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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Aradi 13
Mintegy félezer diák gyűlt 
össze az elmúlt péntek déle-
lőtt a Béla király téren, ahol 
az aradi vértanúkra emlékez-
ve, zenés irodalmi műsorral 
tisztelegtek a mártír hősök 
előtt a PTE IGY Gyakorlóis-
kola tanulói.
 → 5. oldal

Zenés jubileum
A „Mondschein” Szekszár-
di Német Nemzetiségi Kórus 
hangversennyel és kiállítá-
sokkal ünnepelte fennállásá-
nak 40 éves jubileumát ok-
tóber 5-én, a Babits Mihály 
Kulturális Központ Színház-
termében.
 → 6. oldal

Előny a KSC-nél
A záró negyedben már ti-
zenhét ponttal is vezetett az 
Atomerőmű KSC a Lille elle-
ni női kosárlabda Euroliga se-
lejtező első felvonásán, végül 
egy triplányi szekszárdi előny 
maradt a jövő szerdai, francia-
országi visszavágóra.
 → 13. oldal

A mécsvirág kinyílik
s a húnyó láthatárnak
könyörg a napraforgó:
a tücskök már riszálnak,
odvában dong a dongó
s álmos kedvét a bársony
estében égre Írta
egy röppenő pacsirta;
s ott messzebb, kint a réten,
a permeteg sötétben
borzong a félreugró
nyulak nyomán a fűszál,
a nyír ezüstös ingben 
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga ősz jár.
 (Radnóti Miklós:
          A mécsvirág kinyílik)
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Klímakör: még lehet pályázni az esővízgyűjtőkre
Sok téma került terítékre a 
Szekszárdi Klímakör október 
9-i megbeszélésén, ahol fel-
hívták a figyelmet a még futó 
lakossági, intézményi pályá-
zatokra is.

A megbeszélésen elhangzott, 
Szekszárd önkormányzata 
2018-ban egymillió forintos 
klímaalap keretében biztosít 
1000 literes IBC tartályt esővíz-
gyűjtésre társas- és lakóházak, 
tanyák, illetve hétvégi házak 
esővízgyűjtő rendszerének ki-
alakításához. A jelentkezőknek 
egyszeri, csupán 5000 forintos 
önrészt kell biztosítaniuk. Mivel 
az ilyen eszközök újonnan 70-
80 ezer forintba kerülnek, érde-
mes kihasználni a lehetőséget. 
Sokan éltek is már vele, hiszen 
már első héten mintegy ötven 
igénylés érkezett – ismertette 
Baka György, a Zöldtárs Alapít-
vány elnöke. A november 15-ig 
élő pályázat részletei lapunk 15. 
oldalán olvashatók.

A „Zöldítsük Szekszárdot” 
lakossági program keretében 
igényelhetőek még szaporító-
anyagok: facsemeték, cserjék és 
fűmag a szekszárdi oktatási in-
tézmények, társasházi közössé-
gek, illetve civil szervezetek szá-

mára 50 ezer forintos támogatási 
összegben. Ebből az összegből 
– tette hozzá Baka György – sok 
fát, cserjét vásárolhat egy-egy is-
kola, vagy közösség. A klímakör 
ülésén a 2018. évi Mobilitás Hét 
(Lösz-szurdik Túra, Autómentes 
Napok) tapasztalatait Gyarmati 
László összegezte.

A Zöld Város programmal 
kapcsolatban Kővári László ön-
kormányzati képviselő, a köz-
gyűlés gazdasági- és pénzügyi 
bizottságának elnöke elmondta: 
a 160 lakásos előtti terület par-
kosítása tervezési fázisban van. 
Egy elképzelés szerint a Luther 
tér áttervezésénél, parkosításá-

nál szabadtéri Istentiszteletek 
rendezésének lehetőségével is 
számolnának. Felmerült egy – 
korábban már létezett – Zenepa-
vilon felépítése is, az ott tartott 
koncertek komoly hagyomány-
nyal bírtak Szekszárd életében. 
A megbeszélésen Kővári László 
emlékeztetett: a Rotray Club tag-
jai 24 fát ültettek a Kálváriára ve-
zető út mentén, ahol egy parkot 
is létrehoznának. 

Kőőrleménnyel a jobb 
termésért?

A Magyar Biokultúra Szövet-
ség egyik alapítója, Bors János 
agrármérnök is vendége volt 

a klímakör keddi ülésének. A 
szakember kutatási igazgató-
ként dolgozik egy svájci cégnél, 
amely tíz éve vizsgálja a kőzetek 
élelmiszerekre gyakorolt hatá-
sát. Az eredmények meglepőek: 
a különleges technológiával ap-
róra őrölt kőzetek a talajba jut-
tatva a növények számára fon-
tos makro- és mikroelemeket 
tartalmaznak. Az őrlemények 
alkalmazásával akár 50-60%-kal 
is növelhető a termés mennyisé-
ge és javítható annak beltartalmi 
értéke – mondta el Bors János. A 
vállalkozás a klímakörrel egyez-
tetve egy enzimfarmot szeretne 
létrehozni Szekszárdon, amely a 
toxikus terhelésű – így például 
olajszivárgásokkal teli – talajok 
tehermentesítésének lehetne 
mintapéldája.  Gy. L.

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

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

Október 16. (kedd) – Gál, Aurélia
Gál: kelta-magyar eredetű; jelentése: kakas.
Aurélia: latin eredetű; jelentése: aranyos.

Október 17. (szerda) – Hedvig, Ignác
Hedvig: német eredetű; jelentése: harc.
Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz.

Október 18. (csütörtök) – Lukács
Lukács: latin eredetű; jelentése: Luciana tartományból való férfi.

Október 19. (péntek) – Nándor
Nándor: régi magyar személynév, a nándor népnévből származik; jelentése 
dunai bolgár.

Október 20. (szombat) – Vendel
Vendel: német eredetű; jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 14.
(vasárnap)

Október 15.
(hétfő)

Október 16.
(kedd)

Október 17.
(szerda)

Október 18.
(csütörtök)

Október 19.
(péntek)

Október 20.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült | szeles nap 
max. 24o , min. 9o

derült | szeles nap 
max. 23o , min. 8o

közepesen felhős
max. 22o , min. 8o

közepesen felhős
max. 22o , min. 8o

zápor
max. 22o , min. 8o

közepesen felhős
max. 21o , min. 7o

közepesen felhős 
max. 21o , min. 8o

Bors János cége olyan ter-
mészetes eljárásokkal is 
kísérletezik, amely 24–48 
órán át védelmezi a virágzó 
növényeket a tavaszi fagy-
kártól, de a méhek pusztu-
lását, kaptáraik elhagyását 
megakadályozó, gyógyvizes, 
gyógynövényes alapokon 
nyugvó technológiával is 
dolgozik.
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Előadások, bemutatók a Pszichológiai Kultúra Hetében
A pozitív kommunikáció, a 
belső figyelem, a meditáció 
volt a témája az idén október 
8. és 12. között zajló Pszicho-
lógiai Kultúra Hete rendez-
vénysorozatnak, melynek 
házigazdája az idén 30 éves 
Mentálhigiénés Műhely. 

A Pszichológiai Kultúra Hete 
rendezvénysorozatot már hosz-
szú évek óta rendezi meg Szek-
szárdon az idén harminc éves 
Mentálhigiénés Műhely a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztályával együtt-
működve. A cél évek óta töretlen: 
egyéni és közösségi lélekvédelem, 
nulladik típusú prevencióval.

A Babits Mihály Kulturális 
Központban zajlott idei rendez-
vény a hagyományoknak megfe-
lelően nem egy tematikus téma 
köré csoportosult, hanem a szer-
vezők igyekeztek sokrétű, inter-
aktív programokkal megmutatni 
azt, hogy mennyire fontos a kö-
zösségi szintű és egyéni lélekvé-

delem. A hét a Mentálhigiénés 
Műhely elmúlt harminc évét 
bemutató kiállítással indult. Az 
október 15-ig látogatható tárla-
ton az egyesület életéből látható-
ak pillanatképek, emellett pedig 
hagyományosan idén is megte-
kinthetik az érdeklődők a pszi-
chiátriai betegek alkotásait is.

A kiállítás-megnyitót előa-
dás követte: Török Iván, a Ma-

gyar Mentálhigiénés Szövetség 
tiszteletbeli elnöke a közössé-
gi mentálhigiénéről, a lokális 
identitásról és a helyi társada-
lomról beszélt. A hétfői nap a 
Mentálhigiénés Műhely elmúlt 
harminc évét felidéző beszélge-
téssel zárult.

