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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Honismeret
Az idei évben Civil-díjjal és 
Szekszárd Javáért kitüntető 
címmel elismert Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honisme-
reti Egyesület októberben, a 
Művészetek Házában tartotta 
a 19. megyei találkozóját, ahol 
dr. Geszesi Enikő elnök tartott 
beszámolót.  → 2. oldal

Biblianyomtató
A reformáció 501. évfordulójá-
nak „előestéjén”, október 26-án 
Daruka Mihály, a Vizsolyi Bibli-
anyomtató Műhely vezetője volt 
a Léleképítő sorozat vendége. A 
püspöki tanácsos a Károli-fé-
le bibliáról és saját „harcáról” is 
mesélt a Garay János Gimnázi-
um dísztermében.  → 3. oldal

Séta a pincében
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 
részeként október 19-én meg-
tartott különleges programnak 
köszönhetően „feltárta titka-
it” a szekszárdi Vármegyeháza 
alatt húzódó szerteágazó pin-
cerendszer. A résztvevők bör-
töncellákban és légópincében 
is jártak.  → 6. oldal

Gyertyagyújtás
Szekszárd város önkormányzata 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésének 62. évforduló-
ján, csendes emlékezésre, gyertya- 
gyújtásra várja a város polgára-
it november 4-én, vasárnap 18:00 
órakor a Szent István téri '56-os 
emlékműhöz.
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Harsányi Mária és a Csurgó zenekar is Prima-díjas
Tizennegyedik alkalommal 
rendezte meg a Vállalkozók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
megyei szervezete a Prima 
Primissima díjátadó gálát 
október 26-án este a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
Színháztermében.

A gálán dr. Fajszi Lajos, a VOSZ 
megyei elnöke, Süli János, a 
paksi atomerőmű bővítéséért 
felelős miniszter és Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket.

A Tolna megyei Prima Díjat 
ebben az évben is hárman ve-
hették át. Magyar Zeneművé-
szet kategóriában díjat kapott 
a Csurgó zenekar. A Magyar 
Sport kategóriában Harsányi 

Mária, az Atomerőmű KSC 
Szekszárd utánpótlásedzője ve-
hette át a díjat, míg a Magyar 
Képzőművészet kategória nyer-
tese a tűzzománcairól ismert 
bonyhádi Stekly Zsuzsa lett.

Az év megyei vállalkozója dí-
jat kapott a szekszárdi Betta Kft. 
tulajdonosa, Horváth Tamás, 
akinek nevében Viszügyel Klá-
ra ügyvezető, gazdasági vezető 
vette át az elismerést.

Kiemelkedő társadalmi sze-
repvállalásért vehetett át elis-
merést Vizdár Lőczi Gizella, 
az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület vezető-
ségi tagja és Korcsmár István, 
az Alisca Bau Építőipari Zrt. 
vezérigazgatója.

A VOSZ megyei szervezete 
az idei gálára is meghirdette 
közönség-szavazását. A jelöltek 
között volt a szekszárdi Mus-
linca Férfikar is, a díjat végül 
a bonyhádi Kränzlein Néptánc 
Egyesület nyerte el.

A gála után az ünnepelteket 
állófogadás várta, melyen Tolnay 
Tibor, a VOSZ elnöke, a Prima 
Primissima Alapítvány kurátora 
tartott pohárköszöntőt. 

 Forrás: kadarka.net
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Hosszú távra tervez a vizsolyi biblianyomtató
A reformáció 501. évfordulójá-
nak „előestéjén”, október 26-án 
Daruka Mihály püspöki taná-
csos, a Vizsolyi Biblianyomtató 
Műhely vezetője volt a Lélek-
építő sorozat vendége. 

Nagy terhet vesz magára, aki 
manapság könyvnyomtatásba 
kezd. Hátha még az a könyv a 
Biblia. Daruka Mihály (képün-
kön) ilyen ember. Figyelemre 
méltó dolgot alkotott: eredeti, 
16. századi technikával, korabeli 
gyártási technológiával előállí-
tott, merített papírra nyomtatott 
tökéletes másolatban kétszáz da-
rabot a Vizsolyi Bibliából.

Daruka korábban faipari vál-
lalkozást vezetett, mígnem ma-
gával ragadta faluja története, s 
egy kérdés. Miért éppen Vizsoly-
ban, ezen az „Isten háta mögötti” 
helyen született meg a magyar 
nyomdaipari történelem legna-
gyobb bravúrja: a másfél év alatt, 
húsz nyomdásszal, nyolcszáz (!) 
példányban elkészített első, telje-
sen magyar nyelvű szentírás.

A biblianyomtató műhely ve-
zetője „töviről hegyire” elmesél-
te mind az eredeti, Károli-féle 
szentírás, mind saját vállalkozása 
történetét, és bátran állíthatom: 
mindkettő csodaszámba megy. 
A kísérlet, hogy a reformáció 
évszázadában magyar nyelven 
nyomtatnak bibliát egy vidéki 

kúria istállójában, igen veszélyes 
vállalkozás volt. Szembement 
Habsburg Rudolf császár és ma-
gyar király akaratával, de a Pápa 
elől is el kellett rejteni. Csoda, 
hogy sokáig egyikük sem tudott a 
Rákóczi Zsigmond által pénzelt, 
1589 februárjától 1590 júliusáig 
tartó másféléves „projektről”.

