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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kerékpárút
Megszüntetik a próba jelleggel 
kialakított kerékpársávokat, és 
visszaállítják a korábbi forgal-
mi rendet a Rákóczi utcán, 
ugyanakkor tovább keresik a 
várost észak-déli irányban át-
szelő kerékpárút alternatív 
nyomvonalát.
 → 5. oldal

Szakképzés
Most induló sorozatunk cél-
ja az átalakuló szakképzésben 
megnyíló új, helyi lehetősé-
gek megismertetése. Riport-
jainkban szakképzésben részt 
vett, mára biztos egzisztenciá-
val rendelkező szekszárdiakat 
mutatunk be.
 → 7. oldal

Kezdődik
a téli időszámítás

ÓRAÁTÁLLÍTÁS  
október 29. (vasárnap)

hajnali 
03:00 óráról
02:00 órára
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1956 októbere: „Mert egy nép azt mondta: Elég volt.”
Zsúfolásig megtelt emléke-
zőkkel az október 23-i nem-
zeti ünnep szekszárdi eső-
helyszíne, a Babits Mihály 
Kulturális Központ rendez-
vényterme. A széksorokban 
szép számmal foglaltak he-
lyet a város középiskolás di-
ákjai is.

Szekszárd város önkormányza-
ta és a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége megyei szervezeté-
nek közös megemlékezésén – a 
történelmi zászlók bevonulását 
követően – Horváth István ál-
lamtitkár, országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet. Kije-
lentette: 1956. október 23-án a 
hosszú, csendes félelemben és 
béketűrésben töltött idő után 
ősi erővel szakadt fel az életösz-
tön a magyar népből. Egy kis 
ország nekitámadt a világ egyik 
legnagyobb hadseregének, hogy 
megvédje a hazáját. A forrada-
lom egyik óráról a másikra tört 
ki, és – Márai Sándort idézve – 
„hasadt meg az égbolt, mert egy 
nép azt mondta: elég volt.”

A honatya emlékeztetett: „vol-
tunk Európa és a kereszténység 
védőbástyája, ráztunk már le 
idegen rabigát nem is egyszer: 
oszmánt, Habsburgot, szovjetet. 
Vertünk már le sast, félholdat és 
vörös csillagot is. Horváth István 
elmondta: 1956 októberében a 
forradalmárok követelései egy-
szerű, értelmes célokról szóltak. 
„A magyarok nem tudtak tovább 
szabadság nélkül élni. Olyan 
életre vágytak, ahol a munká-
nak értelme és eredménye, az 

egyénnek joga és szabadsága, 
a nemzetnek pedig másokkal 
egyenrangú, független jövője 
van” – tette hozzá az államtitkár.

A képviselő beszélt arról is, 
hogy akik nem haltak meg a 
szovjet tankok ágyútüzétől, 
azokat halálra ítélték, bebör-
tönözték vagy elüldözték. Bár 
elbuktak, a szabadságharcosok 
mégis hősök lettek, és példaként 
állnak a következő nemzedékek 
előtt. Horváth István a jelenről 

szólva kiemelte, hogy az európai 
nemzeteket, az európai életfor-
mát, a biztonságot, a kultúrát, 
a keresztény hitet ma minden 
eddiginél nagyobb veszedelem 
fenyegeti: „Ma a keresztény eu-
rópai lét jövője a tét!” Hangsú-
lyozta, tartozunk 56 hőseinek 
és önmagunknak is, hogy teljes 
hittel, tudásunkkal vívjuk meg 
21. század magyar forradalmát. 
Végezetül a szónok Széchenyit 
István szavait idézte. „ Magyar-
ország van, volt és lesz!”

A beszédet követően díjá-
tadással folytatódott az ün-
nepség: az ’56-os események 
részese, Rendás Tamás a „Sza-
badságért Szekszárd” elismerő 
címet vehette át Ács Rezső pol-
gármestertől és Horváth István 
államtitkártól (lásd keretes írá-
sunkat). A megemlékezésen az 
I. Béla Gimnázium diákjai ad-
tak verses-zenés ünnepi műsort 
– az előadást dr. Mikóné Csősz 
Judit, Fonyódiné Patyi Mónika 
és Nemes András állította össze 
–, majd Gyurkó Donát meto-
dista lelkész mondott áldást. 
Az ünnepségen közreműködött 
Orbán György előadóművész és 
a Magyar Nemzetőrség Tolna 
Megyei Szervezete.

Az ünnepség zárásaként – az 
Alisca Brass Band zenei „alá-
festése” mellett – városi önkor-
mányzat, az állami szervezetek 
és intézmények, fegyveres testü-
letek, civil szervezetek és pártok 
képviselői helyzeték el a megem-
lékezés virágait a Szent István 
téri 1956-os emlékműnél. 
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Az először tavaly átadott Sza-
badságért Szekszárd kitünte-
tő címet a közgyűlés az idén 
Rendás Tamásnak adomá-
nyozta. A régi polgári család-
ból származó férfit az 1950-es 
évek elején osztályidegennek 
minősítették, katona idejének 
letöltésére munkaszolgálatra 
osztották be. A 1956-os for-
radalom idején aktívan részt 
vett a Budapesti Munkásta-
nács nagygyűlésén és munká-
jában. A forradalom leverése 
után Ausztriába menekült, 
majd Kádár János hamis ígé-
retére, hogy büntetlenséget 
kap, hazatért. Azonnal letar-
tóztatták és egy év börtönbün-
tetésre ítélték. Szabadulása 
után nem sokkal ismét eljá-
rást indítottak ellene és 1959-
ben ismét letartóztatták.  

Nyolc év börtönre ítélték és 
egy évtizedre eltiltották a kö-
zügyektől. Büntetésének egy 
részét letöltötte, a közügyek-
től eltiltás azonban végig ha-
tályban maradt. A rendőrség 
a szabadulását követően is 
megfigyelés alatt tartotta, az 
ellene táplált gyanakvások 
csak rendszerváltozás után 
szűntek meg.
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Harmóniát teremtő muzsika segítette az ünnepre hangolódást
Október 23-án délelőtt ün-
nepi hangverseny segített 
„ráhangolódni” a nemzeti 
ünnepre: a Szekszárdi Kama-
razenekar adott koncertet a 
Művészetek Házában.

Az esős, hideg, szeles októberi 
időben a lelket melengető mu-
zsikát választó közönséget Csil-
lagné Szánthó Polixéna köszön-
tötte. A szekszárdi közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 
egy Luther-idézettel kezdte ün-
nepi beszédét: „Ott rossz kedély 
nem férhet el, hol néhány jó társ 
énekel, nincs ott irigység, gyűlö-
let, viszály, harag nem sért szívet, 
gőg, gond s minden, mi húsba 
mar, bú, bánat elmúlik hamar. 
Ki dalban örömét leli, bűn ebben 
őt nem terheli, Istennél több tet-
szést arat, mint más öröm az ég 
alatt. A sátán művét rontja meg, 
visszatart sok gyilkos kezet.” 
Csillagné elmondta: a reformá-
ció emlékévében azért is esett 

a választása Luther Mártonra, 
mert amit 500 évvel ezelőtt tett, 
forradalmi tett volt. „Útjára indí-
totta az egész Európára, s a világ-
ra ható lelki és társadalmi meg-
újulási mozgalmat.” Az elnök 
szerint félezer év alatt sem hal-
ványult Luther nevének és tet-
teinek fénye, mint ahogy 1956. 
októberében változtatni akarók, 
változást követelő bátrak emléke 
sem. „Forradalmukat eltiporták, 

elbukott, de a szabadságra áhíto-
zó magyar nép újra megmutatta 
erejét, és tehetségét. A változás 
magját elvetette. A mag csírázni 
kezdett, szárba szökkent, és sok 
szenvedés után a várva várt gyü-
mölcs is beérett” – tette hozzá. 
Csillagné reményét fejezte ki, 
hogy 1956 magyar hőseire 500 
év múlva is úgy fognak emlé-
kezni, mint ahogy tesszük azt 
ma, 61 évvel a forradalom után.

