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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Balassa nap
A megyei kórház névadója, 
a korszerű magyar sebésze-
ti gyakorlat megteremtője, Ba-
lassa János emlékére, valamint 
az intézmény dolgozóinak tisz-
teletére október 12–13-án tar-
tották meg az idei Balassa nap 
eseményeit.
 → 3. oldal

Fehér bot napja
Az országos szövetsége meg-
alakulásának 100. évfordulója 
és a fehér bot napja alkalmá-
ból tartott ünnepélyes megem-
lékezést a Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete 
október 12-én az evangélikus 
templomban.
 → 6. oldal

Zsoltárok
Dicséreteket, zsoltárfeldolgo-
zásokat énekelt Protestáns napi 
hangversenyén, október 14-én, 
vasárnap az evangélikus temp-
lomban a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes és 
vendége, a medinai „Miss-Sió” 
Kórus.
 → 9. oldal

Retro pingpong
Igazi jelenség az asztalitenisze-
ző Németh Károly. Annak el-
lenére, hogy hamarosan a 70. 
születésnapját ünnepli, még 
mindig Karcsiként szólítják 
a szekszárdi fiatalokat segítő 
egykori veszprémi élvonalbeli 
pingpongost.
 → 12. oldal

Szüret végén
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Merre tart Közép-Kelet-Európa?
Dr. Tálas Péter biztonságpoli-
tikai szakértő, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Stratégiai 
Védelmi Kutatóintézetének 
igazgatója tartott előadást 
„Merre tart Közép-Kelet-Euró-
pa” címmel a Vállalkozó Sza-
lon múlt pénteki rendezvé-
nyén a Mészáros Borházban.

Dr. Tálas Péter a térségünk 
sorsát meghatározó jellegze-
tességek között elsőként a de-
mográfiai hullámvölgyet em-
lítette meg. Mint részletezte, 
Közép-Kelet-Európa a világ két 
azon térségébe tartozik, ahol 
ténylegesen fogyott a lakosság, 
míg Nyugat-Európában az el-
múlt 30 évben 19 millióval nőtt 
a lélekszám. Ezzel kapcsolatban 
elmondta, a modern népesedés 
politikának három fő eleme 
van. Az egyik – melyet nálunk 
erőteljesen szorgalmaznak – a 
családpolitika, a másik az egész-
ségügyi szemlélet, mely azt cé-
lozza, hogy minél inkább egész-
ségben éljük az életünket, hogy 
nevelni tudjuk gyermekeinket, 
míg a harmadik a bevándorlás-
sal, a befogadással kapcsolatos 
politika.

A biztonságpolitikai szakér-
tő szerint Európának és benne 

régiónknak nem az lesz a leg-
főbb gondja, hogy érkezik-e a 
térségbe bevándorló, vagy sem, 
hanem az, hogy ki tudjuk-e vá-
lasztani azokat, akikkel együtt 
tudunk élni. Hangsúlyozta, nem 
gondolja, hogy a magyarok, 
vagy a Közép-európai társada-
lom egy az egyben elutasítaná 
a bevándorlást. Hiszen, mint 
mondta, mindenki tud példát 
olyan bevándorlóra, akikkel 
jól elvagyunk, gondoljunk csak 
a korábban érkezettekre, akik 
most például orvosként dol-
goznak.

Az igazgató a demográfia 
mellett a térségünk sorsát meg-

határozó másik jellegzetesség-
nek, nagy problémának azt 
nevezte, hogy a régiós gazda-
ságok kisebb hozzáadott érté-
ket termelnek, mint nyugatiak. 
Kiemelte, meg kell találnunk 
azokat a területeket, ahol a ma-
gyar termékeket szerelik össze 
másutt és nem mi vagyunk az 
összeszerelők, mint például a 
hazánkban működő autógyárak 
esetében.

Dr. Tálas Péter (képünkön)
úgy véli, annak kiderítése, hogy 
melyek ezek a területek, erősen 
fel kell futtatni az oktatási rend-
szert, hogy kreatív és vállalkozó 
kedvű emberek „szülessenek”. 

Utóbbihoz hozzáfűzte, többnyi-
re ma még nem ilyenek vagyunk.

Arról is szólt, hogy azt tartja 
az egyik legnagyobb gondnak 
Közép-Kelet-Európában, hogy 
az itt lévő társadalmakban so-
kan vannak, akik egyszerűen 
nem szeretik azt a munkát, amit 
végeznek. Márpedig, ha valaki 
nem szereti azt, amit csinál, ak-
kor nem is szokott nagyot alkot-
ni az adott területen. Szerinte 
fejlődésünk egyik kulcskérdése, 
hogy tudunk-e változtatni gon-
dolkodásmódunkon. 

 Forrás: kadarka.net

NÉVNAP–TÁR
Október 21. (vasárnap) – Orsolya, Orsika
Orsolya:  1.) latin eredetű; jelentése: kis medve; 

2.) ófelnémet-latin eredetű; jelentése: ló, paripa.
Orsika: az Orsolya rövidített és kicsinyítőképzős származéka.
Október 22. (hétfő) – Előd, Korinna
Előd: magyar eredetű; jelentése: elsőszülött, ős.
Korinna: latin-angol-német eredetű; jelentése: szívecském.
Október 23. (kedd) – Nemzeti Ünnep, Gyöngyvér, Gyöngyi
Gyöngyvér: Arany János névalkotása; jelentése: gyöngytestvér.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja.

Október 24. (szerda) – Salamon
Salamon: héber eredetű; jelentése: békés, szelíd.
Október 25. (csütörtök) – Blanka, Bianka
Blanka: középlatin-spanyol eredetű; jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.
Bianka: a Blanka név olasz formája; jelentése: fényes, ragyogó, fehér.
Október 26. (péntek) – Dömötör, Amanda, Armand
Dömötör: a Demeter magyar alakváltozata; jelentése: jelentése: Démétérnek, 
a föld istennőjének ajánlott.
Amanda: latin eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Armand: Herman francia megfelelője.
Október 27. (szombat) – Szabina, Szabrina
Szabina: latin eredetű; jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
Szabrina: angol eredetű, a Severn folyó nimfájának a nevéből származik.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 21.
(vasárnap)

Október 22.
(hétfő)

Október 23.
(kedd)

Október 24.
(szerda)

Október 25.
(csütörtök)

Október 26.
(péntek)

Október 27.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyenge eső | hidegfront erős széllel 
max. 13o , min. 7o

gyengén felhős 
max. 18o , min. 5o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 15o , min. 6o

eső | kb. 3 mm eső | szeles nap
max. 14o , min. 6o

zápor
max. 11o , min. 2o

gyenge eső
max. 11o , min. 3o

zápor
max. 12o , min. 3o

A Balassa napon dr. Né-
meth Csaba főigazgatótól és 
dr. Vidáné dr. Szűcs Mária 
orvos-igazgatótól vehette át 
főorvosi kinevezését dr. Szí 
Vince (III. számú Belgyó-
gyászati Osztály) és dr. Ko-
vács Gábor (Szülészet-Nő-
gyógyászati Osztály), 
adjunktusi kinevezését pedig 
dr. Komáromi-Fülöp Zoltán 
(Szülészet-Nőgyógyászati 
Osztály), dr. Schipp Ildikó 
(Onkológiai Osztály) és dr. 
Hepp Tamás (I. számú Bel-
gyógyászati Osztály).
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Balassa nap: az egészségügyben dolgozók elismerése
A megyei kórház névadója, 
a korszerű magyar sebésze-
ti gyakorlat megteremtője, 
Balassa János emlékére, va-
lamint az intézmény dolgo-
zóinak tiszteletére október 
12–13-án tartották meg az 
idei Balassa nap eseményeit.

A beadott pályamunkák mind-
egyikét előadásra méltónak 
ítélte a dr. Kondákor István ve-
zette Tudományos Tanács, így 
pénteken 14 orvos és 8 egyéb 
diplomás kolléga mutathatta be 
szakmai tudását a Balassa Pá-
lyázat keretén belül.

