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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Korszerűsítés
Korszerűsítették a megyei kór-
ház Pszichiátriai, illetve Fertő-
ző Osztályát. Utóbbi új, kor-
szerűbb helyet kapott a régi 
belgyógyászati tömbben, míg 
a pszichiátriai osztály egységét 
a Palánki útról a kórház terüle-
tére helyezték át.
 → 6. oldal

Reformáció 500
Napra pontosan 500 évvel az-
után, hogy Luther Márton 
1517. október 31-én nyilvá-
nosságra hozta téziseit, úrva-
csorai ökumenikus istentiszte-
letre gyűltek össze a protestáns 
egyházak szekszárdi hívei a re-
formátus templomba.
 → 7. oldal
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Felelősség Európa és a béke iránt
Ünnepélyes keretek között 
adták át csütörtök délután 
az alsóvárosi temetőben, az 
első világháborúban életü-
ket vesztett magyar katonák 
felújított hadisírjait és hősi 
emlékművét.

Az első világháború a magyar 
történelem legnagyobb tragédi-
ája volt – fogalmazott Horváth 
István államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője a meg-
emlékezésen. Mint mondta, 
noha a magyaroknak nem voltak 
birodalmi vágyai, az akkori eu-
rópai politika beleszólt a magyar 

emberek akaratába és belesodor-
ta az országot a nagy háborúba, 
mely az egész magyar nemzet 
számára tragédiával ért véget. 

A 3,5 millió besorozott magyar 
katonából mintegy 600 ezren 
vesztették életüket, további mint-
egy 1,5 millió honvéd sérült meg, 
valamint egy millió katona ke-
rült hadifogságba az értelmetlen 
háború következtében. Idegen-

kézbe került a magyar területek 
kétharmada, az ország húszmil-
liós lakossága pedig mindössze 
8 millióra csökkent, amit a mai 
napig nem hevert ki nemzetünk 
– részletezte Horváth István.

Akkor is Európából mond-
ták meg a magyaroknak, hogy 
mi a jó nekünk, mi pedig csak 
sodródtunk az árral – hangsú-
lyozta a politikus. A mostani és 
az ehhez hasonló összejövetelek 
arra emlékeztetnek bennünket, 
hogy nemzetünk sorsa a saját 
kezünkben van, és nem szabad 
az értelmetlen háborúk, dönté-
sek sodrásába kerülni, hanem ki 
kell állnunk nemzetünk, csalá-
dunk, hazánk védelmében – je-
lentette ki az államtitkár.

Tavaly, amikor az önkormány-
zat felújíttatta az alsóvárosi teme-
tőben álló emlékművet, elhatá-
roztuk, hogy nem állunk meg és 
méltóvá tesszük a megemlékezés-
re a hősi halált halt katonák sír-
kertjét – emlékeztetett Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere. Mint 
fogalmazott, „most körülnézve 
elmondhatjuk, hogy sikerült el-

érni a célt, hiszen az emlékmű 
körül található 69 sír és az azokat 
körülvevő kerítés is megújult”.

A sírkertben nemcsak magyar, 
hanem olasz és szerb katonák is 
nyugszanak. Valamennyien ki-
semberek voltak, akik az életüket 
adták a hazájukért, miközben ta-
lán azt sem tudták igazán, hogy 
miért kell harcolniuk – mondta a 
városvezető. Az itt nyugvók vala-
milyen formában mind kötődtek 
a városhoz, volt köztük helybeli, 
és akadt olyan is, aki itt került 
hadifogságba, hunyt el – tudatta.

Amikor a történelem ezen sza-
kaszára emlékezünk, nem tehet-
jük meg, hogy ne gondoljunk a 
jelenlegi Európára – hangsúlyoz-
ta már Bíró László tábori püspök. 
Kijelentette: „Európa alkotmánya 
mára elhagyta az istenhitet és 
ezzel azt az egységesítő erőt, ér-
tékközpontot, mely létrehozta”. 
Mint azt az értékválságra célozva 
kiemelte, „ismét háború, szellemi 
harc dúl Európában”.

A püspök arról is szólt, hogy 
manapság társadalmunkban 

elfelejtődik az ember, mint sze-
mély és jelenünkben elsikkad a 
személyes kapcsolatok ápolása, 
pedig anélkül nincs keresztény-
ség és Európa sem lesz. Figyel-
meztetett, az ember a személyes 
kapcsolatain keresztül tud indi-
viduum maradni, ehhez azon-
ban ápolnunk kell gyökereinket.

A szekszárdi temető hadisíro-
kat rejtő részéről úgy fogalma-
zott, több az, mint egy sírkert 
kis parcellája. Arra figyelmez-
tet minket, hogy őrizzük meg 
mindazt, amit atyáinktól örö-
költünk, és arra, hogy mélyítsük 
el Istenbe vetett hitünket. Ez a te-
mető emlékeztessen bennünket 
a városunkért, a nemzetünkért, 
az Európa és a béke iránt való 

felelősségünkre – zárta beszédét 
Bíró László, majd megáldotta a 
hadisírkert felújított részét. 

Ezt követően a megemlékezés 
résztvevői gyertyát gyújtottak 
az első világháború szekszárdi 
temetőben nyugvó áldozatai-
ért. A megemlékezésen fohászt 
mondott Petkó Tamás katolikus 
plébános, verset szavalt Németh 
Judit előadóművész.  S. V.
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Önkormányzati tulajdonban kerülhet két épület is
Két épület önkormányzati tulaj-
donba vételét is támogatta ok-
tóberi ülésén a szekszárdi köz-
gyűlés. A PTE „E” épületében 
négycsillagos szálloda létesül-
het, míg a korábbi Gyermekek 
Házát városképi okokból venné 
meg az önkormányzat.

A tavaly februárban a kormány 
és a város együttműködési meg-
állapodást kötött Modern Váro-
sok Program keretében, amely-
ben több, a város gazdasági 
fejlődése szempontjából fontos 
projekt valósulhat meg. Ennek 
egyik elem, hogy a kormány a 
szekszárdi minőségi szállás-
helyek bővítése érdekében egy 
városközponti, négycsillagos 
szálloda építését is támogatja. 
A hotel megépítése azért is in-
dokolt, mert a Babits Mihály 
Kulturális Központ felújítása 
nyomán az épületben 500–600 
fős konferenciák szervezésére 
alkalmas terek létesültek. Ah-
hoz azonban, hogy nagyobb 
konferenciákat is meg lehessen 

tartani, gyarapítani kell a köz-
ponti elhelyezkedésű, minőségi 
szálláshelyek számát.