Az önkormányzati képviselő 
emlékeztetett: a zene segít megbé-
kélni önmagunkkal s a világgal, a 
megbékélésben pedig segít a Szek-
szárdi Kamarazenekar – 1989 óta 
minden október 23-án. A har-
móniát teremtő muzsika segít rá-
hangolódni az emlékezésre. „Em-
lékezni emelt szívvel, békésen, 
mert csak ez méltó hőseinkhez. 
Így válunk hitelessé a mai ifjúság 
számára, akiknek át akarjuk adni 
a stafétát, hogy őrizzék a lángot, 
táplálják a tüzet, hogy Jókai Annát 
idézve: Nehogy még egyszer átfúj-
jon a lyukas zászlón a november 
4-i hideg szél” – zárta beszédét 
Csillagné Szánthó Polixéna.

A Földesi Lajos, Liszt-díjas he-
gedűművész dirigálta Szekszárdi 
Kamarazenekar hangversenyén 
Haydn, Bach és Mozart művek 
csendültek fel. A koncerten ven-
dégművészként közreműködött 
Ábrahám Márta hegedűművész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára.   SZV

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

Szekszárd is „kezet nyújtott” a forradalmároknak
1956 szekszárdi hátteréről, 
a kommunista rendszer gyö-
kereiről tartott előadást a 
Garay gimnázium diákjainak 
dr. Pálos Miklós, a megyei 
közgyűlés volt alelnöke, az 
Antall-kormány egykori ál-
lamtitkára a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Az október 20-i előadáson az ’56 
októberében érettségi előtt álló 
garaysta Pálos doktor elmondta: 
a gimnáziumot irányító Pataki 
József a forradalom kitörése-
kor diáktalálkozót hívott össze. 
Ezen tudatta a tanulókkal: nem 
csőcselék és nem ellenforradal-
márok randalíroznak a pesti 
utcákon, a magyar nép kelt fel 
elnyomói ellen. A helyzet szín-
tisztán forradalmi.

– Azon a napon mindenki a 
Garayra figyelt, mozgolódik-e a 
diákság – fejtette fel emlékeit a 
volt alelnök, kiemelve: mintegy 
százan csatlakoztak utcai me-

netükhöz a szekszárdi utcákon, 
október 24-én.

– Az elnyomó hatalom jelké-
peinek ledöntését követően a 
Béla király téren, a börtön előtt 
a politikai foglyok szabadon bo-
csátását követelte a tömeg. Az 
épületből figyelmeztető lövések 
dördültek, a börtönparancsnok 
pedig közölte: ott politikai rabok 
nincsenek, így az emberek elvo-
nultak – mesélte dr. Pálos Mik-
lós. A következő nap megalakult 
a Nemzeti Bizottság: ennek diák-
ként maga is tagja lett osztálytár-
sával, Takács Györggyel. A garay-
sták a fővárosi közellátás leállása 
okán élelmiszert gyűjtöttek: aki 
tudott, krumplit, kenyeret, zsírt, 
lisztet adott, ami még az ’56-os 
árvízi segélyből maradt...

– Székelyhídi Géza bácsi 
szervezte meg a nemzetőrséget 
– folytatta az egykori garaysta. 
– Sosem felejtem el: a rendőrség 
mellett adtak egy géppisztolyt a 
nyakamba még azon az estén. A 

dobtár tele volt lőszerrel. Meg 
kell vallanom, életemben még 
nem féltem úgy, mint akkor. 
Kilenctől éjfélig voltam szolgá-
latban, végigjártuk Újvárost és 
Alsóvárost, de ki nem mozdult 
senki. Csak egy-két későn pré-
selő baktatott hazafelé...

A forradalom leverése után 
Szekszárdon nyolc embert azon-
nal elítéltek. Szakály Ferencet 
például, aki cikket írt arról, hogy 
a „keleti hordát” meg kell állíta-

ni. Dr. Tóth Lajos ügyvéd – aki 
az egész megmozdulás szellemi 
vezetője volt – nyolc évet kapott, 
és hatot le is töltött. A kiváló diag-
noszta hírében álló Nagy István 
orvost szintén elítélték, csak úgy, 
mint dr. Tollár Tibor ügyvédet, aki 
a beszolgáltatások és a kuláklis-
ták eltörléséért szállt síkra. Pálos 
Miklós megjegyezte: „a három év 
börtön és az akasztófa között csak 
egy hajszálnyi különbség volt – a 
lényeg a példastatuálásban állt.”

A volt államtitkár felhívta a 
figyelmet arra: Magyarországra 
1945 után egy a néptől teljesen 
idegen társadalmi rendszert 
erőltettek rá, amelynek során a 
kommunisták egy zaklatások-
ból, megfélemlítésekből álló 
hálózatot építettek ki. Hangsú-
lyozta egyúttal: a jelenkor di-
ákjai lesznek felelősek azért, mi 
történik a jövőben hazánkkal. 
„Ez az ország a tiétek, nektek 
kell megvédeni!” – figyelmezte-
tett zárszavában.  Gy. L.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kerékpársáv: visszaáll a forgalmi rend a Rákóczi utcán
Megszüntetik a próba jelleg-
gel kialakított kerékpársáv-
okat, visszaállítják a korábbi 
forgalmi rendet Szekszárd 
északi részén – jelentette be 
szerda délelőtt sajtótájékoz-
tatón Ács Rezső polgármester.

Mint azt korábban már meg-
írtuk, Szekszárdon mintegy 15 
kilométernyi kerékpárút kialakí-
tását tervezik a Területi Opera-
tív Program (TOP) forrásainak 
felhasználásával, mintegy 400 
millió forintból. Az önkormány-
zat célkitűzése, hogy észak-déli 
irányban kerékpárral átjárhatóvá 
tegye a várost, így a Siónál meg-
épülő kerékpárút is elérhetővé 
válna bicikliúton.

Hogy a műszaki terveket 
ekészítő cég szakmai javaslatai 
a gyakorlatban is működnek-e, 
júniusban próba jelleggel ke-
rékpársávokat alakítottak ki a 
Rákóczi Ferenc utcának a dr. 
Szakály Ferenc és a Tolnai Lajos 
utca közötti szakaszán.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere szerda délelőtt sajtó-
tájékoztatón tudatta: a kerék-
párutak kialakítása lényeges 
beavatkozás a városi közlekedés 
szempontjából, ezért a próba-
időszak közben is folyamatosan 
várták az emberek véleményét. 

Hozzátette, már a kerékpársáv-
ok kialakítását megelőzően is 
tartottak fórumot a témában, 
legutóbb pedig a múlt hét csü-
törtökén várták fórumra a szek-
szárdiakat.

A polgármester elmondta, a 
tesztidőszak folyamán össze-
gyűlt tapasztalatok, vélemények, 
illetve a csütörtöki fórumon el-
hangzottak alapján döntött úgy, 
hogy megszüntetik a Rákóczi 
utcán próba jelleggel kialakított 
kerékpársávokat. Hangsúlyoz-
ta, a városban élők véleményét 
meghallgatva vetették el a tervet, 
ugyanis a kerékpárúton a jelen-
legi formájában veszélyes közle-
kedni és azt ennek megfelelően 
csak kevesen használták.

A városvezető tudatta, nem 
veszítik el a bicikliút megépíté-
sére rendelkezésre álló forráso-
kat és arról sem tesznek le, hogy 
észak-déli irányba átjárhatóvá 
tegyék Szekszárdot. A tervezők 
alternatív útvonalak után kutat-
nak, és már van is elképzelés arra 
vonatkozóan, hol lehetne a ke-
rékpárutat kialakítani. Alkalmas 
lehet valamely másik, a Rákóczi 
utcával párhuzamos utca is – tá-
jékoztatott Ács Rezső.

A polgármester kiemelte, 
továbbra is várják a lakosság 
véleményét a kerékpárutak 
nyomvonalára vonatkozóan. 
Minél többen osztják meg el-
képzelésüket a témában, annál 
jobb megoldás születhet. Ács 

Rezső zárásként tudatta: a tel-
jes, mintegy 15 kilométer hosz-
szú kerékpárút megvalósítása 
így is megtörténik a határidőre, 
vagyis a jövő év október 31-ig.

