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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Összefogás
Az összefogás erejére szol-
gáltat újabb kiváló példát a 
Baka István Általános Iskola 
négy vizesblokkjának felújí-
tása, melynek költségeihez az 
önkormányzat és a tankerü-
let mellett a szülők is hozzájá-
rultak.
 → 2. oldal

Idősek köszöntése
Zenés műsorral köszöntötte 
az időseket az önkormányzat 
hétfőn az idősek világnapján. 
Solymos Tóninak, valamint a 
Danubia Tamburazenekarnak 
mintegy 1500 nyugdíjas tapsol-
hatott a Babits kulturális köz-
pont Színháztermében.
 → 3. oldal

Euroliga selejtező
Hat nap alatt két bajnoki mér-
kőzést nyert az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es női ko-
sárlabda csapata, amely szer-
da este Euroliga selejtező mér-
kőzést vív. A francia Lille ellen 
összecsapáson több kell a siker-
hez Studeréktól.
 → 12. oldal

Hőlégballonok tarkították 
az eget Szekszárd környé-
kén, szeptember 29. és októ-
ber 6. között rendezték meg 
ugyanis a XXIX. Nemzetkö-
zi Szakmai Ballontalálkozót, 
melynek „bázisa” az őcsényi 
repülőtér volt.

A szakmai jellegű találkozó 
alkalmával a magyar és külföl-
di hőlégballonok mancsaftjai-
nak lehetősége nyílt arra, hogy 
megoszthassák tapasztalata-
ikat, tudásukat. A rendezvé-
nyen 18 hőlégballon vett részt: 
tizenöt pilóta, illetve csapat 
Magyarországról érkezett, de 
két német és egy angol ballon 
is részt vett az eseményen. A 
pilóták különböző feladatokat 
teljesítve versenybe is szálltak 
egymással.
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Újabb kiváló példa az összefogásra
Az összefogás erejére szol-
gáltat újabb kiváló példát a 
Baka István Általános Iskola 
négy vizesblokkjának felújí-
tása, melynek költségeihez 
az önkormányzat és a tanke-
rület mellett a szülők is hoz-
zájárultak.

Ács Rezső felidézte, a szülők ré-
széről érkezett megkeresés az ön-
kormányzathoz a rossz állapotú 
vizesblokkok miatt. Szekszárd 
polgármestere hozzátette, a szülők 
azt is elmondták, hogy szívesen ki-
veszik a részüket a felújításból.

A tankerületi központ, az ön-
kormányzat és a szülők összefo-
gásának eredményeként a Baka 
iskola két szintjén teljes egészé-
ben megújultak a vizesblokkok 
– tájékoztatott a polgármester. 
Ezzel megszűntek az áldatlan 
állapotok és hosszú távú meg-
oldás született a problémára, 
amivel mintegy 600 gyermek 
mindennapjait sikerült jobbá 
tenni. Mint a városvezető fo-
galmazott, a jó ügy érdekében 
minden érintett megmozdult, 
ezzel újabb kiváló példát szol-
gáltatva az összefogásra.

Parrag Katalin igazgató el-
mondta, a 35 éves vizesblok-
kok felújításának költségéhez 

a szülők is hozzájárultak. Az 
iskolában bált és sportnapot 
szerveztek, a bevételt pedig 
felajánlották a felújítás céljára. 
Volt, aki belépőjegy, más támo-
gatói jegy, vagy éppen tombola 
vásárlásával segített. 

Gerzsei Péter, a Szekszárdi 
Tankerületi Központ vezetője 
arról szólt, hogy a vizesblokkok 
felújítása szerepelt a tankerület 
2017-ben összeállított fejlesztési 
tervében. Az összefogásnak hála 
azonban a felújítással kapcsolatos 
munkát nem 2020-ban, hanem 
már az idén el tudták végezni.

Elmondta, a négy vizesblokk 
felújítása összesen 18 millió fo-

rintba került. Ehhez két millió 
forinttal járultak hozzá a szü-
lők, a tankerületi központ és az 
önkormányzat pedig fele-fele 
arányban fizette a fennmaradó 
mintegy 16 millió forintot. 

Szólt arról is, hogy a megma-
radt pénzből a tankerület el tudta 
költöztetni a Kinizsi utcában lévő 
óvodát a Bezerédj utcába, ahol 
egy egész iskolarészt újítottak 
fel a speciális gondozást igénylő 
gyermekek számára. A Kinizsi 
utcai épületet pedig rendbe tették 
és megkapta a pedagógiai szak-
szolgálat, mely így sokkal jobb 
körülmények között fogadhatja a 
szülőket és a gyermekeket.  S. V.

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

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

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 7.
(vasárnap)

Október 8.
(hétfő)

Október 9.
(kedd)

Október 10.
(szerda)

Október 11.
(csütörtök)

Október 12.
(péntek)

Október 13.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős 
max. 23o , min. 11o

zápor
max. 22o , min. 10o

gyengén felhős
max. 23o , min. 10o

gyengén felhős | szeles nap
max. 24o , min. 10o

közepesen felhős
max. 22o , min. 9o

gyenge eső
max. 21o , min. 8o

közepesen felhős 
max. 23o , min. 8o
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Idősek: a családok, a város közösségeinek pillérei
Zenés műsorral tisztelgett az 
idősek előtt a szekszárdi ön-
kormányzat hétfőn az idősek 
világnapján. Solymos Tóni és 
barátai, valamint a Danubia 
Tamburazenekar fellépését 
mintegy 1500 nyugdíjas hall-
hatta és láthatta a Babits Mi-
hály Kulturális Központ Szín-
háztermében.  

Az idősek világnapja alkalmá-
ból a város önkormányzata által 
szervezett zenés műsoron, me-
lyen Solymos Tóni, az egykori 
legendás beat zenekar, az Exp-
ress frontembere és barátai, va-
lamint a Danubia Tamburaze-
nekar fellépésével hétfőn három 
alkalommal tartottak meg, Ács 
Rezső polgármester köszöntötte 
a szép számú nyugdíjast.

– Nem ez az egyetlen nap, 
amikor meg kell adnunk a 
tiszteletet az időseknek és meg 
kell köszönnünk, amit tőlük 
kaptunk – kezdte köszöntőjét 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere. 

A városvezető a fiatalok sze-
repének fontosságáról is szót 
ejtett. Abbéli meggyőződésének 
adott hangot: Szekszárd jövője 
csak akkor válik biztosítottá, 
ha az itt élő családok együtt 

maradnak, vagyis az ifjabb ge-
neráció erősebben kötődik a 
megyeszékhelyhez. Ehhez segít 
hozzá például a nemrég meg-
jelent „Szekszárd, ahol élünk” 
című kötet, amely az őskortól 
napjainkig mutatja be települé-
sünk történetét, de a korosztá-
lyok kapcsolatának szorosabbá 
tételét szolgálja a Babits Mihály 
Kulturális Központban nemrég 
átadott Digitális Jólét Program 
Pont is. Utóbbi kezdeményezés 
segítségével – tette hozzá – az 
idősek megismerhetik a digi-
tális eszközöket, amelyek ma a 
kapcsolattartás fontos eszközei. 
Ezek segítségével közelebb ke-

rülhetnek a családok tagjai, élje-
nek Szekszárdon, az ország más 
településén, vagy külföldön.

Ács Rezső reményét fejezte ki, 
hogy Szekszárd a fiatalok számá-
ra is vonzó várossá válik, de fej-
lesztésében az idősebbek aktivi-
tására is számít. „Ha ez megvan, 
elmondhatjuk: mindent meg-
tettünk annak érdekében, hogy 
a város közössége a családok 
közössége maradhasson” – fo-
galmazott a polgármester, és kö-
szönetet mondott az időseknek 
ezért, amit Szekszárdért tettek.

A megyeszékhely első em-
bere a rendezvényen megkö-
szönte a település nyugdíjas 

szervezeteinek munkáját, 
együttműködését, illetve a mű-
sor fellépőinek kiválasztásában 
játszott szerepét. A színpadon 
virágcsokrot vehetett át Bóvári 
Jánosné (Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület Szekszárdi 
Helyi Szervezete), Oravecz Já-
nosné (Platán Nyugdíjas Klub), 
Szabolcska Károlyné (Szekszár-
di Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége), Dózsa Gyuláné 
(Babits Nyugdíjas Klub), Zádor 
Béláné (Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ Nyugdíjas 
Tagozat) és Szegedi Dezsőné 
(Bukovinai Székelyek Szekszár-
di Egyesülete).  Gy. L.