A szálloda megvalósítására a 
Pécsi Tudományegyetem szek-
szárdi karának Szent István téri 
„E” épülete a legalkalmasabb, 
amely most a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Vendéglátó 
Szakképző Iskolájának ad ott-
hont átmenetileg, várhatóan a 
tanév végéig. Az épület állami 
tulajdonban van, de a PTE va-
gyonkezelése alatt áll. Az érték-
becslési szakvélemény szerint az 

ingatlan értéke összesen nettó 
230 millió forint.

A közgyűlés támogatta, hogy 
a város kezdeményezze az in-
gatlan önkormányzati tulaj-
donba vételét. A tárgyalások 
lefolytatásával, a szükséges 
nyilatkozatok megtételével Ács 
Rezső polgármestert bízta meg.

Ugyancsak önkormányzati 
tulajdonba venné a város a volt 
Gyermekek Házát. A Bajcsy Zsi-
linszky u. 8. szám alatt található, 
mintegy 2200 négyzetméteres 
területű ingatlan két éve szerepel 

az Isteni Megváltóról Nevezett 
Nővérek Kongregációja – Ma-
gyar Tartomány nevén az ingat-
lan-nyilvántartásban. Az épület, 
amely korábban Gyermekek Há-
zaként, később katolikus iskolá-
nak helyt adva működött, évek 
óta üresen áll a fasorban, a busz-
pályaudvar közelében. Az elha-
nyagolt állapotú, kihasználatlan 
ingatlan rontja a városképet, 
ezért az önkormányzat felvette 
a kapcsolatot a kongregációval. 
A tulajdonos jelezte, hogy nin-
csenek terveik az épülettel, majd 
felajánlották megvételre az in-
gatlant, melynek értékét 35 mil-
lió forintban állapították meg.

Lapunk kérdésére Ács Re-
zső polgármester elmondta: 
az egykori Gyermekek Háza 
épületének hasznosítására még 
nincs konkrét tervük. Lehet 
benne munkásszállás, vagy idő-
sek otthona is, de a szomszédos 
uszodával akár képezhet egy 
fejlesztési területet is. Az önkor-
mányzat ebben az esetben is vár-
ja a városlakók ötleteit.  SZV

Sió-projekt: turisztikai központ épül Palánknál
Százmillió forintból létesül 
turisztikai célú bázis a Területi 
Operatív Programban (TOP) a 
Siónál, Palánkon. A megvaló-
sításhoz szükséges támoga-
tási szerződést hétfő délelőtt 
írta alá Ács Rezső polgármes-
ter és Fehér János, a Magyar 
Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatóságának vezetője.

A Sió turisztikai fejlesztését célzó 
program a Tolna Megyei Önkor-
mányzat kiemelt projektje, mely-
nek keretében komoly vízi- és 
kerékpáros útvonalat alakítanak 
ki a csatorna mentén. Az útvo-
nal legnagyobb szolgáltató-bázi-
sa a Palánkon kialakítandó lesz 
– mondta el Ács Rezső a szer-
ződés aláírása előtt megtartott 
sajtótájékoztatón. A fejlesztést 
a megyei önkormányzattal való 
együttműködésben, a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE, mint konzorciá-

lis partner bevonásával valósítja 
meg a szekszárdi önkormányzat. 
A befejezés határideje 2018 ősze.

A mintegy 100 millió forint 
értékű fejlesztés részeként egy új 
épületet emelnek a kajak-kenu 
egyesület telepén és komplett 
infrastrukturális fejlesztéseket 
valósítanak meg, eszközöket 

szereznek be, például kerékpá-
rok tárolásához. Emellett parko-
lóhelyeket alakítanak ki és létre-
hoznak egy szabadtéri edző- és 
egy pihenőparkot. A bázison 
minden feltétel adott lesz a ke-
rékpárral, a kajakkal és kenuval 
érkező, valamint a bakancsos tu-
risták igényeinek kiszolgálására.

A polgármester felhívta a fi-
gyelmet: a fejlesztéseknek kö-
szönhetően a jövőben kajakkal 
és kenuval, illetve kerékpárúton 
is el lehet majd érni Gemencbe, 
illetve Ozoráig is. Ács Rezső rá-
mutatott, a város jövője szem-
pontjából fontosak a turisztikai 
célú fejlesztések. A Sión létrejövő 
bázis segítségével olyan turisz-
tikai attrakciókat tudnak majd 
elérhetővé tenni, melyeknek 
köszönhetően a remények sze-
rint több turista érkezik majd 
Szekszárdra. A városvezető em-
lékeztetett, a Modern Városok 

Programban több turisztikai célú 
fejlesztés is megvalósul a megye-
székhelyen, illetve közvetlen kör-
nyékén. Példaként említette, hogy 
Gemencben kikötő és ökoturisz-
tikai központ létesül.   S. V.

Sió-projekt
A megyei önkormányzat ki-
emelt projektje keretében há-
rom lépcsőben végzik el a Sió 
turisztikai fejlesztését. Az első 
ütemben mintegy 340 mil-
lió forintból tizenkét kiszálló 
helyet és hét megállót hoznak 
létre Ozorától a Sió-árvízka-
puig. A második lépcsőben 
62 kilométernyi kerékpáru-
tat építenek a Sió-töltésen, 
illetve jelölnek ki közúton. A 
harmadik ütem a szekszárdi 
turisztikai bázis. A Sió megú-
jult turisztikai kínálata 2019 
nyarára válik teljessé.



2017. november 5. 2017. november 5. 54

Menedékház a reményben…
Az élvezetek hajszolása kizárja, 
hogy létünk természetes velejá-
rójának tekintsük az elmúlást. 
Mennyivel könnyebb volt a több 
száz éve élt embereknek, aki nem 
valaminek a végét, hanem vala-
minek a kezdetét, egy „új létfor-
mává való átalakulást” láttak a 
felravatalozott családtag, rokon, 
barát utolsó útjában…

Valahogy másképp kellene 
viszonyulni a tragédiához. Mi-
hamarabb fel kellene azt dol-
goznunk, semmint gyötörjön 
bennünket egy életen át a tehe-
tetlenség: mit kellett volna még 
elmondanunk, amit nem sike-
rült... Hol, merre kellett volna 
még táptalajt adni a „mi lett 
volna, ha” beszélgetéseknek... 
Egyáltalán: úgy távozott-e közü-
lünk, hogy tudomása volt róla: 
szerettük... Hová kerülünk, ha 
letelik a ránk mért idő...

