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A TARTALOMBÓL

Családbarát
A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) által alapí-
tott „Családbarát önkormány-
zat” díjat érdemelt ki Szekszárd, 
melyet Ács Rezső polgármester 
vett október 19-én, az Ország-
házban. → 3. oldal

Lánglovagok
A megyeszékhely szervezett 
tűzvédelmének 145. évforduló-
ját ünnepelte meg október 18-
án a Szekszárdi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség a település 
önkormányzatával közösen.
 → 6. oldal

Sikeres EK-nyitány
A 27 pontot jegyző Frida El-
debrink vezérletével fölényes 
győzelmet aratott a házigazda 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
szlovén Celje ellen a női kosár-
labda Európa Kupa (EK) cso-
portkörének első fordulójában.
 → 12. oldal
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Kezdődik a téli időszámítás
ÓRAÁTÁLLÍTÁS  

október 28. (vasárnap)

hajnali 03:00 óráról 02:00 órára → 5. oldal
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Márton nap: borok és gasztronómia
A borok és a gasztronómia 
kerül a középpontba a Már-
ton-napi vigadalmon, melyet 
november 10-én és 11-én 
tartanak meg fűtött sátorban 
a Béla király téren.

November 10-én és 11-én im-
már negyedik alkalommal tart-
ja meg a város a Márton-napi 
vigadalmat, mely az újbor ün-
nepeként is aposztrofálható – 
mondta el Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a Babits Mihály 
Kulturális Központban csütör-
tök délelőtt megtartott sajtótá-
jékoztatón. 

A városvezető felidézte, öt 
évvel ezelőtt még egy-egy bo-
rászat szervezett külön Már-
ton-napi rendezvény, ám a 
helyiek és turisták részéről egy-
aránt nagy igény mutatkozott 
erre, ezért döntöttek úgy, hogy 
városi rendezvény keretében 
is megtartják a Márton-napot, 
ami sikeresnek bizonyult.

Mint azt Ács Rezső tudatta, az 
idén egy 450 fő kényelmes befo-
gadására alkalmas fűtött sátor-
ban tartják meg a Márton-napi 
vigasságot a Béla király téren. A 
rendezvényen ezúttal is a borok 
és a gasztronómia kerül a kö-
zéppontba, de programokkal és 

helyi, kézműves termékek vásá-
rával (Szekszárdi csoki, kürtös-
kalács, sült gesztenye, méz, chi-
li, sajt, krumplichips) is várják a 
vendégeket.

A programkínálatot igyekez-
tek úgy összeállítani, hogy a 
legfiatalabbak és az idősebbek 
is találjanak maguknak valót. 
Az idei rendezvény egyben az 
erdélyi Lugossal kötött testvér-
városi kapcsolat megünneplé-
sére is alkalmat ad. 

A rendezvény az idén 1.500,- 
forintos belépődíj megváltása 
mellett látogatható. A polgár-
mester ezzel kapcsolatban tu-
datta: a belépőjegy által szabá-
lyozni lehet a látogatók számát, 
hogy minden benntartózkodó 
kényelmesen elférjen.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezetője 
elmondta, kérdőíven kérték ki a 
korábbi rendezvények vendége-
inek véleményét, a programo-
kat pedig az eredmény alapján 
állították össze. Hozzátette, az 
idén népzenei és könnyűzenei 
fellépőkkel egyaránt várják a 
közönséget.

Zsikó Zoltán tudatta, a 
programok szombat délután 
kezdődnek a Veronaki Zene-
kar fellépésével, majd a Zabos 
Regina Trió lép színpadra. Ezt 
követően Ács Rezső polgármes-
ter köszönti a vendégeket, majd 
a Csík Zenakar alapítója, Csík 
János ad koncertet Esszencia 
nevű formációjával, a napot 
pedig a '80-as, '90-es évek leg-

nagyobb házibuli zenekara, a 
Madarak Házibulizenekar fel-
lépése zárja.

Vasárnap délelőtt Korpás 
Éva és zenekara „Libidaridom” 
című gyermekműsora lesz lát-
ható és hallható, majd délután 
a Garagulya Gólyalábas Komé-
diás Kompánia lép fel. Őket a 
Bogyiszlói Zenekar műsora kö-
veti, míg este a Jerry Lee Lewis 
Rock&Roll Service ad látvá-
nyos koncertet, a stílushoz illő 
ruhákban.

Schilling Péter, a Vendéglá-
tók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület alelnöke elmondta, az 
Aranykulacs Kisvendéglő és a 
Bormúzeum Borozó jóvoltából, 
az időszakhoz illő alapanyagok 
– például sütőtök és csipkebo-
gyó – felhasználásával készült, 
számtalan különféle libaétellel 
várják majd a vendégeket.

A finomságok mellé öt szek-
szárdi borászat (Bodri Pin-
cészet, Neiner Családi Pince, 
Pastor Pince, Schieber Pincé-
szet, Sebestyén Pince, Takler 
Borbirtok) kínálja a hegy levét 
a szombaton 10:00 és 02:00 óra, 
vasárnap pedig 10:00 és 22:00 
óra között nyitva tartó Béla ki-
rály téri rendezvénysátorban. 
 S. V.

NÉVNAP–TÁR
Október 28. (vasárnap) – Simon, Szimonetta, Szimóna
Simon: a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered.
Szimonetta: a Simon olasz kicsinyítőképzős női párja.

Szimóna: héber eredetű; jelentése: meghallgattatás.
Október 29. (hétfő) – Nárcisz
Nárcisz: görög eredetű; jelentése: a virág maga.

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 28.
(vasárnap)

Október 29.
(hétfő)

Október 30.
(kedd)

Október 31.
(szerda)

November 1.
(csütörtök)

November 2.
(péntek)

November 3.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
viharos szél 
max. 24o , min. 19o

zápor | kb. 2 mm eső | viharos szél 
max. 22o , min. 18o

eső viharos széllel | kb. 4 mm eső | 
hidegfront erős széllel
max. 18o , min. 16o

közepesen felhős
max. 19o , min. 10o

közepesen felhős
max. 19o , min. 10o

zápor
max. 19o , min. 11o

zápor
max. 17o , min. 11o
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Díjjal ismerték el Szekszárd családbarát önkormányzatát
A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) által ala-
pított „Családbarát önkor-
mányzat” díjat érdemelt ki 
Szekszárd, melyet Ács Rezső 
polgármester vett október 
19-én, az Országházban.

Az elismerést három kategóriá-
ban – fővárosi önkormányzatok, 
5000 fő alatti és 5000 fő feletti 
lélekszámú települések – 44 pá-
lyázóból 30 önkormányzatnak 
ítélték oda. Szekszárd az utób-
bi kategóriában lett díjazott, a 
dunántúli megyei jogú városok 
közül egyedüliként. Ugyanezt 
a díjat érdemelte ki Paks város 
önkormányzata is.

Az elismerés kapcsán októ-
ber 24-én, a Városházán tartott 
sajtótájékoztatón Ács Rezső 
polgármester emlékeztetett: 
tavaly októberben „Idősbarát 
Önkormányzat” díjat érdemelt 
ki Szekszárd, ezúttal pedig a 
NOE által alapított elismerésért 
méretett meg.

A városvezető elmondta, a 
komplex pályázat keretében az 
önkormányzatnak be kellett 
mutatnia a családok érdekében 
hozott rendelkezéseit, intézkedé-
seit, a fejlesztéseket és a rendez-
vényeket. A megyeszékhelynek az 

elmúlt években ezeken a területe-
ken tett erőfeszítéseit és eredmé-
nyeit ismerte most el a NOE.

Ács Rezső a családbarát fej-
lesztések sorából kiemelte, hogy 
miután egyre több fiatal telepedik 
le Szekszárdon, és nő a gyermek-
vállalási kedv is, ezért megnőtt a 
bölcsődei és óvodai férőhelyek 
iránti igény. Ezt igyekszik „orvo-
solni” az önkormányzat, amikor 
több helyszínen is fejleszt, vagy 
– mint például a készülő Kadar-
ka utcai minibölcsőde esetében 
– újat épít. Ide kapcsolódik az a 
program is, amelynek köszönhe-
tően a város óvodáit multifunkci-
ós sportpályákkal látták el.

