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Bajtársak 
E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

1956-2016
Az ’56-os forradalom és sza-
badságharc 60 évvel ezelőt-
ti eseményeire, a szabadságért 
vérüket adó hősökre emlékez-
ve képzőművészeti kiállítással, 
hangversennyel és ünnepség-
gel zárult az egy hetes városi 
rendezvénysorozat. 
 → 4–5., 7. oldal

Bronzérem
A magyar nemzeti együttes 
egyetlen érmét szerezve Ma-
darász Dóra, a Szekszárd AC 
játékosa – Pergel Szandra part-
nereként – a harmadik helyen 
zárt az elmúlt héten, Budapes-
ten megrendezett asztalitenisz 
Európa-bajnokságon.
 → 13. oldal

Kezdődik a
téli időszámítás

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
október 30. (vasárnap)

hajnali 
3:00 óráról
2:00 órára
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A tajvaniak is szeretik a szekszárdi bort
Szekszárdot is érintő tajva-
ni befektetésekről, továb-
bá a kulturális-tudományos 
együttműködés megerősíté-
séről tárgyalt október 26-án, 
a Vármegyeházán Tao Wen-
lung tajvani nagykövettel 
Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője és 
Ács Rezső polgármester.

Az Ács Rezső kezdeményezé-
sére, Horváth István közben-
járására létrejött találkozó saj-
tóeseményén kiderült: a város 
gazdasági fejlesztéseket vár a 
távol-keleti országgal történő 
kapcsolatok szorosabbra fűzé-
sétől, amely a helyi szakképzést 
is generálhatja. A megbeszélé-
sen szó esett az idén megkötött 
Modern Városok Programról 
is, amelynek infrastruktú-
ra-fejlesztésébe tajvani cégek 
is bekapcsolódhatnának. Meg-
vitatták azt is, miként lehetne 
a szekszárdi borokat markán-
sabban értékesíteni a tajvani és 
a kínai piacon. Ösztöndíjak is 
szóba kerültek, melyek a szek-
szárdi térség diákjait érinthe-
tik. A turizmus erősítéséről is 
tárgyaltak, hangsúlyozva a he-
lyi természeti és kulturális ér-
tékek sokszínűségét, amelyek 

kellőképp vonzhatják az ázsiai 
turistákat – emelte ki a leg-
fontosabb kérdéseket Horváth 
István. Utóbbi témában a kép-
viselő méltatta Tao úr korábbi 
anyagi támogatását, amellyel az 
általa kedvelt Bartina Néptánc-
együttes tajvani fellépéséhez já-
rult hozzá.

A Modern Városok Program 
elemeinek bemutatásában két 
pontot érintettek kiemelten: az 
ipari park bővítését és a szak-
képzés erősítését. Ennek kap-
csán a parlamenti képviselő és a 
polgármester arra kérte a nagy-

követet, járjon közben, hogy 
Szekszárd felkerüljön a tajvani 
befektetők térképére – mondta 
el Ács Rezső. A polgármester 
rávilágított a város turisztikailag 
kedvező elhelyezkedésére, majd 
leszögezte: Szekszárd változtat-
ni kíván azon a hagyományos 
beidegződésen, hogy a komoly 
befektetések a klasszikusan vett 
ipari jellegű városokra koncent-
rálódnak. A szakképzett mun-
kaerő rendelkezésre állása kellő 
alternatívát nyújthat a befekte-
tési költségek és a munkakultú-
ra terén, tekintve, hogy az ipari 

profilú városoknál a beruházás, 
az üzemeltetés és a munkaválla-
lók utánpótlása ügyében egyre 
inkább gondok mutatkoznak. 
Arra, hogy Szekszárd miért 
ideális terep a befektetésre, jó 
példát a Samsonite ad, amely 
jelenleg ötszáz munkahelynek 
otthont adó csarnokot épít – 
tette hozzá a városvezető. 

Tao Wen-lung a sajtóese-
ményen megerősítette: jelen-
leg egy sportszergyártó céget 
próbál rábeszélni, hogy a tér-
ségbe exportálja termékeit. 
Egy tajvani cég immár 200 
ezer palack szekszárdi bort 
importált már városunkból. 
Nyolcvan magyar fiatal tanul 
tajvani egyetemeken poszt-
graduális képzésben, míg húsz 
tajvani diák Budapesten képe-
zi magát, turizmus szakon, A 
magyar-tajvani gazdasági kap-
csolatok hi-tech technológiai 
színtéren is erősödhetnek, ha 
csak az informatikára, vagy az 
autóalkatrész-előállításra gon-
dolunk – jelezte Tao úr.

A diplomata látogatása dél-
után a Tolnatej Zrt-nél folyta-
tódott, ahol a távol-keleti ér-
tékesítésre szánt termékekkel 
ismertették meg a vendéglátók. 
 Gy. L.

A magyar hősökre emlékeztet a felújított szobor
Október 26-án, szerdán ün-
nepélyes keretek adták át 
a felújított I. világháborús 
emlékművet, Orbán Antal:  
Bajtársak című alkotását.

A Garay János Gimnáziummal 
szemben – az egykori Szent 
Imre ligetben – álló, 1924. ok-
tóber 26-án József főherceg 
jelenlétében felavatott szobor-
csoport talapzata és környéke 
alaposan megsínylette az elmúlt 
évtizedeket. Ahogy dr. Máté Ist-
ván önkormányzati képviselő az 
ünnepségen fogalmazott: „Az 
idő vasfoga és a bántó, durva 
kezek számtalan olyan nyomot 
hagytak, amelyek kijavítása egy-
re égetőbbé vált.” Az első nagy 
világégés jubileumi éveire te-
kintettel, az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság 
valamint Horváth Szilárd Já-
nos, volt Garaysta diák támo-
gatásával Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
a közelmúltban felújíttatta az 
emlékművet. A munkálatokat 
Szatmári Juhos László szob-
rászművész és Lohner Gábor 
kőfaragó, műkőkészítő mester 
végezte el. A sebesült bajtársát 
támogató katona oldalára visz-
szakerült a bajonett, de megú-

jult a szoborcsoport talapzata, 
és a 414 áldozat nevét hordozó 
négy márványtábla is.

Az „újraavatási” ünnepség 
szónoka hangsúlyozta: „sok 
éve esedékes adósság ügye ren-
deződik el ma, remélhetőleg 
évtizednyi időkre megint és az 
elkövetkező években, a szobor 
talapzatánál állva lelkünkben 
megnyugodva gondolhatunk 
ismét első világháborús és min-
denkori magyar hőseinkre.” 
Máté István elmondta: „ideje 
volt már, hogy a majd min-
den szekszárdi családot érintő 
véráldozat mementójául és az 
emlékezés eleink által kijelölt 

helyéül szolgáló emlékmű és 
környezete ismét méltó formát 
és megjelenést öltsön.” S, hogy 
„e hősi emlékmű állítóinak 
nemzeti hevületét, az elszen-
vedett véráldozat felett érzett 
mérhetetlen gyászát és az éle-
tüket vezérlő elkötelezettségei-
ket” megidézze, a 92 éve ezen a 
napon tartott szoboravatón be-
szédet mondott Németh Gyula 
evangélikus lelkészt idézte. „Óh! 
Most van az ideje a magyar lélek 
ez állapotában, hangulatában, 
hogy testvéreivel együtt ez az 
emlék is beszéljen szent, titkos 
erővel a szívünkhöz s munkál-
jon a lelkiismeretünkön, jövőn-

kön! Áldjon meg hát Istenünk, 
hogy beszélj, hogy munkálkodj. 
Légy hely, hol áldozatainkra, 
mártírjainkra leboruljunk mi, s 
leboruljanak unokáink is! Légy 
oltár, amely előtt a magyar szív 
áldó imádságával mondjuk el 
szent neveiket!”

Németh Gyula akkor Arany 
János: Magányban című versé-
nek egy részletével zárta beszé-
dét, most pedig a lelkész unoká-
ja, Németh Judit előadóművész 
szavalta el a költeményt. Az 
egyházak nevében Sefcsik Zol-
tán áldotta meg a felújított em-
lékművet. Az evangélikus lel-
kész az irgalmas szamaritánus 
történetét felidézve, a szobor 
címére utalva emlékeztetett: ma 
egyre több a bajba jutott ember, 
és minden korábbinál nagyobb 
szükség van bajtársakra. „A 
szobor emlékeztet bennünket, 
hogy nekünk is felebaráttá, baj-
társsá kell lennünk” – fogalma-
zott a lelkész.

Az ünnepség – melyen Ko-
vács Zsolt, Bognár Cecil és a 
Magyar Nemzetőrség Tolna 
Megyei Szervezete működött 
közre – zárásaként a város in-
tézményei és szervezetei helyez-
ték el az emlékezés koszorúit. 
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FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 30.
(vasárnap)

Október 31.
(hétfő)

November 1.
(kedd)

November 2.
(szerda)

November 3.
(csütörtök)

November 4.
(péntek)

November 5.
(szombat)

közepesen felhős, szeles nap
max. 14o , min. 5o

zápor
max. 13o , min. 4o

gyengén felhős
max. 10o , min. -1o

zápor, szeles nap
max. 12o , min. 1o

közepesen felhős
max. 10o , min. 2o

közepesen felhős
max. 10o , min. -1o

erősen felhős
max. 11o , min. 1o

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

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

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

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

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

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

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

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

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 halottainkra.