Gyermekkoromban, nagyszü-
leimhez igyekezve, a Pörbölytől 
Baja felé vezető, farengeteggel 
övezett főúton haladva mindig 
izgatott egy rejtély: milyen lehet 

a világ a magas vasúti töltés mö-
gött. Hisz, a gépkocsiból bámész-
kodva csupán a fák lombjai lát-
szódtak. Talán a sötétből a fényre 
előbújni nem félő, káprázatos 
szarvascsordák élnek ott, vagy 
csupán vízbe hullt farönkök élet-
telen garmada… Egy idő múltán 
beletörődtem: ami ott van, talán 
soha nem fogadhatom be a maga 
valóságában. Mégis, a titokzatos-
ság reteszei, a felfedezés korlátai 
új ajtókat nyitnak képzeletünk-
ben, hogy olyanokat gondoljunk 
valami mögé, ami talán nincs is. 
És ez így jó.

Valahogy a halállal is a re-
mény, a képzelet szülte titkok 
örömöt adó gyermeki kíváncsi-
ságával kellene megbirkóznunk, 
tudomásul véve, hogy sosem 
fogjuk/foghatjuk fel, mi van 
odaát... Tüdőgyulladásban, fia-
talon elhunyt dédanyám sírjánál 
jártam nemrég. Mementójára 
1933-ban ezek a szavak véset-
tek: „A dicsőséges feltámadás 
napjáig ide helyezték pihenőre. 
Szűz Mária, édes szíve: légy az ő 
menedéke”. Igen. Talán a feltá-
madás reményének gondolatá-
val, titokzatosságának erejével 
felvértezve könnyedebben élnénk 
meg az elmúlást. Hiszen ez az, 
ami hajtotta a hazánkból az is-
meretlen Kínába utazott, ezreket 
keresztény hitre térített jezsuita 
misszionáriusokat is a húszas 
években.

Meglehet: talán a reményt be-
fogadva, talán a titkot titoknak 
elfogadva könnyebb a búcsúzás-
sal megbirkóznunk mindnyá-
junknak.  - gyimóthy -

Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó 
osztályban és hatéves program alapján segítsük a jó képes-
ségű tanulókat.

Várjuk azokat, akik
• fogékonyak, aktív, élénk észjárásúak,
•  akik már általános iskolában megkedvelték a természet-

tudományokat.

Tájékoztatói szülői értekezletet tartunk mindhárom 
képzés típusról 2017. november 14-én 17:00 órától 
az intézményben.

Nyílt nap:
•  2017. november 20-án a nem szekszárdi iskolák 

diákjainak
• 2017. november 21-én a szekszárdi iskolák diákjainak.

További bővebb információt az intézményben 
Huszárik Imre igazgatóhelyettestől lehet kérni 

a +36–74/315–633-as telefonszámon.

A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM
a 2018/19-es tanévben a négy- és öt évfolyamos 

gimnáziumi osztályai mellett meghirdeti 
hat évfolyamos gimnáziumi osztályát 
természettudományos fakultációval.

Találkozzunk a Garayban!
(02784)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 6-tól november 10-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02768)

MENÜ November 6. November 7. November 8. November 9. November 10.

„A”
1050 Ft

Csirkegulyás Zöldbableves Csontleves Zöldborsó-
leves Meggyleves

Grízes metélt, 
baracklekvár

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Halfilé magvas 
bundában, 
majonézes 
burgonya 

saláta

Budapest 
ragu, 

párolt rizs

„B”
1050 Ft

Csirkegulyás Zöldbableves Csontleves Zöldborsó-
leves Meggyleves

Tavaszi
rizses hús

Rántott 
csirkeszárny,

zöldséges 
bulgursaláta

Sült csirke-
comb,

kukoricás rizs,
 savanyúság

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Tex-mex 
makaróni

Napi
ajánlat
950 Ft

Jércemell 
lenmagvas 
bundában, 
majonézes 

kukorica 
saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában, 
majonézes 

kukorica 
saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában, 
majonézes 

kukorica 
saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában, 
majonézes 

kukorica 
saláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában, 
majonézes 

kukorica 
saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Dubarry 
sertéskaraj,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
sertéskaraj,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
sertéskaraj,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
sertéskaraj,
mandulás 
barnarizs

Dubarry 
sertéskaraj,
mandulás 
barnarizs
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Reformáció 500: Isten szavára figyeltek a hívők
Napra pontosan 500 évvel 
azután, hogy Luther Márton 
1517. október 31-én nyil-
vánosságra hozta téziseit, 
úrvacsorai ökumenikus is-
tentiszteletre gyűltek ösz-
sze a protestáns egyházak 
szekszárdi hívei a református 
templomba.

Az emlékezetes pünkösdi, Lu-
ther téri istentiszteletet kö-
vetően ezúttal a református 
gyülekezet volt a házigazdája a 
több felekezet tagjait megszó-
lító, egybe gyűjtő alkalomnak. 
A Kálvin téri templomban dr. 
Kaszó Gyula református lel-
kész köszöntötte a híveket, és 
ajánlotta figyelmükbe Ador-
jáni Endre szobrászművész 
alkotását, Kálvin János gipsz 
mellszobrát, amely a templom 
legutoljára épített bejáratában 
fogadja a betérőt.

„Nem a főbejárathoz került, 
mert Kálvin végig azt hangoz-
tatta, nem ő a fontos, hanem 
Isten” – mondta a lelkész. Dr. 
Kaszó Gyula szerint a reformá-
tor előd azért harcolt, hogy a 
Teremtő szava – ha küzdelmek 
árán is, de – mindenkihez elér-
jen. „Szívemet égő áldozatul az 
Úrnak szentelem” – idézte még 
a lelkész Kálvin híres mondatát.

Az ökumenikus istentiszte-
leten – melyen dr. Kaszó Gyula 
mellett Kaszóné Kovács Karola 
református lelkész, Fodor Péter 
baptista lelkipásztor és Gyurkó 

Donát metodista lelkész műkö-
dött közre imádsággal, illetve 
Máté evangéliumából, Pál ró-
maiakhoz írt leveléből és Luther 
tételeiből idézve – Sefcsik Zoltán 
hirdetett igét. Az evangélikus 
lelkész felidézte Luther Márton 
alakját, aki „ércszoborként, a 
nagy tettek embereként“ áll előt-
tünk, ám a körülötte zajó ese-
mények és saját belső vívódásai 
miatt híres wormsi mondata „itt 
vagyok másképp nem tehetek“ 
egy megrendült ember utolsó 
fohásza Istenhez. Luther beteg-
ség és búskomorság is gyötörte, 
de Isten erejében és igazságában 
bízva, „az Úrba vetett bizalom-
mal állt a kegyelem szikláján“. A 
reformátor előd esendősége, se-
bezhetősége inspiráló lehet szá-
munkra is, hiszen Isten erejében 
bízó emberként mi is lehetünk 
korunk formálói.