Schmidt Krisztián útügyi re-
ferens kérdésre elmondta, a régi 
forgalmi rend visszaállítását 
egy-két napon belül megkezdik. 
Tartós festékkel festik át az út-
burkolati jeleket, hogy azok ne 
zavarják meg a közlekedőket, 
illetve a közlekedési lámpákat 
is vissza kell hangolni. Mindez 
előreláthatólag mintegy három 
hetet vesz igénybe.   S. V.

Pro és kontra
Az újvárosi bringasáv és a 
tervezett kerékpárút-fejlesz-
tés volt a téma a Babits mű-
velődési központban október 
20-án tartott lakossági fóru-
mon, ahol hangzottak el érvek 
mellette és ellene is. A Rákó-
czi utcai kerékpársáv kapcsán 
akadt, aki a biztonságot hiá-
nyolta, más a forgalmi sávok 
csökkenése okozta dugókra 
panaszkodott. Ács Rezső a fó-
rumon leszögezte: az önkor-
mányzat célja, hogy a lehető 
legnagyobb támogatottságot 
élvező terv valósuljon meg. 
 Gy. L.

ÁLOMOTTHON VARÁZSOLÁS
Minden új háznak megvan a 
gazdája! Valahol!
Megvárjuk őt! Vagy Önt?!

Önt, aki csak itt, és ebben a ház-
ban tudja elképzelni az életét, új 
és tiszta falak között, tágas, ké-
nyelmes nappali térben, az ab-
lakból – teraszról a messzire 
tekintő zöld – dombos panorá-
mában gyönyörködni, beszív-
ni az oxigéndús, tiszta levegőt. 
Hűvös, hideg napokon a kan-
dalló lobogó tüzénél meleged-
ni, a természettel összhangban 
élni, itt a nyugalom „szigetén”.

Ebben a lakóparkban, csak 
3 db kertvárosi, egyenként el-
helyezett lakóépület épül, kö-
zös és magánhasználatú terü-
letekkel.

Még érvényesek a jelenle-
gi ingatlan befektetési elő-
nyök: áfa csökkentés, és CSOK 
igénybevétel.

További előnyök:
•  Béla Király tértől Szekszárd ősi városrésze 17 

perc séta, 3 perc autóval.
•  Helyijárat buszmegálló 1 percre/70 m-re a te-

lek határától
•  Kápolna téri játszótér, Csurgó, „Fősőutcai” 

központ: Remete kápolna, Kisasszony napi 
búcsú tere 6 perc séta.

•  Kis létszámú szomszédság, akár baráti körnek, 
vagy egy nagy családnak is megoldja az együtt, 
de külön lakást.

•  A „készbe kell beülni”, mentesül a telek kere-
sés, terveztetés, és kivitelezés hercehurcájától.

•  A városba érkező utak felől gyors-könnyű elérés.
•  Magas színvonalú kivitelezés, több évtizedes 

kivitelezői múlttal, nívódíjas épület beruházó-
jától! (Obsitos Udvarház).

•  Alapterületek: 102 m2, 94 m2, 102 m2.

Sz+C Stúdió Kft. 
Cím: 7100 Szekszárd,Tartsay V. u. 30. 
Telefon: +36–30/697–0720
Web: www.szpluszcstudio.hu

(02754)

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

TISZTELETTEL
MEGHÍVOM 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ÉLETÜKET VESZTETT 
MAGYAR KATONÁK FELÚJÍTOTT HADISÍRJAINAK ÉS 
HŐSI EMLÉKMŰVÉNEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA. 

IDŐPONT: 2017. november 2. (csütörtök) 16:00 óra 

HELYSZÍN: Szekszárd, Alsóvárosi temető 
(7100 Szekszárd, Alkony u 1.)

KÖSZÖNTŐT MOND: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere.

BESZÉDET MOND: Horváth István államtitkár.

AZ EMLÉKMŰVET MEGÁLDJA, 
KEGYELETI IMÁT MOND: Bíró László püspök.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Siker az őszi vásár Újvárosban

Sokadik alkalommal szerve-
zett vásárt a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Tár-
saskör a városrész lakóinak a 
Szent István Házban.

Október 20-án, pénteken 8:00-
tól egészen 15:00 óráig várták a 
szervezők az érdeklődőket a kö-
zösségi ház udvarára, ahol több-
féle alma közül válogathattak. 

Kedvezményes áron kínáltak 
még diót, fokhagymát, új törött 
fűszerpaprikát, vöröshagymát, 
sőt termelői mézet is.

Halottak Napjához közeled-
vén koszorúkat is árusítottak, 
amiknek szintén nagy keletje 
volt – tájékoztatta lapunkat 
Horváth Jánosné Edit, a társas-
kör elnökhelyettese.

  Gy. L.

Kovács Tibor alkotásai Lendván

A lendvai Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet szervezésé-
ben nyílt kiállítás a szekszárdi 
Kovács Tibor (középen) fes-
tőművész, tanár alkotásaiból. A 

tárlatot Lehota M. János esztéta 
nyitotta meg, és november kö-
zepéig tekinthető meg művelő-
dési intézet Bánffy galériájában. 
  SZV
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Szekszárdi szakképzés: új lehetőségek a szakmatanulásban
A változó világ nehéz fela-
dat elé állít szülőt, diákot és 
pedagógust egyaránt. Most 
induló sorozatunk célja az 
átalakuló szakképzésben 
megnyíló új, helyi lehetősé-
gek megismertetése. Riport-
jainkban olyan példákat kí-
vánunk bemutatni, ahol az 
egykor szakképzésben részt 
vevők mára biztos munka-
hellyel, megélhetéssel ren-
delkező polgáraivá váltak 
városunknak.

Szekszárd szakember-profil-
jának átalakításában fontos 
tényező az az együttműködési 
megállapodás, amelyet az ön-
kormányzat és a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum képvise-
letében 2015 szeptemberében 
írt alá Ács Rezső polgármester 
és Ábrahám Norbert főigazgató. 
A sorozat bevezetőjeként őket 
kérdeztük.

– Mi motiválta a megállapodás 
létrejöttét két évvel ezelőtt?

Ács Rezső: – Az együttműkö-
dés gondolata a város előtt álló 
fejlesztések és az erőműbővítés 
kapcsán vetődött fel. A most 
már országosan ismert, egyes 
szakmákban megjelenő szak-
munkás- és szakemberhiányt 
mi már 2015-ben érzékeltük. 
Nagyjából rálátunk a város 
gazdaságára, ismerjük annak 
szereplőit, és látszik az, hogy 
az egyik oldalon hiány van je-
len, a másikon pedig egyfajta 
idősödés jelentkezik, ami né-
hány éven belül még a mosta-
ninál is komolyabb problémát 
jelent majd. Ezért gondoltunk 
arra, hogy lépnünk kell a szak-
emberképzés területén, így az 
országban elsőként aláírtunk 
egy együttműködési megálla-
podást. A szakképzési centrum 
(SzC) adja a szakmai hátteret, 
mi pedig megpróbálunk min-
den mást biztosítani: szervezési 
hátteret, kapcsolatrendszerün-
kön keresztül a vállalkozások 
bevonását.

– Amikor meg kellett fogal-
mazni a 2016-ban aláírt Mo-

dern Városok Program egyes 
pontjait, akkor számunkra nem 
volt kérdés, hogy egy már mű-
ködő együttműködési megálla-
podást beemelünk a program-
ba. Szekszárd volt az első, aki 
gondolt arra, hogy a szakkép-
zéssel fontos kezdeni valamit, 
így meg is kaptuk a támogatást 
mintegy kétmilliárd forintos 
összegben. A pénzt természe-
tesen nem „ingyen” kapjuk: azt 
vállaltuk, hogy öt éven belül 
ötszáz olyan szakembert bo-
csátunk ki a munkaerőpiacra, 
amilyen szakmákra és szakem-
berekre a városnak és majd az 
erőműbővítésnek szüksége van 
és lesz.

– Hogyan tudja segíteni egymást 
a város és a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum?