Az 1588 októberi szikszói 
csatában Rákóczi – akkor még 
köznemes vitéz – emlékezetes 
módon futamította meg a tö-
rököt. A diadalért öt vármegye 
adóügyi biztosává, az északi 
seregek főparancsnokává és az 
egri vár kapitányává tették meg. 
Emellett elnyerte Mágocsy And-
rás özvegye, Alagi Judit kezét is, s 
együtt áttértek a protestáns hitre.

Kellett ehhez a szerb/szász 
származású Károli (Radics) 
Gáspár is, aki 1572-ben tállyai 

lelkészként bibliafordítással 
foglalkozott. Őt hívta el Judit 
apja, a módos Alagi János Gönc 
városába, legyen esperes és lá-
nya tanítója. Károli – Rákóczi és 
neje unszolására – itt fejezte be 
Bibliája magyar fordítását.

A szentírás nyomtatására ide-
ális helynek bizonyult az egykori 
Mágocsy-kúria Vizsolyban, ahol 
Mantskovit Bálint nyomdász-
mester vezetésével hozzáláttak 
az egyenként 2412 oldalas, 6 
kilogrammos biblia sokszorosí-
tásának. A munkához szükséges 
közel 6 tonnányi papírt Len-
gyelországból hozták, és négy 
gépen, több mint 400 nap alatt 
nyomtatták ki a szentírást 800 
példányban, az elképzelhető leg-
magasabb minőségben.

A Vizsolyi Biblia a 16. száza-
di magyar nyomdászat csúcs-
teljesítménye, a kor reneszánsz 
kézműves nyomdakultúrájának 
egyik legbecsesebb műkincse. 
Ezen felbuzdulva Daruka Mi-
hály is nekilátott, hogy 16. száza-
di Vizsolyi Bibliát nyomtasson. 
Megvásárolta az omladozó, tég-
láiban félig szétlopott Mágocsy 
(Rákóczi) kúriát, ahol múzeumot 
és nyomdát rendezett be. Az ere-
detivel egyező minőségű papírt a 
Magyar Papíripari Kutatóintézet 
állította elő számára.

Tervében két dolog motiválta: 
szeretett volna méltó módon tisz-

telegni reformátor őseink előtt, 
illetve példát mutatni az utá-
nunk jövő nemzedéknek. Azért, 
hogy fenntarthassa nyomdáját, 
Daruka nem várja el, hogy bárki 
4000 Eurót (!) adjon egy modern 
Vizsolyi Bibliáért. Építő- és bur-
kolóanyagot, fa- és gépipari se-
gítséget kér – és sok helyről kap 
is –, hogy felépíthesse a kúriához 
tartozó, elpusztult pajtát is. Ott 
végeznék a kisüzemi termelést és 
interaktív módon követhetnék a 
nyomtatást a bibliája iránt érdek-
lődők. A bőkezű felajánlók cse-
rébe kétszáz elkészült könyvének 
egy példányát kapják, névre szóló 
viaszbélyegzővel.

Teszi mindezt azért, hogy 
Vizsoly neve még évszázadokig 
fennmaradjon a nemzeti öntu-
dat ébredésének egyik helyszí-
neként…  - gyimóthy -

Távmeghallgatás a Szekszárdi Törvényszéken
Október 16-án, a Szekszárdi 
Törvényszéken a távmeghall-
gatásról tartottak oktatást és 
nyilvános sajtótájékoztatót a 
„VIA VIDEO 1. – a XXI. századi 
tárgyalótermek kialakítása 
projekt” keretében.

A rendezvényen a Szekszár-
di Törvényszék illetékességi 
területén dolgozó bírákon, 
titkárokon, fogalmazókon és 
igazságügyi alkalmazottakon 
kívül részt vettek a megyei ren-
dőr-főkapitányság, a megyei 
főügyészség és a büntetés-vég-

rehajtási intézet képviselői is. A 
megjelenteket dr. Farkas Lász-
ló, a Szekszárdi Törvényszék 
elnökhelyettese köszöntötte, 
majd Jéri Tamás bv. alezredes, 
a Tolna Megyei Büntetés-Vég-
rehajtási Intézet parancsnoka 
tartott ismertetőt a rendszer 
kiépítésének okairól. Elmond-
ta, hogy a fogvatartottak át-
szállítása távoli börtönökből a 
tárgyalás helyszínére jelentős 
biztonsági kockázattal jár, és 
magas humán és anyagi erő-
forrásokat köt le. Ezért fontos, 
hogy a jövőben lehetőség nyílik 

arra, hogy a büntetés-végrehaj-
tási intézetekben erre a célra 
kialakított, távmeghallgató he-
lyiségekben hallgassák meg a 
fogvatartottat.

A törvényszék elnökhelyet-
tese tájékoztatást adott a pro-
jekt keretében a bíróságokon 
2018 októberéig kialakított 72 
távmeghallgatási végpontról, a 
rendszer működéséről és jogi 
hátteréről, valamint annak 
előnyeiről. Kiemelte többek 
között, hogy a biztonságosan 
kiépített rendszer segítségével 
a tárgyalóteremben jelen nem 

lévőket is meg lehet majd hall-
gatni, mellyel időt és pénzt lehet 
megtakarítani.