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 várnak mindenkit.

Horváth István országgyűlési képviselő és Ács Rezső polgármes-
ter Tao Wen-lung tajvani nagykövettel közös tájékoztatója
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„1956 után ma is saját kezünkbe kell venni sorsunkat”
A 20. századi magyar törté-
nelem egyik legnagyszerűbb 
eseményének nevezte Ács 
Rezső az 1956-os forradal-
mat és szabadságharcot. A 
polgármester a 60. évfordu-
lón, a Szent István téri ’56-os 
mementónál tartott ünne-
pi beszédében kijelentette: 
október 23-án egy európai 
ország népe példát mutatott 
összetartásból, bátorságból 
és hazaszeretetből.

Mára egyre kevesebben van-
nak köztünk, akik e korsza-
kot megélték és személyesen 
mesélhetnek róla. Azért, hogy 
a fiatalok jobban megértsék 
azokat az időket, Szekszárdon 
egy hetes rendezvénysorozat-
tal emlékeztek a hatvan éve 
történtekre. – ilyen volt példá-
ul az egykori szovjet emlékmű 
helyén felépített ’56-os életkép 
is. Ács Rezső emlékeztetett: 
a szűk kommunista elit által 

uralt ötvenes évek Magyar-
országára félelem telepedett. 
Gazdaságilag is nehéz, az em-
ber testét-lelkét megnyomorí-
tó időszak volt ez, amikor nem 
lehetett tudni, kitől kell félni, ki 
a barát és ki az áruló. „Az or-
szágnak elege lett a testi-lelki 
terrorból, a félelemből, és úgy 
döntött: saját kezébe veszi sor-
sának irányítását. 1956 magyar 
hősei nyitott szívvel kiálltak az 
igazság mellett, és ez az igazság 
a szívük utolsó dobbanásáig 

velük maradt” – fogalmazott a 
polgármester.

A városvezető ezután az 1956-
os szekszárdi Nemzeti Bizottság 
elnökét, dr. Tóth Lajost idézte. 
A város díszpolgára 1989. ok-
tóber 23-án, a Béla király téren 
elmondott beszédében kiemel-
te: „a magyar történelemben 
nincs még egy példa arra, hogy 
az egész nép – értelmiségi és 
munkás, alkalmazott és föld-
műves – szíve ennyire együtt 
dobbant volna, hogy a lelkek-
ben ugyanaz a vágy égett volna, 
hogy a fejekben ennyire azonos 
gondolatok feszültek volna”.

Szekszárdon éppúgy felkeltek 
a szörnyű diktatúra ellen, mint 
az ország valamennyi városá-
ban – folytatta a polgármester, 
aki kifejtette: „a nemzeti egység 
ösztönös, a mindnyájunkban 
meglévő természetes igazságér-
zetből és a szabadság szereteté-
ből táplálkozik – nincs benne 
semmi számító és mesterkélt. 
Csupán ez, a legelemibb össze-
tartozás képes megismételhetet-
len cselekedeteket teremteni”.

Hatvan évvel a történtek után 
megint saját kezünkbe kell ven-
nünk sorsunk irányítását. Ezt 
három héttel ezelőtt Szekszár-
don is megtettük – értékelte 
Ács Rezső a kvótanépszavazás 
eredményét, amellyel vélemé-
nye szerint ismét megvalósult 
az egység, ami 1956-ban is. Úgy 
látja, akkor és most is tudtuk, 

hogy senki nem véd meg min-
ket, csak magunkra számítha-
tunk. Rávilágított: az ötvenedik 
évfordulón nem sikerült méltón 
emlékezni: 2006 októberében a 
Gyurcsány-kormány durva ter-
rort alkalmazott a békés tömeg 
ellen. ,,Ez az erőszak nem csak 

a bántalmazott embereket, de 
1956 emlékét is fájdalmasan 
megsértette” – fogalmazott Ács 
Rezső, majd kiemelte: a forrada-
lom hőseinek köszönettel, hálá-
val tartozunk hazaszeretetükért, 
tiszta, áldozatos küzdelmükért.

A megemlékezésen az 1956-
os szekszárdi eseményekben 
szerepet vállalt dr. Pálos Miklós 
és dr. Tollár Tibor vehették át 
az önkormányzat által alapított 
„Szabadságért Szekszárd” ki-
tüntető címet. Pálos Miklós a díj 

kapcsán a fiatalságot megszólít-
va hangsúlyozta: nem mind-
egy, mit adnak át az 1100 éves 
történelmi folyamatosságnak, s 
egyben arra kérte őket, legye-
nek hűségesek ’56 eszméihez, 
egyúttal jó polgárai a hazának.

A mártírok emlékére áldást 

kérő dr. Kaszó Gyula reformá-
tus lelkipásztor a szabadságvá-
gyat a kövek közül is kisarjadó 
maghoz hasonlította, amely el-
szigetelten nem vezethet jóra. 
,,Az igazi szabadság egy kívülről 
jövő tényezőben, az Úr lelkének 
erőterében található meg” – je-
lentette ki. Szavai szerint hat-
van éve az Úr lelke volt tetten 
érhető az embereknél, amely az 
egymáshoz való készséges oda-
fordulásban, önfeláldozásban 
nyilvánult meg.  Gy. L.

Rekviem: hangverseny a hősök emlékére

Az október 23-i ünnepi prog-
ramok a Babits kulturális 
központ Rendezvénytermé-
ben tartott hangversennyel 
vették kezdetüket.

A koncerten Perényi Eszter, 
Liszt-díjas hegedűművész, va-
lamint a Földesi Lajos művé-
szeti vezető dirigálta Szekszárdi 
Kamarazenekar közös produk-
cióját fogadhatták be a jelenlé-
vők. Az ünnepi műsorban Bach: 

Adagio és Fúga G-moll hege-
dű-szólószonátája, valamint 
Mozart: A-dúr hegedűversenye 
csendült fel.

A hangversenyt a közgyűlés 
Humán Bizottságának elnö-
ke, Csillagné Szánthó Polixéna 
nyitotta meg, aki beszédében a 
korabeli rendszer kegyetlensé-
gét édesapja 1956 utáni meg-
hurcoltatásának történetével 
igyekezett érzékeltetni. Szánthó 
Béla, a berettyóújfalui rendőr-
ség parancsnoka 1957. május 
8-án került börtönbe „a forra-
dalom alatt tanúsított kommu-
nistaellenes tevékenységéért”. A 
következő esztendőben egy ká-
derbíró tíz évre ítélte, ezt később 
a Legfelsőbb Bíróság három 
évre mérsékelte. A büntetést 
Márianosztrán kellett letöltenie.

A politikai okokból elítélt csa-
ládfő miatt a nagyapa nyugdíját 
elvették, míg feleségét elküldték 
a Postától, mint „politikailag 
megbízhatatlan személyt”. A 
nehéz időkben sógornője Ame-
rikából küldött csomagokkal 
segítette a szétszakított családot. 
Az apa szabadulását követően 
juhtenyésztési szakmunkássá 

„lépett elő” egy Tisza-menti 
állami gazdaságban. A család 
csak hétvégeken lehetett együtt: 
a kapcsolatot hetente másfél-két 
napba kellett sűríteni. A Ká-
dár-rendszer félelemkeltésére 
szaftos példa, hogy Csillagné 
édesapját még 1987-ben is meg-
figyelték, pedig akkorra már 
nyolcvanadik életévében járt...

„Minket nem neveltek gyűlö-
letre. Hálás vagyok, hogy szüle-
im belém nevelték a tudásvágyat, 

saját példájukat bizonygatva: el 
lehet venni rangot, munkát, va-
gyont, de a tudás a tiéd marad” 
– mondta. A bizottsági elnök fel-
idézte, miként hallgatta szüleitől 
a hazáról szóló otthoni történe-
lemórákat zárt ajtó, ablak, gyer-
tyaláng és zeneszó mellett. Mert 
1956 és a zene összeforrt. Ezért is 
vesz részt 1989 óta a kamaraze-
nekar valamennyi ünnepi hang-
versenyén. 

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

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

A városi ünnepen a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
Vendéglátó Szakképző Isko-
lájának diákjai adtak mű-
sort, Harsányiné Erményi 
Zita és Juhász Zsuzsanna 
felkészítésében. A rendezvény 
koszorúzással zárult, ahol az 
önkormányzat és a város in-
tézményei, civil szervezetei, a 
pártok képviselői, továbbá a 
hagyományőrző egyesületek 
tagjai rótták le kegyeletüket 
’56 áldozatai előtt.

Ács Rezső

Csillagné Szánthó Polixéna

Dr. Pálos Miklós (balról) és dr. Tollár Tibor

A Vendéglátó Szakképző Iskola diákjai adtak ünnepi műsort Perényi Eszter hegedűművész és a Szekszárdi Kamarazenekar

Szekszárd szülötte a Csepelt védő tüzértiszt
Kőrösi Sándor Szekszárdon 
született, 1932. március 18-
án. Gimnáziumi tanulmányait 
megszakítva önként jelentke-
zett katonának 1948-ban. 