Sefcsik Zoltán egy Isten szent 
lelke által ihletett, 2700 éves éne-
ket, a 46. zsoltárt idézve kiemel-

te: habár úgy érezzük, félelmeink 
– külső és belső erők – fölénk 
nőnek, tehetetlenek leszünk ve-
lük szemben, és saját kishitűsé-
günk nagysága, csüggedésünk 
hullámai elsodornak, de „Erős 
vár az Istenünk”. A hittel Isten-
ben bízó ember nagy reménysé-
ge ez, hogy magáénak tudhatja 
Isten garanciáját. Mintha a Te-

remtő azt mondaná: „Itt vagyok, 
menekülj hozzám, nyugodj meg 
nálam, kapaszkodj belém! Meg-
védelek, nem mozdulok tőled.”

Mai, zajos világunk legnagyobb 
értékes a csend – fogalmazott Sef-
csik Zoltán, majd hozzátette: sok-
sok külső hatás ér bennünket, 
hogy ne tudjunk elcsendesedni, 
Isten szavára figyelni. Az evan-
gélikus lelkész zárásként a 46. 
zsoltár utolsó soraira irányította 
a hallhatóság figyelmét, melyben 
az Úr – tetteinek felidézését köve-
tően – csendre, figyelemre inti a 
hozzá térőket. „Csendesedjetek el, 
és tudjátok meg, hogy én vagyok 
az Isten! Magasztalnak a népek, 
magasztal a föld. A Seregek Ura 
velünk van, Jákób Istene a mi vá-
runk.” (46. zsoltár, 11-12.) 

A reformáció emléknapján 
tartott ökumenikus istentisz-
telet úrvacsorai alkalommal 
zárult.   - fl -

Új környezetben gyógyulhatnak a betegek két osztályon is
Korszerűsítették a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai, illetve Fertőző 
Osztályát. Utóbbi új, korsze-
rűbb helyet kapott a régi bel-
gyógyászati tömbben, míg a 
pszichiátriai osztály Palánki 
úti egységét  a kórház terü-
letére helyezték át.

Az október 27-i átadón – ame-
lyen dr. Haag Éva, Szekszárd 
alpolgármestere is részt vett –, 
dr. Németh Csaba főigazgató 
kiemelte: az intézmény folya-
matosan szebbé, jobbá, hatéko-
nyabbá válik. A tavaly decem-
berben kiírt 15 milliárd forint 
keretösszegű pályázatból a Tol-
na Megyei Balassa János Kór-
ház 260 millió forintot nyert el, 
amelyből a mostani két fejlesz-
tés is megvalósult. „Szakmailag 
és gazdaságilag is előrébb lép-
tünk” – mondta az intézmény-
vezető, hangsúlyozva egyben: a 
pénzből még két további osztály 
átadására is futja majd.

– Örömteli, hogy nemcsak 
európai uniós forrásból, hanem 
állami költségvetésből is fordí-
tanak a kórházak fejlesztésére – 
erről már dr. Laczó Andrea, az 
Állami Egészségügyi Központ 
dél-dunántúli területi igazgató-
ja beszélt a projektnyitón. A pá-
lyázatokról megjegyezte: szak-
mai tartalom szempontjából a 
szekszárdi bizonyult az egyik 
legértékesebbnek. Mint el-
mondta, az elmúlt öt esztendő-

ben realizált pályázati pénzből 
orvosi eszközök beszerzésére, 
valamint a betegellátás lehető 
legjobb szakmai színvonalának 
elősegítésére is jutott. 

Dr. Kertész Ágnes, a Pszichi-
átriai Osztály főorvosa a meg-
nyitón emlékeztetett arra: 2006-
ban egy súlyos reform „rengette 
meg az ellátás oszlopait”, amely-
nek során mind a betegek, mind 
az ott dolgozók üldözötté váltak 
– drasztikusan emelték például 
az ellátottak gyógyszereinek 
árát. A 2010. és 2016. között 
hozott pozitív intézkedések 
hatására ugyanakkor 30 szá-
zalékkal csökkent a befejezett 
öngyilkosságok száma. Ezt az 
időszakot érinti, hogy Szek-
szárdon is sikerült „partneribb” 
pszichiátriát kialakítani, amely 
munkába a civil szervezeteket 
is bevonták. Az osztályvezető 
főorvos arról is szót ejtett, hogy 
napjaink elidegenített világában 

emelkedő tendenciát mutat a 
mentális betegségek száma, s 
mind több családban fordul-
nak elő. „Ezért lényeges, hogy 
részlegük nyitottabbá váljon, 
amellyel a felépülés-szemléletű 
pszichiátriát szolgáljuk” – fogal-
mazott dr. Kertész Ágnes.

A Fertőző Osztály megújulá-
sáról dr. Bali Ildikó főorvos be-
szélt, kiemelve: annak ellenére, 

hogy már belakták a korábbi, 
1929-ben épült helyszínt, de 
rendkívül örülnek az újnak és 
máris otthonossá, családiassá 
varázsolták a korszerű, 18 ágyas 
részleget. Aláhúzta: hazánkban 
az 1970-es évektől tapasztalha-
tó jobb higiéniai helyzet okán 
egyre kevesebb a járványt okozó 
fertőző betegség. Magyarorszá-
gon pedig különösen kimagasló 
a lakosság oltottsága. A májbe-
teg-ellátás kiváló színvonalával 
kapcsolatban dr. Ternák Gá-
bor 1980-as évekbeli munkáját 
méltatta: ő hozta ugyanis létre a 
megyei májbeteg gondozót. Az 
e témában tapasztalt eredmé-
nyek kapcsán elmondta: mára 
bizonyos májbetegségek eseté-
ben 97–98%-ban tartós gyógyu-
lást ér el osztályuk.

A megnyitón a szocioterápiás 
rehabilitáció osztály művészeti 
csoportja működött közre. 

 Gy. L.

A reformáció vagy hitújítás a 16. századi Euró-
pában a katolikus egyház megreformálására in-
dult mozgalmak megnevezése. A 15–16. század-
ban egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. 
Luther Márton először az általa megfogalmazott 
95 tézissel hívta fel a figyelmet a hibákra. A ha-
gyomány szerint 500 évvel ezelőtt, 1517. október 
31-én a wittenbergi vártemplom kapujára sze-
gezte követeléseit és tanításait. Az Ágoston-rendi 
szerzetes hitet tett az egyedül hit általi üdvözülés 
tana mellett, és elítélte a búcsúcédulák (feloldozó 
levelek) árusítását. A tételeknek rendkívüli ha-
tásuk volt: futótűzként terjedtek a Német-római 

Birodalomban, és számtalan hívet szereztek ma-
guknak.

