivér (Szekszárdi KSE). U19: 
Schneider Sebestyén (SZSZKE).
Kritérium (1–12 kör): Amatőr, 
6–10 éves fiú: 1. Kis Zsombor, 
2. Bán Botond. 11–14 éves fiú: 
1. Bakó Jonatán, 2. Bakó Dániel. 
40 éven felüliek: 1. Szentgyörgyi 
Géza. WU15: 2. Tanács Janka 
Boglárka. U15: 1. Bán Benedek. 
U17: 2. Fábián Csongor, 4. Ko-
leszár Olivér. U19: Schneider 
Sebestyén.  SZV

A vasárnapi bajnoki talál-
kozót megelőzően búcsúz-
tatta el két korábbi játé-
kosát az Atomerőmű KSC 
Szekszárd. A klubvezetés, a 
játékostársak és a közönség 
ajándékokkal és vastapssal 
köszönte meg a játékkal fel-
hagyó, saját nevelésű Tamis 
Dorottya és a sérülése után 
hazatérő Maja Scsekics több 
éves, eredményes szekszárdi 
„szolgálatát” (képünkön).
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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
November 13. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (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
November 21. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola 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 2017. 
november 13. (hétfő) 17:00 – 18:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális 

Központ, Remete terem. (Szek-
szárd, Szent I. tér 10.).

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, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
November 11., vasárnap

15:00 –  Szörnyen boldog  

család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 

experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D

November 12., hétfő

15:00 –  Szörnyen boldog  

család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 

experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D

November 13., kedd

15:00 –  Szörnyen boldog  

család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 

experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D

November 14., szerda

15:00 –  Szörnyen boldog  

család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 

experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D
November 15., csütörtök

15:00 –  Szörnyen boldog  
család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 
experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D
November 16., péntek

15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  Vakrandim az élettel
19:30 –  Rossz anyák karácsonya
November 17., szombat

15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  Vakrandim az élettel
19:30 –  Rossz anyák karácsonya

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 13–17. (hétfő – va-
sárnap) – Egészséghét
Részletes program a 15. olda-
lon. A belépés ingyenes.
 
November 13. (hétfő) 9:00 
– Rendezvényterem
„Testünk a csoda” - interaktív 
utazó kiállítás és játszóház
Iskolásoknak és óvodásoknak. 
Különleges interaktív eszközök 
mutatják be az emberi test mű-
ködését.

A bemutatott szervrendsze-
reik egy-egy funkcióját játékos 
eszközök jelenítik meg.

Megtekinthető: 2017. no-
vember 18-ig, hétköznap 9:00-
18:00, szombaton 9:00–13:00 
óra között. Belépőjegy: 600 Ft/
fő. Jelentkezés óvodás- és isko-
lás csoportoknak Kissné Hóner 
Magdolnánál: 74/529-610, kiss-
ne.magdi@szekszardagora.hu.
 
November 14. (kedd) 15:00 
– Mozi előtér
Ritka szépségek – mássággal 
élők alkotásai

A ritka betegségekkel szü-
letettek, azzal élők képzőmű-
vészeti alkotásaiból rendezett 
kiállítás. A bemutatásra kerülő 
anyag válogatás egy országos 
pályázat munkáiból. A kiállítá-

son alkotásaikkal bemutatkoz-
nak a Garay János Általános 
Iskola képzőművészeti tagoza-
tának diákjai is, alkotásaikkal 
reflektálva a ritka betegséggel 
élők munkáira. A kiállítást 
megnyitja Pekari Bernadett, az 
intézmény igazgatója. A tárlat 
megtekinthető november 30-ig.
 
November 16. (csütörtök) 18:00 
– Művészetek Háza
Kamarakoncert Brahms halálá-
nak 120. és Ravel halálának 80. 
évfordulója alkalmából

Előadók: Farkas Katalin (he-
gedű), Scholz Anna (gordon-
ka), Kéry Tamás (zongora).

Jegyár: 1.500,- Ft (18 éves kor 
alatt ingyenes).
 
November 20. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem

Előadó: Dr. Aknai Tamás 
professzor, művészettörténész. 
4. Mechanikus paradicsom. 
Szecesszió, kubizmus és konst-
ruktív törekvések. Az előadás a 
„modern” korszak kezdetétől 
tekinti át a vizuális művészetek 
(festészet, szobrászat, fényképe-
zés, építészet) történetét a hú-
szas évekig. A belépés ingyenes.

A KT-DINAMIC Nkft. Rehabilitációs Foglalkoztató
megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

felvételt hirdet a következő álláshelyekre:

• szereldei munkás,
• elektronikai bontó,

• portaszolgálatos,
• udvaros.

