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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Hősök, mártírok
Halottak napján az I. világhá-
borúban elesett és Szekszárdon 
eltemetett katonák előtt tiszte-
legtek az alsóvárosi temetőben, 
november 4-én pedig az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
mártírjaira emlékeztek gyer-
tyagyújtással. 
 → 2–3. oldal

Baka-sorsok
Az első nagy világégést megjárt 
szekszárdi bakákról szóló, „Hő-
sök voltak és áldozatok – Szek-
szárdiak a nagy háborúban” 
című, dr. Nagy Janka Teodóra 
és dr. Szabó Géza által jegyzett 
kötet bemutatóját tartották no-
vember 2-án a katolikus plébá-
nián.  → 5. oldal

Stroke
Nagyon fontos, hogy az agyi 
infarktus, vagyis a stroke vala-
milyen fokát elszenvedő beteg 
a lehető leghamarabb kórház-
ba kerüljön, mert a későbbi fel-
épülését alapvetően befolyásol-
ja, milyen gyorsan részesül az 
életmentő beavatkozásban. 
 → 7. oldal

Hullámvölgy
Közel másfél hónapja ünne-
pelhetett utoljára győzelmet a 
Szekszárdi UFC NB III-as lab-
darúgó csapata. Kvanduk János 
együttese akkor a Pécsi MFC-t 
győzte le hazai pályán, azóta vi-
szont pontot sem szerzett a me-
gyeszékhely alakulata. 
 → 13. oldal
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A forrdalom hőseiért
gyúltak a mécsesek

„Halottak napja. A határon át 
özönlenek idegen katonák.//
Jönnek a hódítók s a gyilkosok 
– Magyar vagyok.// És nem va-
gyok többé kettős, csak egy, 
bizonyosság dobbantja szíve-
met //S értelme lett a nem-ér-
tett igéknek: Te vagy az út, az 
igazság, az élet.”

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverésének 62. 
évfordulóján e sorokkal em-
lékeztek meg a szekszárdiak 
arra, hogy szovjet tankok és a 
saját népüket eláruló kommu-
nisták vérbe fojtották a magyar 
forradalmat. Vas István „Az új 
Tamás” című versét – amelyet 

1956 november elsején vetett 
papírra a költő – Orbán György 
előadóművész szavalta el no-
vember 4-én, vasárnap este a 
Mikes utcai ’56-os emlékműnél.

A nemzeti gyásznapon Ács 
Rezső polgármester és több 
önkormányzati képviselő mel-
lett számos szekszárdi polgár 

rótta le kegyeletét meggyújtva 
az emlékezés mécseseit. Az ese-
ményen Bognár Cecil népmű-
velő, a Magyar Kultúra Lovagja 
vezetésével a jelenlévők eléne-
kelték a Himnuszt és a Szózatot, 
de felcsendült az „Erdő mellett 
estvéledtem” című népdal is. 

 Gy. L.

A tűzoltók is gyertyát
gyújtottak bajtársaikért

Halottak napja alkalmából 
az emlékezés és tisztelet vi-
rágait és mécseseit helyezte 
el a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság és a 
Szekszárdi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség állománya 
csütörtökön Boda Vilmos és 
Csöglei István sírjánál Szek-
szárdon, az alsóvárosi teme-
tőben.

A mai tűzoltóság elődje, a Szeg-
zárdi Önkéntes Tornász és Tűz-
oltó Egylet 1873-ban alakult 
meg. Első parancsnoka – mint-
egy negyven éven át – dr. Boda 
Vilmos volt, akiről a szekszárdi 
laktanya később a nevét is kap-
ta. Két évvel ezelőtt a Szekszár-
di Önkéntes Tűzoltó, Hagyo-
mányőrző és Sport Egyesület 

kezdeményezésére emléktáblát 
avattak a néhai parancsnok 
végső nyughelyén, de a tűzoltó 
emlékhely is Boda Vilmos nevét 
viseli.

Csöglei Istvánnak az élete 
volt a tűzoltóság: volt városi 
parancsnok Szekszárdon, va-
lamint 1965-től 1986-os nyug-
díjba vonulásáig a megyei pa-
rancsnok-helyettesi beosztást 
töltötte be. Kutatta a tűzoltó-
ságok történetét, számos pub-
likációja jelent meg. Megírta a 
Tolna Megyei Tűzoltószövetség 
100 éves történetét, de jelentek 
meg életrajzi művei is. Nevéhez 
kötődik a Bonyhádi Tűzoltó 
Múzeum létrehozása is. Csög-
lei Istvántól 2016 júniusában 
vettek végső búcsút. 

 Forrás: TMKI

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

„Nemzetek temetője”: a hősökre és áldozatokra emlékeztek
Az első világháború befe-
jezésének 100. évfordulója 
alkalmából az alsóvárosi 
temető hadisírjainál tartott 
megemlékezést az első- és a 
második világháború hősei-
nek, halottainak tiszteletére 
november 2-án a szekszárdi 
önkormányzat és a római ka-
tolikus plébánia.

A megemlékezésen, melyen 
mintegy százan vettek részt, 
Ács Rezső polgármester feli-
dézte, az önkormányzat és a 
szekszárdi származású Bíró 
László tábori püspök kezde-
ményezésére 2014 óta minden 
évben, halottak napján fő-
hajtással és gyertyagyújtással 
tisztelegnek a két világháború 
szekszárdi sírkertben fekvő 
hősei, áldozatai előtt. Emlékez-
tetett, a város sokat tett azért, 

hogy a megemlékezést évről 
évre méltóbb körülmények 
között tarthassák meg, hiszen 
megújultak a hadisírok és az 
emlékmű is.

A polgármester kiemelte, a 
megújult sírok és emlékmű iga-
zolja, hogy a város attól függet-
lenül, hogy szekszárdiak, vagy 
más nemzet fiairól van szó, fi-
gyel a temetőiben nyugvókra. 
„Ők, akik mindannyian apák, 
fiúk, fivérek voltak, a legdrá-
gább kincsüket, az életüket 
adták” – fogalmazott a város-
vezető. Hangsúlyozta, minden 
közösség egyik legkiemelke-
dőbb erénye az, ha figyelmet 
fordít arra, hogy megemlékez-

zen azokról, akik temetőikben 
nyugszanak.

Hozzátette, a sírokat – me-
lyekben a magyarok mellett 
olaszok, oroszok, szerbek is 
örök nyughelyre találtak – ab-
ban a reményben is gondozzák, 
hogy a magyar, a szekszárdi 
áldozatok sírjait ugyanilyen 
odafigyeléssel „ápolják” más 
országokban.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
a jelenkor nemzedéke szeren-
csés, amiért nem kell fegyveres 
konfliktusban részt vennie, ám 

a hadisírokban fekvőknek ez 
a sors nem adatott meg. Mint 
mondta, az alsóvárosi parcel-
lában nyugvók közül sokakat 
fiatalon ragadott el a halál.

Hozzáfűzte, az első világhá-
borúban elhunytak egy olyan 
háborúban vesztették életüket, 
mely minden korábbit felülírt. 
A 20. század egyik legvéresebb 
háborújában olyan eszközöket 
– többek között mérges gázo-
kat – vetettek be, melyekkel az 
emberi méltóságot is megcsú-
folták, a túlélők lelkében pedig 
örök nyomot hagytak a fronton 
látottak.

„Ma az itt fekvő hősökre és 
áldozatokra emlékezünk főhaj-
tással és gyertyagyújtással. Füg-
getlenül attól, hogy mely nemzet 
fiai voltak, ők már a mi halotta-
ink is” – zárta le Ács Rezső.

Petkó Tamás római katolikus 
plébános a betegsége miatt tá-
vol maradó Bíró László tábori 
püspök gondolatait is tolmá-
csolva elmondta: köszönet ille-
ti Szekszárd városát, hogy ilyen 
formában megemlékezik a hő-
sökről, az áldozatokról és azért, 

hogy felújíttatta a hadisírokat, 
ezzel létrehozva a „nemzetek 
temetőjét”.

A plébános arról is beszélt, 
hogy amikor elveszik az Isten, 
akkor elvesznek az értékek és 
az „én” válik a legfontosabbá. 
Amikor pedig csak magát sze-
retné boldoggá tenni az ember, 
akkor már nem létezik a haza-
szeretet. Petkó Tamás hozzáfűz-
te, a legfontosabb a keresztény 
értékek megtartása, a másik 
ember elfogadása, szeretete, 
valamint a megbocsájtás, hogy 
ne legyen magyar a magyarnak 
farkasa. Feltette a kérdést, ha 
nem tudjuk szeretni szomszé-
dunkat csak azért, mert rosszat 
mondott ránk, hogyan tudnánk 
életünket adni a hazáért, ahogy 
a sírkertben nyugvók tették.