Az egészségügy területéről 
vett példák közül a polgármes-
ter elsőként a gyermekkórház 

osztályainak felújítását említette, 
majd az új, vagy megújuló házi-
orvosi rendelőkről, illetve az Ybl 
utcában létesítendő új ügyeleti 
központról szólt. Itt nem csak 
a gyermekorvosi ügyeletnek 
biztosítanak majd helyet, de a 
védőnői szolgálat is méltó helyre 
költözhet. Ács Rezső emlékez-
tetett: önkormányzati rendelet 
született arról, hogy a város át-
vállalja a szekszárdi csecsemők 6 
hetes ultrahangos szűrővizsgála-
tának költségeit.

A városi nagyrendezvényekről 
szólva a polgármester elmondta, 
a szervező Babits Mihály Kulturá-
lis Központ munkatársai nagy fi-
gyelmet fordítanak a családoknak 
szóló program elemekre. Kimon-
dottan számukra és persze a gye-

rekeknek kínál kikapcsolódást a 
Háry János Mesefesztivál, amely 
minden májusban több ezer 
látogatót vonz. A családok sza-
badidejének tartalmas eltöltését 
szolgálja majd a Modern Városok 
Program keretében megvalósuló 
gemenci ökocentrum is.

Ács Rezső kiemelte, az önkor-
mányzat ösztöndíjjal segíti a fia-
talok tanulmányait, a Mecénás te-
hetségprogram elismeréseit pedig 
néhány éve a Szekszárd büszkesé-
ge díjjal „fejelte meg” a város.

A sajtótájékoztatón résztve-
vő dr. Haag Éva alpolgármester 
hozzátette: a szülőknek nyújta-
nak segítséget többek között a 
kulturális központ által az iskolai 
szünetekben szervezett (kézmű-
ves) foglalkozásokkal, és a nyári 
táborokkal is.

A Parlament Vadásztermé-
ben megtartott díjátadón Novák 
Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitká-
ra beszédében azt hangsúlyozta: 
akkor családbarát egy ország 
és egy település, ha több gene-
ráció békés, egymást támogató 
együttélését teszi lehetővé, nem 
egymás ellen játssza ki a generá-
ciókat, hanem együttműködésre 
sarkallja őket.   - fl -

Új parkolók épülnek a Zöldkert utcában
A Zöldkert utcában lévő par-
kolóhelyek számának növelé-
sével folytatja parkolóépítési 
programját a szekszárdi ön-
kormányzat. 

Huszonkét új parkolóhelyet 
alakít ki az önkormányzat a 
Zöldkert utcában és a Boty-
tyán-hegyen lakók parkolási 
gondjainak enyhítésére a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány támogatásával. 
A közel 13 millió forint értékű 
beruházással november végén 
végeznek – mondta el Ács Re-
zső október 19-én, a helyszínen 
megtartott sajtótájékoztatón. 
Szekszárd polgármestere hoz-

zátette, a létesülő parkolók he-
lyén korábban óvodaépület állt, 
melynek lebontása után a terü-
let üresen maradt.

A városvezető tudatta, a par-
kolók létesítésének – melyre a 
választási kampány részeként 
ígéretet tettek – voltak ellen-
zői, de a környék lakói – akik 
kétszáz támogató aláírást gyűj-
töttek össze – kiálltak amellett, 
hogy a projekt megvalósuljon.

Gyurkovics János, a kerület 
önkormányzati képviselője ar-
ról szólt, hogy manapság már 
nem ritka a családonkénti két 
autó, amire a lakótelep 40 év-
vel ezelőtti építésekor még nem 
gondolhattak. A fejlesztéssel 

nem csak parkolók létesülnek, 
de felfestésekkel is igyekeznek 
növelni a helykihasználást, s 
így megszűnhet az eddig ta-
pasztalt zöldterületeken törté-
nő parkolás is.

Kőműves Krisztián, a ki-
vitelező KÉSZ Kft. ügyveze-
tő-helyettese elmondta, a 22 
parkolóhelyet mintegy 270 
négyzetméteren, a vízelvezetést 
is megoldva, a tartósság jegyé-
ben alakítják ki.

Ezt megelőzően a Kadarka la-
kótelepen építettek 28 új parko-
lóhelyet, a munkával október-
ben végeztek. Az önkormányzat 
az elmúlt két évben összesen 
mintegy 130 parkolóhelyet ala-

kított ki, ez a szám 150-re nő, ha 
elkészülnek a Zöldkert utcában 
található parkolók építésével.  
 S. V.
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1956: örökségünk kötelez szabadságunk megvédésére
A reménytelen helyzetben 
való helytállásból, összefo-
gásból és hazafiasságból is 
példát mutattak az ’56-os 
hősök – hangzott el kedd dé-
lelőtt az 1956-os emlékműnél 
megtartott ünnepi megem-
lékezésen, melyen átadták a 
Szabadságért Szekszárd ki-
tüntető címet is.

1956-ban a már rég elnyomott 
igazság, a szabadság szeretete, 
a Szent Istvántól örökül kapott 
keresztény kultúra, a „negy-
vennyolcasoktól” belénk ivó-
dott állhatatosság, a nemzet 
érdekének tűzön-vízen át való 
szem előtt tartása, a meggyő-
ződés, hogy nem lehetünk 
bábok, egyszóval a hazafias-
ság kerekedett felül – mondta 
ünnepi beszédében Ács Rezső. 
Szekszárd polgármestere hoz-
zátette: a lánglelkű hősök, a 
betevőért dolgozó munkások 
és a csendben reménykedők 
együtt mutatták meg, hogy 
Magyarország kiáll magáért 
és sorsáról nem dönthetnek 
mások.

Mint a városvezető fogalma-
zott: pontosan tudták érezték a 
tarkójukon a szovjet laktanyá-
ból és a pártbizottság épületé-
ből rájuk meredő puskacsövek 
célkeresztjét, de tudták, a tör-
ténelem hivatást bízott rájuk. 
Olyan szent kötelezettséget, 
amelyet akkor is vállalniuk kell, 
ha azzal az életüket, szabadsá-
gukat, saját és családjuk biz-
tonságát veszélyeztetik. Hoz-
zátette: ők voltak azok, akik 
november 4. után a helyükön 
maradva, egyenes tekintettel 
néztek szembe sorsukkal.

Ács Rezső szavai szerint 
örökséget, példát kaptunk tő-
lük a reménytelen helyzetben 
való helytállásból, összefo-
gásból. Megmutatták, hogy az 
ugyanolyan elveket valló, az 
azonos célért küzdő emberek 
közös erőfeszítése eredményre 
vezethet. Példát mutattak ha-
zafiasságból, hogy hazánkért 
és kultúránkért hajthatatlanul, 
komoly áldozatokat vállalva 

tudjunk és akarjunk tenni, 
mert hagyományaink, lelkiis-
meretünk és örökségünk erre 
kötelez bennünket.

1956 hősei egy önálló, szabad 
Magyarországot akartak, ami 
nekünk megadatott, mégis újra 
elveszíthetjük – hangsúlyozta 

a polgármester. Mint kiemel-
te, ma világosan látszik, hogy 
nemzetünket, hazánkat, közös-
ségeinket újra ugyanolyan ter-
mészetű veszély fenyegeti, mint 
62 éve. Újra azt gondolják, 
hogy átszervezhetik életünket, 
felforgathatják szokásainkat, 
beleszólhatnak több, mint 1000 
éves kultúránkba.

Ács Rezső kijelentette, ezt 
nem hagyjuk, hiszen van mire 
építenünk: a hazafiasságra, el-
kötelezettségre, helytállásra, a 
hagyományok tiszteletére, az 
együttműködésre és a közössé-

gi összefogásra, mert nincs más 
lehetőségünk a megmaradásra.

A rendezvényen Fodor Péter, 
baptista lelkész szólt a törté-
nelmi egyházak nevében. Mint 
mondta, azokra emlékezünk, 
akik életüket adták a szabadsá-
gért, a jobb, boldogabb jövőért. 

Jézus tanítását idézve arról be-
szélt, hogy senkiben sincs na-
gyobb szeretet annál, mint aki 
az életét adja a barátaiért.

Az ünnepségen adták át – 
immár hagyományosan – a 
Szabadságért Szekszárd ki-
tüntető címet, melyet olyan 
Szekszárdhoz köthető személy, 
közösség kaphat meg, aki, vagy 
amely példaértékű magatartá-
sával, emberi helytállásával, 
elhivatott művészeti, közéle-
ti munkásságával hitet tett a 
nemzeti szabadság eszméje 
mellett. A közgyűlés a díjat 
idén az 1984-ben megalakult 
Szekszárdi Kamarazenekarnak 
ítélte oda, amely 1999-ben óta 
minden évben hangversennyel 
adózik az 1956-os forradalom 
és mártírjainak emléke előtt. 
Az elismerést Földesi Lajos 
hegedűművész, a zenekar mű-
vészeti vezetője vette át Ács Re-
zsőtől (középső képünkön).