Tolna megyében eddig három 
végpontot alakítottak ki, melyek 
közül egy a törvényszéken, ket-
tő pedig a Szekszárdi Járásbíró-
ságon működik. A cél minden 
bíróságon legalább egy ilyen 
modern tárgyalóterem kiépítése.

A bemutatón a Szekszárdi 
Törvényszék távmeghallga-
tó tárgyalójából élő kép- és 
hangkapcsolatot hoztak létre a 
megyei büntetés-végrehajtási 
intézettel és a Szekszárdi Járás-
bírósággal, és szimuláltak egy 
távmeghallgatásos tárgyalást. 
 SZV

Megyei találkozót tartott a honismereti egyesület
A Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület októ-
berben, a Művészetek Házában 
tartotta a 19. megyei találkozó-
ját. Az összejövetelen ünnepel-
ték az elmúlt egy évben elnyert 
megyei Civil-díjat és a Szek-
szárd Javáért kitüntető címet. 

A megyei találkozón elsőként 
Zsámboki Árpád, a Honismere-
ti Szövetség alelnöke köszöntöt-
te a megjelenteket (képünkön), 
és gratulált az egyesület veze-
tőségének a díjak elnyeréséhez. 
Ezt követően Csillagné Szánthó 
Polixéna, a szekszárdi közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 
idézte fel az elmúlt években az 
egyesület által végzett kiemelke-
dő tevékenységet.

A köszöntők után dr. Gesz-
tesi Enikő tartott beszámolót. 
Az egyesület elnöke beszélt az 
elmúlt időszak programjairól, 
ünnepi gondolataiban értékelte 
a tavaszi közgyűlés óta immár 
109 tagú egyesületben lezajlott 
eseményeket. Dr. Gesztesi Enikő 
köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik segítik az egyesület 
munkáját, akik hozzájárultak a 

terveik megvalósításához, majd 
ezt követően Zsámboki Árpád-
dal közösen átadták az országos 
és megyei kitüntetéseket.

A szövetség legrangosabb 
elismerését, a Bél Mátyás díjat 
dr. Dobos Gyulának ítélte oda a 
szervezet elnöksége. Kiemelke-
dő értékmegőrző és értékmentő 
munkájukért a szövetség em-
léklapját kapták: dr. Balázs Ko-
vács Sándor (Szekszárd), Cser-
na Anna (Szekszárd), dr. László 
Péter (Szekszárd) és Kurdi Tibor 
(Tamási), valamint a Szekszárdi 
Baka István Általános Iskola kö-
zössége. Az egyesület által alapí-

tott Egyed Antal díjak közül az 
egyéni elismerést idén Németh 
Judit nyugalmazott könyvtá-
rigazgató, a közösségi díjat pe-
dig a Pusztahencsei Népfőiskola 
kapta. Köszöntötték az egyesü-
let nyolcvan éves tagjait is, így 
Kaczián Jánost, dr. László Pétert 
és dr. Márton Ferencet. 

A díjak, emléklapok átadását 
négy előadás követte. Ezek a Tol-
na megyei egyházak történetéhez 
kapcsolódtak, az egyházak törté-
netének egy-egy szakaszát vagy 
híres személyiségeinek tevékeny-
ségét és életútját mutatták be. 
Dr. Kaszó Gyula lelkipásztor „A 

Szekszárdi Református Egyház-
község története 1884 és 1914 kö-
zött”, dr. Habil. Haraszti György 
egyetemi tanár (OR-ZSE, Buda-
pest) „Híres és hírhedt szekszárdi 
zsidók a XX. században”, dr. Ótós 
Miklós nyugalmazott főorvos 
(Szekszárd) „Megemlékezés dr. 
Újvári Józsefről, a kiváló papról és 
a haza mártírjáról”, s végül Nagy 
István középiskolai tanár (Bony-
hád) „Ordass Lajos evangélikus 
püspök emlékezete (1901–1978)” 
címmel tartott előadást.

A programot a Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes lélekemelő koncertje 
színesítette. Szólót énekeltek 
Bognár-Ócsai Annamária és 
Lemle Zoltán, közreműködött 
Lozsányi Tamás orgonamű-
vész, vezényelt Naszladi Judit 
karnagy. A program lebonyo-
lítását a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium honismereti szak-
körének tagjai segítették.

A rendezvényt ebéd és kö-
tetlen beszélgetés zárta, amely 
lehetőséget teremtett az egyesü-
let tagjai számára, hogy további 
közös célokat és programokat 
fogalmazzanak meg.  SZV
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

A Mama levese
A nő a konyhapult fölé hajolva főzött. A férfi az 
asztalnál ülve napilapot olvasott.

– Szerinted a Mama mennyi sót szokott tenni 
a levesbe? – kérdezte a nő, szinte csak magától. 

– Tudom is én, hívd fel! – hangzott a gépies 
válasz.

Aztán hirtelen csend lett. A nő kezében megállt 
a kanál. A férfi lassan letette az asztalra páráso-
dó szemüvegét és becsukta az újságot.

A hallgatást később a nő törte meg.
– Igen, ő biztosan tudná… – mondta, szinte 

csak magának.

Aztán a kanál ismét mozgásba lendült. A nő 
dolgozott tovább: levette a sótartó porcelánbögrét 
a szekrény polcáról, és sózott.

