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A zene mindenkié

→ 4. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Digitális pont
Képzett mentorok segítségé-
vel sajátíthatják el az érdeklő-
dők a számítógép, az okostele-
fon és az internet használatát a 
Digitális Jólét Program Ponton, 
melyet szerda délelőtt adtak át 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontnál.
 → 2. oldal

Borudvar
Az ingyenes nagykoncer-
tek, a látványos felvonulás és 
a hagyományőrző programok 
mellett a kiváló borok teszik 
a Szekszárdi Szüreti Napokat 
az egyik legnépszerűbb vidéki 
fesztivállá. Így volt ez az idei 
évben is.
 → 3. oldal

Baka István 70
A Szekszárdi Szüreti Napok 
társrendezvényeként, a 70 éve 
született Baka Istvánra emléke-
ző, egész éves rendezvénysoro-
zat részeként zajlott az az íróta-
nácskozás, amelynek helyszíne 
a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um volt.
 → 7. oldal

Magasan a léc
Tornagyőzelemmel hangolt a 
bajnoki rajtra az Atomerőmű 
KSC Szekszárd élvonalbeli női 
kosárlabda csapata, amely va-
sárnap este az NKE-Csata le-
győzésével megnyerte a 49. Sió 
Kupa nemzetközi felkészülési 
tornát.
 → 13. oldal
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Digitális Jólét Program Pont: ingyenes képzések indulnak
Képzett mentorok segítsé-
gével sajátíthatják el az ér-
deklődők a számítógép, az 
okostelefon és az internet 
használatát a Digitális Jólét 
Program Ponton, melyet szer-
da délelőtt adtak át a Babits 
Mihály Kulturális Központ-
nál. A hivatalos átadón szép 
számú nyugdíjas jelent meg 
és jelentkezett az ingyenes 
képzésekre.

Magyarország kormánya azért 
hirdette meg a Digitális Jólét 
Programot, hogy segítse a di-
gitális világban való tájékozó-
dást. Ma már ugyanis minden 
korosztálynak készségszinten 
kell tudnia használni az okos-
telefont, a számítógépet és az 
internetet – mutatott rá Ács 
Rezső a Digitális Jólét Program 
Pont szerda délelőtti hivatalos 
átadóján.

Szekszárd polgármestere ki-
emelte, elsősorban az idősebb 
korosztály részéről folyamatos 
igény jelentkezett arra, hogy a 
digitalizáció világában való tá-
jékozódást segítő terek jöjjenek 
létre. Ennek az igénynek igye-
keztek megfelelni a Digitális 
Jólét Program Pont – ahol kép-
zett mentorok nyújtanak szak-

mai segítséget az érdeklődők-
nek – átadásával. Hozzáfűzte, 
az igények fényében a jövőben 
szeretnék tovább bővíteni a 
rendelkezésre álló eszközállo-
mányt.

A polgármester arról is szólt, 
hogy a Digitális Jólét Program 
Pont egyfajta közösségi térként 
is szolgálhat, ahol az idősek 
rendszeresen találkozhatnak 
egymással, és új ismeretek meg-
szerzése mellett új ismeretsége-
ket is köthetnek.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezető 

igazgatója elmondta: céljuk, 
hogy Tolna megye legnagyobb 
Digitális Jólét Program Pontja 
működjön Szekszárdon. Tudat-
ta, három laptop, két-két okos-
telefon és tablet, egy projektor, 
valamint egy multifunkciós 
készülék áll az érdeklődők ren-
delkezésére az ismeretek meg-
szerzéséhez és a gyakorláshoz. 
Hozzáfűzte, igyekeznek bővíte-
ni a meglévő eszközállományt.

Borda Gergő mentor elmond-
ta, céljuk, hogy a jelentkezőket 
eljuttassák az úgynevezett IKER 
1. szintig. Ennek részeként a 

résztvevőket megtanítják a 
stabil internethasználatra, az 
elektronikus levelezés és a szö-
vegszerkesztés alapjaira. Hoz-
zátette, ha van igény, akkor az 
úgynevezett IKER 2. szintig 
fejlesztik a jelentkezők tudását.

Először az igényeket mérik 
fel, az oktatást pedig ahhoz 
szabják. A képzés ötfős csopor-
tokban történik annak érdeké-
ben, hogy minden résztvevővel 
elég időt tudjanak foglalkozni. 
Jelentkezni hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 17:00 óra között, illetve 
pénteken 8:00 és 14:00 óra kö-
zött lehet személyesen a prog-
rampontnál.

Dózsa Gyuláné, a Babits 
Nyugdíjas Klub elnöke véle-
ménye szerint a számítógép ma 
már nélkülözhetetlen a kapcso-
lattartásban. Hozzátette, főként 
a családdal, illetve ismerőseivel 
szeretne kommunikálni a szá-
mítógép segítségével. Emellett 
a hivatalos ügyek intézésében 
is nagy segítséget nyújt a szá-
mítógép és az internet, ezért 
tartja szükségesnek a képzés 
elvégzését.

A Digitális Jólét Program 
Pontot Ács Rezső és Zsikó Zol-
tán avatta fel a nemzeti színű 
szalag átvágásával.   S. V.

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 30. (vasárnap) – Jeromos, Médea
Jeromos:  görög eredetű; jelentése: szent nevű.
Médea:  görög eredetű; jelentése: bölcs asszony.

Október 1. (hétfő) – Malvin
Malvin: germán eredetű; jelentése: a jog barátja.

Október 2. (kedd) – Petra
Petra:  1.) héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla. 

2.) a Petronella önállósult becézője.

Október 3. (szerda) – Helga
Helga: germán eredetű; jelentése: egészséges, boldog.

Október 4. (csütörtök) – Ferenc, Edvin, Zóra
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Edvin: germán eredetű; jelentése: az örökös barátja.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.

Október 5. (péntek) – Aurél, Galina
Aurél: latin eredetű; jelentése: aranyos.
Galina:  görög-orosz eredetű; jelentése: nyugalom, csend, béke.

Október 6. (szombat) – Brúnó, Renáta
Brúnó: ófelnémet eredetű; jelentése: barna, barnamedve.
Renáta: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 30.
(vasárnap)

Október 1.
(hétfő)

Október 2.
(kedd)

Október 3.
(szerda)

Október 4.
(csütörtök)

Október 5.
(péntek)

Október 6.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 19o , min. 5o

közepesen felhős
max. 21o , min. 5o

zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 17o , min. 9o

közepesen felhős | szeles nap
max. 19o , min. 6o

gyengén felhős
max. 22o , min. 7o

gyengén felhős
max. 24o , min. 8o

gyengén felhős 
max. 25o , min. 9o

Online kérdőíven várják az 
internetezők véleményét az 
idei Szekszárdi Szüreti Na-
pokkal kapcsolatosan. Az 
interneten egyszerűen ki-
tölthető kérdőívet a szerve-
ző Babits Mihály Kulturális 
központ oldalán lehet elérni 
(www.szekszardagora.hu). 
A nyolc kérdésből álló kér-
dőív egy értékelős, három 
feleletválasztós, valamint 
négy saját válaszokkal ki-
töltendő kérdést tartalmaz.
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Borudvar: kiváló tételek öregbítették a borvidék jó hírét
Az ingyenes nagykoncertek, 
a látványos felvonulás és a 
hagyományőrző programok 
mellett a kiváló borok teszik 
a Szekszárdi Szüreti Napokat 
az egyik legnépszerűbb vi-
déki fesztivállá. Így volt ez az 
idei évben is.

A szeptember harmadik (hosz-
szú) hétvégéjén megrendezett 
Szekszárdi Szüreti Napok, a bor 
és a kultúra ünnepe már tisztán 
a számok tükrében is hatalmas 
sikerrel zárult. A rendező Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
adatai szerint a megyeszékhely 
legnagyobb, országosan ismert 
és elismert fesztiválja idén több 
mint 70 ezer látogatót vonzott. 
A rendezvény „fundamentumá-
nak” számító kiváló szekszárdi 
bort kínáló Borudvarban 11 
ezernél is több poharat értéke-
sítettek. Ha ehhez hozzá tesz-
szük, hogy a rutinos városlakók 
már (kóstoló) pohárral a kézben 
érkeztek a Béla király téri pavi-
lonokhoz, akkor kijelenthető: a 
fesztivál minden második-har-
madik vendége ellátogatott a 
Borudvarba.

A Szekszárd Borvidék NKft. 
immár 13 éve szervezi a fesz-
tivál boros eseményeit. A non-
profit szervezet ügyvezetője, 
Herrné Szabadi Judit elmondta, 
a Szekszárdi Szüreti Napok ab-
ból a szempontból is különleges, 
hogy – szemben az ország többi 
borfesztiváljával Győrtől Buda-
pesten át Szegedig –, itt csak a 

Szekszárdon, illetve a meghívott 
borvidéken készített borokat 
kóstolhatják a vendégek.