Távfűtés 
Bekapcsolták a távfűtést hétfőn 
Szekszárdon. A szabályozás ér-
telmében erre akkor kerül sor, 
ha a napi átlaghőmérséklet 10 
fok alá csökken, illetve ha az át-
laghőmérséklet három napon át 
12 foknál alacsonyabb. Szekszár-
don ennél valamivel melegebb 
volt, ennek ellenére elindították 
a fűtést a távfűtött ingatlanokban 
– tájékoztatott kedden Csukle 
Tibor. A Szekszárdi Távhőszol-
gáltató Nonprofit Kft. vezetője 
hozzátette, a fűtést a közös kép-
viselőktől és közületektől érkező 
kérések nyomán kapcsolták be.

A társaság ügyvezetője arra 
kéri az érintett ingatlanok tulaj-
donosait, hogy a rendszer lég-
telenítése miatt néhány napra 
nyissák meg a radiátorszelepe-
ket. E nélkül ugyanis csökken a 
rendszer hatékonysága, és mű-
szaki meghibásodások is fellép-
hetnek. Hozzátette, a légtelenítés 
hiányából bekövetkezett hibákat 
folyamatosan hárítják el (hiba-
bejelntés: 06–74/684–400).

Csukle Tibor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy az október 10-én 
érkező számla már egy fél havi 
fűtés díját is tartalmazni fogja. 
A városban egyébként összesen 
5600 ingatlant és mintegy 280 
közületet érint a távfűtés.   S. V.

Két keréken indultak harcba a mellrák ellen
Motorzajtól volt hangos szep-
tember 29-én reggel a Béla ki-
rály tér, ahonnan a „Motorral 
az emlőrák ellen” elnevezé-
sű, fővárosi demonstrációra 
indultak a Gemenc Motoros 
Egyesület tagjai.

A Suzuki, BMW, Honda, Kawa-
saki motorcsodák gazdái igazán 
nemes célért: a mellrák elleni 
küzdelemhez csatlakozva, a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezetének hívására ér-
keztek a Béla király térre.

A mellrák elleni küzdelem ok-
tóber elsejei világnapja alkalmá-
ból megvalósult kezdeményezést 
a szekszárdi önkormányzat is 

fontosnak tartotta. A közgyűlés 
humán bizottságának elnök-he-
lyettese, dr. Máté István kép-
viselő maga is gyakorta rója az 
utakat motorkerékpárjával. Ké-
zenfekvő volt tehát, hogy ő indít-
ja és a város határáig el is kíséri 
a Budapestre igyekvőket. A mo-

torosoknak rendvédelmi kíséret 
is járt: a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság munkatársai vezették fel 
őket a település határáig.

Szikla József, a Magyar Rákel-
lenes Liga Szekszárdi Alapszer-
vezetének vezetője lapunknak 
kiemelte: számtalan hölgytár-

sunkat veszítjük el emlőrákos 
daganatok okozta betegségben, 
holott ez a kór – amennyiben 
időben felismerik – ma már 
gyógyítható. „Rendkívül fontos 
lenne az önvizsgálat és a szű-
rések rendszeres felkeresése” 
– jegyezte meg az elnök, aki ok-
levéllel jutalmazta az egyesület 
tagjait.

A fővárosi demonstrációra az  
ország minden pontjáról érkez-
tek motorosok. A Dusa Márk 
elnök irányításával működő 
Gemenci Motoros Egyesület 
tagjai két helyszínt érintettek a 
fővárosban: először a Semmel-
weis Egyetem Kék Golyó utcai 
Onkológiai Központjához, majd 
a Hősök terére érkeztek, ahol 
vendégül is látták a hosszú útról 
érkező motorosokat. Gy. L.
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Telekürtölték a várost: a Zene Világnapja Szekszárdon
Vidám dallamok csendültek 
fel szerte a városközpontban 
október 1-jén. A járókelők a 
Zene Világnapja alkalmából 
részesülhettek e különleges 
meglepetésben.

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának Zeneművé-
szeti Intézete és a Babits Mihály 
Kulturális Központ különleges 
programmal készült a Zene 
Világnapjára. Az október 1-i 

csodálatos őszi napsütésben az 
intézet együttesei, hallgatói és 
tanárai Szekszárd közterein és 
iskoláiban népszerűsítették a ko-
molyzenét. Céljuk az volt, hogy 
felhívják a figyelmet a klasszikus 
zene jótékony hatására.

A nap rendhagyó énekórával 
indult a Művészetek Házában, 
professzor dr. Lakner Tamás 
vezényletével. Ezt fúvós flash 
mob követte, a Zsolnay Wind 
Orchestra közreműködésével 
a Babits Mihály Általános Is-
kolában, az együttes később a 

kereskedelmi Szakközépisko-
lában is járt. A Pécsi Egyetemi 
Nőikar éneke többek között a 
Dienes Valéria Általános Is-
kolában csendült fel. Délben 
pedig a Béla király téren szólt 
a PTE Harsonaegyüttes, dr. 
Farkas István Péter Liszt-díjas 
harsonaművész vezényletével. 
Később a zenekar a Szent Ist-
ván térre is várta a zenekedvelő 
közönséget. 

Délután a dr. Kelemen József 
Idősek Otthonában tartott ze-
neterápiás foglalkozást dr. Ka-

nizsai Melinda orvos-művészet-
terapeuta, a Mosoly Alapítvány 
munkatársa. Természetesen 
a Liszt Ferenc Zeneiskolában 
is felcsendültek a komoly dal-
lamok: a „Tehetségek Akadé-
miája” című program a Zene-
művészeti Intézet tanárainak 
közreműködésével zajlott.

A világnapi „utcazenélésből” 
természetesen a szekszárdi 
együttesek sem maradhattak ki. 
Délelőtt a Kovács Zsolt dirigálta 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar adott térzenét az Agóra sé-
tányon, délután pedig a Tücsök 
Zenés Színpad csoportjai a 
kulturális központ előtt, a Szek-
szárd Junior Stars pedig a Ga-
ray téren lépett a közönség elé. 
A nap hangversennyel zárult a 
Művészetek Házában, amelynek 
első részében a Szekszárdi Ka-
marazenekar muzsikált szólis-
ták közreműködésével, majd a 
PTE MK Zeneművészeti Intézet 
trombita kamaraestjét hallgat-
hatták meg az érdeklődők.  SZV

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

Családi nap az Sz+C Stúdió Kft.-ben!
Az Sz+C Stúdió Kft.-nél 2008 
óta, minden évben megren-
dezzük Családi Napunkat, 
ahol a munkatársainkkal, és 
családtagjainkkal szórakoz-
tató programokon vehetünk 
részt. Idén Bíró Bence Péter, 
a Fulfilled.hu alapítója és dr. 
Hegedűs Gyula voltak a meg-
hívott vendégelőadók a ren-
dezvényen.

Közel két éve dolgozom az Sz+C 
Stúdió Kft. munkatársaként, így 
idén már második alkalommal 
vettem részt a Családi Napon 
szeptember utolsó szombatján. 
Az Sz+C Stúdió Kft.-t család-
barát munkahelynek ismertem 
meg, melyet az is bizonyít, hogy 
idén 11. alkalommal rendeztük 
meg Családi Napunkat. A min-
den évben nagyon várt ren-
dezvény helyszíne a központi 
iroda- üzletházunk volt, ahova 
családtagjainkkal kiegészülve 
voltunk hivatalosak. Az előző 
évektől eltérően idén az első 
előadó személye meglepetés 
volt mindenki számára, így a 
Családi Napot megelőző hetek-
ben tippelések vették kezdetét, 
akire csak az előadás közvetlen 
megkezdése előtt derült fény.

A meglepetés előadó egyik 
munkatársam, Pulger Csaba – 
lakberendező és látványtervező 
– volt. A meglepetés teljes volt! 
Csaba céghez vezető életútját 
és az öt éves fejlődési pályáját 
ismerhettük meg közelebbről, 
személyesen. Említést tett mun-
kahelyünkkel, munkáltatóinkkal 

és munkatársainkkal kapcsola-
tos érzéseiről is. Az előadás na-
gyon pozitív volt, kellemes volt 
a hallgatóság táborát erősítve 
egy lelkes, odaadó munkatársam 
gondolatait, érzéseit és munkájá-
ban lelt örömét hallgatni. Lelki-
leg és szellemileg mindannyian 

gazdagabbak lettünk ennek az 
előadásnak köszönhetően! 