Kedden a Szekszárdon hu-
szonkilenc éve működő Őszin-
te szó személyes beszélgető 

szolgálat került a fókuszba. Ezt 
a szolgálatot a Mentálhigiénés 
Műhely nagyon fontosnak tart-
ja, ezért igyekszik évről-évre 
egyre több önkéntest bevonni 
a projektbe, amelynek lényege, 
hogy az önkéntesek személye-
sen hallgatják meg a hozzájuk 
fordulók problémáit. Jelenleg 
akkora az igény a szolgálatra, 
hogy nem is tudják azt kielégí-
teni – mondta a műhely elnöke, 
Pócs Margit.

A hét második felében a me-
ditációs és tibeti hangterápiás 
módszerekkel ismerkedhettek 
az érdeklődők. Pénteken az 
„Önkéntes stafétát” átvevő civil 
szervezetek (Bukovinai Szé-
kelyek Szekszárdi Egyesülete, 
Polip Ifjúsági Egyesület, Tolna 
Megyei ILCO Egyesület) bemu-
tatkozására került sor, míg Szil-
ágyi István harcművész mester 
„A mozgás és a lelki egészség 
kapcsolata” témakörben tartott 
előadást.

  SZV

Három évtizede dolgoznak a lelkek egészségéért
A szekszárdi Mentálhigiénés 
Műhely 30 éve igyekszik oda-
figyelni arra, milyen segítség-
re lenne szükségük ember-
társainknak a lelki egészség 
megőrzése, építése, fejlesz-
tése területén.

Erről beszélt Pócs Margit, az 
egyesület elnöke (képünkön), 
aki egy Weöres Sándor idézetet 
„kölcsönzött” munkájuk jellem-
zésére: „Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra.” Merthogy 
„létraépítőként” határozta meg 
tevékenységüket…

A Mentálhigiénés Műhely októ-
ber 8-án egy különleges atmoszfé-
rájú kiállítással ünnepelte az egye-
sület 30. évfordulóját. A Babits 
Mihály Kulturális Központ mozi 
előterében a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház pszichiátriai osztálya 
gondozottjainak munkájában, egy 
fákkal, levelekkel teli dzsungelben 
gyönyörködhettek az érdeklődők.

Mint azt köszöntőjében Pócs 
Margit kiemelte, tevékenységük 
éppen egy dzsungelhez hasonló. 
Hiszen a lélekemelésen át, nem 
akármilyen „ösvényeken” keresz-
tül segítenek az embereknek „ki-
jutni a fénybe”. Ha ez sikerül, az a 
műhelytagoknak visszaigazolás és 
öröm – tette hozzá. A tárlaton lát-
ható megannyi levél azt jelzi, hogy 
a változó világban folyamatosan 
igazodni kell az új igényekhez.

– Rendkívül nagy felelősség, 
hogy kizárólag olyan szolgála-
tokat, alkalmakat, programokat 
teremtsünk, amelyek hitelesek, s 
amelyeket nagy felkészültséggel 
tudunk nyújtani. Mindennek 
érdekében nélkülözhetetlenek 
önkénteseik, szolgálattevőik. 
Nem tudunk elég hálásak len-
ni nekik, mert ők azok, akik a 
folyamatos önképzést és az em-
bertársak kiszolgálását – sok-
szor egyéb lényeges dolgokat 
háttérbe szorítva is – vállalják.

Pócs Margit a közösségi lélek-
védelem fontosságát is kiemelte. 
Hisz ebben, mert úgy látja: egy 
település közérzetének minősé-
ge nagyban függ attól, milyen 
minőségben működnek ki-
sebb-nagyobb közösségeik.

A Lelki Egészség október 10-i 
világnapja kapcsán dr. Vendég 
Magdolna pszichiáter főorvos, a 
tárlat társrendezője már arról be-

szélt, cél lenne a mentális betegsé-
gekben szenvedőkkel kapcsolatos 
előítéletek lerombolása. A főor-
vos aggodalmának adott hangot 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által közzétett friss fel-
mérés okán, amely a fiatalok lelki 
egészségi állapotával foglalkozik.

Eszerint a 15-29 éves korosz-
tály halálozási statisztikájában 
második helyen a depressziós 
hátterű öngyilkosság áll. Magas 
számmal bírnak a közlekedési 
balesetek is: ez utóbbi tényben 
szerinte érdemes lenne meg-
vizsgálni, a kockázatkereső 
magatartás milyen szerepet 
játszik a vizsgált korosztályban. 
Az ilyen esetek megelőzésében 
segédkeznek a Mentálhigié-
nés Műhely munkatársai, akik 
– mint mondta – tapintatból, 
gyengédségből, megértésből, 
elfogadásból sokat tesznek a 
városban. 

 Gy. L.
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Az aradi vértanúkra emlékeztek Szekszárdon is
Mintegy félezer diák gyűlt 
össze az elmúlt péntek déle-
lőtt a Béla király téren, ahol az 
aradi vértanúkra emlékezve, 
zenés irodalmi műsorral tisz-
telegtek a mártír hősök előtt 
a PTE IGY Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Óvoda tanulói.

A tavalyi borongós és a tava-
lyelőtti zivataros időjárással 
szemben az idén szép őszi nap-
sütésben tarthatták meg az Ara-
di Vértanúk Emlékünnepét. A 
Gyakorlóiskola fekete ruhába öl-
tözött tanulói – műsoruk része-
ként – felidézték az 1848/49-es 
szabadságharc bukásához és az 
aradi tizenhármak kivégzéséhez 
vezető történéseket. Előadásuk-
ban elhangzott: a szabadságharc 
sorsát megpecsételve, Ferenc 
József osztrák császár az orosz 
cártól kért segítséget. I. Miklós 
a forradalom és szabadságharc 
leverésére közel kétszázezres 
haderőt küldött, amivel szemben  
a – számos nemzetiséggel az ol-
dalán hősiesen harcoló – magya-
roknak már nem volt esélyük a 
győzelemre.

A diákok ugyancsak felidézték 
a szabadságharc leverését követő 
véres bosszú időszakát, közte – a 
megtorlás csúcspontjaként – az 
aradi tizenhármak kivégzésének 
körülményeit és a mártírok utol-
só szavait, melyekkel kivétel nél-

kül a harc és a haza iránti elkö-
telezettségüket erősítették meg.

Knézich Károlyt, Nagysándor 
Józsefet, Damjanich Jánost, Auli-
ch Lajost, Lahner Györgyöt, Poel-
tenberg Ernőt, Leiningen-West-
erburg Károlyt, Török Ignácot, 
Vécsey Károlyot, Kiss Ernőt, 
Schweidel Józsefet, Dessewffy 
Arisztidot és Lázár Vilmost, va-
lamint az első felelős magyar mi-
niszterelnököt, Batthyány Lajost 
nem véletlenül végezték ki éppen 
október 6-án. A halálos ítéleteket 
szándékosan az 1848-as harma-
dik bécsi forradalom évforduló-
ján hajtották végre.

Az emlékműsor végeztével 
önkormányzati képviselők, vá-
rosi intézmények, szervezetek 
képviselői diákok és nemzetőrök 
részvételével koszorúzták meg a 
1848/49-es forradalom emlék-
művét. Egy tanuló ugyancsak 
koszorút helyezett el Ujvári József 

apát-plébános, a szabadságharc 
szekszárdi mártírjának emléktáb-
lájánál. Ezt követően tizenhárom 
diák egy-egy nemzeti színű sza-
lagot tűzött – rajta egy-egy vérta-
nú nevével – egy nemzetőr által 
tartott rúdra, melynek végére Ács 
Rezső polgármester gyászszala-
got kötött. A gyakorlóiskola diák-
jai egy-egy szál virággal is lerótták 
tiszteletüket az emlékműnél.

Ács Rezső polgármester az 
ünnepséget követően lapunk-
nak elmondta, a szabadságharc 
leverésének és az aradi vértanúk 
kivégzésének időszakát egy di-
cső korszak szomorú lezárása. A 
történtek, illetve a megemlékezés 
üzenete, hogy minden nemzet-
nek meg kell küzdenie a szabad-
ságáért, mert csak az biztosítja 
hosszú távú fennmaradását. 
Hozzátette: fontos, hogy a kisdi-
ákok, akik számára – a korábbi 
rendszert megélt idősebbekkel 
ellentétben – természetes, hogy 
szabadságban élnek, tisztában 
legyenek mindezzel.

Az önkormányzat és a Babits 
Mihály Kulturális Központ által 
szervezett ünnepi megemléke-
zésen a Gyakorlóiskola tanulói 
mellett közreműködött a Ma-
gyar Nemzetőrség Tolna Me-
gyei Szervezete, a műsorközlő 
Orbán György volt.   S. V.