– Az idén 38 kiállítónk volt a 
Borudvarban – folytatta az ügy-
vezető. – Közülük 31 szekszárdi 
borász(at), két pálinkaház és 4 
kis pince a tolnai borvidékről. 
A korábbi években meghirde-
tett borszemináriumok helyett 
2017-től már egy-egy vendég 
pincészet borait kóstolhatják 
a látogatók. Tavaly az aradi dr. 
Balla Géza ménesi birtokáról 
származó tételek kerültek po-
hárba, idén pedig a Törley Pezs-
gőmanufaktúra mutatkozott be 
Szekszárdon. A prémium mi-
nőséget előállító vállalkozás a 
Garay Élménypincében tartott 
kóstolót, ahol különleges nyers 
pezsgőt is megízlelhettek az ér-
deklődők.

A Borudvarban persze jóval 
gyorsabban fogytak a palackok. 
A péntek és különösen a szom-
bat este – köszönhetően a Béla 
király téri koncertek közönségé-
nek is – abszolút telt házas volt, 
mégis, mintha enyhült volna a 
korábbi évek zsúfoltsága.

– Egy kicsit szellősebb volt a 
tér a Borudvarban, ennek kö-
szönhetően több asztalt tudtunk 
felállítani – tette hozzá Herrné 
Szabadi Judit. – A pavilonok 
előtere mellett népszerű volt a 
színpad mögötti Fröccs-terasz 
is, ahol beszélgetni is lehetett 
egy-egy palack bor mellett.

– Az idei fesztivál pozití-
vuma volt, hogy egyre több 
borászatnál lehetett kóstolni 
Szekszárdi Palackba töltött 
kadarkát, kékfrankost és bika-
vért, amelyek nem feltétlenül 
magasabb áruk, inkább a ga-
rantált minőségükkel hódítot-
tak. Amúgy a kínálat minden 
igényt kielégített: a pincészetek 
nem ritkán 8–10 féle borral is 
készültek a kedvezőbb árutól 
egészen a különlegesebb tétele-
kig, így mindenki találhatott a 
pénztárcájára szabott palackot. 
Nem csak a fajtákból volt szé-
les a kínálat, de akár évjáratok 
összehasonlítására is volt lehe-
tőség – mondta az ügyvezető.

A korán kezdődött szüretnek 
köszönhetően több pincészet 
is primőr rozéval jelent meg a 
Borudvarban – a borértő, bor-

szerető közönség nagy örömé-
re. Ilyen volt a Neiner Pince, 
amelynek zweigelt rozéját gyor-
san elkapkodták a vásárlók.

– Éppen csak megkaptuk az 
OBI-engedélyt, felcímkéztük 
a palackokat, és szinte vala-
mennyit eladtuk a hétvége 
során – fogalmazott Neiner 
János, aki öccseivel, András-
sal és Istvánnal viszi a csalá-
di vállalkozást. – Szekszárd 
alapvetően vörösboros vidék, 
de most is bebizonyosodott, 
hogy rozé és könnyű fehér 
nélkül nem lehet érvényesülni 
a szüretin. Olaszrizling mellett 
nálunk sillert, kadarka, kék-
frankos és a 2013-as „Egyszer 
volt” vörös házasításunk is jól 
fogyott.

Neiner János elmondta: a 
kóstolásra inkább alkalmas dél-
utánok során néhány szakem-
ber is felkereste standjukat, így 
kerültek fel a pince tételei több 
étterem borlapjaira.

A Borudvar mellett gaszt-
ronómiai kínálatával az Ízek 
Utcája is hozzá járult a feszti-
vál sikeréhez, ahol a Vendéglá-
tók Kerekasztala Szekszárdért 
egyesület öt étterme kínálta az 
ételeket. A Stefán Ételbár pél-
dául az áfonyamártással adott 
vaddisznó aprópecsenye mel-
lett BBQ oldalassal, erdei gom-
bás vaddisznóraguval és csülök 
aprópecsenyével készült. 

 - fl -
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A sírkertek állapota a települést magát is minősíti
Szakmai, személyi és tech-
nikai feltételeknek egya-
ránt meg kellett felelnie a 
szekszárdi Panteon Kft-nek, 
amely a megyeszékhely ön-
kormányzata által a sírkertek 
üzemeltetésére kiírt pályáza-
ton nyert.

Másfél évtizedes temetőüze-
meltetési szakmai múlt áll a 
Nyakas Gábor ügyvezető által 
irányított cég mögött, melynek 
a Szekszárd alsóvárosi, újvárosi 
és szőlőhegyi temetők üzemel-
tetésére az önkormányzattal kö-
tött „kegyeleti közszolgáltatói” 
szerződésének lejártát követően 
a város idén márciusban írt ki 
közbeszerzést az üzemeltetésre, 
s ezen nyert – amúgy egyedü-
li ajánlattevőként – a Panteon 
Kft., amely a szakmai, a szemé-
lyi és a technikai feltételeknek 
egyaránt megfelelt.

– A sírkertek üzemeltetésének 
vannak a városlakók számára 

látható és kevésbé nyilvánvaló 
feladatai – mondja elöljáróban 
Nyakas Gábor ügyvezető. – A 
temetői környezet rendben tar-
tása, a parcellák, sírok és a ra-
vatalozó körüli terület kezelése, 
így a fűnyírás, a levelek össze-
gyűjtése, a hulladék elszállítása 
mind-mind a napi munkavég-
zés részét képezi. Egy szépen 
karbantartott sírkert magáról a 
településről állít ki jó bizonyít-
ványt.

– Kevésbé látványos, de az 
üzemeltetés szerteágazó fel-

adatai közül legalább ennyire 
fontos a temetések összehan-
golása, a sírhelyfelújításoknak 
a temetésekhez való „igazítása”. 
Az ember nem is gondolná, 
mennyi kérdést vet fel a sírhe-
lyek kialakítása, a síremlékek 
elhelyezése, felújítása… Éppen 
ezért nagyon fontosnak tartom 
az ügyfelek tájékoztatását is. 
Minden információ megtalál-

ható cégünk honlapján (www.
panteon-temetkezes.hu), de a 
telefonon (06–74/511–755) és 
személyesen (Szekszárd, Alkony 
u. 1) is nyújtunk tájékoztatást.

– A temetők rendjét önkormány-
zati rendelet szabályozza…

– Ez így igaz, és nekünk az 
is feladatunk, hogy ezt betart-
suk, betartassuk a látogatókkal. 
Példaként említhetem, hogy a 
korábbi években sok gondunk 
akadt a temetőbe „illetéktele-
nül” gépjárművel behajtókkal. 

Az idei évben sorompókat he-
lyeztünk el a temetők főbejára-
taihoz, hogy a szűk utakkal el-
látott sírkertekben csak a súlyos 
mozgáskorlátozott személyt 
szállító gépjárművek közleked-
hessenek.

– Az imént említett ügyfél-tá-
jékoztatás egyik fontos része a 
sírhelyek megváltásának és új-
raváltásának kérdése.

– Valóban. Nem lehet elég-
szer elmondani, ezért köszö-
nöm, hogy rákérdezett. Szóval 
az egyszer megváltott sírhe-
lyeknél 25 év, az urnakriptánál 
20 év, az urnafülke esetében 
10 év, az urnasírnál 10 év, míg 
a kripta megváltása esetén 60 
év a lejárati idő. Ezt követően 
a temetési helyet újra meg kell 
váltani. Törvény írja elő, hogy 
erről az üzemeltető tájékoztatást 
adjon a sajtóban, illetve a hirde-
tőtábláin. A törvény egyébként 
az újraváltás esetén lehetővé te-
szi az eredeti idő felére történő 
megváltást is.

– Szomorú képet mutatnak a 
temetőkben az elhagyott sírok…

– A sírkertek fenntartása so-
rán ezekre is odafigyelünk, és 
igyekszünk ezeket alapszinten 
rendben tartani. Amennyiben a 
sírhelyek megváltása rég lejárt, 
az üzemeltetőnek lehetősége 
van ezek felszámolására, illetve 
újraértékesítésére. Ilyen esetek-
ben rendkívüli körültekintéssel 
kell eljárnunk, és elsősorban a 
hosszú évek óta gondozatlan 

sírokat jelöljük ki ilyen célra. 
Az adminisztráció pontossága 
nagy felelősség. Egy évtizede 
használunk elektronikus nyil-
vántartást, de a hibalehetőség 
így sem kizárt, hiszen nálunk is 
emberek dolgoznak.

– Hány temetést tartanak Szek-
szárdon egy esztendőben?

– Éves szinten átlagban 320 
és 340 közötti temetést tartunk. 
Ezek nagy többsége az alsóvá-
rosi és az újvárosi sírkertekben 
zajlik, a szőlőhegyi temetőben 
tavaly például mindössze há-
rom búcsúztatást tartottak. Ha 
már a statisztikánál tartunk: az 
összes temetés mintegy harma-
da az egyházi liturgia szerinti 
búcsúztatás. Elmondhatom, jó 
az együttműködésünk a szek-
szárdi egyházközösségekkel.

– Melyek ma a legnépszerűbb 
temetkezési módok?

– Pillanatnyilag az urnakrip-
tás temetés a legnépszerűbb, 
ugyanakkor nem látok nagy 
változást a koporsós és urnás 
temetkezés arányában. A sír-
helymegváltás, illetve a teme-
tés módjának megválasztása 
szerintem nem elsősorban 
„pénztárca-függő”. Ez alól ki-
vételt csak a köztemetés jelent: 
a nehéz anyagi helyzetben lévő 
család által kérvényezhető köz-
temetés költségeit az illetékes 
önkormányzat állja, ám annak 
összege a törvény szerint a ha-
gyatékra terhelhető.  