Egy év csapatszolgálat után 
felvették a Bem Légvédelmi 
Tüzértiszti Iskolára, 1950-ben 
alhadnagyként avatták tisztté. 
Szakaszparancsnok, majd ha-
marosan hadműveleti tiszt lett. 
1952-ben belépett az Magyar 
Dolgozók Pártjába. Helytállá-
sáért 1956-ban Árvízvédelmi 
Emlékéremmel tüntették ki.

1956-ban főhadnagyi rangban 
teljesített szolgálatot, amikor ok-
tóber 30-án a csepeli Királyerdő-
ben lévő üteghez vonult be. Ál-
lásukat ekkor már bekerítették a 
szovjetek, velük szemben október 

31-én megkezdték az ellenállás 
szervezését, megerősítették a har-
cálláspont védelmét, megválasz-
tották a Forradalmi Katonai Taná-
csot. November 4-én hajnalban a 
támadó szovjetek egy kivételével a 
légvédelmi tüzérezred valameny-
nyi ütegét elfoglalták. A megma-
radt lövegekből Kőrösi főhadnagy 
Buri István nemzetőr parancsnok 
segítségével szervezett új védelmi 
állásokat a stratégiailag fontosabb 
helyeken. Délelőtt kilőttek egy 
szovjet páncélautót és egy harc-
kocsit. Másnap a nemzetőrök 
hozzájutottak egy sorozatvetőhöz, 
amellyel a Kőrösi által a HÉV-vég-
állomás közelében kijelölt tüzelő-
állásból lőtték a tököli repülőtér 
felszállópályáját. November 6-án 
és 7-én is tüzet nyitottak sorozat-
vetőkkel a szovjet repülőgépekre, 

mindkét nap lelőttek egy-egy IL-
28-as gépet.

November 9-én a szovjetek 
komoly tüzérségi előkészítés 
után általános támadást indítot-
tak a csepeli védelmi állások el-
len. A harcba vadászrepülőket is 
bevetettek: mélyrepülésben gép-
puskázták a szabadságharcosok 
állásait, akik több katona mellett 
négy harckocsit is vesztettek, de 
a védelmet nem sikerült meg-
törniük. Másnap folytatódtak 
a harcok, Kőrösiék továbbra is 
kemény ellenállást tanúsítottak: 
három szovjet harckocsit is kilő-
ve megtartották állásaikat.

November 11-én aztán a tú-
lerő összeroppantotta Csepel 
védelmét. Kőrösi Sándor társai-
val ki akart szökni az országból, 
de november 13-án, Kőszegen 

elfogták őket. A letartóztatás-
ból december 4-én szabadult. A 
tiszti nyilatkozatot nem írta alá, 
december 8-án saját kérésére 
leszerelt. Az Ofotért Vállalat-
nál fotólaboránsként helyez-
kedett el, de 1957. április 6-án 
letartóztatták, perbe fogták, és 
szervezkedés vezetése, valamint 
gyilkosság vádjával december 
14-én halálra ítélték. Az elsőfo-
kú ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 
Katonai Kollégiumának taná-
csa 1958. március 4-én jogerőre 
emelte. Kőrösi Sándort három 
társával, Major Ernő nemzetőr-
parancsnokkal, Andi József 
nemzetőrrel és Somogyi Tibor 
szakaszvezetővel együtt március 
6-án kivégezték.

Rendszerváltást követően, 
1990. július 5-én Göncz Árpád, 
a köztársaság ideiglenes elnöke 
posztumusz alezredessé léptet-
te elő.  (MTI)
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Jiří Menzel, egy szigorúan ellenőrzött borlovag
Jiří Menzelnek bizony meg 
kellett dolgoznia azért, hogy 
a szekszárdi Alisca Borrend 
tagjainak sorát gyarapítsa. A 
neves cseh filmrendező Kindl 
Gábor producer invitálására 
érkezett – immáron sokad-
szor – városunkba.

Látogatásának aktualitását ezút-
tal az adta, hogy kerek ötven éve 
forgatta az 1968-ban a legjobb 
külföldi film Oscar-díjával ju-
talmazott, a „Szigorúan ellenőr-
zött vonatok” című szatíráját, 
amely a II. világháború végén, 
egy cseh kisváros vasútállomá-
sán játszódik.

Menzelt bárhová veti a sors 
a világban, mindenütt öröm-
mel fogadják. Köszönheti ezt 
allűrök nélküli, emberi fellé-
pésének – mutatta be vendégét 
Kindl Gábor október 25-én, a 
Garay Élménypincében zajlott 
ceremónián. ,,Soha nem ütöt-

tek lovaggá” – konstatálta újon-
nan szerzett titulusát a rendező, 
mondván „a sörösöknél nem 
szokás ez”, ám kiderült, utóbbi 
fogyasztását se igazán gyako-
rolja. Az alkotó hétéves korában 
ivott először sört, akkor is csak 
a habot kóstolta apja italának 
tetejéről. Hatvankét éves koráig 
egyáltalán nem fogyasztott sze-
szes italt – és nem is dohányzott 

–, sört inni a felesége tanította 
meg.

Jiří Menzelnek három próbát 
kellett kiállnia, hogy az Alisca 
Borrend a tagjai közé fogadja. 
Miután a rendező ezeket siker-
rel megoldotta, és az esküt is le-
tette, Módos Ernő nagymester 
egy több száz éves szőlőmetsző 
kacorral tiszteletbeli borlovaggá 
ütötte. A felolvasott rendi szö-

veget egy szakavatott pozsonyi 
újságíró, Szabó G. László fordí-
totta a cseh művésznek.

Az avatás után a lovagrend 
nagykönyvébe is bekerült a 
nemzetközi hírű filmes neve, 
aki a jeles eseményre így rea-
gált: amit leginkább tisztelünk 
a borban, az az emberekre is ér-
vényes. Közöttük is létezik jó, s 
nem igazán megfelelő – utóbbit 
nemesíteni kell. Önmagát ne-
mesíteni tehát valamennyi em-
bernek kötelessége, különben 
a „savanyodás útjára lép”, mint 
afféle rossz nedű...

A borrendi ceremóniát köve-
tően Jiří Menzel közönségtalál-
kozón vett részt a Művészetek 
Házában, ahol Kindl Gábor 
producerrel (képünkön) többek 
között a Bohumil Hrabal regé-
nyéből írt, 1966 novemberében 
bemutatott „Szigorúan ellenőr-
zött vonatok” című alkotásról is 
beszélgettek.   Gy. L.

„Isten a zene által is hirdeti az evangéliumot”
Luther Márton címbéli mon-
datát választotta mottójául a 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes, amely zenés áhí-
tatra várta a zenekedvelőket 
október 22-én az evangéli-
kus templomba. Szekszárd 
kiemelt művészeti együtte-
sének teltházas hangverse-
nye az Országos Protestáns 
Napok egyik kiemelt megyei 
rendezvénye volt.

Október a reformáció hónapja: 
Luther Márton ekkor függesz-
tette ki tételeit a wittenbergi 
vártemplom ajtajára. Mindezt 
a protestáns reformáció kez-
deteként tartják számon. Ez 
alkalomból a Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes hang-
versenyt adott a szekszárdi 
evangélikus templomban. Az 
áhítatot tartó dr. Kaszó Gyula 
református lelkipásztor arról 
beszélt, hogy az énekszónak el 
kell jutnia a teremtő és minde-

neket fenntartó Istenhez az ő 
dicsőségére.

„Szekszárd gazdag kulturá-
lis élettel rendelkezik, rengeteg 
olyan együttes van a városban, 
akik folyamatosan nagyon ma-
gas színvonalú előadásokkal 
kápráztatják el a hallgatóságot. 
Mindezek között a Gárdonyi 
együttes egy különleges színfolt” 
– mondta Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a hangverseny 

előtt. A több, mint két évtize-
de alakult együttes művészetét 
szerte a világban sokan isme-
rik és szeretik. „Nemcsak Ma-
gyarországon, de külföldön is 
rengeteg fellépésen vettek részt, 
hírét vitték Szekszárdnak. Büsz-
kék lehetünk mindenkire, aki a 
város képviseletében valódi ér-
tékeket tud megmutatni a világ-
nak” – emelte ki a polgármester, 
majd a kórus egyik tagjának, 

Benedek Pálnak a „Szekszárd 
Városért a Művészet Erejével” 
elismerő címet adott át.

A decsi származású Bene-
dek Pál 20 éve tagja a Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes-
nek. „Természetes volt számá-
ra, hogy hitét ebben az egyházi 
énekeket közvetítő együttesben 
vallja meg” – mondta róla a 
műsorközlő, Németh Judit 
előadóművész, az evangélikus 
gyülekezet felügyelő-helyettese. 
A színes és változatos műsorban 
közreműködött Lozsányi Tamás 
orgonaművész, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola Rézfúvós Kvintett-
je Szily Lajos vezetésével, szó-
lót énekelt Köbli Veronika. A 
hangversenyt Naszladi Judit 
vezényelte.

