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A TARTALOMBÓL

Zöld város
A Zöld Városok program fó-
rumsorozatának újabb alkal-
mát tartották november 9-én, 
amelyen ismertették az inter-
netes kérdőíves felmérés ered-
ményét és konkrét ötleteket is 
vártak a városközpont megújí-
tására.
 → 2. oldal

Jubileum
Rendezvénysorozattal emlé-
kezik a PTE Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vi-
dékfejlesztési Kara arra, hogy 
idén 40 esztendős a szekszárdi 
felsőoktatás. A program zárá-
saként november 21-én konfe-
renciát rendeznek. → 7. oldal

Szűrővizsgálat
Magyarországon évente két-
ezer nő hal meg emlőrákban. 
Ez a szám jelentősen csökken-
hetne, ha a legveszélyeztetet-
tebb korosztály, a 45 és 65 év 
közötti nők nagyobb százalék-
ban vennének részt a kétéven-
te ajánlott szűrésen.
 → 9. oldal

Mezei futók
Az égiek figyelemmel vol-
tak a november 11-én Sötét-
völgyben megrendezett Twic-
kel Szőlőbirtok Kupára – ami 
egyben a Mezei Futó Magyar 
Liga 2. állomása volt –, hiszen 
remek időben állhatott rajthoz 
a 259 résztvevő.
 → 13. oldal 
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Szebbé teszik az idős szekszárdiak karácsonyát
Ajándékcsomaggal szeretné 
szebbé, meghittebbé tenni a 
szépkorúak karácsonyát a szek-
szárdi önkormányzat. Azok, 
akik szeretnék megkapni a tar-
tós élelmiszert tartalmazó cso-
magot, hétfőtől regisztrálhat-
nak a polgármesteri hivatalnál.

Ács Rezső polgármester az ak-
cióról tartott csütörtöki sajtótá-
jékoztatón felidézte, Szekszárd 
októberben elnyerte az Idősba-
rát Önkormányzat Díjat, amely 
újabb feladatok kitűzésére sar-
kallja a várost. A polgármester 
kezdeményezésére ezért új akció 
indul: azok a 62 év feletti szek-
szárdiak, akik jelentkeznek, tartós 
élelmiszert tartalmazó ajándék-
csomagot vehetnek át. Ács Rezső 
elmondta, Szekszárdon közel 
nyolcezer 62 évnél idősebb város-
lakó él, a polgármesteri keretből 
fedezett akcióban akár mindany-
nyian megkaphatják a csomagot.

A városvezető hangsúlyozta: 
a csomag átvételének feltétele 
az előzetes regisztráció, amit a 
szépkorúak – vagy családtag-
jaik – a város honlapján (www.
szekszard.hu) erre a célra lét-
rehozandó felületen, vagy a 
szepkor@szekszard.hu e-mail 
címen, illetve munkaidőben, a 
74/504–172-es telefonszámon 
tehetnek meg. A regisztrációs 

időszak november 20-án, hét-
főn indul és a hónap végéig tart. 
Ács Rezső kérte: akinek módjá-
ban áll, az az elektronikus felü-
letek valamelyikén jelentkezzen. 
Hozzátette, a regisztrációhoz 
mindössze a név, a lakcím és 
a születési év megadására lesz 
szükség.

A csomagokat december 11. 
és 20. között lehet majd átvenni, 

munkaidőben a polgármesteri 
hivatalban. Az átvételhez csak a 
szekszárdi lakóhelyet bizonyító 
lakcímkártyát kell majd felmu-
tatni. Aki egészségügyi állapota 
miatt személyesen nem tudja át-
venni azt, annak rokona, isme-
rőse részére is átadják, ameny-
nyiben felmutatja a regisztrált 
szépkorú lakcímkártyáját – tu-
datta a polgármester.

A csomagokat a szekszárdi 
nyugdíjas szervezetek közre-
működésével állították össze, 
melyek kiosztását is segítik a 
nyugdíjas klubok. Ács Rezső 
zárásként tudatta, reméli, hogy 
az Idősbarát Önkormányzat 
Díj által támasztott követelmé-
nyeknek való megfeleléshez ez 
az akció is hozzájárul. A sajtó-
tájékoztatón jelenlévő nyugdíjas 
klubok képviselő elmondták, a 
csomagokba többek között liszt, 
cukor, kávé, szaloncukor, rizs és 
olaj kerül.  S. V.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Zölden látják a városközpont jövőjét
A Zöld Városok program fó-
rumsorozatának újabb alkal-
mát tartották november 9-én 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban, ahol ismertet-
ték a korábban megtartott, 
internetes kérdőíves felmérés 
eredményét, egyben konkrét 
ötleteket is vártak a város-
központ megújításával kap-
csolatosan.