 - fl -

Szimfonikus est az operaház zenekarával
A Magyar Állami Operaház 
Zenekara adott koncertet 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermében, 
szeptember 22-én. Az „Ope-
rát az Operából!” című or-
szágos turné keretén belül a 
szekszárdiak négy előadást 
láthatnak a Magyar Állami 
Operaház művészeitől.

Egy opera nyitány, egy szóló-
hangszeres verseny és egy szim-
fónia is felcsendült Szekszárdon, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban szeptember 22-én meg-
tartott különleges koncerten. 
Rossini: A török Itáliában című 
operájának nyitánya, Hidas 
Frigyes Oboaversenye – közre-
működött Káli-Fonyódi Fruzsi-
na – és Haydn: C-dúr „Medve” 
szimfóniája (No. 82) a Magyar 
Állami Operaház Zenekarának 
tolmácsolásában szólalt meg, 
Medveczky Ádám, Kossuth-dí-
jas karmester vezényletével. 

A szekszárdi közönség még 
további három alkalommal 
láthatja, hallhatja az Operaház 
művészeit Szekszárdon. A Ma-
gyar Állami Operaház ugyan-
is nagyszabású turnéra indult 
idén. Szeptembertől, hét hó-
napon át járják az országot.  A 
kiváló művészek, összesen 52 
előadást adnak, tíz megyeszék-
helyre látogatnak el, köztük 

Szekszárdra is. A Magyar Álla-
mi Operaház négy előadást hoz 
a városba, amelyek közül az el-
sőt szeptember 22-én láthatták a 
nézők.  A turné négy szekszárdi 
előadására akár már 4800 forin-
tért váltható bérlet, de egy-egy 
előadásra is vásárolható jegy 
akár már 1500 forintért.

Legközelebb október 20-án 
érkezik Szekszárdra a Magyar 

Állami Operaház társulata, 
ekkor „Klasszikus és modern” 
címmel balett előadást láthat-
nak majd a nézők. Ezt követő-
en, december 17-én a Toscát 
láthatják az érdeklődők, majd 
február 6-án Puccini gálával zá-
rul a Magyar Állami Operaház 
országos turnéjának szekszárdi 
programsorozata. 

 - mwj -
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Az emlékév következő prog-
ramja a Baka Istvánra és Lá-
nyi Péter zongoraművészre 
emlékező hangverseny lesz, 
amely október 18-án 18:00 
órakor kezdődik a Vár-
megyeháza dísztermében. 
A közönség Balogh Ádám 
zongoraművész koncertjét 
hallgathatja, közreműkö-
dik Balog József versmon-
dó-előadóművész. Az est 
résztvevőit Baka István és 
Lányi Péter ifjúkori barátja, 
dr. Merő Béla színházi ren-
dező köszönti. 

Baka István-emlékév: írótanácskozás a múzeumban
A Szekszárdi Szüreti Napok 
társrendezvényeként, a 70 
éve született Baka Istvánra 
emlékező, egész éves rendez-
vénysorozat részeként zajlott 
az az írótanácskozás, amely-
nek helyszíne a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum könyvtárt-
erme volt. 

A szép számú érdeklődő előtt 
zajló beszélgetés vezetője Móser 
Zoltán fotóművész, író volt, be-
szélgetőpartnerei pedig Bombitz 
Attila egyetemi docens, Borsodi 
L. László irodalomtörténész, 
a csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium tanára, Füzi Lász-
ló kritikus, a Forrás irodalmi 
folyóirat főszerkesztője és Szö-
rényi László irodalomtörténész, 
professzor emeritus volt.

Az előadók egy-egy Baka-idé-
zettel érkeztek, és ezek nyomán 
alakították ki mondandójukat. 
A beszélgetés során kirajzoló-
dott az életmű egy-egy darabja, 

minden egyes közlés hozzáadott 
valami új elemet a Baka-recep-
cióhoz. Számos kérdés került 
terítéke: mitől nagy költő Baka 
István? Hogyan tudott irodalmi 
hőssé válni? Besorolható-e Baka 
költészete a kánonon belül?

– Bár keresi a helyét e költé-
szet, nem volna jó, ha besorol-
nánk – reflektált ez utóbbi kér-
désre Borsodi L. László. – Nem 
lenne jó, ha mi keresnénk meg 

ezt a helyet, ha mi vinnénk rá 
prekoncepcióval, kívülről, fo-
galmakkal bizonyos kényszere-
ket. Az nem tenne jót neki, vagy 
mi olvasnánk félre. 

– Azt gondolom, semmi értel-
me nincs ide vagy oda sorolni – 
tette hozzá Bombitz Attila. – Baka 
költészete, életműve organikus és 
önálló egész, amely persze érint-
kezik más kultúrkörök befolyá-
sával, mint ahogy az megjelenik 
például Sztyepan Pehotnij általa 
kitalált orosz költő alakjában.

Ugyancsak kérdésként vető-
dött fel: vajon „helyén van-e” 
Baka költészete? Erre Füzi Lász-
ló válaszolt hozzászólásában:

– Az irodalomtudomány leg-
főbb feladata, hogy megteremt-
se az olvasás lehetőségét. Az a 
lényeges, hogy a Baka-életmű 
olvasható minden lehetséges 
módon, értelmezés is született, 
ugyanakkor jó lenne, ha majd 
több fölkínált értelmezés is 

napvilágot látna. Baka István az 
irodalom legkülönbözőbb köre-
iben nagyon magasan jegyzett 
költő. Ott van a polcon, ahol 
Ady, ahol a magyar irodalom 
van, és egy költőnél ez a legtöbb, 
amit el lehet érni.

A tanácskozás adott alkalmat 
a korábban meghirdetett közép-
iskolás esszépályázat eredmény-
hirdetésére, amelynek díjait – a 
Szekszárdi Tankerület által fel-
ajánlott nyomtatókat és e-könyv 
olvasót – Orbán György, a Baka 
István Alapítvány kuratóriumi 
elnöke adta át az első három 
helyezettnek. A pályázat győz-
tese Varga Zsófia, a szekszárdi 
Garay János Gimnázium tanu-
lója lett, akit Elblinger Ferencné 
tanárnő készített fel.  
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Simon János: „Európának szembe kell néznie a valósággal!”
Kevés szó esik manapság a 
papi életútról - ez elvilágiaso-
dott korunk sajátosságának 
tudható be. Pedig, ha vala-
kinek, akkor egy aranymisés 
papnak, aki ötvenévnyi szol-
gálatot követően ünnepélyes 
szertartás keretében mond 
köszönetet Istennek szentelt 
életéért, érdemes megszív-
lelni néhány – a világ és az 
egyház állásáról alkotott – 
gondolatát...

Mi így tettünk a hivatását Pin-
cehelyen végző Simon János es-
peres-plébánossal, aki a nyáron 
Aranymisézett a Szekszárd-Új-
városi Szent Mihály arkangyal 
templomban. Simon atya szek-
szárdi születésű, itt fordult Isten 
felé…

– Plébános úr! Mi irányította a 
papi pálya felé? Történt olyan 
esemény az életében, amely 
megszilárdította ebbéli elhatá-
rozásában?

– Az általam megismert pa-
pok példája. Különösen Szalai 
Jánosnak, egykori hitoktatóm-
nak, illetve a szemináriumban 
dogmatika tanáromnak, vala-
mint Lukács Istvánnak, egyko-
ri újvárosi plébánosnak tarto-
zom hálával. Diákkoromban a 
materialista marxizmus volt a 
kötelezően megtanulandó vi-
lágnézet, hangoztatása rendkí-
vül „előnyösnek” számított az 
érvényesülés szempontjából. 
Ennek ellenére számomra kizá-
rólag a keresztény tanítás tudott 
életünk kérdéseire meggyőző, 
megnyugtató válaszokkal szol-
gálni. Úgy gondoltam, érdemes 
életemet ennek a tanításnak a 
hirdetésére szentelni.
 
– Miként emlékszik vissza első 
állomáshelyére? 

– Cserháti József püspök úr 
újmisés papként, 1968-ban Gör-
csönybe helyezett káplánnak, 
vagyis segédlelkésznek. Plébáno-
som akkortájt egyházmegyénk 
egyik legidősebb papjának szá-
mított. Feladatom a plébániához 
tartozó falvakban, a filiákban 

való misézés és a plébánia terü-
letén való hitoktatás volt.

– Hol szolgált még a pályája 
során?

– Két-két esztendőt töltöttem 
Görcsönyben, Ozorán, Sásdon 
és Berkesden, majd 1976-tól 
1987-ig Pálfán voltam plébános. 
A következő állomáshelyem 
Gyönk volt, majd 2000-től egy 
évtizeden át Tevelen szolgáltam. 
Immár nyolc esztendeje Pince-
helyen szervezem a hitéletet.

– Milyen tanulságos események 
történtek pályája során, ame-
lyet szívesen megosztana olva-
sóinkkal?