Az ünnepség zárásaként a 
város és a megye vezetői, in-
tézmények, civil szervezetek, 
társaságok és polgárok helyez-
ték el az emlékezés és a tiszte-
let koszorúit, virágait az ’56-os 
emlékműnél.

A rendezvényen a Szakkép-
zési Centrum Bezerédj István 
Szakképző Iskola diákjai adtak 
ünnepi műsort (fenti képün-
kön), közreműködött az Alisca 
Brass Band, valamint a Magyar 
Nemzetőrség Tolna Megyei 
Szervezete, a műsorközlő Or-
bán György volt. S. V.

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 1993-év előtt betemetett sírok,

a 2008-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1958-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 6 hónap 
múlva, de legkésőbb 2019. április 30-át követően felszámolásra 
kerülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 
19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Első közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság • www.panteon-temetkezes.hu

(03741)

Közel két évtizede emlékeznek muzsikával ötvenhatra
A Szekszárdi Kamarazenekar 
1999. október 23-án adott 
először ünnepi hangversenyt 
az 1956-os forradalomra és 
szabadságharcra emlékezve, 
azóta minden esztendőben 
zenével adózik ötvenhat 
hősei előtt.

Közel két évtizede annak, hogy 
a Földesi Lajos hegedűművész 
vezette Szekszárdi Kamaraze-
nekar koncertet adott az ünnep 
estéjén a belvárosi katolikus 
templomban. Az elmúlt évek-
ben aztán muzsikáltak a Művé-
szetek Házában és a kulturális 
központ Rendezvénytermében 
is az évfordulón. Előbb a városi 
ünnepséget követően, az elmúlt 
esztendőkben viszont már azt 
megelőzően, mintegy ráhan-
golva a közönséget a megemlé-
kezésre…

Az 1984-ben alakult együttes, 
a megye egyetlen vonós kama-
razenekara – amely az elsők kö-

zött lett a város kiemelt művé-
szeti együttese és tavaly elnyerte 
a KÓTA Nívódíjat – mindig a 
muzsika színvonalas megszólal-
tatásával törekszik a klasszikus 
zenét kedvelő hallgatóság ked-
vében járni. Így volt ez most is, 
amikor Bach, Purcell, Bizet és 
Debussy művek csendültek fel 

előadásukban. Szólistaként köz-
reműködött a zeneiskola két ko-
rábbi növendéke, Józsa Dalma 
(hegedű) és Farkas Judit (ének).

A hangversenyt megelőző-
en – immár ugyancsak hagyo-
mányosan – Csillagné Szánthó 
Polixéna osztotta meg ünnepi 
gondolatait a hallgatósággal. 

„A félelem szőtte át napjainkat. 
A félelem és a reménység: majd 
csak vége lesz egyszer” – ele-
venítette fel saját gyermekkori 
élményeit a közgyűlés Humán 
Bizottságának elnök asszonya. 
Visszaemlékezésében elmond-
ta: félt akkori is, amikor kis-
lányként – nagyapja kérésére 
– cigarettát vitt rabosított édes-
apjának, és félt akkor is, amikor 
egy éjjel arra ébredt, hogy édes-
anyja idegen férfiakkal vitatko-
zik, akik házkutatást tartottak 
az otthonukban.

Csillagné 1999-től előbb csak 
hallgatóként vett részt a hang-
versenyeken, 2006 óta ünnepi 
köszöntővel is készül. Minden 
évben megteszi, mert – ahogy 
mondta – „nagyon fontos ne-
kem: fontos ’56 emléke, fontos az 
ünnep, fontos a kamarazenekar 
hangversenye”. Luther Mártont 
idézve így foglalta össze: „Itt ál-
lok, másként nem tehetek. Isten 
engem úgy segéljen, ámen”.  SZV

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



6 72018. október 28. 2018. október 28.

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Az évforduló alkalmából 
a Szekszárdi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség az 
önkormányzattal közös 
rajzpályázatot hirdetett óvo-
dások és általános iskolások 
részére. A zsűri mintegy 
száz alkotásból választotta 
ki a legjobbakat: az óvo-
dások közül a szekszárdi 1. 
számú Óvoda Kindergarten 
„Virág” csoportjának „Erdő-
tűz” című alkotását, az álta-
lános iskolások közül pedig 
Baranya Liliána („A házunk 
megmentése”) és Sipter Ger-
gő Benedek („Őrangyalunk”) 
című munkáját.

Október 20-án nyitott 
szertárkapuval várták az 
érdeklődőket a Mikes utcai 
laktanyában. A látogatók 
megnézhették a „lánglova-
gok" járműveit, felszerelése-
it, illetve a dr. Boda Vilmos 
Tűzoltó Emlékhelyet.

Baka és Lányi: a költő és a zongoraművész
A Baka István emlékév utol-
só állomásán, október 18-án 
a 70 éve Szekszárdon szüle-
tett költőre és zongoramű-
vész barátjára, Lányi Péterre 
emlékezett a Vármegyeházi 
Esték közönsége. A benső-
séges hangulatú hangverse-
nyen szó és zene egymásra 
talált: a költő és a művészta-
nár kedvenc darabjai hang-
zottak el.

Lányi Péter és Baka István 
kapcsolata nem csupán egy 
egyszeri, a város utcáin fogak 
között kilehelt köszönésben 
merült ki. Kortársak voltak 
és barátok. A két, már nem e 
világban alkotó művész, a zon-
gorista Lányi Péter és az író 
Baka István emlékére hang-
versenyt rendeztek október 
18-án, a Vármegyeházán. Az 
estet Orbán György, a Baka 
István Alapítvány elnöke nyi-
totta meg, majd a szintén szek-
szárdi dr. Merő Béla színházi 
rendező vallott Lányi Péterről, 
Baka Istvánról és hármójuk 
különleges barátságáról.

„Ötvennyolc májusában, 
Anyák napján, a Garay János 
Általános Iskola udvarának 

lépcsőjén egy gyámoltalan, 
viharkabátos kisfiú, törékeny 
édesanyja istápolásával el-
mondta saját ünnepi versét. 
A nevét megjegyeztem: Baka 
István” – emlékezett vissza. „A 
zenének (is) különös jelentősé-
ge volt életünkben. Különféle 
zeneműveket próbáltunk meg 
lefordítani a vizualitás nyelvé-
re. Ebbe a folyamatba kapcsoló-
dott szinte észrevétlenül Lányi 
Péter. Vékony, nyurga fiú volt. 
Szarkasztikus humora már ak-
koriban is megmutatkozott, 
de ez csak a kitinpáncélja volt, 
ami mögé érzelmeit rejtette. 
Egy alkalommal, miután hár-

man ültünk és álmodoztunk a 
templom lépcsőjén, Debussy 
„Lenhajú lány” című művével 
rukkolt elő” – mesélte dr. Merő 
Béla az emlékhangverseny kö-
zönségének.

Művészetben és egyebek-
ben is rengeteg időt töltöttek 
együtt, ám a Garay gimnázi-
umot maguk mögött hagyva 
kapcsolatuk lazulni kezdett, 
de nem szűnt meg. Merő Béla 
főleg Baka Istvánnal találko-
zott sokszor.

„Drámái megírása előtt – 
gyakran írás közben – taná-
csokat kért tőlem. „A korint-
hoszi menyasszony” valójában 

nekem készült. Sajnos, életében 
nem volt lehetőségem színre 
állítani. Az 1993-as szegedi 
bemutatón – Sándor János 
rendezte – szomorúan kons-
tatáltuk, hogy az alkotók nem 
találták meg a dráma kulcsát. 
Talán, mert nem ültek velünk 
a Béla király téri templom 
lépcsőjén... Végül 1998-ban, 
három évvel Pista halála után, 
Zalaegerszegen vihettem színre 
a darabot. Aztán Szekszárdon 
is eljátszottuk, s természetesen 
a „Lenhajú lány” dala fölcsen-
dült az előadás során.”