A szombati program egy 
kora délutáni ökumenikus is-
tentisztelettel indult a kórhá-
zi kápolnában, majd szakmai 
előadásokkal folytatódott a 
Vármegyeháza dísztermében. A 
díszünnepségen a Tolna Megyei 
Kormányhivatal képviseletében 
dr. Lehőcz Regina köszöntőjé-
ben emlékeztetett: Balassa János 
egész életútja példaként szol-
gálhat korunkban is. A Tolnai 
Járási Hivatal vezetője jelezte: 
a kormányhivatal és a kórház 
céljai az egészségtudatosságra 
nevelésben találkoznak.

A kórház, a rendelőintézet, 
valamint a város példaértékű 

együttműködését méltatta Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
elmondta, a településnek fonto-
sak az egészségügyben dolgo-
zók. A városvezető megerősí-
tette, az önkormányzat minden 
fejlesztés mellé odaáll, amely az 
egészségügyet szolgálja.

A pozitívumokról és a ten-
nivalókról egyaránt szót ejtett 
ünnepi beszédében dr. Németh 
Csaba főigazgató. A pályázatok 
terén az intézmény valameny-
nyi lehetőséggel élt, így került 
kiépítésre a vonalkódos beteg-
azonosítási rendszer, javítottak 
az Onkológiai Osztály kórtermi 
körülményein, modernizálták 
a belgyógyászati labort és ki-
cserélték a tüdőszűrő állomás 
nyílászáróit is. Szeptemberben 
megkezdte működését az in-
tézmény Egészségfejlesztési 
Irodája is, amely a szekszár-
di kistérség lakói számára az 
egészségnevelés, prevenciós 

programok szervezése terén tölt 
be nélkülözhetetlen szerepet.

A főigazgató az intézmény 
működésének stabilizálása 
kapcsán a sürgősségi ellátás és 
a humánerőforrás optimalizálá-
sát emelte ki. Dr. Németh Csa-
ba beszélt a munkaerőhiányról 

is, de pozitívumként említette, 
hogy 12 friss diplomás rezi-
dens kezdi meg a gyógyítást a 
kórházban, a Balassa Ösztöndíj 
keretében pedig jövőre újabb 
három kollégát köszönthetnek 
az állományban.

A főigazgató szerint ahhoz, 
hogy betegeiket megtartsák, s 
azok ne vegyék igénybe más 
kórházak szolgáltatásait, növel-
ni kell az intézmény elismertsé-
gét szakmai és lakossági körben 
egyaránt. Az elismertség növe-
lése érdekében szakmai műhely 
létrehozását ösztönzi.

A Balassa Nap alkalmából 
megannyi díj talált gazdára. Az 
Emberi Erőforrások Minisztere 
által adományozott Pro Sanitate 
díjban Böröcz Istvánné gyógy-
szertári szakasszisztens, vala-
mint Gyöngyösi Sándorné, a 
Sebészeti Osztály osztályvezető 
ápolója részesült.

Miniszteri Elismerő Okle-
velet Csepregi Józsefné mun-
kaügyi előadó, míg nyugdíjba 
vonulása alkalmából dr. Sík 
Erzsébet, a Radiológiai Osztály 
osztályvezető főorvosa és Feil 
Péterné, az Élelmezési Csoport 
munkatársa vehetett át.

Balassa-díjas orvosok: dr. 
Cifra János, a Patológiai Osz-
tály osztályvezető főorvosa; dr. 
Selényi Judit, a Rendelőintézet 
Fogászat- és Szájsebészetének 
osztályvezető főorvosa; dr. Vida 
Aladár Béla, a Szülészet-Nő-
gyógyászati Osztály főorvosa; 
dr. Roth Teréz főorvos, az Or-

topédiai Osztály szakorvosa; 
valamint a Fertőző Osztály kol-
lektívája, köztük dr. Bali Ildikó 
osztályvezető főorvos és dr. 
Győriné Dávid Stefánia diplo-
más ápoló, az osztály főnővére.

Az ápolási terület Balassa-dí-
jasai: Bártfai Szilvia, a Krónikus 
Belgyógyászati Osztály osztály-
vezető ápolója; Feigl Zsolt, a 
Sürgősségi Betegellátó Osztály 
osztályvezető ápolója; Kökény 
Erika, a Mozgásszervi és Kar-
diológiai Rehabilitációs Osztály 
osztályvezető ápolója.

A gazdasági terület Balassa-dí-
jasai: Pirgi József, a Műszaki Üze-
meltetési Osztály munkatársa; 
Mátyás István vízvezeték-szere-
lő, a TMK csoport munkatársa; 
Fábián András gépkocsivezető, 
a Szállítási Csoport munkatársa. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából 
Balassa-díjat vehetett át Bojtos 
Jánosné konyhai kisegítő (Élel-
mezési Osztály) és Horváth Jó-
zsef kertész (Kertészeti Csoport).

A Balassa Pályázat orvos ka-
tegóriájának első díját dr. Tóth 
Gábor, a Sebészeti Osztály szak-
orvosa vehette át, míg egyéb 
diplomás kategóriában Strau-
bingerné Vince Ildikó, a Rönt-
gen és Ultrahang Diagnosztikai 
Osztály szakasszisztense pályá-
zata bizonyult a legjobbnak. A 
közönségdíjat dr. Kovács Dóra, 
a Szemészeti Osztály szakorvo-
sa érdemelte ki.   Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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„Kiemelkedő évjárat lehet”
A borvidék 2400 hektáros 
területén már csak a váloga-
tás- és prémiumborok alap-
anyagai (kékfrankos, merlot 
és cabernet-fajták) vannak 
a tőkéken – mondta el Bősz 
Adrián. Az eddigi tapasz-
talatok alapján a borvidék 
elnöke hozzátette, hogy a 
termés minőségi szempont-
ból a tavalyi évjárathoz ha-
sonló. A fajtától és a szüret 
időpontjától függően 21–22, 
esetenként magasabb must-
fokkal és literenként 6–7 
grammos savtartalommal 
szüretelték a szőlőt. „Az idei 
is kiemelkedő évjárat lehet” 
– jegyezte meg.

Mint mondta, az őszi idő-
járás kedvezett a szőlőnek, 
az egyhetes, szeptemberi hű-
vösebb időszakot a cabernet 
franc és sauvignon, illetve a 
kékfrankos is jól átvészelte. 
A meleg időjárás miatt az 
idei borok mediterrán jel-
legűbbek lehetnek a 2015-
ös, 2016-os évjáratnál, de 
megőrzik a szekszárdi stí-
lusjegyeket.

Bősz Adrián arról is be-
számolt, hogy a szőlő felvá-
sárlási ára a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa által előre 
jelzett, kilogrammonkénti 
123 forint körül alakultak. 
A szekszárdi termelők közül 
sokan előre kötöttek felvá-
sárlási szerződést.  (MTI)
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A végéhez közeledik a szüret a borvidéken
A tavalyihoz hasonló, ki-
emelkedő évjáratra számíta-
nak a termelők a Szekszárdi 
borvidéken, ahol a végéhez 
közeledik a szüret. „Stábunk” 
szerdán Németh János pin-
cészetében járt.

A frissen szedett szőlő illata 
lengi be az Iván-völgyi családi 
borászat udvarát. Az októberi 
nyárban darazsak „falatoznak” 
az érett gyümölcsből kicsepegő 
édes nedűből, az égen seregély 
csapatok húznak át elhagyott 
szemek után kutatva a már le-
szüretelt területeken…

„Nagyon szép a szőlő” – 
konstatálja elégedetten a gaz-
da, miközben a Görögszóból 
ládákban érkezett cabernet 
sauvignont – sióagárdi asz-
szonyok szedték a termést – a 
bogyózóba önti. Németh János 

nem a levegőbe beszél, édesap-
ja halála óta immár a huszadik 
(!) szüretet „vezényli le”.