Futással tisztelegtek a szabadságharc mártírjai előtt
A „170 éves Magyar Honvéd-
ség” rendezvénysorozat okán 
hívtak életre „kaszárnyafutást” 
a szekszárdi toborzóirodától 
indulva. A Honvéd Sportegye-
sületek Országos Szövetsége 
által kezdeményezett program 
október 5-i indulásakor a Be-
zerédj utcai toborzóiroda falán 
található emléktáblánál rótta 
le kegyeletét dr. Horváth Kál-
mán az aradi vértanúk előtt 
tisztelegve. , Tolna megye kor-
mánymegbízottja üdvözölte a 
kezdeményezést, és azt a tényt 

is, hogy napjainkban egyre töb-
ben csatlakoznak a honvédség 
kötelékéhez – részben önkén-

tesként, részben kadétként. 
Dr. Horváth Kálmán szerint a 
szellemi mellett a fizikai neve-

lésnek is nagy szerepe van a fi-
atalok életében, a kaszárnyafu-
tás épp ezért jó alkalmat kínál 
arra, hogy a hősökre emlékezve 
megmutassák, milyen fizikai 
állapotban vannak.

A program résztvevői – akik 
között ott voltak a Szekszár-
di Szakképzési Centrum Ady 
Endre Középiskolájának hon-
véd kadét növendékei is – a 
koszorúzást követően az újvá-
rosi temetőig futottak a vértanú 
honvédtisztekre emlékezve.

  Gy. L.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Október 15-től október 19-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03688)

MENÜ Október 15. Október 16. Október 17. Október 18. Október 19.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves

Fahéjas
szilvaleves

Májgombóc-
leves Karfiolleves Grízgaluska 

leves

Burgonyás 
tészta, 

savanyúság

Kelkáposzta 
főzelék, 

házi fasírt

Rántott 
csirkemell, 

franciasaláta

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves

Fahéjas
szilvaleves

Májgombóc-
leves Karfiolleves Grízgaluska 

leves

Vasi pecsenye, 
pirított 

burgonya,
savanyúság

Marhapörkölt, 
tarhonya, 

savanyúság 

Rizsfelfújt, 
csokiöntet

Carbonara 
penne sajttal

Sólet,
füstölt-főtt

tarja

Napi
ajánlat
950 Ft

Sokmagvas
jércemell, 
mexikói

jázmin rizs, 
friss saláta

Sokmagvas
jércemell, 
mexikói

jázmin rizs, 
friss saláta

Sokmagvas
jércemell, 
mexikói

jázmin rizs, 
friss saláta

Sokmagvas
jércemell, 
mexikói

jázmin rizs, 
friss saláta

Sokmagvas
jércemell, 
mexikói

jázmin rizs, 
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve, 
párolt bulgur

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve, 
párolt bulgur

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve, 
párolt bulgur

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve, 
párolt bulgur

Csirkemellfilé 
brokkolival 

csőben sütve, 
párolt bulgur

MEGHÍVÓ
a Közösség a családban – családok közössége 

című rendezvényre, a Waldorf Iskolába (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.)
2018. október 27., szombat 13:30 órától.

• 13:00 – 13:30 Érkezés, regisztráció
• 13:30 – 13:45 Köszöntő
• 13:45 – 15:00  Családformák és családi funkciók a magyar társadalomban 

Tóth Olga szociológus, tudományos főmunkatárs – MTA Társada-
lomtudományi Kutatóközpont. 

Az előadás bemutatja, hogy a család milyen sokféle formában létezik napjainkban, 
milyen funkciókat tölt be az emberek életében, és milyen módon viszonyul egymás-
hoz a családról alkotott (gyakran idealizált) kép és a családok tényleges működése. 
Rámutat, hogy a családi krízisek keletkezése hogyan függ össze a család fogalmának 
folyamatos átalakulásával. 
• 15:00 – 15:30 Szünet
• 15:30 – 18:00 Műhelymunkák 
A műhelymunkák célja az egyéni tapasztalatok feldolgozása kötetlen, alkotó formá-
ban. A csoportválasztás önkéntes, egy-egy csoportba legfeljebb 15–18 fő jelentke-
zését fogadjuk el. Jelentkezés a szünetben, a rendezvény helyszínén.

I. Erővonalak a családban – Dr. Czirmai Ildikó pszichiáter-pszichoterapeuta
II. Konfliktusok, megküzdések a családban – Zánkay András klinikai 

pszichológus, kiképző pszichodráma csoportvezető, szupervízor
III. Családi krízishelyzetek – Mátisné Orsós Julianna klinikai szakpszichológus

• 18:00 – 18:30 Összegzés, zárás
• 18:30 – 20:00 Büfévacsora, kötetlen beszélgetés

A rendezvény teljes időtartama alatt játékot és kézműves foglalkozást szervezünk 
a gyermekeknek 3–7 és 8–13 éves csoportbontásban.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
alapitvany.bonitas@gmail.com, +36–20/364–1625

(03698)

2018. október 18. (csütörtök) 17:00 óra

Új Nemzedék Központ, Közösségi Tér
7100 Szekszárd, Piac tér 1.

Nagy László, a Garay János Gimnázium tanárának
közreműkődésével
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Színes programkínálat az Országos Könyvtári Napokon
Az ősz a színes utcák mellett 
változatos programokat ho-
zott Szekszárdra is. A Zene 
Világnapja mellett állandó 
színfoltjai az utolsó negyed-
év programkínálatának az 
Országos Könyvtári Napok 
szekszárdi rendezvényei is. 

Tizenkét éve rendezik meg az 
Országos Könyvtári Napokat. 
Az esemény szerte az országban, 
több száz településen mozgat-
ja meg a könyvek szerelmeseit. 
A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár idén is csatlakozott az 
országos programsorozathoz, 
amely október 1. és 7. között 
zajlott.

A megyeszékhelyen a prog-
ram a Népmese napjához is 
kapcsolódott: Benedek Elek fá-
jánál emlékeztek meg az egybe-
gyűltek a nagy mesemondóról, 
majd Görcsös Zalán mesélt. Ezt 
követően a gyermekkönyvtárba 

várták az ifjú irodalomkedvelő-
ket, ahol a Babits Mihály Álta-
lános Iskola diákjai „Tündér-
szép Ilona és Árgyélus” meséjét 
hallgathatták, nézhették meg 
Rubányi Anita előadóművész 
tolmácsolásában.

A hét során volt kézműveske-
dés, Szegedi Anikó író, illusztrátor 
ládaszínházi bábelőadása (képün-

kön), Hahner Péter történész az 
amerikai cowboyokról mesélt. A 
gyerekek találkozhattak Darvasi 
Lászlóval, a Pálcika és Trapiti tör-
ténetek szerzőjével, míg Könyves 
Vasárnap a Tekergő Meseösvény 
Egyesület zenés népmese-játékát 
hallgathatták, illetve ügyességi já-
tékokban vehettek részt gyermek-
könyvtárosok vezetésével.

A megyei könyvtár központi 
épületében Gacsályi József új 
kötetének bemutatójával indult 
a hét, majd „Család és hagyo-
mány” címmel Petrits Szilvesz-
terrel, a mézeskalácsos dinasz-
tia tagjával beszélgetett Fuksz 
Márta néprajzos muzeológus. 
A hét közepén előadásokat hall-
hattak az érdeklődők az állatok 
fotózásáról és forradalmak tör-
ténetéből, majd Darvasi László 
legújabb könyvének bemutató-
ját tartották a bibliotékában.

Pénteken délelőtt Dicső Zsolt 
költő várta az írás iránt érdek-
lődőket, délután pedig Incze 
Zsuzsa, a Csellengők című mű-
sor szerkesztő-rendezője volt a 
vendég. Szombaton gyalogtúra, 
vasárnap felnőtteknek szóló 
kézműves foglalkozás és „sza-
badulóraktár” játék várta az 
érdeklődőket. A programsoro-
zatot a Szekszárdi Gitárkvartett 
műsora zárta.   SZV
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Szép jubileumot ünnepelt a Mondschein
A „Mondschein” Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus 
hangversennyel ünnepelte 
fennállásának 40 éves jubi-
leumát.

Október 5-én, pénteken a szek-
szárdi Babits Mihály Kulturá-
lis Központba várták a régi és 
új kórustagokat, karnagyokat, 
valamint a német nemzetiségi 
kultúra iránt érdeklődőket.

Mikola Péterné, az egyesü-
let elnöke és dr. Józan-Jilling 
Mihály, a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke köszöntőjét követően a 
Wunderland Kindergarten és 
a Dienes Valéria Általános Is-
kola Grundschule utánpótlás 

csoportjai léptek színpadra, de 
felléptek a kakasdi, a mözsi, 
a tolnai és a felsőgallai német 
nemzetiségi kórusok is.

Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlése Humán Bizottsága 
elnöke több évtizedes művésze-
ti tevékenységéért a „Szekszárd 

városért a művészet erejével” 
díjat nyújtott át a kórus négy 
tagjának: az alapító Moizes 
Gyulánénak (40 év), Taba Jó-
zsefnek (25 év), Tabáné Eisen-
berger Margitnak (20 év) és 
Bérdi Józsefnének (20 év). Az 
est zárásaként a Molnár Márta 
dirigálta Mondschein kórus – 
kiegészülve az együttes korábbi 
karnagyaival – a vendég kóru-
sokkal együtt énekelte el a „Do-
nautal-Lied” című dalt.

A jubileumi gálaműsort két 
kiállítás tette színesebbé: a 40 
év képekben című fotótárlat a 
kórus életébe enged betekintést, 
míg a „Kincseink Tolnából” Till 
Jánosné népviseletes babáit, 
Trautmann Konrádné hímzé-
seit és Vitéz Zsolt pacskergyűj-
teményét mutatja be.  

 SZV

Madárodúkat készítettek az ovisok
Évek óta tart az együttmű-
ködés a Kadarka utcai óvoda 
és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
szekszárdi csoportja közt. 

Ennek része, hogy a gyerekek 
idejekorán megismerkedjenek a 
természet értékeivel – jelen eset-
ben a madarakkal –, környeze-
tünk védelmével, megtanulván 
felelősségteljesen bánni vele. Az 
ovisok programja egész éven át 
ível, hiszen havi szinten tartanak 
madárbarát programokat. Hol 
zöld- illetve madárbarát óvoda 
címmel is rendelkező intézmény 
udvarán, hol az óvoda falai kö-
zött, de a Vármegyeháza kertjét is 
megjárták már. Szinte már termé-
szetes számukra az ilyen jellegű 
programok szervezése, amelyek-
be a szülőket is rendre bevonják.

Így történt ez október 3-án is, 
a Tolna Megyei Civil Informáci-
ós Centrum épületében, ahol a 
kicsiknek szóló előadás mellett 
madarakkal kapcsolatos vetél-
kedőt is tartottak. A madarak 
megnevezésétől a madárhangok 
utánzásán át sokféle, az élővilág-
gal kapcsolatos dolog előkerült, 
de az odúkészítés folyamatába 
is belekóstolhattak. Utóbbiban 

a madártani egyesület helyi 
vezetője, Tóth Sándor volt se-
gítségükre, az ovisok vele fúr-
ták-faragták, csavarozták össze 
az etetőket, odúkat (képünkön).

– Sanyi bácsi a kezdetektől vé-
gigkíséri munkánkat: igen nagy 
buzgalommal, hozzáértéssel se-
gíti tevékenységünket – árulta 
el lapunknak Horváth Erika. A 
Kadarka óvoda intézményve-
zetője hozzátette, a madártani 
ismeretek elsajátításával nem a 
tudományos ismeretek átadása 
a cél, sokkal inkább a gyere-
kek kíváncsiságának felkeltése, 
érdeklődésük fenntartása és a 
környezettudatos szemlélet ki-

alakítása. Ebben segítenek az 
ilyen interaktív, kreatív játékok. 
– Itt nem csupán ismeretnyúj-
tásról, hanem érzelmi nevelés-
ről is szó van, hiszen rendkívül 
sokat kaphatnak a gyerekek a 
természettől, az állatvilágtól – 
húzta alá az intézményvezető.

A Pintér Valéria és Borbélyné 
Pintér Ibolya óvónők szervezé-
sében létrehívott program során 
– amelyen a medinai óvodáso-
kat is vendégül látták – a ma-
dártani bemutatón túl Kovács 
Emese textilfestéssel készült 
munkáit is megcsodálhatták, 
de óvodásoknak szóló dalok is 
felcsendültek.  Gy. L.
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„Egy óra belőlünk” a Zene Világnapján
Október 1-én, a Zene Világ-
napján adtak koncertet a Ga-
ray János Gimnázium diákjai 
az intézmény dísztermében.

A Zene Világnapját 1975 óta 
ünnepelik Yehudi Menuhin 
hegedűművész és az UNESCO 
zenei tanácsának felhívására. 
Ebből az alkalomból a Szek-
szárdi Garay János Gimnázium 
tehetséges, hangszeren tanuló 
és éneklő növendékei játszot-
tak a 2018/2019. tanév „Egy 
óra belőlünk” zenei sorozatá-
nak nyitóelőadásán.

Az október elsejei hangver-
senyt „Chopin: B-dúr mazur-
ka” című művének megszó-
laltatásával Sándor Zsigmond 
(9. D) játéka nyitotta. Ezt kö-
vetően Heilmann Józsefné, az 
intézmény igazgatója köszön-
tötte a megjelent nagy létszá-
mú közönséget. Beszédében 
hangsúlyozta a zene határokat 
átívelő, embert formáló hatását 
és szerepét.

Kovács Fanni (11. A) műso-
rában „Széki dalcsokrot” adott 
elő. Hajdú Bálint (10. A), az is-
kolai citera szakkör haladó cso-
portjának tagja vendégével, a 7. 
osztályos Vass Odettel ismert 
őszi népdalokat („Érik a szőlő”, 
„Kocsmárosné, szép csárdás-
né, de savanyú a bora”, „Adott 
Isten szekeret”) szólaltatott 
meg. Szeptember 30. Benedek 
Elek születésnapja, egyben a 

Magyar Népmese napja is. A 
szerzőtől „A pap és a tojások” 
című mesét a 8. osztályos Varga 
Fanni mondta el.

Két klarinétszóló követ-
kezett: Balogh Nóra (10. C) 
előadásában a 19. századi dán 
zeneszerző, Miskow: Allegretto 
fantázia című művét hallottuk, 
míg Orbán Réka Csilla (9. NY) 
von Weber: Sonatina kompozí-
cióját játszotta. Mindkettőjüket 

Lozsányi Tamás zongoramű-
vész kísérte.

„Maga a zene létezése is cso-
dálatos dolog” (Heinrich Hei-
ne) – ezt idézte a hallgatókban 
Hollósi Hanna (9. D) és Fábián 
Viktor (11. D) gitárduója (ké-
pünkön), akik a The Blind Beg-
ger of Bednall green és a The 
Miller című műveket mutatták 
be. A rézfúvós hangszerek kö-
zül a trombitát szólaltatta meg 
Sági Róbert (9. A), előadásában 
Händel: F-dúr szonatinája 3. és 
4. tétele csendült fel.

A zongorához elsőként Lo-
boda Izabella (11. B) ült, és 
Massanet: Thais című ope-
rájából játszott egy részletet. 
Szabados Balázs (11. A) Rach-
maninov: Cisz-moll prelűdjé-
vel, míg Hájas Kristóf (10. A) 
Chopin: Fantasie impromtu 
című alkotásával örvendezte-
tett meg a hallgatóságot.

A Zene Világnapja alkalmá-
ból szervezett ünnepi hangver-
senyen Kelemen Petra (12. C) 
és Porkoláb Ákos (11. A) kon-
ferált, az esemény meghívója Ill 
Ninetta (11. A) munkája.  SZV

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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•  Bajor Kastélyok és Dolomitok 
okt. 20.– okt. 23. 69.500,- Ft/fő

•  Tunézia repülővel okt. 26. – nov. 2. már 95.900,- Ft/fő + ill.

•  Hétvége Prágában nov. 1. –nov. 3. 39.900,- Ft/fő

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

Vegyes ajánlataink:

Meghívó
A „Dicenty Dezső” Kertbarát 
Kör „Újborok kezelése és ja-
vítása” címmel tartja követ-
kező előadását 2018.október 
15-én (hétfő) 17:00 órakor 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban.
PROGRAM:
•  17:00 A 2018-as évjárat 

értékelése – Ferenc Vilmos 
elnök 

•  17:30 Újborok kezelése és 
javítása – Módos Márta 
(Interker Wein)

•  18:00 Aktuális programok: 
Márton Napi Újborünnep a 
Kadarka Ünnepe (novem-
ber 10.), 15. Magyarországi 
Újbor és Sajt Fesztivál (no-
vember 24.) – Ferenc Vil-
mos elnök.

Szeretettel várják a tagokat és 
az érdeklődőket!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03689)

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ irodaházban

(Mátyás király u. 4/c)

OKTÓBER 17-én,
szerdán 08:00 – 13:00 óráig

• Pamut, krepp, flanel, frotír, damaszt 
ágyneműk, lepedők, törölközők;
• párnák, párnahuzatok, plédek, 
ágytakarók, anginok, kötények, 

konyharuhák.
• Mosható téli műszálas paplanok: 

4.200,- Ft.
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

6.000,- Ft
• 3 részes paplangarnitúra (paplan + 
nagypárna + kispárna): 6.500,- Ft. 

• Ágynemű huzatok (3 részes): 
1.900,- Ft

Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!
(03697)

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

(03687)

Őszi akció!
Ablaktörlő! Akkumulátor

ingyenes átvizsgálást vállalunk!