A Zöld Városok fórumsorozat 
második állomásán Ács Re-
zső polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Felidézte, hogy 
az első, szeptember közepén a 
témában megtartott lakossági 
fórumon elindult egy közös gon-
dolkodás, tervezés, amelynek 
végeredményeként – a Területi- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) forrásainak hála 
– teljesen új arculatot nyerhet el 
Szekszárd belvárosa. Emlékezte-
tett: a város a program minden 
fontos mérföldkövénél kikéri a 
városlakók véleményét, várja a 
szekszárdiak javaslatait, hogy 
olyan végleges tervek készülje-

nek, melyben a többség vélemé-
nye megjelenik.

A városvezető elmondta, az 
önkormányzat egy online ki-
tölthető kérdőívet tett elérhető-
vé, melyen szintén a polgárok 
véleményére, ötleteire voltak 
kíváncsiak. A kérdőívet mintegy 
félezren töltötték ki, ami hatal-
mas szám egy 33 ezres városban 
– tette hozzá Ács Rezső, egyben 
megköszönte a vélemény-nyilvá-
nítást. Hangsúlyozta, mindez azt 
is mutatja, hogy fontos témáról 
van szó, és a helyiek szeretik el-

mondani véleményüket a több-
séget érintő kérdésekben. Arra 
kérte a polgárokat, hogy javasla-
taikat, véleményüket továbbra is 
osszák meg az önkormányzattal.

Ács Rezső a felmérés eredmé-
nyeiről szólva elmondta: a véle-
ményüket megfogalmazók – a 
program céljaival megegyezően 
– támogatták a belvárosi zöld 
felületek növelését és a parko-
lási gondok enyhítését célzó 
lépéseket. Támogatták azt is, 
hogy az olyan zárt tereket, mint 
Találka tér, vagy a Garay tér, va-

lamilyen formában bevonják a 
Zöld Városok programba.

A kérdőíves vizsgálat eredmé-
nyét Szepesi Balázs (képünkön 
jobbra), a Hétfa Kutatóintézet 
stratégiai igazgatója ismertette. 
Eszerint a belváros főbb funkci-
óit kutató kérdésre a legtöbben 
úgy feleltek, hogy Szekszárd 
központi részét közösségi tevé-
kenységre szeretnék használni, 
de sokan jelölték meg funkció-
ként az ügyintézést és sokan sze-
retnék, hogy a belváros kikap-
csolódási lehetőséget kínáljon.

A városközpontban a legtöbb 
válaszadó növelné a zöld terüle-
tek méretét, több és jobb pado-
kat, hulladékgyűjtő edényeket 
szeretnének, valamint javítanák 
a kerékpáros közlekedés feltéte-
lein. Még több minőségi rendez-
vényt, játszóteret és parkolóhe-
lyet szeretnének a belvárosban. 
A legtöbben az élhető, tiszta és 
biztonságos jelzőket használták.

A fejlesztési javaslatokra vo-
natkozó kérdésnél a zöld terüle-
tek növelése mellett a legtöbben 
a megfelelő parkolási lehető-
ségek biztosítását, a Luther tér 
és a 160 lakásos előtti betonos 
terület zöld területté alakítását 
javasolták. Ezen túlmenően so-
kan látják szükségesnek a parkok 
felújítását. Fontos területként je-
lent meg a Prométheusz park, 
többen nyilatkoztak úgy, hogy itt 
több köztéri bútor kellene, illetve 
többen változtatnának a szobor 
és a szökőkút elrendezésén is.

Szepesi Balázs szerint az ered-
mény arra utal, hogy az emberek 

nem nagy változásokat akarnak, 
hanem azt, hogy a már meglévő 
dolgok jobban funkcionáljanak. 
Emellett a belvárost olyan funk-
ciókkal látnák el, ami életet visz 
a városközpontba.

Míg a szeptemberi fórum a 
belváros felújításával kapcsolatos 
általános igényeket igyekezett fel-
mérni, addig a mostani fórumon 
már konkrét ötleteket vártak, a 
Liszt Ferenc tértől a Luther térig 
terjedő területre vonatkozóan.