A plébános azzal zárta, hogy 
felelősséggel tartozunk az el-

hunytak lelke iránt. A keresz-
tény hitben ugyanis ők nem 
haltak meg, hanem élnek. Bár 
testük az enyészeté, a lelkük él, 
ezért szükségünk van a segítsé-
günkre, imáinkra.

A megemlékezésen közremű-
ködött a Szekszárdi Ifjúsági Fú-
vószenekar, a műsorközlő Né-
meth Judit előadóművész volt. 
A megemlékezés után a refor-
mátus imaházban ökumenikus 
áhítatot, azt követően a belvá-
rosi templomban halottak napi 
misét tartottak, majd a római 
katolikus plébánián bemutatták 
a Hősök voltak és áldozatok – 
Szekszárdiak a nagy háborúban 
című kötetet.   S. V.

NÉVNAP–TÁR
November 11. (vasárnap) – Márton, Martin
Márton: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor.
Martin: A latin Martinus ragadványnév rövidülése; jelentése: Mars istennek 
szentelve.

November 12. (hétfő) – Jónás, Renátó
Jónás: héber eredetű; jelentése: galamb.
Renátó: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

November 13. (kedd) – Szilvia
Szilvia: latin eredetű; jelentése: erdő.

November 14. (szerda) – Aliz
Aliz: héber-germán-francia-angol eredetű; jelentése: nemes, harcos, bölcs.

November 15. (csütörtök) – Albert, Lipót
Albert: német eredetű; jelentése: nemes, fényes.
Lipót: a Leopold bajor változatából.

November 16. (péntek) – Ödön, Edmond
Ödön: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.
Edmond: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

November 17. (szombat) – Hortenzia, Gergő
Hortenzia: latin eredetű; jelentése: kerti virág.
Gergő: a Gergely magyar alakváltozata; jelentése: éberen őrködő.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 11.
(vasárnap)

November 12.
(hétfő)

November 13.
(kedd)

November 14.
(szerda)

November 15.
(csütörtök)

November 16.
(péntek)

November 17.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | köd 
max. 18o , min. 3o

gyengén felhős | köd
max. 18o , min. 4o

gyengén felhős
max. 17o , min. 4o

közepesen felhős | hidegfront 
erős széllel
max. 15o , min. 3o

erősen felhős
max. 13o , min. 2o

gyengén felhős
max. 12o , min. 1o

gyengén felhős
max. 11o , min. 0o

Szolgálati halottaikra emlékeztek
Ünnepélyes keretek között emlé-
kezett meg szolgálati halottairól 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság. A főkapitányság aulájá-
ban tartott rendezvényen a város 
és a rendőr-főkapitányság vezetői, 

valamint a szolgálati halottak hoz-
zátartozói is lerótták kegyeletüket, 
és egy-egy mécsessel, valamint 
koszorúval emlékeztek meg az el-
hunytakról – tájékoztatott a főkapi-
tányság.   Forrás: TMRFK

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Dalolva masíroztak a halálba a szekszárdi bakák…
Közel hatszáz szekszárdi járta 
meg az I. világháború front-
jait, akiknek jó része nem is 
érthette, miért kell harcolnia 
– fogalmazott köszöntőjé-
ben Ács Rezső polgármester 
a megyeszékhely első nagy 
világégést megjárt hőseiről 
szóló, dr. Nagy Janka Teodóra 
és dr. Szabó Géza által jegy-
zett kötet bemutatóján, ame-
lyet a katolikus plébánián tar-
tottak be november 2-án.

A „Hősök voltak és áldozatok 
– Szekszárdiak a nagy háború-
ban” címet viselő könyv lapjain 
350 földinkről találhatunk rövi-
debb-hosszabb leírást arról, kik 
voltak ők, mivel foglalkoztak, 
illetve hol harcoltak, hol érte 
őket a halál...

Az I. világháború befejezésé-
nek századik évfordulója kapcsán 
Ács Rezső arról szólt, hogy évről 
évre többen tartják fontosnak, 
hogy gyertyagyújtással emlé-
kezzenek az első világégés ha-
lottaira az alsóvárosi temetőben. 
Jelezte, ő még ahhoz a generáci-
óhoz tartozik, akik közvetlenül 
a nagyszülőktől szerezhettek be 
információkat a háborúról. A ma 
nemzedékei már nem „érezhetik 
át” azt az áldozatvállalást, amelyet 
a korabeli szekszárdi családoknak 
meg kellett tenniük – tette hoz-
zá. A sírkerti megemlékezéséről 
szólva Bíró László püspök 2014-
es kezdeményezésének fontos-
sága mellett érvelt: ő volt az, aki 
az azóta felújított I. világháborús 
katonasíroknál évről évre, Halot-
tak napi gyertyagyújtást szervez a 

hősi halált halt szekszárdi bakák 
emlékére.

A kiadványhoz Lieszkovszky 
Larion főhadnagy, hadisír gon-
dozó a kor viszonyait boncolgató 
adalékkal járult hozzá. Elmond-
ta, sokan alig várták, hogy el-
kezdődjön a háború, mert azzal 

az egymásnak feszült nemzetek 
„végre megmutathatták, ki is a 
legény a gáton”. Abban a pillanat-
ban, ahogy az egyszerű, kétkezi 
munkásemberek belegondoltak: 
ki is fog aratni, szüretelni helyet-
tük, borúsra vált a hangulat. Em-
lékeztetett, az alkohol hatására 
boldogan, dalolva masírozó ba-

kák pár óra múlva rádöbbentek: 
a halálba robog velük a vonat, a 
harctéren soha nem látott fegy-
verekkel (tankok, ágyúk, vegyi 
fegyverek) kellett szembe nézni-
ük.  Olyan emberek, akik 20 éves 
korukig még Szekszárd határát 
sem hagyták el, most Székesfe-
hérváron, Kaposváron, Kecske-
méten és Pécsen csatlakoztak a 
császári-királyi hadsereg gyalog-
ezredeihez. Innen vezényelték 
őket több frontra, így a szerbiai 
Szabácsra, vagy Galíciába, az 
olasz harctérre.

A harctéren a halálos sebe-
sülések 60 százalékát tüzérségi 
repesz, vagy légnyomás okozta. 
Aki a csatamező borzalmait túl-
élve fogságba esett, akár tíz évet 
is raboskodott – például Szibéri-
ában –, míg hazatért.

Tény: 1918 után egy lelkileg, 
fizikailag kiégett, „kilúgozott” 
embertömeg tért haza. Ehhez 
olyan események is hozzájárul-
tak, mint 1918 nyarán a piavei 
összeomlás, ahol egy legyengült 
hadsereg utánpótlás nélkül nem 
volt képes átkelni a megáradt 
folyón, amelybe ennek ellenére 
belehajtották őket… 

A kötet társszerzője, dr. Szabó 
Géza régész, főmuzeológus az 
információk gyűjtése kapcsán 
kiemelte: volt, hogy a padláso-
kon hányódtak régi levelek, ké-
peslapok, fotók, családi albumok, 
máskor a hálószoba faláról vették 
le a dédszülők képét a könyv elké-
szítéséhez. Az anyaggyűjtés során 
felhasználták a megyei múzeum 
hanganyagait, amelyeken helyiek 
a nagyszülőktől hallottakat me-
séltek el. Ezekből kiderült, sok 
katona a frontról írt leveleiben az 
otthon maradottakért aggódott: 
„elbírja-e” a gyerek a lovat, ki 
fogja az állatokat hajtani…

Dr. Szabó Géza hozzátette: a 
harctéri körülmények borzalma-
sak voltak, így megtörtént, hogy 
egy frissen kiérkező tiszt a jelen-
tés helyett főbe lőtte magát.

Dr. Nagy Janka Teodóra, a 
PTE KPVK dékánhelyettese, a 
kötet másik szerzője arról be-
szélt: az utódok már egyfajta szű-
rőn keresztül látták a történteket, 
ám még testközelből mesélhet-
ték el számukra az eseményeket. 
A médiában – például az egykori 
Tolnavármegye című lapban – a 
harcok előrehaladtával cenzúrá-
zott tudósítások jelenhettek meg. 
Az otthon maradt feleségeknek 
ki kellett lépniük a hagyományos 
munkamegosztásból és szembe 
kellett nézniük a családfenntar-
tás nehézségeivel.

A „Hősök voltak és áldozatok” 
című könyv egyfajta tartozást ró 
le a nagy- és dédszülők előtt, 
akik példaként szolgálnak a jelen 
korosztályai számára – határozta 
meg a kötet küldetését dr. Nagy 
Janka Teodóra.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Agyvérzés: az idő a legfontosabb tényező a felépülésben
Rettegett betegség a stroke, 
köznapi nyelven agyvérzés 
vagy szélütés. A harmadik 
leggyakoribb halálok Európá-
ban, Magyarországon évente 
15 ezer embert érint ez az 
agyi-keringési betegség.