Pontosan annyit, amennyi kell.
A leves finom lett, hiszen ugyanúgy lett bele-

főzve minden fűszer és hozzávaló, mint amit és 
amennyit a Mama is szokott.

Egyetlen helyrehozhatatlan, ember által soha 
többé nem javítható hibája volt csupán:  az, hogy 
ez már nem a „Mama levese” volt… 

 - gyimóthy -
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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)

(03765)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03756)

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

(03757)

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 
képzéstípusról 2018. november 20-án 17:00 órától 
az intézményben.

Nyílt nap:
•  2018. november 26-án a nem szekszárdi iskolák 

diákjainak
• 2018. november 27-én a szekszárdi iskolák diákjainak.

További bővebb információt az intézményben 
Huszárik Imre igazgatóhelyettestől lehet kérni 

a +36–74/999–552-es telefonszámon.

A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM
a 2019/20-as tanévre négy- és öt évfolyamos 

gimnáziumi osztályai mellett meghirdeti 
hat évfolyamos gimnáziumi osztályát 
természettudományos fakultációval.

Találkozzunk a Garayban!
(03761)

FOTÓ: KISS ALBERT

Origami kiállítás nyílt
Az origami világa, avagy volt 
egyszer egy Szekszárdi Origa-
mi Baráti Kör címmel nyílt 
origami kiállítás október 30-
án, kedden a kulturális köz-
pontban, a mozi előterében.

A tárlat Jilling Mária emléke 
előtt is tiszteleg, aki több mint 
10 éven át volt a 1996-ban ala-
pított Szekszárdi Origami Ba-
ráti Kör vezetője, aktív tagja 
és rendezvényeik szervezője. A 

mostani kiállítás célja – a meg-
emlékezés mellett –, hogy lehe-
tőséget teremtsen a hajtogatás 
művészete iránt érdeklődőknek 
egy újabb baráti kört létreho-
zására, ahol az origami tovább 
élhet.

A tárlat a Magyar Origami 
Kör támogatásával készült, s a 
kiállított alkotások november 
15-ig tekinthetők meg az intéz-
mény nyitva tartási idejében.  
 SZV
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Október 28-ai rejtvényünk megfejtése: Federico Fellini, Az édes élet
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését november 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első 
a parancsok közül?”

Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, 
az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló 
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs na-
gyobb parancsolat.”  (Mk 12,28b–31)

Egyszer valaki azt mondta, a po-
kol nem más, mint hogy rálátunk 
az összes pillanatra az életünk-
ben, amikor szerethettünk volna, 
de nem tettük. Meg tudom érni 
azt a bölcsességet, amikor már 
a napom végén látom a szeretet 
nélküli történéseket és ebből oku-
lok, tanulok. 

Teljes szívből azt tudom sze-
retni, Aki akart, akitől lettem. S 

azt a két embert, aki szeretett, 
pedig még nem is éltem. Teljes 
lelkemből, lelkem Lelkét sze-
retem. Teljes elmémből hitem 
Ajándékozóját. Minden erőm-
ből, az Életet. Együtt, egységben 
és szétválasztás nélkül, magamat 
és magamban Istent és Istenben 
Istent: Benne mindenkit. Szüle-
im, testvéreim, barátaim és még 
ellenségeim is tanítgatnak sze-

retni. Teljesen és igazából Isten 
tanít meg szeretni.

Olyan a szeretet, mint a diák, aki 
nyelvet tanul, vagy zenél, esetleg 
sportol. Több ezer óra, ismétlés, 
gyakorlás, siker, kudarc, míg a sa-
játja nem lesz, s a részévé nem vá-
lik. A szeretetről szokták mondani, 
olyan, mint egy háromlábú szék. 
Szeretem Istent, magamat és a má-
sikat. Csak így működik a dolog.

Jézus elmondta, Isten nem 
elégszik meg a résszel. Isten tel-
jes egész szeretetet kér. Ő sem 
egy részt ad és adott, hanem 
magát – teljesen. Isten vágyako-
zik az én szeretetemre, elfogadja 
azt. Szeretetet ad és sebezhetővé 
tette magát. Jó mesterként nem 

kér olyat, amit Ő nem „tud” vagy 
nem tett volna meg előttem. Az 
én kicsi vagy nagy szeretetemet 
az Úr megszenteli és végtelenné: 
„örökké” teszi.

Hitem szerint a szeretteink sze-
retetét Isten örök világossággá, 
örök életté teszi. Mindenszen-
tekkor, halottak napján, amikor 
mécsest gyújtok, akkor enyéimre 
és azokra gondolok, akik végig jár-
ták előttem a szeretet útját és már 
Istennél vannak, Haza érkeztek. 
Az örök hazába. A szeretetet Isten 
adja, Ő táplálja, életben tartja a 
vágyakozást Iránta. Amikor bárki 
vagy bármi hiányzik, akkor sze-
retetre vágyunk, örök szeretetre... 

 v. Kovács Ferenc a.

Séta a pincében: feltárta titkait a Vármegyeháza
A Múzeumok Őszi Feszti-
válja részeként október 19-
én megtartott különleges 
programnak köszönhetően 
„feltárta titkait” a szek-
szárdi Vármegyeháza alatt 
húzódó szerteágazó pince-
rendszer.