Egy parásztai férfi – aki egy 
28 oldalas dokumentumot 
nyújtott be elképzeléseiről a 
városnak – olyan pontokat ala-
kítana ki a Szent István téren, 
melyeken közösségi életet le-
hetne élni. Többek között azt 
javasolta, hogy helyezzenek el 
szabadtéri pingpong asztalokat 
és sakktáblákat. Emellett játszó-
tereket, illetve életnagyságú ba-
baházakat javasolt a területre, a 
Vármegyeháza Garay utca felőli 
várfalán pedig egy nagy megye-
címert helyezne el.

A szekszárdi Rotary klub 
egyik hölgytagja a zeneiskola 
kiváló tehetségeire alapozva 
egy zenepavilon felállítását ja-
vasolta. Egy másik „fórumozó” 
szerint a Luther téren tapasz-
talható állapotok nem méltók 
a városhoz. Egy felszólaló épí-
tész szerint nem biztos, hogy 
a Luther téren zöld felületeket 
kellene kialakítani, szerinte a 
terület lazább beépítéssel, akár 
középületeket is „elbírna”.

Olvasóink is elküldhetik ötle-
teit, véleményeiket a zoldvaros@
szekszard.hu e-mail-címre, me-
lyen egészen januárig várják a 
javaslatokat.  S. V.

Kutyafuttatók: csökkenthetnek a játszótéri konfliktusok
Javaslatokat vár a szekszárdi 
önkormányzat, hol épüljön fel 
a harmadik kutyafuttató, amit 
eredetileg a Wesselényi utca 
és az Alkotmány lakótelep kö-
zötti területen terveztek felál-
lítani, de a lakók vétója miatt 
itt végül játszótér létesült.

Az önkormányzat a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány (JETA) pályázata tá-
mogatásával létesített kutyafut-
tatókat Szekszárdon: egyet a Séd 
patak partján, a buszállomásnál, 
és egyet a Baka István Általános 
iskola melletti zöldterületen.

A Wesselényi utca és az Alkot-
mány lakótelep közötti területre 
tervezett harmadik kutyafuttató 
megépítését egy – ellenzéki kép-
viselő támogatásával elindított 
– aláírásgyűjtés hiúsította meg – 
emlékeztetett Ács Rezső a kutya-
futtatók pénteki, Alisca utcai hi-
vatalos átadóján. Mint mondta, 
hosszú távon biztosan nem lesz 
elég Szekszárdon az elkészült 

két létesítmény. A harmadik ku-
tyafuttató eszközeit eltárolták, s 
most javaslatokat várnak a lakos-
ságtól arra, hogy hol építsék fel a 
harmadik kutyafuttatót.

Ács Rezső beszámolt arról is, 
hogy a Wesselényi utcai tízeme-
letesek mögötti területen végül 
játszóteret létesített az önkor-
mányzat. „A körbekerített te-
rületen modern és biztonságos, 
fa játékokkal berendezett játszó-
tér létesült” – tudatta. Elmond-
ta, hogy a játszótér kialakítása 
mintegy 2,5 millió forintba ke-

rült, amit saját költségvetéséből 
fizetett az önkormányzat.

A polgármester az átadón fel-
idézte, az önkormányzat azért 
döntött a kutyafuttatók megépí-
tése mellett, mert a játszótereken 
folyamatos konfliktus volt az 
ebtartók és a kisgyermekes szü-
lők között, amiről több jelzést is 
kaptak. A kutyafuttatók megépí-
tésével kulturált körülményeket 
teremtettek a négylábú kedven-
cek mozgásának biztosításához.

A futtatókban a kutyák mozgá-
sát lehetővé tevő, segítő eszközök, 

játékok kaptak helyet. A létesít-
ményekben az állatokat „illemhe-
lyek” is várják, és a gyűjtőedénye-
ket az önkormányzat munkatársai 
rendszeresen ürítik. Elkészítették 
a kutyafuttató tíz parancsolatát is, 
amit betartva hosszú távon is biz-
tosítottá válnak a kulturált körül-
mények – tájékoztatott Ács Rezső. 
Azt is elmondta, hogy bár a ku-
tyafuttatók használata nem köte-
lező, szeretnék, ha azok a gazdák, 
akiknek lehetőségében áll, ezeket 
használnák.   S. V.

Játékok és kutya-toilett
A létesítmények 27,5 méter 
hosszúak, illetve 15 méter szé-
lesek, vagyis mintegy 410 négy-
zetméter alapterületűek, és 1,5 
méter magas kerítés veszi kör-
be őket. A kutyafuttatókban 
különféle akadályok (asztal, 
alagút, gyűrű, libikóka, palánk) 
található, de kimondottan a 
kutyusok részére tervezett toi-
lett is rendelkezésre áll.
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Márton-napi Vigadalom: a helyiek ünnepe
A kiváló borok és remek éte-
lek mellett a nép- és világze-
néből is ízelítőt kaphattak a 
Márton-napi Vigadalom ven-
dégei pénteken és szomba-
ton a Béla király téren.

