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1956 

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Liszt 170
Jandó Jenő zongoraművész két 
hangversenyt adott október 
18-án a Vármegyeháza díszter-
mében – Szekszárd így emléke-
zett a zeneszerző, Liszt Ferenc 
170 évvel ezelőtti látogatására 
és az akkor adott két legendás 
koncertre. 
 → 4. oldal

Fehér bot
Klubdélutánt tartott Szekszár-
don a vakok és gyengénlátók 
megyei szervezete a Fehér Bot 
nemzetközi napja alkalmá-
ból. Az eseményen az egye-
sület ajándékkal, tanulmányi 
támogatással jutalmazta a sor-
stársakat.
 → 7. oldal

2016



2 32016. október 23. 2016. október 23.

Rejtélyes ’56-os jegyzetekre bukkantak Illyés hagyatékában
Véletlenül akadt Illyés Gyula 
lányának és vejének kezébe 
az író házának padlásán az a 
napló, amelyet az alkotó az 
1956-os forradalom kitörésé-
től a következő év január 31-ig 
vezetett.

A korábban kiadott, nyolcköte-
tes illyési naplóból hiányoztak 
ennek az időszaknak a feljegy-
zései, s úgy tűnik, ezeket az 
írásokat tudatosan rejtették el a 
padlástérben. Legalábbis ezen 
a határozott véleményen van 
Kodolányi Gyula irodalomtör-
ténész, az alkotó lánya, Illyés 
Mária férje. A jegyzetek ugyanis 
a forradalom leverését követően 
terhelő bizonyítékok lettek volna 
a század kiemelkedő írója ellen.

Az Illyés nevét viselő me-
gyei könyvtárban október 6-án 
tartott kötetbemutatón Elekes 
Eduárdné úgy fogalmazott: a 
jegyzetek kiadása a 2016-os év 
„legjelentősebb irodalomtörté-
neti eseménye”. Az „Atlantisz 
sorsára jutottunk” című, forrá-
sértékű kiadvány nagyjából száz 
nap történetét fogja egybe. A 
laikus szemnek többnyire szinte 
olvashatatlan feljegyzéseket az 
édesapja kézírását ismerő Illyés 
Mária „bogozta ki”, de a modern 

technikát is segítségül hívták a 
szövegek értelmezésében. Az ily-
lyési feljegyzések két fajták: egy 
gyorsan rögzített eseménynapló, 
valamint a napi események kap-
csán leírt gondolatfutam.

Az írás hitelét Illyés Mária 
szerint növeli, hogy az író egyál-
talán nem változtatott rajta – így 
például egyes szereplőkre nézve 
nem éppen hízelgő megjegyzé-
sek is benne maradtak. Az írás 
tisztán megmutatja, mit gondolt 
Illyés – az ő fogalmazásában – a 
„tiszta egű október végi napok-
ról”. Az iratokból kiderül, hogy 
az író nem csak politikailag, 
hanem szellemi és erkölcsi ér-
telemben is helytállt a forrada-
lom napjaiban. Egy kiáltványt 

is fogalmazott, amelyet a „világ 
minden országainak íróihoz és 
irodalmi szerveihez” címzett. 
Ezt azonban akkor Tildy Zol-
tán miniszterelnök-helyettes 
nem engedett felolvasni. Ez is 
közrejátszhatott abban, hogy 
Illyést később nem hurcolták 
meg. A kiáltvány eredetijét ké-
sőbb az alkotó tihanyi házának 
kőasztalában, egy gyógyszeres 
üvegcsében találtak meg. Így 
járt korábban az „Egy mondat a 
zsarnokságról” című, 1950-ben 
írt, de csupán ’56 októberében 
nyilvánosságra került költe-
mény is, amelyet e ház falába 
rejtett el. A forradalmat követő 
megtorlás az írókat – így Déry 
Tibort, Zelk Zoltánt, vagy Bibó 

Istvánt – sem kímélte. A történ-
tek hatására Illyés 1957 február-
jában szanatóriumba került, a 
napló vezetése is itt szakad meg.

A most napvilágot látott ki-
adványban a kor nagy íróinak 
beszélgetései tárulnak fel, de 
arra is fény derül, hogy Illyés 
az „embermentés” közepette 
miként próbálta meggyőzni a 
Kádár-rezsim kulcsembereit a 
felelősségre vonások mellőzé-
séről. A függelékben a francia 
és szovjet írók ’56-tal kapcso-
latos, sokszor nem tárgyilagos 
álláspontjáról, továbbá az ezek-
re küldött, olykor végül fiókban 
maradt válaszlevelekről, vagy 
írószövetségi reakciókról is ol-
vashatunk. 
 Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 23.
(vasárnap)

Október 24.
(hétfő)

Október 25.
(kedd)

Október 26.
(szerda)

Október 27.
(csütörtök)

Október 28.
(péntek)

Október 29.
(szombat)

közepesen felhős, szeles nap
max. 14o , min. 3o

közepesen felhős, szeles nap
max. 17o , min. 6o

közepesen felhős, szeles nap
max. 19o , min. 10o

zápor, szeles nap
max. 17o , min. 11o

közepesen felhős
max. 16o , min. 9o

erősen felhős
max. 15o , min. 7o

erősen felhős
max. 15o , min. 7o

NÉVNAP–TÁR
Október 23. (vasárnap) – Nemzeti Ünnep, Gyöngyvér, Gyöngyi
Gyöngyvér: Arany János névalkotása; jelentése: gyöngytestvér.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér 
becézett alakja.

Október 24. (hétfő) – Salamon
Salamon: héber eredetű; jelentése: békés, szelíd.

Október 25. (kedd) – Blanka, Bianka
Blanka: középlatin-spanyol eredetű; jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.
Bianka: a Blanka név olasz formája; jelentése: fényes, ragyogó, fehér.

Október 26. (szerda) – Dömötör, Amanda, Armand
Dömötör: a Demeter magyar alakváltozata; jelentése: jelentése: Démétérnek, a 
föld istennőjének ajánlott.
Amanda: latin eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Armand: Herman francia megfelelője.

Október 27. (csütörtök) – Szabina, Szabrina
Szabina: latin eredetű; jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
Szabrina:  angol eredetű, a Severn folyó nimfájának a nevéből származik.

Október 28. (péntek) – Simon, Szimonetta, Szimóna
Simon: a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered.
Szimonetta: a Simon olasz kicsinyítőképzős női párja.
Szimóna: héber eredetű; jelentése: meghallgattatás.

Október 29. (szombat) – Nárcisz
Nárcisz: görög eredetű; jelentése: a virág maga.

Forradalmi események elevenedtek meg a Luther téren
Ágyúdörgés, fegyverropo-
gás és lánctalpak csikorgása 
törte meg a hétköznapok 
csendjét Szekszárdon, ahol 
heves harcot vívtak a szabad-
ságharcosok és a Vörös Had-
sereg katonái a Luther téri 
barikádon: az ’56-os forra-
dalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján megrendezett 
egyhetes városi program-
sorozat részeként két napig 
volt látható egy budapesti 
utcai életkép.

Lyukas nemzeti trikolórokkal 
tűzdelt, kövekből és bútorok-
ból épített barikád, „Ruszkik 
haza!” feliratú táblák, katonai 
sátrak, géppuska állások, kora-
beli motorkerékpárok, ágyúk, 
na és persze a T-54-es szovjet 
tank – igen részlet gazdagra si-
kerül az utcai életkép. Ezek kö-
zött járva-kelve az ember köny-
nyen az 1956-os fővárosi harcok 
egyik helyszínén érezhette ma-
gát. A magyar nemzet tragikus, 
ugyanakkor hősies időszakának 
budapesti utcaképét korabeli 
ruhába öltözött, gépfegyveres 
szabadságharcosok és szovjet 
katonák tették valóban élővé, 
miközben az egyik terepjáróból 
a Kossuth Rádió jellegzetes ko-
rabeli híradója szólt.

Szerdán és csütörtökön so-
kan keresték fel az egykori 
Felszabadulás teret. Ez az utcai 
életkép szolgált hátteréül azok-
nak a rendhagyó történelmi 
óráknak is, melyekre a város 
és a környékbeli iskolák diák-

jait, tanárjait invitálta a szer-
vező önkormányzat és Babits 
Mihály Kulturális Központ. A 
térre kilátogató diákok látha-
tó lelkesedéssel szemlélték az 
utcakép minden egyes részle-
tét. Kíváncsian érdeklődtek a 
korabeli ruhákat viselő hagyo-
mányőrzőktől arról, hogy mi-
lyen fegyvereket, terepjárókat 
és motorokat láthatnak itt. Ők 
pedig készséggel válaszoltak a 
fiatalok kérdéseire.