– A rendszerváltásig a tűrt és 
a tiltott zóna határán „egyensú-
lyoztunk”. Elmondhatom, a val-
lásüldözés ellenére azért akad-
tak minden helyzetben olyan 
hűséges híveink, akik az ezzel 
járó hátrányokat, kockázatokat 
is vállalva mindvégig kitartot-
tak mellettünk. Ebből is látha-

tó: végül mégsem a keresztény 
vallásosság „halt el”, hanem az 
ezt megjósol „tudományos” vi-
lágnézet.

– Mi a papi jelmondata?
– Aurelius Augustinus, azaz 

Szent Ágoston fohásza: „Ma-
gadnak teremtettél bennünket 
Istenünk, és nyugtalan a mi szí-
vünk, amíg meg nem nyugszik 
tebenned!”. Úgy érzem, noha a 
teremtett világ temérdek szépet 
és jót adhat számunkra, azért 
életünk végső célját, értelmét 
Teremtőnk – egyszer, s mint 
Örök Atyánk – határtalan sze-
retetének felismerésével érthet-
jük meg.

– Miben látja manapság a pap-
ság és a katolikus egyház előtt 
álló kihívásokat?

– Jézus nem statisztikailag 
mérhető teljesítményt kívánt 
az apostoloktól, hanem tanítá-
sának továbbadását. „Krisztus 
követségében járunk” – mond-

ta Pál apostol. Tehát: a jó követ 
azt képviseli, aki küldte, ám 
igyekszik minél jobban megis-
merni azokat, akikhez küldték. 
Nem gyors, „tetszetős” sikerre, 
hanem szerény, őszinte és nem 
utolsósorban hiteles tanúságté-
telre kell törekednünk.

– Miként lesz képes a katolikus 
egyház védelmet adni a sanyarú 
sorsú, háborús, vagy épp mu-
szlim többségben élő kereszté-
nyeknek? Megvédi-e Európa a 
keresztény értékeket a muszlim 
invázióval szemben?

– Nem a bajt kell idehozni, ha-
nem a segítséget odavinni, ahol 
baj van. A muszlim gondolko-
dás lényeges része a felsőbbren-
dűségi érzés és a hódítási vágy. 
Mohamed ezeket „öltöztette” 
vallási köntösbe. Minél később 
vagyunk hajlandóak szembe-
nézni a valósággal, annál drá-
gább lesz a naivitás ára...

– Szükség lehet egy újfajta, lel-
ki és kulturális keresztes had-
járatra?

– Úgy gondolom, nem. 
Őszintén megélt kereszténység-
re viszont annál inkább.

– Félszáz éves szolgálata „jutal-
maként” nyáron tartotta Arany-
miséjét Szekszárdon. Hogyan 
élte meg azokat a pillanatokat?

– Mind paptestvéreimmel, 
mind jelenlegi és régebbi híve-
immel, mind pedig szekszárdi 
„földijeimmel” együtt tudtunk 
örülni és hálát adni a papi szol-
gálatban eltöltött ötven eszten-
dőért. Köszöntő szavaik, kedves 
ajándékaik külön is megörven-
deztettek. 

– Mit üzen a jelenleg papi hiva-
tásra készülő ifjúságnak?
– Szentelés előtt arcra borulva 
fejezzük ki, hogy Istenünk kezé-
be akarjuk adni életünk. Akar-
junk hát életünkben egészen az 
Ő kezébe simuló, neki engedel-
mes eszközeivé válni. Valóban 
„holtig” kell tanulnunk, mit kí-
ván tőlünk Mesterünk. 
 - gyimóthy -

Óvodások a rendőrségen. Iz-
galmakban bővelkedő napjuk 
volt a szekszárdi Perczel utcai 
óvodásoknak, amikor szep-
tember 26-án a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányságra láto-
gathattak. A kicsik a balese-
tek helyszínelésénél használt 
eszközökkel ismerkedtek, be-
szélgettek a biztonságos közle-
kedésről, kipróbálhatták ma-
gukat egy kerékpáros ügyességi 
pályán, de birtokba vehették a 
rendőrautókat, és megleshették 
a rendőrkutyákat is. 
 Forrás: TMRFK

Léleképítő. Október 15-én Mik-
lósa Erika Kossuth- és Liszt-dí-
jas operaénekes előadásával 
folytatódik a népszerű Léleképí-
tő sorozat. A helyszín ezúttal is 
a Garay János Gimnázium dísz-
terme lesz, a belépés díjtalan.
Helyreigazítás. Múlt heti szá-
munkban, az újvárosi társaskör 
szüreti felvonulásáról szóló cik-
künkben tévesen írtuk, hogy 
Frei János fia, Dénes és felesége 
személyesítette meg a jegyzőt és 
a jegyzőnét, ugyanis a hajtó mö-
gött idősebb gyermeke, ifj. Frei 
János és felesége ült a hintón.
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A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás 

munkavégzésre, 1 műszakos munkarendbe
(6–14 óra).

Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél
vagy e-mailben telefonszám megadás-
sal a titkarsag@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
Telefon: +36–74/411–422/112-es

mellék.
(03654)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Október 1-től október 5-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03649)

MENÜ Október 1. Október 2. Október 3. Október 4. Október 5.

„A”
1050 Ft

Frankfurti
leves Gombaleves Zöldborsóleves Gyümölcs-

leves Csontleves

Meggyes-
mákos nudli, 
vanília öntet

Kapros 
tökfőzelék, 

sertéspörkölt

Rántott csirke-
combfilé, 

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

rizs, 
savanyúság

Vadas 
marharagu, 

makaróni

„B”
1050 Ft

Frankfurti
leves Gombaleves Zöldborsóleves Gyümölcs-

leves Csontleves

Natúr sertés-
sült, hagymás 
tört burgonya, 

savanyúság

Sült 
csirkecomb, 
zöldséges 

bulgur

Tarhonyás
hús,

savanyúság

Csülök Pékné 
módra,

savanyúság

Rakott
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkecombfilé          

sonkás rizs,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé          

sonkás rizs,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé          

sonkás rizs,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé          

sonkás rizs,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé          

sonkás rizs,
savanyúság

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Indonéz
csirkés-

szezámos 
spagetti

Indonéz
csirkés-

szezámos 
spagetti

Indonéz
csirkés-

szezámos 
spagetti

Indonéz
csirkés-

szezámos 
spagetti

Indonéz
csirkés-

szezámos 
spagetti

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03650)

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves, termelői bolt

a TESCO üzletsoron

• Gyümi gyümölcslé

• Huncut pálinka

• Homoktövis velő

• Fonott kosarak

• Jan chili

• Lovász méz

• Kissler házisör

• Fűszerek

• Solio olajok

• Fácánkerti tészták

• Csató kerámiák

•  Decsihegyi 

finomságok 

(szörp, lekvár)

• Mözsi liszt

• Balogh kecskesajt

BORÁSZOK:
• Dúzsi,
• Fekete,
• Ferger-Módos,
• Mauthner,
• Márkvárt Papa,
• Neiner,
• Sárosdi,
• Sebestyén,
• Schieber,
• Tüske,
• Vesztergombi,
• Virághegyi.

Pálinka
bérfőzés

Termelők jelentkezését
várjuk! (03658)

ELÉRHETŐSÉGEK:
+36 74/446 308
+36 30/288 8448
+36 30/984 9506
+36 30/814 9592
+36 20/528 6276

Gyümölcslé
préselés
hozott

gyümölcsből

A szedresi Lovas Udvarház & Panzió
felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

■  Takarító-szobaasszony-, konyhai kisegítő
8 órás határozatlan idejű munkaszerződéssel takarító-szobaasz-
szony-, konyhai kisegítő munkatársat keresünk.
Előny: szálloda-, hotel- vagy iroda takarítói tapasztalat. 

Jelentkezni fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal az 
alábbi e-mail címen, illetve postacímen lehet: 

e-mail: info@lovasudvarhaz.hu
levélcím: 7056 Szedres, Apáti puszta 043/96. hrsz.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban információ 
a +36–30/257–4612  telefonszámon, 

munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között kérhető.
(03660)

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

(03646)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Szorgos kertművelőket díjazott az önkormányzat
Négy kategóriában osztottak 
ki díjakat és ajándékcsoma-
gokat a „Legszebb konyha-
kertek” verseny szekszárdi 
résztvevői számára.

A szeptember 20-án, a Város-
házán zajlott oklevél átadón 
dr. Haag Éva külön is megkö-
szönte valamennyi kategória 
győztesének, hogy fontosnak 
tartották a részvételt. Az alpol-
gármester örömét fejezte ki, 
hogy egy oktatási intézmény is 
benevezett a felhívásra, hiszen 
a fiatalokra nem igazán jel-
lemző, hogy megmozdulnának 
ilyesfajta közösségi ügyekben. 
Kiemelte egyúttal: az emberek 
munkájának gyümölcsét adó 
kis kertek gyöngyszemei lehet-
nek egy-egy településnek – így 
Szekszárdnak is.

Arról, hogy mi alapján dön-
töttek az ítészek a kertek vizs-
gálatakor, Kiss Anett program-

koordinátor, az önkormányzat 
környezetvédelmi ügyintézője 
beszélt lapunknak. A zsűri 
júliusban és augusztusban le-
folytatott „ellenőrzése” kiter-
jedt a kert szépségének, össz-
hangjának megszemlélésén túl 
a csapadékvíz biztosítására, a 
megfelelő komposztálásra, de 
az is előnyt jelentett, ha gyógy-
növényeket termesztenek a kis-
kertekben, avagy épp „rovar-

garázs”, madáretető található a 
helyszíneken.