Önfeledten beszélgető és bo-
rozgató, jóízűen falatozó vendé-
gekkel telt meg a Márton-napi 
Vigadalomnak helyet adó, 550 
fős Béla király téri fesztiválsá-
tor szombat délutánra. A kel-
lemes hangulatban látni, érezni 
lehetett, hogy egymást jól is-
merő emberek, családok, baráti 
társaságok töltik meg a teret. 
A rendezvény korra és nemre 
való tekintet nélkül vonzotta a 
vendégeket, a résztvevők között 
voltak fiatalok és idősebbek.

A város önkormányzata im-
már negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Béla király téren a 
hagyományos novemberi ünne-
pet, most először Márton-napi 
Vigadalom néven – emlékez-
tetett Ács Rezső a szombat dél-
utáni hivatalos megnyitón. A 
polgármester elmondta, a Már-
ton-nap fontos a helyi ünnepek 
sorában, hiszen a Szekszárdi 
Szüreti Napok és az adventi idő-
szak között ez az egyetlen olyan 
alkalom, amikor a szekszárdiak 
egy kicsit össze tudnak jönni.

Ács Rezső arról is szólt, hogy a 
rendezvény egy kicsit más, mint 
a többi. Egyrészt, mert a Már-
ton-napon a gasztronómia és 
a bor egyenrangú szerepet tölt 
be, másrészt azért, mert ezen az 
ünnepen főként egymással talál-
kozhatnak a szekszárdiak. Mint 
fogalmazott: ebben a másfél nap-
ban a többi ünnepnél nyugod-
tabb, meghittebb körülmények 
között beszélgethetnek baráta-
ikkal, ismerőseikkel a helyiek.

Ahogy a többi városi rendez-
vény, úgy a Márton-napi ünnep 
is évről évre fejlődik – tudatta a 
polgármester. Hozzátette, bízik 
benne, hogy a fejlődés folyta-
tódik és néhány év múlva már 
egy jóval nagyobb sátorra lesz 
szükség. Zárásként kiemelte: 
nem szabad elfelejteni, hogy a 
Márton-nap az újbor ünnepe, 

s az idén minden feltétel adott 
volt ahhoz, hogy kiváló borok 
szülessenek a borvidéken.

Az újborokra dr. Kaszó Gyula 
kérte Isten áldását. A reformá-
tus lelkipásztor a sátorban ural-
kodó „lakodalmas hangulat-
hoz” illően a kánai menyegző 
történetét idézte, melyben Jézus 
borrá változtatja a vizet. Mint 
mondta, az Úr minden évben 
megismétli ezt a csodát, hiszen 
Isten adja az időjárás-változást, 
a napfényt, a szőlőtőke erejét 
és a föld kincseit. Mindezt pe-
dig mélyről jövő boldogsággal 
hagyja szőlővé, majd borrá érni.

Márton-nap hagyományosan 
annak a napja, amikor a mustból 
már kiérezhető a jövendő bor íze, 
és amikor a must átváltozik borrá. 
Ilyenkor a borrá változás csodái 
vagyunk – fogalmazott dr. Kaszó 
Gyula, aki arra biztatott, hogy az 
Úristent áldva kóstoljuk a bort.

Lapunk a sátor vendégeitől 
azt is megkérdezte, hogy mi 

hozta őket az ünnepre. A vá-
laszadók többségét a kellemes 
borok kóstolása közbeni baráti 
beszélgetések hozták a Már-
ton-napi Vigadalomra. Bár 
a megkérdezettek közül csak 

kevesen említették, hogy az 
ételek, vagy a kulturális progra-
mok vonzották őket a rendez-
vényre, az asztalok jó részénél 
jóízűen falatozó társaságokat is 
láttunk...

Az idén az ételekről a Stefán 
Ételbár, illetve a Szász Söröző és 
Étterem gondoskodott, borokat 
pedig hat pincészet (Mészáros 
Pál Borház és Pince, Posta Bor-
ház, Prantner Pince, Sárosdi 
Pince, Tringa Borpince, Vesz-
tergombi Pince) kínálatából 
kóstolhattunk. Az ételek között 
a Márton-napi hagyományok-
nak megfelelően többségében 
libából készült fogások szere-
peltek. A vendégek kóstolhat-
tak libacombot törtburgonyával 
és párolt káposztával, házilag 
füstölt kacsamellet aszalt para-
dicsomos snidlinges zöldsalá-
tával, illetve barbecue-ban sült 
libamellet és tépett libás pitét is. 
A pincészetek kínálatában pe-
dig nemcsak az idei fehérborok 
és rozék jelentek meg, de az első 
vörösborokat is meg lehetett íz-
lelni.