Bíró Bence Péter előadásában 
Csíkszentmihályi Mihály flow 
elméletét mutatta be a munka 
világára vetítve, segítséget nyújt-
va ezzel a flow állapot elérésére 
a mindennapi munka során. Az 
előadás rávilágított arra az öt 
tényezőre, mellyel leküzdhető-
vé válik a nagy kihívást jelentő 
munka miatti stressz, és még 
inkább élvezni, szeretni tudjuk 
munkánkat. 

A harmadik előadó, dr. He-
gedűs Gyula nem mindennapi, 
játékos kvízzel vont be minket 
az egészséges életmóddal kap-
csolatos előadásába. A kvízjá-
tékban minden vállalkozó szel-
lemű egyén okostelefonjával 
indulhatott, ahol az első három 
legjobban voksoló „versenyző” 
különféle ajándékokban része-

sült. Az előadásokat követően 
egy csepp vérből igény szerint 
egészségügyi szűréseket végez-
tek az egészséges és hosszú élet 
megőrzése érdekében.

Az előadások ideje alatt a 
gyerekek sem unatkoztak! Fog-
lalkozásvezető, Orbán Ferenc 

tánctanárral a szamba, a foxt-
rott és a cha-cha-chá táncok 
lépéseit gyakorolták.

A délelőtti előadásokat kö-
vetően a családtagjaink meg-
tekinthették központi telephe-
lyünket, illetve lehetőség nyílt 
számukra kipróbálni a BEMER 

biorezonanciás matracot, va-
lamint a JADE köves masz-
százságyat, melyek az egészség 
megőrzését szolgálják. Délben 
közös, bográcsos ebédet fo-
gyasztottunk el, a vegyes ser-
téspörkölt illata a bemutatóter-
met is belengte! A Családi Nap 
süti-sütő versennyel zárult, ahol 
összesen 15 különféle, gyönyö-
rű és ínycsiklandozó süteményt 
kóstolhattak meg a hozzám 
hasonló édesszájúak. A sütiver-
senyre érdemes volt a saját ké-
szítésű, jobbnál-jobb cukmisok-
kal és tortával benevezni, mivel 
a három legfinomabb sütemény 
készítői díjban részesültek!

A közösen eltöltött nap na-
gyon vidáman, jó hangulatban 
telt mindannyiunk számára. 
Az ilyen rendezvények mindig 
jobban összekovácsolják csa-
patunkat, családtagjaink pedig 
megismerkedhetnek munkahe-
lyünkkel, illetve munkatársaink-
kal. Ezeknek a programoknak 
köszönhetően a vezetőség és a 
dolgozók egyaránt laza, köz-
vetlen légkörben tölthették el 
idejüket. A dolgozóknak az éves 
HR rendezvények ingyenesek, a 
költségeket a cégvezetőség vállal-
ja magára, akik évről-évre nagy 
összegeket fordítanak mindezek 
biztosítására. A pozitív visszajel-
zések, és a rendezvények sikere 
minden évben megerősíti a cég 
vezetőségét abban, hogy tovább-
ra is lehetőséget kell biztosítani 
az ilyen rendezvények megszer-
vezésének!  B. B.

 (03680)

„Viselj egy szívecskét a Szív Vi-
lágnapján!”. A Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Egészség-
fejlesztési Irodája (EFI) akciót 
szervezett a Szív Világnapjához 
(szeptember utolsó vasárnapja) 
kapcsolódva, hogy felhívják a 
figyelmet a szív- és érrendszeri 
betegségek veszélyeire, a meg-
előzés és az egészséges életmód 
fontosságára. A kórház Pszichi-
átriai Osztálya Rehabilitációs 
Részlegének betegei piros textil 

szívecskéket készítettek, ame-
lyeket a kórházi a ruhájukon 
viseltek dolgozók a világnapi 
hétvégén.

Az akcióhoz három iskola is 
csatlakozott, így szeptember 
28-án a Garay, a Dienes és a 
Gyakorlóiskolában is szívecskét 
viselve rendeztek programokat. 
Képünk a Gyakorló aulájában 
készült, ahol a tanulók, tanárok 
és az EFI munkatársai közös 
flashmob-ot szerveztek.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Idegen nyelvekről szólt a hónap a Placcon
„Ahány nyelvet beszélsz, any-
nyi embert érsz” – mondta IV. 
Károly utolsó magyar király. A 
nyelvtanulás valóban kiemel-
ten fontos az ember életében. 
Ennek tükrében a szekszárdi 
Új Nemzedék Közösségi Tér 
szeptemberben az idegen 
nyelvek témakörében szerve-
zett előadásokat, fórumokat 
fiataloknak. Szeptember 25-
én a Magyarországi Német 
Színház drámapedagógiai 
foglalkozására középiskolá-
sokat vártak a Placcra, az Új 
Nemzedék Közösségi Térbe. 

A Magyarországi Német Szín-
ház (DBU) új igazgatója, Lotz 
Katalin már megválasztása 
előtt célul tűzte ki, hogy inter-
aktív felkészítő foglalkozások 
segítségével viszi közelebb a 
színház által játszott darabok 
alapkonfliktusait, nyelviségét a 
középiskolás közönséghez.  A 
terv megvalósult, e hónapban 
elindultak a DBU felkészítő fog-
lalkozásai. Ezúttal Szekszárdon, 
a Placcon került sor erre.

Szeptember 25-én, a DBU új 
darabja premierjének napján, 
délelőtt és délután a Garay János 
Gimnázium egy-egy osztálya vett 
részt a német nyelvű drámapeda-
gógiai foglalkozáson. A works-
hop témája az esti előadás, azaz 
Ödön von Horváth népszínmű-
ve, a „Kasimir és Karoline” című 
darab volt. A foglalkozás nem egy 
magyarázó előadás volt.

Német nyelven aktív részvételt 
igénylő és véleményformálásra is 
lehetőséget adó játékos feladatok 
segítségével ismerkedtek meg a 
diákok az előadásban elhangzó 

kijelentésekkel, filozofikus gon-
dolatokkal. Megvitathatták, iga-
zak-e szerintük ezek a mondatok. 
Egyúttal automatikusan megis-
merkedtek a darab nyelviségével. 
A foglalkozás egyik eredménye, 
hogy felkeltette a diákok érdek-
lődését az előadás iránt, egyúttal 
lehetőséget nyújt a színházi előa-
dás mélyebb megértésére.

A DBU felkészítő foglalko-
zásai a színház közönségszer-
vezésén keresztül rendelhetők 
iskolai osztályok számára. A 
foglalkozáson való részvétel 
nem jelent többletköltséget a 

színházba látogató fiatalok és is-
kolák számára. Az idei tanévben 
Ödön von Horváth Kasimir és 
Karoline, valamint a 2019 már-
ciusában látható Shakespeare: 
Macbeth című előadásokhoz 
kapcsolódóan áll rendelkezésre 
a színház drámapedagógusa. 

Az Új Nemzedék Közösségi Tér 
minden hónapban más-más te-
matikájú közösségépítő fórumok-
ra várja a fiatalokat. A szeptember 
a nyelvek hónapja volt, amelynek 
keretében – a DBU társulata után 
– nyílt napot tartott a Nyitott Világ 
Alapítvány is. Októberben a vallás 
kapja majd a főszerepet a Placcon: 
október 26-án például dr. Kaszó 
Gyula református lelkipásztor tart 
előadást a reformáció témájában, 
ezt követően pedig filmklubba 
várja az érdeklődőket az Új Nem-
zedék-Szekszárd.

Novemberben egy kicsit visz-
szakanyarodnak az idegen nyel-
vekhez, hiszen az orosz nyelvvel 
kapcsolatos előadást ekkora 
tudták vállalni az előadók. Az Új 
Nemzedék Közösségi Tér prog-
ramjairól bővebben közösségi 
oldalukon (www.facebook.com/
ujnemzedekszekszard) olvashat-
nak az érdeklődők.  - mwj -

A gyakorlósok újra „letekerték” a többi sulit
Negyedik alkalommal nyerte 
el a „Legtekerősebb osztály” 
címet a PTE Illyés Gyula Gya-
korlóiskolája, ám ezúttal két 
serleg is gazdára talált. 