A Gárdonyi Kórus a hangver-
senyen összegyűlt perselypénzt 
az evangélikus egyházközség 
templomkertjéhez tartozó ját-
szótér felújításához ajánlotta fel. 

 - wj -
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Képzőművészek főhajtása ’56 hősei előtt
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordu-
lójának alkalmából csaknem 
harminc alkotó – szobrászmű-
vészek, festőművészek, grafi-
kusok, fotósok – munkáiból 
nyílt kiállítás október 22-én a 
Művészetek Házában. 

„Szekszárd városa és a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
egyhetes rendezvénysorozattal 
tiszteleg azok előtt, akik ’56-ban 
nagyot tettek” – mondta Far-
kas János, a kulturális központ 
megbízott igazgatója a rendez-
vénysorozat egyik állomásán, a 
„60 – Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 60. évfordulója 
előtt tisztelegve!” című tárlat 
megnyitóján, a Művészetek Há-
zában. A kiállítás kifejezetten 
erre a megemlékezésre készült. 
Kurátora Baky Péter festőmű-
vész, aki a megnyitón arról is 
beszélt, hogy hatévesen miként 
élte meg a forradalmat. „Egy 
tank csöve, melyet mentálisan 

érzékeny szovjet katonák a lakás 
felé fordítottak és az erkélyajtó 
felső ablakának egyik szemén 
meredt be a szobába” – idézte fel 
az egyik meghatározó emléket.

Az 1956-os események ha-
tására létrejött tárlaton kortárs 
művészek munkái láthatóak. 
Az alkotók többsége nem él-
hette át a harcokat, ám Baky 
Péter szerint mégis olyannyira 
megérintette őket az esemény, 
hogy alkotásra ösztönözte a 
művészeket. „Egy magasztos 
cél érdekében jöttünk össze és 
a befogadónak kell eldöntenie, 

hogy a kiállítás elérte-e a célját” 
– emelte ki a művész.

A kiállítók között Baky Péter 
mellett ott van Dechandt Antal, 
Székács Zoltán, Schubert Péter, 
Szily Géza, Szatmári Juhos Lász-
ló, hogy csak néhány nevet em-
lítsünk a kortárs művészek sorá-
ból. A megnyitón közreműködött 
Pintér Gabriella énekművész és 
Lozsányi Tamás orgonaművész, 
valamint Juhász Bence, a Tücsök 
Zenés Színpad énekese. A tár-
lat november 20-ig ingyenesen 
látogatható a Művészetek Háza 
nyitva tartási idejében.   - wj -

Halottak napja margójára
Egy ódon szemüveg a komódfi-
ókban. Egy ottfelejtett teásbög-
re. A naptárban ritkuló sorok, 
semmivé vált feljegyzések, 
nehézkes, tömör írásnyom az 
utolsó oldalakon. Régmúlt 
pogácsaillatok a tűzhelyen 
letakarva. Porcelán cukorszó-
ró a falon. Egy félig kilátszó 
könyvjelző, egy félbehagyott 
Karády-dal az öreg gramofo-
non. Egy sötét, vaskos bútor a 
redőny-rejtette félhomályban. 
Egy empire-vitrinben ácsorgó, 
finoman megmunkált por-
celánszobor...

Egy búcsúcsók, egy rohanás 
vissza még egyszer a spájz-
ba. Még egy ajándék, ruha, 
zsebpénz. Egy könnycsepp a 
búcsúnál, egy „vigyázzatok 
magatokra”. Egy végtelenné 
olvadt intés a kocsiból az asz-
faltfoltozott utca végén... Egy 
féltés, egy értés, egy megértés 
emléke. Egy kérés, egy kérdés: 
egy bíztató, huncut mosolyú, 

évszázados tapasztalattal teli 
válasz. Egy felhőtlen, napfényes 
nyári délután a Duna-parton, 
az öregek lépteivel. Mesék rég-
múlt idők zsémbes, de csupa-
szív nénikéiről, bélyeget gyűjtő, 
érdes tenyerű nagybátyákról, 
keresztszülőkről.

Látogatás az unokákkal a 
százéves rokonok magas plafo-
nú, rejtélyes, mégis belsőséges 
szobáiban. Üzletelés a piacon, 

vén haverok avitt anekdotá-
zása a háborúról. Egy para-
dicsom, egy paprika, pontyok 
pislogása a hálós szatyorban. 
Egy szép, kerekded dinnye. 
Amolyan valódi ízű, felszele-
telve a családnak.

Egy rossz hír. Lassuló léptek. 
Bezárkózás. Egy ráncos kéz a 
kórházi ágy vasán. Nehéz léleg-
zetvételek. Egy utolsó jó tanács 
az itt maradtaknak. Egy futó 
mosoly... Egy üres fekhely, egy 
papucs. Csokor virág az őszi 
szélben. Kitépett gaz.

És csend. És miértek. És az 
addig ritkán, vagy soha-láto-
gatók jönnek a mementóhoz. 
És megint nem jön senki, pe-
dig lenne miért. És főleg kihez. 
Ázik a fejfa a levél-kavarta 
ködben. Ázik, s közben bokor 
nő a síron és fájdalmat takaró 
bokrok a szívekben.

Emlékezzünk hát! Kell ez ne-
künk, s kell nekik. Még, ha oly-
kor végtelenül fájó is.  Gy. L. 

Gyertyagyújtás
Szekszárd Megyei Jogú

Város önkormányzata az 
1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésének 
60. évfordulóján, csendes 

emlékezésre, gyertyagyújtásra 
várja a város polgárait  

november 4-én, pénteken 
17 órakor a Szent István 
téri '56-os emlékműhöz.

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Tolna 

Megyei Szervezetének Nyugdí-
jas Alapszervezete „szüreti han-
gulatú” teadélutánt tart, melyre 
tisztelettel meghívja tagjait, és 

minden érdeklődőt.
Program: „Szívküldi” Dalkör 

zenés műsora; s züreti bevonu-
lás, szüret szépe választás.
Ideje: 2016. november 10., 

csütörtök 15:00 óra
Helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Jelentkezni lehet november 7-ig, 
Szekszárdon, a Dózsa Gy. u. 1. 
szám alatt személyesen, vagy 
telefonon (+36–70/933–8361) 

hétfőn és csütörtökön 
08:00 – 10:00 óráig.
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Plazmabál
A Babits kulturális központ 
és a Jelenkor folyóirat kortárs 
irodalmat népszerűsítő soroza-
tának vendégeként szerdán Ga-
raczi Lászlóval találkozhattak a 
város irodalomkedvelői.

A népszerű Wünsch híd írója 
október 26-án várta író-olvasó ta-
lálkozóra az érdeklődőket a Placc-
ra. Garaczi első kötete 1985-ben 
jelent meg, azóta számtalan díjjal 
ismerték el munkásságát. Tagja a 
Szépírók Társaságának.

Szekszárdon a Jelenkor fo-
lyóirat főszerkesztője, Ágoston 
Zoltán beszélgetett vele új köte-
téről, a Plazmabálról. „A kötet 
tűzijátékszerű, a versformákat, a 
nyelvi leleményeket és a humort 
illetően” – mondta Ágoston. 
„Nem egyenes úton haladok az 
írói pályámon, hanem amolyan 
rodeó-mozgásban, cikk-cakk-
ban” – mondta az idén hatva-
néves Garaczi László. 

A sorozat következő vendége, 
Tolnai Ottó lesz november 23-
án, a Placcon.  Wessely Judit
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Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

az Egészségügyi Gondnokság 
(Szekszárd) gondnokságvezető 
(magasabb vezető) munkakör 

betöltésére.
A részletes pályázati felhívás  

a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 – 450.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(01810)

PATYOLAT

(01812)

7100 Szekszárd,
Tartsay Vilmos u. 6.

A SUGÁR Építőipari Kft . 
saját beruházásában új építésű, 

6 lakásos társasházat épít Szekszárdon, 
az Árpád és a Damjanich utca sarkán.

Átlagon felüli műszaki tartalommal rendelkező, 
2018. évi hő technikai előírásoknak megfelelő lakások 

eladók, belső zárt udvarral, saját parkolóval.

Támogatott lakáshitel és CSOK előírásainak 
megfelelő alaprajzi elrendezés!

Átadás tervezett
időpontja:

2017. tavasz vége

ÉRDEKLŐDNI:
SUGÁR Építőipari Kft .

7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 94.

Tel.: +36–74/511–046
Mobil: +36–20/954-69–02

E-mail:
sugarkft @t-online.hu

(01808)

Nyitott szemmel a világban – Hogy az utazás valóban élmény legyen!
A minap nászutas barátnőm-
mel beszélgettem, élményeit 
mesélte. Az utazást megelő-
ző lelkesedét felváltotta a 
csalódottság: Csilla és férje 
úgy döntöttek, hogy maguk-
nak is meg tudják szervezni 
a nászutat, ám kikapcsoló-
dásuk drágábbra sikerült, 
mint tervezték. A repülője-
gyet rosszul foglalták, így a 
hazautat újból meg kellett 
venniük. Télen újabb útra 
készülnek, akkor inkább 
visszatérnek a bevált utazási 
irodájukhoz, szakértőre bíz-
zák a szervezést.