A rendezvény vendégei a 
kiváló ételek és borok mellett 
a nép- és világzenéből is kap-
hattak „jó adagot”. Pénteken 
fellépett a Magyar Vista Social 
Club, majd a Csurgó Zenekar 
húzta a talpalávalót. Szomba-
ton a Langaléta Garabonciások 
műsora nyitotta a programot, 
majd a Babra zenekar lépett 
fel, melyet a Muslinca Férfikar 
követett. Este Herczku Ági és 
a Banda adott muzsikált, majd 
a Góbé Zenekar lépett fel. A 
program zárásaként, a Dűvő 
Zenekar koncertje után tánchá-
zat tartottak a bartinás Varga 
János és Szűcs Alexandra veze-
tésével. 

 S. V.

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02814)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/ Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Jubileum: negyven éves a szekszárdi felsőoktatás
Rendezvénysorozattal em-
lékezik a Pécsi Tudomány-
egyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kara arra, hogy idén 
40 esztendős a szekszárdi 
felsőoktatás. A program zá-
rásaként, november 21-én 
„Negyven év a felsőoktatás-
ban” címmel rendeznek kon-
ferenciát.

A jubileum kapcsán prof. dr. 
Horváth Bélával, a PTE KPVK 
dékánjával beszélgettünk múlt-
ról, jelenről és tervekről.

– Mi indokolta négy évtizeddel 
ezelőtt egy tanítóképző főiskola 
indulását Szekszárdon?

– A megyében akkoriban 
nagyon sok képesítés nélküli 
pedagógus dolgozott, ezért a 
hetvenes évek közepén meg-
született a politikai döntés arról, 
hogy legyen Szekszárdon is fel-
sőoktatás. A Tanítóképző Főis-
kola 1977 szeptemberében 103 
hallgatóval és mindössze hat 
oktatóval indult. A cél az volt, 
hogy olyan intézmény jöjjön 
létre, amely összegyűjti a helyi 
értelmiséget, a tudományos és 
művészeti pályán tevékenyke-
dőket. Az egyik alapító oktató 
Farkas Pál szobrászművész volt.

– Az eltelt évtizedekben jelentős 
változásokon ment át az intéz-
mény…

– Ez természetes, hiszen 
az elmúlt negyven évben sok 
minden változott a megye és 
Szekszárd életében, de a hazai 
és a helyi felsőoktatás terén is. 
1985-ben indult el az óvoda-
pedagógus szak, 1989-ben pe-
dig – az országban elsőként 

– nálunk kezdődött a szociális 
munkások képzése. Volt olyan 
év, amikor 180 szociális mun-
kás hallgató tanult évfolyamon-
ként Szekszárdon. Az ezredfor-
dulón azután intézményünk a 
Pécsi Tudományegyetem kara 
lett. Az integráció fontos dön-
tés volt, hiszen bár feladtuk 
önállóságunkat, de az ország 
legrégebbi és egyik legnagyobb 
egyetemének része lettünk, ki-
használva annak előnyeit. Már 
a PTE karaként indult 2002-
ben a megyében hiánypótlónak 
számító közgazdász képzés. Az 
itt végzett szakemberek közül 
sokan helyezkedtek el a válla-
lati vagy banki szektorban. A 
megyei médiában dolgozók 
közül többen szereztek nálunk 
diplomát média-kommuniká-
ció szakunkon.

– Amikor 2006-ban a Bolog-
nai-rendszer elindult, átrende-
ződtek a képzések...

– Újabb igényt kielégítve – hi-
szen a régió, a megye és a város is 
remek turisztikai lehetőségeket 
kínál – indult el, és lett hamar 
népszerű a turizmus-vendég-
látás szak, amely nemrégiben 
egy egyetemi döntés miatt a 
közgazdaság-tudományi kar-
hoz került, s csak a négy féléves 
felsőfokú szakképzés maradt 
Szekszárdon. Ugyancsak a he-
lyi igényekre építve kezdtünk el 
dolgozni a szőlész-borász mér-
nökképzés elindításán. Szemé-
lyes sikeremnek is tekinthetem, 
hogy nem kevés munka és lob-
bizás eredményeként 2016-ban 
az első évfolyam megkezdhette 
tanulmányait, idéntől pedig el-
indult ennek a szaknak felsőfo-
kú szakképzés formája is.