A szeptember 22-i Autómentes 
Napon tartott kerékpáros de-
monstráció résztvevői között 
a szervezők – a város önkor-
mányzata, a Szekszárdi Klíma-
kör és a Zöldtárs Alapítvány – 
idén is különdíjat ajánlottak fel 
a legaktívabb iskolák/osztályok 
számára. A „Lektekerősebb osz-
tály” címének átadását október 
3-án tartották a Gyakorló iskola 
aulájában.

Idén több osztály is versenybe 
szállt az első helyért, így a szer-
vezők végül holtversenyt hirdet-
tek az iskola 1. A és az 5. A osz-
tálya között. Az egyikben 22, a 
másikban 21 kisdiák bringázott, 

de szép számban kerekeztek ve-
lük a szülők is.

„Ti példát mutattok sok más 
általános iskolának” – dicsérte 
a résztvevő nebulókat, szüleiket 
és az osztályok pedagógusait 
Ács Rezső, ösztönözve egyúttal 
a gyerekeket arra, minél többet 

biciklizzenek és vegyék erre rá 
szüleiket is. A polgármester a 
„holtverseny” okán két serleget 
is átadott.

Mint azt a Mobilitás Hete 
kapcsán Ács Rezső kiemelte: a 
program célja volt felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy Szekszárdon 

is lehet kerékpárral közlekedni. 
Hozzátette, a következő évek-
ben a város bővíteni kívánja ke-
rékpárhálózatát, annak érdeké-
ben, hogy minél több szekszárdi 
gyermek és szülő pattanjon 
kerékpárra, akár iskolába, akár 
munkahelyre menet. A városve-
zető bizakodásának adott han-
got, hogy a következő években a 
többi szekszárdi általános iskola 
is felzárkózik majd a gyakorló-
sokhoz.

„Büszkék lehettek magatokra 
és társaitokra!” – gratulált a dí-
jak átadásakor a polgármester 
a diákoknak, méltatva egyúttal 
Aczél Ildikó tanárnőt osztá-
lya motiváltságának több éves 
fenntartásáért, hiszen az ő di-
ákjai a korábbi esztendőkben is 
bizonyították rátermettségüket, 
ha bringázásról volt szó. 

 Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Átadták a Ferropatent Zrt. új üzemcsarnokát
Ünnepélyes keretek között 
avatták fel péntek délután 
az acélfeldolgozással és ke-
reskedelemmel foglalkozó 
szekszárdi Ferropatent Zrt. 
kétmilliárd forintos beru-
házással elkészült új üzem-
csarnokát és technológiai 
gépsorát.

Szabó Sándor, a Ferropatent 
Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója 
az átadón elmondta, a fejlesz-
tés részként az új csarnokban 
működésbe állított európai 
színvonalú gépsornak köszön-
hetően 0,8–12 milliméter vas-
tagságú acéllemezeket tudnak 
táblásítani magas minőségben, 
hazánkban egyedülálló módon. 
Az évente 70–75 ezer tonna 
anyagot megmozgató vállalat 
vezetője hangsúlyozta, a meg-
valósult beruházásnak köszön-
hetően a társaság a jelenlegi és 
a jövőbeni piacot is még jobban 
ki tudja majd szolgálni.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere arról szólt, hogy a Fer-
ropatent Zrt. 26 éves fennállása 
során folyamatosan fejlesztett, 
így a mostani beruházás egy 

hosszú folyamat következő állo-
mása. Szavai szerint a mintegy 
kétmilliárdos beruházás Szek-
szárdon meghatározó mértékű. 
Hozzátette, a városban újabb 
munkahelyeket hozott létre 
a cégcsoport, mely közvetlen 
és közvetett módon több száz 
szekszárdi és környékbeli csa-
ládnak ad megélhetést.

Ács Rezső emellett azért is 
méltatta a tulajdonos Szabó csa-
ládot, mert a Ferropatent Zrt. 
számos rendezvény támogatója-
ként, példaértékű mecénásként 
is jelen van Szekszárdon. Arról 

is szólt, hogy az elmúlt mintegy 
két hétben ez már a harmadik 
csarnok, melyet a megyeszék-
helyen avattak. Hozzátette, a 
fejlesztések azt jelentik, hogy 
Szekszárdnak van jövője, érde-
mes itt beruházni.

Mint Rákossy Balázs európai 
uniós források felhasználásáért 
felelős államtitkár fogalmazott, 
a családi vállalkozás a semmi-
ből indulva jutott el odáig, hogy 
Magyarországon számottevő 
vállalattá nőtte ki magát. Mint 
mondta, a gazdaságnak minél 
több olyan szereplőre van szük-

sége, melyek a helyi gazdasági 
potenciált minél nagyobb mér-
tékben képesek kihasználni, és 
melyek minél nagyobb mérték-
ben tudnak munkát adni.

Hangsúlyozta, köszönet illeti 
a várost, mely olyan környezetet 
biztosít a vállalkozások számá-
ra, amely lehetővé teszi, hogy 
azok kihasználják azt a gazdasá-
gi potenciált, amely megjelenik 
a magyar gazdaságban.

Rákossy Balázs elmondta: 
a Ferropatent Zrt. – amely  a 
Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program 720 
millió forintos támogatásával 
valósította meg a beruházást – 
összesen már 2 milliárd forint 
támogatást használt fel átlátható 
módon. Hozzátette, a társaság a 
fejlesztésnek hála új, innovatív 
termékeket gyárt, melyeknek 
köszönhetően a versenytársak 
körében számottevő versenye-
lőnyt szerezhet.

Az üzemcsarnokot és a tech-
nológiai gépsort Szabó Sándor 
és felesége, valamint Rákossy 
Balázs és Ács Rezső avatta fel a 
nemzeti színű szalag átvágásával.  
 S. V.

Rajzpályázat 
„Szekszárd város szervezett tűz-
védelmének 145 éves fennállása” 
alkalmából rajzpályázatot hirdet 
szekszárdi óvodások és általános 
iskolások részére a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
és a város önkormányzata. Olyan 
alkotásokat várnak, amelyeken 
keresztül a pályázók megmutat-
ják, hogyan látják a tűzoltókat, a 
tűzoltói hivatás világát.

A pályaművek hátulján kérik 
feltüntetni a mű címét, az alkotó 
nevét, oktatási intézményének 
nevét és címét, valamint a pályázó 
törvényes képviselőjének telefonos 
elérhetőségét. Az alkotásoknak 
október 15-ig kell beérkezniük 
a Szekszárdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez (7100 Szekszárd, 
Mikes utca 16–22.). Információ: 
06–74/412–422.   S. V.

Szakáruházat avattak a Páskum utcában
Ünnepélyes keretek között 
adták át az Ép-Gépész Hol-
ding Kft. legújabb, szekszárdi 
épületgépészeti szakáruhá-
zát szeptember 27-én.

A magyar tulajdonú cégcso-
port Páskum utcai szakáruhá-
zának megnyitóján Slonszki 
Attila, a Plan Zrt. (a holding 
egyik alapító tagja) ügyvezető-
je üdvözölte a vendégeket. Ezt 
követően előbb Kovács Ferenc, 
az Ép-Gépész Holding Kft. 
szekszárdi származású társtu-
lajdonosa mondott köszönetet 
a közel 380 milliós forintos 
beruházásban közreműkö-
dőknek, valamint a szekszárdi 
szakáruház munkatársainak, 
illetve a megyeszékhely önkor-
mányzatának.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere elmondta: mind-
azok, akik Szekszárdon talál-
nak új otthonra, jó döntést 
hoznak. „Bízom benne, hogy 
a Gépész Holding is megtalálja 
majd itt a számítását, amihez 
az önkormányzat infrastruk-
turális fejlesztésekkel és von-

zó adókörnyezettel igyekszik 
hozzájárulni” – tette hozzá 
Ács Rezső. A polgármester kö-
szönetet mondott a beruházó-
nak, hogy a megvalósításban 
több helyi vállalkozás is részt 
vehetett, nem mellesleg a cég 
új munkahelyeket is teremtett.