A feldolgozónál állunk, ide 
érkezik be a termés a 12 hek-
tárnyi saját és bérelt területről, 
és persze a vásárolt tételek is 
ide futnak be. Az évente 40-50 
ezer üveg bort palackozó csalá-
di vállalkozás mintegy 800 má-
zsa szőlőt dolgoz fel. A zömmel 
vörösboros pincészet borainak 
alapanyaga (kékfrankos, caber-
net fajták, merlot, syrah, zwei-
gelt és kadarka) Decsi-hegyen, 
Görögszóban, a Baranya-, Por-
koláb-, Gyűszű- és Iván-völgy-
ben terem.

„Jó évjáratnak ígérkezik” – 
jegyzi meg a borász, s közben 
az érzékszervi vizsgálat kedvé-
ért nagyot harap egy fürtbe. A 
bogyózó garatában sorra tűn-

nek el a szőlőszemek: a préselt 
gyümölcs egy nagy fakádba, a 
csupasz fürtök ládákba, majd 
komposztként a földbe kerülnek.

Az időjárásnak köszönhető-
en hosszúra nyúlt az idei szü-
ret, melyet „Janóék” augusztus 
24-én olaszrizlinggel kezdtek, 
és október 18-án a cabernet 
franc szedésével zártak. A fe-
hér és rosé borok alapanyaga 
mindjárt tartályba került, a 
többi kádon erjed.

„A törkölykalapot minden 
nap 2–3 alkalommal fel kell 
törni, a csömöszölés kézi mun-
kát igényel” – mondja a gazda, 
és artistákat megszégyenítő 
módon, a fakád szélén egyen-
súlyozva „macerálja” a szőlőt. 
Az erjedés folyamata 10-14 
nap alatt megy végbe spontán 
módon.

„Nagyon szép a kadarka, de 
idén talán a kékfrankos a leg-

szebb, amely rosé, siller és bi-
kavér alapanyag is” – folytatja a 
gazda, aki szerint a szeptemberi 
100-120 mm eső nem jelentett 
különösebb gondot, a jég pedig 
„csak” a görögszói területeken 
okozott némi kárt. Németh Já-
nos szerint koncentrált tételek, 
komoly, nagy borok készülnek 
majd a 2018-as évjáratban.

   - fl -

A vízitorna kíméli az ízületeket, segít 
a testsúlycsökkentésben és ellazít! 

A vízben végzett mozgás számos 
olyan tulajdonsággal bír, ami a szá-
raz torna során nem hasznosítható. 
Az izmok, inak, szalagok, ízületek 
terhelése csökken, így azok a moz-
dulatok, amelyek más esetben ne-
hézséget jelentenek, itt könnyeb-
ben mennek.

A víz alatti gyógytorna képes növelni 
az állóképességet, tüdőkapacitást, va-
lamint jót tesz a szívműködésnek és a 
vérkeringési rendszernek is. Segít le-
vezetni a stresszt, a langyos víz nyug-
tató, masszírozó és lazító hatású is. A 
vízitorna képes csökkenteni vagy akár 
meg is szüntetni az egyes testi fájdal-
makat. Érdemes a tornát valamilyen 
száraz tornával kombinálni.

VÍZITORNA MINDENKINEK A PAKSI 
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT GYÓGYFÜRDŐJÉBEN!

PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS RÉSZLEG

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 8:00 – 20:00

Szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon:+36–75/830–830
Ünnepi nyitva tartás:
Október 20–21–22-én:

9:00 –20:00
Október 23-án a Gyógyfürdő 

ZÁRVA tart.

(03723)
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Mindig Magyarország marad az otthona
„Olyan vagyok, mint a kék 
madár” – mondta a Léle-
képítő sorozat legutóbbi 
vendége, Miklósa Erika 
Szekszárdon.

Egy gombostűt sem lehetett 
volna leejteni a Garay János 
Gimnázium dísztermében 
október 15-én. Telt ház várta 
ugyanis Miklósa Erikát, aki 
a 17 évadnál is többet megélt 
Léleképítő előadássorozat leg-
utóbbi vendége volt. Az opera-
énekessel dr. Tóth Csaba Attila 
beszélgetett.

Miklósa Erika sportolónak 
készült, ám erről a tervéről egy 
baleset miatt le kellett monda-
nia. Ekkor fordult a zene felé. 
Minden idők legfiatalabbja-
ként, 19 évesen szerződtették 
a Magyar Állami Operaház-
hoz. Alig két évvel később első 
külföldi fellépése után újabb 
határon túli szereplésre kapott 
lehetőséget: A varázsfuvola 
Éj királynőjének szerepében 
Mannheimból indult világ-
hódító útjára. Több mint 300 
fellépést tudhat maga mögött. 
Londontól Párizsig az összes 
jelentős színpadon játszott, 
szerte a világon lehetősége nyílt 
arra, hogy elkápráztassa tehet-
ségével a zenekedvelő közönsé-
get. A New York-i Metropoli-

tan állandó fellépője. Itthon és 
szerte a világon is óriási rajon-
gótábora van.

A Kossuth-, Liszt- és Pri-
ma-díjas énekesnő meglepő 
nyíltsággal beszélt életéről 
Szekszárdon. Egészen elbűvö-
lő a személyisége: közvetlen, 
szókimondó. Már a puszta 
jelenlétével is magára vonzza 
a figyelmet. „Szabad lelkű va-
gyok. Olyan vagyok, mint a kék 
madár”– mondta az énekesnő. 
Kiemelte, valószínűleg ennek 
köszönhetőek sikerei, az, hogy 
meg tudja élni a pillanatot.

Egészen különleges helyze-
tekben is énekelt már. Egyszer 
a Spanyol Királyi Lovasiskola 
egyik paripájának hátán éne-
kelt. Frici, egy holland fríz volt 

a párja ebben a „szerepben”. A 
ló gazdája az első próbán elme-
sélte Miklósa Erikának, hogy 
már hetek óta a lemezeit hall-
gatják Fricivel. „Elképzeltem 
ezt a szituációt, ahogy szegény 
ló naponta az én kiabálásomat 
hallgatta” – mondta nevetve az 
énekesnő. 

Több hétig próbálták a sze-
repet, aki annyira megkedvel-
te az énekesnőt, hogy még a 
kihangosított előadáson sem 
volt hajlandó fülvédőt viselni, 
hogy hallja a művésznő hangját 
– mesélte szintén mosolyogva 
Miklósa Erika.

Az énekesnő nem csak állat-
barátságáról híres, hanem ha-
zaszeretetéről is. „A sok utazás 
– és Márai meg Wass Albert – 

ébresztett rá arra, hogy meny-
nyire jó is Magyarország” 
– vallja a művésznő. Miklósa 
Erika szereti a vidéket, imádja 
a természetet, ha teheti, szíve-
sen tölti idejét a szabadban. Ez 
talán annak köszönhető, hogy 
gyerekként sok időt töltött 
falun, a nagyszüleinél. Ma is 
falun él, s habár nagyon sokat 
utazik, az otthona mindig Ma-
gyarország marad.  

 SZV
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Kovács Jánosné kapta idén a dr. Thész László díjat
A Magyar Vakok és Gyengén-
látók Országos Szövetsége 
megalakulásának 100. évfor-
dulója és a fehér bot napja al-
kalmából tartott ünnepélyes 
megemlékezést a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete október 12-én a 
szekszárdi evangélikus temp-
lomban.

Kovács Lászlóné a megyei egye-
sület elnöke elmondta, a meg-
emlékezés tisztelgés azok előtt a 
katonatisztek előtt, akik az első 
világháborúban elveszítették lá-
tásukat, majd 1918 októberében 
megalapították a Vakok Szövet-
ségét.