Ábrahám Norbert: – Azt 
érezni, hogy állami intéz-
ményként mi sokkal nehezeb-
ben szólítjuk meg a vállalko-
zókat vagy – bár nagyon jó a 
kapcsolatunk – a kamarát, de 
nehezebben érjük el a tanke-
rülethez tartozó általános is-
kolákat, gimnáziumokat is. A 
mi kérésünk nehezebben üti 
át az ingerküszöböt, mint egy 
településvezetőé. Hadd mond-
jak egy példát! Amikor polgár-
mester úr mellé állt egy olyan 
kampánynak, amelyben fel 

akartuk tárni a pályaválasztás 
előtt álló gyerekek szülei előtt, 
hogy miért érdemes szakkép-
zésben tanulni, nagyon kelle-
mes csalódás volt látni, hogy 
az ő hívó szavára 99 százalék-
ban ott voltak az érintett szü-
lők. Hatalmas segítség, lobbi-
erő az ő jelenléte.

Ács Rezső: – Nekem nagyon 
fontos az SzC-ben zajló mun-
ka, és ezt igyekszem a szemé-
lyes jelenlétemmel is elismerni. 
Közös programokat tartunk: 
említeném például „A szak-
mák éjszakáját”, amely nagyon 
sikeres rendezvény, idén már 
második alkalommal tartottuk 
meg. Látszik, hogy az általános 
iskolákban tavaly megkezdett 
munka gyümölcsöző, hiszen az 
érdeklődő gyerekek száma ezen 
a rendezvényen idén már na-
gyobb volt, mint egy éve. A kö-
zös fórumok megtartása is igen 
fontos, de a legfontosabb mégis 
az, hogy a város gazdasági sze-
replői és az önkormányzat által 
meghatározott szakmastruktúra 
kapcsán a centrum együttmű-
ködő legyen. A kérésnek meg-
felelően alakítsa oktatási rend-
szerét, és visszahozzon olyan 
szakmákat, amelyeket jelenleg 
nem képeznek vagy háttérbe 
szorultak, a fontos szakmák 
esetében pedig „ráerősítsen”, és 
megnövelje a létszámot.

– Milyen segítséget tud nyúj-
tani az iskola és a város a meg-
tartóerő növelésében?

Ács Rezső: – A Modern Vá-
rosok Program fontos elem a 
kötődés tekintetében. A kö-
vetkező tanévtől Szekszárdon 
egy olyan ösztöndíjrendszer 
kezd működni, amelyben je-
lentős, havi 50-80 ezer forin-
tos ösztöndíjat lehet elérni 
egy elfogadható tanulmányi 
eredménnyel azokban a szak-
mákban, amelyeket erősíteni 
szeretnénk. Ezzel olyan gyere-
kek számára is megnyílik az út, 
akiknek a családja eddig anyagi 
okok miatt ezt nem tudta vál-
lalni. A végzést követően pedig 
letelepedési támogatással sze-
retnénk segíteni a városunkban 
maradást.

Ábrahám Norbert: – A le-
hetőségeinkhez képest nagy a 
potenciál a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum intézménye-
iben. Felkészült, nagy szak-
tudással rendelkező kollégák 
vannak jelen az oktatásban, 
ugyanakkor ösztöndíjaink ko-
moly anyagi segítséget nyújt-
hatnak diákjainknak (és csa-
ládjaiknak) a tanulás során. 
Az intézmények struktúrája 
olyan, hogy fiúk-lányok a biz-
tonságot adó – és ingyenes 
korrepetálást biztosító – kol-
légiumi elhelyezés révén akár 
nagy távolságból is jöhetnek 
hozzánk tanulni. A kollégiu-
mi ellátás ingyenes, egyedül az 
étkezés a kérdés, de hátrányos 
helyzetű gyerekek esetén ez 
lehet ingyenes vagy legalábbis 
50%-ában támogatott.

– Egy dolog bizonyos: Tolna 
megyében, így Szekszárdon is 
van munka. Aki akar, az tud 
dolgozni. Mi ehhez szeretnénk 
hozzájárulni a magunk szaktu-
dásával, azaz képzéseinkkel.

A sorozat következő részei-
ben olyan fiatal szakembereket 
mutatunk be, akik a szakkép-
zésből indulva tanulással, szor-
galommal megtalálták helyüket 
választott szakmájukban és vá-
rosunkban egyaránt. 

 - orbán -

Művészeti kavalkád a reformáció jegyében
Az országban először Szek-
szárd ad helyet egyidejűleg 
két világhírű magyar kép-
zőművész, Borsos Miklós és 
Szalay Lajos tárlatának.

A Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány (Kogart) a Debre-
ceni Református Hittudományi 
Egyetemmel együttműködésben 
– az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásával – bibliai 
ihletésű alkotásokat felvonultató 
kiállítás-sorozattal emlékezik a 
Reformáció 500. évfordulójára. 
Ennek utolsó állomása a szek-
szárdi Művészetek Háza, ahol 
október 26-án (lapzártánk után) 
nyílott tárlat Szalay Lajos (1909–
1995) grafikus és az elsősorban 
szobrászművészként ismert Bor-
sos Miklós (1906–1990) bibliai 
témájú műveiből.

A kiállítás október 25-i saj-
tóeseményén – ahol a Refor-
máció 500. évfordulójának 
egyéb helyi programjai is szóba 
kerültek – Fertőszögi Péter, az 

alapítvány kuratóriumi elnö-
ke kiemelte: a kiállítás nem a 
Bibliáról szól, Borsost és Szalait 
csupán inspirálta a teremtés, 
vagy a kiűzetés története. A ma 
emberének is szóló képi tarta-
lommal rendelkező alkotásokon 
a próféták menekülései, az Úr-
ral szembeni perlekedéseik, Jó-
nás, Ábrahám, Keresztelő Szent 
János és Jézus története éppúgy 
helyet kap, mint Júdás árulása.

Kosinsky Richárd művészet-
történész szerint a két alko-

tó technikája között alapvető 
különbség, hogy míg Borsos 
lazábban, frissebben és kont-
rasztosabb módon „vitte fel” té-
máit, addig Szalayra a feszesebb, 
rajzosabb ecsetkezelés volt jel-
lemző. A Művészetek Házában 
nyílt tárlat 2018. január 14-ig 
látogatható.

Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés humán bizottsági el-
nöke – hitét gyakorló reformá-
tusként – külön örömét fejezte ki 
a gazdag szekszárdi programkí-

nálat kapcsán. Kiemelte: október 
31-én közös, Úrvacsorával egy-
bekötött református és evangéli-
kus Istentisztelet lesz a szekszár-
di református templomban.

A félezer éves jubileumhoz 
kapcsolódva, október 26-án a 
Vármegyeháza várta előadásso-
rozattal az érdeklődőket a refor-
máció magyar és Tolna megyei 
vonatkozásaival, míg október 
27-én „Reformation 500” cím-
mel a fiatal orgonista, Rákász 
Gergely adott koncertet a Mű-
vészetek Házában.

November 3-án, a XXI. Le-
véltári Napot is a vallásreform 
jubileuma jegyében hívják 
életre: a PTE KPVK szekszárdi 
intézményében ekkor olyan té-
mákkal találkozhatunk, mint az 
evangélikus tanítóképzés gyö-
kerei, vagy, hogy miként teltek 
a 18. század protestáns hétköz-
napjai. Szorosan kapcsolódva az 
évfordulós programsorozathoz 
könyvbemutató is várja majd az 
érdeklődőket Szekszárdon, ahol 
december 13-án tárják az olva-
sók elé „A Biblia (nem) min-
denkié” című kiadványt.  Gy. L.

Hazai gyártású tűzoltókocsi állt szolgálatba
Korszerű, hazai gyártású 
gépjárműfecskendőt adtak 
át ünnepélyes keretek között 
a Szekszárdi Hivatásos Tűz-
oltóparancsnokság részére 
csütörtök délután a Béla ki-
rály téren.

A Heros-Rába Aquadux-X 
4000 típusú gépjárműfecsken-
dő sorozatgyártása tavaly vette 
kezdetét. Ma hazánkban össze-
sen hetvenöt ilyen tűzoltójármű 
óvja az állampolgárok életét és 
vagyonát – mondta el dr. Balázs 
Gábor az ünnepségen. A Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője tudatta, 
a 130 millió forint értékű gép-
jármű kifejlesztésére azért volt 
szükség, mert idehaza több 
mint negyvenféle tűzoltó gép-
jármű-technika, több mint 
negyvenféle felszereléssel látja 
el az ország tűzvédelmét, s ez 
Szekszárdon sincs másként.