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06–20/9920–821, 06–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(03701)

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek 07:30 – 16:30 óráig

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.)

októberi programjai

2018. október 17. (szerda)
17:00 BÁGYI ZSUZSANNA kiállításának megnyitója
2018. okótber 18. (csütörtök)
17:00 SZILASI LÁSZLÓ „Luther kutyái” c. kötetbemutatója
2018. október 19. (péntek) 
17:00 MÉRŐ BÉLA könyvébek bemutatója
2018. október 24. (szerda)
17:00 SZÓ '56-RÓL

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A programokon való részvétel ingyenes!

„Protestáns napi” hangverseny 
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes tisztelettel és 

szeretettel meghívja az érdeklődőket 2018. október 14-én (vasárnap) 
17:00 órakor kezdődő „Protestáns napi” hangversenyre, 

a szekszárdi evangélikus templomba.

Vendég a Miss-Sió Kórus (Me-
dina), művészeti vezető: Sáfrá-
nyné Szabó Tünde. 

Áhítatot tart: Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész.
Köszöntőt mond: dr. Máté Ist-
ván képviselő, a Humán Bizott-
ság elnök-helyettese.

Közreműködők: Klarinét 
trió (Orbán Réka Csilla, Balogh 

Nóra, Papp Máté tanár), Máté 
István (vers), Sándor Sebes-
tyén Ábel (trombita), Lozsányi 
Tamás orgonaművész, Németh 
Judit előadóművész. Vezényel: 
Naszladi Judit karnagy.

A hangverseny az Országos 
Protestáns Napok kiemelt Tol-
na megyei jótékony célú ren-
dezvénye.

HABANA SOCIAL CLUB with the Stars of the TROPICANA
Aki járt már Kubában átélhette azt 
a páratlan életérzést, amit egy-egy 
kubai zenekar élő fellépése nyújt: 
felejthetetlen, semmihez sem ha-
sonlítható, különleges élmény. A 
rendkívül sok megpróbáltatáson 
átesett nép életösztöne – a ren-
geteg könny és fájdalom ellenére 
– töretlen, minden pillanatban az 
élet feltétlen szeretetét, a boldog-
ság keresését hirdetik, és a kubai-
aknak a zene és a tánc jelentik az 
utat a boldogsághoz. Minden da-
luk egy élet igaz története, olyan 
egyedülálló előadásmódban, 
amely minden nézőt magával ra-
gad és elrepít a Karibi szigetre. 

A kubai mulatók forró, szi-
varfüstös éjszakáinak sztárja, a 
kubai nép elsőszámú kedvence, a 
HABANA SOCIAL CLUB zenekar 
a 2018-as világkörüli turnéjára 
kiegészült a világhírű Tropicana 
Club szólótáncosaival és így egy 
különleges műsorral várja mind-

azokat, akik egy igazi karibi él-
ményre vágynak. 

A HABANA SOCIAL CLUB a 
kubai és a latin-amerikai sajtó sze-
rint is, méltó utódja a Buena Vista 
Social Clubnak, legalább annyi fül-
bemászó slágerrel, mint elődje. A 
Buena Vista Social Club 2014-ben 
az Adios Tour keretében búcsúztat-

ta el a közönségét, melyet követő-
en még inkább megnőtt a Habana 
Social Club népszerűsége.  A több 
mint fél évszázados múlttal rendel-
kező Habana Social Club alapító 
tagjai közül már páran eltávoz-
tak az élők sorából, így a jelenleg 
11 fős zenekar az évtizedek során 
többször megújult, fiatal virtuóz 

zenészek is csatlakoztak az idősebb 
tagok mellé. Clemente Hechevar-
ria és Rubén Gonzalez alapítók 
szerint: „A kubai nép életéhez, 
sorsához, emlékeihez egy-egy dal  
kötődik, amelyek a világ minden 
emberéhez szólnak, kivétel nélkül 
mindenki magáénak érezheti a mi 
bánatunkat és boldogságunkat. Ez 
a zenei örökség óriási alázatot és fe-
lelősséget kíván tőlünk, előadóktól.”

A koncertturné alatt, a kü-
lönleges show nézőiként megta-
pasztalhatjuk a kubai életérzést: a 
HABANA SOCIAL CLUB dalai 
mellett számos latin-amerikai vi-
lágsláger akusztikus átdolgozást 
is meghallhatjuk. A zenei utazá-
son felcsendülnek a legnagyobb 
kubai slágerek: Flor palida, Chan 
– Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, 
Che commandante, Guanta-
namera, Caballo viejo, Repre-
sent Cuba, vagy a Se que te amo, 
amit Ricky Martin is feldolgozott. 

A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az autentikus díszlet, a híres Tropicana Club táncművészei,
 a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét. 

Szekszárdon az Agorában lesz a különleges koncert show november 9-én. Jegyek a helyszínen és a jegy.hu oldalon. (0
36

94
)
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Október 7-ei rejtvényünk megfejtése: Lőrincze Lajos, Édes anyanyelvünk
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kőszegi Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését október 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Újuljatok meg a ti elméteknek 
megújulása által.” (Efézus 4,23)

Október különösen kedves szí-
vemnek: születésnapok, az újbor 
érlelődése, az ősz színeinek ezer-
szerűsége, a nyárutó vérpezsdítő, 
mégis lágy simogatása, a friss 
alma-harapás zamatossága, a re-
formáció örökös megújulásra hívó 
biztatása. Csupa élet, mély és ál-
dott erő – ez számomra október. 
Ahogy korosodom, egyre jobban 
értékelem ezt, egyre jobban csodá-
lom Teremtőm ajándékát, az őszt.

Hitvalló elődök életéről olvasok: 
küzdelmekről, fáradtságos igyeke-
zetről, bibliafordításról, szabad-
ságharcos hitvallásról. A hit sza-
badságának Isten előtti szerelmes 
hódolása minden sor, minden gon-

dolat – s ez áttüzesíti lelkemet. Ám 
hol vagyok én ebben, kései utód? 
Az őszben – találom meg a választ. 
Hiszen már élvezhetem gyümölcse-
it: olvasom már modern magyarul 
az Élet Könyvét oly természetesen, 
vallhatom hitemet utcán és temp-
lomban egyaránt. S igen, látom a 
közeledő telet is, amikor értékte-
lennek vallják sokan azt, amiben 
gyökerezik egész életünk, kárnak 
és tűzrevalónak titulálják azt, ami 
nélkül kárt vall ifjú és vén, egyén 
és nemzet egyaránt. Sírjunk hát 
efelett – készülve a hosszú télre, 
kedvesem (Zorán után szabadon)? 
Hiszem, szívből hiszem, hogy az 
ősz mást kínál! Hálaadásra hív, 
gyönyörködésre – mindabban, 
ami a miénk, amiben bővölködhe-
tünk, amiért fáradoztak évszáza-

dokon át a hithez (s nem csupán 
valláshoz!) ragaszkodó elődeink. 
Rácsodálkozhatunk újra az éltető 
nap sugaraiban is ránk mosolygó 
Teremtőre, a szőlő nemes nedvében 
is ízlelhetővé váló kegyelem aján-
dékára. Plántálhatjuk a jövőt, vet-
hetjük a magot, adhatjuk tovább 
az értékeket, hiszen egyszer – ke-
gyelemből, hit által – újra szárba 
szökken majd Isten vetése, s terem-
nek majd százannyit az utódok.

Jön a tél, közelít – sajnos lelki 
értelemben is egyre jobban. Ám a 
mindenség Ura a tél hidegét, lelke-
ket fagyasztó sivárságát is kezében 
tartja. Nem a mi aggódásunk, bo-
rús véleményeink teszik melegeb-
bé, elviselhetőbbé.

Azt mondják: Sírva vigad a 
magyar! – s milyen igaz ez sok-

szor. Isten szava arra biztat, hogy 
újuljunk meg! Én ma ezt úgy ér-
tem: sírás és borúlátás helyett ta-
nuljunk meg bővölködni a kegye-
lemben! Merjünk rácsodálkozni 
mindarra a csodára, ami körbe-
vesz bennünket. Merjünk hálát 
adva rámosolyogni a Mindenség 
Urára, hogy szívünk megtelhessen 
örömmel, békességgel, gazdagság-
gal. Forduljunk el az örök panasz 
és elégedetlenség művirágaitól, 
hogy az ezerszínű, hullongó fale-
veleket látva felfedezzük a bizto-
san álló fát, a Gazdát, s a benne 
lévő eleven életet. 

Re-formáció – megújulás – cso-
da – ajándék! Ez mind a miénk 
lehet! Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Felhívás
„Szekszárd Büszkesége”; „Szekszárd Edzője” és „Szekszárd Sportolója” kitüntető címek adományozására

1. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre: A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szek-
szárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő
a)  kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére, 
b)  kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,
c)  valamint a tudományok, - különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság tudományok, 

a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok, a törté-
nettudományok és a művészettudományok - területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak, 

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a Humán Bizottság 
Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak. A kitüntető címből egy évben több adományozható.

2. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Edzője” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre: A Szekszárd Edzője 2018. díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben foglalkoztatott edző 
részére, akinek növendéke a tárgyévben,
a)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi, világ-, vagy európai versenyen a tárgyévben kiemel-

kedő helyezést ért el egyéni, vagy csapatsportágban, vagy
b)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert országos versenyen a tárgyévben 1–3. helyezést ért el egyéni vagy 

csapatsportágban, 
és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

3. Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Sportolója” kitüntető cím

Kitüntető cím témaköre: A Szekszárd Sportolója 2018. díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben igazolt sportoló 
részére, aki a tárgyévben
a)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi, világ-, európai versenyen a tárgyévben kiemelkedő 

helyezést ért el egyéni vagy csapatsportágban, vagy 
b)  az adott szakszövetség által jegyzett, elismert országos versenyen egyéni vagy csapatsportágban 1–3. helyezést 

ért el,  
és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

Kitüntető cím adományozója: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Beadási határidő: 2018. október 15. (hétfő)

Kijelölt időszak: 2017. november 15. – 2018. október 15.

A felhívás közzétételének
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu)

Az űrlap benyújtásának
módja:

A címre pályázni kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. Formanyomtatvány, adóazonosító jel, illetve 
bankszámlaszám hiányában a bizottság formai hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

Az űrlap benyújtásának helye: Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8.(Humán Osztály; 5 számú iroda)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

„Élő Szeretetet Embertársainknak!” – Felhívás

A Mentálhigiénés Műhely de-
cember 7–21. között „Élő Szere-
tetet Embertársainknak!” címmel 
szabadtéri karácsonyi programo-
kat szervez a Béla király téren – 
naponta 17 órától – a Szekszárdi 
Advent társrendezvényeként.

Hívják és várják mindazok je-
lentkezését, akik hétköznapokon 

művészeti bemutatókkal, karita-
tív, jótékonysági programok-
kal, kézműves foglalkozásokkal 
szeretnék megörvendeztetni 
embertársaikat a karácsonyra 
készülődés időszakában.

Várják azon önkéntesek és tá-
mogatók jelentkezését is, akik 
szolgálatukkal, adományaikkal 
tennék lehetővé, hogy cselekvő 
szeretettel varázsolhassanak kará-
csonyi hangulatot a téren, és me-
leg teával, egy kis harapnivalóval 
vendégelhessék meg a fellépőket. 

Kérjük mindazokat, akik csat-
lakozni kívánnak a kezdeménye-
zéshez, hogy 2018. november 5-ig 

jelezzék szándékukat a Mentálhi-
giénés Műhelynek (Szent István 
tér 10.), vagy a 06–74/511–722 
és 06–20/465–2626 telefonszá-
mokon, illetve a mentalmuhely@
gmail.com e-mail címen.

A Mikulás zsákjába szánt 
adományokkal folyamatosan 
lehet jelentkezni a helyszínen 
is. Várják továbbá azon szerve-
zetek, együttesek jelentkezését 
is, akik a Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház Pszichiátriai 
Osztályán ebben az időszakban 
karácsonyi műsorukkal megsz-
építenék a pszichiátriai betegek 
karácsonyvárását.

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 szeretettel 

hív és vár a Léleképítő házigazdá-
ja dr. Tóth Csaba Attila.

Információ: +36–30/931–9428
BELÉPÉS DÍJTALAN

Civil fórum
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal – a városi Civil 
Koncepcióban foglaltak alapján 
– tisztelettel meghívja a város-
ban működő civil szervezetek 
vezetőit és érdeklődő tagjait a 
2018. évi Városi Civil Fórumra.

A fórum ideje: 2018. október 
18. (csütörtök) 17:00 óra.

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ (Szent István 
tér 10.), Rendezvényterem.

Napirend:
•  Polgármesteri tájékoztató az 

aktuális városfejlesztési kér-
désekről.

•  Reagálás az Állampolgári 
Részvétel Hetén gyűjtött la-
kossági véleményekre.

•  Tájékoztatók az önkormány-
zat és a Szekszárdi Civil Kere-
kasztal 2017. évi együttműkö-
désének tapasztalatairól és az 
együttműködés továbbfejlesz-
téséről.

•  Konzultáció (kérdések, aktua-
litások, válaszok).
Örömzene az egymásra hango-

lódás jegyében. Előadó: Kövi Sza-
bolcs fuvolaművész-zeneszerző.

A szervezők számítanak a 
civil szervezetek közös munkát 
segítő megjelenésére!
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A KSC szerzett előnyt, de a franciák is örülhettek
A záró negyedben már ti-
zenhét ponttal is vezetett az 
Atomerőmű KSC a Lille elleni 
női kosárlabda Euroliga se-
lejtező első felvonásán, vé-
gül egy triplányi szekszárdi 
előny maradt a jövő szerdai, 
franciaországi visszavágóra.

Egy évvel ezelőtt a francia 
Montpellier ellen játszotta első 
nemzetközi kupameccsét az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
női kosárlabda csapata. Stu-
derék akkor is hazai pályán 
kezdték az Euroliga selejtezős 
párharcot, ám az ott megszer-
zett minimális előny „elolvadt” 
a visszavágón…

A sors szeszélye folytán újra 
egy gall csapat került a KSC 
útjába, és bizony a Lille (ESB-
VA-LM) sem tűnt könnyebb 
„falatnak”. A párharc szerdai első 
– természetesen telt ház előtt le-
játszott – szekszárdi felvonásán 
előbb a hazaiak vezettek (7–6), 
aztán fordult a kocka (6. perc: 
10–12), majd egy 11–0-ás roha-
nással a vendégek állva hagyták 
ellenfelüket. Mélyről kellett visz-
szajönnie a Szekszárdnak, amely 
fanatikus szurkolóinak támo-
gatását végig élvezve a második 
negyedben fokozatosan dolgoz-
ta le hátrányát (17. perc: 27–27). 
Kiválóan védekeztek ebben a 
periódusban Gerebenék, akik 
mindössze 5 (!) pontot engedé-
lyeztek a riválisnak.

Hat pontos KSC-előnyről 
folytatódott a csata a nagyszü-
net után. Három perc elteltével, 
Jovanovics újabb triplájával elő-
ször vezetett kétszámjegyű kü-
lönbséggel a Szekszárd (39–28). 
A hazai publikum alig akart hin-
ni a szemének, hát még, amikor 
a 33. percben 17 (!) egységgel 
tartottak előbbre kedvenceik 
(59–42). Időkérés után rendezte 
sorait a Lille, és Mendy távolijá-
val faragott tetemes hátrányából. 
Talán a maga diktálta tempó vett 
ki túl sokat a KSC-ből, de aka-

dozni kezdett az addig betonke-
mény védekezés: a záró 10 perc-
ben több pontot (29) kaptak, 
mint a teljes első félidőben. Ki-
hagyott dobások, eladott labdák 
és sportszerűtlen hibák hozták 
közelebb a franciákat (59–52). 
Most Djokics mester kért időt, és 
úgy tűnt, állandósul a 6-8 pontos 
hazai előny. Egy perccel a vége 
előtt aztán egy pontra felzárkó-
zott a Lille (66–65), ezt tornázta 
fel a végjátékban háromra a KSC.

„Nagyszerű győzelmet arat-
tunk egy euroligás csapat ellen. 

Ez azonban még csak az első 
felvonás volt, meglátjuk, mi vár 
ránk Franciaországban” – érté-
kelt Djokics Zseljko vezetőedző. 
Kollégája, Frédéric Dusart ért-
hetően csapata első és utolsó ne-
gyedben mutatott játékával volt 
elégedett. „Azon leszünk, hogy 
a visszavágón legalább négy 
ponttal nyerjünk. A két csapat 
tudásban nagyon közel van egy-
máshoz, úgyhogy ez nem lesz 
egyszerű feladat” – nyilatkozta a 
franciák mestere. 

 - fl -

A Baka iskola körül kijelölt 
pálya néhány helyen ke-
resztezni fogja a gyalogos 
forgalmat, de a szervezők 
gondoskodni fognak átenge-
dő pontokról. A programról 
további részleteket a www.
szekszardisport.hu oldalon 
olvashatnak, s itt megtalál-
ható a verseny pályarajza is.

STATISZTIKA EUROLIGA 
SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS. 
ATOMERŐMŰ KSC SZEK-
SZÁRD – ESBVA-LM 71–68 
(10–23, 24–5, 18–11, 19–
29). Szekszárd, 1200 néző. 
Vezette: Mihajlov (orosz), 
Jurcevic (horvát), Stan (ro-
mán). SZEKSZÁRD: STU-
DER Á. 13/3, JOVANOVICS 
14/12, GEREBEN 10, Bálint 
2, MCCALL 10/6. Csere: 
Bishop 3/3, Eldebrink 10/6, 
Theodoreán 7/3, Kiss 2. Ve-
zetőedző: Djokics Zseljko. 