 - fl -
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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
Október 8-tól október 12-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03668)

MENÜ Október 8. Október 9. Október 10. Október 11. Október 12.

„A”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves gazdagon Tarhonyaleves Marhahúsleves Fokhagyma-

krémleves Kertészleves

Sajtos
tészta

Halfilé 
ropogós 

bundában, 
rizs, tartár

Főtt 
marhaszelet, 

gyümölcs-
mártás, 

pirított dara

Ketchupos 
csirkecomb, 

burgonyapüré

Töltött 
káposzta, 

tejföl

„B”
1050 Ft

Sárgaborsó-
leves gazdagon Tarhonyaleves Marhahúsleves Fokhagyma-

krémleves Kertészleves

Rántott 
csirkeszárny, 

fűszeres 
parázsburgonya, 

savanyúság

Mustáros 
lencsefőzelék, 

házi fasírt
Lasagne

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Csirke-
paprikás, 

tészta

Napi
ajánlat
950 Ft

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya, 
kovászos 
uborka

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya, 
kovászos 
uborka

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya, 
kovászos 
uborka

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya, 
kovászos 
uborka

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya, ková-
szos uborka

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé, 
mandulás 
barnarizs

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé, 
mandulás 
barnarizs

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé, 
mandulás 
barnarizs

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé, 
mandulás 
barnarizs

Tejszínes-
füstölt sajtos 

csirkecombfilé, 
mandulás 
barnarizs

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03672)

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

(03673) (03561)

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek! 
Elegáns,modern 

formavilág. 
Tapéták gyerekszobába.

Minták ezrei rövid 
szállítási határidővel.

Különleges trükkökkel kápráztatták el a nézőket
Látványos trükkökkel káp-
ráztatták el az indulók a né-
zőket a II. Ibvier Kupa – Best 
Trick BMX verseny résztvevői 
szombat délután, a városi 
sportcsarnok előtti területen.

A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. Extrém Sport Szakosztá-
lya által szervezett különleges 
megmérettetés alkalmával a 
versenyzők számtalan trükköt 
mutattak be BMX kerékpárjai-
kon, egy erre a célra épített úgy-
nevezett funbox segítségével. A 
fiatalok nem okoztak csalódást 
a Hartmann Imre, Koszorú 
Zsolt és Sándor (Squlo) Zsolt 
alkotta háromfős zsűrinek, va-
lamint az érdeklődőknek, akik 
többek között 360 fokos fordu-
latot is láthattak.

A rámpa felett magasan, nagy 
lendülettel elvégzett trükkök 
bemutatása természetesen koc-
kázattal is jár. Lenger Richárd 
ugrását követően a versenyző 
kerékpárja több darabra esett 

szét egy látványos trükk utáni 
földet éréskor. A védőfelszere-
lés azonban ismét jó szolgálatot 
tett, így Richárd sértetlenül úsz-
ta meg a „balesetet”. Bár kerék-
párja versenyzésre alkalmatlan-
ná vált, a zsűri rugalmasságának 
és egy nagylelkű versenyzőtárs-
tól kölcsön kapott kerékpárnak 
köszönhetően folytathatta a 
viadalt.

A zsűri tagjai azt figyelték, 
hogy a versenyzők az adott 
trükköt milyen magasságban és 
mennyire magabiztosan hajtják 
végre, illetve miként érkeznek 
a rámpára. A viadal győztese 
Dravecz Dániel lett, a második 
helyen Lenger Richárd végzett, 
míg a harmadik helyet Cibul-
ka Bence szerezte meg. Az első 
három helyezett a támogató 

Világzászló Stúdiónak és dr. 
Erdélyi Tamás fogorvosnak kö-
szönhetően egy-egy serleget is 
átvehetett, a főtámogató Ibvier 
Bt. jóvoltából pedig pénzdíjat is 
osztottak. A rendezvény érde-
kessége volt, hogy a szakosztály 
legidősebb tagja, Sándor Zsolt 
(Squlo) több darabot is kiállított 
BMX gyűjteményéből. 

 Forrás: kadarka.net
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Szeptember 30-ai rejtvényünk megfejtése: Jacopo Tintoretto, Zsuzsánna és a vének
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fábián Boglárka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését október 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdez-
ték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akar-
ták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt 
nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet 
írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt 
írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit 
és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez 
csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem 
két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember 
ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel 
kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz 
el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, 
és máshoz megy, házasságot tör.”  (Mk 10,2–12)

Egyre inkább az a tapasztalatom, 
hogy van egy fajta nagy elkülö-
nülés, távolság Istenben hívő és 
nem hívő ember között. Még ma-
gát hívőnek tartó is olykor abba a 

tévedésbe esik, mely szerint helye, 
ideje, állapota van az Isten jelen-
létének és van az „Itt ér véget Is-
ten” hely, idő és állapot. Már az 
ősbűn után belépett a szégyen 

tapasztalata és hozzá csapódott 
Isten tárgyiasítása. Talán Isten 
nem látja meg, nem hallja, nem 
teszi szóvá, nem tesz semmit, ha 
figyelmen kívül hagyom… Aztán 
jön a ráébredés. Isten jelenlétében 
nem lehet nem élni. Isten egészen 
körülvesz.
Szent Patrik mondta: 
Isten alattad,
Isten előtted,
Isten mögötted, 
Isten feletted,
Isten benned.

Isten irgalmáról tanít itt és 
most Jézus. Ezt az Istent nem 
lehet kiérdemelni. Nem tudom 
bebizonyítani önmagamnak, 
hogy méltó lettem Őrá. Egysze-

rűen éberség kérdése. Az éberség 
szeretetének kérdése. Vannak 
olyan pillanatok, amikor hiszek. 
És akkor mindennek értelme lesz. 
Amikor meglátom őt itt bent, és 
megbízom benne, akkor a meg-
tiszteltetés rám is vonatkozik, hi-
szen mindez ebben a kis anyag-
darabkában is megvan, ami én 
vagyok, ebben az időpillanat-
ban is megvan, ami én vagyok. 
Képes vagyok Isten képmásást 
látni mind magamban, a másik 
emberben, végül mindenben. Ez 
a látomás végül egyesít. Amilyen-
nek megláttál egy dolgot, olyan-
nak fogsz már látni mindent. 
Nézz és láss irgalmasan!

 v. Kovács Ferenc a.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján a 2019. 
évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatá-
si hallgatók számára a 2018/2019. 
tanév második és a 2019/2020. 
tanév első félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappa-
li munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rend-

védelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

•  kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.
A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2018. 
november 6.

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kell benyújtani a Szekszárd, Vö-
rösmarty u. 5. (I. emelet 113 sz. 
irodában). 

A részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálat (Szekszárd, Béla király 
tér 8.)

•  Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Igazgatóság Szociális 
Osztály (Szekszárd, Vörösmarty 
u. 5.)

•  www.szekszard.hu
Információ:
László Györgyi 7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. (I. emelet 113. 
sz. iroda). Telefon: 74/319–051; 
74/311–630; www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III.26.) Kormányren-
delet alapján a 2019. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a)  a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy

b)  felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rendvédel-

mi feladatot ellátó szervek hivatásos 
és szerződéses állományú hallgatója

•  doktori (PhD) képzésben vesz részt 

•  kizárólag külföldi intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban és/vagy 
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok ré-

szesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2019. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2019/2020. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2018. november 6.

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kell be-
nyújtani a Szekszárd, Vörösmarty u. 
5. (I. emelet) 113. számú irodában.

A részletes pályázati kiírás meg-
található:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálat (Szekszárd, Béla király tér 8.)
•  Polgármesteri Hivatal Humánszol-

gáltatási Igazgatóság Szociális Osz-
tály (Szekszárd, Vörösmarty u. 5.)

•  www.szekszard.hu
Információ:
László Györgyi 7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. (I. emelet 113. 
sz. iroda). Telefon: 74/319–051; 
74/311–630; www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pszichológiai Kultúra Hete | 2018. október 8–12.
A 30 éves Mentálhigiénés 
Műhely és a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Pszichi-
átriai Osztálya tisztelettel és 
szeretettel meghívja a Pszi-
chológiai Kultúra Hete ren-
dezvénysorozatára.
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ Szekszárd, Szent 
István tér 10.