Mint fogalmazott, ha egysé-
gesítik ezeket az eszközöket, 
akkor a tűzoltó – szolgáljon az 
ország bármely pontján – „ál-
mából felkeltve is használni 
tudja azokat a tűzoltó taktika 
megvalósítása érdekében”. Az 
igazgató hangsúlyozta, a ma-
gyar fejlesztésű és gyártmányú 
jármű megfelelő a beavatko-
zások hatékony elvégzéséhez. 
Megjegyezte: a jövőben újabb 

magyar fejlesztésű tűzoltójár-
művek készülhetnek.

– Fontosak a fejlesztések, de 
talán még ennél is fontosabb 
az azokat üzemeltető szemé-
lyi állomány. A tűzoltók a nap 
huszonnégy órájában rendel-
kezésre állva, magukat sem 
kímélve mindent megtesznek 
az emberek vagyonának és éle-
tének megmentése érdekében 
– mondta dr. Balázs Gábor. 

Az igazgató kijelentette, az az 
idő, pénz és energia, amit Tol-
na megye, Szekszárd bizton-
ságába fektetnek, sokszorosan 
megtérül.

Az ünnepségen elismerése-
ket is átadtak. Pintér Sándor, 
Magyarország belügyminiszte-
re 20 éves szolgálatáért és ered-
ményes munkája elismeréséül 
szolgálati jelet adományozott 
Greksa Attila tű. alezredesnek 
és Szegedi Zsolt tű. főtörzsőr-
mesternek. Az elismeréseket 
Kiefaber Gábor, a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője nyújtotta át.

Az átadón a történelmi egy-
házak nevében Petkó Tamás 
római katolikus plébános, Se-
fcsik Zoltán evangélikus és dr. 
Kaszó Gyula református lelkész 
adta áldását az új járműre és a 
jelenlévőkre. Verset mondott 
Schulcz Melitta, a Csapó Dániel 
szakközépiskola tanulója, nép-
dalcsokrot adott elő Mészáros 
Roland, az Ady Endre szakkö-
zépiskola diákja.   S. V.
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Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk
7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 

Telefon: +36–74/448–012
Weboldal: www.tlgimi.hu

facebook.com/tlgimi
OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi / kétnyelvű nemzetiségi

• általános tantervű

•  általános tantervű (sajátos nevelési igényű és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére)

NYÍLT NAPOK: 2017.11.21. ; 2017.12.01.
Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!

Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK

(02760)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
október 30-tól november 3-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

M
indenszentek

(02747)

MENÜ Október 30. Október 31. November 1. November 2. November 3.

„A”
1050 Ft

Lencseleves Gombaleves Grízgaluska 
leves

Zöldségkrém-
leves

Sajtos-tejfölös 
spagetti

Tavaszi 
rizseshús, 

céklasaláta

Székely-
káposzta

Rántott 
csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya, 

savanyúság

„B”
1050 Ft

Lencseleves Gombaleves Grízgaluska 
leves

Zöldségkrém-
leves

Kolbászos 
lecsó,

párolt rizs

Vasi pecsenye,
kemencés 
burgonya,

savanyúság

Mustáros 
csirkecomb,
karottás rizs

 Babfőzelék,
füstölt tarja

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
sertéskaraj, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott 
sertéskaraj, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott 
sertéskaraj, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott 
sertéskaraj, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2018/2019-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: 
2017. december 01. (péntek)08:00 – 12:30 óráig.

2017. december 02. (szombat) 08:00 – 10:00 óráig.

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:

2017. november 24. (péntek) 08:00 – 12:30 óráig
2017. november 25. (szombat) 08:00 – 10:00 óráig.

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

(02753)

Kevesebb trendibb munkahely van Szekszárdon, mint A Kávé 
Háza! Büszkék vagyunk, hogy mi építhetjük a csapatukat, 

ahová azonnali kezdéssel
IRODAI ASSZISZTENS kollégát keresünk

Ezek a feladatok várnak Rád az új munkakörödben:
•  Fuvarszervezés, EKÁER folyamatok kezelése 
•  Beérkező vevői megrendelések rögzítése
•  Futárokkal, csomagküldéssel kapcsolatos ügyintézés
•  Személyes vásárlók fogadása, magas szintű kiszolgálása
•  Munkaügyi feladatok (jelenléti ív, szabadságok kezelése) 

ellátása a teljes állományra
•  Különböző külső és belső elvárásoknak megfelelő nyil-

vántartások vezetése
•  Havi és negyedéves statisztikák, kimutatások készítése a 

tulajdonosok és hatóságok felé
•  Készpénzkezelés, házipénztár naprakész vezetése, pon-

tos dokumentálása
•  Könyvelő partnercéggel egyeztetés, folyamatos kapcso-

lattartás
•  Kimenő és bejövő számlák kezelés, bevételi pénztár bi-

zonylatok dokumentálása
•  Vállalatirányítási rendszer megfelelő kezelése

Téged keresünk, ha az alábbi elvárásoknak megfelelsz:
•  Egyszerűen szeretsz, tudsz, akarsz dolgozni, jó csapat-

hoz tartozni
•  Irodai adminisztratív területen tapasztalattal rendelkezel
•  Kommunikációképes angol tudásod van
•  EKÁER rendszer ismerete előnyt jelent
•  Rugalmas vagy és nyitott az új ismeretekre, új kihívá-

sokra

Jelentkezésedet fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel 
a job@salio.hu email címre várjuk!

Kérdések esetén készséggel segítünk.
(02755)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(02750)

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

(02744)

Hat kormányhivatali épület újult meg 260 millió forintból Tolnában
Összesen hat szekszárdi, bonyhádi és 
paksi kormányhivatali épület komplex 
energetikai felújítása történt meg Tolna 
megyében, további négy korszerűsíté-
sével pedig a jövő év elején végeznek. 
A fejlesztés nyomán csökkennek az 
épületek fenntartási költségei, valamint 
javulnak az ügyfélfogadási- és munka-
feltételek. A felújított épületek nem mel-
lékesen a városképet is javítják.

„A Tolna Megyei Kormányhivatal középü-
leteinek kiemelt épületenergetikai fejleszté-
se” (KEHOP-5.2.2.-16-2016-00016) című 
projekt keretében öt városban tíz épület 
újult, illetve újul meg közel 1 milliárd 40 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásból, a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programban.

– A fejlesztéseknek köszönhetően 80-85 
százalékkal javult az épületek energia meg-
takarítása, így a beruházás 5-10 év alatt 
megtérül – mondta dr. Horváth Kálmán 
október 19-én, Szekszárdon, a járási hiva-
tal hatósági főosztályának Bezerédj utca 1. 
szám alatti épületénél tartott átadó ünnep-

ségen. Tolna megye kormánymegbízottja 
hozzátette: a hat épület felújítása összesen 
mintegy 260 millió forintból valósult meg. 
Emlékeztetett: a 2015-ös fejlesztésekkel 
együtt Tolnában összesen közel húsz épü-
letet érintettek a felújítások.

A mostani projekt keretében Szekszárdon 
három kormányhivatali épület újult meg: a 
járási hivatal Bezerédj utca 1. és 10. szám 
alatti, valamint a hivatal műszaki engedé-
lyezési és fogyasztóvédelmi főosztályának 
Búzavirág u. 23. szám alatti épülete (tan-
pálya). További épületek felújítása történt 

meg Bonyhádon (dr. Kolta László u. 21. és 
Perczel Mór u. 23.), illetve Pakson (Szent-
háromság tér 6.). A következő év elejére 
megtörténik a Tamási Járási Hivatal, a Pak-
si Járási Hivatal, illetve a Dombóvári Járási 
Hivatal, valamint Szekszárdon, az élelmi-
szerlánc-biztonsági és földhivatali főosztály 
két épületének energetikai korszerűsítése is.

A nemzeti színű szalagot dr. Kovács Zol-
tán területi közigazgatásért felelős államtit-
kár és dr. Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott vágta át, ezzel jelképesen átadva a 
Tolna megyében modernizált hat hivatali 
épületet.  (x)
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Október 22-ei rejtvényünk megfejtése: Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szamosfalvi Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését november 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Műveivel emlékeztek Liszt Ferenc zeneszerzőre
A zeneóriás születésnapjá-
hoz közel, október 18-án – a 
„Vármegyeházi Esték” soro-
zat kertében – emlékhang-
versennyel tisztelgett Liszt 
Ferenc előtt a Tolna Megyei 
Kormányhivatal és a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum.