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 7–6. 7. p.: 10–14. 9. p.: 
10–21. 12. p.: 16–23. 16. p.: 
24–27. 18. p.: 30–27. 24. p.: 
39–28. 27. p.: 46–37. 30. p.: 
52–39. 33. p.: 59–42. 36. p.: 
59–52. 39. p.: 66–65.
Kipontozódott: Bishop (39. p.).
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FOTÓ: GYKSE

A legjobb 16 közé jutott a GYKSE
Fennállása legnagyobb sike-
rét aratta a szekszárdi Gyer-
mek Kosárlabda Sportegye-
sület kadet csapata, amely 
bejutott a Nemzeti Fiú Ki-
emelt Bajnokság legjobb 16 
csapata közé.

Szeptember utolsó hétvégéjén, 
Körmenden lépett pályára a 
GYKSE U16-os gárdája. Juhász 
Gábor edző tanítványai három 
mérkőzést játszottak a Nemzeti 
Fiú Kiemelt Kadet Bajnokság 
második selejtező körében.

A hosszú utazás még érződött 
a dinamikusabban kosárlabdá-
zó hazaiak elleni nyitómeccsen, 
amelyet a Körmend végül 35 
pontos különbséggel nyert (95–
60). A szekszárdiak azonban 
tudták – erre készültek három 
héten keresztül –, hogy nem a 
vasiak, hanem a Bp. Honvéd és 

a Győr ellen kell nyerniük, ha el 
akarják érni céljukat.

Nos, amikor kellett, jól kon-
centrált a Zsók Áron és Sebes-
tyén Tamás vezérelte GYKSE, 
amely a fővárosiakat szoros vég-
játékban, igazi csapatmunkával 
fektette két vállra (94–88), míg a 
Rába-partiakat nagy különbség-
gel múlta felül (82–59). A szek-
szárdi együttesből Zsók Á. a két 
győztes találkozón összesen 51 
pontot szerzett, míg Sebestyén 
mindkétszer 16 egységig jutott.

Sikerével az Erdősi Gergő, 
Heimann Gergő, Héjjas Ba-
lázs, Léhmann Dávid, Sáfrán 
Botond, Sebestyén Tamás, Si-
mon János Soma, Szabó Bálint, 
Szűcs Attila, Villányi Gergely, 
Zsók Áron és Zsók Dániel al-
kotta gárda bejutott a Nemzeti 
Fiú Kiemelt Kadet Bajnokság 
legjobb 16 csapata közé.  SZV

CrosSzekszárd – terepkerékpáros Magyar Kupa
Október 21-én vasárnap is-
mét Szekszárdra látogat a 
magyar cyclocross mezőny 
színe-java. A bringások ti-
zenegy kategóriában fogják 
összemérni tudásukat a kü-
lönleges „lakótelepi” pályán.

A megyeszékhelyen nagy hagyo-
mányai vannak a kerékpársport-
nak, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az ország egyik legnagyobb 
múlttal rendelkező országúti ver-
senye a Gemenc Nagydíj. A szer-
vező Szekszárdi Sportközpont 
NKft. – amely 2017 után máso-
dik alkalommal szervez terepke-
rékpáros magyar kupafutamot 
– elsődleges célja természetesen 

a kerékpározás népszerűsítése, 
ennek megfelelően esett a hely-
színválasztás ismét a Baka István 
Általános Iskola körülötti területre 
és a mellette elterülő dirt pályára.

A cyclocross versenyeket az or-
szágúti és mountain bike-szezont 
váltva, ősszel és télen rendezik 
1500-3000 méter hosszú körpá-
lyán, amik földutakon, réteken, 

füves területeken, aszfalton, lép-
csőkön, különböző mesterséges és 
látványos akadályokon haladnak 
keresztül. A szakág 1950 óta ren-
dez világbajnokságot.  - rp -

Futsal. Megyei rangadót ren-
deztek a női futsal NB I 3. for-
dulójában, amelyen az Agenta 
Girls Szekszárd FC négy gólos 
sikert aratott a Tolna-Mözs 
vendégeként. Az első találatra 
közel 20 percet kellett várni – 
egy öngóllal szerzett vezetést 
Micskó Márk együttese –, ám 
a fordulást követően már kijött 
a két csapat közötti különbség. 
Előbb a korábbi tolnai közön-
ségkedvenc, az ukrán Anna 
Shulha rövid időn belül kétszer 
is eredményes volt, végül Me-
gyeri Boglárka gólja adta meg a 

„kegyelemdöfést” a hazaiaknak. 
A szekszárdiak két győzelem-
mel és egy döntetlennel vezetik 
az élvonal pontvadászatát. Az 
Agenta Girls a jövő hétvégén 
Miskolcon lép pályára.
Kézilabda. A tisztes helytállás 
reményében léphetett pályára 
a bajnokesélyes Szombathelyi 
KKA vendégeként a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női kézilabda 
csapata. A sérülés miatt Nagy 
Szilviát és Gyenis Patríciát is 
nélkülöző Fekete Gólyák Far-

kas Anita góljával még vezettek, 
de a következő percek hibáit 
kihasználva gyorsan elléptek a 
vasiak. A játéktudásban és fizi-
kálisan is erősebb Szombathely 
fokozatosan növelte előnyét, s 
végül kiütéses sikert (36–15) 
aratott a szétesően kézilabdá-
zó, ezúttal küzdeni tudásban 
sem jeleskedő FGKC ellen. A 
Gólyák vasárnap este a NEKA 
gárdáját fogadják (18:00 óra).
Labdarúgás. A Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapata nem 

tudta megszakítani a Szentlőrinc 
remek őszi sorozatát: Kvanduk 
János edző gárdája kétgólos ve-
reséget szenvedett a baranyaiak 
vendégeként a Közép-csoport 
9. fordulójában (2–0). Hiába 
játszott emberelőnyben egy fé-
lidőn át az UFC, a gólnélküli első 
45 percet követően a Szentlőrinc 
akarata érvényesült, és második 
félidei teljesítménye alapján rá-
szolgált a sikerre. Eldőlt, hogy 
a szekszárdiak október 31-én, 
12:30 órakor fogadják az NB II-
es Budafok együttesét a Magyar 
Kupa hetedik fordulójában.

SPORTHÍREK

Íjászat
A Várta íjász egyesület október 6-án, a tengelici Hotel Orchidea 
körüli parkerdőben rendezte meg 3D íjász versenyét. A legnépe-
sebb csapattal nevező szekszárdi Alisca Nyilai Íjász Egyesületből 
Boros Zoltán, Szeitl Milán és Wehovszky Kíra Tícia arany-, Harka 
Kristóf, Keszler István, Lehőcz Bulcsú és Müller György ezüst-, 
míg Csima Erika bronzérmet szerzett.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hi-
vatal, polgármesteri 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. 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 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.)

AGÓRA MOZI
Október 14., vasárnap

14:30 |  Apróláb

17:00 |  Venom

19:30 |  Sötét folyosók

Október 15., hétfő

14:30 |  Apróláb

17:00 |  Venom

19:30 |  Sötét folyosók

Október 16., kedd

14:30 |  Apróláb

17:00 |  Venom

19:30 |  Sötét folyosók

Október 17., szerda

14:30 |  Apróláb

17:00 |  Venom

19:30 |  Sötét folyosók

Október 18., csütörtök

14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!

17:00 |  Hannah – A Buddhizmus 

útja Nyugatra

19:30 |  Húzós éjszaka az 

El Royale-ban

Október 19., péntek

14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!

17:00 |  Csuklyások  

– BlacKkKlansman

19:30 |  Húzós éjszaka az  

El Royale-ban

Október 20., szombat

10:30 |  Hotel Transylvania 3. 

(matinévetítés)

14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!

17:00 |  Csuklyások  

– BlacKkKlansman

19:30 |  Húzós éjszaka az  

El Royale-ban

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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 érzé-
kenységgel 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

Dr. Csernus Imre dinamikus, 
interaktív előadása népszerű, 
egyedi stílusa, szókimondása 
mindenkit gondolkodásra késztet.

Jegyár: 2.900,- Ft.

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

Az „Operát az operából!” bér-
letsorozat 2. előadása. A Magyar 
Nemzeti Balett előadásában 
Hans van Manen három modern 
darabja – a Trois Gnossiennes 
érzékeny pas de deux-je, az el-
lenállhatatlanul szellemes Black 
Cake és a tüzes energiát árasz-
tó 5 tangó – mellett négy nagy 
klasszikus balett (A hattyúk tava, 
Don Quijote, Spartacus és A ka-
lóz) legjavát láthatja a táncművé-
szet 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 
kikiáltásának 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 
István téri 1956-os emlékműnél.