Közösségi kert kategóriában 
a Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium csapata vitte 
el a „pálmát”. Zártkert/vegyes 
kategóriában Farkas János és 
neje vehette át első helyezettnek 
járó oklevelet és ajándékcsoma-
got, míg ugyanitt a második díjat 
Hollósi Istvánnénak ítélték oda. 

Zártkert/zöldséges kategóriában 
Csankóné Csekei Edit munkáját 
ismerték el, míg a mini kategóri-
ában – a közösségi kertek között 
– dr. Csákiné Jilling Zsuzsan-
na kapott elismerő oklevelet és 
ajándékot. Zsuzsanna a Fecske-
ház melletti közösségi kertben 
évek óta szorgalmasan gon-
dozza parcelláját (képünkön), a 
kertművelők mindennapjairól 
korábban már lapunknak is nyi-
latkozott. Őt, valamint Farkas 
Jánost és nejét országos díjra is 
jelölte a verseny Hladics Károly 
vezette négytagú zsűrije.

Mint megtudtuk, az önkor-
mányzat a kiosztott ajándék-
csomagokban található vető-
maggal, talajjavító anyagokkal, 
locsolófejjel, vagy épp kézi fű-
résszel segíti a gondos kiskert-
tulajdonosok tevékenységét. A 
„Legszebb konyhakertek” ver-
senyt jövőre is meghirdetik.

 Gy. L.

Szőlő-Szem: nagygyűlés és bűnmegelőzési fórum lesz Szekszárdon
Amíg országosan még mindig 
komoly probléma a tanyavilág-
ban, a külterületen élők kárára 
elkövetett bűncselekmények 
száma, addig Szekszárdon ez 
– köszönhetően nagyban a 
Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület szer-
vezettségének, a tanyabizalmi-
ak hálózatának és az állandó 
járőrözésnek – egy évtizede 
megoldottnak tűnik.

A korábbi évi másfélszáz eset 
háromra (!) csökkent, s a remek 

statisztikára évekkel ezelőtt az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
(ORFK) is felfigyelt. Egyfajta 
etalonként, követendő példaként 
beszélnek ma is a szakemberek 
a szekszárdi sikerekről, s annak 
módszertanát is igyekeznek át-
adni az ilyen bűncselekmények-
től fertőzött területek civil képvi-
selőinek a különböző országos és 
regionális fórumokon.
Október 12-én, pénteken – szin-
tén az ORFK támogatásával és 
részvételével – nagygyűlést hív 

össze a Szőlő-Szem Mozgalom a 
témában Szekszárdon, amelyen 
részt vesz a Nemzeti Bűnmeg-
előző Tanács részéről Garamvöl-
gyi László, jelen lesz az Országos 
Polgárőr Szövetség Szomszédok 
Egymásért (SZEM) tagozata és 
a szervezet teljes elnöksége. A 
hallgatóság betekinthet a pol-
gárőrök módszereibe is, amit 
szívesen megosztanak a témában 
érintettekkel.

„Mi is kíváncsian várjuk a 
polgárőr szövetség előadóit, 

hogy miként működik például 
a SZEM-mozgalom egyes tele-
püléseken, milyen hatékony és 
gyors az információ áramlása, 
mi az, ami  átvehető tőlük, de 
természetesen mi is betekintést 
adunk a működésünkbe” – tájé-
koztatott Baloghné Gál Zsófia, a 
szervezet alelnöke.

A konferenciának a PTE-
KPVK szekszárdi kara ad ott-
hont, és minden érdeklődőt 
szívesen látnak. 

 B. Gy.
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Szeptember 23-ai rejtvényünk megfejtése: George Gershwin, Porgy és Bess
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Steinerné Góra Aranka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munka-
időben. E heti rejtvényünk megfejtését október 4-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Olyanok vagytok Istenhez, 
mint egy hűtlen, házasságtörő 
feleség.” Jakab 4,4

Isten szeretetét nagyon sokszor 
úgy képzeljük, hogy az „nagya-
pa” szeretet. Ahogyan a nagy-
szülők szeretik az unokákat. 
Feltétel nélkül, mindent elnézve, 
a nevelés felelősségét kicsit a szü-
lőkre hárítva. „Ők tudják, majd 
kinövi.” Isten jóságos szeretete 
és kegyelme mellett azonban a 
Biblia igen hangsúlyosan beszél 
Isten féltékeny, minden ember 
iránti személyes szeretetkapcso-
latra irányuló szeretetéről.

Istent szívesen fogadjuk, mint 
jótékony szerető, elnéző mennyei 

nagyapánkat. Még a vallásos 
szokásainkba sincs beleszólása, 
csak szeressen, adjon egészséget, 
legyen elnéző, kegyelmes. Eny-
nyi elég is. Aztán elégedetlen-
kedünk, lázadunk, csalódunk, 
ha valami nem úgy történik, 
ahogyan mi szeretnénk. Mert 
a nagyapa-isten, aki mindent 
elnéz, nem a Biblia Istene, nem 
valóságos Isten.

Isten más. Nem olyan, amilyen-
nek mi gondoljuk. Jakab apostol 
éppen ezért az emberek és Isten 
közötti kapcsolatot a házastársi 
hűtlenséghez hasonlítja. Értetlen-
ség, hűtlenség, egymás gondolata-
inak és igényeinek teljes semmibe 
vevése uralkodik ott, ahol egység-

nek, tiszteletnek, ragaszkodásnak 
kellene lennie. „Azt gondoljátok, 
hogy ami a Bibliában van, csak 
üres beszéd” – teszi hozzá. Ke-
mény szavak, de megmagyaráz-
zák, hogy miért hatástalan és üres 
a vallásos életünk.

Egy öreg barátomat kérdez-
tem meg, mi a véleménye, miért 
megy tönkre annyi házasság, 
miért nem tudnak emberek el-
köteleződni egymás mellett, és 
miért nehéz ma együtt marad-
ni. „Hiányzik a belátás, a meg-
bánás, az odafordulás, a könyö-
rület egymás iránt. Az egymásra 
utaltság kiveszik az emberekből.”

Jakab apostol arról is beszél, 
hogyan fordulhat vissza ez a 

folyamat: „közeledjetek Istenhez 
és akkor Ő közeledni fog hozzá-
tok”. Kezdjünk el úgy tekinteni 
Istenre, mint akinek van és lehet 
véleménye az életünkről. Keres-
sük, hogy mi a véleménye, lás-
suk be a rosszat. „Alázkodjatok 
meg Isten előtt, akkor ő felemel 
titeket”. Hogyan? Vegyük ko-
molyan a Bibliát! Visszatalálni 
a forráshoz, ahhoz az Istenhez, 
aki valóságos. Mert lehet tenni 
a társadalmunkban uralkodó 
rossz folyamatok ellen. Nemet 
mondani hűtlenségre. Nincs más 
út. Nem várhatunk másokra. 
Magunkon kell kezdeni.  

 Gyurkó Donát 
 metodista lelkész

Klubdélután
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei  Egyesülete minden 
hónap első csütörtökén klubdél-
utánt tart Szekszárdon, a Hunya-
di u. 4. szám alatt. A soron kö-
vetkező a Centenáriumi Év – az 
idén 100 éves a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövet-
sége – októberi programjainak 
első rendezvénye, októb  
er 4-én 13:00 órakor kezdődik.

Programok: Megemlékezés az 
Aradi Vértanúkról; Tájékoztató a 
látássérült emberek munkavál-
lalási esélyeiről; A megváltozott 
munkaképességűek ellátásairól 
tart előadást a Tolna Megyei 
Kormányhivatal munkatársa; 
Vak írók és költők műveiből 
tartanak felolvasást; Ruha és 
adományosztás. Sok szeretettel 
várják az érdeklődőket! (www.
tolnamegyeivakok.hu)

Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2018. október 12-én (pén-
tek) és 13-án (szombat) Szek-
szárd MJV Polgármesteri Hivata-
la technikai okok miatt zárva tart!

Köszönjük megértésüket!
 Dr. Molnár Kata jegyző

Újabb fiatalok jártak Bécsben a Nyitott Világgal
A Nyitott Világ Alapítvány jó-
voltából felejthetetlen napo-
kat élhettek át a nyáron nyel-
vet tanuló fiatalok Bécsben.

Megannyi érdekes látnivalóval 
és izgalmas újdonsággal teli he-
tet töltött a Tóth Lászlóné vezette 
kis csapat az osztrák fővárosban. 
Jártak a város jelképének számí-
tó Stephansdomban, kirándultak 
a Bécstől északra fekvő Kloster-
neuburgba, ahol megtekintették 
az évszázadok óta félkészen álló 
császári rezidenciát. Ellátogattak a 
piacra is, ahol 1-2 eurókért „spá-
jzoltak be” áfonyából, szőlőből és 
barackból. A Rathaus (Városhá-
za) pazar épületében kipróbálták 
a „miatyánk liftet”, vagyis a páter-
nosztert, amely sosem áll meg, így 
az embernek ki-be kell ugrálnia.