– Két éve nevet váltott az intéz-
mény.

– 2015-ben létrejött a PTE 
Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési 
Kara, amelynek székhelye itt 
van Szekszárdon, és Pécsett is 
működik egy képzési központ-
ja. Karunknak mindig is erős 
küldetéstudata volt, hogy olyan 
társadalmi kérdésekre is folya-
matosan reflektálni tudjon, 
amire más intézmények, karok 
nem. A szeptemberi tanév-
nyitó ünnepség keretében egy 
Memorandumot (ezt közölte 
a Szekszárdi Vasárnap is) ír-
tunk alá az Egyetem, a megye 
és a város vezetőivel közösen, 
amelyben megfogalmazódott, 
hogy az Egyetem segíti a me-
gye és a város szakemberszük-
ségleteinek kielégítését, a vá-
ros, a megye pedig támogatja 
az egyetemi fejlesztéseket. Ka-
runk missziója, hogy segítsük 
a térség társadalmi felemelke-
dését, például úgy, hogy a ne-
hezebb helyzetben élő fiatalok 
is diplomát szerezhessenek. 
Feladatunknak tekintjük, hogy 
jól képzett szakemberekkel se-
gítsük a megyét és a várost a 
társadalomtudomány, a peda-
gógia és a gazdaság területén. 
Ezért dolgozunk most a gé-
pészmérnök képzés rendszer-
technikai specializációjának 
elindításán, amely szak 
segíti a helyi vállalkozások 
részéről és az Atomerőmű 
bővítése kapcsán felmerülő 
szakemberszükséglet kielé-
gítését.

– A PTE és a szekszárdi kar 
életében duplán jubileumi év a 
2017-es...

– A Pécsi Tudományegyetem 
idén ünnepli alapításának 650. 
évfordulóját, a szekszárdi kar 
pedig 40 éve indult. A jubileu-
mot szeptemberben nemzetközi 
borászkonferenciával ünnepel-
tük a Rákóczi utcai Campuson. 
Idegen nyelvű tudományos kötet 
készül, oktatástörténeti, illetve 
hallgatóink és oktatóink mun-
káiból képzőművészeti kiállítás 
nyílik. A programsorozatot no-
vember 21-én konferencia zárja, 
amelynek végén a kar korábbi és 
mostani hallgatói ünnepi mű-
sorral – verssel, zenével – kö-
szöntik intézményüket egykori 
és mai oktatóikat.  - fl -

A programsorozat szép pilla-
natának ígérkezik az intéz-
mény néhány (tan)termének 
névadó ünnepsége. Az aula 
Illyés Gyula nevét viseli majd, 
míg az állandó oktatástörté-
neti kiállításnak otthont adó 
termet Bezerédj Amáliáról 
és Bezerédj Istvánról neve-
zik el. A kar volt oktatóinak 
megbecsüléseként az egyik 
előadóterem a magyar tanító-

képzésért sokat tett dr. 
Deli István nevét 

viseli majd, aki 
két cikluson át 
(1983–1990) 
volt az intéz-
mény főigazga-

tója.

Kettős jubileum (PTE 650 – KPVK 40) 
jegyében tartanak konferenciát november 
21-én, 09:00 órától a PTE KPVK Cam-
pusán (Rákóczi út 1.). Prof. dr. Horváth 
Béla, a PTE KPVK dékánjának köszöntő-
jét követően délelőtt plenáris ülés zajlik, 
13:00 órától pedig hat szekcióban hall-

gathatnak előadásokat az érdeklődők. 
Délután kiállítás-megnyitók zajlanak, 
illetve termeket, tereket neveznek el, 
18:00 órától pedig ünnepi műsor zár-
ja a rendezvényt. (A részletes prog-
ram megtalálható az intézmény 
honlapján: www.kpvk.pte.hu)
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prof. dr. Horváth
Béla dékán

Isten büntetésének is tartották az epilepsziát
Az emberi agy működését már 
közel 4000 éve (!) vizsgálják 
tudósok, vallási vezetők, filo-
zófusok, gyógyászok, hiszen 
nincs még egy ilyen komplex 
szervünk, amely egyszerre fe-
lel lelkünk és vegetatív ideg-
rendszerünk állapotáért.