A stroke sok esetben halálos 
kimenetelű, akik túlélik, azok is 
legtöbbször maradandó káro-
sodást szenvednek. Az erre vo-
natkozó statisztikák szerint 48 
százalékuk féloldali bénulással, 
18 százalékuk valamilyen beszé-
dzavarral hagyja el a kórházat, 
míg 32 százalékuknál a depresz-
sziós tünetek állandósulnak.

– Szinte nincs olyan nap a 
Balassa János kórház Neuroló-
giai osztályán, hogy ne érkezzen 
stroke-os beteg” – mondta prof. 
dr. Kondákor István egyetemi 
magántanár, osztályvezető főor-
vos október 29-én, a betegség vi-
lágnapján tartott sajtóeseményen.

– Az osztályunkra érkezők hat-
van-hetven százaléka már ismert, 
a többi tekinthető új betegnek. 
Nagyon fontos – hangsúlyozza 
Kondákor doktor –, hogy az agyi 
infarktus, vagyis a stroke vala-
milyen fokát elszenvedő beteg 

a lehető leghamarabb kórházba 
kerüljön, mert a későbbi felépülés 
lehetőségét, annak mértékét alap-
vetően befolyásolja, hogy az illető 
milyen gyorsan részesül azonnali 
terápiában. Három-négy óra áll 
rendelkezésünkre, ezen interval-
lumon belül meg kell történnie a 
beavatkozásnak.

Ezért, ha a környezetünkben, 
az utcán valakinek „elferdül” 
a szája, egyik oldali végtagjai 
hirtelen lebénulnak, vagy be-
szédzavara alakul ki, azonnal 
hívjunk mentőt, hisz ott hely-
ben nincs mód olyan beavatko-
zásra, ami akár csak stabilizálná 
is a beteg állapotát.

– Ilyenkor az időtényező a leg-
fontosabb, minden perc számít. 
Ha a páciens gyorsan – akár fél 
órán belül – kórházunk Sürgősségi 
Osztályára kerül, jó az esély arra, 
hogy a lehető legkevesebb károso-
dás következzen be nála, miután 
elvégeztük az ilyenkor szükséges 
vizsgálatokat és a beavatkozást, az 
intravénás rögoldást – avatott be a 
részletekbe a főorvos.

Kondákor István szerint elő-
fordulhat, hogy a beavatkozás 
sem vezet eredményre, de emi-
att nincs ok az aggodalomra, 

köszönhetően annak az orszá-
gosan egyedülálló együttműkö-
désnek, ami a szekszárdi kórház 
Neurológiai osztálya és a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
Idegsebészeti Klinikája között 
az elmúlt két évben létrejött.

– A pécsi klinikán el tudják vé-
gezni azt a beavatkozást – az úgy-
nevezett „mechanikus thrombec-
tómiát” –, amire csak igen speciális 
központokban van lehetőség. Ép-
pen ezért egy olyan együttműkö-
dési megállapodás köttetett a pécsi 
intézménnyel, amely alapján a nap 
24 órájában bármikor elindulhat 
a rohammentő az akut stroke-os 

beteggel a szekszárdi kórházból, 
s amennyiben megfelel a kezelés 
feltételeinek, megtörténik a szük-
séges beavatkozás – közölte a pé-
csi klinikával személyes okokból is 
remek szakmai-baráti kapcsolatot 
ápoló szekszárdi osztályvezető 
főorvos.  B. Gy.

Dr. Kondákor István 1990-
ben szerzett diplomát a pécsi 
orvosi egyetemen. Neurológia 
és klinikai elektrofiziológia 
szakvizsgával rendelkezik. A 
pécsi Neurológiai Klinikán 
dolgozott 2007-ig orvosként, 
oktatóként és kutatóként. 
Eközben két évet töltött a 
Zürichi Egyetem Neurológi-
ai Klinikáján. Nemzetközi 
továbbképzéseken és konfe-
renciákon vett részt Európa 
több nagyvárosa mellett Bu-
enos Airesben és Kyotóban is. 
A szekszárdi Balassa János 
Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház Neurológiai 
Osztályának osztályvezető 
főorvosa, 2010 óta egyetemi 
magántanár (Szegedi Tudo-
mányegyetem).
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Diabétesz Világnap Szekszárdon – 2018. november 17. (szombat)
Helyszín: Tolna Megyei Balassa János Kórház, „Lila épület” (Béri B. Á. u. 9–13., bejárat a MaMMa Szűrő és Diagnosztikai Központnál)

A cukorbetegség bármilyen 
korosztályt érinthet, ezért a 
szervező Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház 3. Belgyógyá-
szati Osztálya és Egészségfej-
lesztési Irodája (EFI) minden 
városlakó figyelmébe ajánlja 
a Diabétesz Világnaphoz (no-
vember 14.) kapcsolódó nyi-
tott programját.

PROGRAMOK:
08:30 Megnyitó az aulában. Kö-
szöntőt mond: dr. Németh Csa-
ba a kórház főigazgatója, Glied-
né Tillmann Erzsébet ápolási 
igazgató, dr. Sudár Zsolt, a III. 
Belgyógyászati Osztály osztály-
vezető főorvosa

08:00 – 12:00 Regisztráció: 
minden regisztráló látogató 
ajándék tombolajegyet kap

Kultúrterem
08:00 – 12:00 Szűrővizsgálatok 
és kiállító standok látogatása

Szűrővizsgálatok: testsúly, 
testmagasság, derék-csípő kör-
fogat, BMI meghatározás, vér-
cukor, vérnyomás ellenőrzés, 
étrend- életmód tanácsadás

Kiállítások: diabetikus ter-
mékek, gyógycipők, szénhidrát 
csökkentett termékek
Bemer terápia
I/134. terem:
08:00 – 12:00 Lábvizsgálat 
(Neuropathias szűrés)

I/138. terem:
08:00 – 12:00 Lábtorna, moz-
gásterápia
09:00; 10:00; 11:00 Vendégváró 
falatkák (ételkóstoló)

I/124. terem:
Előadások
09:00 Újdonságok a diabetoló-
giában. Előadó: dr. Sudár Zsolt 
diabetológus-endokrinológus 
szakorvos (Tolna Megyei Balas-
sa János Kórház)
09:20 Diéta és a cukorbetegség. 
Előadó: Fehér Balázs dietetikus 
(Balassa kórház)
09:40 Két lábbal a földön/Diabé-
tesz és a szövődmények - Neuro-
pathia. Előadó: dr. Szí Vince 

diabetológus szakorvos (Tolna 
Megyei Balassa János Kórház)
10:00 Cukorbetegek gyógyci-
pője napjainkban. Előadó: Bal-
láné Megyeri Nikolett (MEDI 
Plusz Kft.)
10:20 Mozgás az élet. Előadó: 
Reisz-Domokos Anita gyógy-
tornász (Balassa kórház)
10:40 Elfogadás – beteg a csa-
ládban. Előadó: dr. Édes Tünde 
mentálhigiénikus (Jó Szó Ala-
pítvány)
11:00 Vércukor önellenőrzés 
napjainkban. Előadó: Horváth 
Beatrix (77 Elektronika Kft.).
11:30 Tombolasorsolás
12:00 Rendezvény zárása.

Szervezők: Tolna Megyei Balassa János Kórház, Egészségfejlesztési Iroda, Cukorbetegekért Alapítvány

Tolnában a legmagasabb a kukorica átlagtermése
Meghaladta a hektáronkénti 
kilenc tonnát a kukorica idei 
termésátlaga Tolna megyé-
ben, ahol több mint tízezer 
hektárral csökkent az utóbbi 
évben a növény vetésterülete 
– tájékoztatta a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
Tolna megyei elnöke az MTI-t 
az elmúlt héten.

Vendégh Edit közölte: a 64 159 
hektáros vetésterületből 63 
500 hektáron takarították be 
a termést, amely termőhelytől 
függően 5 és 14 tonna, átlago-
san 9,3 tonna hektáronként. Ez 
a legmagasabb eredménynek 
számít országosan – tette hozzá.

Mint mondta, júniusban úgy 
tűnt, hogy idén rekordtermés 
lehet kukoricából, de az au-
gusztusi kánikula és csapadék-
hiány rontott az állományon. 
A szárazság miatt korábban, 
szeptember elején kezdődött és 

október végén fejeződött be a 
betakarítás. A száraz őszi időjá-
rás miatt a szokásosnál alacso-
nyabb, 13–15 százalék a szemek 
víztartalma, így alig volt szük-
ség a termény szárítására..

A NAK megyei elnöke sze-
rint az egyre forróbb és csapa-
dékszegény nyaraknak tudható 
be az is, hogy tíz évvel ezelőtt 

még 100 ezer hektáron term-
esztettek kukoricát Tolnában, 
a vetésterület 2017-re 79 ezer, 
2018-ra 64 ezer hektárra csök-
kent. Az időjárás arra ösztön-
zi ugyanis a termelőket, hogy 
a vízigényes kukorica helyett 
olajos és ipari növényeket, lu-
cernát vessenek, vagy ültetvé-
nyeket telepítsenek.

