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A TARTALOMBÓL

Rendelőfelújítás
Mintegy 24 millió forintból 
megújul a Kölcsey lakótelep 
25. szám alatt működő két 
háziorvosi rendelő. A 2-es és 
a 4-es számú háziorvosi kör-
zethez tartozó betegeket a fel-
újítás ideje alatt a Rendelőin-
tézetben fogadják. → 2. oldal

Testvérváros
Testvérvárosi kapcsolatának 
huszonötödik évfordulóját 
ünnepli idén Szekszárd és Lu-
gos városa. A jeles alkalomból 
a Temes megyei városból de-
legáció érkezett, hogy ünnepi 
közgyűlés keretében erősítsék 
meg az együttműködést.
 → 3. oldal

Kongresszus
Határon túli résztvevője is 
volt a Magyar Tüdőgyógyász 
Társaság (MTT) és a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társa-
sága Gyermektüdőgyógyász 
(MGYT) Szekciója 54. Kong-
resszusának, amelyet novem-
ber 8. és 10. között Szekszár-
don tartottak.
 → 7. oldal

Terepbringa
A terepkerékpárosokat álta-
lában a természetesen dim-
bes-dombos területek vonz-
zák, mostanában azonban 
egyre inkább hódítanak a vá-
rosi pályák. Mint például a 
Szekszárdon a közelmúltban 
megrendezett Magyar Kupa 
futamon.  → 12. oldal 
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Újabb háziorvosi rendelő újul meg a városban
Mintegy 24 millió forintból 
megújul a Kölcsey lakótelep 
25. szám alatt működő két 
háziorvosi rendelő. A 2-es 
és a 4-es számú háziorvosi 
körzethez tartozó betegeket 
a felújítás alatt a Rendelőin-
tézetben fogadja dr. Kárpáti 
Eszter és dr. Bóvári Klára.

A Kölcsey lakótelep 25. szám 
alatt működő 2-es és 4-es számú 
háziorvosi körzetnek helyet adó 
rendelő felújításával folytatód-
nak az egészségügyi fejlesztések 
Szekszárdon. A rendelő felújítása 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP) el-
nyert 18 millió forintos támoga-
tásból és az önkormányzat által 
a költségvetéséből biztosított 6 
millió forintból valósul meg – 
közölte Ács Rezső a helyszínen, 
kedden megtartott sajtótájékoz-
tatón. A polgármester elmond-
ta, a teljes körű rekonstrukció 
részeként többek között kicse-
rélik a gépészeti berendezéseket, 
megújulnak a vizesblokkok és a 
személyzeti öltözők, és akadály-
mentesítik a rendelőt.

Ács Rezső emlékeztetett, az 
egészségügyi fejlesztések része-
ként az elmúlt években a Kan-
dó Kálmán és a Mikes utcában 

található rendelőt is felújították. 
Hangsúlyozta, amellett, hogy a 
fejlesztések a betegek érdekét 
szolgálják, úgy véli, hogy akkor 
lehet az alap egészségügyi ellá-
tást biztosítani, ha a feladat ellá-

tásához szükséges orvosokat is a 
városba lehet csábítani. Hozzá-
tette, ehhez megfelelő munka-
körülmények szükségesek.

Dr. Haag Éva alpolgármester, 
a körzet önkormányzati kép-

viselője hozzáfűzte, a felújítás 
alkalmával energetikai korsze-
rűsítést is végeznek. Emlékez-
tetett, az önkormányzat és a 
Balassa János kórházzal koráb-
ban ingatlanhasználati megálla-
podást kötött. Ennek nyomán a 
felújítás négy hónapja alatt a két 
körzet betegeit a Rendelőintézet 
(SZTK) földszintjén található 
helyiségben fogadja majd dr. 
Bóvári Klára, illetve dr. Kárpáti 
Eszter.

Dr. Bóvári Klára háziorvos 
örömét fejezte ki a felújítás kap-
csán. Mint fogalmazott, a több 
mint harminc éve kialakított 
rendelő megérett a felújításra. 
Hozzátette, a két háziorvosi 
körzethez összesen több mint 
háromezer lakos tartozik, fel-
újításnak köszönhetően pedig 
szebb és modernebb körülmé-
nyek között tudják majd ellátni 
a betegeket. Emellett az energe-
tikai korszerűsítésnek köszön-
hetően rezsiköltségeik is nagy-
ban csökkenek.

A háziorvos felhívta a fi-
gyelmet, a rendelő november 
14-étől a Rendelőintézetbe köl-
tözött, a rendelő telefonszáma 
(74/311–992) azonban nem 
változott.  

 Forrás: kadarka.net
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Szekszárd-Lugos: megerősítették a testvérvárosi kapcsolatot
Testvérvárosi kapcsolatának 
huszonötödik évfordulóját 
ünnepli idén Szekszárd és 
Lugos városa. A jeles alka-
lomból a Temes megyei vá-
rosból és a 20 éve ugyancsak 
testvértelepülés, Facsádról 
is érkezett delegáció a tolnai 
megyeszékhelyre, hogy a no-
vember 10-i ünnepi közgyű-
lés keretében erősítsék meg 
az együttműködést. 

A városháza dísztermében meg-
tartott ünnepi közgyűlésen Ács 
Rezső polgármester felidézte az 
1993 május végén megkötött 
testvérvárosi szerződés előz-
ményeit, azt hogy miként talált 
egymásra Szekszárd és Lugos. A 
városvezető beszédében ugyan-

csak szólt a két település közötti 
legfontosabb eseményekről. Lu-
goson augusztusban ünnepelték 
meg a két város között fennálló 
testvérvárosi kapcsolatot.

A november 10-i emlékülé-
sen Ács Rezső polgármester 
fogadta a lugosi, facsádi és 
igazfalvi delegációt. Köztük 
Lugos polgármesterét, Fran-
cisc Boldeát, aki 1993-ban 
még tanfelügyelő helyettesként 
járt városunkban. Szekszárd 
első embere méltatta Kaczián 
Jánosnak a bunyaszekszárdi 
kapcsolat feltárásában végzett 
munkáját, egyúttal örömét fe-
jezte ki, hogy Lugos és Facsád 
együttműködése bővült az el-
múlt évtizedek során.

Ács Rezső köszönetét fejezte 
ki Szekszárd korábbi polgár-

mestereinek, így Kocsis Imre 
Antalnak és Horváth Istvánnak, 
illetve Csapó Károlynak, Kiss 
Andreának és Fodor Miklósnak 
a kapcsolatok ápolásáért, ame-
lyet jelenleg Mester Lajosné, a 

szekszárdi református gyüleke-
zet tagja vezet.

„Köszönöm a nyitottságot 
Ács Rezső polgármesternek! A 
szekszárdi máig a legszebb test-
vérvárosi kapcsolata Lugos vá-
rosának” – erről már Francisc 
Boldea beszélt. A bánsági város 
első embere átadta a lugosiak – 
köztük a tíz százaléknyi magyar 
ajkú városlakó – üdvözletét. A 
hetvenedik életévét betöltött 
városvezető egyúttal megkö-
szönte a Szekszárd által az eltelt 
időszakban többek között kór-
házuknak és iskolájuknak nyúj-
tott támogatást.

Az ünnepi közgyűlésen a két 
polgármester aláírta a testvér-
városi kapcsolatot megerősítő 
okiratot, melyben a városveze-
tők kölcsönösen hitet tettek a 

gyümölcsöző kapcsolat megőr-
zésére és fejlesztésére. Plakettek 
és ajándékok átadására is sor ke-
rült: Ács Rezső például egy helyi 
borválogatással kedveskedett a 
vendégeknek. Facsád részéről a 
helyi Líceum igazgatója tolmá-
csolta a város polgármestere, 
Marcel Avram üdvözletét a jeles 
alkalomból.

Az ünnepség zárásaként Ács 
Rezső megköszönte, hogy mél-
tóképp ünnepelhették meg a két 
kistérség és városaik kapcsola-
tának megerősítését, egyúttal 
jelezte: a delegáció itt tartóz-
kodása során újabb, konkrét 
együttműködési tervek is szóba 
kerülnek.

Bunyaszekszárd
Az 1993. május 29-én hiva-

talossá vált lugosi kapcsolat 
ösztönzője Kaczián János ak-
kori levéltáros volt, aki kuta-
tásai során feltárta: 1866-ban 
54 szekszárdi és környékbeli 
református család, 129 felnőt-
tel és gyermekkel települt át a 
Bánságba, hogy Lugos és Facsád 
környékén új életet kezdjen. Kö-
zösségük az „óhaza” tiszteletére 
és a szomszédos román faluról 
a Bunya-Szegzárd nevet kapta. 
Az település 1875-ben emel-
kedett községi rangra, s ebben 
az esztendőben fogtak bele az 
iskolaépítésbe is. Lakói több 
mint száz évig dacoltak a mos-
toha körülményekkel, az anyagi 
nehézségekkel, elszigeteltséggel.