Kovács Lászlóné tudatta, 
Tolna megyében ma több mint 
1800 vak ember él. Többségük 
időskori szembetegség miatt 
veszítette el látását. Egy évtizede 
még évente 130-140 ember va-
kult meg, de az orvostudomány 
fejlődésének hála ez a szám 
csökken: tavaly már kevesebb, 
mint 40 ember veszítette el lá-
tását Tolnában.

Az elnök megosztotta, a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete napi 10–12 
órában nyújt segítséget a rá-
szorulóknak, akik bizalommal 
fordulnak hozzájuk. Többek 
között tanfolyami képzésekkel 
segítenek a munkavállalásban 
és ennek esélyeinek megterem-
tésében. Az egyesület igyekszik 
tanácsot adni a szülőknek, hogy 

látássérült gyermekeik tanulni 
tudjanak, hogy ne segélyen élje-
nek, hanem dolgozó emberekké 
váljanak. Hozzáfűzte, a megyé-
ben 450 munkaképes korú vak 
ember él, közülük mintegy 180 
dolgozik. Érzékenyítő foglalko-
zásokat is tartanak iskolások ré-
szére, mert a gyermekek révén 
lehet szemléletváltást elérni.

Október a látás hónapja. A lá-
tás világnapja október második 
csütörtöke – ebben az évben ok-
tóber 11-re esik –, október 15. 
pedig a fehér bot nemzetközi 
napja. Utóbbi alkalmából a me-
gyei szervezet kéthetes rendez-
vénysorozatot szervezett Tolna 
megyében.

Kovács Lászlóné zárásként 
a segítő civilek mellett köszö-
netet mondott a szekszárdi és 
a megyei önkormányzatnak a 
szervezet részére nyújtott tá-
mogatásért.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere arról szólt, hogy a 
város tartozik köszönettel az 
egyesületnek, mely legyen szó 
ünnep-  vagy hétköznapokról, 
az egyik legaktívabb civil szer-
vezet. A városvezető példaként 
említette a Szeretet Lángja el-
nevezésű rendezvényt, melyet 
az egyesület szervez meg év-
ről évre a Szekszárdi Szüreti 
Napok részeként. Mint Ács 
Rezső fogalmazott, a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete sok megyei szer-
vezet számára is példát mutat 
tevékenységével.

Dr. Gábor Ferenc megyei 
főjegyző Fehérvári Tamás, a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökének üdvöz-
letét is tolmácsolva elmondta, 
a közömbösség a lélek legsú-
lyosabb betegsége. A megyei 
önkormányzat ezt a közömbös-

séget kerüli el, amikor akár örö-
mével, akár gondjával felkeresi 
egy egy-egy civil szervezet és 
annak segítséget nyújtanak. „Az 
a missziónk, hogy a látók és va-
kok, gyengénlátók által érzékelt 
világ között számos hidat épít-
sünk” – fogalmazott a főjegyző. 
Hozzátette, ezért is fordítanak 
kiemelt figyelmet a közösségfej-
lesztésre, hogy a megyében élők 
megkülönböztetett figyelemmel 
legyenek egymásra.

A rendezvényen beszédet 
mondott dr. Vastag Oszkár, a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Szemészeti Osztályának 
osztályvezető főorvosa, emellett 
Németh Judit tolmácsolta Ven-
ter Marianna, a Tolnai Népújság 
szerkesztőjének üdvözletét.

A beszédek után adták át a 
dr. Thész László díjat, melyet 
minden évben olyan személy 
vehet át, aki sok éves, kitartó 
munkájával segítette a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete tevékenységét, célja-
inak teljesülését. A díjat az idén 
a Szent Erzsébet Karitász szek-
szárdi csoportjának elnöke, az 
egyesületet három évtizede se-
gítő Kovács Jánosné kapta. A dí-
jat dr. Thész László lánya, Thész 
Judit és Kovács Lászlóné adta át.

A rendezvényen közreműkö-
dött Béresné Kollár Éva, Bognár 
Cecil, Horenka László, Nagy 
Vendel, Németh Judit, valamint 
Pintér Zsolt és Rákóczi Szilvia.  
 S. V.

Meghívó Léleképítőre
A KÁROLI GÁSPÁR fordította 

VIZSOLYI BIBLIA, és annak 200 
példányban elkészített XXI. 
századi tökéletes másolatá-

nak hiteles története.

Előadó: Daruka Mihály püspö-
ki tanácsos, a Vizsolyi Biblia-
nyomtató Műhely vezetője.
Időpont: 2018. október 26. 

(hétfő) 18:00 óra
Helyszín: Garay János  
Gimnázium, díszterme

7100 Szekszárd, Szent I. tér 7–9.
Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő házigaz-

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

BELÉPÉS DÍJTALAN

Halottak napjára
A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíja Tagoza-
ta Halottak napja alkalmából 
október 25-én és 26-án (csü-
törtök – péntek) kedvezmé-
nyes virág, gyertya és koszorú 
árusítást tart 8:00 és 15:00 óra 
között Szekszárdon, az Arany 
János utca 12. szám alatti vi-
rágüzletben. 

Szeretettel várunk minden 
nyugdíjas és nagycsaládos vá-
sárlót!

Használtruha

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart 2018. október 29-én (hét-
fő) 8:00 és 9:00 óra között 
Szekszárdon, a Dózsa György 
u. 1. alatt.

Rossz idő esetén a ruhaosz-
tást november 5-én tartják. 
Ugyanitt, ugyanekkor lehetőség 
lesz az 2018. évi tagdíjak befize-
tésére is. 

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót!

Meghívó
Honnan ered a Mindenszentek 
ünnepe és a Halottak napja?

Az Új Nemzedék Központ 
szervezésében Fekete Zoltán atya, 
katolikus pap tart előadást, amely-
ben beszél a Mindenszentek ün-
nepének eredetéről, a halottaink-
ról való megemlékezésről.

Szeretettel várnak minden 
téma iránt érdeklődőt az Új 
Nemzedék Közösségi Térben 
(Szekszárd, Piac tér 1.) 2018. ok-
tóber 29-én, hétfőn 17:00 órakor.

Reformáció
Az Új Nemzedék Központ 
szervezésében dr. Kaszó Gyula 
szekszárdi református lelkipász-
tor tart filmvetítéssel egybekö-
tött előadást és beszélgetést „A 
megújulás lehetősége: refor-
máció” címmel.

Szeretettel várnak minden 
téma iránt érdeklődőt az Új 
Nemzedék Közösségi Térben 
(Szekszárd, Piac tér 1.) 2018. 
október 26-án, pénteken 18:00 
órakor.

Vármegyeházi esték: nyolc előadás az idei évadban
Nyolc előadást hallhatnak 
a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal és a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum szervezésében 
megtartandó Vármegyehá-
zi Esték sorozat vendégei a 
2018/2019-es évadban.

Dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott a rendezvénysorozat-
ról kedden tartott sajtótájékoz-
tatón felidézte, a Vármegyeháza 
dísztermének adottságait ki-
használva 2015 óta rendeznek 
a hely szelleméhez illő esteket. 
Mint tudatta, rétegigényeket 
kiszolgáló, hiánypótló progra-

mot kívánnak szervezni, mely 
üde színfoltja a város kulturális 
életének. Az estek témája széles 
palettán mozog: az érdeklődők 
a történelmi témáktól egészen 
az operáig hallhatnak előadá-
sokat, fellépőket.

A kormánymegbízott szólt 
arról is, hogy a rendezvények 
nagy többsége ingyenes, a be-
lépti díjas estek bevételéből 
pedig a Szekszárdi Liszt Ferenc 
Zeneiskolát támogatják, így a 
rendezvények egy része karita-
tív célt is szolgál.

A Vármegyeház Esték kereté-
ben az idén nyolc előadást tarta-

nak. A nyitó esten, október 18-án 
Baka István és Lányi Péter emlék-
hangversenyt hallhattak az érdek-
lődők, majd november 21-én 17 
órától dr. Udvardy György me-
gyéspüspök tart előadást „Eucha-
risztia – az élet kenyere” címmel.