Vendégh Edit arról is be-
számolt, hogy a vízi szállítás 
akadozása negatívan hatott a 
termény felvásárlási árára. A 
Duna alacsony vízállása miatt 
sem az uniós országokba, sem 
harmadik országba nincs jelen-
tősebb export, a kukorica iránt 
belföldről az izocukorgyár, az 
etanolgyárak és takarmányke-
verők felől van kereslet.

A termelők a jelenlegi, ton-
nánkénti 43 ezer forintnál 
magasabb árat szeretnének el-
érni, ezért akinek lehetősége 
van, tárolja a terményt. Az ár 
elmozdulására kis reményt je-
lenthet, hogy viszonylag kevés 
takarmánybúza van a piacon, 
ami 40–45 euróval drágább a 
kukoricánál; a különbség ki-
egyenlítődhet, de ez csak a 
következő év elején emelheti a 
kukorica árát – mondta a Tolna 
megyei elnök.  

 MTI

Elfogták a szökött rabot
A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság és a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
munkatársai 2 óra leforgása 
alatt elfogták azt a 19 éves, 
szabálysértési elzárás vég-
rehajtása miatt fogvatartott 
férfit, aki vasárnap délután 
szökött meg a szekszárdi bör-
tönből.

A fogvatartottnak – aki enyhébb 
súlyú szabálysértések elkövetése 
miatt kiszabott elzárását töltötte 
a Tolna Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetben – mindössze 
61 napot kellett volna még el-
tölteni a rácsok mögött a szaba-
dulásig.

A büntetés-végrehajtás szak-
embereinek tapasztalatai sze-
rint az ilyen rövid végrehajtási 
idővel rendelkező fogvatartot-
tak szökéseinek hátterében 
családi problémák, gyakran 
magánéleti okok állnak. Jel-
lemzően az ilyen problémák-
kal küzdő fogvatartottak nem 

mérlegelik, hogy nem érdemes 
szökni, hiszen a szökevényeket 
a büntetés-végrehajtás vagy a 
rendőrség munkatársai rövid 
időn belül elfogják. 

Az elfogott fogvatartottal 
szemben büntetőeljárás indul. 
A büntetőtörvénykönyv sze-
rint, aki a büntetőeljárás alatt, 
illetve a szabadságvesztés vagy 
az elzárás végrehajtása során a 
hatóság őrizetéből megszökik 
bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő.

A fogvatartottak rendszerint 
azzal sincsenek tisztában, hogy 
korlátlanul enyhíthető a fogoly-
szökés elkövetőjének büntetése, 
ha – mielőtt tartózkodási helye 
a hatóság tudomására jutna 
– önként feladja magát. A leg-
utóbb, Cegléden elfogott elítélt 
ügyét gyorsított eljárásban tár-
gyalta a bíróság, a szökött rab 
nem jogerősen 2 év 6 hónap 
börtönbüntetést kapott. 

 Forrás: bv.gov.hu

Kerékpáros fejlesztés a Sión
A Tolna Megyei Önkormány-
zat elvégezte az előkészüle-
teket a „Sió-mente kerékpár 
turisztikai fejlesztés I. ütem” 
című TOP (Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram) projektjében. A támoga-
tási szerződés már hatályba 
lépett, így megkezdődhet a 
Sió kerékpáros turizmusfej-
lesztése.

A projekt keretében mintegy 62 
km hosszú kerékpáros útvona-
lat alakítanak ki. Szekszárd és 
Sióagárd határától Harc köz-
pontjáig a Sió töltésen épül ke-
rékpárút, a falu másik végétől a 
Harc-Simontornya mellékúton 
kijelölt kerékpárútként folyta-
tódik. Simontornya területén az 
útvonal részben jelölt, részben 
épített kerékpárútként kerül ki-
alakításra.

Az útvonal mellett fedett, 
szélvédett, kerékpártárolóval 
ellátott pihenőhelyek létesülnek 
Sióagárdon, Medina-Szőlőhe-

gyen és Kölesd-Borjádon, míg 
Pálfa-Felsőrácegresen akadály-
mentes vizesblokkal ellátott zárt 
pihenő létesül. Ahol a kerékpá-
ros útvonal közvetlenül a Sió 
mentén halad (Harc, Kölesd, 
Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontor-
nya), a megyei önkormányzat 
vízi turisztikai projektje kereté-
ben megépülő megállók biztosít-
ják a pihenési és kerékpár-tárolá-
si lehetőséget a turisták számára.

Elkészültek a beruházás meg-
valósításához szükséges műsza-
ki tervek és a projekt fenntartási 
terve, így hamarosan megindul-
hat a közbeszerzési eljárás, és 
2019 tavaszán megkezdődhet-
nek a kivitelezési munkák is.

A Sió-mente kerékpár tu-
risztikai fejlesztés I. ütem című 
projekt 391 millió forinttal, a 
vízi turisztikai fejlesztés 340 
millióval, és a vízi turisztikai 
szolgáltató központ létrehozása 
300 millióval járul hozzá a teljes 
Sió projekt megvalósulásához. 
 Forrás: TMÖ
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. OM-azonosító: 036394 

Tel.: 74/511–077, 74/999–570
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat 

(földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv 

(angol/német) tagozat (+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

(idegen nyelv, informatika)
Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008  Arany János Kollégiumi Program 

előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi előkészítő magyarból és matematikából 
szerdánként 14:30 órától

(A épület 17-es terem).

Tájékoztató szülői értekezlet az I. Bélában
2018. november 14-én 16:30 órától

NYÍLT NAPOK:
2018. november 14. (szerda) és

2018. november 15. (csütörtök)

(03781)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03776)

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLANVÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ irodaházban

(Mátyás király u. 4/c)

NOVEMBER 14-én,
szerdán 08:00 – 13:00 óráig

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

konyharuhák.
• Mosható téli műszálas paplanok: 

4.500,- Ft.
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

6.000,- Ft
• 3 részes paplangarnitúra (paplan + 
nagypárna + kispárna): 6.900,- Ft. 

• Ágyneműhuzatok (3 részes): 1.900,- 
Ft-tól.

Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!
(03780)

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

(03774)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
November 12-től november 16-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (0

37
75

)
MENÜ November 12. November 13. November 14. November 15. November 16.

„A”
1050 Ft

Sertésragu-
leves Karalábéleves Burgonyaleves Kertészleves Sütőtökkrém-

leves

Mákos guba,
vanilia sodó

Lencsefőzelék,
sült debreceni

Zöldborsós,
csirkemáj,

rizs

Milánói
borda

Pincepörkölt,
savanyúság

„B”
1050 Ft

Sertésragu-
leves Karalábéleves Burgonyaleves Kertészleves Sütőtökkrém-

leves

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Curry
csirkecomb,

mexikói saláta

Cigány-
pecsenye, 

hagymás tört 
burgonya, 

savanyúság

Székely-
káposzta,

tejföl

Natúr
sertésszelet,
karottás rizs

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
steakburgonya 
és franciasaláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
steakburgonya 
és franciasaláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
steakburgonya 
és franciasaláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
steakburgonya 
és franciasaláta

Csirkecombfilé
ropogós

bundában,
steakburgonya 
és franciasaláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Roston
csirkemell,

görög saláta

Babits gyermekévei
Bor és irodalom - elsőként ez 
jut eszébe az embereknek 
Szekszárdról. Nem véletlen, 
hiszen az a hely, ahol többek 
között Babits Mihály nevelke-
dett, mi mást is üzenhetne a 
városhatáron túlra?

Babits Mihály: Önéletrajz a gyer-
mek- és ifjúkor éveiből – Szabó 
Lőrinc lejegyzésében címmel 
rendezett irodalmi délutánra vár-
ták az érdeklődőket a megyei mú-
zeum munkatársai a Babits Em-
lékházba, november 7-én. Lovas 
Csilla főmuzeológus bevezetőjét 

követően Rubányi Anita (ké-
pünkön) előadóművész nyitotta 
meg Babits világának egy szeletét 
a hallgatóság előtt.  A válogatott 
műveket, emlékeket érzékletes 
előadással tette elevenné.

„Legöregebb emlékemre nem 
emlékszem, csak hallomásból 
tudom, mikor születtem. A fa-
míliáról való tudás és hagyo-

mányok… Az apám, mikor 
születtem, törvényszéki bíró 
volt Szekszárdon” – jegyezte le 
Szabó Lőrinc tolla Babits Mihály 
gyermekkori emlékeit. A kordo-
kumentum számtalan megha-
tározó emléket rejt Babitsról és 
családjáról, egyúttal kiváló kor-
rajz is. A jegyzetből több idézet 
is elhangzott az emlékházban. A 
délután zárásaként Rubányi Ani-
ta felolvasta Babits az Emlékezés 
gyermeteg telekre című versét.