A Vármegyeháza dísztermé-
ben a két művész legkedveltebb 
zeneszerzőitől hangzottak el 
művek Balogh Ádám előadá-
sában. A fiatal tehetség Lányi 
kiváló barátjától, Némethy At-
tila zongoraművésztől tanult. 
Október 18-án este többek kö-
zött Liszt Ferenc és Szergej Ra-
hmanyinov műveit adta elő, míg 
Balog József szegedi származású 
előadóművész, aki közeli barát-
ja volt Baka Istvánnak, átéléssel 
szavalta a költő verseit. 

Dr. Merő Béla visszaemlé-
kezését elolvashatják Orbán 
György Töprengő című blogján: 
https://orbangy.blog.hu/ SZV
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Laktanyájuk felújításában is segíti a város a tűzoltókat
A megyeszékhely szervezett 
tűzvédelmének 145. évfor-
dulóját ünnepelte meg a 
Szekszárdi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség a település 
önkormányzatával közösen.

Dr. Boda Vilmos parancsnok 
kezdeményezésére 1873-ban 
alakult meg a mai tűzoltóság 
elődje, a Szegzárdi Önkéntes 
Tornász- és Tűzoltó Egyesület. 
A jubileumi ünnepség október 
18-án délelőtt a Szekszárdi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság, 
valamint az annak működési 
területén dolgozó önkéntes 
tűzoltó egyesületek járművei-
nek városi felvonulásával vette 
kezdetét. A tűzoltókocsik egész 
délelőtt várták az érdeklődőket 
a Prométheusz parkban.

A Művészetek Házában tar-
tott ünnepségen Ács Rezső 
polgármester elismerését fe-
jezte ki a település tűzoltóinak 
munkájáért. Úgy fogalmazott, 
tevékenységük a szó legneme-
sebb értelmében hivatás. Mint 
elmondta, a szekszárdiak és a 
környékbeliek valóban bizton-
ságban érezhetik magukat. Erre 
a biztonságérzetre pedig – tet-
te hozzá – lehet jövőt, családot 
építeni. Ács Rezső elmondta, a 
tűzoltóság ugyan már nem ön-
kormányzati fenntartású szer-
vezet, a város lehetőségeihez 
képest mégis segíteni kívánja 
a testületet. Közös projektjük 
a laktanya pályázati forrásból 
történő külső és belső felújítása 
a munkakörülmények javítása 
érdekében.

A rendezvényen a tűzoltóság 
múltját, a testület megalaku-
lásához vezető utat idézte fel 
Velencei István nyugállomá-
nyú tűzoltó ezredes. Szapáry 
Gyula belügyminiszter 1873. 
december 4-én jegyezte ellen a 
Szegzárdi Önkéntes Tornász- és 
Tűzoltó Egyesület alapító okira-
tát. Szükség is volt rájuk, hiszen 
korábban többször is tűzvész 
pusztított a városban. Legutóbb 
1825-ben, amikor 456 ház és 60 
présház veszett oda, mert nem 
tartották be II. József tűzvédel-

mi pátensének rendelkezéseit. 
Nagy anyagi kárral járó tűzeset 
később is történt: 1925-ben a 
Béla király téri katolikus temp-
lom tetőszerkezete égett le, 1986 
májusában pedig a Garay téri 
Világ Mozgó Filmszínház vált a 
tűz martalékává.

Dr. Boda Vilmos tűzoltó pa-
rancsnokra emlékezve Velencei 
István elmondta, a tűzoltóságért 
tett erőfeszítései mellett ő adta 
ki a Tolna Megyei Közlönyt, 

segített a Főgimnázium, illetve 
a Fiú- és a Leány Polgári isko-
la megteremtésében, de nagy 
érdemei vannak a vasút és a 
bajai Duna-híd létrehozásában 
éppúgy, mint Szekszárd város-
sá válásában. A megyeszékhely 
tűzoltói 1952. szeptember 29-
én, Szent Mihály napján vet-
ték birtokba az új, Mikes utcai 
laktanyát, korábban ugyanis a 
Városháza hátsó udvarán álltak 
készenlétben.

Az ünnepségen Ács Rezső 
polgármester és dr. Balázs 
Gábor tűzoltó ezredes, me-
gyei igazgató kötött szalagot 
a tűzoltóság csapatzászlójára, 
amely értékeket fejez ki és egy-
ben szimbolizál is: a hazához, 
a nemzethez, a közbiztonság 
ügyéhez, az adott szervezethez 
való tartozás, az esküben vállalt 
kötelezettségek teljesítésének, 
az önfeláldozó szolgálatnak és 
helytállásnak, a hősiességnek, 

és a dicsőségnek is a jelképe.
A város szervezett tűzvé-

delmének 145 éves fennállása 
alkalmából a Tolna Megyei 
Tűzoltó Szövetség dísztárgyat 
adományozott a tűzoltóság 
érdekében, huzamos időn ke-
resztül kifejtett tevékenysége 
elismeréseként Breining József 
főtörzsőrmesternek, Gébert At-
tila őrmesternek és Révész Ákos 
törzsőrmesternek. Gergelics 
István nyugállományú ezredes, 

a szövetség elnöke dísztárgyat 
adott át a Szekszárdi Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokságnak is.

A jubileum kapcsán dr. Balázs 
Gábor ezredestől, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatójától emléktárgyat 
vehetett át Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, Velencei István 
nyugalmazott tűzoltó ezredes 
(képünkön), Gergelics István, a 
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség 
elnöke, valamint Schneider Mi-
hályné, aki nyugdíjasként aktí-
van közreműködik a tűzoltó ha-
gyományok életben tartásában, a 
bajtársi közösség ápolásában. Az 
ünnepségen több nyugdíjas kol-
léga vehetett át ajándékot Kiefa-
ber Gábor alezredestől, a szek-
szárdi kirendeltség vezetőjétől.

A rendezvényen a Katasztró-
favédelem Központi Zenekara 
kvintettje zenélt, míg Mészáros 
Roland, az Ady Endre Szakkép-
ző Iskola 13. évfolyamos diákja 
előadásában az Ismerős Arcok: 
Nélküled című slágere hangzott 
el.  Gy. L.

Civil Fórumot tartott az önkormányzat és a kerekasztal
Városi Civil Fórumot tartott 
Szekszárd város önkormány-
zata a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban.

Az október 18-i összejövetelen 
előbb Ács Rezső polgármester 
tartott beszámolót a lezárult, il-
letve futó fejlesztésekről, a Zöld 
Város Program kapcsán felvetett 
tervekről, valamint a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) Szekszárdhoz 
kapcsolódó fejlesztési elképze-
léseiről. Emellett szó esett az 
önkormányzat és a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal együttműkö-
désének tapasztalatairól is.

A hozzászólások perceiben 
dr. Sólyom Bódog, a Szekszár-

di Rotary Club tagja, korábbi 
elnöke felvetette: legyen újfent 
zenepavilonja a városnak, még-
pedig a Szent István téren. Ott, 
ahol a terület hetvenes évekbe-
li áttervezése, illetve a sétakert 
megszüntetése előtt már létezett 
ilyen. Véleménye szerint a „pol-
gárosodáshoz ez a létesítmény is 
hozzájárulna”. Emellett a Kálvá-
riára vezető út mentén elkezdett 
faültetést tovább folytatnák, s 
egy parkot is kialakítanának ott.

Ács Rezső polgármester a 
Zöld Városok Program kere-
tében nyitott egy zenepavilon 
megvalósítására. Nyomatékosí-
totta viszont: a létesítménynek 
csak akkor lehet értelme, ha 
üzemeltetése biztosítottnak lát-

szik, vagyis folyamatosan szer-
vezni kellene a helyszínre kon-
certeket. Arra a kérésre, hogy 
az önkormányzat vegyen részt 
a civilek faültetési, parkosítá-
si elképzeléseiben, Ács Rezső 
aláhúzta: a város eddig is részt 
vett és ezután is közreműködik 
az ilyen akciókban. Azt viszont, 
hogy a Kálvárián ez kivitelez-
hető-e, szerinte megfontolás 
tárgyát képezi.

A civil fórumon Pócs Mar-
git, a város közművelődési és 
civil kapcsolatokért felelős refe-
rense hangsúlyozta: az önkor-
mányzat 168 civil szervezettel 
áll kapcsolatban, és sokuknak 
térítésmentesen biztosítanak 
helyszínt a működéshez. Ilyen 

többek között a Mentálhigiénés 
Műhely is, amely azért, hogy 
szolgáltatásaikat ingyen végez-
hetik a kulturális központban, 
Pócs Margit, a szervezet veze-
tője plakettet adományozott Ács 
Rezső számára.