Az új évben, január 24-én 
Raffay Ernő történész részvé-
telével tartják meg az első előa-
dást, melynek címe „Ady és a 
Nyugat”, majd február 14-én 
„Bundagallér köpönyeg, hazu-
dok, ha van kinek” címmel a 
kakasdi Sebestyén István tart 
mesemondó estet. Március 
21-én „Tavaszköszöntő hang-

versenyt” szerveznek a Szek-
szárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 
tanárainak részvételével, míg 
áprilisban „Mesteri Dallamok” 
címmel az opera és az operett 
irodalom remekműveiből hall-
ható majd ízelítő.

A 2018/2019-es évad utolsó 
előadása a június 8-i Pünkösdi 
Mini Fúvós Fesztivál lesz, mely-
nek érdekessége, hogy a Várme-
gyeháza udvarán rendezik meg. 
Az estek a „Baka István – Lányi 
Péter emlékhangverseny” és a 
„Mesteri dallamok” című előa-
dás kivételével ingyenesen láto-
gathatók.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03713)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Október 22-től október 26-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

N
em

zeti ünnep

(03709)

MENÜ Október 22. Október 23. Október 24. Október 25. Október 26.

„A”
1050 Ft

Gulyásleves Csontleves Karalábéleves

Grízes metélt, 
barackíz

Szárazbab-
főzelék, 

sült kolbász

Mustáros 
csirkecomb, 

rizs

„B”
1050 Ft

Gulyásleves Csontleves Karalábéleves

Bakonyi 
sertésragu,

rizs

Rántott 
csirkecomb-

filé, tepsis 
burgonya,

savanyúság

Bolognai
spagetti,

sajt

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista sajt 
rántva, 

cukkinis 
jázminrizs, 

tartár

Trappista sajt 
rántva, 

cukkinis 
jázminrizs, 

tartár

Trappista sajt 
rántva, 

cukkinis 
jázminrizs, tartár

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Pulykasteak,
vajas párolt 

zöldség

Pulykasteak,
vajas párolt 

zöldség

Pulykasteak,
vajas párolt 

zöldség

(03715)

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.

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

(03718)

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

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

A feladat: ruhagyűjtő konténerek kiürítése. 
Elvárások: B kat. jogosítvány és jó � zikai állóké-

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
37

20
)

Zsoltárfeldolgozások a Gárdonyi kórus hangversenyén
Október 14-én, vasárnap az 
evangélikus templomba vár-
ta az érdeklődőket Protes-
táns napi hangversenyére a 
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes. 

A közel két és fél évtizede szol-
gáló egyházi énekkart 1994-ben 
alapította nagytiszteletű Lemle 
Zoltán Csokonai Vitéz Mihály 
alkotói-díjas református lelki-
pásztor. Úgy gondolta, öröm-
mondó békekövetként szol-
gáljanak – elsősorban – Tolna 
megye református gyülekezete-
iben. Ez vezérelte őket megala-
kulásuk kezdetén és teszik ezt 
mind a mai napig. Vasárnapi 
hangversenyük a „Családok 
Éve” programsorozathoz is kap-
csolódott.

A rendezvény bevezetéseként 
a református lelkész és költő, 
Bódás János „Őszi rapszódia” 
versének egy részletét tolmá-
csolta Máté István, a Garay Já-
nos Gimnázium diákja, majd 
dr. Máté István önkormányzati 
képviselő, a közgyűlés Humán 
Bizottsága elnökhelyettese kö-
szöntötte a fellépőket, közremű-
ködőket és a vendégeket.

A Gárdonyi kórus a „Protes-
táns-napi” hangversenyre idén 
is hívott vendéget: a református 
„Miss-Sió” Kórus Medináról 

érkezett. Az egykor a Gárdo-
nyiban énekelt Szabóné Gáncs 
Tünde ének-zene szakos tanár 
– akinek három évtizedes mun-
kássága a Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság „Kulturális örökség” 
kategóriájába is bekerült – ala-
pító tagként segíti a medinai 
kórus munkáját, melynek mű-
vészeti vezetője lánya, Sáfrány-
né Szabó Tünde. A „Miss-Sió” 
kórus műsorában Mozart és 
Palestrina darabok mellett tra-
dicionális spirituálé és bukovi-
nai székely népdal is szerepelt.

A hangversenyen a „házigaz-
da”, Sefcsik Zoltán evangélikus 
lelkész mondott áhítatot, mely 
előtt Sándor Sebestyén Ábel, 
a Garay gimnázium tanulója 
(tanára: Pecze István) adta elő 
trombitán Albinoni: „F-dúr 
concerto” című művének első 

tételét, orgonán kísért Lozsányi 
Tamás művésztanár.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes fellépése 
előtt újabb hangszeres muzsika 
következett: a Szekszárdi Ifjúsá-
gi Fúvószenekarban is együtt ze-
nélő két garays diák, Orbán Réka 
Csilla és Balogh Nóra, valamint 
tanáruk, Papp Máté alkotta kla-
rinét trió Händel: „Sarabande” 
című művét szólaltatta meg. 

A Naszladi Judit karnagy 
dirigálta Gárdonyi kórus a re-
formációra emlékezve dicséret- 
és zsoltárfeldolgozásokat adott 
elő. Előbb Distler: „Áldjad én 
lelkem az Urat”, majd Mendels-
sohn Bartholdy: „Csak Tehoz-
zád térek Uram” kezdetű műve-
ket hallhatta a közönség.

A 89. zsoltárt Goudimel fel-
dolgozásában szólaltatta meg az 

énekkar, majd Bárdos Lajos ze-
neszerző Ady Endre „Az Úr ér-
kezése” című versére írt vegyes 
kari műve csendült fel. Ugyan-
csak a magyar komponista 
feldolgozásában hangzott el a 
23. zsoltár első verse, a kórust 
Lozsányi Tamás orgonaművész 
kísérte.

Smetana: „Szárnyaival véd 
az Úr” című alkotása is zsoltár-
versre épül: a cseh zeneszerző a 
91. zsoltár 4. versét zenésítette 
meg. Műsora végén az énekkar 
Szokolay Sándor: „Miatyánk” 
című kórusművét adta elő.

Az Országos Protestáns Na-
pok bejelentett Tolna megyei 
rendezvényének zárásaként a 
két református énekkar az „Is-
ten visz majd tovább” kezdetű 
kórusművet énekelte el. 

 SZV

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

(03714)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: S
ZV

Visszavárják őket Erdélybe
Gyulafehérváron adott nagy 
sikerű koncertet a közelmúlt-
ban két szekszárdi énekes, 
Málinger Anita és Kovács 
Gergő.

Idén negyedik alkalommal 
rendezték meg az „Ősszel 
érik babám a fekete szőlő” cí-
met viselő gyermek néptánc 
találkozót Gyulafehérváron, 
melynek záró báljára kapott 
meghívást Málinger Anita 
és Kovács Gergő. A két fiatal 
szekszárdi énekes nagy öröm-
mel vállalta a felkérést, melyet 
dr. Ladányi Árpád, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) elnökétől (képünkön 
jobbról) kaptak.

A csaknem két órás koncert 
helyszíne a gyulafehérvári Parc 
Hotel volt, ahol Anita és Gergő 
több mint százötven határon 
túli magyar előtt lépett fel. Mű-
sorukban felcsendültek ismert 
magyar operett részletek, film-
zenék, retro- és nosztalgia slá-
gerek, melyeket együtt énekelve 
és táncolva adtak elő a bálon 
résztvevőkkel.