A témában november 13-án 
prof. dr. Kondákor István egye-
temi magántanár tartott előa-
dást a Szekszárdi Harmadik 
Kor Egyetemének idei második 
alkalmán, a PTE KPVK szek-
szárdi karán. A Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Neuroló-
giai Osztályának osztályvezető 
főorvosa tudatta, már ie. 1700 
körül hieroglifák, papiruszte-
kercsek számolnak be agysé-
rültek panaszairól, sőt, számos 
esetben még a diagnózist és a 
javaslatot is feltüntetik. Krisz-
tus előtt 300-ban Hérophilosz 
görög orvos már szerkezetileg is 
megkülönböztette az agy része-
it, és az agykamrák rendszeréről 
is pontos leírást adott.

Arisztotelész az agyat, mint a 
test lehűtő-rendszerét, „klímá-
ját” tüntette fel, kiemelve: az 
intelligencia képessége itt talál-

ható. A görög származású római 
orvos, Galénosz például úgy 
vélte, agyunk adja mentális te-
vékenységünk alapját. Úgy látta, 
sűrűbb állagú a kisagy az izmok 
mozgatásáért, míg a nagyagy 
féltekéi az érzékelésért felelősek. 
Három életerőt különböztetett 
meg: a vegetatívat, az animálist 
és a pszichést, melyek sorrend-
ben a máj, a szív és az agyvelő 
működéséért felelősek. Ezen 
túl hideg-meleg, nedves-száraz 
hatásokról írt, amelyek egészsé-
günket irányítják: ezen állapo-
tok váltakozása okozza szerinte 
az epilepsziás rohamokat.

Hippokratész az epilepszia vo-
nalán vizsgálta az agyat: véleke-

dése alapján gyógynövényekkel, 
diétával, főzetekkel lehet gyógyí-
tani a betegséget. A középkorban 
Isten büntetéseként aposztrofál-
ták, de a növekvő Hold és a fejfá-
jás közt is párhuzamot vontak. A 
svájci orvos-csillagász, Paracel-
sus úgy vélte, a kozmosz erői – 
földrengés, vihar, felhőszakadás, 
forgószél vagy villámlás – tükrö-
ződnek vissza az agyi rohamok-
ban. Szerinte az emberi test ve-
gyi gépként funkcionál, az agyi 
kórképekben pedig az ásványok, 
a különböző sók játszhatnak sze-
repet.

A reneszánsz ember aztán 
vizsgálni kezdte az agytörzs, 
kisagy, nagyagy és kamrarend-

szer fizikai jellemzőit. Mivel élő 
személy agyműködését nem 
vizsgálhatták, a funkciót a szer-
kezettel még nem tudták össze-
függésbe hozni. Nem úgy a 18. 
században, amikor Luigi Galva-
ni elektromos idegingerlésekkel 
kísérletezett, míg Camillo Golgi 
az agyszövet neuron hálózatát 
különböztette meg. Paul Bro-
ca ebben az időben állapította 
meg: bizonyos agyterületek 
specifikus funkciókért felelnek. 
A 19. század lokalizációs szem-
lélete új utakat nyitott az agy 
vizsgálatában: ekkor fedezték 
fel, hogy bizonyos képességek, 
funkciók egyes agyterületekhez 
köthetőek. A modern korban 
már az agy lebenyműködésé-
ről számoltak be, s a motoros 
és a szenzoros beszédképesség 
sérüléseinek következményeit 
kutatták.

„Az aktív időskorért” Szek-
szárdi Harmadik Kor Egyeteme 
2017/2018. tanév őszi szemesz-
terének negyedik előadását Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
tartja „Több, mint jó bor” cím-
mel november 27-én, 15:00 órai 
kezdettel. 

 Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: T
M

C
SE

Ö
H

Szemléletformálással az agresszív viselkedés ellen
„A Te fegyvered a döntésed!” 
(Weapon of choice) címmel in-
teraktív előadásokkal és szem-
léletformáló fotótárlattal várta 
a Tolna Megyei Család-, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház a Ga-
ray János Gimnázium diákjait. 

A november 8-i program egyik 
előadását Tarnai Mária peda-
gógiai szakpszichológus tartot-
ta, aki mintegy 160 diák előtt 
a verbális agresszió válfajairól, 
a segítségkérés lehetőségeiről, 
illetve adott szituációkban ta-
núsított helyes viselkedési for-
mák alkalmazásáról ejtett szót. 
Vetítéssel egybekötött előadását 
követően a garaysok kitölthet-
tek egy szóbeli bántalmazásról 
szóló kérdőívet, amellyel ki-ki 

megállapíthatta magáról, hogy 
alacsony, közepes vagy magas 
verbális agresszió jellemző-e rá.