A század végén néhány család 
elköltözött és elkezdődött a ro-
mán családok betelepülése. 1910-

ben megszűnt a helyi református 
iskola, 1938-ban hozzákezdtek az 
új református templom építésé-
hez. 1954-ben itt is elkezdődött az 
erőszakos kollektivizálás, ennek 
nyomán indult meg a tömeges 
elvándorlás. Lakói a környékbeli 
magyarlakta településekre, így 
Igazfalvára, Facsádra és Lugosra 
költöztek. A templomban 1969-
ben volt az utolsó istentisztelet, 
majd 1981-ben az utolsó két ma-
gyar család is elhagyta a falut. A 
házakat lebontották, mára semmi 
sem maradt az egykori Bunya-
szekszárdból. Református temp-
lomot is elbontották, anyagát, be-
rendezését, harangját az ötvösdi 
magyarok használták fel római 
katolikus templomuk építéséhez.

Elszármazottak egy csoportja 
1995-ben tért vissza az egykori 
településre, a találkozót Bakk 
Miklós és Kaczián János szer-
vezte. Azóta minden év augusz-
tusának második vasárnapján 
összegyűlnek – az ünnepségen 
jelen vannak Szekszárd és Fa-
csád képviselői is –, hogy az 
általuk gondozott temető és az 
egykori református templom 
helyén emelt mementónál em-
lékezzenek az egykori magyar 
településre és lakóira.

A három település küldöttei 
az évek során rendre ellátogat-
tak egymás ünnepségeire – a 
találkozókat 2003 óta a Szek-
szárd–Lugos és Facsád Baráti 
Társaság koordinálja –, bevonva 
a Facsád melletti Igazfalva elöl-
járóit is a rendezvényekbe. 

 Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
November 18. (vasárnap) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

November 19. (hétfő) – Erzsébet, Zsóka, Liza
Erzsébet: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.
Zsóka: az Erzsébet női név Erzsóka becézőjének további rövidülése.
Liza: az Elisabeth becézőjéből önállósult; jelentése: „Isten az én esküm”, „Isten 
megesküdött” vagy: „Isten a teljesség”,„ Isten a tökéletesség”.

November 20. (kedd) – Jolán
Jolán: Dugonics András névalkotása. jelentése: jó leány (magyar); a viola 
virága (görög).

November 21. (szerda) – Olivér
Olivér: latin eredetű; jelentése: olajfaültető.

November 22. (csütörtök) – Cecília
Cecília:  latin eredetű; jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó.

November 23. (péntek) – Kelemen, Klementina
Kelemen: latin eredetű; jelentése:  jámbor, szelíd, jóságos.
Klementina: latin eredetű; jelentése: jámbor, szelíd.

November 24. (szombat) – Emma
Emma: germán eredetű, a a germán Erm-, Irm- kezdetű női nevek önállósult 
becézője; jelentése:  nagyság.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 18.
(vasárnap)

November 19.
(hétfő)

November 20.
(kedd)

November 21.
(szerda)

November 22.
(csütörtök)

November 23.
(péntek)

November 24.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős 
max. 7o , min. 0o

havas eső | hidegfront
max. 6o , min. 0o

havas eső | szeles nap
max. 7o , min. -1o

eső viharos széllel | kb. 4mm eső | 
szels nap
max. 7o , min. 1o

zápor
max. 7o , min. 1o

közepesen felhős
max. 6o , min. 0o

erősen felhős
max. 6o , min. -1o
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Baka költészete a vetélkedőn
November 15-én kilencedik alka-
lommal rendezték meg a Garay 
János Gimnáziumban a Lázár Er-
vin Országos Anyanyelvi Verseny 
döntőjét, amelyben nyolc közép-
iskola – a házigazda mellett du-
naújvárosi, nagykőrösi, tapolcai 
és fővárosi intézmények – csapa-
tai mérték össze tudásukat. 

A versenyt a gimnázium magya-
ros munkaközösséggel hívta élet-
re 2009-ben. A vetélkedő soha 
nem a szigorúan vett nyelvi fel-
adatok égisze alatt folyt, a szerve-
zők sokkal inkább a játékosságra 
koncentráltak, és arra, hogy a ver-
seny kötődjön egy adott irodalmi 
évfordulóhoz. Idén a 70 éve szü-
letett Baka István szekszárdi köl-

tő került a középpontba, akinek 
egy versciklusát dolgozták fel a 
diákok egyfajta broadcast-köz-
vetítésként, de költészetének 
„többletjelentéssel bíró egyedi 
szóalkotásait” is szükséges volt 
áttekinteni a verseny első fordu-
lójához.

A program nyitóeseményén He-
ilmann Józsefné igazgató kiemelte: 
fontos, hogy az ország más iskolá-
inak tanulói is megismerjék Baka 
életművét, aki diákként és tanárként 
is megfordult az intézmény falai kö-
zött. Néhány éve a PTE szekszárdi 
karának oktatói is segédkeznek a 
versenyfeladatok összeállításában, 
de Rajos Judit, a gimnázium igaz-
gatóhelyettese is sokat dolgozik a 
program sikeréért.  (x)

(03799)

GÉPKEZELŐKET,

GÉPSORI MUNKÁSOKAT

A Szekszárdi Nyomda Kft.

keres 2 műszakos munkarendbe

kötészeti üzemébe.

Jelentkezni:
titkarsag@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
(03804)

Libaételek és újborok a Márton-napi vigadalomban
Kulturális és gasztronómia 
élményt egyaránt kínált a 
látogatóknak a Béla király 
téren november 10–11-én 
megrendezett hagyományos 
Márton-napi vigadalom.

„Aki Márton napon libát nem 
eszik, az egész évben éhezik” – 
tartja a közkeletű mondás. Nos, 
libaételekből ezúttal sem volt 
hiány a Márton-napi városi ren-
dezvényen.

A Béla király téri rendezvény-
sátor „Gourmet udvarában” az 
Aranykulacs Kisvendéglő és a 
Bormúzeum Borozó kínált fi-
nom ételeket. Kóstolhattunk 
többek között szarvasgombás 
libamáj-pástétomot, saját zsír-
jában sült libamájat, libalevest, 
fokhagymás libazuzát, libabur-

gert és ropogós libapecsenyét is. 
A karakteres fogások mellé hat 
szekszárdi pince (Bodri, Nei-
ner, Pastor, Schieber, Sebestyén, 
Takler) kínálta újborait és érlelt 
nedűit a Borudvarban.

A rendezvényt szombat este 
Ács Rezső polgármester nyitotta 
meg, aki elmondta, már negyed-
szer rendezik meg a vigadalmat. 
A városvezető szerint olyan hét-
vége ez, amikor a szekszárdiak 
„maguk között vannak”.

A jóízű falatok mellett a jóízű 
beszélgetéseknek is teret adott a 
hétvége zenei kínálata. A szombat 
estére megtelt rendezvénysátor 
színpadán az Esszencia Produk-
ció nyitotta a fellépők sorát, majd 
egészen éjfélig a Madarak Házi-
bulizenekar „húzta a talpaláva-
lót”. Vasárnap délelőtt gyermek-
műsorok nyitották a programot: 
Korpás Éva és zenekara után a 
Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia szórakoztatta a közön-
séget – immár a szabad ég alatt. 

Délután előbb a Bogyiszlói Ze-
nekar csapott a húrok közé, majd 
egy újabb „csavarral” a Jerry Lee 
Lewis Rock&Roll Service együt-
tes zenélt a színpadon. 

A Béla király téren felállított 
sátrak egyikében Márton napi 
lampiont, kis libácskát is lehetett 
készíteni. A kézműves helyi ter-
melőknél sajtot, kürtöskalácsot, 
mézet, szekszárdi csokit, chilit 
szerezhettek be az ínyencek.  

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ján Múzeumi Őszbúcsúztató 
Márton napot rendezett a me-
gyei múzeum. Itt is lehetőség 
nyílt kézműveskedésre, újbor 
helyett pedig újszörpöt kínáltak 
a Vármegyeházán, és a kiállí-
tóhelyet játékos tárlatvezetéssel 
mutatták be az érdeklődőknek.

 SZV

A Dienes iskolában is megújultak a vizesblokkok
Folyamatos meghibásodá-
sok, sokszor elviselhetetlen 
szagok – összességében a 
minimális komfortérzetet 
éppen elérő állapot. Ez jel-
lemezte egy ideje a Dienes 
Valéria Általános Iskola szép 
kort megért vizesblokkjait.

Az 530 diákot, illetve az ott dol-
gozó pedagógusgárdát kiszolgá-
ló helyiségek felújítását szülők 
egy csoportja kezdeményezte. 
Első körben a polgármestert 
keresték meg, bár tisztában 
voltak vele, hogy már nem az 
önkormányzat az intézmény 
fenntartója.