Az épület történetét ismertető 
Maul-Link Dóra levéltáros el-
mondta, a pincerendszer első 
része a 13. és 16. század között 
épült, és a mai Vármegyeháza 
nyugati szárnyától déli irány-
ba húzódott. A nyugati szárny 
bővítése már Trautson János 
József apát nevéhez fűződik. A 
pincerendszer utolsó részét az 
1780-as évek második felében 
hozták létre.

A 19. század elején előcsar-
nok épült az új folyosópince déli 
részén, mely a korábbi bejárato-
kat felváltva az egyetlen bejárat 
lett. A pincéket 1901-től bor-
kereskedők, majd az 1929-ben 
létrejött Szekszárdi Borterme-
lők Pinceszövetkezete bérelte a 
Vármegyétől.

Hecker Henrietta levéltáros 
tudatta: a pincerendszer je-
lentős része – többek között a 
volt Főispán Étterem és a mai 
Baka Múzeum, illetve a vár-
megyeházi kávézó is – bör-
tönként szolgált. Egy-egy 8 
négyzetméteres cellába akár 
nyolc embert is bezsúfoltak, 
s az iratok szerint megesett, 
hogy a börtönben 620-nál is 
több fogoly raboskodott egy-
szerre. A börtönfunkció végül 

a 19. század végén szűnt meg, 
amikor megépült a jelenlegi 
börtön régi szárnya.

A szekszárdi Vármegyeháza 
az eredetileg az épületnek szánt 
levéltári funkciót az országban 
egyedüli módon ma is betölti. 
Erről a látogatók is meggyő-
ződhettek, hiszen az egykor 
cellaként működő kis helyisé-
gek zömében és sok folyosón 
polcokra helyezve ma is régi 
iratok tömkelege található.

A rengeteg ágból és össze-
köttetésből álló pincerendszer 
összetettségét jól szemléltette a 
légópincékbe vezető út, ahova 
Szűcs Zsuzsanna, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum várme-
gyeházi részlegének munkatár-
sa kísérte a látogatókat.

A pincerendszer legmélyeb-
ben található részére egy dupla 
fémajtó mögött, meredek lép-
csősoron haladva lehet lejutni. 
A déli és nyugati részen találha-
tó, légi támadások esetére kiala-
kított légópincét saját szellőzte-
tő rendszerrel is ellátták.

A pincetúra résztvevői az 
épület északi szárnya alatti Baka 
Múzeumot és a néhai Koszorú 
István táv- és hírközlési gyűjte-
ményét is megtekinthették. A 
séta a Garay Élménypincében 
zárult, ahol a látogatók az inter-
aktív borturisztikai kiállításnak 
köszönhetően szerezhettek a 
borokkal, borászattal kapcso-
latos ismereteket és egy pohár 
kiváló szekszárdi vörösbort is 
elfogyaszthattak. 

 S. V.
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A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
vegyes virágméz megrendelhe-
tő 1.300,- Ft/kg áron előzetes 
megrendelés alapján, kedden 
és pénteken 08:00 – 10:00 órá-
ig a Babits Mihály Kulturális 
Központ mozi melletti iro-
dájában, vagy a +36–20/415–
4867-es telefonszámon. 

Szeretettel várnak minden nyug- 
díjas és nagycsaládos vásárlót.

MÚZEUMI AJÁNLÓ
2018. november 5. (hétfő)
09:00 – 12:00 óráig
Magyar Tudomány Ünnepe – 
Múzeumi tudományos délelőtt. 
Muzeológusok előadásai ku-
tatási területeikről. Helyszín: 
WMMM központi épülete 
(Szent István tér 26.)
2018. november 5. (hétfő) 14:00 
MÚZEUMI MOZAIK
Garamvölgyi István vetített képes 
előadása „Jamaica, a Karib-ten-
ger gyöngyszeme” címmel
2018. november 8. (csütörtök) 
14:00 
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Látogatás a szekszárdi volt izra-
elita temetőben Kaczián János 
ny. levéltári főtanácsos vezeté-
sével. Találkozás: 14:00 órakor 
a Mátyás király utca 69. sz. előtt. 
(Hölgyeknek kendő, férfiaknak 
kalap vagy sapka viselése szük-
séges!)

Rendszeresek lehetnek a jövőben a fórumok
Több szórakozóhelyet, vál-
tozatosabb színházi- és mozi 
kínálatot, szabadtéri extrém 
pályát, az amatőr zenekarok 
fellépési lehetőségeinek bő-
vítését és új tornacsarnokot 
is szeretne a várostól a helyi 
diákság.

A település oktatási intézmé-
nyeinek diákvezetői október 25-
én, a Városháza dísztermében 
tolmácsolták a megyeszékhely 
fiataljainak „hangját” – a város 
képviselőtestületének érveit, vé-
leményét is befogadva.

A hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal ren-
dezett közmeghallgatáson Ács 
Rezső polgármester azt kérdez-
te a diáktól: szerintük mennyi-
re lehet aktivizálni manapság 
az ifjúságot, mert ő maga úgy 
érzi, igen nehezen. Ezért java-

solta a városvezetés és a diákság 
közötti párbeszéd kialakítása 
érdekében a fórumok rendsze-
ressé tételét.