– A diákok számára nagyon 
hasznos, hogy megtekinthet-
nek egy korabeli, budapesti 
életképet. Ők az 1956-os sza-
badságharcról és forradalomról 
legfeljebb a nagyszüleiktől hall-
hattak személyes elbeszéléseket 
– mondta el Huszárikné Böröcz 
Zsófia, a Garay János Gimná-
zium történelem tanára, aki 7. 
évfolyamos diákokkal látogatott 
ki a térre. – A téren megtekint-
hető életképen és az azt alkotó 
tárgyakon keresztül a tanulók 
testközelből is megszemlélhetik, 
milyen eszközöket, fegyvereket 
használtak a szabadságharco-
sok, hogyan zajlottak a forra-
dalom eseményei. A diákoknak 
így teljes értékű élményben lehet 
részük. Az idősebb, 17-18 éves 
fiatalok pedig abba is beleg-
ondolhatnak, hogy ’56-ban az 
akkori kortársaik harcoltak és 
adták vérüket a szabadságért – 
tette hozzá a tanárnő.

Az utcai életképet megeleve-
nítők egy baráti társaság tagjai. 
Bonyhádtól Kecskeméten át 
Nyékládházáig az ország több 
pontjáról érkezett az a 20 hagyo-

mányőrző, akik a Szekszárdon 
„berendezett” 1956-os budapesti 
utcai életképhez szokás szerint 
saját, korhű ruházatukat, fegy-
vereiket, járműveiket hozták el. 
A fegyvereket – ahogy az élet-

képet uraló tankot is – a hatá-
lyos törvényeknek megfelelően 
természetesen hatástalanították. 
A T-54-es harckocsi mellett az 
életkép részét többek között két 
GAZ 69-es terepjáró, egy Ural- és 
egy Dnyeper oldalkocsis motor-

kerékpár, valamint egy 1952-es 
Csepel teherautó, illetve egy 122-
es tarack és egy 45-ös páncéltörő 
ágyú alkotja. Utóbbiakat a két 
nap alatt többször el is sütötték – 
természetesen nem éles lőszerrel.

Szerdán 18 órától az életkép 
részeként a téren álló Csepel te-
herautó platójáról adott koncer-
tet a „Csak így tovább” zenekar, 
később pedig történelmi szám-
háborút tartottak iskolások ré-
szére.
A nagyszabású programsorozat 
– amelynek megrendezésére a 
kulturális központ 3,5 millió 
forintot nyert az 1956-os Em-
lékbizottság pályázatán, s ame-
lyet az önkormányzat még ki is 
egészített – szombaton kortárs 
képzőművészeti kiállítással és 

színpadi kollázzsal, október 
23-án pedig hangversennyel 
és koszorúzással egybekötött 
városi ünnepséggel folytatódik. 
(A hétvége programját lapunk 
14. oldalán olvashatják.) 
 Forrás: kadarka.net

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Liszt 170: emlékhangverseny a Vármegyeházán
Liszt Ferenc első szekszárdi 
koncertjére emlékezve Jandó 
Jenő Kossuth-díjas zongoramű-
vész adott ünnepi hangversenyt 
a Vármegyeházán, október 18-
án. A dátum és a helyszín is be-
szédes: a világhírű zeneszerző 
170 évvel ezelőtt éppen ezen a 
napon tartott két legendás kon-
certet a szekszárdi megyeháza 
dísztermében.

„Lépj közénk, zenék kirá-
lya! Légy hazádtól üdvözölt!” 
– így kezdődik Garay János 
„Liszt Ferenchez” című verse, 
ezzel köszöntötte a hangver-
seny közönségét Orbán György 
előadóművész, az est műsorköz-
lője. A hallgatóságot dr. Horváth 
Kálmán megyei kormánymegbí-

zott és Ács Rezső polgármester 
üdvözölte a jeles eseményen. A 
város első embere kiemelte: Liszt 
Ferenc életében fontos szerepet 
játszott a megyeszékhely. „Har-
minc éves kapcsolat fűzte Szek-
szárdhoz és lelkendezve nyilat-
kozott a városról” – mondta. 
Liszt Ferenc 1846-ban báró Au-
gusz Antal meghívására érkezett 
a városba, ahol két koncerttel 
örvendeztette meg a közönséget. 
„A mai hangversennyel ennek 
az eseménynek szeretnénk mél-
tó emléket állítani” – emelte ki a 
polgármester.

Az emlékhangverseny a város, 
a Tolna Megyei Kormányhivatal 
és a Wosinsky Mór Megyei Mú-

zeum együttműködésében jött 
létre, de a szervezésben elévül-
hetetlenek Lányi Péter szekszár-
di zongoraművész érdemei is. A 

történeti hűséghez ragaszkodva 
Jandó Jenő két koncertet adott: az 
elsőt délben, a zeneiskola diákjai 
hallgathatták meg, az estire pedig 
a nagyközönséget várták. A jubi-
leumra a város önkormányzata 
felújítatta díszteremben – Lányi 
Péter szavai szerint a kontinens 
egyik legjobb akusztikájával ren-
delkező koncerttermében – álló, 
angol mechanikás Förster zon-
gorát, amelyen a Kossuth-díjas 
zongoraművész Liszt Ferenc 
műveit játszotta. Felcsendült töb-
bek között két Petrarca-szonett, 
a Rigoletto-parafrázis, az É-dúr 
és Á-dúr legenda, valamint a 8. 
magyar rapszódia, amelyet Liszt 
szekszárdi barátjának, Augusz 
Antalnak ajánlott.  - wj -

Érezze át korunk ifjúsága 1956 valóságát!
Hatvan éve a tízen- és hu-
szonéves fiatalok nem azért 
mentek az utcára, hogy hő-
sök legyenek, hogy a törté-
nelemkönyvek lapjaira kerül-
jenek. Azért tettek így, mert 
bíztak benne, hogy a szabad-
ság eszméje elsodorhatja az 
elnyomó rendszert, amely-
ben kénytelenek voltak élni.

Erről ejtett szót dr. Haag Éva, 
Szekszárd alpolgármeste-
re október 17-én, az 1956-os 
forradalom hatvanadik évfor-
dulójára emlékező szekszárdi 
rendezvénysorozat megnyitó-
ján, a Babits Mihály Kulturális 
Központban. A Márványterem-
ben „Törött rácsok” címmel Le-
hel Jenő fotóiból nyílt kiállítás, 
aki a forradalom eseményeit 
örökítette meg – sajátos, rá jel-
lemző látásmódban. Lehel alko-
tásai azért is különlegesek, mert 
csupán tíz éve mutatták be őket 
a nagyközönségnek. (Ugyan-
ezen a napon, a mozi előterében 
„Örök rácsok?” címmel Vértes 
Zoltán, dombóvári fotós 2006. 
október 23-án Budapesten ké-
szített felvételeiből nyílt tárlat.)

A hazai és külföldi fotóripor-
terek által 60 éve készített anya-
gok kapcsán az alpolgármester 
említést tett egy tizenöt éves 
lányról, akit Carsten Vagn-Han-
sen dán fotós örökített meg pu-
fajkában, géppisztollyal a kezé-
ben a körúton. Erikát néhány 
nappal később, orvosi köpeny-
ben, segítségnyújtás közben 
lőtte agyon egy orosz katona. 

A róla készült fotográfiát – az 
idei ’56-os bélyegpályázat nyer-
tesét – már a halála után hoz-
ták le a külföldi lapok. „E fiatal 
lány vált Nyugaton a szabadság 
egyik szimbólumává” – hívta 
fel a figyelmet dr. Haag Éva, 
kiemelve egyúttal: „1956 szel-
lemiségét egyéni sorsokon át 
lehet igazán megérteni. Ennek 
a tárlatnak is ez a célja, hogy a 
mai ifjúság átérezzen valamit a 
velük hasonló korú, akkoriban 
fegyvert ragadott korosztály 
mindennapjaiból.”

A megnyitón dr. Pálos Mik-
lós, korábbi megyei közgyűlési 
alelnök vázolta a kommuniz-
mus hátterét a jelenlévő diákok-
nak, kiemelve: az osztály nélküli 
társadalmat hirdető ideológia 
harminc millió meggyilkolt, és 
százmillió, testileg-lelkileg meg-
nyomorított embert hagyott 
maga után. „Ami ’56-ban tör-
tént az eszme ellen, az az ifjúság 
forradalma volt” – fogalmazott 

a szekszárdi ’56-os Nemze-
ti Bizottság egykori tagja, aki 
1968-ban – tartva a retorziótól 
– a forradalommal kapcsolatos 
valamennyi dokumentumát (új-
ságokat, képeket, röpcédulákat) 
eltüzelte. „Ezért is lényeges ez 
a kiállítás, amely átmentette az 
utókornak a szabadságharc tör-
ténéseit” – fogalmazott dr. Pálos 
Miklós, majd kiemelte: egészsé-

ges nemzettudatra, identitásra 
van szükség, s arra, hogy vala-
mennyi magyar szívében ünnep 
maradjon október 23. 