Egy évtizeddel később, Svájcban Kálvin János 
is elindította új, független vallási mozgalmát. 
E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni 
tiltakozás (protestálás) miatt protestánsoknak 
nevezték, a kereszténységnek ekkor kialakuló 
nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes 
irányzatainak szétválása a különböző protestáns 
egyházak, felekezetek kialakulásához, majd meg-
erősödéséhez vezetett. Ezek közül a református 
és az evangélikus egyház (más néven lutheránus 
egyház) a legismertebbek.

FO
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Példa (nem csak) fiataloknak
A ’70-es években Ambrus Pé-
ter testnevelő tanár irányításá-
val indult a máig is tartó, első-
sorban kispályás focira épülő 
történet. Azóta ez a társaság 
minden pénteken összejön egy 
kis egészségmegőrző mozgásra. 
Természetesen a csapat egy része 
kicserélődött az évtizedek során, 
de az alapítók közül hárman-né-
gyen még mindig aktívak. Közü-
lük egy sporttársat nemrég „bú-
csúztattak” meghitt ünnepség 

keretében (képünkön). A játszó-
társ 82 éves korában akasztotta 
szögre futballcipőit. A csapat 
átlagéletkora nélküle így is 70 év 
felett maradt. Nem bíznak sem-
mit a véletlenre, hiszen a velük 
együtt játszó szülész és belgyó-
gyász doktorok felügyelete alatt 
zajlanak az összecsapások. A 
sportbarátok a pályán kívül is 
gyakran vannak együtt, a gond-
ban segítik, támogatják egymást. 
 B. Gy.
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TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek 
nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy 
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta 
magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfede-
zésének érzik a módszerrel való megis-
merkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. 
Zsófi  pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes 
gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, 

teljesítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-
négyhavonta tettek közép-
fokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Krea-
tív Tananyagot használták. 
Figyelem, manapság gya-
kori, hogy a középfokú 
nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti 
át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál 
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal 
tanulni:
1.) A könyvben szereplő 8000 

kétnyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2.) A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyel-
vi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3.) Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt 
– újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy 
nyelvtanfolyamra.

www.kreativnyelv.hu

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

További információ a www.kreativnyelv.hu 
honlapon található, illetve az előadáson, 

ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 

aki valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

ANGOL DÁN ESZPERANTÓ FRANCIA HORVÁT HOLLAND NÉMET NORVÉG OLASZ OROSZ PORTUGÁL SPANYOL SVÉD

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az 

önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ, HORVÁT 
tananyagok megtekinthetők és 

21.990,- Ft-os egységáron 
megvásárolhatók:

KÖNYVBEMUTATÓK
SZEKSZÁRD:

2017. november 08. (szerda) és 
2017. november 15. (szerda)

17:00 – 19:00 óráig
Babits Mihály Kulturális Központ – 

Parászta terem 
(7100 Szekszárd,

Szent István tér 10.)

Tanulj te is az 
Év Honlapja 2016. díjas

tananyagainkkal!
(02779)

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

(02765)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/



10 112017. november 5. 2017. november 5.

Október 29-ei rejtvényünk megfejtése: Julia Roberts: Sztárom a párom, Micsoda nő!
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Arató Lajosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését november 9-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

KÖNYVTÁRI TOTÓ
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 56 esztendeje szolgáltat a 
Szekszárd, Széchenyi u. 51 szám alatti épületben. A hosszú évti-
zedek alatt a könyvtárakkal szembeni elvárások, a könyvtárügy 
keretei átalakultak, ám az épület és annak mérete, struktúrája 
nem követte a változást. Az intézmény 2019 végétől új, a kor igé-
nyeinek megfelelően többfunkciós épületben végzi majd mun-
káját. Az alábbi könyvtári totóval erre fontos hírre szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet.

1.) Szekszárdon hamarosan 
új megyei könyvtár épül. Hal-
lott-e róla?
☐  Igen, a levéltárral közös tu-

dásközpont
☐  Igen, de kevés információval 

rendelkezem 
☐ Nem

2.) A megyei könyvtár jelenlegi 
épülete 1961-ben épült. Mikor 
jelzi újságcikk először, hogy az 
intézmény kinőtte falait?
☐ 1969 ☐ 1985 ☐ 2009

3). A megyei könyvtárat 1961-
es építésekor 60.000 dokumen-
tum fogadására tervezték. 
Jelenleg mennyi dokumentum-
mal rendelkezik?
☐ 74.800
☐ 254.000
☐ Több mint 360.000

4.) A megyei könyvtár összes 
könyvét egymás mellé helyezve 
melyik településig érnénk el?
☐ Várdomb
☐ Tolna
☐ Bátaszék

5.) A megyei könyvtár „ren-
dezvényterme” hány látogatót 
képes befogadni?
☐ 100 ☐ 75 ☐ 50

6.) Hány épületben működik 
jelenleg a megyei könyvtár?
☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

7.) Kinek a szülőháza áll a 
könyvtár udvarán?
☐ Garay János
☐ Mattioni Eszter
☐ Háry János

8.) Lehet-e parkolni a megyei 
könyvtár előtt?
☐ Igen, autóval
☐ Nem
☐ Igen, kerékpárral

9.) Hallott-e a könyvtár „szü-
letésnapos újság” szolgáltatá-
sáról?
☐ Igen
☐ Nem, de érdekel
☐  Nem ismerem ezt a szolgál-

tatást

10.) A könyvtárban megke-
resheti, kik a szekszárdi utcák 
névadói. Érdekli?
☐ Már utánajártam
☐ Igen, érdekel
☐  Igen, mert megváltozott az 

utcánk neve

11.) A megyei könyvtár ide-
gennyelvi részlege 24 nyelv-
re fókuszál, a legnépszerűbb 
nyelvek mellett az arab, beás, 
kínai, török stb. A kínai nyelv-
könyveket mi célból kölcsön-
zik a leggyakrabban?
☐ Éttermi kommunikáció
☐ Tetoválás
☐ Külföldi munkavállalás

12.) A megyei könyvtár hány 
kistelepülésen biztosítja a 
könyvtári szolgáltatást?
☐ 24 ☐ 76 ☐ 97

13.) Bartos Erika: Anna, Peti, 
Gergő kötetei már jó ideje nem 
kaphatók a könyvesboltokban. 
A megyei könyvtár gyermek-
könyvtári részlege rendelkezik 
a sorozat minden darabjával. 
Szám szerint mennyivel?
☐ 11 ☐ 22 ☐ 33

+1.) Mekkora a térfogatbeli 
különbség a megyei könyvtár 
legkisebb és legnagyobb kötete 
között?
☐ 112-szeres
☐ 157-szeres
☐ 1986-szoros

A megfejtéseket személyesen 
a könyvtárban, vagy postán 
(7100 Szekszárd, Széchenyi 
u. 51.) kérjük leadni név és 
elérhetőség feltüntetésével. A 
beküldők között ajándékokat 
sorsol ki a Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár.