A kezdeményezés ennek 
ellenére támogatásra talált a 
városházán. Ezt már Ács Re-
zső mondta a szerda délelőtti 
sajtónyilvános átadón, ahol a 
város első embere példásként 
jellemezte azt az összefogást, 
mely minőségi javulást ered-
ményezett az intézmény inf-

rastrukturális ellátásában. A 
polgármester emlékeztetett, a 
közelmúltban a Baka István Ál-
talános Iskola korosodó mosdói 
is hármas összefogásban újultak 
meg.

Az iskola jelenlegi fenntar-
tója, a Szekszárdi Tankerületi 
Központ szintén az első hívó 
szóra beruházás mellé állt. Ger-
zsei Péter igazgató a sajtótájé-

koztatón megerősítette, hogy 
a felújítási projekt be volt ter-
vezve náluk, de várhatóan csak 
három év múlva került volna rá 
sor. A szülők által összegyűjtött 
pénznek és az önkormányzati 
hozzájárulásnak köszönhetően 
azonban jelentősen előrébb tud-
ták hozni a beruházást. Gerzsei 
Péter ugyanakkor kiemelte a 
diákok és dolgozók türelmét, 

mert a munkálatok a tanévkez-
dés után is tartottak.

Simon Andrea intézmény-
vezető üdvözölte a felújítást és 
egyben megköszönte a felek 
nyitottságát.  A kivitelező Ad-
ri-Épker Kft. ügyvezetője, Rácz 
József elmondta: több mint fé-
lezer négyzetméternyi csempét 
és burkolólapot építettek be, 
negyvenkét WC-csészét, illet-
ve tizenöt-tizenöt piszoárt és 
mosdókagylót cseréltek ki, s 
emellett ötszáz méteren fektet-
tek le új víz- és szennyvízveze-
téket. A Dienes iskolában eddig 
nem volt akadálymentesített 
illemhely, ezentúl a földszinten 
mozgáskorlátozottak is tudják 
használni a toalettet.

A 28 millió forintba kerülő 
beruházáshoz a szülők 5,3 mil-
liót gyűjtöttek, a fennmaradó 
összeget fele-fele arányban az 
önkormányzat és a tankerületi 
központ állta.

  SZV

Megszépült a Május 1. utcai KRESZ-pálya
Régóta dédelgetett tervét való-
sította meg a Szekszárdi Sport-
központ: a Május 1. utcában ta-
lálható gyermek KRESZ-pályát 
szépítették meg néhány dolgo-
zójukkal és lelkes önkéntesekkel.

A város életében különösen 
fontos a kerékpársport, éppen 
ezért volt magától értetődő 
„megmenteni” és felújítani ezt a 
gyermekek körében közkedvelt, 
élménydús helyszínt. 

A KRESZ-pálya felújítása két 
ütemben valósul meg: november 
10-én az önkéntesek kicserélték 
összes táblát, lefestették az oszlo-
pokat, előásták a pálya „eltűnt” 

részeit és füvesítettek. A mun-
kát a jövő év tavaszán folytat-
ják, amikor útburkolati jelekkel 
látják el az aszfaltot és lefestik a 

pályát körülvevő korlátot is. A 
felújításban közreműködők bíz-
nak benne, hogy nagy örömet 
szereznek a gyerekeknek.   R. P.

Új elnök
Szent Márton napi újbor-ál-
dással egybekötött közgyűlést 
tartott a Szekszárdi Borászok 
Céhe november 13-án a Takler 
Kúriában.

A tisztújítás során a közgyűlés 
– a leköszönő Eszterbauer János 
után – a következő három évre 
Heimann Zoltánt választotta 
meg elnöknek.

Az újonnan felvett kilenc fő-
vel immáron 79 tagot számláló 
céh célkitűzése, hogy fórumot 
adjon a Szekszárdi Borvidék je-
lentős és a minőség felé elköte-
lezett szőlő- és bortermelőinek. 
 SZV
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Nagy sikerű orvosi kongresszust tartottak Szekszárdon
Még határon túli résztve-
vője is volt a Magyar Tüdő-
gyógyász Társaság (MTT) és 
a Magyar Gyermekorvosok 
Társasága Gyermektüdőgyó-
gyász (MGYT) Szekciója 54. 
Kongresszusának, amelyet 
november 8. és 10. között 
Szekszárdon tartottak.

Szekszárdon rendezték meg a 
Magyar Tüdőgyógyász Társa-
ság (MTT) és a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága Gyer-
mektüdőgyógyász (MGYT) 
Szekciójának 54. Kongresszusát 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban. A kongresszust – mely 
a múlt hét csütörtöktől szom-
batig tartott – a Balassa János 
gyermektüdőgyógyász munka-
társai szervezték meg.

Mint azt dr. Harangi Ferenc  
(képünkön) elmondta, a kong-
resszus célja, hogy bemutassa a 
legújabb diagnosztikai, kezelési 
lehetőségeket és érdekes eseteket 
tárjon a szakma elé. A gyerme-
kosztály osztályvezető főorvosa 
tudatta, a résztvevők a három 
nap alatt összesen 51 előadást 

hallhattak mintegy 45 előadótól. 
Hozzátette, a kongresszus nagy 
érdeklődés mellett zajlott, az or-
szág minden tájáról, sőt a hatá-
ron túlról is érkeztek résztvevők, 
összesen kétszáztízen.

A szakemberek többek kö-
zött a koraszülöttségből és szív, 
tüdő fejlődési rendellenessé-
geiből fakadó légzőrendszeri 
megbetegedésekről, a súlyos 
gyermekkori asztma új gyógy-
szeres kezelési lehetőségeiről, 
az úgynevezett cipész mellkas 
új, az eddigieknél kímélete-
sebb, mégis eredményesebb 
műtéti módszeréről, illetve az 
első hazai gyermekkori tüdőá-
tültetésről és érdekes esetekről 
is hallhattak előadást.

Dr. Harangi Ferenc tudatta, 
nagy sikerrel zajlott az a „kvíz-
játék” is, melyet a Heim Pál 
Gyermekkórház munkatársa-
inak köszönhetően tartottak. 
Ennek részeként előbb érdekes 
betegségek első tüneteit tárták 
a kongresszuson megjelent or-
vosok elé, akiktől megkérdez-
ték, hogy a tünetek fényében 
milyen vizsgálatot végeznének. 

Ezt követően felfedték az elvég-
zett vizsgálatok nyomán kapott 
kórképet, majd meghallgatták a 
résztvevők szakmai véleményét 
a javasolt kezelésekről.

A kongresszus történetében 
először jelent meg a „Gyermek-
gyógyász Hírmondó” című ki-
advány, amit már a második 
nap kézbe vehetett a hallgató-
ság. A rendezvényen emellett 
megemlékeztek a hazai „pul-
monológia egyik alapító aty-
járól”, a Magyar Egészségügyi 
Társaság alapítójáról és örökös 

elnökéről, dr. Andrásofszky 
Barnáról.

A „szekszárdiságot” erősíten-
dő, előadással emlékeztek meg a 
megyei kórház névadójáról, dr. 
Balassa Jánosról. Ellátogattak 
Babits Mihály emlékházába és 
minden reggel a költőóriás egy-
egy versével indították a napot, 
ami szintén elnyerte a résztve-
vők tetszését – tudatta dr. Ha-
rangi Ferenc.

A szakmai fogadtatásra irá-
nyuló kérdésünkre a főorvos 
elmondta, a Magyar Gyer-
mekorvos Társaság és a Ma-
gyar Tüdőgyógyász Társaság 
elnökségi tagja, dr. Laki István 
főorvos szerint az elmúlt 32 év 
legjobb szakmai programját si-
került összeállítani. A résztve-
vők emellett a vendéglátásról is 
elismerő visszajelzést adtak.

Dr. Harangi Ferenc zárás-
ként kiemelte: külön örömmel 
tapasztalta, hogy a szakmai tá-
mogatáson túl – a téma halla-
tán, annak fontosságát átérezve 
– sok helyi vállalkozás nyújtott 
segítséget a kongresszus meg-
rendezéséhez.  S. V.
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A legtöbb koraszülött már megmenthető
Magyarországon minden tíze-
dik gyermek a 37. terhességi 
hét előtt, koraszülöttként jön 
a világra, s ezzel Európában a 
sereghajtók között vagyunk. 
November 17-e a koraszü-
löttek világnapja, amely arra 
hívja fel a figyelmet, hogy 
megfelelő gondoskodással a 
koraszülött babákból is egész-
séges felnőttek lehetnek.

A zavartalan, normális váran-
dósság általában 40 hétig tart. 
Amelyik újszülött 37 hetet el-
töltött az anyaméhben, már 
érettnek számít, függetlenül 
a születési súlyától, életfunk-
ciói a megszületés után elég 
felkészültek a méhen kívüli 
élethez – olvasható dr. Kuhaj-
da Valéria csecsemő- és gyer-
mekgyógyász, a Balassa János 

kórház Gyermekgyógyászati 
Osztály neonatológus főorvo-
sának a világnapra közzé tett 
írásában.