Ünnepi beszédet mond Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere.

Egyházi áldás: Fodor Péter, 
baptista lelkész. Ünnepi műsor: 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
Bezerédj István Szakképző Isko-
la. Közreműködik: Alisca Brass 
Band, Magyar Nemzetőrség Tol-
na Megyei Szervezete.

A megemlékezés az emlékmű 
koszorúzásával zárul. 

Esőhelyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Rendezvényterem.

2018. október 23. (ledd) 18:00 
– Rendezvényterem
A néma forradalom

Nagytermi filmvetítés – né-
met történelmi dráma (2018.). 
Igaz történet egy kelet-német 
osztályról, amely kiállt a magyar 
forradalmárok mellett. A Berli-
ni Nemzetközi Filmfesztiválon 
bemutatott „A néma forrada-
lom” lebilincselő mozi, amely 
egészen új szemszögből mutatja 
be az 1956-os magyarországi 
forradalom hatásait – és egy ki-
csit mindazt, amit akkor a keleti 
blokk átélt. A film megtekintése 
12 éven aluliak számára nagyko-
rú felügyelete mellett ajánlott! 

Jegyár: 800,- Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 2018. évi Klímaalap keretre 

A pályázható keret összege: 1.000.000,- Ft 
A pályázat célja: A Szekszárd Klímabarát Település Klímastratégiájában megfogalmazott feladatok megvalósí-
tásának támogatása, a saját források kiegészítése. 

A Felhívás szekszárdi lakhelyű, székhelyű magánszemélyek, szervezetek, intézmények Szekszárd közigazgatási 
területén belül megvalósuló programjára, beruházására vonatkozik. 
I. Pályázati cél: Esővízgyűjtő edények (egyszer használt 1000 literes IBC tartály) beszerzése (Jelentkezési adatlap, 
www.zoldtars.hu )

I/.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjtő rendszerének kialakítása

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdon állandó lakhellyel rendelkező 
lakosok, társasházak, oktatási, nevelési in-
tézmények

Jelentkezni kell az 1000 literes IBC tartályért. Kb. 80 jelentkezőnek 5.000,- 
Ft önrész vállalása mellett tudunk tartályt biztosítani. A pályázat elbírá-
lásánál előnyben részesülnek az új pályázók!

700.000,- Ft

II. Pályázati cél: Zöldfelület-gazdálkodás (Pályázati adatlap, www.zoldtars.hu)
II/.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető szaporítóanyagok, segédanyagok: facsemeték, cserjék, fűmag, 
komposzt, karó, stb. 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdi oktatási, nevelési intézmények Társasházak, közös-
ségek (pl. utcák), civilszervezetek  

50.000,- Ft 700.000,- Ft

III. Pályázati cél: Környezeti nevelés (környezetvédelem, klímavédelem, energiagazdálkodás) (Pályázati adatlap, 
www.zoldtarts.hu )

III/. 1. Környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése,  lebonyolítása 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Civilszervezetek, oktatási, nevelési intézmények 50.000,- Ft 150.000,- Ft 

FONTOS! A pályázatot írásban (papíron vagy e-mailben), a Pályázati Adatlapon, illetve Jelentkezési Adatlapon kell 
beküldeni a Szekszárdi Klímakör tevékenységét koordináló Zöldtárs Alapítványhoz (info@zoldtars.hu) legkésőbb 
2018. november 15-ig. Az egyes Pályázati célokra rendelkezésre álló keretösszegek a beérkezett pályázatok függvényé-
ben Szekszárd MJV Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntése alapján átcsoportosíthatók. Bővebb információ kérhető: 
e-mail: info@zoldtars.hu; mobil: 30/9574–835,  Személyes: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91. Fszt.1.

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS!
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata méltóképpen 
kíván megemlékezni az 1956. 
októberi forradalom 62. évfor-
dulójáról.

Az ünnepi megemlékezés és 
a koszorúzás 2018. október 
23-án (kedden) 11:30 órakor 
kezdődik a Szent István téri 
1956-os emlékműnél.

A rendező Babits Mihály 
Kulturális Központ kéri azon 
intézmények és szervezetek 

képviselőit, akik az ünnepsé-
gen koszorút szeretnének elhe-
lyezni az ’56-os emlékműnél, 
hogy koszorúzási szándékukat 
október 19-én (péntek) 12:00 
óráig szíveskedjenek jelezni a 
kulturális központ Információs 
Szolgálatánál (Szekszárd, Szent 
I. tér 10., tel.: 06–74/529–610).

A koszorúkat kérik köz-
vetlenül az ünnepség előtt a 
helyszínre (Szent István tér) 
szállítani.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT,  
DIÁKMUNKA BÖRZE

Az Új Nemzedék Központ, a 
Szekszárdi Ifjúsági önkormány-
zat, a Polip Ifjúsági Egyesület és  
az Esélyt Tolnának Alapítvány 
vár minden érdeklődő diákot, 
aki dolgozni, iskolai közösségi 
szolgálatot teljesíteni vagy ön-
kénteskedni szeretne!
Helyszín: Új nemzedék Közös-
ségi Tér (Piac tér 1., PLACC)
Időpont: 2018. október 19. 
10:00 – 14:00 óráig.
Várják a diákoknak munkát kí-
náló vállalkozások jelentkezését..

UROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS

 
DR. HEGEDÜS MIKLÓS

Rendelési idő:
csütörtök 17:00 – 19:00

7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Bejelentkezés:
06–30/346–7046

(03700)

Kézműves Műhely a Babitsban
Az október 20–23-i hosszú 
hétvégén kézműves foglal- 
kozásokkal és mozi matiné 
vetítésekkel várjuk a kis-
gyermekes családokat a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

2018. október 20., szombat
•  09:00 – 13:00 Kézműves mű-

hely gyerekeknek
•  10:30 Hotel Transylvania 3. 

A matinévetítésre a belépés 
ingyenes, regisztrációs jegy 
váltása a jegypénztárban

•  15:00 – 18:00 Kézműves mű-
hely gyerekeknek.

2018. október 21., vasárnap
•  09:00 – 13:00 Kézműves fog-

lalkozás a Varródoboz tagjaival
•  10:30 Az elrabolt hercegnő. 

A matinévetítésre a belépés 
ingyenes, regisztrációs jegy 
váltása a jegypénztárban

•  15:00 – 18:00 Kézműves mű-
hely gyerekeknek

2018. október 22., hétfő
•  09:00 – 13:00 Kézműves mű-

hely gyerekeknek a Szekszárd-
környéki Foltvarró Egyesülettel

•  10:30 Bűbáj herceg és a nagy 
varázslat. A matiné vetítésre a 
belépés ingyenes, regisztrációs 
jegy váltása a jegypénztárban

•  15:00 – 18:00 Kézműves mű-
hely gyerekeknek

2018. október 23., kedd
•  09:00 – 13:00 Kézműves mű-

hely gyerekeknek a Humán-
szolgáltató Központ közremű-
ködésével

•  10:30 Vigyázz, kész, Morc! 
A matinévetítésre a belépés 
ingyenes, regisztrációs jegy 
váltása a jegypénztárban

•  15:00 – 18:00 Kézműves mű-
hely gyerekeknek

A belépés díjtalan!



2018. október 14.16

 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03685)

+36–70/366–4768

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!

(03692)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(03686)
Wamsler, Servant, Kamino, Etna 

és más kandallókhoz SAMOT téglák 
és egyéb alkatrészek értékesítése, 

közvetlen a gyártótól.

(03702)

7140 Bátaszék, Budai u. 1.
Telefon: +36–30/252–24–82

74/492-506

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

www.agykontroll.hu
facebook.com/agykontroll

(Rákóczi u. 1.)
Október 20, 21, 26, 27.

Információ:
74/528–300

(03699)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2019/2020-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN 

NYELV (ANGOL VAGY 
NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az  angol 
vagy a német nyelvet. A matematika tantárgy 
oktatása is magasabb óraszámban történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye 
alapján készített rangsor szerint döntünk.

Nyílt nap: 
2018. november 09. (péntek) 08:00 – 12:30 óráig.
2018. november 10. (szombat) 08:00 – 10:00 óráig.

Ezt elsősorban a 6 évfolyamos képzés iránt érdeklődő szülőknek, 
diákoknak kínáljuk, de bárki jöhet.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 
Nyílt nap:

2018. november 10. (szombat) 08:00 – 10:00 óráig.
2018. november 30. (péntek) 08:00 – 12:30 óráig

Ezt elsősorban a 4 évfolyamos képzés iránt érdeklődő szülőknek, 
diákoknak kínáljuk, de bárki jöhet.

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.
Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium • 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.
Telefon/fax: +36–74/440–571

E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(03691)