Van a térségben egy olyan uta-
zási iroda, amely egyedi módon 
szervezi az utakat: ez a szálkai 
székhelyű Analit Utazási Iroda. 
A Szekszárdon található iroda 
személyes tapasztalatok alapján 
szervezi az utazásokat. Legin-
kább online értékesítenek, hiszen 
a legtöbben az interneten keresik 
meg őket. Az ember böngészi a 
neten, hogy hova is utazna, és ha 

például Balira, Hawaiira, USA-ra 
vagy Tahiti-ra esik a választása, 
akkor jó eséllyel rátalál az egzo-
tikus úticélokat jól ismerő Ana-
lit ajánlataira, akik bejártak az 
általuk kínált helyeket. Csillagné 
Szintai Zsuzsanna, az ügyvezető 
20 éve foglalkozik utazásszerve-
zéssel, többször járt már – többek 
között – Balin is. Balispecialista 
irodaként ők tudnak a legtöbbet 
a szigetről és indították el a www.
balionline.hu oldalt.

Ezeken a helyeken egész évben 
tart a szezon, nyáron a nászutas 
pároknak, a családoknak, más-
kor egyéni utasoknak, csopor-
toknak, búvároknak szerveznek 
felejthetetlen utazásokat.

Az emberek manapság egész 
évben utaznak, nincsenek kifeje-
zett szezonok, de Karácsonykor 
és Szilveszterkor azért erősebb az 
utazási kedv. Bali ebben az eset-
ben is kiemelt úticél lehet. 

A tengerparti pihenés mellett 
aktív pihenésre is van lehetőség. 
Zsuzsa húga, Szintai Eszter, szin-
tén az iroda munkatársa, Balin 

dolgozik idegenvezetőként. Az 
utazókat Eszter kalauzolja a szi-
geten. Ritka, hogy egy utazási 
iroda ennyire naprakész legyen 
egy-egy térséget illetően. Az 
Analit tudja, hogy melyik hotel-
ben van felújítás, hol van forgal-
mi dugó, a tengerpart hol zsúfol-
tabb, nyugalmasabb. Mindenhol 

kiépített kapcsolatrendszerük 
van, naprakész információval.

A csodás Tahiti-i képeket néze-
getve az ember máris oda vágyik, 
ám a fotók nem mondják el ne-
künk a fontos dolgokat, például 
azt, hogy a hotel milyen messze 
van a tengertől. Emellett ott van 
az is, hogy mit tehetünk, ha az 
utazás mégsem úgy alakul, aho-
gyan terveztük? Ekkor jól jön a 
helyi segítség és a bármikor hív-
ható itthoni telefonszám. Ezért 
is választotta egy országos sport 
szövetség is az Analit-ot utazta-
tójuknak, mert olyan problémá-
kat oldottak meg, amiket a nagy 
irodák sem tudtak orvosolni.

Ők mindig úgy szervezik az 
utakat, mintha a magukét szer-
veznék! 

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap november 2-től november 4-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 31. november 1. november 2. november 3. november 4.

„A”
950 Ft

Sárgaborsóleves
gazdagon

Frankfurti
leves Paradicsomleves

Szilvás 
lepény

Parajfőzelék,
sajtos
omlett

Búbos 
sertéstarja,

rizibizi,
savanyúság

„B”
950 Ft

Kar� ol 
leves

Frankfurti
leves Paradicsomleves

Hentes tokány, 
párolt rizs

Rántott 
csirkecomb� lé,

zelleres
burgonyapüré

Csülökpörkölt, 
sós burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
sertésborda,

rizi-bizi,
csemege
uborka

Rántott 
sertésborda,

rizi-bizi,
csemege
uborka

Rántott 
sertésborda,

rizi-bizi,
csemege
uborka

ZÁRVA

ZÁRVA

(01803)

A Pannon Market ZRT.

Igazgatósága és

Felügyelőbizottsága értesíti 

Tisztelt Részvényeseit,

hogy 2016. 11. 02-től 11.30-ig,

hétfőn és szerdán

8 órától 12 óráig osztalékot fizet

az Arany János utca 23. szám alatti

Irodaház 2. emeleti,

202-es számú irodában.

A részvényeket mindenki

hozza magával!
(01813)

Kötelességünk, hogy megőrizzük útszéli keresztjeinket
Szekszárd telis tele van közis-
mert, vagy rejtőzködő vallási 
mementókkal. Ilyen a Jobb-
parászta dűlőinek hangtalan-
ságába burkolódzó kőkereszt 
is, amelyet nemrég a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum hatha-
tós segítségével újítottak fel. 

A parásztai korpusz újraszente-
lésére október 25-én, a Múzeu-
mok Őszi Fesztiválja program-
sorozatának záróeseményeként 
került sor. Erre a vallási em-
lékre is felhívja a figyelmet a 
2015-ben, a Baltavári házaspár, 
István és Mária kezdeménye-
zésére, a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
támogatásával napvilágot látott 
„Keresztek és kiskápolnák Szek-
szárdon” című kötet. A kiad-
vány alapján tudható, sok em-
lék megsemmisült, vagy rossz 
állapotában várja a jobb sorsot 
– hívta fel a jelenlévők figyelmét 
Ódor János múzeum igazgató, 

aki örömét fejezte ki, hogy sorra 
újulnak meg a megyeszékhely 
kőkeresztjei. A most felszentelt 
emléket 1891 szeptemberében 
emelték a helyiek. Korábban 
az útnak hátat fordítva, erősen 
megdőlve vigyázta a környéket. 
A renoválást végzők a jelenlegi 
út vonalvezetéséhez igazodva 
megfordították azt. A felújí-
tás nyomán a homokkő alapot 
megerősítették, de az öntöttvas 
korpuszt és a Mária-alakot is 
restaurálták, újrafestették. A 

munkálatokban az intézmény 
munkatársai, Künsztler Gábor 
Tamás, Retkes Tamás, Szabó 
Tamás, K. Tóth Gábor, továbbá 
Bucsányi Kálmán nyugalmazott 
főrestaurátor, a felújítás ötleté-
nek felvetője, valamint Baltavári 
István vállaltak oroszlánrészt.

„Az útszéli keresztek, kápol-
nák nélkül megváltozna a kul-
túrtáj lelkülete” – hangsúlyozta 
az igazgató, hozzátéve: a keresz-
tek megszólítják a vándort, a 
szőlőjét művelő polgárt, ugyan-

akkor múltunkról, jelenünkről 
is mesélnek – Isten dicsőségére.

Bacsmai László esperes-plé-
bános reményének adott han-
got, hogy a jövőben követőkre 
találnak a keresztek felújítására 
irányuló kezdeményezések. „A 
kereszt Jézusra és Isten szere-
tetére figyelmeztet bennünket, 
legyen az templom tornyán, 
avagy álljon az út szélén. A mi 
kötelességünk, hogy megőriz-
zük őket, s ne adjuk az enyészet-
nek, ha pedig fölnézünk rájuk, 
mondjunk egy fohászt Jézus 
felé” – mondta Bacsmai László. 
Az áldás során – Halottak Napja 
közeledtével – a túra résztvevői 
imát mondtak azokért is, akik 
korábban a keresztet állították.

Lapunk Baltavári Istvántól 
megtudta, hogy a következő 
felújításra váró emlék a Csör-
ge-tó felé vezető út mellett álló, 
Jaj-dombi kereszt lesz, amely 
igen sanyarú állapotban várja a 
segítő kezeket.  Gy. L.
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Elérhetőség: 
www.analit.hu
www.balionline.hu
7100 Szekszárd,
Béri Balogh Á. utca 80.
Telefon: +36–30/603–4272
E-mail: info@analit.hu

(01806)
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Október 23-ai rejtvényünk megfejtése: Reményik Sándor, Végvári versek
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lóki Magdolna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését november 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Élők és holtak napja
Igazából a Mindenszentek ünnepe 
már egy családi ünnep is lett, mert 
ilyenkor útra kelünk és felkeressük 
szeretteink sírját, akkor is, ha több 
száz kilométerre vannak eltemetve.

Amikor az ünnep délutánján 
vagy este elmegyünk szeretteink 
sírjához, ne feledkezzünk el a leg-
fontosabbról, az imádságról. Vihe-
tünk szép koszorút, gyújthatunk sok 
gyertyát, ha imádságunk nem kíséri 
a megemlékező jeleket, nem sokat ér 
az egész.

Egy alkalommal hallottam a rádi-
óban, hogy mennyire kezd elterjedni 
a Halloween őrülete nálunk is. Ere-
detileg a kelták úgy tartották, hogy 
november elsejét megelőző éjszakán 

a halottak visszatérnek a földre. 
Ekkor nagy magaslatokon tüzet rak-
tak, termény- és állat-áldozatokat 
mutattak be, majd a parázsból egy 
darabot hazavittek, és otthon ebből 
tüzet gyújtva egész éjszaka virrasz-
tottak: várták a halottaikat. Innen 
eredhet a töklámpás hagyománya, 
amely a hiedelem szerint távol tar-
totta a gonosz szellemeket, illetve 
világított, hogy halottak szellemei 
könnyebben haza találhassanak. 
Még ha pogány is az elgondolás, de 
van benne természetfölötti hit. 