A következő, Babits ihlette 
esemény a költő születésének 
135. évfordulóján lesz. Novem-

ber 26-án, 16:00 órakor meg-
emlékezést tartanak a korsza-
kalkotó íróról a szülőházában, 
amelynek keretében többek kö-
zött  „... kinyúlhat égig a lélek..." 
– Babits Mihály Esztergomban 
címmel G. Tóth Franciska iro-
dalomtörténész, muzeológus 
előadását is meghallgathatják 
az érdeklődők.  SZV

Új darab a DBU színpadán

Premiert tartottak november 
7-én délután a Magyarországi 
Német Színházban (DBU). A tü-
csök és a vakond című előadás 
elsősorban gyerekeknek szól. 

A DBU új koncepciója szerint 
minden évadban a gyermekek-
hez is szól a színház, ezzel segítve 
az ifjabbakat a nyelvtanulásban. 
Ennek megfelelően segédszöve-
gek hangzanak el a darabban, 
természetesen magyarul.

„Segítjük a gyerekeket, mi-
előtt elveszítenék a figyelmüket” 
– mondja Lotz Katalin. A szín-
ház igazgatója hozzáteszi, így 
erősítik a gyerekek önbizalmát 
a nyelvtanulásban.

Janosch, a kortárs német il-
lusztrátor és gyermekíró „A tü-
csök és a vakond” című alkotása 
egy igazi klasszikus átirata, amely 
már a címével megmozgatja a 
gyermekek fantáziáját. Fontos 

azonban tudni, hogy a darab 
vége eltér az eredeti La Fontaine 
meséétől. Az előadás pozitív vég-
kicsengése, amely szerint a tücsök 
társra, barátra lel a vakondban azt 
üzeni, hogy nem vagyunk egye-
dül a világban.

„A tücsök egész nyáron mu-
zsikál a mezőn, teszi mindezt az 
erdőlakók örömére. Ám amikor 
hűvösre fordul az idő, az állatok 
mind bebújnak meleg vackuk-
ba és nekilátnak az éléstárukba 
gyűjtött finomságoknak. Kivéve 
a tücsköt” – szól a mű ismertető-
je. A darabot Alexander Kratzer 
alkalmazta színpadra, az előadást 
Irmgard Lübke rendezte, aki elő-
ször vesz részt a Magyarországi 
Német Színház munkájában.

A főszerepeket Sipos Eszter 
(Tücsök) és Boglári Tamás (Va-
kond) alakítja. A DBU színpa-
dán novemberben még több-
ször látható a darab.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: SZV

Levéltári nap
A Magyar Nemzeti Levéltár 
Tolna Megyei Levéltára tiszte-
lettel meghívja az érdeklődőket 
a 22. Levéltári Nap alkalmából 
rendezendő 
„Tolna megye története alul-
nézetből. Mozaikok a Tolna 
megyei levéltárosok kutatá-
saiból” című konferenciájára.

Időpont: 2018. november 15., 
10:00 – 16:00 óra
Helyszín: PTE Kultúratudo-
mányi, Pedagógusképző és Vi-
dékfejlesztési Karának épülete 
(Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
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November 4-ei rejtvényünk megfejtése: Pjotr Csajkovszkij, A hattyúk tava
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Járai Ibolya. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését november 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Öltözzétek fel…!”
„November, fázós, hideg vénem-
ber…” – mondja egyik kedves 
gyermekversikénk. S kérdeznénk 
szívesen: miről beszél? Fázós és 
hideg, vénember? Ilyen csodálato-
san szép és verőfényes őszben nem 
is igazán gondol az ember a felöl-
tözésre, hiszen a melengető, bölcs 
napsugár lecsalogatja még a puló-
vert is az ember hátáról. S akkor 
egyszer csak megcsordul a büszke 
orr, kaparászó égetéstől csende-
sedik el a hang, forró didergéstől 
gubózik be a test és lélek egyaránt. 
Nem véletlen, hogy a gondos anya 
szeretete int és figyelmeztet: öltözz 
fel! Akkor is, ha ragyog még a nap! 
Csalóka és huncut a fényözön, a 

derű és vidámság könnyen válhat 
„nemszeretem” állapottá.

Az Efézusi levél igéiben szólított 
meg mennyei Atyám az Ő szeretet-
teljes intésével: „Öltözzétek fel…!” – s 
ezt szeretném továbbadni a kedves 
Olvasó felé is, szeretettel. A sok 
ragyogás és jókedv, az örömök és 
sikerek között éberségre, figyelmes-
ségre, szófogadásra hív Pál apostol. 
Lelkünk védelmére figyelmeztet, 
hiszen olyan könnyen felejtkezünk 
meg táplálásáról, védelméről. S a baj, 
a betegség könnyebben ránk talál, 
mint azt sokszor gondolnánk. Elég 
egy rossz hír hideg fuvallata, vagy 
egy váratlanul ránk szakadó vihar a 
munkahelyen, családban, iskolában. 
A ránk sötétedő élettel nem számol-
va egyszer csak azon vesszük észre 

magunkat, hogy védtelenül marad-
tunk az éjszakában.

Pál arra hív, hogy öltözzünk fel – 
méghozzá a megfelelő öltözetet –, 
hogy egészségben maradhassunk, 
abban az örömben és áldásban, 
amit minden új évszak, helyzet, 
életszakasz hoz majd számunkra. 

Öltözd fel – derekadat az igaz-
ságszeretettel övezd körül! Ez 
átmelegít, belső tűzzel ruház föl, 
erőt ad és bátorít. Majd öltsétek 
fel a megigazulás páncélját! Nem 
veszendő holmin, hanem drága 
véren megváltott ember vagy, s ha 
elfogadod, magadra öltöd ennek 
bizonyosságát, nem ejthet sebet 
rajtad sem lekicsinylő beszéd, sem 
kudarc, se gúny vagy megvetés. De 
a hamis dicséret sem téveszt meg, s 
önön dicsfényed sem homályosít-
ja el szemeidet – hiszen védelmet 
nyújt az ajándékba kapott igazság. 

Lábatokat a békesség sarujába búj-
tassátok, hogy bármerre jártok, 
áldássá válhassatok, s a gonosz-
ság éles tőre meg ne sebezzen. A 
hit pajzsát se felejtsétek, s a Lélek 
kardját – hiszen csak tele kézzel, 
drága eszközökkel óvhatjátok meg 
magatokat a hitetlenség és hamis 
ígéretek vírusaival szemben. Fe-
jedre az üdvösség sisakját helyezd, 
mint győzelmi jelet, hogy minden-
ki lássa, és te magad se feledd soha, 
hogy védelem alatt áll életed. Isten 
szeretetének hatáskörébe tartozol!

November – a felöltözködés 
ajándék-ideje! Jöjj, burkolózz bele 
az Atya által javasolt öltözetbe, 
hogy védve, óvva legyen törékeny 
életed, s hogy napjaidat ne vacog-
va, betegen tengesd, hanem bátor 
és boldog örömben éld. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

A tanításban és a jó példában hitt a legnagyobb magyar
Valósággal „dőlt a humor” 
Széchenyiből: fejen állt, fel-
mászott a bútorokra, de, ha 
kellett, tudta tartani mértéket.

Erről is szót ejtett Csorba László 
történész, a Nemzeti Múzeum 
nyugalmazott igazgatója októ-
ber 31-i, szekszárdi előadása 
során, ahol Széchenyi Istvánról 
osztott meg néhány kevésbé is-
mert információt a megyei mú-
zeum könyvtártermében össze-
sereglett hallgatósággal.

A grófot magántanár oktatta, 
de nem bizonyult jó tanulónak. 
Vizsgáit a piaristáknál tette le. 
Fiatalon ugyan még keveset 
sajátított el a világ dolgaiból, 
később viszont autodidakta mó-
don elképesztő műveltségre tett 
szert. Tudásszomját mutatja, 
hogy hintójára hatalmas ablakot 
csináltatott, hogy útközben Vol-
taire-t, ókori költészetet, francia 
filozófiát, vagy angol közgazda-
ságtant olvashasson.

Édesanyja, Festetics Julianna 
első férje, Széchenyi József halála 
után – pápai engedéllyel – hozzá-

ment annak öccséhez, Ferenchez. 
Ebből a házasságból született Ist-
ván. A sors úgy hozta, hogy Szé-
chenyi is egy testvérpár, Caroline 
és Selina Maide iránt táplált erős 
érzelmeket, majd egy 15 évvel 
fiatalabb szerelem, Henriette Li-
chtenstein feladását követően Sei-
lern Crescence-szel, Zichy Károly 
gróf harmadik feleségével kezdett 
kapcsolatot. A komoly művelt-
séggel rendelkező hölggyel, akit 
naplójában Louise néven jegyez, 
1836-ban, két évvel Zichy halálát 
követően házasodott össze.