 Gy. L. 
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Lehel Jenő (1917-1997) 
mérnök, amatőr fotómű-
vész, az ötvenes évektől ti-
zenöt esztendőn át a MÁV 
Vasúttervező Intézet klubjá-
ban dolgozott, hátrahagyva 
1400 tekercsnyi, 6x6 cm-es 
fotográfiát. 1956 október 
vége és november eleje között 
készített képei önálló egysé-
get alkotnak életművében. 
Fotónegatívjai az Egyesült 
Államokból kerültek haza, 
amelyekről legelőször 2006 
októberében, a Kolta Galé-
riában mutattak be nagyí-
tásokat. Azóta műveit már 
Erdélyben is láthatta a nagy-
közönség.

Pártok fölött álló, új nemzeti egység jött létre
„Eredményes népszavazáson 
vagyunk túl” – konstatálta 
nemrég a Fidesz európai par-
lamenti képviselőnője, Pelcz-
né Gáll Ildikó az október 2-i 
kvótanépszavazás eredmé-
nyét Szekszárdon.

Az Európai Parlament alelnöke 
október 13-án, a Piactér közös-
ségi terében tartott sajtótájékoz-
tatóján kijelentette: egy a pártok 
fölött álló, új egység jött létre egy 
közös ügy, az illegális bevándor-
lás és az unió migránspolitikája 
ellen. A referendumon 3.3 mil-
lióan vettek részt, az eredmény 
láttán pedig Brüsszelben igen-
csak meglepődtek – tette hozzá.

Emlékeztetett: az EU integ-
rációs politikája kudarcot val-
lott, hiszen a migránsok önálló 
törvények mentén alakítanak ki 
párhuzamos társadalmakat Eu-
rópa-szerte. Hangsúlyozta azt 
is: az illegális menekültáradat 
500 millió polgár biztonságát 
veszélyezteti. Nincs válasz arra, 
hányan érkeztek eddig illegáli-
san a kontinensre, mint ahogy 
arra sem: a regisztráltak közül 
hány jött be hamis dokumen-
tumokkal. Közölte: a kormány 
az alkotmánymódosítás mel-
lett döntött. A népszavazás ér-
vényességét firtató hangokra 
reagálva kifejtette: a szintén 
érvénytelen uniós parlamenti 

választásra a szavazásra jogosul-
tak alig több, mint 28%-a ment 
el, ennek ellenére Brüsszelből 
most újabb eljárást akarnak 
kikényszeríteni Magyarország 
ellen. „Köszönet azoknak, akik 
nemmel szavaztak!”  - jelezte a 
képviselőnő. 

A Fidesz megyei elnöke, Po-
tápi Árpád János a sajtóesemé-
nyen a megyei eredményekről 
ejtett szót, úgy értékelve: Tol-
nában az országhoz hasonlóan 
egy új nemzeti egység jött létre. 
Megyénk az országos átlagnál 
jobban teljesített, de a városok 
is szépen szerepeltek. Szekszár-
don az érvényesen szavazók 
98,26%-a voksolt nemmel, s 

utasította el a tervezett kvótát. 
Potápi leszögezte: elképesztő, 
hogy a migránsok az unió egyik 
országáról a másikra járva azt 
csinálnak, amit akarnak. „Eb-
ben a helyzetben Magyarország 
feladata, hogy területi egységét 
védelmezze” – erősítette meg.

Horváth István, a térség par-
lamenti képviselője valamennyi 
Tolna megyeinek megköszönte 
a népszavazáson való részvételt. 
Csalódottságának adott hangot 
ugyanakkor, amiért a szavazók 
aránya nem érte el az 50%-ot, 
és döbbenetesnek tartja, hogy a 
társadalom egy része közönyös-
séget mutat nemzeti ügyekben. 
 Gy. L.

Jandó Jenő zongoraművész 
az egyik legfoglalkoztatot-
tabb hazai zongorista. A 
klasszikus zeneirodalom 
egyik legkiválóbb előadó-
jaként Beethoven, Mozart 
és Schubert összes zongora-
szonátája, Mozart 27 zongo-
raversenye is szerepel reper-
toárján. Mindezek mellett 
Liszt és Bartók műveinek 
ismerője és tolmácsolója.
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Beszélő számítógépek kellenének, de nem elérhetőek…
Rendezvénysorozattal ün-
nepli a Fehér Bot nemzetközi 
napját (október 14.) a Tolna 
Megyei Vakok és Gyengén 
Látók Egyesülete. Egyfajta 
felvezetésként klubdélután 
tartottak, amelyen vak és 
gyengénlátó írók műveiből 
olvastak fel.

Az egyesület elnöke elmondta: 
a látássérülteket segítő „beszélő 
számítógépek”, s az ezt műkö-
désbe hozó szoftverek, képer-
nyő olvasók  – amire nagy igény 
mutatkozna az egyesület tagjai 
részéről –igen drágák, beszerzé-
sük komolyabb külső támogatás 
nélkül nem elérhető a sorstársak 
számára. Bálványossy Zoltán, az 
egyesület emblematikus tagja 
nagyon képzett ezen a területen. 
A digitális világban otthonosan 
mozgó fiatalembertől megtud-
tuk, hogy egy Braille-írógép ára 
120 ezer forint körül mozog, a 
szoftver ára a legolcsóbb kivi-
telben is 286 ezer forint, míg a 
látássérülteknek az olvasáshoz 
kifejlesztett Braille-kijelző nem 
kevesebb, mint 400 ezer forint-
ba kerül.

Maradjunk csak a legszük-
ségesebb eszköznél, a fehér 
botnál, aminek az ára hatezer 
forint felett van. Tízezret kell 
előteremteni egy beszélő vér-
cukorszint mérőért, ugyaneny-
nyit egy speciális karóráért, egy 
felkaros vérnyomásmérőért pe-
dig elkérnek 32 ezer forintot is. 
Tekintettel a sorstársak anyagi 

helyzetére, és az egyesület for-
ráshiányára, nem tudják besze-
rezni ezeket az életminőségen 
sokat javító eszközöket. Az 
egyesület így a velük szolidá-
ris embereket, a nekik segíteni 
tudó gazdálkodó szervezeteket 
igyekeznek megszólítani, támo-
gatásokat remélve – hallottuk 
Zoltántól, aki tapasztalatból 
tudja, mekkora segítség egy-egy 
ilyen eszköz.

A Fehér Bot napján a megyei 
egyesület három tagjának ad-
hatott tanulmányi támogatást, 
egy sorstárs pedig – aki a leg-
aktívabban segíti az egyesület 
munkáját – egy tablettel ked-
veskedtek. A szervezet által ko-
rábban alapított „Jó fej vagy” díj 
birtokosa, a vak és süket hölgy, 
Szabó Pál Rozália lett. Ajándéka 
egy vadonatúj fehér bot, ami a 
már elhasználódott helyébe lép.

„Igyekszem az egyesület 
munkájába bekapcsolódni. Le-
veleket, adománykérő lapokat 

kézbesítek. Őcsényből járok 
be, jól ismerem Szekszárdot, 
de a fehér bot nélkülözhetet-
len, hogy el ne essek. Emellett 
a hangok után tájékozódom, s 
ha kell, kérdezek a járókelőktől 
– mondta érdeklődésünkre az 
idei díjazott.

A Fehér Bot napja egy jó han-
gulatú együttléttel, vendégség-
gel és ismert szekszárdi, illetve 

környékbeli előadóművészek 
verses-zenés fellépésével zárult 
a Tolna Megyei Vakok és Gyen-
génlátók Egyesületénél. 

 B. Gy.

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

Még szorosabbá válhat a város és a kórház együttműködése
A Tolna megyei Sárszentlőrin-
cen született sebészorvos, 
Balassa János tudós, huma-
nista, de hazafi is volt egy-
szerre – utóbbi jelző azért is 
illeti meg, mert hazafias cse-
lekedetként Magyarországon 
maradt és népét szolgálta.