NÉVNAP–TÁR
November 5. (vasárnap) – Imre, Tétény
Imre: germán eredetű; jelentése: hatalmas, híres, királyi.
Tétény: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

November 6. (hétfő) – Lénárd
Lénárd: germán eredetű; jelentése: erős, mint az oroszlán.

November 7. (kedd) – Rezső, Csenger
Rezső: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Csenger: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

November 8. (szerda) – Zsombor
Zsombor: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: bölény.

November 9. (csütörtök) – Tivadar, Szibilla
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Szibilla: Apollón isten papnőinek nevéből.

November 10. (péntek) – Réka, Ariel
Réka:  török-hun-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Ariel:  héber eredetű; jelentése: Isten oroszlánja; Isten tűzhelye.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 5.
(vasárnap)

November 6.
(hétfő)

November 7.
(kedd)

November 8.
(szerda)

November 9.
(csütörtök)

November 10.
(péntek)

November 11.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap
max. 16o , min. 5o

zápor
max. 15o , min. 6o

zápor
max. 16o , min. 5o

közepesen felhős
max. 15o , min. 4o

erősen felhős
max. 14o , min. 4o

erősen felhős
max. 13o , min. 5o

gyenge eső
max. 11o , min. 6o

Bibliai ihletésű alkotások a Művészetek Házában
Bibliai témájú művekből nyílt 
kiállítás a Művészetek Házá-
ban a Reformáció 500. évfor-
dulóján. Szalay Lajos grafikus 
és Borsos Miklós szobrász-
művész alkotásai januárig 
tekinthetők meg.

Luther Márton 1517. október 
31-én tette közzé 95 tételét a 
wittenbergi vártemplom kapu-
ján. A reformáció 500. évfordu-
lójáról országszerte megemlé-
keznek. Szekszárdon a Kovács 
Gábor Művészeti Alapítvány és 
a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem bibliai ih-
letésű alkotásokat felvonultató 
kiállítását láthatják az érdeklő-
dők a Művészetek Házában. A 
tárlat egy kiállítás-sorozat utol-
só állomása, a megyeszékhelyen 
október 26-án nyílt meg Szalay 
Lajos grafikus és Borsos Miklós 

szobrászművész bibliai ihletésű 
műveit mutatja be.

Szalay Lajos Kossuth-díjas 
magyar grafikus, a 20. századi 
magyar rajzművészet megújí-
tója. Pablo Picasso szerint „ha 
két grafikus neve marad fenn az 

utókornak a huszadik század-
ból, a másik én leszek, ha csak 
egy, az Szalay Lajos lesz.” Bor-
sos Miklós szintén a 20. századi 
magyar képzőművészet meg-
határozó alakja. Bibliai témájú 
alkotásaik most a Reformáció 

évfordulójának jegyében látha-
tóak Szekszárdon.

„Isten igéje az, ami tanít, ne-
vel, segít a minőségi emberré 
válásban” – mondta Csillagné 
Szánthó Polixéna a kiállítás 
megnyitóján. A közgyűlés Hu-
mán Bizottságának elnöke ki-
emelte: biztosan lesz olyan, aki 
a kiállítás megtekintése után a 
kezébe veszi a Bibliát. Dr. Ha-
fenscher Károly, a Reformáció 
Emlékbizottság miniszteri biz-
tosa kiemelte: „az itt látható 
csodálatos alkotások nem egy-
szerűen ábrázolnak valamit, 
hanem üzennek számunkra, 
mégpedig alapvető, mély isteni 
és emberi gondolatokat”.

A kiállítás – melynek megnyi-
tóján közreműködött a Gárdo-
nyi Zoltán Református Együttes 
– egészen 2018. január 14-ig lá-
togatható.  - mwj -
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A Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete 
csatlakozott az országos 
Arany János-emlékév 
2017 programjához.

2017. november 6-án 
(hétfőn) 16:00 órakor 
tartjuk, az Arany János 
tiszteletére összeállított 

emlékműsorunkat, melyre 
tisztelettel és szeretettel 

hívjuk és várjuk 
a Szekszárd, Rákóczi utca 

103. alatt található
közösségi házunkba.

Közreműködők: 
Béda Sándorné, Deméné 
Nyiresi Margit, Kelemen 
Ernő, Kovács Lászlóné, 
Lovász Imréné, Németh 
Istvánné, Ollé Lajosné, 
Pószné Csoboth Ibolya, 

Pusztai Lászlóné,  
Sebestyén Gyuláné,  

Straubinger Antalné,  
Szőcs Árpádné, Szőts  

Gáspárné, Vígh Ferencné.
Köszöntőt mond: 
Szegedi Dezsőné 

a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesületének 

elnöke.
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Maori Team: MMA-harcosokat képeznek
Bővült a küzdősportok pa-
lettája Szekszárdon. A Mixed 
Martial Art (kevert harcmű-
vészet) kifejezés idegennek 
tűnhet, ám az MMA mozaik-
szó hallatán sokaknak azért 
már beugrik valami. Ha más 
nem, hát a tévében látott 
ketrecharc.

Világméretben terjed, s kezd 
egyfajta tömegbázis kialakulni 
körülötte. Mindezt csak fokoz-
za, hogy az MMA szabályokba 
foglalt változatáról már, mint 
leendő olimpiai sportágról be-
szélhetünk, amely bemutató jel-
leggel ott lesz a 2020-as tokiói 
ötkarikás játékokon.

Ha MMA és Szekszárd, akkor 
a szálak Vas Krisztiánnál futnak 
össze, aki a profi ökölvívással 
felhagyva már a korábbi évek 
szekszárdi küzdősport gáláin 
is ízelítőt adott a sportágból. A 
közelmúltban klubot alapított a 
megyeszékhelyen: a Maori Team 
edzéseit már közel harmincan 
látogatják. Közülük – Krisztián 
nem kis örömére – jó néhány fiú 
és lány az ő nyomdokait követve 
versenyezni is szeretne.