Csorba szerint Széchenyi teo-
lógiai felfogása kapcsán is érde-
kességeket találhatunk: míg a 
kor modern embere felismerte, 
hogy a gyónás nem közvetlen 
isteni kapcsolattal bír, ő remek 
terápiás eszköznek tartotta, ami-
vel saját nagyképűségét, túlpör-
gő egyéniségét tarthatta karban.

Ugyanakkor a katolikus egy-
házról is meg volt véleménye. 
Szerinte ugyanis az emberisé-
get nem az alamizsnák teszik 
boldoggá, hanem a tanítás és a 
jó példa.

Értékrendje Angliában for-
málódott, ahol a lóversenyek, a 
gépek és a Parlament tettek rá 
komoly hatást. Idehaza, a po-
zsonyi országgyűlésben Széche-
nyi szólalt fel először magyarul, 
a felső és alsótáblán egyszerre 
kezdte propagálni reformterve-
it, birtokai egy évi jövedelmét 
(60 ezer forint) pedig felaján-
lotta a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítására.

1830-as Hitel című művében 
kifejtette, mivel Magyarország 
Angliával ellentétben nem tőkés 
ország, ezért azt be kell hozni 
Nyugatról. A hitel számára a 
szavak hitelét is, a bizalmat is je-
lentette. Úgy gondolta, hogy egy 
híddal össze kell kötni Budát, a 
régi középkori várost és Pestet, a 
lüktető kereskedelmi központot. 
Miután Londonban megtetszett 
számára a Clark által tervezett, a 
Temze felett átívelő Hammers-
mith híd, neki is látott a Lánchíd 
megvalósításához, mert megy-
győződése volt, hogy korszerű 
fővárost teremthet...  

 Gy. L.
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A Döntők
Döntője

Különleges évaddal jelentkezik 
a „Fölszállott a páva” népzenei 
és néptáncos tehetségkutató: az 
eddigi évadok legjobbjai mérik 
össze a tudásukat.

A Döntők Döntője alcímet vi-
selő hatodik évadban régi nagy 
kedvencek lépnek a színpadra. 
Fontos változás, hogy a zsűri a 
produkciók szóbeli értékelése 
után átadja a döntés jogát a tele-
víziónézőknek, így a közönség 
szavazatain múlik, kik jutnak 
az elődöntőkbe, majd a decem-
ber 21-ei fináléba. Megyénket 
az alsónyéki Zsikó Zsuzsanna 
népdalénekes képviseli.

„Azt várom ettől a műsor-
tól, hogy minél több embernek 
tudjak örömet okozni, és minél 
több ember szívéhez szóljon az 
énekem” – mondja Zsuzsanna, 
aki 2014-ben, az első Pávában 
állt színpadra még középisko-
lásként. Ma a Zeneakadémia 
ötödéves hallgatója, állandó ze-
nekarával, a Zsikó Zenekarral 
– amelyet bátyja, Zsikó Zoltán 
alapított a barátaival – folyama-
tosan koncertezik.

Fölszállott a páva – A Döntők 
Döntője: minden pénteken élő-
ben 19:30-tól a Duna TV-n.

Kimagasló alakiságot mutattak be Tolna megye tartalékosai
Negyvenkét fő aktív és tartalé-
kos vett részt Tolna megyéből 
– így többek között Szekszárd-
ról is – a Magyar Honvédség 
6. Sipos Gyula Területvédelmi 
Ezred októberi alakuló ünnep-
ségén Székesfehérvárott. 

Az eseményen dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter az ön-
kéntes tartalékosok munkáját 
méltatta – értesült lapunk Vass 
Zoltán alezredestől, a zászlóalj-
parancsnoktól, a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítő Felkészítő 
és Kiképző Parancsnokságának 
részlegvezetőjétől. Az ünne-
pi alkalmon dr. Benkő Tibor 
hangsúlyozta: nagy tett, ha va-
laki munkája, iskolai tanulmá-
nyai, mindennapi elfoglaltsága 
mellett önként vállalja a haza 
védelmét, amelynél „szebb el-
kötelezettség nincs”. A miniszter 

arra buzdította az önkénteseket, 
mutassanak példát az állampol-
gároknak, hogy minél többen 
sorakozzanak fel a honvédelem 
ügyéért a csapatzászló alá.

A programon dr. Horváth 
Kálmán, Tolna megye kor-
mánymegbízottja is tiszteletét 
tette dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér megyei közgyűlés elnö-
ke, Korom Ferenc altábornagy, 
a Honvéd Vezérkar főnöke, 
Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere és 
Simon László Fejér megye kor-
mánymegbízottja mellett.

Az Ezred alakulása alkalmából 
dr. Áder János köztársasági elnök 
csapatzászlót adományozott szá-
mukra, amelyet Huszár Ferenc 
alezredes, megbízott parancsnok 
vett át Szegő László dandártá-
bornoktól, a Köztársasági Elnöki 
Hivatal Honvédelmi Főosztályá-

nak vezetőjétől. A Városház téren 
felsorakozott ezred új tagjai, ösz-
szesen 66 fő, ezt követően ünne-
pélyes katonai esküt tettek.

A csapatzászlót a helyszínen 
a különböző egyházi felekeze-
tek elöljárói megáldották. Az 
esemény a katonai hagyomá-

nyokhoz híven a csapatzászló 
előtti tiszteletadással, valamint 
díszmenettel ért véget. Ezen 
Tolna megye tartalékos katonái 
kimagasló alakisággal zártak, 
Vastag Gábor százados kiképző 
századparancsnok vezetésével. 
 Gy. L.
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SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1. IV. em
1 db 48 m2 alapterületű összkomfortos

költségalapú bérlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifjúsági Ház

2 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 23. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

MEGHÍVÓ
A TOP CLLD HELYI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKKAL

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA

Időpont: 2018. november 14. (szerda) 15:00 óra
Helyszín:  Polgármesteri Hivatal Szekszárd  

(7100 Szekszárd Béla király tér 8., I. emeleti konferenciaterem)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a TOP CLLD pályázati konstrukció keretén belül megjelent 

két helyi pályázati felhívás az alábbi címmel és pályázati azonosítóval:

1.  A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastruk-

turális fejlesztések megvalósítása (ERFA). A felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-079-1.2

2.  Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon (ESZA) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-H-16-079-2

A fenti felhívásokra a Szekszárd Megyei Jogú Város területén székhellyel vagy telephellyel ren-

delkező civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, a településen található közművelődési, 

kulturális és oktatási intézmények, továbbá a helyi és nemzetiségi önkormányzatok és egyházak 

is pályázhatnak a helyi lakosság közösségi, szabadidős és kulturális aktivitását támogató inf-

rastrukturális fejlesztések megvalósítása (ERFA), illetve a közösségi, szabadidős és kulturális 

programkínálat bővítése (ESZA) érdekében.

A felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot hívunk össze, melyen a pályázati konst-

rukció iránt érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak a HACS-munkaszervezetétől és a pá-

lyázati szakértőktől.

A két fenti pályázati konstrukció és a benyújtáshoz szükséges szakmai mellékletek, illetve 

útmutatók, segédanyagok az alábbi weboldalon érhetőek el: www.szekszard.hu/hacs.

Javasoljuk, hogy a fórum időpontjáig szíveskedjenek áttekinteni a két pályázati konstrukciót, 

hogy a tájékoztatót követően a felmerülő kérdéseiket meg tudjuk vitatni.

Kérjük, hogy a fórumon való részvételi szándékát legkésőbb 2018. november 12. (kedd) 12:00 

óráig szíveskedjenek jelezni a hacs@szekszard.hu e-mail címen!

Megjelenésükre

feltétlenül 

számítunk!

Kínai klasszist vert Madarász a belgiumi tornán
Madarász Dóra remek teljesít-
ményt nyújtva a negyeddöntő-
ig jutott egyesben a belgiumi 
ITTF Challenge-tornán. A Szek-
szárd AC játékosa egy nagy 
skalpot is begyűjtött, a kínai 
Kuo Hszin-ji személyében.

Az ázsiai klasszis korábban a 
legjobb magyart, Póta Georgi-
nát búcsúztatta, így érthetően 
kevesen adtak esélyt a SZAC já-
tékosának. Madarász azonban 
mit sem törődött a papírformá-
val: érett, taktikus játékkal 4:0-
ra „legázolta” a kínait, akinek 
szinte semmi esélye sem volt.

Igazából csak az első és az 
utolsó játszma volt szoros, a 
másodikat négyre nyerte Ma-
darász – talán annak is be-
tudhatóan, hogy az elsőben 
meglepte a kínait. Az ázsiai a 
folytatásban már nem is tudott 
magához térni, így 15:13, 11:4, 
11:9 és 13:11 után gratulálha-
tott Madarásznak.

A szekszárdiak válogatott já-
tékosa a negyeddöntőben aztán 
már nem bírt a japán Hasimoto 
Honokával (1:4), de így is jár 
neki a dicséret. Madarász páros-
ban klubtársával, Bálint Berna-
dettel az elődöntőig menetelt.