Erre hívta fel a figyelmet dr. 
Horváth Kálmán kormány-
megbízott az idei Balassa-nap 
alkalmából rendezett díjkiosztó 
ünnepségen, amelyet október 
15-én, a Vármegyeháza díszter-
mében tartottak a híres orvos-
ról elnevezett megyei kórház 
egészségügyi dolgozói számára. 
Balassa Jánosról tudni érde-
mes, hogy a modern magyar 
sebészeti oktatás megteremtő-
jeként jegyzik, aki Európában 
az elsők között alkalmazta az 
általános érzéstelenítést. A kor-
mánymegbízott hangsúlyozta: 
Balassa tudósemberként nem-
csak önmagában a tudományt 
szolgálta – igyekezett azt át is 
adni. „Rövidre szabott életútja 
ellenére komolyan befolyásolta 
az elkövetkezendő évtizedek 
tudományát is” – tette hozzá. 
Mint mondta, fontos, hogy a ma 
orvosai minél nagyobb tudásra 
tegyenek szert, hazánkban szol-
gálva a magyar embereket, hi-
szen nekik „szükségük van az ő 
gyógyító tevékenységükre”.

- Az idei év komoly mérföldkő 
Szekszárd és kórház együttmű-
ködésében – erről már Ács Re-
zső szólt a jelenlévőkhöz. A város 
polgármestere kiemelte: a közös 
gondolkodás eredményeként 
megoldást találnak például az Ybl 
Miklós utcában tapasztalt par-
kolási állapotok felszámolására, 
míg a közterületekre kiültetendő 
virágok a kórházi üvegházakban 
növekednek. Szekszárd első em-
bere kijelentette: a kapcsolatot 
még szorosabbá kívánják fűzni, 
hogy a fejlesztésekkel jobb körül-
ményeket teremtsenek a dolgo-
zók számára, ösztönözve őket a 
maradásra. Ács Rezső szót ejtett 
a Modern Városok Programról 
is, amely a szakképzés erősítését 
is célul tűzte ki, jól hasznosítható 

diplomát, életpályamodellt adva 
a fiatalok részére. „A város min-
denben önök és a kórház mellett 
áll” – hangoztatta a polgármester.

Dr. Németh Csaba kórhá-
zigazgató (kis képünkön), az 
intézmény fokozatosan leküz-
dendő pénzügyi gondjai mel-
lett sikerekről is beszélt. Az év 
elején az intézmény C épülete, 
illetve az elmegyógyászat föld-
szintje és első emelete, majd az 
idén 40 éves Szekszárd-palánki 
telephely is megújulhatott. Az 
onkológián kórtermek kialakí-
tását, nyílászárók cseréjét tették 
lehetővé az eredményes pályá-
zatok, de műtős berendezése-
ket is vásároltak, a napelemes 
energia-termelés révén pedig 
10%-os költségmegtakarítást 
értek el. A Németországból 
ajándékba kapott Smart kisau-
tó a kórházon belüli gyors köz-
lekedést szolgálja, és novem-
berben újra nyílik gyógyszertár 
az intézményben.

Az idén az kórház huszonegy 
munkatársa vonult nyugdíjba, 
míg húszan 25 éves, tízen 30, 
öten pedig 40 éves jubileumi 
elismerést kaptak – derült ki 
az elmondottakból, dr. Németh 
Csaba ugyanakkor üdvözölte a 
fiatal, jól képzett kollégák ér-
kezését. Az igazgató úgy látja: 
a minőséget folyamatosan ja-
vítani kell, s az elégedetten tá-
vozó betegek mellett a kórházi 
dolgozók jobb közérzetére is 
hangsúlyt kell fektetni. Ennek 
kapcsán kollegiális szinten az 

összetartás és az egymás iránti 
tisztelet fontosságát emelte ki. 

A Balassa-nap elismerései
Miniszteri elismerő oklevél: 

dr. Varga Éva (szakorvos, bel-
gyógyászati utógondozó osz-
tály); Lászlóné Fülöp Borbála 
(közbeszerzési osztályvezető), 
Soponyainé Végh Sára (szü-
lésznő).

Balassa-díj: dr. Vadász Edit 
(főorvos, gasztroenterológiai 
osztály); dr. Varga József (szü-
lész-nőgyógyász szakorvos); 
dr. Vendég Magdolna (főorvos, 
palánki pszichiátriai rehabilitá-
ciós részleg), a Bőrgyógyászati 
Osztály kollektívája (a díjat dr. 
Bajor Klára osztályvezető főor-
vos és Ferencziné Csoma Beáta 
osztályvezető főnővér vette át); 
dr. Kovács Attila Károly (ra-
diológus szakorvos); Zsolnai 
Jánosné (szakápoló, II. számú 
belgyógyászat); Wirth Jánosné 
(diplomás ápolója, a koraszü-
lött osztály részlegvezetője); dr. 
Grósz Lászlóné (a traumatoló-
giai műtő szakmai vezetője); 
Nagy Zoltánné (ápoló/osztály-
vezető, pszichiátriai osztály); 
Ferencz Katalin (a Központi 
Gyógyszertár dolgozója), Ju-
hász Éva (a bér- és munkaügyi 
osztály előadója); Molnárné 
Markos Szilvia (az élelmezési 
osztály diétás konyhájának dol-
gozója); Daradics Anikó (a lo-
gisztikai osztály munkatársa); 
Vargha László (a TMK csoport 
munkatársa).

Főigazgatói dicséret: Liszkai 
Gábor és Arnold Attila aszta-
losok. A legjobb kongresszu-
si beszámoló díja: dr. Vadász 
Edit.

Főorvosi kinevezések: dr. 
Harang Gábor (sebész, érsebész 
szakorvos); dr. Kravják András 
(patológus szakorvos); dr. Kara-
gity Eliza (bőrgyógyász szakor-
vos); dr. Bábel Zoltán (trauma-
tológus és kézsebész szakorvos); 
dr. Lábas Zoltán (traumatoló-
gus és kézsebész szakorvos). 
Adjunktusi kinevezések: dr. 
Juhász Emília (belgyógyász, 
nephrológus szakorvos); dr. 
Guruzda Sándor (urológus 
szakorvos); dr. Hajdu Gábor 
(sebész szakorvos).

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

Az egyesület elnöke, Kovács 
Lászlóné, Marika egy vak 
sorstárs, Bálványossy Zol-
tán kíséretében a szekszárdi 
börtönben tartott előadást a 
látáskorlátozottak minden-
napi életének nehézségeiről, 
a társadalmi beilleszkedé-
sük esélyeiről, lehetőségeiről. 
Mint azt a megyei egyesület 
elnöke elmondta, elérte cél-
ját a büntetés-végrehajtási 
intézet által kezdeményezett 
bemutatkozás, mert a téma 
érzelmileg megérintette bent-
lakókat. A mintegy ötven fős 
hallgatóság soraiból egy fog-
vatartott verset is mondott.

A Balassa-nap délelőttjén, 
az orvosi „szekcióban” sze-
mészeti, gyermekgyógyá-
szati, fül-orr-gégészeti és 
radiológiai, míg a szakdolgo-
zótól dietetikai, logopédiai, 
szülészeti, diagnosztikai és 
egészségnevelési előadásokat 
hallgathattak a résztvevők. 
Szó esett a génszabályozás és 
gyermeknevelés közös törvé-
nyi alapjairól, a pathológia 
kérdéseiről, valamint a házi-
orvos betegellátásban betöl-
tött szerepéről, lehetőségeiről 
is. Az előadásokat 16 órakor 
ökumenikus istentisztelet kö-
vette a kórházi kápolnában.

72 óra kompromisszumok nélkül – Szekszárdon is
A „72 óra kompromisszumok 
nélkül” országos rendezvény-
ből Szekszárd is kezdettől 
fogva aktívan kiveszi részét.

A program – melyet a három 
történelmi egyház és az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
közösen támogatja – keretein 
belül a fiatalok országszerte 
arra szánják el magukat, hogy a 
közjót szolgálják.

Október 8-án Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke és Bacs-
mai László esperes-plébános 
hangsúlyozta az önzetlen segít-
ségnyújtás fontosságát, majd Ba-
konyi Mária, a rendezvény me-
gyei koordinátora ismertette a 
nap programját. Az önkéntesek 
többek közt a Bezerédj István 
Szakképző Iskola, a Szent Jó-
zsef Katolikus Általános Iskola, 

a Szekszárdi Kolping Katolikus 
Szakképző Iskola diákjai közül 
kerültek ki. Hozzájuk csatlakoz-
tak a cserkészek és az Új Nem-
zedék helyi csapata, így együtt 
segítettek a Mozgássérültek 
Egyesülete számára borítékolni, 
a plébánia közösségi tereiben 
székeket újítottak meg, a kato-
likus óvodában lomtalanítottak, 
az általános iskolában pedig fel-
újították a kültéri padokat.