Ferenc Vilmos, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal vezetője az 
eseményen elmondta, a Hu-
mán Bizottság valamennyi ülé-
sén részt vesz, ahol öröm látni a 
támogatási összegeket, és azt is, 
hogy a projekteknél egyre bő-
vülnek a pályázati lehetőségek.

Az esemény zárásaként több 
elismerést is gazdára talált, 
majd Kövi Szabolcs fuvolamű-
vész, zeneszerző muzsikált. 

 Gy. L.

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

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03729)

„A rend, rendet szül”
Az emlékezésről beszélgetni 
valakivel, mindig magában 
foglalja az elmúlás érzését. 
Egyszerűen meg kell teremte-
ni hozzá a hangulatot, a belső 
lecsendesedést. Nem képes 
az ember rá minden pillanat-
ban. Szerintem nem. De az év-
nek vannak olyan időszakai, 
amikor önkéntelenül válunk 
érzékenyebbé, fogékonyabbá 
a nosztalgiázásra. Amikor erő-
teljesebben jönnek elő a múlt 
pillanatai, gyakrabban kerül 
elénk a már régen nem látott 
szempár és újra felidéződik az 
oly áhított hang… A Halottak 
Napja mindenkit megérint.

Az irodában a krémszínek 
uralkodnak. Barna és vaj, ele-
gáns. Nem hivalkodó. 

– Valóban, ebben az időszak-
ban megnő a temetők forgal-
ma. Sokan érkeznek olyanok, 
akik az év más időszakában 
ritkán jutnak el szeretteik sír-
jához – mondja Nyakas Gábor, 
a szekszárdi Panteon Kft. ügy-
vezető igazgatója.

Az önkormányzat januárban 
sorompókat helyezett el az Új-
városi és az Alsóvárosi teme-
tőkben. A gépjárművel történő 
behajtást rendelet szabályozza. 
A köztemető területén TILOS 
gépjárművel közlekedni. 

– Autóval az üzemeltető 
hajthat be, üzemeltetési felada-
tok ellátásának céljából. Más 
temetkezés szintén közleked-
het a temetkezés idején. Sír-
kőkészítő vállalkozások esetén 
az üzemeltető által biztosított 
behajtási engedély szükséges, 
amit a munkavégzés előtt mi-
nimum két nappal kell kérel-
mezni. A tapasztalat szerint 
az ilyen munkát végző szak-
emberek hozzáállása korrekt, 
nyilván mindannyiunk célja a 
zökkenőmentes munkavégzés. 
Szintén közlekedhetnek autó-
val a súlyosan mozgáskorláto-
zott személyt szállító járművek. 

Egyéb autósforgalom azonban 
nem megengedett, ez sajnos 
nagyon megosztja a temetőbe 
járó családtagokat, de a békés 
megemlékezés alapfeltétele a 
zavartalan gyalogos forgalom 
biztosítása, az utak minőségé-
nek megőrzése. 

November első napjaiban 
megsokszorozódnak a gyer-
tyák, koszorúk és virágok. A 
megemlékezés kézzelfogható 
kellékei széppé teszik elhunyt 
szerettünk földi fekhelyét. Te-
szik ezt akkor, ha rendben tart-
juk a sírt. A szolgáltató több 
helyen teszi lehetővé az elszá-
radt virágok, már nem használt 
mécsesek gyűjtését. Kérik, hogy 
ezeket használják, mint szemét-
gyűjtő lehetőség. Különösen 
érzékeny e téren az urnafalak 
környéke, ahol kisebb területen, 
több elhunytra emlékeznek. 

– Kegyeleti okokból mi nem 
távolítjuk el az elhelyezett, el-
használódott tárgyakat. De 
szeles idő esetén sajnos gon-
dozatlanná teheti az urnafalak 
környékét. Ezért kérjük a hoz-
zátartozókat, hogy ezt tartsák 
szem előtt.

„A rend, rendet szül” – idé-
zi Nyakas Gábor a temetkezés 
egyik jeles tagjától és elmond-
ta, érdemes olyan virágokat, 
növényzetet ültetni, mely nem 
vonzza a szemetelőket. Sajnos 
egy egy nagyobb méretű tuja 
vagy bokor aljában számta-
lan elhervadt virágot, mécsest 
dugnak. A megelőzéssel saját 
magunk nyugalmát teremt-
hetjük meg. 

Mint mindenben, a sírkövek 
esetében is van egyfajta divat. 
Minden időszaknak megvan-
nak a maga kedvelt formái. 
Mielőtt azonban nagyobb be-
ruházásra adná a fejét a család, 
érdemes utánanézni mit en-
gednek a jogszabályok.

– Mivel a temető speciális 
közterületnek minősül, azt ja-
vasoljuk a hozzátartozóknak, 

hogy keressenek fel bennünket, 
szívesen fogadjuk kérdéseiket. 
Weboldalunkon megtalálhatók 
a szükséges nyomtatványok, 
ezzel is próbáljuk segíteni ügy-
feleinket. 

Szekszárdon a Halottak Nap-
ját megelőző és a rákövetkező 
héten nem végezhető sírköves 
munka. 

– Megsüllyedt sír esetén 
van-e jogosítványa a temetke-
zési vállalkozásnak felszólítani 
a hozzátartozókat?

– Üzemeltetőként kötelessé-
günk a balesetveszélyes állapo-
tot felszámolnunk – mondja a 
Panteon Temetkezés első em-
bere.  – A hozzátartozókat érte-
sítjük, de ha nem végeztetik el 
a szükséges munkálatokat, az 
ő költségükre megszüntetjük 
a másokra veszélyes állapotot. 

Fontos tudni, hogy a te-
metőkben meglévő tuják, fák 

kivágása engedélyhez kötött. 
Speciális közterület lévén ille-
tékköteles fakivágási engedélyt 
kell kérni az önkormányzattól 
és nem szabad elfelejteni azt 
sem, hogy a kivágónak újrate-
lepítési kötelezettsége lehet. 

Szekszárdon az Újvárosi és 
Alsóvárosi temető nyitvatartá-
si rendje: hétfő – vasárnap 6:00 
– 20:00.

Október 27-től november 
4-ig mindkét temetőben a 
gyalogos forgalom számára a 
temetők éjjel is látogathatók. 
November 5-től a nyitva tartás 
7:00 – 17:00-ig tart.

...Sötét az éj, csupán a hold 
világit,
csalogány szól a bokrok rejte-
kében...
Éjfélt ütött. – Susogás, – jő a 
másik...
S átöleli halványan, hófehéren...
 (Kosztolányi Dezső)

(03734)

OTTHONI MUNKA!
Ajándék termékek,

egyebek összeállítása,
csomagolása:

06–90/603–905
(audiopress.iwk.hu

635 Ft/min,
06–1/222–8397,

06–20/496–3980) (03743)

Őszi akció!
Ablaktörlő! Akkumulátor

ingyenes átvizsgálást vállalunk!

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06–20/9920–821, 06–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(03733)

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

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

(03727)

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)

(03737)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Október 21-ei rejtvényünk megfejtése: Bálint Ágnes, Frakk, a macskák réme, Mazsola
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését október 31-én (szerda) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az 
Úr Lelke, ott a szabadság.” 
 (2Korinthus 3:17)

Október 23-án, jelentős méretű 
sokaság gyülekezett Szekszárdon, 
a Szent István téren, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
évfordulóján. Megemlékeztünk 
többek között arról a mintegy 
háromezer honfitársunkról, akik 
képesek voltak életükkel fizetni a 
remélt szabadságért.

Természetesen a bibliaolvasó 
embernek rögtön eszébe juthat 
Jézus Krisztus tanítása: „Nincs 
senkiben nagyobb szeretet an-
nál, mintha valaki életét adja 
a barátaiért” (János ev. 15:13). 
Önfeláldozó honfitársaink példá-
ja mellett soha nem feledhetjük, 

hogy a Biblia üzenete, örömhíre 
Jézus Krisztusról szintén, mint 
szabadítóról beszél, aki életével 
fizetett azért, hogy kiszabadítsa 
az embert a bűn és a halál sötét 
uralma alól. Már a karácsonyi 
történet első soraiban olvashatjuk 
a Józsefnek szóló mennyei üzenet-
ben: „… és nevezd őt Jézusnak, 
mert ő szabadítja meg népét 
bűneiből” (Máté ev. 1:21).