Munkavégzés helye: Szekszárd
Jelentkezés: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19., tel.: 74/315–103

(02808)

Szeretnél „elég jó” családot? 
A Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány családi rendezvényso-
rozatot szervez. Az első alkalommal, 2017. november 18-án 13:30 
órától Kozma-Vízkeleti  Dániel család-pszichológus a család szerepé-
ről napjainkban, Léder László pszichológus pedig az apák szerepéről 
tart előadást. Ezt követően, a 18:30 órakor kezdődő vacsoráig a két 
témáról beszélgetünk. A gyerekeknek egész délután érdekes progra-
mokat kínálunk. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött .
Helyszín: 
Waldorf Iskola (7100 Szek-
szárd, Rákóczi u. 132.), jelent-
kezés november 15-ig, e-mail: 
alapitvany.bonitas@gmail.com, 
részletes információ: 70/639–
7788.
(02806)

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u. 1.
Ideje: 2017. november 13. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

MEGHÍVÓ
A Nyitott Világ Alapítvány fennállásának

20. évfordulóját ünnepli.
A rendezvényt 2017. november 17-én, 17:00 órakor

a Művészetek Házában tartjuk.  
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 28.)

A rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk!

A „Sárkányok mindig lesznek” című időszaki kiállításhoz 
kapcsolódva meghirdetett meseíró pályázatra érkezett illuszt-
rált mesék bemutatására kerül sor GYERMEKÍRÓ – OLVA-
SÓ TALÁLKOZÓ keretében 2017. november 14-én, kedden 
15 órától, melyre nagy szeretettel várjuk a mesék íróinak osz-
tálytársait, tanítóit, tanárait, családtagjait, barátait és minden 

sárkányokról szóló mesék kedvelőit. A rendezvény a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat része.

Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtárterme 
(Szekszárd, Szent István tér 26.).

INTO THE CLASSROOM – műhelymunka a könyvtárban
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 51.) és az Oxford University Press szeretettel 
meghívja az általános, közép-, és nyelviskolában tanító angol-
nyelv-tanárokat az INTO THE CLASSROOM című műhely-
munkára 2017. november 22-én (szerdán) 14:30 – 16:00 óra 

között a megyei könyvtárba.

Az ingyenes szakmai tréning témája a tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók támogatása a nyelvi órákon, amiről Páli Éva, 
az Oxford University Press munkatársa fog előadást tartani.
A foglalkozás végén egy Oxford University Press kiadványt 

sorsolnak ki a résztvevők között.
Jelentkezni az eva.pali@oup.com e-mail címen lehet, 

név és iskolacím megadásával.

EGÉSZ-SÉG HÉT A BABITSBAN 2017. november 13–18.
A Babits Mihály Kulturális Központ és a Mentálhigiénés 

Műhely közös szervezésében
November 13., hétfő
17:00 óra, Csatát terem: Új kihívások a gyermekek egészségének védel-
mében. Előadó: dr. Barna Györgyi gyermekgyógyász, vezető háziorvos 
(Tolna).
November 14., kedd
14:00 óra, Bödő terem: A szív ritmusa időskorban. Előadó: dr. Benczúr 
Béla kardiológus főorvos. 15:00 óra, Bödő terem: „Ritka szépségek” 
kiállítás megnyitója.
November 15., szerda
17:00 óra, Csatár terem: Mit együnk és mit tegyünk az egészségünkért? 
Előadó: dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyász, életmód tanácsadó 
és terapeuta.
November 16., csütörtök
17:00 óra, Csatár terem: Meglátni és megszeretni – az egészséges pár-
kapcsolat. Előadó: Hartung István pszichológus.
November 17., péntek
17:00 óra, Csatár terem: Az egész-ség a testtől a léleken át a szellemig. 
Előadás és gyógyító meditáció. Előadó: dr. Őrlős Gábor szellemi tanító.
November 18., szombat:
10:00–18:00, Mozi és Csatár terem előtér: Egész-ség börze (árusok, 
termékbemutatók, egészségügyi szűrések, mérések, életmód-tanács-
adás, állapotfelmérés).
Előadások a Csatár teremben: 09:30–10:15 „Megérted, ha megéled” 
– Hangulat(zavar) a testi-lelki egészségben. Előadó: Heilmann Ág-
nes pszichológus. 10:30–11:30 Gyógyító hangok tibeti hangtálakkal. 
A hangrelaxációt vezeti: Holló Eszter minősített jógaoktató, dúla, 
hangmasszőr. 13:30–14:30 Ayurvédikus termékek az egészségünk 
szolgálatában. Előadó: Győriné Kun Zsófia. 14:30–16:00 Barátságban 
hormonjainkkal és altesti egész-ségünkkel. Előadó: Leskó Anna hor-
monegyensúly tanácsadó. 16:00–18:00 Ajándék  Mediball-játék Leskó 
Anna vezetésével, a Bödő teremben.
Az EGÉSZSÉG-HÉT programjai ingyenesen látogathatók.
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TOLNA, DEÁK F. U. 94.
Telefon: 74/457-227
Nyitva tartás:
H–P. 08:00–12:00 és 13:00–17:00,
Szo.: 08:30–11:00

MUNKARUHÁZATI
SZAKÜZLET Kínálatunk:

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

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

(02810)

Előszezoni akció! Őszi és téli mellények, kabátok, bakancsok!

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02790)

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

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02792)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02799)