A nap végén a résztvevők ösz-
szegyűltek a plébánián, és egy 
közös ebéd elfogyasztása mel-
lett, a nap során készült képek 
megtekintése közben beszámol-
tak egymásnak élményeikről. A 
72 órás rendezvény szekszárdi 
zárása a vasárnap reggeli szent-
mise volt a belvárosi katolikus 
templomban.  

 Nivel Patrik 
(diákújságíró – Új Nemzedék)

Soponyainé Végh Sára szülésznőnek miniszteri elismerő oklevelet  
adott át dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
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A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,

„Támogatásoknak minősülő kedvezmények” címmel,
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2016. november 7. 10:00 – 13:15 óráig

Előadó: 
Mézes Ildikó, könyvvizsgáló

KREDITPONTOK: 
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 4 kreditpont 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 4 kreditpont
Az előadás meghallgatása 2 kreditpont értékben beszámít a 

könyvvizsgálók 2016. évi kötelező oktatása 2–4. napjának teljesítésébe.
Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)

Az MSZSZE és MKVK tagjainak 4.000,- Ft/fő + áfa,
kívülálló érdeklődőknek 5.000,- Ft/fő + áfa részvételi díj.

Jelentkezni 2016. november 4., 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: szekszard@mkvktolna.t-online.hu
Várjuk az érdeklődő szakembereket!

MSZSZE Tolna megyei Szervezet Elnöksége (01793)

A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,

„Ingatlanokkal, építőipari szolgáltatásokkal kapcsolatos 
áfa szabályok” címmel,

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2016. november 8. 09:00 – 14:30 óráig

Előadó: 
Bonácz Zsolt, adószakértő

KREDITPONTOK: 
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 6 kreditpont 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 6 kreditpont
Az előadás meghallgatása 3 kreditpont értékben beszámít a 

könyvvizsgálók 2016. évi kötelező oktatása 2–4. napjának teljesítésébe.
Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)

Az MSZSZE és MKVK tagjainak 6.000,- Ft/fő + áfa,
kívülálló érdeklődőknek 8.000,- Ft/fő + áfa részvételi díj.

Jelentkezni 2016. november 4., 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: szekszard@mkvktolna.t-online.hu
Várjuk az érdeklődő szakembereket!

MSZSZE Tolna megyei Szervezet Elnöksége (01797)

Temetés és emlékezés – A sírkertek szabályai
Közeledik Mindenszentek 
és Halottak napja, így sokan 
látogatunk el elhunyt szeret-
teink földi nyugvóhelyéhez, 
a temetőbe. A szekszárdi 
sírkertek mindegyike ősz-
be borult már, ám a lehulló 
falevelek nem zavarják az 
emlékezőket, hiszen szor-
gos kezek gondoskodnak ar-
ról, hogy a temetők mindig 
rendben legyenek. A Pante-
on Kft. munkatársai ilyen for-
mán csaknem 10 hektárt tar-
tanak tisztán, rendezetten. A 
november eleji megemléke-
zésre ők már szeptember óta 
készülnek, ám feladatuk sok-
kal összetettebb annál, amit 
elsőre gondolnánk.

Közel 20 éve gondozza a Pante-
on Kft. a szekszárdi temetőket, a 
csaknem két évtized alatt meg-
ismerték a sírkerteket. A cégnek 
nem egy olyan munkatársa van, 
aki a távolról érkező hozzátar-
tozók kérdésére, az adatbázist 
meg sem nézve tudja a választ, 
és már mutatja is, hogy hol ta-
lálják rokonuk sírját a látogatók. 
Mindezen tudás csak lelkiisme-
retes munkával érhető el.

„Nehéz megfelelő munka-
társat találni” – mondja Nya-
kas Gábor, a társaság ügyve-
zetője. Amellett, hogy az itt 
dolgozóknak tudni kell kellő 
érzékenységgel kommunikálni 
a gyászolókkal, fontos ismerni-
ük a temetkezéssel kapcsolatos 
összes szabályt. Ebből pedig 
rengeteg van. Mindezen túl 
az 1980-as évek óta írott adat-
bázisa is van a temetőknek, 
amelyet a szekszárdiak eseté-
ben az üzemeltető tart karban. 
Minden egyes temetés kapcsán 
ellenőrzik az adott sírhelyhez 
tartozó adatokat, és ha kell, 
pontosítják, bővítik azt.

A lehetséges temetkezési for-
mák sora folyamatosan bővül. 
Az urnás temetések ellenében 
továbbra is többen választják a 
hagyományosnak mondott ko-
porsós formát, amely csaknem 
60%-a az összes temetésnek. 

Manapság hamvasztás esetében 
egyre többen választják elhunyt 
szerettük hamvainak szétszórá-
sát. Erre lehetőség van a teme-
tőkben erre a célra kialakított 
területen, de dönthetünk úgy is, 
hogy eltávozott rokonunk ham-
vait hazavisszük és az elhunyt 
által kedvelt helyszínen szórjuk 
szét. Ehhez azonban szükség 
van a terület tulajdonosának 
írásbeli hozzájárulására – tájé-
koztat Nyakas Gábor.

A hamvak hazavitele elég 
gyakori manapság. Ha azon-
ban maradnánk a tradicioná-
lis temetkezési formáknál és 
a temetőben helyeznénk örök 
nyugalomra az elhunytat, akkor 
fontos tudni, hogy a sírhelyet 
meg kell váltani. Új sírhely ese-
tén ez a soron következő lesz, 
így választani nem tudunk a 
lehetséges szabad helyek közül. 
Az urna 10, az urnakripta 20, a 
sír 25 évre, a kripta 60 évre vált-
ható meg. A hely megváltásáért, 
újraváltásáért fizetendő összeget 
minden településen, így Szek-
szárdon is helyi rendelet sza-
bályozza. A sírhelyet előre nem 
lehet megváltani. Sajnos sok a 
gazdátlan temetési hely, mert 
nem váltják meg azokat. Ilyen 
esetben a temető üzemeltetője 
három alkalommal meghirdeti 
az adott temetési helyet. Ha ez 
idő alatt sem jelentkeznek a ro-
konok, hozzátartozók, és nem 
váltják meg a helyet, akkor a sírt 
felszámolhatják, és az mások 
számára megválthatóvá válik.

Fontos tudni azt is, hogy ha 
egy adott sírra síremléket he-
lyeztetnénk el, akkor ahhoz 
szükség van a sírhely felett 
rendelkező személy beleegye-
zésére. Ez ugyanis nem mindig 
egyezik a temettető személyé-
vel. A sírokat sokan szeretik 
egyedivé tenni. Lehet ezt egy-
egy szál virággal, vagy a már 
említett síremlékkel, ám akad-
nak, akik a nagyobb növényeket 
részesítenék előnyben: például 
az elhunyt egy kedvenc fáját ül-
tetnék a sír közelébe. Ez azon-
ban szabálytalan. A sírhely felett 

rendelkezők csak a sírra ültet-
hetnek növényeket, és abból is 
csupán meghatározott fajtákat. 
A sírra ültetett növény például 
nem nőhet másfél méternél ma-
gasabbra. A sírhely mellé pedig 
tilos bármit is ültetni! Gondol-
junk csak bele: egy temetésnél 
ez gátolhatja a temetkezési 
vállalatot és a kegyeletét lerovó 
gyászolókat is az elhunyt utolsó 
földi útján. Emellett pedig egy-
egy elültetett fa idővel kárt is 
tehet a sírokban a gyökereivel, 
így érdemes inkább elvetni a 
faültetés ötletét.

Mindenszentekkor és Halot-
tak napján különösen sokan 
járják a temetőket. Ilyenkor 
kiemelten fontos figyelni arra, 
hogy a síroknál keletkezett hul-
ladékot az arra kijelölt helyre 
szállítsuk.

Az üzemeltető igyekszik 
a lehető legtöbb fórumon 
tájékoztatni a lakosságot a 
temetkezési szabályokról, le-

hetőségekről. A személyes 
tájékozatókon túl ennek egyik 
fóruma az internet: a cég hon-
lapján számtalan hasznos in-
formáció érhető el az elmon-
dottakkal kapcsoltban. Egyre 
többen választják ebben a té-
mában is az online kommu-
nikációt egy-egy temetés előtt 
– mondja Nyakas Gábor.

Nem egyszerű a feladatuk, 
az egyszer biztos. Sokan azt 
hiszik, hogy a temetőket üze-
meltető cég munkája kimerül 
a lombsöprésben. Ám amellett, 
hogy nagyon komoly admi-
nisztrációs háttérrel kell ren-
delkezniük, az ügyintézőknek 
minden helyzetben tudniuk 
kell a helyes választ és a megol-
dást. Hibázni nem lehet. „Dol-
gozóinkkal igyekszünk a lehe-
tő legmagasabb minőségben 
kiszolgálni a hozzánk forduló 
gyászolókat vagy a temetőbe 
betérő emlékezőket” – mondja 
zárásként az ügyvezető.