A kormányhivatal és a megyei 
múzeum tavaly márciusban 
indította el a „Vármegyeházi 
Esték” című programsorozatot. 
Az elmúlt héten – Liszt Ferenc 
október 22-i születésnapjához 
közeledve – a megyeházán 
felcsendültek a zeneóriás mű-
vei. Az emlékhangversenyen 
a szekszárdi Liszt Ferenc Ze-

neiskola tanárai, Laki János 
zongoraművész és Vincze Klá-
ra énekművész előadásában. 

A hangverseny elején Pintérné 
Fetzer Mónika, a Liszt Ferenc 
Társaság Szekszárdi Tagoza-

tának vezetője köszöntötte a 
megjelenteket.

Mint ismert, a 19. század 
egyik legkiválóbb zeneszerzője 
sokszor megfordult Szekszár-
don: Augusz Antal bárót láto-
gatta, így a szekszárdiak a ze-
neszerző életében is hallhatták 
kimagasló műveit. Alkotásait 
most a Liszt Ferenc Zeneisko-
la művésztanárai előadásában 
hallhatták az érdeklődők: Vince 
Klára és Laki János többek kö-
zött a szerző „A három cigány” 
(Die drei Zigeuner) és a „Pau-
lai Szent Ferenc a hullámokon 
jár” (II. Légend – St. Francois 
de Paule marchant sur les flots) 
című művét adták elő.  - mwj -

MEGHÍVÓ
A 40 éves „Dicenty Dezső” 
Kertbarát Kör Szent Már-

ton Napján,
2017. november 11-én 

(szombat) 19:00 órakor, 
a PTE KPVK éttermében 
(bejárat a Mátyás király u. 
felől) rendezi hagyományos
Márton napi Újbor Ünnepét, 
a Kadarka Ünnepét, melyre 

ezúton szeretettel hív 
mindenkit.

Az asztalokra a szekszárdi 
Év bortermelőinek kiváló 
újborai és ínyenc „liba-

ságok” (libatepertő-krém 
friss bagetten, kolbászmor-
zsával és zöldségchipsszel, 
illetve sült libacomb fehér-
boros-zöldséges ludaskásá-
val és birsalma kompóttal) 

kerülnek.
A hangulatról a Szekszárdi 
Magyarnóta Klub szólistái, 
valamint vendégük, Kovács 
András Ferenc magyarnó-
ta- és dalénekes gondos-
kodnak. Elővételes jegyek 
(korlátozott számban) no-
vember 6-ig vásárolhatóak.

„Mert, aki Szent Márton 
napján Libát nem eszik, és 

újbort nem iszik, az egész év-
ben éhes és szomjas marad!”

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2018. évre a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2017/2018. 
tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok a 
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. 

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: 2017. no-
vember 7. 

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

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

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III.26.) Kormányrende-
let alapján ezennel kiírja a 2018. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a)  a 2017/2018. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások; vagy

b)  felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődő-
en 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 része-

sülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. 
évi felvételi eljárásban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézmény-
be, és tanulmányaikat a 2018/2019. 
tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva  Szekszárd, Vö-
rösmarty u. 5. I. emelet 113. számú 
irodában kell benyújtani.

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. eme-
let 113. sz. iroda)Tel.: 74/319–051; 
74/311–630; www.szekszard.hu
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének Szociális és 
 Egészségügyi Bizottsága

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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„Átjáróház, tranzitország lennénk”
Európa bajban van: a konti-
nensre zúduló, egyre mar-
kánsabb embertömeg és az 
elhibázott brüsszeli migráns-
politika miatt. Erről a témá-
ról ejtett szót Horváth István 
és Bánki Erik országgyűlési 
képviselő a nemzeti konzul-
tációs fórum tolna-mözsi ál-
lomásán.

Az október 20-i összejövete-
len Horváth István az „őcsényi 
migránsnyaraltatási ügyben” 
abbéli véleményének adott 
hangot: a média tudatosan pro-
vokálta, hergelte és zaklatta az 
embereket, emellett pellengérre 
akarta állítani a falubelieket. 

A honatya úgy véli, kulcskér-
dés, hogy meg tudjuk-e védeni 
Magyarországot, kultúránkat, 
identitásunkat tőlünk idegen 
kultúráktól, mivel a nyugat-eu-
rópai folyamatok beláthatatlan 
következményekkel járnak. 
„Tenni kell valamit, hogy a má-
ban őrizzük meg unokáink jö-
vőjét” – mondta az államtitkár, 
aki szerint ezért fontos, hogy 
az emberek kitöltsék és vissza-
küldjék a Soros-tervről indított 
nemzeti konzultációs ívet.

Bánki Erik kormánypárti 
országgyűlési képviselő szerint 
döbbenetes, hogy a hazai ellen-
zék álproblémaként közelített a 
migránshelyzet felé, holott a ve-

szély nyilvánvaló. Mint ismert, a 
bevándorlók tömeges Európára 
zúdítása mögött Soros György 
ügyködik, aki bevallottan egy-
millió migránst akar ránk eről-
tetni évente. Tervét itthonról az 
ellenzék nagy része támogatja.

– Soros emberei Brüsszelben 
le akarják bontani a magyar ke-
rítést és kvótákkal szétosztani 
a migránsokat – világított rá 
Bánki. A parlament gazdasági 
bizottságának elnöke leszögez-
te: az Európába érkezők 92%-
a gazdasági bevándorló. A 
szekszárdi születésű politikus 
kifejtette: 2015 óta 350 ember 
vesztette életét a bevándorlók 
okozta terrorcselekményekben, 

emellett nők és gyerekek száza-
it molesztálták. Bánki szerint 
Európában a veszélyre először 
a kommunizmust átélt viseg-
rádi országok „ébredtek rá”, 
hiszen Nyugat-Európa a II. vi-
lágháború utáni „nagy jólétben 
elszokott a váratlan dolgoktól”. 
Most viszont erősödnek a kon-
zervatív és radikális pártok, 
akik ugyanazt a politikát vall-
ják, mint a magyar kormány – 
tette hozzá.

Horváth István azzal egészí-
tette ki az elhangzottakat: „ne 
feledjük, ha Gyurcsány Ferenc 
lenne hatalmon, ma átjáróház 
és tranzitország lennénk”. 

  Gy. L.
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Megmutatta oroszlánkörmeit a KSC Szekszárd
Kemény, de sikeres héten van túl az 
Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlab-
da csapata, amely két magabiztos sikert 
aratott az Európa Kupában (EK), a honi 
bajnokság mezőnyében pedig egyedü-
liként maradt veretlen.

Edzés, utazás, mérkőzés, aztán újra csak 
edzés, utazás mérkőzés. Erről szólnak 
Djokics Zseljko vezetőedző együttesének 
napjai, amióta csak szeptember végén el-
kezdődött a nemzetközi kupaszereplés és 
a magyar pontvadászat. A játékosoknak és 
a szakmai stábnak szinte egy szusszanásnyi 
idejük sincsen – persze jól tudták, mire vál-
lalkoznak... Nem is panaszkodnak a soro-
zatterhelés miatt: profin kezelik a helyzetet. 
Profin és eredményesen, mert október 19. 
és 25. között három igen értékes győzelmet 
arattak Studer Ágnesék.

A szekszárdiak – a klub történetének első 
Európa Kupa sikerét aratva – a múlt csü-
törtökön a cseh Nymburk otthonában dia-
dalmaskodtak a szakembereket is meglepő 
magabiztossággal (69–86), majd bajnoki 
mérkőzésen a korábban a címvédő Sopront 
is legyőző Győrhöz látogattak Erkicsék. A 
kék-fehérek a csapatot a Rába-parti város-
ba is szép számmal elkísérő, és ott „hazai 

pályát” biztosító szurkolóik előtt nagyszerű 
győzelmet arattak (74–79), s ezzel egyedüli 
veretlen csapatként vezetik az NB I alapsza-
kaszát. Az atomosok október 25-én este a 
portugál Gdessa-Barreiro gárdáját fogadták 
az EK-meccsen, és lehengerlő első negye-
det (29–6) követően végül 26 pontos sikert 
könyvelhettek el (91–65).