2018. október 8. (hétfő)
16:30 Kiállítás a Mentálhigiénés 
Műhely 30 éves múltjából és a 
pszichiátriai betegek munkáiból a 
mozi előterében. A kiállítást meg-
nyitja Pócs Margit elnök. Köszön-
tőt mond: dr. Vendég Magdolna 
pszichiáter, főorvos. Közreműkö-
dik a Tücsök Zenés Színpad.

17:00 Közösségi mentálhigiéné, 
lokális identitás, helyi társada-
lom. Előadó: Török Iván, a Ma-
gyar Mentálhigiénés Szövetség 
tiszteletbeli elnöke
18:00 Jubileumi nosztalgiázás. 
Közreműködik: a Szekszárdi Gitár 
Egyesület Helyszín: Csatár terem

2018. október 9. (kedd)
17:00 Az értő figyelem és a gyó-
gyító szó ereje. Felvezető: Kovács-
né Kaszás Beatrix pszichológus. 
Az Őszinte Szó személyes beszél-
gető szolgálat bemutatkozása. 
Helyszín: Csatár terem

2018. október 10. (szerda)
17:00 Hangok, rezgések, frek-
venciák – a tibeti hangterápia és 

mantrák tükrében. Előadó: Holló 
Eszter hangterapeuta, jógaoktató, 
coach. Helyszín: Csatár terem

2018. október 11. (csütörtök)
17:00 Meditáljunk együtt! – Spiri-
tuális előadás és meditáció. Előadó: 
Batu-Hámorszki Ildikó és Sel-
meczi Judit, a meditációs központ 
vezetői. Helyszín: Csatár terem

2018. október 12. (péntek)
16:00 Önkéntes staféta átadása. 
Bemutatkoznak a stafétát átve-
vő civil szervezetek: Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesüle-
te, Polip Ifjúsági Egyesület, Tol-
na Megyei ILCO Egyesület
17:00 A mozgás és a lelki egészség 
kapcsolata. Előadó: Szilágyi István 

harcművész mester, MediBall 
szakmai igazgató (Nyíregyháza)
18:30 MediBall gyakorlási lehe-
tőség a mester és Kovács Luca ve-
zetésével. Helyszín: Csatár terem

A Pszichológiai Kultúra Hete 
alatt a rendező adománygyűjtést 
szervez a Lelki Egészségünkért 
Alapítvány számára, amely a pszi-
chiátriai betegek gondozását segíti.

A rendezvény programjai in-
gyenesen látogathatók. A kiállí-
tás október 15-ig tekinthető meg 
a központ nyitvatartási idejében.

További információ: 
Pócs Margit elnök, 20/473–0644; 
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár 
74/511–721; 20/213–9099; 
mentalmuhely@gmail.com; 
www.mentalmuhely.hu

MEGEMLÉKEZÉS

Szücs Jánosné Bukli Mária
Halálának 10. évfordulójára
„Hirtelen elmentél egy perc alatt, 

számunkra csak a döbbenet,
és  fájdalom maradt. 

Kicsordul a könnyünk a sírodnál, 
mélységes fájdalom, hogy távoztál. 

A búcsúszó, mit nem mondtál ki 
elmaradt, 

de szívünkben örökké velünk 
maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk Rád!
Szeretteid

(03680)

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. (03676)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2018. október 1–31-ig tart.
(03674)
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Sportolási lehetőségekről kaptak képet a fiatalok
„Sportos leSzek-szárd – Élj 
a sportnak!” címmel rende-
zett sportágválasztó napot 
a Szekszárdi Ifjúsági Önkor-
mányzat, a Polip Ifjúsági 
Egyesület és Szekszárd város 
önkormányzata szeptember 
utolsó péntekén.

A városi sportcsarnok edzőter-
meiben és a létesítmény előtti 
téren megrendezett eseményen 
a megyeszékhely 13 egyesülete 
mutatkozott be az általános- és 
középiskolás diákok előtt. A 
sportcsarnokban a Szekszár-
di Asztalitenisz Club, az Unio 
Boksz Team ökölvívói, a Szek-
szárd Kórház SK vívói, valamint 
a Hikari Aikido Egyesület és a 
Gyermek Kosárlabda Sporte-
gyesület, a szabadban pedig az 
Iberican Táncegyesület, a Szek-
szárdi UFC, az Alisca Taekwon-
do Klub, a Fehérlófia Sporte-
gyesület, az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület, a Szekszárdi Szaba-
didős Kerékpáros Egyesület és a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
jégkorong szakosztálya (Jég-
madarak) adott ízelítőt abból a 
mozgásanyagból, amellyel vár-
ják a sportolni vágyó fiatalokat.

Juhász Gergely diákpolgár-
mester, az ötletgazda-főszerve-
ző Szekszárdi Ifjúsági Önkor-
mányzat nevében elmondta: az 
egészséges életmódhoz a rend-

szeres sportolás is hozzá tarto-
zik. A Garay János Gimnázium 
11. B osztályos tanulója nem 
csak közhelyeket „puffogtat”, ő 
maga ugyanis a Szekszárdi UFC 
U19-es labdarúgó csapatának 
tagja. „ Fontos, hogy a fiatalok 

tisztában legyenek azokkal a 
lehetőségekkel, amelyek Szek-
szárdon elérhetőek az egyéni-
től a csapatsportokig” – adta 
meg a választ Juhász Gergely 
az esemény megszervezésének 
miértjére. A diákpolgármester 

hozzátette: elsősorban az álta-
lános iskolás korosztályt kíván-
ták megszólítani – 8:00 és 14:00 
óra között mintegy 300 fiatalt 
vártak –, de középiskolások is 
bekapcsolódtak a programba.

Miközben a gyerekek az Ibe-
rican Táncegyesülettel közö-
sen bemelegítettek, Ács Rezső 
polgármester lapunk kérdésére 
megerősítette: a város sportcélú 
fejlesztéseivel igyekszik megte-
remteni a rendszeres testmozgás 
lehetőségét, így többek között az 
épülő új városi fedett uszodával 
is. Szekszárd első embere hozzá-
tette, immár több évre visszame-
nően tartanak sportágválasztót 
a megyeszékhelyen, s ha a sok 
száz résztvevőből csak néhány 
tucat gyerek megtalálja a maga 
sportját, már nem volt hiába való 
megrendezni az eseményt.   - fl -

A PEAC elleni bajnoki előtt 
a szekszárdi klub vezetősége 
elbúcsúztatta Kótai László-
nét, aki a szekszárdi női ko-
sárlabdában töltött huszon-
hat év (!) után októbertől 
nyugdíjba vonul. Az atomos 
lányok a találkozó végén 
„Mártikának” ajánlották a 
pécsiek elleni sikert.
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Szeptember 1-én megkezdte működését a

PUSKÁS ÜGYVÉDI IRODA

Az iroda várja ügyfeleit:
hétfőtől péntekig 08:30 – 16:00 óráig.

Cím:        7100 Szekszárd,
        Augusz I. u. 9–11.

Telefon: +36–74/676–529
Mobil:   +36–70/436–3588
E-mail:  imre.puskas@drpuskas.hu

dr. Puskás Imre
ügyvéd

(03682)

Győzelmekkel hangolt az Euroliga selejtezőre a KSC
Hat nap alatt két bajnoki mér-
kőzést nyert az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es női 
kosárlabda csapata, amely 
szerda este Euroliga selej-
tező mérkőzést vív a francia 
Lille ellen.

Egy sima, egy szoros siker. Ez 
volt a mérlege a KSC együttesé-
nek a pécsiek elleni párharcok-
ban. A szezonnyitón huszonhét 
ponttal győztek a szekszárdiak 
a PINKK-Pécsi 424 ellen. A 82–
55-re megnyert – decemberről 
előrehozott – találkozón Nevena 
Jovanovics (13 pont) és Gereben 
Lívia (12) és volt a legeredmé-
nyesebb. Az első két negyedben 
nagy fölényben kosárlabdázott a 
KSC, amely ebben a periódus-
ban szigorúan is védekezett, s 
ezzel eldöntötte a mérkőzést.