– Ez egy kevert harcművészet: 
profi boksz, brazil jiu-jitsu, karate 
és még sok mozgás benne van – 
jellemzi sportágát Vas Krisztián. 
– Mindent csinálunk, ami „bent” 

a ketrecben előrébb visz minket. 
Jönnek hozzánk az ökölvívásból, 
a birkózásból, a K1-ből, hogy 
kipróbálják magukat – jegyezte 
meg a Maori Team vezetője.

A csapat egyik legdinami-
kusabban fejlődő „ketrechar-
cosa”, Babos Csaba. Elszántan, 
nagy koncentrációval végzi az 
edzéseket. Sokszor kerül párba 
Krisztiánnal, aki a földharc so-
rán kemény ellenállásra készteti 
a remek fizikumú fiatalembert. 
A nagypapája birkózó volt, ő 
9 évig karatézott, de elcserélte 
sportágát az MMA-ért.

„Két éve űzöm a sportágat, 
s hamarosan eljön az ideje, 
hogy versenyeken is megmu-
tassam, mire vagyok képes. A 
ketrecharcban is nagyon fontos 
a földharc, most ezt gyakorlom 
az edzéseken, ebben Krisztián 

sokat segít. Szeretnék jövőre 
elindulni a Global Grappling 
versenysorozatban is – avatott 
be terveibe Babos Csaba.

Egy ideig még biztosan a ta-
nítómester, Vas Krisztián számít 
a Maori Team első számú ver-
senyzőjének, aki a súlycsopor-
tok fölötti kategóriában a maga 
95 kilójával bárki ellen ketrecbe 
száll. Négy-öt versenyző küzd 
majd idehaza a bajnoki címért, 
és Krisztián szerénytelenséggel 
állítja, ő is köztük van. Addig is 
november 18-án, Baján vív egy 
nagyon fontos meccset.

A következő szekszárdi küz-
dősport gálán – talán már tavasz-
szal jöhet a folytatás – pedig nem 
csak ő, de Babos Csaba, vagy az 
addigra sérüléséből felépülő Ba-
logh Laura is bemutatkozhat a 
nagyközönség előtt.  B. Gy.

Zöldváros – Hogyan újuljon meg Szekszárd 
városközpontja?
MEGHÍVÓ

November 9-én újabb konzultációt tartunk; „Zöldváros – Hogyan újuljon meg a város-
központ” témában.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése október 26-i döntése 
alapján a városvezetés hivatalosan is elindította a városközpont területeinek megújí-
tását célzó Zöld Város projektet. A koncepció kidolgozása a lakossággal közös munkára 
épül. Köszönjük a több mint 500 embernek, aki részletes választ adott kérdőívünkre 
vagy részt vett a témában tartott egyeztetéseken.

A következő fórumon áttekintjük, hogyan összegezte az önkormányzat egy koncep-
cióba a szekszárdiak javaslatait, illetve részletesen megvitatjuk, hogyan újítsuk meg a 
városközpont Garay udvartól a Luther térig terjedő részét.

Kérem jöjjön el, 
csatlakozzon 

a közös munkához!

A fórumot vezeti: 
Ács Rezső polgármester

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, 
Csatár terem

Időpont: 
2017. november 9. 
(csütörtök) 17:00 óra

Szekszárdi Szabadidős KE: újabb elit bajnoki cím

Második magyar bajnoki cí-
mét szerezte a Szekszárdi 
Szabadidős KE csapata a fel-
nőtt férfiak (elit) mezőnyében 
– ezúttal Csomor Zoltán dia-
dalmaskodott a hegyi ob-n.

Fennállása óta idén először tu-
dott csapatot indítani a Magyar 
Bajnokságok elit kategóriájában 
a Szekszárdi SZKE. Az országúti 
bajnokság bronz- és a kritérium 

ob aranyérme – melyek Hart-
mann József nevéhez fűződnek 
– után ezúttal az Orfű és a pécsi 
TV-torony között megrendezett 
hegyi bajnokságon is szekszár-
di kerekes diadalmaskodott. A 
kemény pályán – remek csapat-
munkának köszönhetően – Cso-
mor Zoltán nyerte az elit férfiak 
versenyét, de az SZSZKE brin-
gásai a többi korcsoportban is 
nagyszerűen szerepeltek. SZV

A szekszárdiak eredményei, hegyi ob:
U15, 17 km: 7. Szabó Csongor Szekszárdi Szabadidős KE. 

U17, 17 km: 4. Lévai Barnabás. U19, 17 km: 2. Schneider 

Sebestyén. Elit, 22 km: 1. Csomor Zoltán, 6. Vörös Ferenc.

Csofém-kupa: Master 2 (40 év felettiek, 22 km): 1. Balás 

Attila, 9. Genzler Csaba. Amatőr (40 év alattiak, 22 km): 2. 

Niklas Martin, 7. Salamon László.

Szekszárdi siker a megyei rangadón
Az Agenta Girls Szekszárdi FC nyerte meg a 
női futsal NB I megyei rangadóját, miután 
3–2-re legyőzte a Tolna-Mözs csapatát.

Mintegy félezer néző tekintette meg a látványos 
akciókat és szép gólokat hozó mérkőzést, me-
lyen a vendég tolnaiak korán vezetést szereztek. 
A hátrányba került szekszárdiak felpörgették a 
tempót, és Buchmüller Petra (képünkön jobbról) 
góljával még az első félidő derekán egyenlítettek. 
A fordulás után még nagyobb lendülettel támad-
tak a hazaiak, és előbb Ganczer Hajnalka, majd 
röviddel később Beke Adrienn lőtt újabb gólt, s a 
vendégeknek már csak a szépítésre futotta.