Csavarogtak a Mariahilfer 
Strasse végtelen üzletsorán, meg-
csodálták a fényűző Schönbrunni 
kastélyt, majd sétáltak egy nagyot 
a gyönyörű kertben, és persze 
megnézték a világ első állatkertjét 
is. A hét során a négy ENSZ-köz-
pont egyikébe is ellátogattak.

Természetesen a világ első óri-
áskerekét sem hagyhatták ki a Prá-
terben, s a kabinból kinézve szinte 
régi barátokként örültek a város 
számukra már ismerős épületei-
nek. A Kincstárban is megfordul-
tunk, ahol felbecsülhetetlen értékű 
ékszereket, hatalmi jelvényeket 
őriznek. A Császári Kriptában 
úgy olvasták az ismerős neveket a 
díszes koporsókon, mintha a tör-
ténelemkönyvet lapozgatnának.

Savoyai Jenő „parti-kastélyá-
ban”, a csodaszép Belvedere-ben 
láthatták egyebek mellett Gustav 
Klimt híres „Csók” című festmé-
nyét is, a Természettudományi 

Múzeum hatalmas, sokszínű 
gyűjteményén csak tátották a 
szájukat. A Staatsoperben, a vi-
lág egyik leghíresebb operahá-
zában bepillantást nyerhettek a 
kulisszák mögé is. Bécs világos, 
mesteri pontossággal kidol-
gozott belvárosi épületei után 
furcsán hatottak a Hundertwas-
serhaus szabálytalan, színes, nö-
vényekkel borított falai. A tábor 
egyik fénypontja volt a Bécsi 
Filharmonikusok hangversenye 
a belvárosi Konzerthausban.

A napok végén a fiatalok min-
den alkalommal leültek tanulni: 
„kiírták” az aznapi ismeretlen 

szavakat, aztán együtt átolvasták 
az aktuális újságot. Az esti foglal-
kozásoknak nem csak az lett az 
eredménye, hogy naprakészek 
lettek a világ híreiből, hanem 
olyan szavak, kifejezések is „be-
vésődtek”, mint a bordás kereszt-
boltozat, a csapolt sör, a gyónás, 
a füldugó vagy a tervezett hozzá-
szólási idő a parlamentben.

„A bécsi jutalomkirándulás-
ról – merthogy igazából minden 
szempontból nézve annak szá-
mított ez a hét – elmondhatjuk, 
hogy egy felejthetetlen utazás 
volt. Megismertük az életteli 
nagyvárost, megtanultunk köz-
lekedni, bővült a szókincsünk, 
szélesedett a látókörünk, készí-
tettünk egy rakás remek képet, és 
nem utolsó sorban új barátságok 
alakultak ki. A program a lehető 
legtartalmasabb volt, az időjárás 
tökéletesen passzolt városné-
zéshez, s a társaságot nagyon jól 
összehozták az esti közös játékok. 
Nem is alakulhatott volna jobban 
a hét. Hálásak és szerencsések va-
gyunk, hogy részesei lehettünk” – 
foglalta össze a bécsi kirándulás 
tapasztalatait a Garay gimnázium 
diákja, Angyal Réka.

 SZV
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Az Országos Könyvtári Napok a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban
Központi Épület (Széchenyi u. 51.)
Október 1. (hétfő)
17:00 Gacsályi József Fontos 
című kötetét bemutatja Reisinger 
János irodalomtörténész, közre-
működik Orbán György
Október 2. (kedd)
17:00 Család és hagyomány. Petrits 
Szilveszterrel, a szekszárdi mézeska-
lácsos dinasztia tagjával Fuksz Már-
ta néprajzos muzeológus beszélget
Október 3. (szerda)
14:00 Állatok fotózása – Szűcs 
Boldizsár biológus előadása az 
állatok világnapja alkalmából
17:00 13 diktátor – fejezetek a 
forradalmak történetéből. Hah-
ner Péter történész előadása
Október 4. (csütörtök)
17:00 Az irodalom ellenségei. Dar-
vasi László kötetének bemutatója
Október 5. (péntek)
10:00 Kreatívírás-óra Dicső Zsolt 
költővel

17:00 „Szabadulóraktár”
17:00 Csellengők hídja. Vendég a 
Csellengők című műsor szerkesz-
tő–rendezője, Incze Zsuzsa
Október 6. (szombat)
09:00 Kirándulás a Kasztói-Őstöl-
gyeshez, séta a Boldogság útján. A 
program ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött (tel.: 0674/528–104)
Október 7. (könyves vasárnap)
09:00–18:00 óra: Ingyenes be-
iratkozás
„Szabadulóraktár” 10:00-től két 
óránként. 5–6 fős csapatok re-
gisztrálhatnak a kotoganmari-
ann@gmail.com címen
14:00 – 16:00 Kézműves fog-
lalkozás felnőtteknek Dombai 
Szilviával, a Europe Direct veze-
tőjével
15:00 óra: Új könyvtár - új szol-
gáltatások. Hodossy László vezető 
építész és Liebhauser János igaz-
gató előadása

16:30 A Szekszárdi Gitárkvartett 
műsora

Gyermekkönyvtár (Augusz I. u. 5.)
Október 1. (hétfő)
10:00 Mazsola Könyvtári Babak-
lub. Őszi vitaminfogyasztás – Ko-
vácsné Szabó Lívia és Fenyvesiné 
Szűcs Zsuzsanna védőnőkkel
13:30 Népmese napja – megem-
lékezés a Benedek Elek- emlékfá-
nál, mesél: Görcsös Zalán
14:00 Tündérszép Ilona és 
Árgyélus – Rubányi Anita 
előadóművész mesél 
Október 2. (kedd)
09:50 Nagyszünet – kitelepülés a 
Waldorf iskolába
17:00  Lenka és Palkó – Szegedi 
Katalin író, illusztrátor Láda-
színházi bábelőadása és kézmű-
veskedés. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött (tel.: 
74/312–209) 

Október 3. (szerda)
14:00 Amerikai cowboyok – Ha-
hner Péter történész előadása
Október 4. (csütörtök)
14:00 Pálcika, Trapiti – találkozó 
Darvasi László íróval
16:00 Kreatív nap – közös szövés 
pólófonalból
Október 5. (péntek)
Kreatív nap – kézműves műhely-
nap: teatasak hajtogatás (13:00), 
papírvirág–készítés (14:00), 
Alkoss a könyvtárnak! – köl-
csönözhető szatyrok készítése 
(15:00)
Október 7. (könyves vasárnap)
10:00 Ábelesz-kóbelesz – a Te-
kergő Meseösvény Egyesület ze-
nés népmese-játéka
15:00 Papírszínház – Circus Ma-
ximus, ügyességi játékokkal He-
gedűs Emőke és 
Tatainé Berta Zsuzsanna gyer-
mekkönyvtárosokkal
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Magasra tette a lécet az elmúlt idényben a KSC Szekszárd 
Tornagyőzelemmel hangolt a 
bajnoki rajtra az Atomerőmű 
KSC Szekszárd élvonalbeli női 
kosárlabda csapata, amely 
vasárnap este az NKE-Csata 
legyőzésével megnyerte a 49. 
Sió Kupát.

Zsinórban másodszor, összes-
ségében pedig hatodszor dia-
dalmaskodott a saját rendezésű 
nemzetközi felkészülési tornán 
a szekszárdi együttes. Djokics 
Zseljko vezetőedző csapata a 
szombati elődöntőben az orosz 
bajnokság negyedik helyezett-
jét, a Jenyiszej Krasznojarszkot 
verte (80–69), majd a másnapi 
fináléban a budapesti Csata gár-
dáját győzte le tizenhét ponttal 
(81–64). A bronzmeccset egy 
utolsó pillanatban esett kosárral 
a Sepsi nyerte.

A tornagyőzelem mellett a 
szerb Nevena Jovanovic (képün-
kön) személyében a 49. Sió Kupa 
legjobb és legeredményesebb (43 
pont) játékosát, valamint a svéd 

Frida Eldebrink révén a torna 
legjobb védőjátékosát is a KSC 
adta. Különdíjat vehetett át csapa-
ta legjobbjaként Abby Bishop is.

Az elmúlt szezon legjobb 
szekszárdi játékosának járó 
Szabó Ödön vándor- és örökös 
díjat Theodoreán Alexandra, a 
KSC csapatkapitánya érdemelte 
ki, míg a legtöbbet fejlődő szek-
szárdi kosarast megillető dr. 
Pető Gyula díjat Gereben Lívia 

vehette át. A szekszárdiak fiatal-
ja a KSC szurkolói csoportjától 
is átvehetett egy ajándékot.

– Mindkét mérkőzésen sokat 
forgattam a csapatot, igyekez-
tem a legjobb felállást, minden-
kinek a legideálisabb pozíciót 
megtalálni – mondta Djokics 
Zseljko vezetőedző. – Hullám-
zóan játszottunk, ami most 
még belefér, de a tétmérkőzé-
seken 40 percen keresztül kell 
koncentrálnunk” – jegyezte 
meg a szekszárdi együttes élén 
harmadik teljes szezonját kezdő 
szakember.