(01791)
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Palóc és sárközi táncok a Bartinától
Az elmúlt szombaton, a Ba-
bits kulturális központban 
zajlott a Tóth Ferenc Gyer-
mektánc Koreográfiai Ver-
seny egyik előválogatója. A 
rendező Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület 
célja, hogy a gyermektánc 
mozgalom műhelyeiben a 
Kárpát-medence magyar és 
nemzetiségi táncanyagából, 
gyermekjátékaiból és szoká-
saiból új művek szülessenek.

A szervezők emellett ösztönözni 
kívánják a fiatal szakembereket, 
pályakezdő koreográfusokat 
új alkotások létrehozására. A 
koreográfiát készítő személyek 
nevét sem a zsűri, sem a közön-
ség nem ismerhette, az alkotók 
kiléte az előválogatók után, az 
eredmény kihirdetésekor válik 
nyilvánossá. A versenyzők au-
tentikus alkotásokkal, táncszín-
házi feldolgozásokkal, nevezhet-
tek gép- vagy élőzenei kísérettel. 
A koreográfiákat 6-15 éves korú 
gyerekek mutathatták be.

A Babits Mihály Kulturá-
lis Központ színháztermében 
megtartott előválogatón – Ma-
tókné Kapási Julianna, a Barti-
na Néptánc Egyesület szakmai 
vezetőjének tájékoztatása sze-
rint – tíz műhely 18 csoportja 
mutatta meg tudását a színpa-
don. A fellépők között ott volt 
a Székesfehérvári Alba Regia 
AMI Garabonca és Pulutyka 
csoportja, a Ráckevei Bokréta 
Néptáncegyüttes, a Kapuvári 
Dr. Barsi Ernő AMI Cibere és 
Panica csoportja, a Komlói Ap-

rópöndöly csoport, a Kaposvári 
Együd Árpád AMI Pittypalag és 
Bakaraszt csoportja, a Kalocsai 
Liszt Ferenc AMI Mákszemek 
és természetesen a Bartina Nép-
tánc Egyesület Aprók és Után-
pótlás csoportja.

A zsűri szakértő szemmel fi-
gyelte az előadásokat: Sztanó 
Hédi, dramaturg, Juhás Zsolt 
és Szilágyi Zsolt koreográfusok 
voltak a verseny bírálói. A ha-
zai csapat, azaz a Bartina Aprók 
Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán 
palóc táncanyagból összeállí-
tott, Bagi vásár című koreográfi-
áját mutatták be. Az Utánpótlás 
csoport Nyemcsokné Kárpáti 
Katalin és Nyemcsok Pál ko-
reográfiáját vitték színpadra: 
sárközi táncokat láthatott a 
közönség „A magam földjén” 
címmel.

Vasárnap Kecskeméten foly-
tatódott a hagyományőrző 

megmérettetés. Az előválogatók 
eredményeképp a csoportokat 
a zsűri arany-, ezüst- és bronz 

kategóriába sorolja. Az országos 
döntőt, a Gyermektánc Antoló-
giát 2017 januárjában Százha-
lombattán rendezik.

 Wessely Judit

Október 16-ai rejtvényünk megfejtése: Vészi Endre, Angi Vera
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Plessz Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését október 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Első szavak
„Eljött az idő a változásra, és 
Isten uralma egészen közel 
van: térjetek meg, és higgyetek 
az isteni szónak.” 
 (Márk evangéliuma 1,14-15)

Általában az utolsó szavaknak tu-
lajdonítanak nagyobb jelentőséget, 
pedig az első találkozás, az első 
szavak nagyon is meghatározóak 
tudnak lenni. Van, hogy az első 
találkozás alkalmából örökre a szí-
vünkbe zárunk, vagy hosszú évek-
re beskatulyázunk valakit. Márk 
evangéliumában a fenti szabadon 
fordított szavak Jézus első szavai. 

Minden új kezdet a megújulás 
lehetőségét hordozza magában. 

Mégis a tapasztalatink fényében 
már hajlamosak vagyunk inkább 
bizalmatlanul és hitetlenül tekin-
teni minden változásra. „Itt úgy-
sem fog változni semmi, minden 
csak rosszabb lesz.” Mi változtat-
hatná meg gyökeresen jó irányba 
egy közösség, egy falu életét? 

Jézus első szavai például: For-
duljatok meg! Legyen bizalma-
tok Isten felé! A felszólítás, hogy 
„térjetek meg”, arra buzdít, 
hogy forduljunk el attól, ami 
rossz és forduljunk bizalommal 
a jó felé, Isten felé. Mert nem 
kérdés, hogy látjuk, vagy érezzük 
a rossz irányokat. A rosszindula-
tú pletyka rombolását, az ellen-

ségeskedést, a széthúzást, az ön-
zést. Ismerjük a féltékenységet, a 
gyűlöletet, a pénzsóvárságot, a 
becsvágyat, a félelmet, a haragot, 
a mértéktelenséget, a kicsinyes-
séget – és azt, hogy mit tud mű-
velni mindez egy családdal, vagy 
közösséggel. Ezek úgy teremnek 
az emberi szívben, mint a gaz. 
Örökösnek tűnik a küzdelmünk 
velük, akár a gazzal. Ha nincs 
gondozva egy kert, a gaz ellepi, 
minél tovább várunk, annál ke-
servesebb munka kitépni. Jézus 
ismeri ezt a folyamatos elkesere-
dett küzdelmet, ezért teszi hoz-
zá: „higgyetek!”.

Az Isten iránti bizalom – a 
hit – kultúrnövény. Ha folya-
matosan gondozva van, hamar 
erőre kap és kiszorítja a gazt. A 

folyamatos gondoskodást bő ter-
méssel hálálja meg: szeretet, bé-
kesség, öröm, jóság, türelem, sze-
lídség, mértékletesség. Ha nem 
fordulunk Istenhez bizalommal, 
a küzdelem, hogy változzanak a 
dolgok jó irányba – a személyes 
életemben, a családban, a falu-
közösségben – teljesen remény-
telen. Az Isten iránti bizalom 
legkisebb jelére, ahogyan elkezd-
jük gondozni a szívünkben ezt a 
bizalmat, mintha magától kez-
denének jóra fordulni a dolgok. 
Jézus első szavainak üzenete 
ilyen egyszerű: „Itt az idő a vál-
tozásra, vállald fel a küzdelmet 
és fordulj bizalommal az élet 
felé, Isten felé.”
 Gyurkó Donát
 metodista lelkész

HALOTTAK NAPJÁN
HŐSEINKRE

EMLÉKEZÜNK

Az I. világháború 
centenáriumában, 

2016. november 2-án 
(szerdán), Halottak napján 

16:00 órakor 
az Alsóvárosi temetőben 

emlékezünk az elesett, 
jeltelen sírokban eltemetett 

halottjainkra.
A felújított I. világháborús 
emlékművet megáldja és 

megemlékezést tart 
Bíró László tábori püspök, 

beszédet mond 
Ács Rezső, Szekszárd 

Megyei Jogú Város
polgármester.

Gyújtsunk gyertyát azokért, 
akik idegen földben 

nyugszanak és életüket 
áldozták a hazáért.

Mindenkit szeretettel várunk, 
hogy együtt emlékezzünk 

és imádkozzunk!
A megemlékezés után, 

18:00 órakor a Belvárosi 
templomban Bíró László 

püspök úr szentmisét 
mutat be a 

szekszárdi elhunytakért.
A város vezetése és a 

Plébánia nevében a szervezők 
szeretettel várunk mindenkit.

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

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabad- 
egyetem IV. évfolyamának

7. előadására és beszélgetésére,
melynek témája:

„Vanamali AYURVEDA”
Kiegyensúlyozott élet,

Öngyógyítás,
Egyszerű élet, magas szintű 

gondolkodás,
A Karma Törvénye.

Előadó: Horváth László
természetgyógyász

Időpont: 2016. október 26. 
(szerda) 17:30 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ 

(Szekszárd, Szent I. tér 10.) 
Csatár terem (I. emelet)

Az est ingyenes!
Információ:

20/473–0644, 74/511–721
www.mentalmuhely.hu

Hospice
A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház és a „Méltósággal az út 
végén” Hospice Alapítvány Szek-
szárd október 13-án rendezte 
nárciszültetéssel egybekötött 
hospice világnapi programját.