Magyarországon évente 
8000–9000 koraszülést regiszt-
rálnak, melynek hátterében 
állhat az anya vagy a magzat 
akut, illetve krónikus beteg-
sége, az anya rossz szociális 
helyzete, dohányzása. A ki-
váltó tényezők között vannak 
előre nem láthatóak is, vagyis 
bárkivel megtörténhet, hogy 
gyermeke jóval a várt időpont 
előtt érkezik. A kis élet éretle-
nül, felkészületlenül csöppen a 
világba, és minél korábban ér-
kezik, annál több problémával, 
így az agy, a tüdő, a keringés, az 
emésztőszervek, a kiválasztás, 
a bőr, illetve a hormonális és az 
immunrendszer éretlenségéből 

származó gondokkal kell meg-
küzdenie.

A korszerű koraszülött ellátás 
révén már a 28. várandóssági hét 
előtt született, általában 1000 g 
testsúly alatti koraszülöttek is jó 
eséllyel életben tarthatók. A cél 
nyilván nem lehet csak ez, ha-
nem mind a gyermek, mind a 
család számára a minőségi élet 
biztosítása, így a későbbi köz-
ponti idegrendszeri, szemészeti 
és pulmonológiai problémák 
megelőzése, vagy időben törté-
nő kezelése.

Az elmúlt évtizedben az 
egészségügyi mutatók közül az 
újszülöttek és a koraszülöttek 
gyógyításában sikerült elérni a 
legnagyobb fejlődést. Hazánk-
ban 2013 óta 30 százalékkal 
csökkent a csecsemőhalandóság 
– jelenleg 5 ezrelék körüli.   SZV

„A Gemenc ma”: új kötet a meseszép erdőről
A lenyűgöző ártéri erdőt igé-
nyesen bemutató, hiánypótló 
album jelent meg „A Gemenc 
ma” címmel.

A könyv elkészítésének ötlete a 
több Szekszárddal kapcsolatos 
kötetet, így a „Szekszárd ma” 
című albumot is jegyző Vitéz 
Attila fejében fogant meg. Az 
ötletgazda-kiadó elmondta, mi-
vel nem lehetett kereskedelmi 
forgalomban Gemencről szóló 
könyvet kapni, ezért hiánypót-
lónak is szánta a kiadványt.

Mint tudatta, olyan könyv 
elkészítésére törekedtek, mely 
bemutatja a Szekszárdot kör-
bevevő környezetet, annak is 
legnagyobb természeti egysé-
gét, a Gemencet. Hozzátette, 
olyan fiatal fotóst keresett, 
akinek fényképei kevésbé szé-
les körben ismertek. Így talált 

rá László Anasztáziára, akinek 
az elmúlt két évben, illetve ki-
mondottan a könyvhöz készí-
tett fotói láthatók a kötetben. 
A hobbifotós a Gemenc Zrt. 
engedélyével bejutott olyan te-
rületekre is, melyek egyébként 
nem látogathatók. 

Az Elblinger Ferenc közép-
iskolai tanár által a képekhez 
írt szövegek pedig nagy ívű 
tudást és egy igazi természet-
járó, természetszerető ember 
gondolatait tükrözik – fogal-
mazott Vitéz Attila. Hozzáfűz-
te, a könyvet Erky-Nagy Tibor 

tipográfus öntötte végső for-
mába.

„A Gemenc ma” album 120 
oldalon, évszakról évszakra, a 
téltől az őszig haladva tárja az 
olvasó elé a páratlan szépségű 
erdőről készült szemet gyönyör-
ködtető fotókat, légi felvételeket. 
A holtágakról, ártéri tavakról, 
vagy éppen fás ligetekről készült 
fényképek mellett a könyvben 
természetesen nagy hangsúllyal 
jelenik meg erdő állatvilága is. 
A nagyvadak mellett a Gemenc 
emblematikus állatairól – mint 
a rétisas, vagy a fekete gólya – és 
ritkán megpillantható állatokról – 
például a hódról, vagy az aranysa-
kálról – készült fotók és informá-
ciók is megtalálhatók a kötetben.

Az akár (karácsonyi) aján-
dékba is adható kiadvány a 
szekszárdi Tourinform irodá-
ban is megvásárolható.   S. V.

Kadarka lakótelepi parkoló: 
túl a tesztidőszakon

Október közepén vehették 
birtokba a Kadarka lakóte-
lepen élők az újonnan kiala-
kított parkolókat, amelyek 
jól „vizsgáztak” egy hónapos 
tesztidőszakban.

A november 15-i „hivatalos át-
adáson” Ács Rezső polgármester 
elmondta: a mintegy 670 négy-
zetméternyi területen 18 merő-
leges és 10 párhuzamos parko-
lóhelyet alakítottak ki. A 21,2 
millió forintban került beruhá-
zás a JETA pályázati támogatá-
sával valósult meg, melyhez az 
önkormányzat 6 millió forintnyi 

önerőt biztosított. A kivitelező 
KÉSZ Kft. szakemberei az új par-
kolóhelyek kialakítása mellett a 
lépcsőházak bejáratáig vezető 
járdákat és lépcsőket építettek, 
tovább javítva ezzel mintegy 200 
család komfortérzetét. 

Ács Rezső elmondta: a vá-
rosban szűk két év alatt 130 új 
parkolóhely létesült, de – lépést 
tartva a gépkocsipark növeke-
désével – a jövőben továbbiakat 
építenek. A körzet képviselője, 
Gyurkovics János hozzátette: a 
folyamatban lévő Zöldkert utcai 
fejlesztés néhány héten belül el-
készül.   - fl -

Koriphorgolás
Gyere el közénk, ha már tudsz 
horgolni, vagy ha szeretnél meg-
tanulni! „Koripokat” horgolunk 
koraszülött babák számára. Hozz 
magaddal horgolótűt és fonalat, 
ha nincs, akkor mi adunk!

A „koriphorgolás” kellékei: 
1,75-ös, vagy 2-es horgolótű, és 
mercerizált pamutfonal (ami-
gurumi horgolására alkalmas 
fonal, pl. Catania)

Helyszín: EFI iroda (Béri 
B. Á. u. 9–13., a kórház „Lila” 
épülete)

Időpont: november 24. 
(szombat) 13:15 – 18:00 óra
Jelentkezés: 
a 06–74/501–500/787-es, a 06–
30/162–8239 telefonszámon,  
az efiszekszard@tmkorhaz.hu 
e-mail címen, vagy a Tolna Me-
gyei Koriphorgolás facebook 
oldalán. 

Szalagtűző és bál
a katolikus iskolában

Néptánc, palotás és különféle 
népi játékok is szerepeltek a 
programban a Szent József 
Katolikus Iskolaközpont nyol-
cadikosai számára rendhagyó 
módon – az intézmény törté-
netében először – megtartott 
szalagtűzőn és bálon.

A november tizedikén, Márton 
napjának előestéjén szervezett 
búcsúztatót az iskola és a Szent 
Rita Katolikus Óvoda szülői 
munkaközössége közösen ál-
modta meg – a tanárok közremű-
ködésével. A szalagtűző tervét a 
nyolcadikosok osztályfőnöke, 
Szabóné Varjas Ildikó, míg a bálét 
Szegedi Dezső tanár úr vetette fel.

Miközben a város Márton na-
pot ünnepelt a Béla király téren, 
a Katolikus Plébánia közösségi 
háza szalagtűzőnek adott ott-
hont, melyet a hagyományőr-
zés jegyében Márton napi tol-
lasbálként szerveztek meg. Az 
eseményre összes belépő elkelt, 
így kis híján szűknek bizonyult 

a ház, ahol a jövőre ballagó di-
ákoknak név szerint tűzték fel 
a szalagot hetedik évfolyamos 
társaik. Az est során az iskola 
néptáncos csoportja népi játé-
kokat mutatott be Dóczy Anikó 
tanárnő vezetésével.

A közösségi ház díszletének 
kivitelezésében a Katolikus Ba-
ba-Mama Klub anyukái szor-
goskodtak – tollas bál lévén ez 
dominált leginkább a teremben. 
A tombolán a bál támogatóinak 
köszönhetően többféle ajándék 
is gazdára talált: a nyolcadiko-
sok számára Decsi-Kiss János 
újságíró-képzőművész ajánlott 
fel egy Mikulás-partyt a szálkai 
táborában, de ékszereket, érté-
kes könyveket, és karácsonyi 
családi fotózást is kisorsoltak. 
A tombolából befolyt összegből 
az iskola karácsonyi ajándéko-
kat vásárol osztályainak: olyan 
tanulást segítő eszközöket, ame-
lyeket az órákon, a napköziben 
tudnak hasznosítani diákjaik. 
 Gy. L.
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03794)

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

(03795)(03796)

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.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
November 19-től november 23-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03790)

MENÜ November 19. November 20. November 21. November 22. November 23.