Mára sajnos a természetfölötti ki-
veszett és maradt csupán a pogány-
ság és az értelmetlen hagyomány 
felélesztésnek kísérlete. 

Ez az angolszász eredetű szokás 
eljutott Amerikába, és az egészből 
megmartad, hogy töklámpásokat ké-
szítenek, maskarát vesznek fel és ház-
ról házra járnak, és édességet kérnek.

Idehaza is fellendülőben van a 
jelmezkölcsönzés. Gyerekek és férfi-
ak öltöznek be, Halloween partikat 
tartanak, és abban reménykednek, 
hogy pár év múlva az egész ország-
ban elterjed ez a szokás. 

Elég szomorú, hogy ennyire rá-
harapunk az új pogány ünnepekre, 
sajnos az iskolákban is előfordul. 
Sajnos feladjuk a saját keresztény 
ünnepeinket, emlékezéseinket, és 
gyermekeink a temető helyett Hal-
loween-partikra járnak...

Mi keresztények maskarázunk 
a farsangi időszakban, most pedig 
elgondolkodunk az élet és a halál 
nagy kérdéseiről, visszaemlékezünk 
elhunyt szeretteinkre. A lényeg, hogy 
Mindenszentek ünnepe, Halottak 
napja ne csak nosztalgia, vissza-
emlékezés legyen a múltba, hanem 
legyen bennünk egy elhatározás, 
hogy ezen túl mi is szeretnék úgy 
élni, hogy együtt lehessünk majd a 
mennyei szentekkel, együtt az örök 
hazában. Ne felejtsük el Szent Ágos-
ton mondását: 

„Az az Isten, aki megteremtett 
téged a te közreműködésed nélkül, 
nem fog téged üdvözíteni a te köz-
reműködésed nélkül.” Ámen. 

 Bacsmai László
 esperes – plébános

„Közcsatornára történő rákötés támogatása 2016” pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákö-
tés támogatása 2016” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén élő magánsze-
mélyek, akiknek a belterületi 
ingatlanuk előtt kiépített köz-
csatorna vezeték húzódik és 
ingatlanjuk műszakilag ráköt-
hető a hálózatra. A vissza nem 
térítendő támogatást (ingatla-
nonként 150.000.- Ft, de ma-
ximum a bekerülési költség 

50%-a) a bekötővezeték mű-
szaki megvalósítására (tisztí-
tóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen 
a Digitális ügyfélszolgálat / 
Környezetvédelem menüpont 
alatt, valamint átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztályán 
személyesen (7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 27-31.) az alábbi 
időpontokban:

Hétfő, szerda,
08:00 – 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályon, illetve az 74/504–
107-es telefonszámon, vala-
mint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2016. decem-
ber 31-ig Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Városigazgatási és Ren-
dészeti Osztályán személyesen, 
vagy postai úton ajánlott kül-
deményként lehet benyújtani. 

 Szekszárd Megye Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ
November 2-án, 18:00 órakor

a Belvárosi templomban
Bíró László püspök úr
szentmisét mutat be.

A szentmise után a Plébánia 
közösségi termében

összejövetelt tartanak, ahol
a szerzőknek lehetőségük lesz 
elmondani a további ötleteket 
az „Alsóvárosi hagyományok” 

című kiadványainkkal 
kapcsolatban.

Várjuk személyesen vagy  
szervezőink útján a kitöltött

adatlapokat, írásos
feljegyzéseket.
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VERSEKKEL EMLÉKEZNEK
BABITSRA

A Társadalmi Egyesülések 
Tolna Megyei Szövetsége és a 
Nők Szekszárdért Egyesület 

szeretettel vár minden érdeklődőt 
Babits Mihály születésének 133. 

évfordulója alkalmából ren-
dezendő vers- és prózamondó 
megemlékezésre, november 

25-én (pénteken) 14 órakor, 
a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum könyvtárában.

Jelentkezni november 15-ig 
lehet név, lakcím (telefon-

szám), valamint két irodalmi 
mű megjelölésével lehet a 

+36–30/491–1050-es,  
vagy +36–20/970–7246-es

telefonszámon.
A rendezvény zárásaként 
Babits Mihály szobránál

gyertyagyújtással adóznak  
a költő emléke előtt.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 

Segédeszköz bemutatóval és 
hallásvizsgálattal 

egybekötött Klubdélutánt tart 
Szekszárdon 

2016. november 3-án 
csütörtökön délután 13 órától 

a Hunyadi u. 4. szám alatti 
irodaház nagytermében. 

A Klubdélután vendég előadói 
a Siketvakok Országos

Egyesülete munkatársai, akik 
bemutatják a Siketvakok 

Országos Egyesületét és elemi 
rehabilitációs szolgáltatásaikat. 

Az Egyesület munkatársai 
látás- és hallássérültek számára 

hasznos segédeszközöket 
hoznak, melyeket az 

érdeklődők ki is próbálhatnak. 
Lehetőség lesz szűrő 

hallásvizsgálaton részt venni. 
Szociális munkással az 

igényelhető támogatásokról 
lehet konzultálni, 

rehabilitációs szakemberrel 
pedig a szemészeti diagnózisok 
és papírok értelmezésére lesz 

lehetőség.
Ruha és egyéb adományok 

osztását tartjuk a rendezvény 
után, valamint november 4-én 
pénteken 09:00 – 13:00 óráig. 

A rendezvény nyitott. 
Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt!

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 iroda ajánlata egy helyen:

Vegyes ajánlataink:

•  Ausztria/Bad Kleinkirchem besízés 
apartmanban, önellátással, egyénileg már 79 EUR/fő/éj síbérlettel 

•  Frankföld karácsonyi vásár busszal 
3* szállodában reggelis ellátással már 68.200 Ft/2 fő

•  Ausztria/Hotel Koralpe szilveszter egyénileg 
3* hotelben reggelis ellátással már  330 EUR/fő/5 éj

•  Toszkána Karnevál busszal 3* hotelben 
reggelis ellátással már 59.900 Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Emlékezés
Az elmúlt évek hagyományát 
követve, idén is tartanak is-
tentiszteletet Halottak napján, 
mindkét szekszárdi temetőben. 
Elhunyt szeretteikre emlékezve 
adhatnak hálát Isten hűségéért, 
református istentisztelet ke-
retében november 1-én 14:30 
órakor az újvárosi, majd 15:30 
órakor az alsóvárosi temetőben. 
Szeretettel várják az emlékező-
ket, gyász terhét hordozókat – 
felekezettől függetlenül.

Márkus Istvánt köszöntötte 
szerda reggel Ács Rezső pol-
gármester annak alkalmából, 
hogy a szekszárdi amatőr 
sportoló – mint azt lapunkban 
is megírtuk már – egy hónap-
pal ezelőtt teljesítette a létező 
talán legkeményebb ultrama-
ratoni futóversenyt, a 246 ki-
lométer hosszú Spartathlont.

A városvezető irodájában tartott 
köszöntőn a szekszárdi Borvi-
dék Félmaratont és a szálkai For-
ralt-Borvidék Terepmaratont is 
szervező „Öcsi” azt is elmondta, 
hogy a környék dimbes-dombos 
terepein való futás nagyban segí-
tette a felkészülést. Hozzátette, a 
verseny sikeres teljesítésében azért 
komoly szerepet játszott, hogy 
rendszeresen edz a Bükkben.

– A verseny után azt gondol-
tam, hogy soha többé nem vá-
gok neki a Spartathlonnak, de 
másnap már azon járt az agyam, 
hogy hol lehetett volna lefaragni 
az időből” – nyilatkozta az ultra-
futó, aki tervei szerint jövőre is 
indul az Athéntól Spártáig tartó, 
ultramaratoni futóversenyen.

– Fontos, hogy elismer-
jük és megmutassuk a kiváló 
eredményeket elérő szekszárdi 
sportolókat, hiszen kimagasló 
teljesítményük példaként szol-
gálhat a fiatalabb és az idősebb 
korosztály számára egyaránt – 
mondta Ács Rezső. Szekszárd 
polgármestere Márkus István 
eredményével kapcsolatban 
úgy fogalmazott: „emberfeletti 
teljesítmény volt”. Az eredmény 
nemcsak a fizikális erőnlétről, 
de hatalmas és egyben példás 

mentális erőről is tanúbizonysá-
got tesz – fűzte hozzá a városve-
zető, aki az idei év város borát, 
egy palack 2013-as Eszterbauer 
Tüke Bikavért és két Szekszárd 
címeres poharat adott át Már-
kus Istvánnak, hogy méltóképp 
koccinthasson a kiemelkedő 
eredményre.

A szekszárdi sportoló 
29:26:40 óra alatt, a második 
legjobb magyarként teljesítette 
a 246 kilométeres távot. 

 Forrás: kadarka.net

MEGHÍVÓ
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend 
szeretettel meghívja az érdeklődőket Szent Márton 

napjára, az újbor és a kadarka ünnepére,
2016. november 11-én (péntek) 19:00 órára, 

a Diákétkeztetés egyetemi kari éttermébe
(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1). 