Szerdán ismét egy pécsi csa-
patot fogadott az Atomerőmű 
KSC, ám a PEAC-Pécs elleni 
találkozó teljesen más képet 
mutatott. Hiába vezettek több-

ször is tíz ponttal Studerék, a 
hajrában a vendégek fordítani 
tudtak. Gereben és McCall ve-
zérletével aztán „megrázta” ma-
gát a KSC, és ha nehezen is, de 
behúzta a kötelezőt.

A szombaton a Csata vendé-
geként pályára lépő atomosoktól 
ennél biztosan több kell, nem is 
beszélve az október 10-i Euroli-
ga selejtezőn, amelyen a francia 
bajnokság bronzérmese, az ESB 

Villeneuve-d'Ascq látogat Szek-
szárdra. A szerdai találkozó, majd 
az egy héttel későbbi visszavágó 
tétje a legrangosabb európai ku-
pasorozat csoportkörébe jutás.

A Lille gárdájában – miközben 
a rutinos francia mag (Gomis, 
Brémont, Kamba és Sy-Diop) 
maradt – több változás is történt 
a nyáron. A KSC tavalyi Eurol-
iga selejtezőbeli ellenfelétől, a 
Montpellier csapatától érkezett 

a német Romy Bär, de új „szer-
zemény” az amerikai Bjorklund, 
a francia Mendy és Diallo, vala-
mint az amerikai-szlovén Evans.

Kőkeménynek ígérkezik a 
párharc, melynek nyertese az 
Euroliga A-csoportjába jut, és 
a nyitó fordulóban mindjárt a 
címvédő orosz Jekatyerinburg 
gárdáját fogadhatja. Amennyi-
ben a KSC bejutna a csoportkör-
be, úgy a klub két korábbi játé-
kosa, Teja Oblak (USK Praha) és 
Eva Lisec (Schio) is visszatérne 
Szekszárdra…  - fl -

Asztalitenisz. Két érmet szer-
zett Kizakisz Nikolaosz (Yorgos 
SE) a „Duna Kupa” nemzetközi 
asztalitenisz utánpótlás verse-
nyen Ausztriában, szeptember 
utolsó hétvégéjén. A szekszárdi 
Baka István Általános Iskola 5. 
A osztályos tanulója tízedik vá-
logatottbeli „fellépésén” Szántosi 
Dáviddal párosban arany-, míg 
egyéniben bronzérmet szerzett 
az újonc (U13) korosztályban.
Futsal. Magabiztos győzelmet 
aratott az Agenta Girls Szek-
szárd FC NB I-es női futsalcsa-
pata a tavalyi ezüstérmes kis-
kunfélegyházi Astra ellen (4–2). 
Micskó Márk vezetőedző együt-

tese Beke, Megyeri, Vaskovecs 
és Shulha góljaival nyert a több 
magyar válogatottat soraiban 
tudó vendégek ellen.
Íjászat. A Dél-Dunántúli Régió 
3D versenysorozat 5. fordulóját 
rendezték meg Mozsgón a kö-
zelmúltban. Az Alisca Nyilai 
Íjász Egyesület sportolói közül 
Barta Nikolett, Barta Viktória 
és Andrékovics Balázs arany-, 
míg Harka Kristóf bronzérmet 
szerzett. Ötfős csapattal vettek 
részt a szekszárdiak az elmúlt 
vasárnap a szerbiai Bajsán 
megrendezett íjászversenyen. 

A 2x14 célos, két lövéses 3D-s 
versenyen három ezüstérmet 
(Németh Norbert, Hajdu Vil-
mos és Balogh József), vala-
mint egy-egy negyedik (Almá-
si József) és ötödik (Bükszegi 
Lajos) helyezést értek el.
Kézilabda. Megszakadt a Szek-
szárdi FGKC jó sorozata a nem 
élvonalbeli csapatok ellen a Ma-
gyar Kupában, miután a máso-
dik fordulóban a vendég Kozár-
misleny 26–24-re nyert. A Fekete 
Gólyák sokáig jól tartották ma-
gukat – a szünetben még 3 góllal 
vezettek –, de a hajrában Farkas 

A. kiválását követően fordítottak 
a baranyaiak. Az FGKC e hétvé-
gén a bajnokesélyes Szombathe-
lyi KKA vendége lesz. 
Labdarúgás. A küzdelem do-
minált az NB III Közép-cso-
portjának múlt hétvégi, szom-
szédvári rangadóján, amelyen a 
házigazda Szekszárdi UFC Fejes 
Péter góljával 1–0-ra legyőzte a 
Pécsi MFC gárdáját. Kvanduk 
János vezetőedző csapata 13 
pontjával az 5. helyről várja a 
folytatást. A Magyar Kupában 
az UFC a legutóbb Bonyhádon 
3–0-ra diadalmaskodó NB II-
es Budafoki MTE együttesét 
fogadja október 31-én.

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

SPORTHÍREK
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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
2018. október 8. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentke-
zés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgár-
mesteri tárgyaló (Béla király tér 
8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. október 16. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. 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. Ál-
talános 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST 

TART
Helye: 7100 Szekszárd, 

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2018.október 8. 

(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2018. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat 

és minden rászorulót.

AGÓRA MOZI
Október 7., vasárnap

14:30 –  Macskafogó

17:00 –  Peppermint: A bosszú 

angyala

19:30 –  Horror Park

Október 8., hétfő – 

Október 10., szerda

17:00 –  Peppermint: A bosszú 

angyala

19:30 –  Horror Park

Október 11., csütörtök
14:30 –  Apróláb
17:00 –  Venom
19:30 –  Sötét folyosók

Október 12., péntek
14:30 –  Apróláb
17:00 –  Venom
19:30 –  Sötét folyosók

Október 13., szombat
14:30 –  Apróláb
17:00 –  Venom
19:30 –  Sötét folyosók

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. október 8. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Federico Garcia Lorca: Bernarda 
Alba háza

Múzsa bérlet I. előadás. A Spirit 
Színház Budapest előadása. Federi-
co Garcia Lorca talán legjelentősebb 
műve a Bernarda Alba háza, amely 
az asszonyok drámája Spanyolország 
falvaiban alcímet viseli. Hét nő, hét 
különböző személyiség, akik sza-
badságra és szerelemre vágynak, s 
akiket egy közös sorsra ítélt a merev, 
természetes ösztönöket elnyomni 
akaró hagyomány és rend, ami vé-
gül tragédiához vezet. Szereplők: 
Papadimitriu Athina (Bernarda), 
Voith Ági (Maria Josefa), Perjési 
Hilda (Angustias), Szitás Barbara 
(Magdalena), Marjai Virág (Ame-
lia), Nagy Enikő (Martirio), Trokán 
Anna (Adela), Nagyváradi Erzsébet 
(Poncia). Rendező: Czeizel Gábor. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. október 15. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Molnár Ferenc: Az ördög

Orfeum bérlet I. előadás. A Váci 
Dunakanyar Színház és a Zenthe 
Ferenc Színház közös produkciója 
(vígjáték).

Molnár Ferenc örökérvényű 
Mefisztó-története. Az ördög for-
dulatokban gazdag, éles humorú 
vígjáték, amely bravúros érzékeny-
séggel világítja át a férfinő viszony 
legrejtettebb mélységeit.

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. október 18. (csütörtök) 18:00  
– Színházterem
Egy életed van – dr. Csernus Imre 
előadása

Csernus doki utálja a hazugsá-
got. Úgy véli, aki hazudik, elsősor-
ban önmagát csapja be. Az embe-
rek attól rettegnek, hogy Csernus 
Imre látja, amit takargatnak. Az 
őszinteségtől félnek: attól, amit 
már jó ideje tudnak és éreznek is, 
csak nem merték még sohasem 
hangosan önmaguknak kimonda-
ni. Dr. Csernus Imre dinamikus, 
interaktív előadása népszerű, egye-

di stílusa, szókimondása minden-
kit gondolkodásra késztet. 

Jegyár: 2.900,- Ft.

2018. október 20. (szombat) 19:00  
– Színházterem
Balett-est: Klasszikus és modern

Az „Operát az operából!” bérletso-
rozat 2. előadása. A Magyar Nemzeti 
Balett klasszikus és modern reperto-
árjának kiemelkedő darabjait viszi el 
országjárása során a vidéki helyszí-
nekre az Opera társulata. Hans van 
Manen három modern darabja – a 
Trois Gnossiennes érzékeny pas de 
deux-je, az ellenállhatatlanul szelle-
mes Black Cake és a tüzes energiát 
árasztó 5 tangó – mellett négy nagy 
klasszikus balett (A hattyúk tava, 
Don Quijote, Spartacus és A kalóz) 
legjavát egy-egy nagyszabású pas 
de deux-be, illetve pas de trois-ba 
sűrítve láthatja a táncművészet iránt 
érdeklődő közönség.