„A”
1050 Ft

Marhagulyás Csontleves Zöldborsóleves Tojásleves Grízgaluska
leves

Ízes
derelye

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Rácos
halfilé

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Budapest
ragu,
rizs

„B”
1050 Ft

Marhagulyás Csontleves Zöldborsóleves Tojásleves Grízgaluska
leves

Csirkehússal 
rakott brokkoli

Vadas
marha,

makaróni
tészta

Sült csirkecomb, 
zöldséges
bulgurral

Rántott sertés-
borda, fűszeres 

parázs-
burgonya,

savanyúság

Rakott
karfiol

Napi
ajánlat
950 Ft

Sertésborda 
rántva,
tepsis

burgonya,
 savanyúság

Sertésborda 
rántva,
tepsis

burgonya,
 savanyúság

Sertésborda 
rántva,
tepsis

burgonya,
 savanyúság

Sertésborda 
rántva,
tepsis

burgonya,
 savanyúság

Sertésborda 
rántva,
tepsis

burgonya,
 savanyúság

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Roston csirke-
combfilé,

karottás rizs

Roston csirke-
combfilé,

karottás rizs

Roston csirke-
combfilé,

karottás rizs

Roston csirke-
combfilé,

karottás rizs

Roston csirke-
combfilé,

karottás rizs

Múltidéző séta a „rejtett” izraelita sírkertben
Sokan talán nem is tudják, 
mennyire egyedülálló kul-
turális kincset rejt Szekszárd 
iparterületi övezete.

A Mátyás király utca vasúton túli 
„oldalán” indulnunk útnak, hogy 
a Hajléktalan Szállót és néhány 
lakóházat elhagyva, egy keskeny 
szorgalmi bejárón végighaladva 
szemünk elé táruljon a város 
több száz éves izraelita temetője, 
annak különleges atmoszférával 
bíró ravatalozójával.

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum és a Szekszárdi Izraelita 
Hitközség szervezésében no-
vember 8-án nagy érdeklődés 
mellett járhattuk be e félreeső 
helyen fekvő sírkertet, amely 
már annak – a zsinagógával 
együtt keletkezett – hivatalos, 
1896-os telekkönyvi bejegyzése 
előtt is temetkezésre szolgált.

Friedmann Tamás, a hitköz-
ség elnöke méltatta a jelenleg 
is működő temető jelenlegi 
állapotát, amely – mint mond-
ta – 30-40 éve nem volt ilyen 
rendezett, mint manapság. 
Emlékeztetett: Szekszárdon a 
zsidóság a 19. század második 
felében jelent meg, számuk 
1910-ben már elérte a 800 főt. 
A közösség első imaháza a Be-
zerédj utca ma emeletes tömb-
házakkal teletűzdelt részén állt, 
amelyet az új zsinagóga 1897-es 

elkészültéig használtak. A Ho-
lokausztot követően már csak 
időszakosan zajlott hitélet a 
mai Művészetek Háza épületé-
ben, hiszen a megyeszékhelyről 
több, mint négyszáz zsidó vesz-
tette életét e vészterhes korban.

Kaczián János helytörténész, 
nyugalmazott levéltári főtaná-
csos visszapörgetve az idő ke-
rekét elmondta, Szekszárdon 
több neves izraelita család élt: 
ilyen volt a Széchenyi utcában 
lakott Leopold família. Dr. Le-
opold Kornél a Tolnavármegye 
című lapot szerkesztette, s nem 
mellesleg a hitközség világi 
elnöke volt. Testvére, Sándor 
bankigazgatóként tevékenyke-
dett, míg a másik fivér, a föld-
birtokos, jogász és szociológus 
ifj. Leopold Lajos Babits-csal, 
Adyval és Csók Istvánnal is ba-
ráti viszonyt ápolt.

A család sírja természetesen a 
helyi izraelita temetőben talál-
ható. A zsidó közösséghez tarto-
zott a hazafias érzelmű Pirnitzer 
család tagja, Antal is, aki az első 
szekszárdi emeletes épület, a Pir-
nitzer Áruház tulajdonosa volt, 
vagy a híres Erdős pék, akinek 
több rokona szintén a holokauszt 
áldozata lett 1944-ben.

A helyi izraelita vallású pol-
gárok zömmel értelmiségi terü-
leten tevékenykedtek: jogászok, 
ügyvédek, törvényszéki tisztvi-
selők, vagy – miként dr. Kele-
men Endre is – orvosok voltak. 
Mások az ipart, kereskedelmet 
vitték: likőrgyárat működtettek 
a mai Stuttgart-udvar mellett, 
bornagykereskedéssel foglal-
koztak, fatelepet vezettek.

A Salamon testvérek fűszer és 
csemegekereskedést vezettek az 
Augusz-ház alatt, de a séta során 

nem feledkeztek el megemlé-
kezni a sokak által ismert Mayer 
Rezső bácsiról sem, aki szintén 
e helyütt nyugszik. Felidézték az 
áldozatok emlékét is, így Rubins-
tein Mátyás, az utolsó szekszárdi 
főrabbiét, aki 82 évesen önként 
vállalta, hogy a deportáltakkal 
együtt Auschwitzba vigyék…

A mintegy 8000 négyzetmé-
teren fekvő sírkertben ez idáig 
1100 kegyeleti szertartás zajlott. 
A belvárosi zsinagógát annak 
1897-es felszentelésekor első 
rabbija, Ungár Simon „a szeretet, 
az együttműködés és a kultúra 
házává” kívánta tenni. Ha csu-
pán ez utóbbi jelzőt is, de valamit 
mégiscsak sikerült „átmentenie” 
az utókornak e patinás épület je-
lenlegi funkciójában.  Gy. L.
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Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. I. törvény alapján 
pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztály Zöldfelület-kar-
bantartó Csoportjába zöldfe-
lület-karbantartó munkakör 
betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.

NŐI ŐSZI - TÉLI 

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Méret: 36–42-ig. • Egyes termékek 3.900,- Ft – 5.900 Ft-ig

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Domino Üzletház (bejárat a Mátyás király 

utca felöl) Euronics műszaki áruház mellett)
November 22., csütörtök 09:00 – 12:00 óráig

(03805)

Érdekesség, hogy az izraelita 
sírkert 1912-ben épült rava-
talozójánál az eredetileg a 
zsinagógánál állt – mára az 
idő által megviselt – holo-
kauszt dombormű is helyet 
kapott. A Konrád Sándor 
helyi kőfaragó által 1946-
ban készített sztélé helyett, 
a zsidó hitközség kezde-
ményezésére 2004-ben egy 
új mementó létesült a mai 
Művészetek Háza épülete 
előtt – Szatmári Juhos Lász-
ló szobrászművész alkotása.



10 112018. november 18. 2018. november 18.

Az EAAD kampánynyitó 
szakmai napján dr. Kertész 
Ágnes, a Balassa János Kór-
ház Pszichiátriai Osztályá-
nak osztályvezető főorvosa, 
dr. Zonda Tamás neuroló-
gus, pszichiáter, valamint 
dr. Susánszky Éva, a Sem-
melweis Egyetem Magatar-
tástudományi Intézetének 
docense tartott előadást. 

November 11-ei rejtvényünk megfejtése: Ivan Turgenyev, Apák és fiúk
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nagy Attila. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését november 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ma jöjjetek Krisztus Atyjának áldásáért!
„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az 
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek 
elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan 
a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze 
felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a ki-
rály a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököl-
jétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete 
óta...”  (Máté 25, 31–34)

Most, az egyházi esztendő utolsó 
heteiben, amikor a Biblia fényé-
ben tekinthetünk a jövőbe, meg-
kerülhetetlenül szembesülünk 
az utolsó ítélet jelenetével. Jézus 
Krisztus maga beszél arról, hogy 
vissza fog térni – mindenki szá-

mára láthatóan és egyértelműen 
–, és ítéletet tart a népek között.

A nagy elválasztás ideje lesz 
ez, ahol végleg ketté válik: az 
örök élet és halál, az igaz és a 
hamis, az isteni és az istentelen. 
Jézus szavaiból kiderül, hogy az 

válik majd el egymástól, ami – 
igaz még összekeveredve – már a 
jelenben megvan. A jövőbeli íté-
let az azt megelőző jelen állapo-
tát teszi világossá és véglegessé.