Jézus neve héber eredetű tulaj-
donnév: Jehósua, görögül Iészusz. 
Jelentése: az Úr a szabadulás, a 
megmenekülés. Mennyei Atyánk 
megajándékozott bennünket a 
szabadulás, a megmenekülés le-
hetőségével Jézus Krisztus által. 
„Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete legyen” 
(János ev. 3:16).

A szabadság a kívánt tett, cse-
lekedet megvalósításának lehető-
sége. Sőt! A teljes, bibliai értelem-
ben vett szabadság jelenti egyben 
az agapé isteni szeretet kifejezését 
bármely napon mindenki felé, 
akik között megfordulunk. Jézus 
e „minősített”, bibliai szabadulást 
hozta a nemkívánatos emberi ösz-
töneink, indulataink elnyomása 
és a bűn uralma alól. Életünkben 
csak e szabadulást, a krisztusi 
átformálódást átélve lesz képes-
ségünk, bibliai értelemben vett 
szabadságunk arra, hogy végtelen 
türelemmel és önzetlen szeretettel 
szolgáljunk egymásnak. Ehhez is-
teni természet részeseivé kell vál-
nunk Jézus Krisztus szabadítása, 

a vele való közösség és kapcsolat 
által.

Jézus világos üzenetet tárt 
elénk: „Aki a bűnt cselekszi, szol-
gája a bűnnek”, de: „Akit a Fiú 
megszabadít, valóban szabad 
lesz” (János ev. 8:34,36). Jézust 
befogadva a Szentlélek uralma alá 
kerülhet életünk, így leszünk isteni 
természet részesei. Mert „a Lélek 
gyümölcse: szeretet, öröm, bé-
kesség…” (Galata 5:22).

A papagájnak is van bizonyos 
mértékű szabadsága a kalitkában, 
az állatkerti reptető azonban már 
kívánatosabb, ám a szabad ég alatt 
szárnyalni: az az igazi! Isten sze-
retetét befogadni, megélni, gyako-
rolni egymás felé – ez a kívánatos 
szabadság teljessége!  Fodor Péter 
 baptista lelkipásztor

FOTÓ: SZV

„Okos Zebra” segíti a biztonságos átkelést
Modern világunkban meg-
szokottá vált, hogy „okos” 
eszközök (telefon, óra, te-
levízió) segítik könnyebbé, 
kellemesebbé tenni minden-
napjainkat – s most már a 
biztonságunkra is „ügyelnek”.

A gyalogátkelőhelyek tekinteté-
ben létezik néhány neuralgikus 
pont a városban. Ezek egyike 
a Szent István téren, a megyei 
önkormányzat előtt található 
zebra, ahol néhány évvel ezelőtt 
sajnos halálos kimenetelű bal-
eset is történt…

A szomorú esetet követően 
az önkormányzat a Generali a 
Biztonságért Alapítvány segít-
ségével egy feltűnő vörös színű, 
érdesített felülettel látta el a gya-
logátkelőhely környékét, amely 
a jobb láthatóság mellett fizikai/
technológiai segítséget is nyújt 
a zebra előtt megállni igyekvő – 

végső esetben vészfékező – au-
tósok számára.

Az alapítvány új országos 
kampányának részeként a kö-
zelmúltban újabb fejlesztéssel 
vált még biztonságosabbá a 
Szent István téri átkelő. Az út-
testbe épített, ledes fényforrással 
működő prizmák a gyalogosok 

szürkületi, éjszakai átkelését se-
gítik. Egy fotocellás „kapu” küld 
üzenetet a rendszernek, hogy 
gyalogos közelít a zebrához. A 
következő pillanatban az úttest-
be épített fények felvillannak, és 
már messziről jelzik a közeledő 
járművek vezetőinek, hogy gya-
logos átkelésére kell számítani.

Az Okos Zebra névre hallgató 
rendszer október 25-i hivatalos 
átadóján Holt Boglárka, az ala-
pítvány képviselője elmondta: a 
KSH adatai szerint 2018-ban 10 
százalékkal növekedett a zebrán 
történt gyalogosgázolások szá-
ma. Hozzátette: Magyarorszá-
gon a szekszárdi a harmadik 
Okos Zebra, amelyet átadtak.

Ács Rezső polgármester ki-
emelte: a Szent István téri át-
kelő rendkívül forgalmas hely-
szín, hiszen naponta közel 6000 
jármű halad át a csomóponton. 
Az önkormányzat elkötelezett a 
biztonságos közlekedés terén, 
ezért minden újabb lehetőség-
gel is élni kíván a jövőben.

A prizmák ellenállnak a téli 
időjárás viszontagságainak, 
élettartamuk 8–10 év. Szabá-
lyozható erejű fényük már 300-
400 méterről észlelhető. 

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

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

Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót!

Meghívó
Honnan ered a Mindenszentek 
ünnepe és a Halottak napja?

Az Új Nemzedék Központ 
szervezésében Fekete Zoltán 
atya, katolikus pap tart előadást, 
amelyben beszél a Mindenszen-
tek ünnepének eredetéről, a 
halottainkról való megemléke-
zésről.

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

Német kapcsolat a Nyitott Világgal
Egy 16 éve működő cserekap-
csolat keretében a németországi 
Baden-Würtenberg tartományi 
Tauberbischofsheimből érkezett 
fiatalokat látott vendégül októ-
ber első hetében a Nyitott Világ 
Alapítvány. A magyar diákok szá-
mára ez a kapcsolat kiváló nyel-
vgyakorlási lehetőséget biztosít, 
de valamennyi résztvevő számára 
nagy élményt jelent egymás kul-
túrájának megismerése.

Tartalmas programot állí-
tottak össze a vendéglátók, 
amelyből nem hiányzott a zene, 

a tánc, a színház, a sport és a 
túrázás sem. Természetesen a 
borkóstoló sem hiányozhatott: 
a vendégek szerint a szekszárdi 
borok testesebbek, zamatosab-
bak, ízletesebbek a jó német 
boroknál. Fogadták és megven-
dégelték a fiatalokat a megyei 
önkormányzatnál is, ahol Ribá-
nyi József alelnök adott törté-
nelmi áttekintést Magyarország 
múltjáról és jelenéről.

A programok sikeréhez hozzá-
járultak a támogatók, a segítőkész 
szülők és a lelkes diákok is.  SZV
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Már 25 éve emlékeznek a „kosárlabdázás Mozartjára”
Október 21-én, vasárnap a 
városi sportcsarnok adott 
otthont a 25. Drazsen Petro-
vics emléktornának, melyet 
a valaha élt legjobb európai 
kosaras előtt tisztelegve szer-
vez meg évről évre meg Har-
sányi Mária.

Az 1964. október 22-én Sibe-
nikben született Drazsen Petro-
vics kosaras bátyja, Aleksandar 
révén korán megismerkedett a 
sportággal, melyben tehetsége 
és szorgalma révén hamar mesz-
szire jutott. Szülővárosa csapatá-
ban 14 évesen mutatkozott be, és 
feljutott az első osztályba. 1985-
ben a Cibonához igazolt, s a zág-
rábi együttessel mindjárt az első 
évben jugoszláv bajnokságot, 
kupát és Euroligát nyert. Utób-
bi döntőjében 36 pontot szórt 
a Real Madridnak, amely aztán 
1988-ban szerződtette. Petrovics 
játszott az amerikai profi ligá-
ban (NBA) a Portland és a New 
Jersey Nets színeiben, világ- és 
Európa-bajnoki címet nyert, 
valamint olimpiai ezüstérmes 
lett a jugoszláv, majd a horvát 
válogatottal. Európa valaha volt 

legjobb kosarasa, vagy ahogyan 
emlegették, a „kosárlabdázás 
Mozartja” tragikusan fiatalon, 28 
évesen egy autóbalesetben hunyt 
el 1993-ban.

A sport volt a mindene, így 
mivel is emlékezhetnének rá 
méltóbban, mint egy kosárlab-
da emléktornával – gondolta 
negyedszázada nagy tisztelője, 
Harsányi Mária utánpótlásedző. 
Az emléktorna azóta évről évre 
kínál játéklehetőséget fiatalok-
nak, és ad módot az emlékezésre.