Ehhez egy kérdőív is hozzá-
járult, amelyet a Garay János 
Gimnázium, a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Egészségügyi 
és Szociális Szakképző Iskolája, 
valamint a centrum Bezerédj 
István Szakképző Iskolájának 
tanulói töltöttek ki. Ezeket ösz-
szegezve Juhász Gergely diák-
polgármester elmondta: a fia-
talok keveslik a szórakozási és 
bevásárlási lehetőséget.

Ács Rezső úgy reagált: tudja, 
hogy sokan Pécsre járnak bevá-
sárolni, vagy Bajára ugranak át 
kikapcsolódni. A városvezetés 
azon dolgozik a következő 5–10 
évben, hogy rendezvényein túl is 
megfelelő szórakozási lehetősé-
geket biztosítson a fiataloknak.

Dr. Haag Éva alpolgármester 
arról szólt, hogy szeretnék a 
piactéri „Placc” közösségi teret 
minél több ifjúsági programmal 
megtölteni. Buzdította a fiatalo-
kat, keressék fel az önkormány-
zatot kéréseikkel, mert e nélkül 
„nehezen találja ki a város az 
elképzeléseiket”. A piactéri épü-
let kapcsán az egyik diákvezető 
annak hosszabb nyitva tartását 
kérte, mások filmklub indítását, 
vagy amatőr zenekarok fellépé-
sének lehetőségét vettették fel.

Az egyik diákelnök méltatta 
a Béla király tér kialakítását, 
amely szerinte az egyik legnép-
szerűbb találkozóhellyé vált. A 
diákképviselők említették egy 
gördeszka/extrém pálya építé-
sét, melyet akár a volt uszoda 
kültéri medencéinek helyén is 
el tudnának képzelni. A pol-
gármester újra csak együttmű-

ködést javasolt: keressék meg 
közösen a helyét egy-egy ilyen 
létesítménynek.

Ács Rezső azt is felvetette, a 
külföldi testvérvárosi kapcso-
latok kiaknázásával érdemes 
lenne ifjúsági konferenciákat 
Szekszárdra hozni. Az egyik 
hozzászóló szerint az ötlet jó – 
már csak az idegen nyelv gya-
korlása, új ismeretségek szerzé-
se miatt is. 

Az I. Béla gimnázium di-
ákképviselője az intézménybe 
tervezett tornacsarnokról kér-
dezett. A városvezető szerint 
erre két-három éven belül – ha 
kell, saját forrásból – szánni kell 
pénzt. Akárcsak az Ady szak-
képző iskola főutcai épületének 
évek óta felállványozott homlok-
zatára: a polgármester szerint ez 
a probléma szintén nem tűr ha-
lasztást.  - gyimóthy -
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Eredmény. Atomerőmű 
KSC Szekszárd – Sopron 
Basket 56–67 (17–19, 
16–11, 7–19, 16–18). Szek-
szárd, 1100 néző. SZEK-
SZÁRD: Studer Á. 5/3, El-
debrink 10/3, GEREBEN 
14/3, Mansaré 6, MCCALL 
13/6. Csere: Theodoreán, 
Kiss 4, Jovanovics 2, Bálint 
2. Edző: Djokics Zseljko. 
A Sopron legjobb dobói: 
Dupree 17, Zahui 12, Cr-
vendakics 9.
Az eredmény alakulása. 
3. p.: 4-9, 7. p.: 9-13, 12. p.: 
19-21, 16. p.: 27-26, 24. p.: 
33-36, 26. p.: 40-40, 34. p.: 
40-55, 35. p.: 42-59, 39. p.: 
52-63, 40. p.: 56-65.
Kipontozódott: Határ (36. 
perc).

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
November 5-től november 9-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03752)

MENÜ November 5. November 6. November 7. November 8. November 9.

„A”
1050 Ft

Hamis halászlé Csontleves Karfiolleves Brokkolikrém-
leves Gombaleves

Túrós csusza,
tepertő

Zöldbabfőzelék,
sertéspörkölt

Rántott halfilé,
majonézes

burgonyasaláta

Tavaszi
rizseshús,

cékla

Búbos
csirkecomb,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Hamis halászlé Csontleves Karfiolleves Brokkolikrém-
leves Gombaleves

Brassói
aprópecsenye,

savanyúság

Torinói
csirkemell, 

cukkinis rizs

Kolbászos
tarhonyás

lecsó

Csülökpörkölt
sós burgonya,

savanyúság

Carbonara 
spagetti

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott 
jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott 
jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott 
jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott 
jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Sertésborda 
karfiollal

csőben sütve,
párolt barna 

rizzsel

Sertésborda 
karfiollal

csőben sütve,
párolt barna 

rizzsel

Sertésborda 
karfiollal

csőben sütve,
párolt barna 

rizzsel

Sertésborda 
karfiollal

csőben sütve,
párolt barna 

rizzsel

Sertésborda 
karfiollal

csőben sütve,
párolt barna 

rizzsel
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A Sopron maradt veretlen a rangadó után
Elvesztette bajnoki veretlen-
ségét Atomerőmű KSC Szek-
szárd, miután az élvonalbeli 
női kosárlabda bajnokság 
rangadóján a címvédő Sop-
ron 11 pontos győzelmet 
aratott Szekszárdon.