Ebben a feszültséggel teli je-
lenetben az egyik legbiztatóbb 
kifejezés az „Atyám áldottai” 
megszólítás. „Jöjjetek” – mondja 
nekik – „örököljétek az országot, 
amely készen áll számotokra”. 
Ez a biztatás, a jóhír a jelennek, 
a mának szól! Most lehet és kell 
Krisztus Atyjának áldását ma-
gunkra venni és akkor miénk a 
mennyek országa! Amíg tart a 

ma, addig hallatszik mindenki 
számára Jézus tárt karokkal fe-
lénk forduló hívása: „jöjjetek...” 

Most mindenkinek szól a hí-
vás, ma vár mindannyiunkat: 
kicsiket és nagyokat, erőseket és 
gyengéket, erős hitűeket és kétel-
kedőket. Nincs olyan élethelyzet, 
amiből ne lehetne hozzá sietni és 
venni Krisztus kegyelmét, irgal-
mát, szeretetét és erejét – ez az 
Atya áldása a jelenben! Ez az 
egyetlen reménység a jövőben! 

 Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

Közel száz diák szavalt és énekelt a Baka-versenyen
A Baka István Általános Iskola 
az idei tanévben 16. alkalom-
mal hirdette meg az intéz-
mény névadójára emlékező 
irodalmi és művészeti verse-
nyét Szekszárd általános is-
kolás tanulói és nagycsopor-
tos óvodásai részére.

A hagyományos rendezvényre a 
megyeszékhely szinte valameny-
nyi iskolájából és óvodájából ér-
kezett nevezés. Az őszi szünet 
után kellőképpen kipihenten, 
november 6-án, kedden 97 tanu-
ló mérte össze tudását szavaló-
versenyen, helyszíni szövegalko-
tásban, kommunikációs, illetve 
énekversenyen. A Baka István 
irodalmi és művészeti verseny 
korcsoportonkénti legjobbjai a 
délutáni díjátadón vehettek át 
jutalmakat, és itt hirdették ki a 
meghirdetett rajzpályázat nyer-
teseit is.

A Baka István verseny 
győztesei

Szavalóverseny, 3. évfolyam: 
Ruppert Kristóf (Garay J. Általá-
nos Iskola és AMI). 4. évfolyam: 
Győri Lili (Babits M. Általános 
Iskola). 5–6. évfolyam: Varga 
Panna (Baka I. Általános Isko-
la). 7–8. évfolyam: Föglein Liza 
(Dienes V. Általános Iskola).

Szövegalkotó verseny, 4. év-
folyam: Geösel Panna (Dienes 

V. iskola). 5–6. évfolyam: Aranyi 
Panna (PTE Gyakorló Általános 
Iskola). Kommunikációs verseny, 
7–8. évfolyam: Dávid Nóra, Hor-
váth Barnabás (Babits M. iskola).

Énekverseny, 3–4. évfolyam: 
Ambrus Franciska (Baka I. is-
kola). Felső tagozat: Bognár 
Zsanett és Imreh Csenge (mind-
kettő Babits M. Általánis Iskola).

A rajzverseny díjazottjai, 1. 
évfolyam: Felkl Emma és Radó 

Bertalan (mindkettő Baka I. is-
kola). 2. évfolyam: Andi Hanga 
és Amairi Dóra (mindkettő 
Baka I. iskola). 3. évfolyam: Kö-
rösztös Adrienn Szonja (Garay J. 
iskola), Döbrösy Zsejke, Pozso-
nyi Kira és Keszthelyi Kamilla 
(mindhárom Baka I. iskola). 4. 
évfolyam: Sinkó Dorka (Dienes 
V. iskola), Bali Boglárka (Babits 
M. iskola). Felső tagozat: Bánki 
Jázmin (PTE Gyakorló iskola).

Díjazott nagycsoportosok: 
Kertész Noel Zoltán (1. sz. Óvo-
da Kindergarten), Daradics Adél 
(Wunderland Óvoda), Gyuris 
Zója és Wéber Milla Liza (mind-
kettő „Az Én Ovim” Óvoda és 
Bölcsőde), Nagy Dana és Koller 
Zselyke Anna (mindkettő Szent 
Rita Katolikus Óvoda), Vámosi 
Emília, Hegedűs Soma és Ellen-
bacher Dorka Jázmin (mindhá-
rom Gyermeklánc Óvoda „Kert-
város”).   SZV
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Prózával emlékeznek 
Babitsra

A Társadalmi Egyesülések Tolna 
Megyei Szövetsége és a Nők Szek-
szárdért Egyesület immár tizen-
egyedik alkalommal emlékezik 
meg Babits Mihály születésnap-
járól. Szekszárd költőjének emléke 
előtt – születésének 135. évfordu-
lóján – ismét vers- és prózamondó 
programmal tisztelegnek, erre várja 
a civil szervezetek tagjait és minden 
érdeklődőt 2018. november 27-én 
(kedd) 14:00 órakor, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum könyvtárá-
ba. A szervezők kérik, hogy a részt-
vevők legkésőbb november 20-ig 
jelentkezzenek két választott mű 
címének, írójának megjelölésével.

A rendezvény befejezéseként 
– hagyományokhoz hűen – Ba-
bits Mihály szobránál mécsesek 
gyújtásával is kifejezzük tisztele-
tünket. Jelentkezni az alábbi tele-
fonszámokon lehet: 74/316–099, 
30/491–1050, 20/970–7246, vagy 
70/424–9419.

Kampány indult a depressziós tünetek ellen
Eddig közel négyszáz fiatal 
találkozott egymással és cse-
rélt eszmét a depresszió és az 
öngyilkosság megelőzését 
célzó kampány Szekszárd és 
a megye iskoláiban.

A depresszió felismerését és ke-
zelését elősegítő „Európai Szövet-
ség a Depresszió Ellen” (EAAD) 
program indított érzékenyítő 
foglalkozások nem csak a 15-25 
éves korosztályban, de a 65 éven 
felülieknek is. A rendezvényeket 
hazánkban a Végeken Egészséglé-
lektani Alapítvány bonyolítja le. A 
kampányban jelentős mértékben 
támaszkodnak az önkéntességen 
alapuló szervezetek munkájára, 
hiszen ők azok, akik munkájuk-
ból kifolyólag sűrűn találkoznak 
a lakosság veszélyeztetett kor-
csoportjaival. Érdekesség, hogy 
a program alatt a mentálhigiénés 
ellátások igénybe vétele közel 40 
százalékkal nőtt.

Az alapítvány október 27-én, 
a piactéri „Placc” Közösségi 
Térben tartott kampánynyitóján 

Pócs Margit, az önkormányzat 
civil kapcsolatokért felelős refe-
rense, a Mentálhigiénés Műhely 
vezetője örömtelinek nevezte, 
hogy a projekt épp Szekszár-
dot választotta. Méltatta a civil 
szervezetek által nyújtott támo-
gatást, akik nagyban hozzájá-
rulnak a projekt sikerességé-
hez. A pályázat lényegi eleme, 
hogy az ifjúságot felkészítse 
arra, miként figyeljenek job-
ban egymásra. Ennek során az 
Ady Endre Szakképző Iskola, a 
Csapó Dániel Szakgimnázium 
és Szakközépiskola, a Garay 
János és az I. Béla Gimnázium, 
a Kolping Katolikus Szakképző 
Iskola, valamint egy-egy tamási 
és bátaszéki középiskola diákjai 
vehettek részt a programon.

Pócs Margit úgy tapasztalja, 
a fiatalok ki vannak éhezve az 
ilyen jellegű segítségre. Akadnak 
köztük olyanok is, akik kortárs 
segítőként szeretnének közremű-
ködni a programban. A trénin-
gen hetvenöten kaptak ez irányú 
felkészítést, míg az önkéntes csa-

ládi nap keretében közel kétszáz 
fő érdeklődőt fogadtak.

A projekt ötezer főt kíván meg-
célozni a már említett célcsopor-
tokon belül – erről már a Végeken 
Egészséglélektani Alapítvány ku-
ratóriumi tagja, Székely András 
beszélt a megnyitón. Elmondta, 
a program hazai előzményének a 
Kopp Mária orvos-pszichológus 
által indított hasonló kezdemé-
nyezések tekinthetőek. Szekszár-
don és környékén ötven eseményt 
terveznek lebonyolítani, amely a 
lakosság viselkedésének vizsgála-
tától az önkéntes „kapuőr” kép-
zéseken át az iskolalátogatásokig 
sok terültre kiterjed.

Az EAAD program négy 
szinten avatkozik be a depresz-
sziós betegek hatékony felisme-
rése érdekében: a háziorvosok 
felkészítésében, a közösségi 
kampányokban, a közösségi se-
gítők (kapuőrök) képzésében, 
valamint a kockázati csoportok 
felkutatásában. Ezek közül a há-
ziorvosoknak kulcsszerep jutna, 
hiszen nekik kell észre venniük, 

hogy az alvás- vagy evészavarral 
hozzájuk fordulók gondjai hátte-
rében súlyosabb problémák áll-
nak. Véleménye szerint komoly 
negatív felhangja van a hazai 
pszichiátriai ellátásnak: ezért lé-
nyeges a kockázati csoportoknál 
a speciális információátadás.