A tányérokon libamáj pástétom és sült libacomb,  
a poharakban a borvidék legjobb újborai

várják az érdeklődőket.
Jegyek korlátozott számban kaphatóak az étteremben.

A vacsora előtt, 18:00 órakor Szent Márton napi  
ökumenikus újborszentelés a Belvárosi templomban, 

ahol elhangzik Kis Pál István: Szent Márton  
gregoriánuma című műve.

„Emberfeletti teljesítmény volt”
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Madarász Dóra Eb-bronzérmes párosban
Az elmúlt héten, Budapes-
ten rendezték az asztaliteni-
szezők Európa-bajnokságát, 
amelyen a magyar válogatott 
egyetlen érmét a szekszárdi 
Madarász Dóra szerezte, aki 
Pergel Szandrával párosban 
állhatott dobogóra.

A Szekszárd AC játékosa bu-
daörsi párjával egy román ket-
tőst vertek a nyolcaddöntőben 
(4:2), majd a legjobb nyolc 
között a luxemburgi De Nutte, 
Ni Xialian párost győzték le 
4:3-ra. Az elődöntőben a hete-

dik kiemelt Silbereisen, Winter 
duóval néztek farkasszemet, és 
jól is kezdték a meccset. A né-
metek hibáit kihasználva meg-
nyerték az első két szettet, és 
behúzták a negyediket is. Talán 
már a finálé járt a magyar pá-
ros fejében, de a rivális 3:1-ről 
visszakapaszkodott, és izgalmas 
végjátékban fordítani tudott 
(3:4). Madarász Dóra és Pergel 
Szandra bronzérmesként zárta 
az Európa-bajnokságot, minden 
dicséret kijár nekik.

„Miután ötödikként emeltek 
ki minket, titkon reményked-

tünk az éremben, amely fénye-
sebb is lehetett volna. Ez most 
sajnos így sikerült” – nyilatkoz-
ta a meccs után Madarász Dóra.

Az egyéni versenyben induló 
másik szekszárdi, Lovas Petra 
a 2. fordulóban búcsúzott. Az 
olimpikon asztaliteniszező való-
színűleg az utolsó nagy versenyét 
játszotta a nemzeti csapat színe-
iben, és a búcsúja méltó volt pá-
lyafutásához. A világranglistán 
nála 41 hellyel előrébb található 
román Dodean ellen mindent 
beleadott, négy szett után még 
egálra álltak. A papírforma vé-
gül érvényesült, a taps azonban 
jogosan járt Lovasnak. 

 Forrás: moatsz.hu

Rátgébernek is tetszett a Petrovics emléktorna
Az elmúlt vasárnap egész 
napos kosárlabda progra-
mot kínált a Harsányi Mária 
által életre hívott Drazsen 
Petrovics emléktorna, amely 
immáron 23. alkalommal 
rendezték meg a városi 
sportcsarnokban.

Mivel is emlékezhettek volna 
méltóbban a kontinens valaha 
élt egyik legjobb kosárlabdázó-
jára, a fiatalon elhunyt horvát 
zsenire, Drazsen Petrovicsra, 
mint játékkal. Az utánpótlás 
korosztályokat parkettre szó-
lító tornán a házigazda Atom-
erőmű KSC Szekszárd fiataljai 
bajai, kaposvári és pécsi kor-
társaikkal meccseltek. A talál-
kozók szünetében a szervező 
Harsányi Mária játékosai em-
lékműsort adtak, majd közö-
sen megkoszorúzták Petrovics 
sportcsarnok előtt található 
emléktábláját.

A torna alatt a csarnok tár-
gyalójában sokan megnézték 

a kosaras édesanyjától, Biser-
kától kapott relikviákat, me-
zeket, valamint Szabó György 
gyűjteményéből a Drazsent 
ábrázoló bélyegeket, de a „Ko-
sárlabda Mozartjáról” készült 
filmösszeállítás is megtekint-
hető volt. 

A rendezvényre eljött, és el-
ismerően nyilatkozott Rátgé-

ber László mesteredző, a Pécsi 
Kosárlabda Akadémia vezetője 
is, aki nagy tisztelője Drazsen 
Petrovicsnak.

Eredmények, gyermek 
(U12): Szekszárdi Tappan-
csok – Bajai NKK 52-44. Leg-
jobb dobók: Sámóczi 16, Dávid 
11, Kovács E. 8, Horog 7. Edző: 
Stierné Jankovics Mária.

Tini (U13): KSC Szekszárd 
– Kosárlabda Akadémia Pécs 
71-42. Ld: Németh 26, Sámó-
czi 14, Lipovszky N. 10. Edző: 
Harsányi Mária.

Serdülő (U15): KSC Szek-
szárd – Gyakorló DSE Kapos-
vár 125-23. Ld: Marsai 22/6, 
Viszmeg 18/6, Vincze 15, Dér 
13, Andi 12, Renczes 12, Leskó 
9/3. Edző: Harsányi Mária.

Kadett (U17): KSC Szek-
szárd – Kosárlabda Akadé-
mia Pécs 106-84. Ld: Bakos 
35/6, Vincze 33/6, Liszkai 11/6, 
Koller 9. Edző: Juhász Gábor, 
Murvai Árpád.

A büntető dobóversenyt Li-
povszky Nóra (10/10), a tripla 
dobóversenyt Koller Valéria (8) 
nyerte meg, mindketten a KSC 
Szekszárd játékosai. A mér-
kőzések legjobbjai is külön-
díjat kaptak: Sámóczi Zsófia, 
Németh Lili, Marsai Dóra és 
Vincze Nikolett (valamennyi 
KSC Szekszárd).
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Félévszázad múltán újra találkoztak
Lelki szükség hívott életre 
egy újabb szekszárdi nosz-
talgikus sporttalálkozót. 
Úszókét és vízilabdázókét, 
akik a Szekszárdi Építőkben 
sportoltak.

Egymás viszontlátása, a sztorik 
felelevenítésének igénye hozta 
létre majd fél évszázad eltel-
tével ezt a találkozót, amelyre 
tucatnyian el is jöttek dr. Tollár 
Tibor, akkori edző és sportveze-
tő, valamint a korszak megha-
tározó úszónője, Falusi Mária 
szekszárdi zenetanár szervező 
munkájának köszönhetően.

Ha a Toldi utcai, 33 egyhar-
mados medence mesélni tud-
na... Arról, hogy ezek a már 
hetven felé közelítő egykori 
lányok és fiúk mennyire szeret-
tek úszni. Örömmel vállalták a 
napi két edzést, hogy aztán az 
Építők színeiben felállhassanak 
a rajtkőre, és a megyei-, illetve 
a vidékbajnokságokon meg-
vívhassák a maguk versenyeit, 
vízilabda csatáit a tolnaiakkal, a 
bajaiakkal.

„Olyanok voltunk, mint egy 
nagycsalád. A hozzátartozók 
minden versenyre jöttek ve-
lünk és szurkoltak. Még a nős 
vízilabdások feleségei is közénk 
akartak tartozni” – mondja a 77 
éves Molnárné Varga Borbála. 
A Szekszárdon élő hölgy saját 

bevallása szerint a „futottak 
még” kategóriában végzett az 
úszó versenyeken, de esze ágá-
ban sem volt sportágat váltani. 
„Imádtam ehhez a remek vizes 
társasághoz tartozni” – jelentet-
te ki őszinte örömmel.

A még e sorok íróját is okta-
tó legendás testnevelő, Laczkó 
Laci bácsi és a Petrits testvérek 
tanították meg akkoriban úszni 
a városi gyerekeket. Ám kellett 
valaki, aki tovább viszi ezeket a 
vízi sportokra fogékony gyere-
keket, aki biztat, javít, s ha kell, 
korhol. Nos, ez volt dr. Tollár 
Tibor, Tibi bácsi, aki 1951-ben 
érkezett Szekszárdra. Az ’56-os 
szekszárdi események résztve-
vője, az ezredforduló után po-
litikai szerepet vállaló, a megyei 
közgyűlés alelnöki posztját is 
betöltő 87 éves férfiú több ver-

senyképes vízilabda csapatot is 
összerakott.

„Az az igazság, hogy akkor 
már volt itt egy működő csa-
pat. A Petrits fivérekkel, Tóth 
Palival, Ulrich Aladárral, Turá-
nyi Lacival és Gömbös Bandi-
val, az egykori miniszterelnök, 
Gömbös Gyula unokaöccsével 
alkottuk a standard csapatot” 
– eleveníti fel a hőskorszakot 
az Újpestből ide igazoló játé-
kos-edző. „Hozzánk csatlako-
zott Udvardi Attila, majd jöttek 
a Pálinkások. Egy második csa-
patot is indítottunk, amelyben 
olyan nevek szerepeltek, mint 
Molnár Miklós, Lázár Csa-
ba, Nádor Iván, a Kosztolányi, 
a Pelényi vagy a Sass gyere-
kek. Az NB II-es Dél-Nyugati 
ifjúsági bajnokságban ezzel a 
csapattal másodikak lettünk. 

Meggyőződésem, ha kaptunk 
volna a szekszárdi sportvezetés-
től támogatást, s építettek volna 
egy uszodát, hogy egész évben 
edzhessünk, akár az NB I-ig is 
eljuthattunk volna, de magunk-
ra hagytak bennünket” – tette 
hozzá keserűen.