A nagy sikerre való tekintettel 
az énekesek újabb felkéréseket 
kaptak Erdély más településeire 

is, melyeket a két szervező, Tajti 
Zoltán és Janicska Zsuzsa már 
most elkezdett szervezni.   SZV
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Október 14-ei rejtvényünk megfejtése: Charles Gounod, Faust, Szapphó
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Takács Ferencné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését október 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Amikor Istennel kell tusakodnunk
„Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, 
egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért meg-
ütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csí-
pőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta 
Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak 
el, amíg meg nem áldasz. (...) És megáldotta őt. Jákób Penúélnak ne-
vezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, 
mégis életben maradtam.”  (1Móz 32, 25-31)

Jákób ősatyánk életének egy dön-
tő fordulópontjához ért, amikor 
hosszú évek után hazatérni ké-
szült Kánaán földjére. Mielőtt 
azonban beléphetett volna oda, 
át kellett kelnie a határfolyó egyik 
pontján, a Jabbók-gázlón. És itt 
Isten várt rá, hogy birokra kelljen 
vele! Nem hagyta nyugodni: tusa-
kodtak hajnalig, míg végül Jákób 

felismerte, hogy vesztésre áll, így 
aztán felkiáltott – Hóseás próféta 
megjegyzése szerint (Hós 12,4) 
sírva, könyörögve – „Nem bo-
csátlak el, míg meg nem áldasz!” 
Mintha csak azt mondta volna: 
„Bocsáss meg, újíts meg, emelj fel, 
tölts el új erővel és új kezdettel!” És 
az Úr – én így képzelem –  meg-
állt előtte és gyengéd erővel tette rá 

kezét, hogy megújítsa életét és új 
nevet kapjon: Jákób helyett Izrael, 
csaló helyett Isten harcosa.

Különös erő árad ebből a je-
lenetből, mert bár egy konkrét 
személy életének egyik legsze-
mélyesebb történése ez, mintha 
mindnyájunk hitbeli élettörténeté-
nek tipikus ősi példája lenne. Mert 
ez a gázló mindnyájunk életében 
ott van, és csak akkor jutunk át 
rajta, ha őszintén szembe nézünk 
életünk Urával.  A hívő ember éle-
tében is elérkezik ez az alkalom 
(sokan azt mondják, hogy valahol 
az életközép táján), amikor kény-
telenek vagyunk számot adni ar-
ról, hogy mit gondolunk magunk-
ról és Őróla, hogy igazából miben 

és kiben is bízunk az örök életünk 
kapcsán és mit gondolunk a Krisz-
tus irgalmáról. 

Össze kell törnie becsvágynak, 
önhittségnek, hamis illúziónak, 
hogy valami új kezdődhessen. Le 
kell lepleződnie a bűnnek, hogy a 
kegyelem igazi életet leheljen be-
lénk. Istenünk birokra akar kelni 
velünk, hogy legyőzzön, majd fele-
meljen. Szinte a megsemmisülésig 
a földre vigyen, és aztán felma-
gasztaljon... Mert az nem is kér-
dés, hogy Urunk miért kel tusára 
ősatyával és mai embereivel: azt 
akarja, hogy ne hitvány csalók, 
hanem az Ő harcosai legyünk. 
Ígéret földjére átvinni, életet men-
teni és újítani akar. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

„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

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Sza-
badegyetem VI. évfolyamának 
7. előadására és beszélgetésére, 
amelynek témája: „A bioritmus 
szerepe az emberi egész-ség-
ben”. Sérülékeny idegrendszer, 
alulműködő immunrendszer, 
felborult hormonrendszer? Lehet 
köze a bioritmusnak mindehhez?

Előadó: Prof. Dr. habil Dinya 
Zoltán, a Magyar és Orosz Tu-
dományos Akadémia doktora 
Debrecenből.

Időpont: 2018. október 31. 
(szerda) 17:00 óra.

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

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke, +36–20/473–
0644, +36–74/511–721
www.mentalmuhely.hu

UROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS

 
DR. HEGEDÜS MIKLÓS

Rendelési idő:
csütörtök 17:00 – 19:00

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

(03717)

Dr. Pilisi Gábor vehette át a Szőlő-Szem emlékplakettjét
Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a 
Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság vezetője vehette át a 
Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület 
emlékplakettjét az egyesület 
múlt pénteki nagygyűlésén, 
melyet a PTE KPVK aulájában 
tartottak meg.

Az eseményen Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere és Csá-
szár János, az egyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Ezt követően a bűnmegelőzés 
nemzeti stratégiájáról tartott 
előadást dr. Garamvölgyi Lász-
ló rendőr dandártábornok, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-

nács kommunikációs igazgató-
ja. A rendezvényen részt vett dr. 
Christián László, az Országos 
Polgárőr Szövetség SZEM ta-
gozatának elnöke, aki a „Szom-
szédok Egymásért Mozgalom” 
megújításának jövőbeli lehető-
ségeiről beszélt.

A rendőrség bűnmegelőzési 
munkájáról Huszti Gábor őrnagy, 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosz-
tályának vezetője tartott előa-
dást. Ezt követően tájékoztatta 
a megjelenteket a nemrégiben a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
által kiírt pályázaton elnyert „Út-
jelző – Reflektorfényben az ifjú-
ságvédelem” című projektről. A 

program keretében a Tolna me-
gyei rendőrök három megyében 
– Tolna, Somogy, Baranya – ösz-
szesen 15 ifjúságvédelmi előadás 
megtartására kaptak lehetőséget.

A rendezvény második ré-
szében a Szőlő-Szem Moz-
galom Civil Bűnmegelőzési 
Egyesület alelnöke, Baloghné 
Gaál Zsófia értékelte az elmúlt 
időszak munkáját. Előadá-
sában méltatta a rendőrség 
bűnmegelőzési tevékenységét 
és egyesületükkel való szoros 
közreműködést.

Az esemény zárásaként elis-
merések átadására került sor. 
Császár János a Szőlő-Szem 
egyesületért végzett tevékenysé-
ge elismeréséül emlékplakettet 
adományozott dr. Pilisi Gábor 
r. ezredesnek, a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányság vezetőjének.

   Forrás: kadarka.net
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Az Európa Kupában folytathatja a KSC Szekszárd
Szerda este, Lille-ben 16 pon-
tos vereséget szenvedett az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
az Euroliga selejtező vissza-
vágóján. Ezzel eldőlt, hogy 
Djokics Zseljko vezetőedző 
együttese a 2018/2019-es 
idényben is az Európa Kupá-
ban próbálhat szerencsét.

Egy évvel ezelőtt a Montpelli-
er, most az ugyancsak francia 
ESBVA-LM csapata állta útját 
a szekszárdiak euroligás álmá-
nak. Akkor egy, ezúttal három 
ponttal nyert otthon a KSC, s a 
kiharcolt minimális előny nem 
tartott ki...

Ez a realitás – erről beszélt 
a mérkőzést követően Djokics 
Zseljko vezetőedző is. Persze, 
ettől még fáj, ettől még szo-
morú, hogy Studerék idén sem 
nézhetnek szembe a kontinens 
legerősebb női kosárlabda 
klubjaival, de a második számú 
nemzetközi kupasorozat is bő-
ven kínál fejlődési, tapasztalat 
szerzési lehetőséget a szekszár-
diaknak.

„Sok szerencsét a Lille-nek 
az Euroligában, megérdemli, 
hogy ott szerepeljen. A francia 
csapat jobban szedte a lepatta-
nókat és több könnyű kosarat is 
szerzett, ez döntött. Sajnos több 
kulcsemberem ezen a meccsen 
nem azon a szinten kosárlabdá-

zott, amin tud” – nyilatkozta a 
lefújást követően a szekszárdiak 
vezetőedzője.

„Nekünk az Európa Kupa a re-
alitás, ezt mindannyian tudtuk, 
de álmodtunk az euroligás sze-
replésről. Azt gondoltam, Fran-
ciaországban is van esélyünk 
nyerni, de nem játszottunk jól. 
Bizonytalanok voltunk, a hely-
zeteinket nem értékesítettük, s 

a második félidőben domináló 
Lille eldöntötte a mérkőzést. A 
vereség miatt persze szomorú 
vagyok, de holnap egy új nap 
kezdődik, új kihívások várnak 
a csapatra” – értékelt Djokics 
Zseljko.