Magasra tette a lécet az elmúlt 
két szezonban az Atomerőmű 
KSC Szekszárd. A péntek este 
(lapzártánk után), a PINKK-Pé-
csi 424 elleni hazai találkozóval 
induló 2018/2019-es idénynek 
bajnoki ezüstérmesként és Ma-
gyar Kupa-győztesként vágnak 
neki a Studerék, akik tavaly már 
az Európa Kupában is megmu-
tatták „oroszlánkörmeiket”.

Szabó Noémi szerint ilyen 
előzmények után természetes, 

hogy nagy várakozás előzi meg 
a most induló szezont. A szek-
szárdiak szakmai igazgatója 
maga is kíváncsian és bizakod-
va várja, mit hoz számukra az új 
idény, de az elbizakodottságtól 
mindenkit óva int.

–  Az elmúlt esztendők leg-
kiegyensúlyozottabb bajnoksá-
ga kezdődik a hétvégén. Szinte 
minden együttes sokat erősö-
dött a nyáron, véleményem sze-
rint hat-hét csapat is reális 
eséllyel indul a legjobb négy 
közé jutásért.  A nemzetközi 
kupaporondon kétféle forga-
tókönyv létezik számunkra: ha 
a Lille elleni selejtezőt (az első 
meccset október 10-án játsszák 
Szekszárdon) sikerrel megvívva 
bejutunk az Euroligába, akkor 
egy hihetetlenül kalandos, de 
fárasztó szezon vár ránk. A re-
alitás azonban az Európa Kupa 
szereplés lehet, ahol a magyar 
játékosaink is több játéklehető-
séghez juthatnának – mondta a 
szakmai igazgató.

Szabó Noémi szerint a baj-
nokság első három forduló-
jában (PINKK, PEAC, Csata) 
ökölvívó nyelven szólva „felho-
zó” meccsek várnak a KSC-re, 
de például a Csata játékát látva 
a budapestiek elleni derbi sem 
ígérkezik sétagaloppnak.

– Szeretnénk a szezon végén 
újra a legjobb négy közé kerül-
ni, de ez még a korábbiaknál is 
nehezebbnek ígérkezik. Annyit 
ígérhetek a szurkolóinknak, 
hogy mindent megteszünk 
majd a sikerért a bajnokság-
ban éppúgy, mint a magyar és 
a nemzetközi kupában.   - fl -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/Becsüld meg őket!

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben ok-
tóber 1-ét az idősek világnapjává 
nyilvánította. A világon közel 600 
millió 60 év feletti él, ez a szám 
2025-re megkétszereződik. 

Az Unióban átlagosan 81 év a 
várható élettartam, hazánkban 
76 évre számíthatunk. A nemek 
között is különbségek vannak. 
Legtovább a svéd férfiak és a 
spanyol nők élnek, a sereghajtók 
a lett férfiak és a bolgár nők. Az 
EU tagországai az aktív időskor 
feltételeinek megteremtésében 
eltérő szinten állnak. Az egészség 
és aktivitás megőrzését uniós fi-
nanszírozású projektek is támo-
gatják. Fontos, hogy az idősebb 
generáció is megtanulja az Inter-
net kezelését, a Skype használatát, 
hogy tarthassák a kapcsolatot az 

unokájukkal. Az 
északi, skandináv 
országokban a leg-
jobb idősnek lenni. 

Svédország, Hollandia, Dánia és 
Finnország biztosítják a legjobb 
feltételeket, míg Málta a sereg-
hajtók között van. Hollandiában 
például létezik olyan „település”, 
ahol mindenki alzheimeres, de 
senki nem tud erről. Az ott dol-
gozó boltos vagy éppen postás 
gondozóként látja el feladatát. 
Szintén a hollandoknál fiatalok 
ingyen albérlethez juthatnak, ha 
vállalják, hogy havi 30 órát egy 
idős otthon lakóival töltenek el. 

Persze beszélni kell a kockázati 
tényezőkről is, melyek befolyá-
solják az időskor minőségét. A 
dohányzás, az alkoholfogyasztás 
és a mozgásszegény életmód nem 
kedvez a mindennapoknak.

Szekszárdon a Nemzedékek 
Napja rendezvénysorozat október 
13-i eseményén a családi kohézió 
szolgál témául.  A programról 
érdeklődjön az Europe Direct 
irodájában vagy annak facebook 
oldalán.

(03655)

SPORTHÍREK
Cselgáncs. Az elmúlt hétvé-
gén immár 37. alkalommal 
rendezték meg Pakson az 
Atom Kupa diák A-B, serdülő, 
ifjúsági ORV versenyt. A ran-
gos viadalon a Gemenc Judo 
Klub sportolói közül aranyér-
met nyert Sárosdi Ákos (diák 
A, -49 kg), míg Sándor Máté 
(diák A, -54 kg) és Hilbert Jó-
zsef (diák A, -66 kg) ezüstér-
mes lett. A szekszárdi csapat-
ból Hunyadi Panna (serdülő, 
-63 kg), Vaskó Kamilla (ifjú-
sági, -63 kg) és Móga Martin 
(diák A, -60 kg) ötödikként 
zárt. A diák C korosztály ver-
senyében a gemences Var-
ga-Ambrus Sebestyén (-33 kg) 
súlycsoportja legjobbja lett.
Futsal. Döntetlennel kezdte a 
2018/2019-es idényt az Agenta 
Girls Szekszárd FC NB I-es női 
futsal csapata. Micskó Márk 
együttese a címvédő Hajdúbö-
szörmény otthonában végzett 
1–1-re. A szekszárdiak talála-

tát az újdonsült csapatkapitány, 
Ganczer Hajnalka szerezte. 
Kézilabda. Hét gólos győzel-
met aratott a Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s gárdája a Nagyatád 
ellen. A Fekete Gólyák az első 
félidő közepén 11 perc alatt lőtt 
12 góllal döntötték el a mérkő-
zés sorsát (33–26). A hazaiaktól 
Farkas A. (11) és Fehér T. (9) 
volt a legeredményesebb. Az 
FGKC csütörtök este, lapzár-
tánk után a Kozármislenyt fo-
gadtak a Magyar Kupában.
Labdarúgás. Tizenegyes pár-
bajt követően jutott tovább a 
Magyar Kupában a Szekszárdi 
UFC. Kvanduk János együt-
tese – kilenc saját nevelésű 
labdarúgóval a kezdőcsapat-
ban – Dombi góljával szerzett 
vezetést, ám a másodosztályú 
vendégek a hajrában kiegyen-
lítettek. A büntetőpárbaj hőse 
Lékai Soma volt: az UFC kapu-
sa három 11-est hárítva juttatta 
tovább a szekszárdiakat.

Strandröplabda: hiánypótló rendezvény lett a szekszárdi
A nyári divatsportot, a strand-
röplabdát „házhoz hozó” ren-
dezvénynek indult, de jóval 
messzebb jutott négy év el-
teltével a Szekszárdi Strand- 
és Élményfürdő által szerve-
zett és támogatott esemény, 
amely idén három fordulós 
versenysorozattá fejlődött.

Bizony kellett a csúszdatorony 
mögötti homokos játéktéren 
felállított három pálya, hiszen 
minden alkalommal – akkor is, 
amikor az évszakhoz képest hű-
vös idő nem kedvezett a stran-
dolásnak – félszáz résztvevő 
gyűlt össze. A versenyekre álta-
lában tucatnyi két- és három fős 
csapatok érkeztek Szekszárdra.

A torna főszervezője, a tolnai 
Herczig Gábor, a szabadidő-
sport-szervezésben több sport-
ágban jeleskedő fiatalember 
egy különböző tudásszintekre 
építő, vonzó versenyrendszert 
hozott össze, amelyen az A és 
a B kategória képviselői több-

nyire azonos tudást képviselő 
csapatokkal találkoznak. A ren-
dezvény sikerének fokmérője, 
hogy az indulók egyharmada 
a megyehatáron túlról érkezett. 
Voltak visszatérők somogyi és 
baranyai röplabdás fellegvárak-
ból, így Kaposvárról és Pécsről 
is, de indultak kiskunfélegyházi 
és dunaújvárosi párok is. Úgy 
tűnik, strandos divatsportág 
ide vagy oda, csökkenőben az 

amatőröket vonzó, színvonalas 
versenyek száma. Erről számol-
tak be a Szekszárdra távolabb-
ról érkező, a régiós és az or-
szágos helyzetre rálátással bíró 
versenyzők, öregbítve ezzel a 
strandfürdő rendezvényének 
hírnevét.

– Megpróbálunk bemenni 
ebbe a résbe – mondta Herczig 
Gábor. – Egyedül kevés len-
nék egy ilyen rendezvényhez, 

a sportközpont vezetése amel-
lett, hogy remek feltételeket 
biztosított, szponzorként is je-
len volt. Mindenben segítettek, 
így a díjakkal is tudtunk mo-
tiválni, és az sem közömbös, 
hogy a csapatok tagjai szinte 
jelképes összegért tölthetnek el 
egy teljes napot az élményfür-
dőben – sommázta véleményét 
a főszervező.

„Kár, hogy vége van” – mond-
ták többen is az augusztusi záró 
forduló eredményhirdetését 
követően a szabadidősport ka-
tegóriában általában a magas 
színvonalat képviselő strand-
röpisek közül, akiknek a játéka 
fürdő népes közönségét is meg-
érintheti.  B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. október 16. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig.. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Egy óra belőlünk” a Zene Világnapján
2018. október 1. (hétfő) 16:30 | Garay Gimnázium díszterme

Közreműködnek: 
ének – Kovács Fanni (11. A), zongora – Hájas Kristóf (10. 