– Az edző álma, hogy olyan jól kosárlab-
dázzon a csapata 40 percen át, mint ahogy 
azt az első negyedben tettük, ám két mecs-
cset játszunk egy héten, ezért nemcsak az 
aktuális találkozóra kell gondolni, hanem 
a következőt is szem előtt kell tartani – 
mondta Djokics Zseljko vezetőedző, aki 
ennek szellemében forgatta csapatát, pihen-
tette meghatározó játékosait, akik közül a 
sérüléssel bajlódó Maja Erkic nem is lépett 
pályára.

Ott volt viszont a másik szlovén, Teja 
Oblak (képünkön fehér mezben). A válo-
gatott hátvéd a KSC mindhárom győzel-
méből oroszlánrészt vállalt: Nymburkban 
26, Győrött 21, a portugálok ellen pedig 19 
pontot dobott, és akkor még nem beszéltünk 
a gólpasszokról, labdaszerzésekről, lepatta-
nókról... Csehországi teljesítményével Ob-
lak bekerült a forduló EK-válogatottjába is.  

 - fl -

FairPlay-díjas szekszárdi íjász
Kovács Gábort, a Tolnai Tájak 
Íjász Egyesület versenyző-
jét Fair Play díjjal ismert el a 
Magyar Olimpiai Bizottság. 
A kitüntetést október 25-én 
vehette át a Magyar Olimpiai 
Mozgalom Csörsz utcai ren-
dezvénytermében.

Illusztris társaságba csöppent 
Kovács Gábor, ami a szekszárdi 
íjásznak egy életre szóló emlék 
lesz. Együtt ünnepelhetett olyan 
egykori világnagyságokkal, mint 
dr. Kamuti Jenő vívó, Magyar 
Zoltán olimpiai bajnok tornász, 
Wichmann Tamás kenus legen-
da, Mizsér Attila és Fábián Lász-
ló ötkarikás győztes öttusázók, 
Dunai II Antal labdarúgó, vagy 
a Földet többször megkerülő 
vitorlázó, Fa Nándor. Miután a 
Fair Play díjasok között – mert-
hogy életműdíjat is kiosztottak 
tucatnyi volt sportolónak, sport-
vezetőnek – az övé volt a közvé-
leményre az egyik legnagyobb 
hatást gyakorló a hét eset közül, 
az  Omega együttes vendégként 
jelenlévő billentyűse, Benkő 
László külön gratulált Kovács 
Gábornak.

A szekszárdi íjász valóban nem 
mindennapi cselekedettel érde-
melte ki az elismerést, amelyre 
így emlékszik. „Egy teljes nap, 
vagyis 28 lövés volt még hátra 

a 2015-ben Magyarországon 
rendezett 3D-s világbajnokság-
ból, amikor a közvetlenül mö-
göttem álló német versenyző íja 
a szemem láttára elszakadt. Ez 
számára a világbajnokság végét 
jelentette – volna. Abban a pil-
lanatban beleképzeltem magam 
a helyzetébe, és habozás nélkül 
felajánlottam neki a sajátomat, 
amellyel azután felváltva lőt-
tünk. Így ő folytathatta, s végül a 
pozícióját megtartva a második 
helyen zárta a szenior kategória 
küzdelmeit, amit – az előnyömet 
megtartva – végül nekem sike-
rült megnyernem.”

A megsegített német íjász há-
láját egy prémium kategóriás 
spanyol vörösborral is kifejezte 
Kovács Gábornak. 

 B. Gy.

Emlékdíj az ügyvezetőnek
Takács Tamás emlékdíjat 
vehetett át Csillag Balázs, 
a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. ügyvezetője október 
17-én, Balatonfüreden.

A Sportlétesítmények Magyar-
országi Szövetségének szakmai 
díját olyan vezetők kapják meg, 
akik nagy szakmai hozzáértés-
sel és alázattal vesznek részt a 
szövetségi munkában és a helyi 
sportélet szervezésében. A Szek-
szárdi Sportközpont – illetve an-
nak jogelődje, a Városi Sport- és 
Szabadidőközpont – 1991 óta 
alapító tagja a Sportlétesítmények 
Magyarországi Szövetségének.

Csillag Balázs immár 8. éve 
vezeti a Szekszárdi Sportközpont 
NKft-t. Az elmúlt évek során az 
intézmény szakosztályaink száma 
hatra emelkedett: atlétika, jégko-
rong, triatlon, vízilabda, úszás 
és extrém-sport szakosztályok 
működnek a Sportközpont égi-
sze alatt. Az ügyvezető különö-
sen büszke a 2011-ben átadott, 
kiemelkedő színvonalú atlétika 
pályára, ami bizonyította létjogo-
sultságát: a komplexumon folya-
matosan pezseg az élet.

A Szekszárdi Családbarát 
Strand és Élményfürdő, vala-
mint a Szekszárdi Műjégpálya 
üzemeltetőjeként újabb és újabb 
fejlesztéseket hajtanak végre a lé-

tesítményeken a látogatók igényei 
alapján. Minden évben városi 
bajnokságokat szerveznek kosár-
labda, labdarúgás, asztalitenisz és 
jégkorong sportágakban, amivel 
Szekszárd sportéletét színesítik.

A város által szervezett sporte-
semények rendezését is kézbe vet-
ték: a 2016-os Labdarúgó Euró-
pa-bajnokságon szurkolói sátrat 
üzemeltettek, és a Sportközpont 
rendezi az ország legnagyobb 
hagyományaival rendelkező or-
szágúti kerékpáros versenyét, a 
Gemenc Nagydíjat is.

Takács Tamás sportvezetői pá-
lyafutását Salgótarjánban kezdte, 
ahol a sportlétesítmények veze-
tője volt. Később a mátraházi, 
majd a tatai edzőtábor szakmai 
munkáját irányította. Tragikus 
hirtelenséggel, 2004-ben hunyt 
el autóbalesetben.  -rp-

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Megnyerte má-
sodik Bajnokok Ligája mér-
kőzését a Szekszárd AC női 
gárdája, amely Cheng-I Ching 
vezérletével 3:1-re győzött a 
francia TT Grand Quevilly 
otthonában. A tajvani kivá-
lóság mindkét összecsapását 
megnyerte, a SZAC harmadik 
sikerét pedig a 0:2-ről fordító 
Polina Mihajlova aratta. Két 
forduló után a szekszárdiak 
második, továbbjutó helyen 
állnak a C-csoportban.
Kézilabda. Nem volt esélye a 
győzelemre a NEKA otthoná-
ban a Szekszárdi FGKC NB 
I/B-s női együttesének (36–23). 

Horváth Szimonetta edző nem 
számíthatott Fehérre, ráadásul 
Gyenis a találkozó elején meg-
sérült, és később Weigel is csak 
a büntetőkre tudott pályára 
lépni. A Fekete Gólyák végig 
futottak az eredmény után, de 
öt gólnál közelebb nem kerül-
tek ellenfelükhöz.
Labdarúgás. Nem jutott be a 
Magyar Kupa legjobb 32 csapa-
ta közé a Szekszárdi UFC, amely 
a főtábla 2. körének szerdai já-
téknapján, hazai pályán kapott 
ki a Csákvártól (0–3). Kvanduk 
János vezetőedző több helyen 
változtatott az elmúlt bajnoki 
fordulóban Hódmezővásár- 

helyen vesztes csapatán, az NB 
II-es vendégek pedig „tartalék” 
csapatukkal érkeztek. A talál-
kozó elején könnyen előnybe 
kerülhetett volna az UFC, de 
kihagyta helyzeteit, s ahogy az 

ilyenkor lenni szokott az ellenfél 
szerzett vezetést. A szünet után 
8 perc alatt eldöntötte a tovább-
jutást a Csákvár, amely nem 
mutatott semmi extrát, csak ki-
használta a szekszárdiak hibáit.
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Kosártornával emlékeztek Drazsen Petrovicsra
Október 22-én lett volna 
53 éves Európa valaha élt 
legkiválóbb kosárlabdá-
zója, Drazsen Petrovics. A 
sibeniki születésű, olimpiai 
ezüstérmes, Európa- és vi-
lágbajnok játékos az NBA-t 
is megjárta, de pályafutását 
egy végzetes autóbaleset 
ketté törte…

Az elmúlt vasárnap tisztelője, 
Harsányi Mária szervezésében 
immár 24. alkalommal emlé-
keztek rá kosárlabda tornával 
Szekszárdon. A városi sport-
csarnokban egész napos prog-
ramot kínáltak, hiszen négy 
utánpótláscsapat is elfogadta a 
rendezők meghívását. Az em-
léktornát záró kadet mérkőzés 
bajnoki találkozó is volt egy-
ben, melyen a házigazda KSC 
Szekszárd hét ponttal győzött 
az MTK fiataljai ellen.