Nagyon hamar, már az alapsza-
kasz 5. fordulójában „összefu-
tott” a kupagyőztes KSC és a 
bajnoki címvédő Sopron. Az él-
vonal két legjobb együttesének 
összecsapása mindig rangadó-
nak számít, még akkor is, ha a 
szekszárdiaknál Bishop ezúttal 
sem tudott pályára lépni, míg 
a Celje ellen sikerrel megvívott 
Európa Kupa mérkőzést kiha-
gyó Jovanovics mindössze egy 
tréningen vett részt a csúcsta-
lálkozóra készülve.

A vendégek kezdték jobban 
a találkozót, és Dupree vezérle-
tével 4-5 pontos előnyre tettek 
szert. Miután már az atomosok is 

a rangadó hőfokán „égtek”, mind-
járt szorosabb lett a mérkőzés. 
A második negyedben tovább 
tartott a versenyfutás, melynek 
végén a szekszárdiak mehettek 
három pontos előnnyel szünetre.

A fordulást követően egy má-
sik Sopront láthatott a városi 
sportcsarnok közönsége. Egy-
felől a „fiatalszabály” már nem 
kötötte a vendégeket, akik így 

gyakran négy légióssal támad-
tak. Másrészt Íniguez mester 
agresszívabb védekezést kért 
az övéitől, ami nem „ízlett” a 
hazaiaknak. A szekszárdiak 
párharcokat veszítettek, labdá-
kat adtak el és a lepattanó-csa-
tában is rendre alul maradtak. 
A 26. percben még egálra állt a 
rangadó (40–40), ám ezt köve-
tően a látogatók egy „sokkoló” 
15–0-ás rohammal eldöntötték 
a találkozót.

– A fiatalszabály miatt két 
Sopront láthattunk a pályán. 
Ha nem rólunk lenne szó, szé-
gyellném, ahogy a csapatom 
reagált a játékára a második fé-
lidőben. Az utolsó felvonásban 
már megmutattuk, hogy mi is 
tudunk okosan kosárlabdáz-
ni. Ez is olyan mérkőzés volt, 
amiből tanulni lehet – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző.

A KSC november elsején a 
szlovákiai Rózsahegyen játszott 

Európa Kupa mérkőzést, vasár-
nap pedig már Zalaegerszegen 
lép pályára bajnoki találkozón. 
 - fl -

(03745)

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek! 
Elegáns,modern 

formavilág. 
Tapéták gyerekszobába.

Minták ezrei rövid 
szállítási határidővel.

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

(03746)

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

Kizakisz két ranglistát vezet
Négy érmet szerzett Kizak-
isz Nikolaosz, a szekszárdi 
Yorgos SE asztaliteniszezője 
a Bükfürdő Kupa országos 
újonc és serdülő ranglista 
versenyen.

Az újonc (U11) fiúk egyéni ver-
senyét – utoljára indult ebben a 
korosztályban – szett veszteség 
nélkül nyerte meg Nikosz, majd 
ugyanazon a napon az U13-as 
fiúk mezőnyében sem talált 
legyőzőre. A döntőben váloga-
tottbeli csapattársát, a szarvasi 
Szántosi Dávidot múlta felül 
nagy csatában, 3:2 arányban.

A Baka iskola diákja másnap a 
serdülő fiúk (U15) egyéni verse-
nyében és Szántosival az oldalán 
párosban is a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. Kizakisz össze-
sen négy versenyszámban szerzett 
érmet, és két újonc korosztályban 
országos ranglistavezető.

Nikosz az elmúlt hétvégén, 
Orosházán nyert országos rang-
lista versenyt serdülő fiú páros-

ban. A Yorgos SE fiatal tehetsé-
ge Szántosival az oldalán a négy 
évvel (!) idősebbek között nyert 
aranyérmet.

Az újonc (U13) fiúk egyéni 
versenyében megismétlődött a 
büki döntő, ezúttal azonban a 
szarvasi játékos volt a jobb, így 
Kizakisz Orosházán a dobogó 
második fokára állhatott fel.  
 SZV

SPORTHÍREK
Futsal. Fölényes sikert (0–6) 
aratott Miskolcon az Agenta 
Girls Szekszárd FC NB I-es 
női futsal csapata a két öngólt 
is vétő hazai ellen. A szek-
szárdiak közül Megyeri (2), 
Ganczer és Jarova talált a Vé-
nusz kapujába. Micskó Márk 
együttese továbbra is vezeti a 
bajnokságot.
Íjászat. A sötétvölgyi parker-
dőben rendezte meg október 
20-án 3D-s versenyét az Alis-
ca Nyilai Íjász Egyesület. A ré-
giós sorozat utolsó állomásán 
közel 300 íjász vett részt. A 
házigazda szekszárdiak 13 ér-

met szereztek, közte – André-
kovics Balázs, Barta Nikolett, 
Bencze Gábor, Dudás József, 
Juhász Márton, Szedmák Fan-
ni és Tóth Ágnes révén – hét 
aranyat.
Labdarúgás. Kétgólos vere-
séget szenvedett Dabason a 
Szekszárdi UFC labdarúgó 
csapata az NB III-as bajnok-
ság Közép-csoportjának 12. 
fordulójában (2–0), ezzel visz-
szaesett a 12. helyre a tabellán. 
Kvanduk János együttese szer-
da délben (lapzártánk után) 
Magyar Kupa mérkőzésen a 
Budafokot fogadta.
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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 bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Béla ki-
rály tér 8.).