Egy siker, egy vereség
A cseh Moravsky Krumlovot 

6:3-ra legyőzte, a horvát Dr. Casl 
csapatától ugyanakkor simán 
6:1-re kikapott a Szekszárd AC 
a női Klubcsapatok Szuperligá-
ja nyitányán. A KSZL új kiírása 
értelmében egy-egy helyszínen 
rendezik a csoportmeccseket, 
ezúttal Zágrábban, a horvát Dr. 
Casl volt a házigazda, amely 
megnyerte a Bajnokok Ligája 
legutóbbi kiírását. A SZAC dé-
lelőtt előbb a csehekkel, délután 
a hazaiakkal mérkőzött meg.

A szekszárdiaknál bemutatko-
zott az ukrán Tetyana Bilenko, aki 

két győzelmet jegyzett a krumlo-
viak ellen. Mellette Madarász és 
a litván Ruta Paskauskiene is két-
két egyéni sikernek örülhetett a 
tavalyi KSZL-bronzmeccsen is 
legyőzött csehek ellen.

A három honosított, egy-egy 
luxemburgi, portugál és holland 
kínaival felálló Dr. Casl, már 
kemény falat volt Szily György 
és Türei Ferenc tanítványai szá-
mára, akik még érezték a csehek 
ellen vívott csatát. Erejükből 
Madarász révén csupán egy (be-
csület)győzelemre futotta.

A KSZL következő fordulóját 
november 28-án rendezik.  SZV

UFC: a rendelkezésre álló keretre kell szabni a játékot
Közel másfél hónapja ünne-
pelhetett utoljára győzelmet 
a Szekszárdi UFC NB III-as 
labdarúgó csapata. Kvanduk 
János együttese akkor a Pécsi 
MFC-t győzte le hazai pályán 
(1–0), azóta viszont pontot 
sem szerzett a megyeszék-
hely alakulata.

Az előző hat mérkőzésen a szek-
szárdiak zsinórban öt bajnoki 
és egy kupameccsen szenved-
tek vereséget. Az októbert még 
a pontvadászat ötödik helyén 
nyitó UFC azóta mindössze két 
gólig jutott: a Paks ellen (1–2) 
Dombi, míg a Budafok elleni 
(képünkön) Magyar Kupa mér-
kőzésen (1–3) Károly talált a 
kapuba. Sajnos, előbbi nem ért 
pontot, utóbbi kevés volt a to-
vábbjutáshoz. Rossz szériájának 
köszönhetőn a Szekszárd 13 for-
duló után már csak 12. a tabel-
lán. A mély hullámvölgy okairól 
a vezetőedzőt kérdeztük.

– A sikertelenség oka több 
összetevős – kezdi Kvanduk 

János. – Egyfelől szeptember 
vége óta nem volt lehetőségünk 
megfelelő minőségű edzésmun-
kát végezni. A részletekbe most 
nem mennék bele… Ráadásul 
sérülés miatt fontos kulcsjá-
tékosok estek ki a csapatból. 
Olyanok, akik plusz sebességet, 
a játék dinamikáját biztosítottak 
számunkra. Az a játékrendszer, 
amit a nyáron gyakoroltunk és a 
bajnokság elején jól működött, 
már nem vezet sikerre. A vere-
ségek miatt csökkent a játéko-

sok önbizalma, a csapatvédeke-
zésünk már nem stabil, és nőtt 
az egyéni hibák száma.

– A góloké viszont nem. Még a 
sereghajtó is többet rúgott...

– Nem segít rajtunk, hogy 
azok a játékosok, akik képesek 
az ellenfél kapuját támadni, 
nem állnak rendelkezésünkre, 
vagy nincsenek jó fizikai álla-
potban. Fejes, a házi gólkirály 
maródi, s bár Dombi góllal tért 
vissza sérülése után, Hegedűsre 

és Steinbachra csak a tavaszi 
szezonban számíthatok majd.

– Ennél már csak jobb jöhet…
– És jön is. Pontokat fogunk 

szerezni, mert van bennünk 
hozzá tudás és akarat. A lab-
darúgóim nem bújnak egymás 
háta mögé, nem akarnak kibúj-
ni a felelősség alól. A játékoso-
kat bántja az eredménytelenség, 
mert látják, hogy a pályán nem 
rosszabbak az ellenfélnél, még-
sem jönnek az eredmények. 

– Min kellene változtatni?
– Próbáljuk a játékrendszert 

a rendelkezésre álló kerethez 
„szabni” már a hétvégi, Kecske-
mét elleni idegenbeli találkozón, 
illetve a Hódmezővásárhely és a 
tavaszról előre hozott Kozármis-
leny elleni hazai mérkőzéseken. 
A játékosok mindent megtesz-
nek azért, hogy eredményeseb-
bek legyünk, különben nem lép-
nének pályára betegen, sérülten. 
Ez ad hitet ahhoz, hogy tudjam, 
megváltoznak a dolgok.   - fl -
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Mesterhármas 
Zsinórban negyedik győzelmét 
aratta az Agenta Girls Szekszárd 
FC élvonalbeli női futsalcsapat. 
Micskó Márk vezetőedző együt-
tese ezúttal Gyuláról hozta el a 
bajnoki pontokat (2–7).

A női futsal NB I 6. forduló-
jában a szekszárdiak Ganczer és 
Beke góljaival két gólos előnyt 
szereztek. A hazaiak innen még 
visszajöttek a meccsbe, de má-
sodik félidő derekától már csak 
„egy csapat volt a pályán”. A ta-
lálkozó utolsó öt percében az uk-
rán Shulha mesterhármasa tette 
fölényessé az Agenta sikerét.

A szekszárdiak góljait Shulha 
(35., 38., 40.), Beke (13., 22.), 
Ganczer (8.), Megyeri (25.) 
szerezték.

Vasárnap újra megyei rangadó 
következik: a Magyar Kupa 2. 
fordulójában Tolnán lép pályára 
a Szekszárd FC, az összecsapás 
17:00 órakor kezdődik.   SZV

Palánk alatt nyert csatát a KSC Szekszárd
Megszakította az elmúlt he-
tekbeli rossz sorozatát az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, 
miután az Európa Kupa cso-
portkörének 3. fordulójában 
72–65-re legyőzte a cseh 
Nymburk együttesét.

A jó hír, hogy zsinórban három 
elveszített mérkőzés (Sopron 
56–67, Ruzomberok 58–65, Za-
laegerszeg 67–75) után szerda 
este ismét nyert a KSC, miután 
– és ez a másik jó hír – Abby 
Bishop (képünkön) 24 ponttal, 8 
lepattanóval és 4 gólpasszal tért 
vissza a sérüléséből. Nagyon 
hiányzott a sérüléssel bajlódó 
ausztrál center Djokics Zseljko 
csapatából, a mindig nagyot 
küzdő Erica McCall mellől…

Az Európa Kupa 3. fordu-
lójában az atomosok a cseh a 
Nymburk gárdáját fogadták, 
amely két győzelemmel áll-

tak a csoport élén. Jól kezdtek 
Studerék, ám 11–5-ös előnynél 
megtorpantan, a Wells vezérel-
te vendégek pedig fordítottak 
(7. perc: 11–15). A csehek már 
hét ponttal is vezettek a máso-
dik negyedben (22–29), innen 
kapaszkodott vissza KSC. Fej-
fej mellett haladtak a csapatok, 
végül a záró negyed derekán a 
remeklő McCall-Bishop duó 

vezérletével „meglépett” a Szek-
szárd, és végül hét ponttal meg-
nyerte a találkozót.

– Az elszenvedett három ve-
reség megtanított arra minket, 
hogy mit jelent győzni. Nem 
játszottunk jól, de mindenki 
hozzátett valamit a csapat já-
tékához. Örülni kell ennek a 
fontos győzelemnek – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző.

Eredmény. Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Nymburk (cseh) 
72–65 (17–21, 14–10, 18–16, 
23–18). Szekszárd, 1000 néző. 
Vezette: Karovics (bosnyák), Prpa 
(szerb), Valejev (orosz). Szek-
szárd: Studer Á. 7/3, Eldebrink 5, 
Jovanovics, MCCALL 24/3, BIS-
HOP 24/6. Csere: Gereben 9/3, 
Mansaré, Theodoreán 3/3, Bálint. 
Edző: Djokics Zseljko, Maljkovics 
Borisz. A Nymburk legjobb do-
bói: Wells 20/12, Hunková 15/15, 
Hosková 10.  - fl -
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AGÓRA MOZI
November 11., vasárnap

14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!