Idén is sok sportszerető 
ember látogatott ki a városi 

sportcsarnokba, s volt részese 
a mérkőzéseknek, dobóverse-
nyeknek, és természetesen a 
megemlékezésnek (képünkön), 
melynek részeként Harsányi 
Mária a csarnok előtt öt éve 
Petrovics édesanyjával, Biser-
kával közösen elültetett fa alatt 
álló emléktáblánál gyújtott 
gyertyát és helyezett el virágot 
Harsányi Mária.

Az emléktornán gyermek, 
serdülő, kadet lány és junior 
fiú meccseket rendeztek. A 
büntetődobó versenyt Bernáth 
Petra (KSC) nyerte, míg a trip-

lákat Renczes Rebeka (KSC) és 
Ireczky Tamás (Bonyhád) dobta 
a legjobban.  SZV

Eredmények. Leány, serdülő: 
KSC Szekszárd – Atomerőmű 
SE 70–69. Ld: Sámóczi (18), 
Piukovits (14). Edző: Baki 
Sándor. A mérkőzés legjobbja: 
Piukovits Dorka (KSC).

Gyermek: KSC Szekszárd – 
Kanizsai Vadmacskák 85–35. 
Ld: Nyári (23), Subotic (20), 
Vörös (12), Gyöngyösi (10). 
Edző: Stierné Jankovics Má-
ria. A mérkőzés legjobbja: 
Subotic Milka (KSC).

Kadet: KSC Szekszárd – 
Kanizsai Vadmacskák 125–
53. Ld: Andi (35/15), Istóko-
vics (20), Holcz (17), Renczes 
(16), Miklós (16/6), Sinka 
(10). Edző: Harsányi Mária. 
A mérkőzés legjobbja: Andi 
Hanna (KSC).

Fiú, junior: FKSE Szek-
szárd – Bonyhád KSE 95–53. 
Ld: Reining (29), Kovács (28), 
Laufer (24/3). Edző: Murvai 
Árpád. A mérkőzés legjobbja: 
Reining Márton (FKSE).
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Lelépte ellenfelét a KSC az Európa Kupa nyitányán
A 27 pontot és 9 gólpasszt 
jegyző Frida Eldebrink vezér-
letével harmincnégy pontos 
győzelmet aratott a házigaz-
da Atomerőmű KSC Szek-
szárd a szlovén Celje ellen a 
női kosárlabda Európa Kupa 
(EK) csoportkörének első for-
dulójában.

A sikertelen Euroliga-selejtező 
után a szekszárdiak a Vasas le-
győzésével (51–88) hangoltak 
első EK-meccsükre. Nem ígér-
kezett könnyűnek a saját neve-
lésű fiataljai mellett bosnyák, 
horvát és amerikai légiósaira 
építő szlovén Celje elleni ösz-
szecsapás. Különösen úgy nem, 
hogy sérülés miatt sem Bishop, 
sem Jovanovics nem tudta vál-
lalni a játékot.

Ott volt viszont a KSC kezdő 
ötösében Eldebrink és McCall 
is, és kettejük vezérletével az ato-
mosok hamar elléptek riválisuk-
tól. A svéd távolról és közelről 
egyaránt pontosan célzott, míg 

az amerikai erőcsatár a pontok 
mellett a lepattanókat is szor-
gosan gyűjtögette. A KSC vál-
tott védekezése – a hazaiak hol 
zónáztak, hol embert fogtak – 
megzavarta a szlovéneket. A Cel-
je játékosai pocsékul céloztak, és 
sorra adták el a labdákat, amik-
ből a Szekszárd rendre kosarat 
szerzett. A látogatók szenvedése 
láttán még a tapasztalt Grgics 
mester is tanácstalan volt…

Djokics Zseljko együttese a 
nagyszünetig tulajdonképpen 
eldöntötte a mérkőzés sorsát, 
már csak az volt a kérdés, mek-
kora különbséggel nyer a KSC. 
Eldebrink parádézott – az irá-
nyító hat triplát is dobott –, és 
mindhárom válogatott kerettag 
(Gereben, Kiss és Studer Á.) 10 
pont fölé jutott, így végül 34 
egységet vert riválisára a hazai 
gárda.

„Jól felkészültünk a szlovénok 
játékából, ez volt a legjobb mecs-
csünk az idei szezonban. Közel 
ötven százalék felett dobtunk, és 
a triplák is jöttek. Szurkolóink 
megint fantasztikusak voltak” – 
értékelt a lefújást követően Djo-
kics Zseljko vezetőedző.

A Szekszárd november else-
jén a szlovák Ruzomberok (Ró-
zsahegy) vendége lesz az EK 2. 
fordulójában, előtte azonban – 
szombat este – a Sopron elleni 
bajnoki rangadó vár(t) rá.  SZV

Eredmény. Atomerőmű KSC 
Szekszárd – Celje (szlovén) 
90–56 (20–8, 28–15, 19–14, 
23–19). Szekszárd, 800 néző. V: 
Unsworth (brit), Eger (osztrák), 
Zubak (szlovák). KSC: Studer Á. 
11/9, Eldebrink 27/18, Gereben 
13, Mansaré 4, McCall 11. Csere: 
Kiss 10, Theodoreán 6/3, Bálint 
8/6. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 6–3. 9. p.: 20–8. 12. p.: 23–
14. 18. p.: 43–18. 24. p.: 55–30. 
30. p.: 67–37. 36. p.: 81–48.  SZV

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Október 29-től november 2-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

M
indenszentek

Zárva

(03728)

MENÜ Október 29. Október 30. Október 31. November 1. November 2.

„A”
1050 Ft

Palócleves Paradicsom-
leves

Lebbencs-
leves

Túrós derelye, 
édes tejföllel

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Zöldborsó-
főzelék, 
rántott 
borda

„B”
1050 Ft

Palócleves Paradicsom-
leves

Lebbencs-
leves

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Parajos-csirkés 
farfalle
sajttal

Roston 
csirkemell, 

párolt zöldség

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya 
és coleslaw 

saláta

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya 
és coleslaw 

saláta

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya 
és coleslaw 

saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Sütötökös-
kacsamájas 

gersli rizottó

Sütötökös-
kacsamájas 

gersli rizottó

Sütötökös-
kacsamájas 

gersli rizottó

Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium
TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GYÖNK

Cím: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555.
Telefon: +36 74 / 448 012

www.tlgimi.hu / hegyhat@hisk.hu
facebook.com/tlgimi

OM azonosító: 036360

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK:
• német nemzetiségi nyelvoktató (kód: 0001)
• általános tantervű (kód: 0002)
• tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére (kód: 0003)

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

NYÍLT NAPOK: 2018.11.10. ; 2018.11.24. ; 2018.12.15.
Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk

német nyelvvizsgát (ÖSD, DSD)!

Egyéni és csoportos fejlesztések a sajátos nevelési igényű és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára.

(03738)
FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Az ország legjobb terepkerékpárosai szálltak nyeregbe
Kétszáznál is többen pattan-
tak nyeregbe október 21-én, 
a második alkalommal meg-
rendezett CrosSzekszárd 
Magyar Kupa cyclocross fu-
tamon.

Az ország legkiválóbb terep-
kerékpárosai is rajthoz álltak a 
Szekszárdi Sportközpont által 
szervezett versenyen, amely 
második volt a Magyar Kupa 
állomásai közül. A pályát a Baka 
István Általános Iskola körül je-
lölték ki, így lett különleges, „la-
kótelepi hangulata” a viadalnak, 
ahol 19 kategóriában mérték 
össze tudásukat a bringások.

A legnagyobb várakozással 
kísért futam az Elite férfiaké 
volt. A bajnoki mez viselője – 
és az előző kupafutam győzte-

se –, Búr Zsolt (képünkön elöl)  
körről körre növelte előnyét 
Buruczki Szilárddal szemben, s 
végül megnyerte a versenyt.

A Szekszárdi Szabadidős 
Kerékpáros Egyesület tagjai 

kiválóan szerepeltek hazai pá-
lyán: Bán Benedek az U17-es 
fiúknál, Péter Jázmin a 17 éven 
aluli lányoknál, míg Bíró Nóra 
az U13-as kategóriában szerzett 
ezüstérmet. Rajtuk kívül Schne-

ider Sebestyén (U23) és a hobbi 
kategóriában versenyző Móra-
halmi Zoltán negyedik helye 
kiemelkedő eredmény.

A szervezők a gyermekek-
nek akadálypályát állítottak fel, 
amit minél gyorsabban kellett 
teljesíteniük az apróságoknak. 
Minden résztvevő oklevelet és 
kisebb kerékpáros ajándékot 
kapott, a legügyesebbek pedig 
egy érmet is haza vihettek.