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

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Isko-
la 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. 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 Nyugdíjas Pol-
gári 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 Ál-
talános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 – 
18:00 óráig. Babits Mihály Kulturá-

lis 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 (Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem. Szent 
I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
November 4., vasárnap

14:30 |  Apróláb
17:00 |  Libabőr 2.  

– Hullajó Halloween
19:30 |  Halloween

November 5., hétfő

17:00 |  Libabőr 2.  
– Hullajó Halloween

19:30 |  Halloween

November 6., kedd

17:00 |  Libabőr 2.  
– Hullajó Halloween

19:30 |  Halloween

November 7., szerda
17:00 |  Libabőr 2.  

– Hullajó Halloween
19:30 |  Halloween

November 8., csütörtök
17:00 |  Bohém rapszódia
19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 9., péntek
14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!
17:00 |  Bohém rapszódia
19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

November 10., szombat
14:30 |  Pelyhes – Kalandra fel!
17:00 |  Bohém rapszódia
19:30 |  Bérgyilkost fogadtam

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. november 9. (péntek) 
19:00 – Színházterem
Habana Social Club

A „Buena Vista”, mint életér-
zés tovább folytatódik. A kubai 
nép kedvenc zenekara, a Ha-
bana Social Club felejthetetlen 
előadói estje először Magyaror-
szágon!

A Habana Social Club a ku-
bai és a latin-amerikai sajtó 
szerint is, méltó utódja a Buena 
Vista Social Clubnak, legalább 
annyi fülbemászó slágerrel, 
mint elődje. A koncerten a 
különleges show nézői megta-
pasztalhatják a kubai életérzést. 
A Habana Social Club dalai 
mellett számos latin-amerikai 
világsláger akusztikus átdolgo-
zása is hallható. A zenei utazá-
son felcsendülnek a legnagyobb 
kubai slágerek: Flor palida, 
Chan-Chan, Bailando, Vivir 
Mi Vida, Che commandante, 
Guantanamera, Caballo viejo, 
Represent Cuba, vagy a Se que 

te amo, amit Ricky Martin is 
feldolgozott.

Jegyek: 5.900,- Ft – 7.900,- Ft.

2018. november 12. (hétfő) 
19:00 – Rendezvényterem
Topolcsányi Laura: Zita

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

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

Jegyár: 2.000,- Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 4.
(vasárnap)

November 5.
(hétfő)

November 6.
(kedd)

November 7.
(szerda)

November 8.
(csütörtök)

November 9.
(péntek)

November 10.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | köd 
max. 19o , min. 10o

gyengén felhős | köd
max. 19o , min. 9o

pára
max. 17o , min. 8o

gyengén felhős
max. 17o , min. 8o

gyengén felhős
max. 17o , min. 8o

közepesen felhős
max. 16o , min. 8o

közepesen felhős
max. 15o , min. 7o

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (03760)

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 2018. november 1–30-ig tart.
(03758)MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

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

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(03759)

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

MEGHÍVÓ
November 8-án csütörtökön várjuk a Klubdélután iránt érdek-
lődőket 13:00 órától Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatti 
irodaházunk nagytermébe a következő programokra: 1.) Bálint 
Gyöngyi az utazásairól tart élménybeszámolót. 2.) Tájékoztató pá-
lyázati kiírásokról. 3.) Mindenki névnapját és születésnapját fogjuk 
ünnepelni közös főzéssel. 4.) Ruha-és adományosztás.

Sok szeretettel várjuk a programok iránt érdeklődő Tagtársainkat 
és Barátainkat! Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
www.tolnamegyeivakok.hu. KÖZLEMÉNY

A Zöldtárs Alapítvány tájékoz-
tatja a szekszárdi lakosokat, 
hogy a 2018. évi klímaalap ke-
retből az Esővízgyűjtő edények 
(egyszer használt 1000 literes 
IBC tartály) beszerzésére vo-
natkozó pályázat az Önkor-
mányzat Gazdasági és Pénz-
ügyi Bizottságának döntése 
alapján 2018. október 26-ával 
felfüggesztésre került.

A többi pályázati célra to-
vábbra is lehet pályázatot be-
nyújtani. Zöldtárs Alapítvány

HALOTTAK NAPJA

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősége
értesíti a tagokat és min-
den érdeklődőt, hogy 2018. 
november 4-én, vasárnap 
15:00 órakor HALOTTAK 
NAPI MEGEMLÉKEZÉST 
tart a Szent István Házban  
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

Szeretettel
várnak 
mindenkit a 
rendezvényen!
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Tel.: +36–74/510–134

SZEZONVÁLTÁS!
Női bokacipők, csizmák, bakancsok, férfi vastagtalpú cipők, bakancsok érkeztek! 

Kiváló minőségű bőrcipők, kiváló áron!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás: hétfő – péntek 09:00 – 17:00 óráig, szombat 08:00 – 12:00 óráig Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

Megérkeztek az új 
őszi és téli cipők
BERKEMANN,

SCHOLL
modellek!

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

BA

(03763)

Wamsler, Servant, Kamino, Etna 
és más kandallókhoz SAMOT téglák 
és egyéb alkatrészek értékesítése, 

közvetlen a gyártótól.

(03767)

7140 Bátaszék, Budai u. 1.
Telefon: +36–30/252–24–82

74/492-506

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!

(03748)

(03768)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03749)