17:00 |  Bohém rapszódia

19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 12., hétfő

17:00 |  Bohém rapszódia

19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 13., kedd

17:00 |  Bohém rapszódia

19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 14., szerda

17:00 |  Bohém rapszódia

19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 15., csütörtök

14:30 |  A végzet órája

17:00 |  Pizzarománc

November 16., péntek

14:30 |  A végzet órája

17:00 |  Pizzarománc

19:30 |  Ami nem öl meg

November 17., szombat

14:30 |  A végzet órája

17:00 |  Pizzarománc

19:30 |  Ami nem öl meg

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. november 12. (hétfő) 
19:00 – Rendezvényterem
Topolcsányi Laura: Zita

Pódium bérlet I. előadás, 
Magyar királynék sorozat. Egy 
svájci falucska kolostorának 
régi lakójához, a titokzatos, 
meggyötört, de megtörhetetlen 
asszonyhoz látogató érkezik: 
egy fiatal rebellis lány. A Habs-
burg dinasztiáról írja szakdol-
gozatát, és azért jött ebbe az 
eldugott faluba, mert itt él a leg-
hitelesebb ember, akitől min-
dent megtudhat: Zita asszony, 
az utolsó magyar királyné. Aki 
egyébként a nagyanyja… 

Szereplők: Bencze Ilona (Já-
szai Mari-díjas, érdemes mű-
vész), Pánics Lilla, Rubóczki 
Márkó. Rendező: Szerednyey 
Béla (Jászai Mari-díjas, érde-
mes művész). 

Jegyár: 2.000,- Ft.

2018. november 17–18. 
(szombat – vasárnap) 
Szekszárdi Néptáncfesztivál

A Babits Mihály Kulturális 
Központ és a Bartina Néptánc 
Egyesület november 17–18-án 
rendezi meg az 50. évfordulóját 
ünneplő Szekszárdi Néptánc-
fesztivált.

A fesztivál a magyar amatőr 
néptánc mozgalom rangos ver-
senye, amelyen a jól és kiválóan 
minősült táncegyüttesek maxi-
mum 18 perces műsoridővel 
mutatkoznak be. Valamennyi 
együttes műsorán szerepel egy 
nyugati dialektus táncanyagá-
ból vagy egy nemzetiségi tán-
canyagból készült koreográfi-
ának. A versenyszámok közül 
egyiknek új műnek kell lennie, 
melyet versenyen, zsűri előtt 
még nem mutattak be.

Résztvevő csoportok: Békés-
csabai Balassi Táncegyüttes, 
Békéscsabai Csaba Nemzeti-

ségi Néptáncegyüttes, Buda-
pesti ELTE Néptáncegyüttes, 
Budapesti Liget Táncegyüttes, 
Budapesti Rákospalotai Szilas 
Néptáncegyüttes, Dunaújváro-
si Vasas Táncegyüttes, Fordulj 
Kispej Lovam Táncegyüttes, 
Gyöngyösi Vidróczki Néptánc-
együttes, Pécsi Mecsek Tánc-
együttes, Pécsi Misina Nép-
táncegyüttes és Táncszínház, 
Sátorhelyi Néptáncegyüttes, 
Siófoki Balaton Táncegyüttes, 
Százhalombattai Forrás Nép-
táncegyüttes, Szekszárdi Barti-
na Néptáncegyüttes.

November 17-én (szom-
bat) 13:30 órakor kezdődik az 
első, 16:30 órakor a második 
versenyprogram. Este (21:30 
– 01:00) táncház, benne vetél-
kedők és játékok. A díjkiosztót 
és gálaműsort november 18-án 
(vasárnap) rendezik 10:30 és 
12:30 óra között. 

A belépés díjtalan.

2018. november 22. (csütörtök) 
19:00 – Színházterem
John Kander–Fred Ebb: Cabaret

Orfeum bérlet, a Turay Ida 
Színház Budapest (musical) 
előadása. Az 1930-as években 
Berlin izgalmas, szabad város. 
A mulatókban repkednek a ha-
risnyatartók, a táncos lányok 
szexisek és olcsón kapható gyö-
nyörökkel csábítanak minden-
kit, aki ebbe a világba téved. Ide 
érkezik Amerikából Cliff, hogy 
megírja élete nagy regényét. 
Azonban, már az első nap be-
leszeret egy angol énekesnőbe 
(Sally), aki a politikához nem 
ért, de annál többet gondol a 
férfiakról és magáról… A nagy 
kérdés: a szerelem ellen tud-e 
állni a hatalom, a pénz, a politika 
befolyásának? Megmaradhat-e a 
tisztesség a nehéz időkben?

Jegyárak: 3.300,- Ft– 3.800,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. november 20. (kedd) 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tehetségnapok a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban 
a Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva

2018. november 12–16.

2018. november 12., hétfő
07:40  A tudomány napja – rövid 

összeállítás az iskolarádión 
keresztül 

12:20  Köszöntő: Heilmann József-
né igazgató

Megnyitó: Gerzsei Péter tan-
kerületi igazgató

Tanáraink tudományos mun-
káinak bemutatása
12:30  Kenyeresné Dr. Pap Kin-

ga A misztérium poé-
tikája című könyvének 
bemutatója

A kötetet bemutatja: Dr. habil 
Révay Valéria, nyugalmazott 
egyetemi docens
13:15  Dr. Bechtel Helmut 

Herman Eine interkul-
turelle literarische Land-
schaft (Egy interkultu-
rális irodalmi táj) című 
kötetének bemutatója

A kötetet bemutatja: Prof. Dr. 
Szendi Zoltán, a PTE Német 
Nyelvű Irodalmak Tanszékének 
egyetemi tanára

2018. november 13., kedd
12:20  Fizikus pályám

Előadó: Vida György, egyko-
ri garays diák, jelenleg a Black 
Rock csoport tagja 

13:15  Légköri fényjelenségek 
látványos világa

Előadó: Dr. Erostyák János 
egyetemi docens, PTE Fizikai 
Intézet

November 14., szerda
12:20  Internet és kriminalitás
14:00  Előadó: dr. Kitanics Márk 

igazságügyi pszichológus 
szakértő, egykori garays 
diák

November 15., csütörtök
07:40  „Nyelvében él a nem-

zet” – megemlékezés a 
magyar nyelv napjáról az 
iskolarádión keresztül

10:00  A Lázár Ervin Országos 
Anyanyelvi Verseny dön-
tője

November 16., péntek
12:20 Elzász kincsei, Colmar 
nevezetességei

Előadó: Heckelné Posta Kata-
lin, iskolánk francia nyelvszakos 
tanára, egykori garays diák
13:15 A francia oktatási rendszer. 

Előadó: Szabó Raphael, okle-
veles francia nyelvszakos tanár, 
az Alliance Francaise Hongrie 
munkatársa

INGATLAN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 4088/1 hrsz.-ú, 
3.623 m2 alapterületű, természetben a Sárvíz u. 6. szám alatt található, kivett iroda-
ház, udvar megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlan rövid bemutatását tartalmazó 
dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal 
kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504–159) ad telefonon. Továbbá szemé-
lyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Pol-
gármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;) kereshető.

INGATLAN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 
8.) nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 
hrsz.-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz.-ú, 10.016 m2 alapterületű, továb-
bá a 6008/19 hrsz.-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, 
Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tar-
talmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A 
pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504–159), illetve a Szek-
szárdi Ipari Park Kft. (74/510–422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklő-
dés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri 
Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi 
Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető. 
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(03772)

+36–70/366–4768

2018. november 15. (csütörtök) 17:30
1.) Az életerőnk fenntartása a Biblia

útmutatása szerint
Előadó: Dr. Prancz Zoltán

fi lozófi atörténész

2018. november 29. (csütörtök) 17:30
2.) Miért gyengülnek meg és esnek szét a kapcsolataink? 

Hogyan mentsük a menthetőt?
Előadó: Pongrácz Róbert katolikus és protestáns 

teológiát végzett lelkész
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem – 7100 Szekszárd, Béla király tér 5. • Szervező: A Keresztény Nevelésért Alapítvány 

A részvétel ingyenes, terembérleti hozzájárulást elfogadunk. (03779)

„Kapaszkodók
egy változó
világban”

Bibliai előadássorozat

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(03769)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól 

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

November 12. (hétfő), 9:00 – 16:00 óráig.

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves,

termelői bolt

a TESCO üzletsoron

Termelők jelentkezését
várjuk! (03783)

AKCIÓNK
 novembe 10-től
november 18-ig

 Alma 150,- Ft/kg
Birs 350,- Ft/kg

Burgonya 149,-/kg
Őrölt fűszerpaprika

2.500,- Ft/kg

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

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

(03773)

A 63-as útnál (Szedres felé)
a kék konténerháznál.
Tel.: +36–30/438–7773

Termelői
ALMA
200 Ft/kg

Vasárnap
is nyitva

GOLDEN, IDARED, JONAGOLD, PINOVA, TOPÁZ
100 %-os rostos almalé 1.600,- Ft/5 l

Szekszárdon a Czikk halas
melletti garázssoron
H.-P.: 08:00 – 17:00 óráig 
Szo.: 06:00 – 13:00 óráig 

V.: 08:00 –17:00 óráig

(03784)