A KSC az Európa Kupa 
G-csoportjába került, ahol a 
szlovén ZKK Cinkarna Celje, a 
szlovák Ruzomberok és a tava-

lyi sorozatból már ismerős cseh 
Nymburk együtteseivel talál-
kozik. Az első mérkőzést jövő 
szerdán, hazai pályán a szlovén 
Celje gárdája ellen vívják Bá-
lint Rékáék. Az előző kiírásban 
újoncként messzire jutott a 
Szekszárd, miért ne lehetne ott 
idén is az EK legjobb csapatai 
között…  - fl -

ESBVA-LM – Atomerőmű 
KSC Szekszárd 77–61 (15–
13, 23–20, 23–10, 16–18). 
Villeneude d’Ascq, Le Pala-
cium, 1700 néző. KSC: Stu-
der Á. 2, N. Jovanovics 7/3, 
Gereben 3, Bishop 4, McCall 
10. Csere: Eldebrink 20/15, 
Theodoreán 3/3, Kiss V. 12, 
Mansaré, Bálint R. Vezető-
edző: Djokics Zseljko. A Lille 
legjobb dobói: Mendy 21/9, 
Evans 14/3, Bär 11/3, Bjor-
klund 10/6, Diallo 10.

Az eredmény alakulása: 
3. p.: 6–0. 5. p.: 6–5. 12. p.: 
20–18. 16. p.: 28–22. 19. p.: 
35–27. 23. p.: 40–33. 26. p.: 
51–38. 26. p.: 70–58.

A párharcot az ESBVA- 
LM nyerte 145–132-es ösz-
szesítéssel.
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Az Európa-bajnokságot vette célba az örökifjú pingpongos
Igazi jelenség az asztali-
teniszben Németh Károly. 
Annak ellenére, hogy hama-
rosan a 70. születésnapját 
ünnepli, Karcsiként szólítják 
a 2000-es évek elején Szek-
szárdra került veszprémi ve-
gyészmérnököt, aki kedvenc 
sportágának hódolva hamar 
sokakkal tegező, „visszakar-
csizó” viszonyba került.

Fénykorában – végig járva a 
„szamárlétrát” – a serdülőtől 
eljutott egészen NB I-es veszp-
rémi csapatig. Amikor abba-
hagyta, még évtizedeken át má-
sodik vonalbeli nívón játszott, 
így az a sok-sok tömegverseny, 
amit országszerte rendeztek, 
nem vonzotta. A híre még ide-
érkezése előtt megelőzte. Sáth 
Sándor mondta róla: „Németh 
Karcsival jól járunk, még min-
dig remekül játszik. Számíthat 
rá a nagymányoki csapat, ám 
ha összejön Szekszárdon is az 
NB III, annak örülne a legjob-
ban. Mindamellett segíthet akár 
férfi, akár női vonalon az után-
pótlás-nevelésben, mert imád 
gyerekkel, fiatalokkal játszani, s 
edzőpartnernek is kiváló.”

A Szekszárd AC akkori 
szakmai igazgatójának prog-
nózisa bejött: Nagymányokon 
örömmel fogadták az NB III-
as csapatnál, aztán Kizakisz 

Georgiosz hívására visszatért 
Szekszárdra, és az akkor induló 
harmadosztályú férficsapat osz-
lopos tagja lett.

„Nagyon sajnáltam, hogy két 
év után nem volt lehetőségünk 
folytatni” – mondja Németh 
Károly a , megszűnt szekszárdi 
NB III-as csapatról. Időt, pénzt 
és energiát nem sajnálva, hogy 
szenvedélyének hódoljon, visz-
szatért Nagymányokra, majd 
– miután a két klub időköz-
ben fuzionált – Bonyhádra. A 
Völgység fővárosában 69 éve-
sen még segítette az NB II-es 
feljutást... Maradhatott volna 
Bonyhádon, de a csípőízület 
olyan jeleket adott, ami okán 
a versenysportból visszavonu-
lót fújt az ifiként Jónyerrel és 

Klampárral egy ranglistán sze-
repelt asztaliteniszező.

Retro ping-pong
Játéka – nevezzük retro aszta-

litenisznek – ma már kuriózum. 
Kevés ilyen védő pingpongost 
lehet látni, aki bárhol is játszott, 
eredményes csapattag tudott 
lenni. Egyedi stílusa miatt ma 
is szívesen választják őt edző-
partnernek a játékosok.

„Pedig nem így indult a pá-
lyafutásom” – mondja. „Apám 
volt az edzőm, aki sokoldalú já-
tékosnak nevelt. Amikor 10–12 
év kimaradt az asztalitenisz-éle-
temből, s újra ütőt fogtam, egy-
szerűen nem állt rá a kezem a 
támadójátékra. Belekénysze-
rültem a védőformációba, amit 

hamar elfogadtam, s a sikerél-
mények sem maradtak el.”

Ez utóbbiakra még a hete-
dik ikszhez közeledve, sőt azon 
túl is vágyik, ezért visszatért a 
veteránok mezőnyébe. Kategó-
riájában – már a legidősebbek 
közé tartozva – úgy tízedik a 
ranglistán, hogy kevés verse-
nyen tudott részt venni. Na, 
majd most...

„Decemberben betöltöm a 
hetvenet, új kategóriába lépek: 
én leszek a legfiatalabb a 75-ig 
terjedő korcsoportban, így re-
ménykedem az előrelépésben. 
A balatonfüredi veterán ver-
senyen párosban indultam, és 
nyertünk, miképpen Karcagon 
is, ahol egyéniben harmadik 
lettem. A sikerek fényében úgy 
döntöttem, benevezek a jövő 
évi veterán EB-re” – avatott be 
a terveibe Németh Károly.

Németh Karcsi nem marad 
folyamatos edzés nélkül. Hi-
úságát felettébb legyezi, hogy 
Szekszárdon újra felkérték: le-
gyen „játszótársa” a pallérozódó 
tehetségeknek.

„Felemelő élmény, s egyben 
megtisztelő feladat, amikor az 
ország talán legjobb gyermek 
korosztályú játékosával, a kis 
Kizakisszal, Nikosszal gyakorol-
hatok” – teszi hozzá az immár 
hivatalosan is veterán játékos.  

 B. Gy.

Cselgáncs. Október 6-án ren-
dezték meg Kecskeméten a 
Zsoldos Zsolt emlékversenyt, 
melyen a Gemenc Judo Klub ser-
dülő és ifjúsági korú sportolói is 
tatamira léptek. A szekszárdiak 
közül az ifjúsági lányok 63 kg-os 
súlycsoportjában Vaskó Kamilla 
ezüstérmes lett, míg 52 kg-ban 
Trunk Zita ötödikként zárt. 
Ugyancsak ötödik lett a fiúknál 
Sándor Gábor (55 kg) és Mar-
czy Tivadar (60 kg). A serdülő 
lányok mezőnyében Hunyadi 
Petra (63 kg) a dobogó második 
fokára állhatott fel, míg a fiúk-
nál Sárosdi Ákos (50 kg) arany-, 
Sándor Gábor (55 kg) pedig 

bronzérmes lett. Ugyanebben a 
súlycsoportban Sándor Máté, 40 
kg-ban pedig Metzger Botond 
lett hetedik, míg Hilbert József 
(66 kg) ötödikként zárt.
Futsal. Az NB I-es bajnok-
ság éllovasa, az Agenta Girls 
Szekszárd FC két új játékosa is 
ott van a legjobb góllövők kö-
zött. A listát 3 találattal vezeti 
– „társbérletben” – az ukrán 
Anna Shulha, míg a kétgólosok 
között találjuk Megyeri Bog-
lárkát. Micskó Márk együttese 
vasárnap a Miskolc otthonában 
lép pályára, amely kiesett a ku-