– Büszke vagyok a lányokra, nagyszerű győzel-
met arattak – mondta Micskó Márk, a szekszár-
diak edzője. – Dicséret illeti a jól játszó tolnaiakat 

és persze szurkolóinkat is, hogy ilyen fantasztikus 
hangulatot teremtettek.  SZV

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Három forduló 
után is veretlen a Szekszárd 
AC a Klubcsapatok Szuperli-
gájában, amely ezúttal az LZ 
Linz Froschnerg gárdáját ver-
te 6:1-re. A szekszárdiak győ-
zelmeit Madarász (2), a litván 
Paskauskiene (2) és Imre Lei-
la, valamint a Madarász, Pas-
kauskiene pár szállította.
Kosárlabda. A ZTE KK ellen 
aratott győzelemmel (81–49) 
őrzi veretlenségét az NB 
I-ben az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd női együttese. Djo-
kics Zseljko vezetőedző csa-
pata november 1-én az olasz 
Ragusa otthonában lépett pá-
lyára Európa-kupa meccsen. 
A csoport listavezetője ellen 
27 percig vezettek Krnjicsék, 
aztán az utolsó negyedre elfá-
radtak, s végül 72–59-es vere-
séget szenvedtek.
Labdarúgás. Értékes győzel-
met aratott a Szekszárdi UFC 
NB III-as csapata, amely Bata 
Csongor (73.) és Fejes Péter 
(75.) góljaival hazai pályán 
2–0-ra verte a Szentlőrincet.
Mezei futás. A Szekszárdi 
Sportközpont Nkft., a Spor-
télmény Alapítvány és az 
atlétikai szövetség novem-
ber 11-én, 11 órától rendezi 
Sötétvölgyben a Mezei Futó 
Magyar Liga 2. állomását, a 
Twickel Szőlőbirtok Kupát.
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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
November 13. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 2017. 
november 13. (hétfő) 17:00 – 18:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális 

Központ, Remete terem. (Szek-
szárd, Szent I. tér 10.).

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
November 5., vasárnap

14:30 –  Thor: Ragnarök 3D

17:00 – Thor: Ragnarök 3D

19:30 –  Űrvihar 2D

November 6., hétfő

14:30 –  Thor: Ragnarök 3D

17:00 – Thor: Ragnarök 3D

19:30 –  Anyám!

November 7., kedd

14:30 –  Thor: Ragnarök 3D

17:00 – Thor: Ragnarök 3D

19:30 –  Anyám!

November 8., szerda

14:30 –  Thor: Ragnarök 3D

17:00 – Thor: Ragnarök 3D

19:30 –  Anyám!

November 9., csütörtök

15:00 –  Szörnyen boldog  
család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 
experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D
November 10., péntek

15:00 –  Szörnyen boldog  
család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 
experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D
November 11., szombat

15:00 –  Szörnyen boldog  
család 2D

17:00 –  Gyilkosság az orient 
experessen

19:30 –  Thor: Ragnarök 2D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 5. (vasárnap) 10:30 
– Rendezvényterem
Vasárnapi matiné: Mekk Elek, az 
ezermester

A Dumaszínház gyermekelőa-
dása. „Gyertek, gyertek, hogyha 
mertek, benne remek mestert 
leltek!” – harsogja Mekk Elek 
szócsöve, a papagáj. Gyűlnek is a 
falubéliek, hogy igénybe vegyék 
a messzeföldön híres ezermester 
szolgáltatásait. Senki nem sejti, 
hogy Mekk mester a sok káposz-
táért cserébe csak bosszúságot 
okoz mindenkinek. A Duma-
színház következő meséjében 
a „rímhányó” Romhányi József 
fergeteges szövegeivel és dalaival 
megidézik a televízióból már jól 
ismert, felejthetetlen mesesoro-
zatot. Jegyár: 1.500,- Ft.

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

Jegyár: 1.000,- Ft.

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

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

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

A belépés ingyenes.

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

Óvodás bérlet és Kisiskolás 
Plusz bérlet előadásai.

Jegyár: 1.000,- Ft.

November 8. (szerda) 18:00 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Spiró Györ-
ggyel

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. A 
rendezvény a Jelenkor folyóirat és 
a Babits Mihály Kulturális Központ 
együttműködésében jön létre. 

A belépés ingyenes.

November 10. (péntek) 15:00 
– Mozi előtér
Ritka szépségek - mássággal élők 
alkotásai

A ritka betegségekkel születet-
tek, azzal élők képzőművészeti 
alkotásaiból rendezett kiállítás. 
A bemutatásra kerülő anyag 
válogatás egy országos pályázat 
munkáiból. A kiállításon alkotá-
saikkal bemutatkoznak a Garay 
János Általános Iskola képzőmű-
vészeti tagozatának diákjai is, 
alkotásaikkal reflektálva a ritka 
betegséggel élők munkáira. A 
kiállítást megnyitja Pekari Ber-
nadett, az intézmény igazgatója. 

A tárlat megtekinthető novem-
ber 30-ig.

November 11. (szombat) 18:00 
– Művészetek Háza
PTE Zongoraest

A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Zeneművészeti 
Intézete nagy örömmel folytat-
ja 2017 tavasszal útnak indított 
regionális kamarakoncert-soro-
zatát, amelyben elsősorban szó-
lóhangszerre, énekhangra írott 
művek és kamarazene kerülnek 
bemutatásra, szonátaestek, dales-
tek, kamarazenekari estek for-
májában. Fellépők: Király Csa-
ba, Liszt-díjas zongoraművész, 
Andrew Harringer és Gelencsér 
Gergely. 

A belépés ingyenes.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2017 november 14-én (kedd) 14:00 órakor előadást tart a 

Babits Mihály Kulturális Központban tartandó 
EGÉSZSÉG HÉT keretében.

Előadás helye: A Babits Mihály Kulturális Központ 
földszinti terme. (Szekszárd, Szent István tér 10.)

Előadó: dr. Benczúr Béla kardiológus főorvos
Előadás címe: A szív ritmusa – időskorban.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast.

A KT-DINAMIC Nkft. Rehabilitációs Foglalkoztató
megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

felvételt hirdet a következő álláshelyekre:

• szereldei munkás,
• elektronikai bontó,

• portaszolgálatos,
• udvaros.

Munkavégzés helye: Szekszárd
Jelentkezés: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19., tel.: 74/315–103

(02763)

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) 
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett 

temetőkben:
◆ Szekszárd, Alsóvárosi köztemető

◆ Szekszárd, Újvárosi köztemető
◆ Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető

az 1992-év előtt betemetett sírok, a 2007-év előtt megváltott 
urnahelyek, az 1957-év előtt megváltott sírboltok,

használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újra-
váltása érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 
1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a teme-
tési hely feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. 
(145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű 
temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 4 hónap 
múlva, de legkésőbb 2018. február 28-át követően felszámolásra 
kerülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrende-
let 19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Második közzététel.

Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu
(02778) MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02770)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2017. november 1–30-ig tart.
(02769)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02774)



2017. november 5.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02775)

A szedresi Lovas Udvarház & Panzió felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
Élelmezésvezető-gondnok Feltétel: Szakirányú vendéglátó ipari végzettség vagy minimum érettségi. 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent!
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. (02785)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02767)

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