A), Szabados Balázs (11. A), Loboda Izabella (11. B), Sándor 
Zsigmond (9. D), Lozsányi Tamás tanár; gitár – Hollósi Han-
na (9. D), Fábián Viktor (11. D); mese – Bräutigam Eszter (8. 
osztály), Varga Fanni (8. osztály); klarinét – Balogh Nóra (10. 
C), Orbán Réka Csilla (9. NY); trombita – Sági Róbert (9. A); 

citera – Hajdú Bálint (10. A), Vass Odett (7. osztály).
Köszöntés – Heilmann Józsefné igazgató.

A műsort ismerteti – Kelemen Petra (12. C), Porkoláb Ákos (11. A).

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
(Garay Élménypince)

1 fő felszolgáló munkatársat keres
teljes munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzettség, min. 3 év szakmai gyakorlat.
Előny: turizmusban, borgasztronómiában szerzett

tapasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez, (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 74/510-422)

Beküldési határidő: 2018. október 08. 12:00 óra

AGÓRA MOZI
Szeptember 30., vasárnap
14:30 –  Johnny English újra 

lecsap
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Napszállta

Október 1., hétfő
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Napszállta

Október 2., kedd
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Napszállta

Október 3., szerda
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap

19:30 –  Napszállta

Október 4., csütörtök
14:30 –  Macskafogó
17:00 –  Peppermint  

– A bosszú angyala
19:30 –  Horror park

Október 5., péntek
14:30 –  Macskafogó
17:00 –  Peppermint  

– A bosszú angyala
19:30 –  Horror park

Október 6., szombat
14:30 –  Macskafogó
17:00 –  Peppermint  

– A bosszú angyala
19:30 –  Horror park

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. október 1. (hétfő)
A Zene Világnapja

Az UNESCO Nemzetközi Ta-
nácsa 1975-ben Yehudi Menuhin 
hegedűművész kezdeményezésre 
nyilvánította október 1-jét a zene 
világnapjának. PROGRAM:
09:30 Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar koncertje (művészeti vezető: 
Kovács Zsolt) az Agóra sétányon.
10:30 Rendhagyó énekóra dr. Lak-
ner Tamás, Liszt-díjas karnaggyal 
a Művészetek Házában. (Regiszt-
ráció köteles: gonda.maria@szek-
szardagora.hu, tel: 20/428-7137).
12:00 Pécsi Egyetem Női Kar koncert-
je (vezényel: Kertész Attila, Liszt-díjas 
karnagy) a Béla király téren.
17:00 Tücsök Zenés Színpad cso-
portjainak műsora a Babits Mihály 
Kulturális Központ déli (színházi) 
bejáratánál.
17:30 Szekszárd Junior Stars Big 
Band koncertje a Garay téren.
18:00 Ünnepi Hangverseny a Mű-
vészetek Házában.

I. rész Közreműködik: Tóth Mó-
nika (gitár), Kovács Dóra (gitár), 
Blumenschein Gábor (tormbi-
taművész), Szekszárdi Kamaraze-
nekar (művészeti vezető: Földesi 
Lajos hegedűművész).

II. rész Regionális Kamarakon-
cert-sorozat: a PTE MK Zenemű-
vészeti Intézet trombita kamaraest-
je. Közreműködik: Solymosi Péter 
trombitaművész, Berentés-Varga 
Írisz zongoraművész, Kürti Péter 
és Keszler Krisztián (trombita).

A város különböző oktatási és szo-
ciális intézményeiben dr. Kanizsai 
Melinda, orvos-művészetterapeuta, 
és a Mosoly Alapítvány terapeutája 
tart zeneterápiás foglalkozásokat, va-
lamint a Pécsi Egyetem Női Kara és a 
Zsolnay Wind Orchestra (karmester: 
Major András) ad koncerteket.

A belépés díjtalan.

2018. október 4. (csütörtök) 19:00 
– Művészetek Háza
Binder Quartet lemezbemutató 
koncert

A Binder Quartet: Binder Károly 
(zongora), Borbély Mihály (szaxo-
fon), Fonay Tibor (bőgő, basszus-
gitár), Benkó Ákos (dob). Közre-
működik: Kis Borbála (ének), Pál 
István „Szalonna” (hegedű), Zsikó 
Zoltán (ének).

Jegyár: 3.000,- Ft.

2018. október 5. (péntek) 10:30  
– Béla király tér

Aradi vértanúk emlékünnepe
1849. október 6-án végezték ki 

Aradon az 1848–49. évi szabad-
ságharc 13 honvédtisztjét, Pesten 
pedig ugyanezen a napon hajtot-
ták végre a gróf Batthyány Lajos 
egykori miniszterelnökre kiszabott 
halálos ítéletet. A kivégzéssorozat a 
levert szabadságharc utáni megtor-
lások tetőpontja volt, amiről a ma-
gyarság évről évre nemzeti gyász-
nap keretében emlékezik meg. 
Irodalmi megemlékezés a PTE IGY 
Gyakorló Iskola, AMI és Gyakor-
lóóvoda diákjainak előadásában. 
Közreműködik a Magyar Nemzet-
őrség Tolna Megyei Szervezete

2018. október 5. (péntek) 17:30  
– Színházterem
„Dieselbe Lust, Dieselben Frohen 
Lieder”

A „Mondschein” Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus fenn-
állásának 40. éves jubileumát egy 
különleges hangversennyel ünnep-
li. Itt lehetőség nyílik a régi és az 
új kórustagok, karnagyok találko-
zására is. A rendezvényt színesíti a 
Márványteremben felállított, a kó-
rus életét megörökítő fotókiállítás, 
melynek címe „40 év képekben”. 
Ugyanitt lesz látható a Till Jánosné 
által készített, Tolna megye német 
nemzetiségi népviseletét bemutató 
kiállítás. 

2018. október 8. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Federico Garcia Lorca: Bernarda 
Alba háza

Múzsa bérlet I. előadás. A Spirit 
Színház Budapest előadása. Fede-
rico Garcia Lorca talán legjelentő-
sebb műve a Bernarda Alba háza, 
amely az asszonyok drámája Spa-
nyolország falvaiban alcímet viseli. 
Hét nő, hét különböző személyiség, 
akik szabadságra és szerelemre 
vágynak, s akiket egy közös sorsra 
ítélt a merev, természetes ösztönö-
ket elnyomni akaró hagyomány és 
rend, ami végül tragédiához vezet. 
Szereplők: Papadimitriu Athina 
(Bernarda), Voith Ági (Maria Jo-
sefa), Perjési Hilda (Angustias), 
Szitás Barbara (Magdalena), Mar-
jai Virág (Amelia), Nagy Enikő 
(Martirio), Trokán Anna (Adela), 
Nagyváradi Erzsébet (Poncia). 
Rendező: Czeizel Gábor. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

•  2018. október 1. (hétfő) 14:00 óra 
Múzeumi barangolások – Társas színtér 
A Háborútól háborúig 1918-1945. Képes várostörténet című 
időszaki kiállítás megtekintése Dr. Gaál Zsuzsanna, a kiállítás 
rendezőjének vezetésével a múzeum központi épületében

•  2018. október 2. (kedd) 10:00–16:00 óráig 
„Nyitott ajtó” – Zseblámpás kalandtúra pincétől a padlásig 
Tematikus vezetés kalandvágyó múzeumbúvároknak az in-
tézmény látogatók elől elzárt területein.  
Helyszín: WMMM központi épülete (Szekszárd, Szent I. tér 
26.) Bejelentkezés: 74/316–222, 21-es mellék Andrásné Mar-
ton Zsuzsa múzeumpedagógusnál

•  2018. október 3. (szerda) 10:00–16:00 óráig 
Mesterek és alkotók – Varródoboz 
Textilzsinórból ékszereket készítünk a vármegyeházi kiállító-
térben (Béla király tér 1.) Bejelentkezés: 70/491–1201, Szűcs 
Zsuzsa múzeumpedagógusnál

•  2018. október 4. (csütörtök) 15:00 óra 
Irodalmi séta a szülőháztól a régi Babits-tanyáig 
A helyszíneken Török Sophie naplójegyzetéből, illetve Babits 
Mihály verseiből és Halálfiai nagyregényéből hangzanak el 
szövegrészletek. Találkozás: 15:00 órakor a Babits Mihály 
Emlékház kertjében (Babits u. 13.)

•  2018. olktóber 5. (péntek) 09:00–12:00 óráig 
A lámpás én vagyok – Tanárok napja 
Múzeumpedagógiai börze a Pedagógusok Világnapján. 
09:00 Wosinsky Mór Múzeum főépülete (Szent I. tér 26.) 
10:00 Vármegyeházi Kiállítás (Béla tér 1.) 
11:00 Babits Mihály Emlékház és Irodalom Háza (Babits u.)
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(03651)

+36–70/366–4768

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03648)(03657)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Megérkeztek
az őszi, téli cipők

a Tisza
Cipőboltba!

Bankkártyás fizetési

lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00
óráig,
szombat:
08:00 – 12:00
óráig