Köszöntőjében a segítő szer-
vezetek munkáját emelte ki, 
akiknek kulcsszerep jut a ha-
zai ellátórendszerben, hiszen a 
pszichiátriai ellátásnak sokszor 
korlátozottan nyílik módjuk 
foglalkozni egy-egy esettel. 
Emiatt is kívánnak olyan há-
lózatot kialakítani, amelyben 
feladatokat vállalhatnának át a 
szakmai szervezetek.  Gy. L.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(03802)
•  Novemberben utazzon Egyiptomba. 

repülővel, All. Inc. ellátással már 55.900,- Ft/fő+ill.

•  Szilveszter Marokkóban repülővel 116.990,- Ft/fő + ill.

•  Ausztria- síelés – pályaszállás félpanziós
ellátással 4 éj 44.000,- Ft/fő

Foglalja le most jövő évi nyaralását előfoglalási kedvezménnyel 
irodánkban!

Ajánlataink:
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A terepkerékpározás új fellegvára lehet Szekszárd
A terepkerékpárosokat álta-
lában a természetesen dim-
bes-dombos területek vonz-
zák. Ilyen helyeken zajlanak 
a versenyek világszerte, s így 
került képbe korábban Sötét-
völgy is, ahol 1998–99-ben 
országos bajnokságot is ren-
deztek. Mostanában azonban 
egyre inkább hódítanak a vá-
rosi (lakó)környezetekben ki-
alakított pályák, ahol minden 
a nézők szeme előtt zajlik. Mint 
például a Szekszárdon a közel-
múltban másodszor megren-
dezett Magyar Kupa futamon.

A rendező szekszárdi sportköz-
pont, s annak vezetője, Csillag 
Balázs az új dolgokat keresve 
ráérzett arra, hogy a Baka István 
Általános Iskola környéke min-
den szempontból ideális ahhoz, 
hogy egy bringás terepverseny 
helyszíne legyen. Erre a kerék-
páros szövetség szakbizottsága 
is azonnal ráharapott, és tavaly 
mindjárt egy Magyar Kupa fu-

tammal debütálhatott a pálya, 
amely vonalvezetésével, rámpái-
val feladta a leckét még a legjob-
baknak is.

A magyar bajnokság utáni leg-
rangosabb hazai versenyen min-
denki itt volt, aki él és mozog a 
cyclecrossban idehaza. Egyedül 
a válogatott legjobbja, Vas Balázs 
hiányzott, aki éppen Ausztriá-
ban próbált pontokat gyűjteni, 
hogy ott lehessen a legközelebbi 
Világ Kupa versenyen.

„Nagyon szeretnénk, ha 
Szekszárd tartósan jelen len-
ne a sportág vérkeringésében” 
– mondta a még mindig aktív 
Cser Gábor szakági szövetségi 
kapitány, jelezvén, hogy a szek-
szárdi pálya a bringások körében 
is kedvező fogadtatásra talált. 
„Bízom abban, hogy ez a remek 
pálya és a környezte minden év-
ben valamilyen rangos verseny-
nek ad otthont. Érezzük a foga-
dókészséget erre a városvezetés 

részéről is” – halottuk az egykori 
országúti kerékpárversenyző-
től, aki Szekszárdot a Gemenci 
Nagydíj alapján már a szívébe 
zárta, és örömmel tért vissza.

Hogy milyen rangosabb ver-
senyt rendezhetne legközelebb a 
megyeszékhely? Nos, ahogy az 
országúti kerékpárban, úgy a te-
rep szakágban is vannak külön-
böző kategóriák a Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetségnél (UCI). 
Megeshet, hogy akár már jövőre 
egy C-kategóriás viadalt rendez-
nének itt.

A sportág népszerűsége vi-
lágszerte egyre nő. Hazánkra 
még a Budapest-centrikusság 
a jellemző, de hogy ez ne így 
legyen, azért Szekszárd is sokat 
tehet. S nem csupán a pályáival, 
versenyeivel, de azzal is, ha a 
különböző utánpótlás kategóri-
ákban most remeklő gyerekek-
ből később is versenyző lesz. Ki 
tudja, talán egyszer a cyclecross 
is bekerül a (téli) olimpia prog-
ramjába...    B. Gy.

Elindul-e felfelé az újra meccset nyerő FGKC?
Másfél hónap után nyert 
újra tétmérkőzést a Szek-
szárdi FGKC NB I/B-s női ké-
zilabda csapata, amely az el-
múlt vasárnap hazai pályán 
3 góllal verte a sereghajtó 
Haladást.

A Fekete Gólyák gárdája ezt 
megelőzően szeptember 21-én 
örülhetett utoljára győzelem-
nek, amikor a bajnokság má-
sodik fordulójában pályavá-
lasztóként magabiztosan verte 
a Rinyamenti KC együttesét 
(29–21). Ezt követően azon-
ban hullámvölgybe került a 
szekszárdi csapat, amely előbb 
a Kozármislennyel szemben 
kiesett a Magyar Kupából (24–
26), majd az NB I/B Nyugati 
csoportjának pontvadászatá-
ban „szaladtak bele” néhány 
nagy különbségű vereségbe.

Az FGKC amúgy sem bő 
keretéből – a nyáron eliga-
zoló Tauker Erika mellett két 
gólerős átlövő, Weigel Zita és 
Kaveczki Edina is visszavonult 
– idény közben Tutti Kata is 
távozott, de sérülések is hát-
ráltatták a munkát. Csak az 
elmúlt évek sikereihez szokott 
rajongóknak volt meglepetés a 
mezőny két legjobb gárdája, a 
Szombathelyi KKA és NEKA 
ellen elszenvedett 21 gólos (!) 
vereség...

Az október 20-i, kozármisle-
nyi bajnokin Horváth Szimo-
netta helyett már a korábbi tré-
ner, Tabajdi Ferenc irányította 
a Fekete Gólyákat. „Az elmúlt 
hetek eredményeitől mélyen 
levő csapatot próbáltam felráz-
ni, mérsékelt sikerrel. Küzdeni 
tudásban, akaratban többet 
adtunk, de látszik, hogy nin-
csenek éppen csúcsformában a 
játékosok. Egy-két biztató pil-
lanat azért volt, erre kell épít-
kezni és főleg sokat dolgozni” – 
nyilatkozta a 14 gólos baranyai 
sikerrel (31–17) zárult talál-
kozót követően a szekszárdiak 
mestere.

Nos, a Pénzügyőr elleni ide-
genbeli találkozón még kevés-
bé volt érzékelhető a javulás, 
a szekszárdiak akaratgyengén 
játszottak, s az elkövetett tech-

nikai hibák vagy eladott labdák 
magas száma sem a megfelelő 
koncentrációról árulkodott. 
Jól jött a bajnoki szünet az FG-
KC-nak, s úgy tűnik, némiképp 
sikerült rendezni a sorokat.

A csapattól időközben távo-
zó Grénus helyére visszatért a 
rutinos Reisch Gabriella, akivel 
– és a sérülésből hat hét után 
visszatérő Gyenis Patríciával 
– stabilabb lett a szekszárdiak 
védekezése. A pont nélkül se-
reghajtó Szombathelyi Haladás 
ellen csak a győzelem lehetett 
elfogadható, s ennek megfele-
lően is kezdtek a Gólyák, akik 
Nagy Szilvia és Fehér Tímea 
góljaival szerzett előnyt, és 
végig vezetve meg is nyerte az 
összecsapást (24–21).

„Nem vagyunk bombafor-
mában, de fegyelmezetten és 

koncentráltan kézilabdáztunk 
a mérkőzés legnagyobb részé-
ben. Sajnos a végére elfárad-
tunk és szétestünk. Ezen van 
még mit javítani. Az viszont 
bíztató, hogy ezen a fontos 
találkozón egy pillanatig sem 
hagytuk az ellenfelet reálisan 
bizakodni a győzelemben” – 
mondta a lefújást követően Ta-
bajdi Ferenc.

A hét forduló alatt 4 pon-
tot gyűjtő szekszárdiak pilla-
natnyilag az utolsó előtti, 11. 
helyen állnak, ám hátrányuk 
mindössze két pont a közép-
mezőnyt vezető, 6. helyezett 
Nagyatád mögött. Hogy Schell 
Gabrielláék elindulnak-e fel-
felé a tabellán, az a következő 
három mérkőzésen (is) múlik, 
amikor is a közvetlen rivális 
DKKA U19, a Pázmánd és a 
Dorog otthonában lépnek pá-
lyára...   - fl –
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Futsal. Egy hónappal a két 
szomszédvár bajnoki találko-
zóját követően ezúttal Magyar 

Kupa mérkőzésen csapott össze 
a Tolna-Mözs és a Szekszárd FC 
élvonalbeli női futsal csapata. 