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

2018. október 23. (kedd) 10:30
Nemzeti ünnep – Szent István tér

Az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc kezdetének, valamint a 
Magyar Köztársaság 1989. évi kiki-
áltásának napja.

10:30 Szekszárdi Kamarazene-
kar ünnepi hangversenye a Babits 
Mihály Kulturális Központ Ren-
dezvénytermében.

Művészeti vezető: Földesi La-
jos. Közreműködik: Farkas Judit 
(szoprán), Józsa Dalma (hegedű). 
Műsoron: Bach, Purcell, Bizet és 
Debussy művei.

11:30 Megemlékezés a Szent Ist-
ván téri 1956-os emlékműnél.

Ünnepi beszédet mond Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere.

Egyházi áldás: Fodor Péter, baptis-
ta lelkész. Ünnepi műsor: Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Bezerédj István 
Szakképző Iskola.Közreműködik: 
Alisca Brass Band, Magyar Nemzet-
őrség Tolna Megyei Szervezete.

A megemlékezés az emlékmű 
koszorúzásával zárul. 

Esőhelyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Rendezvényterem.

Felhívás a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről
1. A veszettség gyógyíthatatlan, 
embernél, állatnál egyaránt halálos 
kimenetelű betegség. A betegség 
legfőbb terjesztője a RÓKA.
2. A védekezés leghatékonyabb, leg-
korszerűbb módszerét – a rókák ve-
szettség elleni vakcinázását – Euró-
pában évek óta sikerrel alkalmazzák. 
1992. októberében hazánkban is 
megkezdődött a rókák vakcinázása. 
Első alkalommal a nyugati határöve-
zetben, az osztrák határtól számított 
kb. 25-30 km-es sávban került kihe-
lyezésre a csalétek-vakcina.
3. A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára bűzös, 
de a rókák által kedvelt ízű és szagú 
csalétekbe rejtik, amely gyufásdo-
boz alakú és nagyságú, szürkésbar-
na színű. A róka, miközben mege-
szi a csalétket, szétrágja a kapszulát 
is, így a vakcina bejut a szervezeté-
be. A csalétek kihelyezése kis ma-
gasságból, repülőgépről történik.
4. A csalétekbe helyezett vakcina 
emberre, állatra ártalmatlan, VE-
SZÉLYT NEM JELENT. A kihe-

lyezett csalétekhez ennek ellenére 
NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! 
Semmi esetre sem szabad felvágni 
vagy széttörni, mert a vakcina vírus 
a bőrbe, szájba, szembe, orrba, seb-
be kerülhet. Amennyiben ez mégis 
megtörténik, az alábbi biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre ke-
rül, elegendő a jódtartalmú fertőt-
lenítőszerrel vagy ennek hiányában 
70 %-os alkohollal történő lemosás. 
Mindkettő beszerezhető a gyógy-
szertárakban. A jódtartalmú fertőt-
lenítőszer használata során keletke-
zett barnás folt szappanos lemosással 
eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés 
esetén védőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy 
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul 
ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 
5. A helyi vakcinázási kampány 
megkezdésétől számított huszon-
egy napig az ebeket megkötve 
vagy zárva kell tartani és csak pó-
rázon szabad közterületre vinni.  
A jelzett időszak alatt a kezelt te-

rületen a járási fő-állatorvos EB-
ZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI 
TILALMAT RENDELT EL!

Ezek a korlátozó intézkedések első-
sorban a vakcinázás hatékonyságát se-
gítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy 
legelő állatok ne vehessék fel a rókák 
számára kihelyezett csalétkeket.
6. Aki a vakcinázott területen elhul-
lott vadon élő vagy háziállatot talál, 
a tetemet hagyja érintetlenül és ha-
ladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEG-
KÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOT 
vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
7. Kérjük, hogy a fentiekről gyer-
mekét is tájékozassa.
8. További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és or-
vosok szolgálnak.
9. A HELYI VAKCINÁZÁSI 
KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2018. október 02. – október 07.

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
 Hivatal, Állategészségügyi 
 és Állatvédelmi Igazgatóság

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

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(03675)

Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy 2018. október 12-én 
(péntek) és 13-án (szombat) 
Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatala technikai okok miatt 
zárva tart!

Köszönjük megértésüket!
 Dr. Molnár Kata jegyző

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi 
Alapszervezete szervezésében 
„A beszélt és az írott nyelv 
zavarai ” Módos Anna gyógy-
pedagógus-logopédus Tolna 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Szekszárdi Tagintézmé-
nye Igazgató helyettes előadása 
meghallgatására.

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.)

Időpont: 2018. október 15. 
(hétfő) 16:30 óra kezdéssel.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Őszi napközis tábor
2018. október 29–31-ig a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

Ízelítő a programból: kézmű-
ves foglalkozások; matinévetítés 
az Agóra Moziban; népi játszó-
ház, fafaragás; múzeumpeda-
gógiai foglalkozás; kirándulás 
Bátára, a Fekete Gólya Házba.

Naponta 08:00–16:00 óráig. 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzson-
na.Korhatár: 7–10 éves korig. 
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés: 2018. október 15.

További információ és je-
lentkezés: Hajdu Kitti (tel.: 06–
20/428–6366), e-mail: hajdu.
kitti@szekszardagora.hu

Meghívó Léleképítőre

MIKLÓSA ERIKA 
Liszt és Kossuth-díjas  

opera-énekes, a Virtuózok 
zsűrielnökének előadására

Helyszín: Garay János  
Gimnázium, díszterme

7100 Szekszárd, Szent I. tér 7–9.
Időpont: 2018. október 15. 

(hétfő) 18:00 óra
Minden érdeklődőt szere-

tettel hív és vár a Léleképítő 
házigazdája 

dr. Tóth Csaba Attila.
Információ: +36–30/931–9428

BELÉPÉS DÍJTALAN

Darvas-kötet
Megjelent Darvas Ferenc Szek-
szárdon élő, Közjóért-díjas 
író-költő 52. kötete. A feleségé-
vel, Darvasné Pálffy Irénnel kö-
zösen jegyzett könyv a „Ketten 
az úton” címet viseli. 

„Az idő hatalmas köpenyét 
kinyitni és megtalálni azt a 
helyzetet miszerint a megtör-
téntek életre kelnek, szinte le-
hetetlen vállalkozás” olvasható 
a kötetben. 

A szerzőpáros mégis arra 
vállalkozott, hogy legnagyobb 
„utazásuk”, az életük egy-egy 
mérföldkövét – a gyermekkor-
tól a nászúton át a közös kirán-
dulásokig – felelevenítsék, és 
megosszák az olvasókkal.



2018. október 7.16

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

(03683)Eng. szám: E-000304/2014

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  (03565)

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!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03664)

Erő és teljesítmény a Husqvarna 
láncfűrészekkel!

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

Tel.: +36–74/510–026 • +36–30/162–20–02

Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

LÁNCFŰRÉSZ 435LÁNCFŰRÉSZ 135

(0
36

62
) Vásárlás esetén

használt gépet
beszámítunk!

ÚJ

0% 
THM

10 hónap

• 40,9 cm³
• 1,6 kW
• 15” vezetőlemez
• 4,2 kg

104 900 Ft

Akciós ajánlatunk szeptember 4-től október 31-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

LÁNCFŰRÉSZ 120

ÚJ
• 38 cm³ 
• 1,4 kW
• 14” vezetőlemez
• 4,9 kg
49 900 Ft

• 40,9 cm3 
• 1,5 kW
• 14” vezetőlemez
• 4,4 kg

72 900 Ft

135R FŰKASZA  • X-Torq® motor 
• 34,6 cm³ 
• 1,4 kW
• damilfej + vágókés 
+ heveder

134.590,- Ft

SZÁRAZ/NEDVES
PORSZÍVÓK
WDC 220
• 20 literes tartály
• 1000 W 
•  mosható PET szűrő 

és gyűjtőzsák 
54.900,- Ft

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(03663)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

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

sebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

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