A kórház kultúrtermében 
Gliedné Tillmann Erzsébet, 
az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke és dr. Varga Éva kura-
tóriumi tag mondott köszön-
tőt, majd Szy Katalin klinikai 
szakpszichológus, író tartott 
előadást „Halál, tabu” címmel. 
Az ünnepségen újabb kórházi 
önkéntes segítőket avattak.

A nárciszültetéssel egybekö-
tött megemlékezést - ahogy az 
már hagyomány - a Gray János 
Általános Iskola és AMI és a 
Liszt Ferenc Zeneiskola diák-
jainak részvétele színesítette. 

A hospice alapítványok leg-
fontosabb célkitűzése a gyó-
gyíthatatlan betegek humánus 
kezelése, szenvedéseinek eny-
hítése, a szemlélet terjesztése. 
Jelképe a sárga nárcisz, mely 
szerte a világon a rákbetege-
ket, valamint daganatos beteg-
ségekben haldoklókat gondo-
zó szervezetek szimbóluma: az 
életnek, a reménynek, a halál 
legyőzésének, szeretetnek, a 
ragaszkodásnak a kifejezője. 
 SZV

A koreográfiai verseny egy 
szakmai megmérettetés 
gyermektáncosok, táncpeda-
gógusok és koreográfusok ré-
szére. A verseny a Kalocsán 
élt és alkotott Tóth Ferenc 
koreográfus- táncpedagó-
gusról kapta a nevét, aki „fe-
lejthetetlen módon ábrázolta 
alkotásaiban a gyermeki lé-
lek megnyilvánulásait”.
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A világ legjobbja lett a KSC kapitánya
A Sopron felett aratott 
szenzációs sikert követően 
emelkedett lelki állapotban 
utazhatott el Theodoreán 
Alexandra, az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es női 
kosárcsapatának kapitánya a 
Kínában rendezett FIBA 3x3-
as világbajnokságra.

A három-három ellen, egy pa-
lánkra játszott „műfajban” friss 
Európa-bajnok szekszárdi ko-
saras a nemzeti együttes tagja-
ként, Ruják Nóra, Szabó Petra és 
Tóth Cecília társaságában lépett 
pályára. A csoportmeccsek so-
rán Makaót (21–5), Andorrát 
(21–8) és Argentínát (14–11) is 
legyőzték, s bár az ausztrálok-
tól kikaptak (11–12), így is első 
helyezettként jutottak tovább. 
A legjobb négy közé kerülésért 

aztán fejet kellett hajtaniuk a 
spanyolok előtt (13–21).

A magyar csapat végül a hato-
dik helyen zárta a világbajnoksá-
got, mégsem kellett érem nélkül 
haza utaznia. Theodoreán Ale-
xandra ugyanis – megcsillantva 
kivételes képességeit – meg-

nyerte a torna egyéni ügyességi 
versenyét, ami azt jelenti, hogy 
jelenleg a KSC csapatkapitánya 
a világ legjobbja ebben a mű-
fajban! A szekszárdiak 25 éves 
hátvédje az elődöntőben az 
új-zélandi Agnewt győzte le, a fi-
náléban pedig a romániai Fodor 
Mártát fektette két vállra.

Miután az atomosok az elmúlt 
hétvégén „szabadnaposak” vol-
tak, így Djokics Zseljko vezető-
edzőnek nem kellett nélkülöznie 
játékosát. „Ali” a Cegléd elleni, 
szerdai rangadón már ismét a 
pályán volt, és kijutott neki az ün-
neplésből. A feldobás előtt a klub 
és város ajándékait vehette át tel-
jesítményéért, a drámai csatában, 
hosszabbításban kivívott bajnoki 
sikert követően pedig a szurkolók 
gratulációit fogadhatta – csapat-
társaival együtt. SZV
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Női NB I, 4. forduló: Atom-
erőmű KSC Szekszárd – 
Cegléd 73–70 h. u. (20–15, 
13–20, 15–12, 13–14, 12–9). 
Szekszárd, 700 néző. Vezette: 
Győrffy, Hegedűs, Vida.

Szekszárd: STUDER Á. 6, 
Bálint 6, ERKIC 18/3, Barber 
5, LISEC 16. Csere: Mansaré 
2, Theodoreán 5/3, Hajdu 3/3, 
Gereben 4, Scsekics 8/3. Edző: 
Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 6-2, 12. p.: 22-15, 17. p.: 
28-27, 23. p.: 35-38, 27. p.: 44-
43, 38. p.: 55-59, 44. p.: 66-69.

– Magas színvonalú mérkő-
zés volt – nyilatkozta Djokics 
Zseljko vezetőedző. – A legna-
gyobb pozitívum számomra, 
hogy csapatomnak megvan a 
győztes karaktere és soha nem 
adjuk fel. A közönség ismét fan-
tasztikus volt.

(01792)

Szekszárd használtautó!
Autót veszünk! ... cserébe vehet tőlünk másikat!

autocontext.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900

Mobil: +36–70/530–8080
Nyitva tartás: 

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Designe
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Közönségtalálkozó 50 évvel ezelőtt, 1966  
novemberében mutatták be a 

„Szigorúan ellenőrzött 
vonatok”című filmet.

Közönségtalálkozó Jirí Menzel 
Oscar-díjas cseh rendezővel 

a Művészetek Házában,
október 25-én, 18 órakor.

A belépés díjtalan!

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap október 24-től október 28-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ október 24. október 25. október 26. október 27. október 28.

„A”
950 Ft

Palócleves Gombaleves Marhahúsleves Zöldborsóleves Grízgaluska leves

Aranygaluska, 
vaníliasodó 

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Főtt marhaszelet,
paradicsom

mártás,
1/2 főtt

burgonya

Harcsapaprikás,
tészta

Rántott borda,
petrezselymes

burgonya,
savanyúság

„B”
950 Ft

Zellerkrémleves Gombaleves Sárgabarack-
krémleves Zöldborsóleves Grízgaluska leves

Mexikói
csirkmellragu, 

tészta
Sólet,

füstölt tarja
Pirított csirkemáj, 

párolt rizs
Sült csirkecomb, 

majonézes 
kukoricasaláta

Mediterrán 
húsgombóc, 

paradicsomos 
penne

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkecomb� lé 
diós bundában, 

kemencés
burgonya,

marinált paprika

Csirkecomb� lé 
diós bundában, 

kemencés
burgonya,

marinált paprika

Csirkecomb� lé 
diós bundában, 

kemencés
burgonya,

marinált paprika

Csirkecomb� lé 
diós bundában, 

kemencés
burgonya,

marinált paprika

Csirkecomb� lé 
diós bundában, 

kemencés
burgonya,

marinált paprika

(01789)

Feszültek a húrok

Hagyományteremtő céllal 
rendezett országos íjász-
versenyt október 19-én,  
Sötétvölgyben a Tolna  
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. 

Mintegy két tucatnyian hódol-
tak szenvedélyüknek, az úgy-
nevezett 3D íjászatnak a Szek-
szárdhoz közeli Sötétvölgyben, 
ami kiváló helyszínül szolgált az 
első alkalommal megrendezett 
versenynek. A megmérettetés 
a változatos terepviszonyokból 
fakadóan nemcsak az íj tökéle-
tes ismeretét, de kiváló távolság-
becslő képességet is követelt a 
versenyzőktől. Az indulókat dr. 
Balázs Gábor tű. ezredes, me-
gyei igazgató köszöntője után 
Piros László, a közreműködő 
Alisca Nyilai Íjász Egyesület 

elnöke látta el instrukciókkal, 
majd indulhatott a vadászat.

A huszonnégy célos vadlövé-
szeten nemcsak az idehaza ho-
nos, hanem egzotikus állatokra 
is lőhettek a versenyzők. Így az 
őz, a szarvas, a róka és a fülesba-
goly mellett oroszlánra, tigrisre 
is vadásztak az íjászok a sötét-
völgyi rengetegben. Célonként 
két értékelt lövést adhattak le 
az „állatra”, az íj típusától függő 
távolságból.