A szekszárdiak október elején 
magabiztosan, 4–0-ra győztek 
a tolnai sportcsarnokban. Az 
újabb siker azonban elmaradt, 
a címvédő, igazi kupaspecialis-
ta hazaiak Halászi duplájával 
legyőzték Micskó Márk együt-
tesét (2–1). A szekszárdiak – 
akiknél az előző szezon végén 
visszavonulását bejelentő csa-
patkapitány, Horváth Katalin 
fél év után ismét magára öltötte 
a sárga-fekete szerelést – gólját 
Beke szerezte. Az Agenta-Gir-
ls gárdája vasárnap este (18:00 
óra) a még pont nélkül álló 
TFSE gárdáját fogadja.

Labdarúgás. Megszakadt a 
Szekszárdi UFC fordulók óta 
tartó negatív sorozata. Kvan-
duk János vezetőedző csapata 
az NB III-as labdarúgó baj-
nokság Közép-csoportjának 
14. fordulójában Kecskeméten 
szerzett pontot (1–1). A két 
várakozás alatt szereplő gárda 
összecsapásán az első félidő-
ben a hazaiak, a másodikban az 
UFC volt veszélyesebb. A szek-
szárdiak gólját Juhász Máté lőt-
te a 83. percben. A sárga-feke-
ték, akik a pontszerzés ellenére 
két helyet visszacsúszva a 14. 
helyen állnak a tabellán, szom-
baton (13:00 óra) a sereghajtó 
Hódmezővásárhelyt fogadják.

SPORTHÍREK

FOTÓ: SZV
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1. NEKA 14 p.
2. Szombathelyi KKA 14 p.
3. Gyári Audi ETO KC U19 11 p.
4. Mohácsi TE 1888 9 p.
5. Kozármisleny SE 8 p.
6. Rinyamenti KC 6 p.
7. Gárdony-Pázmánd NKK 6 p.
8. DKKA U19 5 p.
9. Pénzügyőr SE 5 p.

10. Dorogi ESE 4 p.
11. Szekszárdi FGKC 4 p.
12. Szombathelyi Haladás 0 p.

Álomszerű kezdés, izgalmas végjáték
Női kosárlabda NB I legutób-
bi játéknapján az Atomerőmű 
KSC Szekszárd egy izgalmasra 
sikerült hajrában verte Győrt.

Jól kezdte a találkozót a Szekszárd 
a bombaerős Rába-partiak ellen, 
és a közelről és távolról egyaránt 
eredményes Eldebrink és Bishop 
vezérletével gyorsan kétszámje-
gyű előnyt szerzett. Az atomosok 
jól védekeztek,  és továbbra is 
remekül céloztak a triplavona-
lon túlról, így a 27. percben már 
huszonhárom ponttal vezettek. 
A harmadik negyed hajrájában 
aztán több hiba csúszott a szek-
szárdiak játékába – 21 eladott 
labda került fel a statisztikai lap-
ra –, a vendégek pedig felszívták 
magukat, és Brown vezérletével 
ledolgozták hátrányukat (38. p.: 
62–62). A KSC végül a hajrá-
ban mutatott jó védekezésével és 
higgadt büntetőzésével négy pon-
tos győzelmet aratott (68–64).

– Álomszerű első félidőt 
produkáltunk. Tudtuk, hogy a 
Győr felszívja magát, de azt nem 
gondoltuk, hogy ennyire a nya-
kunkra jön. Az utolsó percek 
mutatták, hogy vannak vezére-
ink – nyilatkozta Djokics Zseljko 
vezetőedző, akinek csapatából 
Eldebrink 22 pontig, míg Bishop 
13 pontig és 8 lepattanóig jutott.  
 SZV
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AGÓRA MOZI
November 18., vasárnap

14:30 |  A végzet órája
17:00 |  Pizzarománc
19:30 |  Ami nem öl meg

November 19., hétfő

17:00 |  Pizzarománc
19:30 |  Ami nem öl meg

November 20., kedd

17:00 |  Pizzarománc
19:30 |  Ami nem öl meg

November 21., szerda

17:00 |  Pizzarománc
19:30 |  Ami nem öl meg

November 22., csütörtök

14:30 |  A diótörő és a négy 
birodalom

17:00 |  Legendás állatok  
– Grindelwald bűntettei

19:30 |  Egy nap

November 23., péntek

14:30 |  A diótörő és a négy 
birodalom

17:00 |  Legendás állatok  
– Grindelwald bűntettei

19:30 |  Egy nap

November 24., szombat

14:30 |  A diótörő és a négy 
birodalom

17:00 |  Legendás állatok  
– Grindelwald bűntettei

19:30 |  Egy nap

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. november 17–18. 
(szombat – vasárnap) 
Szekszárdi Néptáncfesztivál

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

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

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

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

A belépés díjtalan.

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

Orfeum bérlet, a Turay Ida 
Színház Budapest (musical) 
előadása. Az 1930-as években 
Berlin izgalmas, szabad város. 
Ide érkezik Amerikából Cliff, 
hogy megírja élete nagy regé-
nyét. Azonban, már az első nap 
beleszeret egy angol énekesnőbe 
(Sally), aki a politikához nem ért, 
de annál többet gondol a férfiak-
ról és magáról…

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. november 26. (hétfő) 
– Mozi előtér
Rabszolgasorsra ítélve

A Terror Háza Múzeum a Gu-
lág-GUPVI emlékév keretében 
nyitotta meg „Rabszolgasorsra 
ítélve” című szabadtéri kiállítását 
2015 áprilisában, ennek vándor-
kiállítás változata érkezik most 
Szekszárdra. Az időszaki tárlattal 
annak a 700 ezer magyart depor-
táltnak kívánnak emléket állítani, 
akiket a Szovjetunióba hurcoltak 
a második világháború során, 
vagy azt követően. Közülük 300 
ezren soha nem tértek haza…

A kiállítás megtekinthető de-
cember 2-ig az intézmény nyit-
vatartási idejében.

 
2016. november 26. (hétfő) 
19:00 – Színházterem
Michael Cooney: Nicsak, ki lakik 
itt?

Bánfalvy Stúdió Budapest – 
színházi szabadelőadás.

A bohózat főhőse Eric, aki tár-
sadalombiztosítási csalásokból 
tartja el magát. Ez remekül megy 
mindaddig, amíg megérkezik a 
házba egy társadalombiztosítási 
ellenőr, és innentől kezdve elin-
dul a hazugságok végeláthatatlan 
sorozata. A főbb szerepekben 
Gesztesi Károly, Beleznay End-
re, Száraz Dénes, Kiss Ramóna, 
Bánfalvy Ágnes. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezet „Für-
geujjak, ügyes kezek”  címmel kézimunka foglalkozást szervez.

Program: horgolás, kötés, gyöngyfűzés, karácsonyi apró aján-
dék készítés, saját ötletek megvalósítása

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 14:00 óra
Helye: MVK Tm. szervezete 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

INGATLAN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

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

INGATLAN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

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

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:

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

költségalapú bérlakás

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

2 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

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

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

Kedves egykori Babitsosok!
Iskolánk fennállásának 60. és névadónk születésének 135. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségünkre várjuk a volt „babitsos” 
pedagógusokat és diákokat.

Amennyiben Ön tagja a Babits iskolások nagy családjának, láto-
gasson el hozzánk, és legyen a vendégünk e jeles eseményen!

Az ünnepség helyszíne: Szekszárdi Babits Mihály Általános Is-
kola (7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.)

Az ünnepség időpontja: 2018. november 22. (csütörtök) 16:00
Mindenkit szeretettel várunk!
 A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 
 jelenlegi tantestülete



2018. november 18.16

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

közvetlen a gyártótól.
7140 Bátaszék, Budai u. 1.

Tel: +36–30/252–24–82
(03800)

Építőiparban, vidéki munkára

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
versenyképes bérezéssel.

Jelentkezni a 06–30/267–32–48-as számon lehet.
(03793)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2019/2020-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN 

NYELV (ANGOL VAGY 
NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az  angol 
vagy a német nyelvet. A matematika tantárgy 
oktatása is magasabb óraszámban történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye 
alapján készített rangsor szerint döntünk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

Nyílt nap:
2018. november 30. (péntek) 08:00 – 12:30 óráig

Az érdeklődő diákok és szülők órákon vehetnek részt, és tájékoztatást 
kaphatnak az iskola képzési formáiról.

2018. december 01. (szombat) 08:00-10:00 óráig
Tájékoztatás, beszélgetés az iskola képzési formáiról.

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet
(03798)

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!

(03786)

Telefon: Sárhidi Balázs 06–20/450–77–84, 06–30/944–90–09
E-mail: ridi1987@gmail.com

Ingyenes kiszállítás!

A hirdetés felmutatása
kedvezményre jogosít! 10%

(03803)

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  (03787)