pából a másodosztályú Debre-
ceni EAC ellenében.
Kézilabda. Az NB I/B-s női 
kézilabda bajnokság 4. fordu-
lójában a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia fiatal együttese lá-
togatott Szekszárdra, melyet 
egy hónappal ezelőtt a Fekete 
Gólyák egyszer már legyőztek. 
A Magyar Kupában aratott FG-
KC-sikert azonban nem követ-
te újabb a bajnokságban, sőt a 
60 perc alatt 61 találatot hozó 
mérkőzésen a NEKA kiütéses 
győzelmet aratott. A 41–20-as 
vendégsikerrel zárult találkozó 

hazai szempontból egyetlen 
pozitívuma, hogy a sérülésé-
ből felépülő Nagy Szilvia tudta 
vállalni a játékot…
Labdarúgás. Szentlőrinc után 
ismét idegenben szenvedett 
2–0-ás vereséget a Szekszárdi 
UFC. A labdarúgó NB III Kö-
zép-csoportjának 10. forduló-
jában Kvanduk János együtte-
se hiába játszott szervezetten 
a mezőnyben, a Rákosmente 
otthonában megint csak hely-
zetekig jutott. Vereségével a 13 
pontos UFC – amely vasárnap 
(14:00 óra) a rivális Taksonyt 
fogadja – visszacsúszott a ta-
bella 9. helyére.

SPORTHÍREK

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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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
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály 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 21., vasárnap
10:30 |  Az elrabolt hercegnő
14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel
17:00 |  Csuklyások  

– BlacKkKlansman
19:30 |  Húzós éjszaka az  

El Royale-ban
Október 22., hétfő

10:30 |  Bűbáj herceg és a nagy 
varázslat (matinévetítés)

14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!
17:00 |  Nyitva
19:30 |  Húzós éjszaka az  

El Royale-ban
Október 23., kedd
10:30 |  Vigyázz, kész, Morc! 

(matinévetítés)
14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!
17:00 |  Nyitva
18:00 |  A néma forradalom 

(nagytermi filmvetítés)
19:30 |  Húzós éjszaka az  

El Royale-ban
Október 24., szerda
14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!
17:00 |  Nyitva

19:30 |  Húzós éjszaka az  
El Royale-ban

Október 25., csütörtök
14:30 |  A néma forradalom
17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 

az élet
19:30 |  Legénybúcsú Bt.
Október 26., péntek
10:30 |  Bogyó és Babóca  

– 13 új mese  
(Országos rajzfilmünnep)

14:30 |  40 éves a kockásfülű nyúl 
(Országos rajzfilmünnep)

17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 
az élet

19:30 |  Legénybúcsú Bt.
Október 27., szombat
10:30 |  A magyar animáció 

aranykora a Mézga csa-
láddal és Dr. Bubóval

14:30 |  Kutyák és gazdáik: 
Boxi, Detti és Drót  
(Országos rajzfilmünnep)

17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 
az élet

19:30 |  Legénybúcsú Bt.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. október 23. (kedd)  
– Szent István tér
Nemzeti ünnep

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

10:30 Szekszárdi Kamarazene-
kar ünnepi hangversenye a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Rendezvénytermében. Műsoron: 
Bach, Purcell, Bizet és Debussy 
művei. Művészeti vezető: Földesi 
Lajos. Közreműködik: Farkas Judit 
(szoprán), Józsa Dalma (hegedű).

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

Ünnepi beszédet mond Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-
re. 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. Esőhely-
szín: Babits Mihály Kulturális 
Központ, Rendezvényterem.

2018. október 23. (kedd) 18:00 
– Nagytermi filmvetítés
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.

2018. október 25. (csütörtök) 
18:00 óra – Márványterem
Kozmikus utas

Ifj. Kunhegyesi Ferenc könyv-
bemutatóval egybekötött kiállítás 
megnyitója. A tárlatot megnyitja: 
Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsan-
na művészettörténész.

A kiállítás megtekinthető no-
vember 16-ig, hétfőtől szombatig 
10:00 és 18:00 óra között, vasár-
nap zárva.

2018. október 24–25. – Színház-
terem
Keszekusza varázspálcája

Óvodás és Kisiskolás Bérlet 
előadása. Múzs-Art Színházi és 
Művészeti Műhely öko-mese 
musical. A biztonságot nyújtó 
varázslólak a tavaszi ébredés után 
felbolydul, ugyanis az erdőbe 
látogató emberek figyelmetlen-
ségük miatt folyamatos galibát 
okoznak az ott lakóknak. Írta: 
Thuróczy Katalin és Arany Ta-
más: Rendező: Tövispataki Beáta.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.

2018. október 28. (vasárnap) 
10:30 – Rendezvényterem
Hetedhét Varázslat

Vasárnapi Matiné – a Duma-
színház előadása. Bimbi pont 
olyan mint a többi kislány, mégis 
amikor elalszik csodálatos dol-
gok történnek vele. Kedvenc 
játékai egy jóságos Tündér se-
gítségével megelevenednek, és ki 
sem fogynak a mesékből. Amikor 
felébred, már ő is tudja: „Ha fel-
nőttként is megőrizzük gyermeki 
lelkünket, akkor mindig nyitva 
áll előttünk az álmok és a mesék 
varázslatos világa.” Írta és ren-
dezte: Pille Tamás.

Jegyár:1.500,- 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.

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!

MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szekszárdi 
Ifjúsági Önkormányzat tisztelettel 
meghívja a városban élő és tanuló 
gyermekeket, diákokat és érdeklő-
dőket a települési gyermek-köz-
meghallgatás című fórumra.
A közmeghallgatás ideje: 
2018. október 25. (csütörtök) 
16:00 óra
Helyszíne: Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala díszterme (Béla király tér 8.)

A gyermek  közmeghallga-
tás célja, hogy a településen élő 
és tanuló gyerekek nyíltan és 
őszintén elmondhassák véle-
ményüket arról a helyről ahol 
élnek, felsorolhassák, hogy mi-
vel elégedettek és javaslatokat 
tehessenek arra, hogy min ér-
demes változtatni.
Szekszárd, 2018. október 16.
 Ács Rezső s.k. Szekszárd Megyei 
 Jogú Város polgármestere, 
 Juhász Gergely s.k.  
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 diák polgármestere 

MÁRTON-NAPI MEGHÍVÓ

A szervezők szeretettel várnak 
minden érdeklődőt a Márton 
Napi Újbor Ünnepen, a Kadar-
ka Ünnepén egy MÁRTON- 
NAPI NÓTAESTRE 2018. no-
vember 10-én (szombat) 18:00 
órakor a PTE KPVK éttermé-
be (Szekszárd, Mátyás király u.).

Az asztalra „libaságok” 
(zsályás-sütőtökös libamá-

jrizottó és konfitált liba-
comb) és a szekszárdi év 
bortermelők kiváló újborai 
kerülnek.

A jegyek korlátozott szám-
ban válthatóak: az étterem-
ben, munkanapokon 8:00 és 
16:00 óra között november 
7-ig (elővételes kedvezmé-
nyes áron november 1-ig).

„Ne felejtse: aki Szent Márton Napján Libát nem eszik és újbort 
nem iszik, az egész évben éhes és szomjas marad.”



2018. október 21.16

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügy-
intézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (03704)

Szekszárdon az Alisca Lakásszövetkezet belvárosi épületében, 
2 db zárt + 2 db nyitott földszinti tároló kiadó.

A zárt tároló rendelkezik víz, villany és távfűtési szolgáltatással. Bérleti díj megegyezés szerint.

Érdeklődni munkaidőben: +36–74/511–225 vagy +36–20/386–18–66

TÁROLÓ
KIADÓ

(0
37

19
)

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!

(03705)

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  (03706)

Megérkeztek az új 
őszi és téli cipők
BERKEMANN,

SCHOLL
modellek!

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

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

BA

(03716)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (03721)