A pusztai kategóriában Bács, 
a csigásban Veszprém megyei 
siker született, míg a barebow 
és a vadász kategóriában fővá-
rosi győztest avattak. A vadász-
reflex íjjal lövők között viszont 
kettős hazai siker született: 
Szendi Zoltán alezredes győ-
zött, megelőzve Miskolczi Péter 
főtörzs-zászlóst.  SZV

A kosárlabda 
Mozartja 

Immár 23-ik alkalommal kerül 
megrendezésre a Drazsen Petro-
vics emléktorna, mellyel Harsá-
nyi Mária edző a fiatalon elhunyt 
horvát kosaras emléke előtt tisz-
teleg. Október 22-én lenne 52 
esztendős a Sibenikben született 
kosaras zseni, aki a jugoszláv, 
majd a horvát nemzeti csapattal 
olimpiai ezüst- és bronzérmes, 
Európa- és világbajnok lett. Ki-
vételes tehetségét az NBA-ben 
is kamatoztatta. Huszonnyolc 
évesen, közlekedési balesetben 
hunyt el 1993-ban.  SZV

SPORTHÍREK
Futsal. A Szekszárd FC női 
futsal csapata nyerte a veret-
lenek csatáját Zalaegersze-
gen, miután 2–1-re legyőzte 
a Göcsej SK együttesét. A 
Tolna-Mözs elleni, döntet-
lennel zárult megyei ranga-
dót követően kevésbé pör-
gött Micskó Márk gárdája, 
amely elsősorban fejben volt 
fáradtabb a szokottnál, s így 
meg kellett szenvednie a győ-
zelemért. A szekszárdiak gól-
jait Szekér A. (3.) és Ganczer 
H. (36.) szerezték.
Kézilabda. Gyenge táma-
dójátékának köszönhetően 
szenvedett Nagyatádon a 
Szekszárdi FGKC NB I/B-s 
női kézilabda csapata. Pálin-
kás Viktória azonban extra 
teljesítményt nyújtott a ka-
puban, így a Fekete Gólyák 
az utolsó percekben végül ki-
harcolta a győzelmet (20–22). 
Tabajdi Ferenc edző csapata 6 
pontjával ötödik a tabellán.
Labdarúgás. A Pécsi MFC 
otthonában aratott bravúros 
sikert követően ismét győzött 
a Szekszárdi UFC NB III-as 
labdarúgó csapata. Varga Ba-
lázs edző tanítványai a Kö-
zép-csoport 11. fordulójában 
Fejes Péter góljával 1–0-ra 
verték az FC Dabast, s a 9. 
helyről várják a folytatást.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Október 10-én tartotta, előze-
tes bejelentkezés alapján: +36–
74/504–102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Október 18. (kedd) 16 óra. 
Garay János Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay János Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázi-
um és Informatikai Szakközép-
iskola (Kadarka u. 25–27.)

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 
óráig. Babits M. Kult. Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános 
Iskola (Szent–Gy. A. 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–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik Iroda (Dózsa Gy. u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits M. Kult. 
Központ, Remete terem (Szent 
I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Október 24., hétfő
16:30 –  Inferno
19:00 –  Virsliparti
Október 25., kedd
16:30 –  Inferno
19:00 –  Virsliparti
Október 26., szerda
16:30 –   Inferno
19:00 –   Virsliparti
Október 27., csütörtök
17:00 –  Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher: nincs 

visszaút
Október 28., péntek
17:00 –   Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher: nincs 

visszaút
Október 29., szombat
15:00 –   Graffaló és barátai
17:00 –   Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher: nincs 

visszaút

A Tolna Megyei Felnőtt

Diabetesesek Egyesületének 

soron következő rendezvénye  

2016. október 25-én 

13:30 órai kezdettel 

Szekszárdon a Kórház Lila 

épületében lesz.

Dr. Sudár Zsolt belgyógyász 

főorvos előadásának címe: 

Terítéken a „sárga leves”?
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

MEGHÍVÓ
Sétálj velünk és fedezd fel! – 
Szekszárdi keresztek és kis-

kápolnák nyomában II.
A túrát vezeti:  

Baltavári István, a „Keresztek 
és kiskápolnák Szekszárdon” 

című könyv szerkesztője. 
Találkozás október 25-én, 
kedden 14 órakor az új-

városi templom előtt lévő 
keresztnél.

A program zárásaként kerül 
sor a Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum által felújított, 
Parászta utcai kereszt újra-

szentelésére.MEGHÍVÓ
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 
tisztelettel meghívja Önt „Az 1956-os forradalmi 

események Tolna megyében a Tolna Megyei Bíróság pera-
nyaga alapján” című kiállítás megnyitójára.
2016. október 27. (csütörtök) 14:00 – 16:00

7100 Szekszárd, Béla király tér 1. – MNL Tolna Megyei
Levéltár, Kiállítóterem

A vendégeket köszönti: dr. Várady Zoltán kandidátus, MNL 
Tolna Megyei Levéltár igazgatója.

A kiállítást megnyitja: Aradi Gábor, levéltáros.
A megnyitó előtt a kiállítás címével azonos témában előadást tart 

Aradi Gábor levéltáros. A program műhelybeszélgetéssel zárul.

VERSEKKEL EMLÉKEZNEK
BABITSRA

A Társadalmi Egyesülések 
Tolna Megyei Szövetsége és a 
Nők Szekszárdért Egyesület 

szeretettel vár minden  
érdeklődőt Babits Mihály 

születésének 133. évfordulója 
alkalmából rendezendő vers- és 
prózamondó megemlékezésre,  
november 25-én (pénteken) 
14 órakor, a Wosinsky Mór 

Megyei Múzeum 
könyvtárában.

Jelentkezni legkésőbb 
november 15-ig lehet név, 

lakcím (telefonszám),  
valamint két irodalmi mű 

megjelölésével lehet a  
+36–30/491–1050-es,  

vagy +36–20/970–7246-es
telefonszámon.

A rendezvény zárásaként Ba-
bits Mihály szobránál  

gyertyagyújtással adóznak  
a költő emléke előtt.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 26., szerda, 18:00 –
Placc, Piactér
Író-olvasó találkozó Garaczi 
Lászlóval. Házigazda: Ágos-
ton Zoltán, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztője. A belépés díjtalan!

Október 27., csütörtök – 
Rendezvényterem

Különbéke – Adorjáni Bálint 
Szabó Lőrinc estje

Pódium bérlet 1. előadás. 
Adorjáni Bálint szekszárdi 
színész, Szabó Lőrinc gazdag 
életművéből egy szubjektív vá-
logatást kínál estjében. Jegyár: 
2.000 Ft

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
Szekszárd, Széchenyi u. 62–64. 

1 db 36 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Mikes u. 3.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások

Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. október 31. (hétfő) 12:00 óra

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

Szabadság? Szerelem? … 1956!
A 60. évforduló eseményei Szekszárdon

Október 22. (szombat)
• 11:00 Művészetek Háza: „60” 
– Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 60. évfordulója előtt 
tisztelegve! Kiállítás megnyitó 
meghívott kortárs képzőművészek 
pályázati munkáiból. 
• 16:00 Színházterem: Tizenkettő 
és … – színpadi kollázs '56-ról.
Koreográfus: Krámer György és 
Vári Bertalan. Díszlettervező: 
Stefanovits Péter. Jelmeztervező: 
Justin Júlia. Szerkesztő – rendező: 
Vándorfi László. 
Az előadás látogatása ingyenes, az 
ingyenes belépőjegyeket október 10-
től lehet átvenni a Babits Mihály 
Kulturális Központ jegypénztárában.

Október 23. (vasárnap)
• 10:30 Rendezvényterem: Ünnepi 
hangverseny „Rekviem a hősökért”.

Közreműködik: Szekszárdi Kama-
razenekar, Perényi Eszter Liszt – 
díjas hegedűművész.
Műsor – Bach: Adagio és Fuga a 
g-moll szólószonátából; Mozart: 
A-dúr hegedűverseny.
• 11:30 Szent István tér 1956-os 
emlékmű: Városi ünnepi megem-
lékezés és koszorúzás.
Ünnepi beszédet mond Ács Re-
zső, Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere. Szabadságért 
Szekszárd kitüntető cím átadása. 
Ünnepi műsort ad a Szekszárdi 
SZC Vendéglátó Szakképző Is-
kolája. Közreműködik az Alisca 
Brass Band. Díszlövések ágyúval a 
forradalom hőseinek tiszteletére.
A megemlékezés az emlékmű ko-
szorúzásával zárul.

A programot az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és „ A magyar 
szabadság éve” programsorozat keretében valósul meg.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01785)

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. (01786)

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
2016. október 24-én (hétfő)és október 25-én (kedd)

Halottak Napjára kedvezményes áron virág-, gyertya-, koszorú 
árusítást tart 08:00 – 15:00 óráig Szekszárdon az 

Arany J. utca 12. szám alatti virágüzletben.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas 

és nagycsaládos vásárlóinkat!



2016. október 23.16

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

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

(01790)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01780)

SC 3  Gőztisztító
44 990 Ft

ÁFA-val értendő

KÄRCHER
STORE CPH
Szekszárd, Bor u. 2.
(74) 529-327 
www.karcherstore.hu

Időtartama: 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01783)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01784)

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