A találkozók között emlékmű-
sor és koszorúzás is szerepelt a 
programban, de rendeztek bün-
tető- és tripladobó versenyt is. 
Előbbit Lipovszky Nóri, utóbbit 
Marsai Dóra nyerte, de oklevelet 
kaptak a mérkőzések legjobbjai – 
Tamás Aliz (Baja), Piukovits Dor-
ka (KSC), Szőke Fanni (KSC) és 
Vincze Nikolett (KSC) – is.

Eredmények, U-11: KSC 
Szekszárd-Bajai NKK B 37–43 
(11–9, 8–18, 6–8, 12–8). Leg-
jobb dobók:  Subotic (15), 
Vörös (6). A mérkőzés nagy 
részében a bajaiak vezettek, a 
hazaiak a végjátékban faragtak 
a hátrányból.

U-12: Szekszárd-Kecskemét 
53–45 (13–8, 13–15, 13–7, 14–

15). Ld: Piukovits (13), Gara-
bás (9), Csákvári (9), Szabó (8). 
Edző: Baki Eszter. A mérkőzést 
végig kézben tartotta a hazai 
csapat, amely a végjátékban is 
pontosabban célzott.

U-14: Szekszárd-Kosárlabda 
Akadémia Pécs 95–63 (23–18, 
14–15, 30–13, 28–17). Ld: Sző-
ke (26), Holcz (21), Németh 
(14), Sámóczi (12). Edző: Har-
sányi Mária, Baki Sándor. A 
mérkőzést végig irányító szek-
szárdiak a második félidőben 
olyan teljesítménnyel rukkol-
tak elő, ami még edzőiket is 
meglepte.

U-16: Szekszárd – MTK-Bu-
dapest 66-59 (16–17, 19–12, 
19–16, 12–14). Ld: Vincze 
(28/3), Leskó (7/3), Renczes 
(6/3). Edző: Harsányi Mária. 
Ha nehezen is, de megnyerte a 
mérkőzést KSC. 

 SZVFOTÓ: KISS ALBERT

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
November 13. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 21. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Október 29., vasárnap

14:30 –  A kis vámpír 2D

17:00 – Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

Október 30., hétfő

17:00 – Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

Október 31., kedd

17:00 – Nyírjuk ki Gunthert

19:00 –  Fűrész – Újra játékban

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 31. (kedd) 19:00  
– Színházterem
Szép Ernő: Vőlegény - Múzsa 
bérlet I. előadás.

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

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

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

November 5. (vasárnap) 10:30 
– Rendezvényterem
Vasárnapi matiné: Mekk Elek, az 
ezermester

A Dumaszínház gyermekelőa-
dása. „Gyertek, gyertek, hogyha 
mertek, benne remek mestert 
leltek!” – harsogja Mekk Elek 
szócsöve, a papagáj. Gyűlnek is a 
falubéliek, hogy igénybe vegyék 
a messzeföldön híres ezermester 
szolgáltatásait. Senki nem sejti, 
hogy Mekk mester a sok káposz-
táért cserébe csak bosszúságot 
okoz mindenkinek. A Duma-

színház következő meséjében 
a „rímhányó” Romhányi József 
fergeteges szövegeivel és dalaival 
megidézik a televízióból már jól 
ismert, felejthetetlen mesesoro-
zatot. Jegyár: 1.500,- Ft.

 
November 6. (hétfő) 14:30 
– Színházterem
Kukac Kata kalandjai – mesemu-
sical. Kisiskolás bérlet előadása. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

November 6. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

3. Az öröm tájképei. Impresz-
szionizmus, posztimpresszioniz-
mus. Előadó: Dr. Aknai Tamás 
professzor, művészettörténész.

A legújabb kor ismeretének 
fénytörésében megváltozott 
klasszikus művészetkép. A re-
alizmus új európai feltámadása 
után a század utolsó harmadában 
a fejlődés új szakaszába lépett…

A belépés ingyenes.

November 7. (kedd) 10:00, 14:30 
– Színházterem
Kukac Kata kalandjai – mesemu-
sical

Óvodás bérlet és Kisiskolás 
Plusz bérlet előadásai.

Jegyár: 1.000,- Ft.

A Szókincskereső Alapítvány 
ezúton köszöni a 2016. évi 
SZJA 1%-os felajánlásokat, 

melynek összege 146.815 Ft.
Ezt a pénzt a rászoruló sé-

rült gyerekek ingyenes okta-
tására, nevelésére fordítjuk. 

NÉVNAP–TÁR
Október 29. (vasárnap) – Nárcisz
Nárcisz: görög eredetű; jelentése: a virág maga.

Október 30. (hétfő) – Alfonz, Zenóbia
Alfonz: germán eredetű; jelentése: nemes, készséges; harcra kész.
Zenóbia: a görög Zenóbiosz férfinév női párja, a férfinév jelentése: Zeusztól 
származó.

Október 31. (kedd) – Farkas
Farkas: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

November 1. (szerda) – Mindenszentek, Marianna
Marianna: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.

November 2. (csütörtök) – Achilles
Achilles: görög-latin eredetű; jelentése: a kígyó fia.

November 3. (péntek) – Győző, Hubert
Győző: 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására.
Hubert: német eredetű; jelentése: szelleme által kiváló.

November 4. (szombat) – Károly
Károly:  1.) magyar eredetű; jelentése: karvaly, turul; 

2.) germán-latin eredetű; jelentése: legény, fiú.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 29.
(vasárnap)

Október 30.
(hétfő)

Október 31.
(kedd)

November 1.
(szerda)

November 2.
(csütörtök)

November 3.
(péntek)

November 4.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

eső | kb. 11 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 15o , min. 8o

zápor | viharos szél
max. 10o , min. 4o

erősen felhős
max. 10o , min. 2o

közepesen felhős
max. 12o , min. 2o

eső
max. 12o , min. 6o

eső
max. 11o , min. 5o

zápor
max. 11o , min. 2o

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete 

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

A rendezvényen 
Zákány Sándor: A vércukormérés önellenőrzésének

fontossága – hogyan segítsük a szakorvosok munkáját 
címmel tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Értesítjük a lakosságot hogy 
2017.11.06–07. között 

daruzási munkák miatt a 
7100 Szekszárd, Kossuth L. u 
21. szám előtt teljes útlezárás 

lesz 08:00–16:00 óráig. 
A megváltozott forgalmi rend 
miatt kérjük figyelmesebben 

közlekedjenek!

Gemenc Bau Kft.

(02758)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. munkatársat keres. 

Munkakör: kontrolling munkatárs.
Végzettség: középfokú számviteli.

Előnyt jelent: mérlegképes könyvelő.
Munkaviszony: 4 órás.

Bérezés: megegyezés szerint.
Beadási határidő: 2017.november 03. (péntek) 14:00 óra

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.



2017. október 29.16

TOLNA, DEÁK F. U. 94.
Telefon: 74/457-227
Nyitva tartás:
H–P. 08:00–12:00 és 13:00–17:00,
Szo.: 08:30–11:00

MUNKARUHÁZATI
SZAKÜZLET Kínálatunk:

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

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

(02752)

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

Jézus  Krisztus  a  te  győzelmed!  Ingyenes  gyógyulási  lehetőség!
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu    A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adójával alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

(02761)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02746)

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(02748)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

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

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02749)

FOSSIL,
MICHAEL KORS,

SKAGEN
karórák

Arany és ezüst ékszerek nagy választékban!
Interspar Ékszerüzlet 

(02759)