A fentebb említettek közül 
többen is eljöttek a Szász Sörö-
zőben megtartott találkozóra. 
Lázár Csaba például Budapest-
ről érkezett. Az ismert egykori 
szekszárdi tanár, festőművész, 
Lázár Pál fia ma is gyakran jár 
haza itt élő húgát látogatni. Ak-
koriban két vasat tartott a tűz-
ben: atletizált is, nyáron pedig 
úszott és vízilabdázott. Korabe-
li fotókat hozott magával, ame-
lyeken több egykori sporttárs 
látható.

„Itt lehetne még a Pelényi 
Attila, aki gyerekorvos Buda-
pesten, a pécsi orvosprofesz-
szor, Kosztolányi Gyuri, vagy 
Varga Zoli, a „Bora” bátyja, 
aki Svédországban él. A volt 
múzeumigazgató, Gaál Attila, 
az úszók közé tartozó Udvardi 
Attila, vagy a Lakatos  Mari, aki 
Angliába ment férjhez” – je-
gyezte meg Falusi Mária.

Volt egyszer egy kiváló úszó és 
vízilabda csapat is a Szekszárdi 
Építőkben. Olybá tűnik, hama-
rosan lesz folytatása a lélekerősí-
tő nosztalgiázásnak: Tolna még 
élő vizes legendáinak postázzák 
ki a meghívót...

 B. Gy.

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A női Klubcsa-
patok Szuperligája B-csoport-
jában, kedden a Szekszárd AC 
Csehországban győzte le 6:3-
ra a TT Moravsky Krumlov 
együttesét. A szekszárdiak si-
keréből a friss Eb-bronzérmes 
Madarász Dóra és Khetkhuan 
Tamolwan is két-két egyéni di-
adallal vette ki a részét, a SZAC 
további győzelmeit Imre és a 
Madarász-Khetkuán pár aratta.
Kézilabda. A Magyar Kupa 2. 
fordulójában a Csurgó ellen 
aratott magabiztos győzelmet a 
Szekszárdi FGKC NB I/B-s női 
együttese. Az osztály sereghaj-
tóját a 9 gólos Weigel vezérleté-
vel idegenben múlta felül Tabaj-
di Ferenc edző gárdája (21-32). 
A Fekete Gólyák – akik szomba-
ton Marcaliban lépnek pályára 
– a jövő héten a kupában (no-
vember 2.) és a bajnokságban is 
a NEKA csapatával mérkőznek.
Kosárlabda. A hétközi, Cegléd 
ellen hosszabbításban kiharcolt 

sikert követően három nappal 
később újabb bravúrt hajtott 
végre az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es női együtte-
se. Zseljko Djokics vezetőedző 
csapata a tavalyi idény negye-
dik helyezettjét, a Diósgyőrt 
Miskolcon múlta felül 56-51-
re. A két szlovén légiósa, Erkics 
(16/6) és Lisec (15) vezérelte 
szekszárdiak remek védekezé-
süknek és az erős csapategy-
ségnek köszönhetik sikerüket. 
A KSC október 29-én, szomba-
ton 18:30 órától a Zalaegerszeg 
együttesét fogadja.
Labdarúgás. Hiába irányította 
a mérkőzést és alakított ki több 
helyzetet a Szekszárdi UFC, egy 
a hajrában kapott büntetőből 
lőtt góllal mégis a vendéglátó 
Pénzügyőr SE nyerte az NB III-
as bajnokság 12. fordulójában 
rendezett találkozót (2-1). A 
szekszárdiak gólját Fejes Péter 
szerezte – ugyancsak 11-esből 
– a 69. percben.

Madarász Dóra

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
November 7. (hétfő), 14–16 
óráig, előzetes 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
November 15. (kedd) 16 órától. 
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
November 8. (kedd) 17–18 órá-
ig. Dienes Valéria Általános Is-
kola (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 Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Október 30., vasárnap
15:00 –   Graffaló és barátai
17:00 –  Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher:  

Nincs visszaút

Október 31., hétfő
17:00 –  Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher:  

Nincs visszaút

November 2., szerda
17:00 –  Graffaló és barátai
19:00 –  Jack Reacher:  

Nincs visszaút

November 3., csütörtök

15:00 –   Trollok
17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 4., péntek

15:00 –   Trollok
17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 5., szombat

15:00 –   Trollok
17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

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
November 6., vasárnap 10:00 
– 18:00 – Rendezvényterem és 
Művészetek Háza 
Uniós Fejlesztések Nyílt Napja 
2016. Szekszárd
Színpadi programok:
10:00 Mozi – Trollok 3D (szí-
nes szinkronizált amerikai ani-
mációs-kalandfilm)
11:00 Rendezvényterem – 
Habakuk Bábszínház: Mese a 
Csodaszarvasról
15:00 Rendezvényterem – Isz-
kiri Zenekar gyermekkoncert
18:00 Rendezvényterem – Bo-
hemian Betyars koncert
17:00 Művészetek Háza – Elsa 
Valle Afrocand koncert

Elsa az ereiben hordozza 
az Afro Jazzt. Dalai ritmikai 
többszólamúsággal, jazz dal-
lamokkal átitatódott fúzió. 
Közreműködik: Elsa Valle 
(ének), Winand Gábor (ének, 
szaxofon, billentyű), Oláh Tz-
umo Árpád (zongora), Orbán 
György (bőgő), Csízi László 
(dob), Czibere József (konga). 

Egész napos foglalkozások:
•  Arcfestés, hennafestés a Happy 

Stars Nyelviskolával
•  Lufi hajtogató
•  Kézműves foglalkozások
•  Mozi előadások: 10:00 óra  

(ingyenes), 15:00, 17:00 és 
19:00 óra (moziműsor szerint)

•  A házban működő civil cso-
portok bemutatkozása

•  Europe Direkt Információs 
Pont kitelepülése.

10:00 – 12:00 Bemutatkozik a 
Magyar Halgazdálkodási Ope-
ratív Program (MAHOP)
13:00 – 17:00 Amazinx Team 
– mozivarázs film-trükkök, in-
teraktív stúdió.

Az érdeklődők megismer-
hetik a legalapvetőbb filmes 
trükköket és technikákat. A 
green box technikának kö-
szönhetően bárki egy mozgó-
kép- és mozifilm részese lehet. 
Az élményeket csak fokozzák a 
különböző effektgépekkel, jel-
mezekkel és hangtechnikával.

A programok ingyenesen 
látogathatóak az Uniós Fej-

lesztések Nyílt Napja rendez-
vénysorozat 2016 – Szekszárd 
keretében.

November 7. hétfő 14:30 – 
Színházterem
Kisiskolás bérlet, I. előadás. 
Schwajda György: Nincs többé 
iskola

Zenés mesejáték egy részben 
a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház előadásában.

Valaki ellopta a percet! Meg-
állt az idő abban az iskolában, 
ahol macskák a tanárok, a di-
ákok pedig egerek. A fantázi-
ánkból elővarázsolt törpék és 
a játékba bevont nézők segít-
ségével izgalmas vetélkedők 
sora kezdődik. Vajon elkez-
dődhet-e valaha is a tanítás, 
vagy örökre buták maradnak 
a nebulók, ha „nincs többé 
iskola”.

Rendező: Molnár Ernő. 
Jegyár: 1000 Ft.  

November 8., kedd 14:30 – 
Színházterem
Kisiskolás Plusz bérlet, I. előa-
dás. Schwajda György: Nincs 
többé iskola

Zenés mesejáték egy rész-
ben. Jegyár: 1000 Ft.

November 10. csütörtök 10:00 
– Színházterem
Óvodás bérlet I. előadás. Ba-
golykisasszony meséje
A pécsi Bóbita Bábszínház 
előadása.

Jig, a magányos királyfi hű-
séges segítőjével, Yük-kel, a 
táltossá változtatott királyfival 
bejárják a földi országokat és 
a csillagbirodalmakat, hogy 
felkeressék a legszebb herceg-
nőket. Körülöttük végig ott 
repked, segít a Bagolykisasz-
szony, és mesél barátságról, 
áldozatvállalásról, kalandokról 
és útkeresésről, sok-sok hu-
morral, játékkal és varázslattal 
fűszerezve.

Szécsi Magda meséi alapján 
bábszínpadra írta: Kárpáti Pé-
ter. Rendező: Perényi Balázs. 

Jegyár: 1000 Ft.



2016. október 30.16

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(01819)Eng. szám: E-000304/2014

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

(01798)

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.

(01800)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01804)

2016. november 3.
(csütörtök) 17:30 óra

„Aki évszázadokkal
előre leírta Jézus

életútját
Előadó: Vígh Ágnes,

bibliaoktató

2016. november 17.
(csütörtök) 17:30 óra

Messiási jövendölések
a Zsoltárokban

Előadó: Pongrácz Róbert, 
lelkész

Szervező: Oltalom Alapítvány
Helyszín: Szekszárd

Scarabeus rendezvényterem,
Béla király tér 5.

A részvétel ingyenes, terembérleti 
hozzájárulást elfogadunk!

(01807)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01801)

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