A terepkerékpáros versenye-
ket az országúti és mountain 
bike-szezont váltva, ősszel és 
télen rendezik 1500-3000 mé-
teres körpályán, amik földuta-
kon, réteken, füves területeken 
és aszfalton, különböző termé-
szetes és mesterséges akadályo-
kon (rámpa, lépcső) haladnak 
keresztül.  - rp -
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
2018. november 05. (hétfő) 14:00 
– 16:00 óráig. Előzetes bejelent-
kezés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri 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.)

AGÓRA MOZI
Október 28., vasárnap

14:30 |  A néma forradalom 

(nagytermi vetítés)

Kedvezményes jegyár: 800,- Ft

17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 

az élet

19:30 |  Legénybúcsú Bt.

Október 29., hétfő

17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 

az élet

19:30 |  Az első ember

Október 30., kedd

17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 

az élet

19:30 |  Az első ember

Október 31., szerda
17:00 |  Patrick – Ebbel szebb 

az élet
19:30 |  Az első ember

November 2., péntek
14:30 |  Apróláb
17:00 |  Libabőr 2. – Hullajó 

Halloween

19:30 |  Halloween

November 3., szombat

14:30 |  Apróláb

17:00 |  Libabőr 2. – Hullajó 

Halloween

19:30 |  Halloween

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. október 28. (vasárnap) 
10:30 – Rendezvényterem
Hetedhét Varázslat

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

Jegyár:1.500,- Ft.

2018. október 27. (szombat) 
11:00 – Művészetek Háza
Varga Tünde festőművész kiál-
lítása

Varga Tünde a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskola alkal-
mazott grafika szakán szerzett 
diplomát 1991-ben, majd a 
pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Mesteriskolá-
jának hallgatója volt, mestere 
Keserű Ilona. A lineáris per-
spektíva változékonysága, a 
terek és síkok kapcsolata, a 
pigment dinamikai lehetőségei 
adják nagyméretű munkáinak 
programjait, de térberendezé-
seket, díszleteket és jelmezeket 
is készít színházi darabokhoz.

A tárlat megtekinthető: októ-
ber 27. és november 25. között, 
a ház nyitva tartási idejében.

2018. október 30. (kedd) 17:00 
– Mozi előtér
Az origami világa szekszárdon

Avagy volt egyszer egy Szek-
szárdi Origami Baráti Kör – 
origami kiállítás Jilling Mária 
emlékére. A Szekszárdi Origa-

mi Baráti Kört 1996-ban alapí-
tották a hajtogatás művészete 
iránt érdeklődő helyi és kör-
nyékbéli emberek. Jilling Mária 
több mint 10 éven át volt a kör 
vezetője és aktív résztvevője, 
szervezője a rendezvényeknek. 
A mostani kiállítás célja – a 
megemlékezés mellett –, hogy 
segítsen és lehetőséget teremt-
sen a hajtogatás művészete 
iránt érdeklődőknek egy újabb 
baráti kört létrehozni, ahol az 
origami tovább élhet. 

A kiállítás a Magyar Origami 
Kör támogatásával készül, és 
megtekinthető november 15-ig 
az intézmény nyitva tartási ide-
jében.

2018. november 2. (péntek) és 
november 3. (szombat) 17:00 
KULTÚRPARA – Nagyjaink 
szelleme

Kulturális horror-túra a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pont falai között a szó szoros 
értelmében. „Próbáljatok meg 
rájönni, mit üzennek a kornak 
nagyjaink szellemei ahhoz, 
hogy elhagyhassátok az épüle-
tet!” („minden idegszálon – a 
félelem lidérclángjai kúsznak” 
- részlet Baka István: Farkasok 
órája című művéből)
A játék időtartama 60 perc. 16 
éven aluliak számára nem aján-
lott! Legfeljebb tíz fős csapatok 
jelentkezését várják.

Jegyár: 5.000,- Ft/csapat.

KIÁLLÍTÁS
Október 25-én nyílott és no-
vember 16-ig látogatható (hét-
főtől szombatig 10:00 – 18:00 
óra között, vasárnap zárva) a 
Márványteremben ifj. Kunhe-
gyesi Ferenc festőművész „Koz-
mikus utas” című kiállítása.

A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének követ-
kező előadása 2018. október 
30-án 13:30 órai kezdettel Szek-
szárdon a Kórház Lila épületé-
ben lesz.

Előadó: Mihályi Mónika ter-
mészetgyógyász, tanár.

Előadásának címe: A cukor-
betegek kezelési lehetőségei te-
rápiás esszenciális olajokkal.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

2018. november 6-án (ked-
den) 14:00 órakor előadást tart 
az EGÉSZSÉG HÉT keretében, 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban (Szent István tér 10.).

Dr. Faludi Péter szülész-nő-
gyógyász főorvos előadásának 
címe: „Nőgyógyászati problé-
mák idős korban”. 

Szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődő nyugdíjast!

MÁRTON-NAPI MEGHÍVÓ

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

Az asztalra „libaságok” 
(zsályás-sütőtökös libamá-

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

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

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

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja tájékoztat min-
den kedves érdeklődőt, hogy minden hónap első keddjén 08:00 
– 10:00 óráig a Szekszárd, Hunyadi u. 4. cím alatti székhelyén 
ruhaosztást tart.

Emellett ugyanitt minden csütörtökön és a további keddi napo-
kon is 09:00 – 11:00 óráig ügyeletet tartunk.

Ekkor nemcsak a segítségkérők rendelkezésére állunk, hanem 
azokat is várjuk, akik adományaikkal támogatni szeretnének má-
sokat. Örömmel fogadunk jó állapotban lévő ruhaneműt, cipőt, 
háztartási eszközöket és kellékeket. Különsen nagy igény lenne 
gyermek ruházatra és játékokra is.

Minden jó szándékú adományt hálás szívvel köszönünk.
A segítségkérők támogatási igényükkel megkereshetnek 

bennünket úgy is, hogy megírják, milyen segítséget kérnek.  
A levélben adják meg nevüket, címüket, telefonszámukat is, hogy 
feltudjuk venni Önökkel a kapcsolatot. 

A levelet feladhatják postán, bedobhatják a Hunyadi u. 4.  
cím alatt elhelyezett postaládánkba vagy elküldhetik a  
maltai.szekszard@gmail.com e-mail címünkre is.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem VI. évfolya-
mának 7. előadására és beszélgetésére, amelynek témája: „A biorit-
mus szerepe az emberi egész-ségben”. Sérülékeny idegrendszer, 
alulműködő immunrendszer, felborult hormonrendszer? Lehet 
köze a bioritmusnak mindehhez?

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

Időpont: 2018. október 31. (szerda) 17:00 óra.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem (I. 

emelet), Szekszárd, Szent I. tér 10.
Az ingyenes est háziasszonya: Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke, +36–20/473–0644, +36–74/511–721
www.mentalmuhely.hu

LEVÉLTÁRI MEGHÍVÓ
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára tisztelettel 
meghívja Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Tolna 
megyében című kiállítás megnyitójára.

A vendégeket köszönti: Dr. Várady Zoltán CSc. levéltár-igazgató
A kiállítást megnyitja: Csillagné Szánthó Polixéna Szekszárd 

Megyei Jogú Város Humán Bizottságának elnöke
A kiállítást rendezte és bemutatja: Aradi Gábor levéltáros és 

Marosi Tibor levéltáros
Közreműködik: Hecker Henrietta segédlevéltáros
Időpont: 2018. október 31. (szerda) 10:00 óra

Helyszín: MNL Tolna Megyei Levéltára (7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 1.)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt,
egyfordulós versenytárgyalást hirdet az  

alábbi ingatlan bérleti jogának megszerzésére:  
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 60. (142 m²)

 üzlethelyiség (volt szolárium).

A versenytárgyalás időpontja:
2018. november 6. (kedd) 09:00 óra

A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. • Tel: 74/510-422
www.vagyonkezelokft.hu
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03725)

+36–70/366–4768

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

Termelői

ALMA

200 Ft/kg

(03742)

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

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves,

termelői bolt

a TESCO üzletsoron

Termelők jelentkezését
várjuk! (03740)

AKCIÓNK
 október 27-től
november 4-ig

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

Őrölt fűszerpaprika
2.500,- Ft/kg

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03731)