„A teszttel kapott visszacsa-
tolás által személyiségük, visel-
kedésük formálódhat, javulhat 
a későbbiek során” – fejezték ki 
reményüket a program koordi-
nátorai. A rendezvénnyel a szer-
vezők a tanulók hozzáállását kí-
vánták formálni, akik verbális, 
pszichés vagy akár fizikai bán-
talmazás ér a mindennapokban.

A szervezők filmvetítéssel is 
fel kívánták hívni a figyelmet 
arra, miként reagáljanak a diá-
kok egy-egy „zaklató” helyzet-
ben, miként viszonyuljanak a 
zaklató személyhez. 

Akadt a cigányság történe-
tével, életmódjával kapcsolatos 

vetélkedő is: az intézmény dísz-
termében az ehhez kapcsoló-
dó kérdéseket Lakatos Lajos, a 
Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálat roma szár-

mazású munkatársa tette fel, és 
adott továbbá értékes informáci-
ókat a roma közösség múltjáról 
és lehetséges jövőjéről. Lakatos 
Lajos a cigányság magyarorszá-
gi helyzetéről kiemelte: hazánk 
volt az egyetlen ország Európá-
ban, ahol nem üldözték a roma 
közösséget, ellentétben például 
Franciaországgal.

A programot lebonyolító Dal-
la Valle Bettina irodavezető és 
Rudolfné Berki Ágnes esélyte-
remtési munkatárs bízik abban, 
hogy az előadásokra, valamint 
az azokhoz kapcsolódó – Ri-
chard Johnson fotográfiáiból 
összeállított – képgaléria be-
mutatására több intézményben 
is igény mutatkozik a jövőben. 
 Gy. L.



2017. november 19. 2017. november 19. 98

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
november 20-tól november 24-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02817)

MENÜ November 20. November 21. November 22. November 23. November 24.

„A”
1050 Ft

Hamis 
halászlé

Tavaszi 
zöldségleves

Májgombóc-
leves Karalábéleves Sütőtök-

krémleves

Túrós tészta,
tepertő

Zöldbab-
főzelék, 

házi fasírt

Rácos 
halfilé

Disznótoros, 
párolt 

káposzta, 
főtt burgonya

Rántott sajt,
párolt rizs,

tartár

„B”
1050 Ft

Hamis 
halászlé

Tavaszi 
zöldségleves

Májgombóc-
leves Karalábéleves Sütőtök-

krémleves

Rakott 
káposzta

Roston csirke-
combfilé,
1/2 adag 

friss saláta, 
1/2 adag 
párolt rizs

Rántott 
sertésborda,

rizi-bizi,
savanyúság

Lasagne
Marhapörkölt, 

tarhonya,
savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Falusi sertés-
tarja rántva,

steak
burgonya,
coleslaw 

saláta

Falusi sertés-
tarja rántva,

steak
burgonya,
coleslaw 

saláta

Falusi sertés-
tarja rántva,

steak
burgonya,
coleslaw 

saláta

Falusi sertés-
tarja rántva,

steak
burgonya,
coleslaw 

saláta

Falusi sertés-
tarja rántva,

steak
burgonya,
coleslaw 

saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirke-
combfilé,

mediterrán 
(durum)

tésztasaláta

Csirke-
combfilé,

mediterrán 
(durum)

tésztasaláta

Csirke-
combfilé,

mediterrán 
(durum)

tésztasaláta

Csirke-
combfilé,

mediterrán 
(durum)

tésztasaláta

Csirke-
combfilé,

mediterrán 
(durum)

tésztasaláta

Ifjú nyelvművelők vetélkedtek
Nyolcadik alkalommal adott 
otthont – ezúttal az Arany 200 
Emlékévhez kapcsolódva – a 
Szekszárdi Garay János Gim-
názium a Lázár Ervin országos 
anyanyelvi versenynek.

A megmérettetést a gimnázium 
igazgatója, Heilmann Józsefné, 
valamint a társszervező Pécsi Tu-
dományegyetem szekszárdi ka-
rának (KPVK) mesteroktatója, 
Tancz Tünde nyitotta meg. Még 
szeptemberben hirdették meg a 
kétfordulós csapatversenyt, ame-
lyen november 10-én csapaton-
ként három fő vett részt. Az első 
forduló során internetes felada-
tokat oldottak meg 32 csapat di-
ákjai. A háromfős zsűri döntése 
alapján végül nyolc trió került be 
a döntőbe, ahol három budapes-
ti, két-két pécsi és püspökladányi, 
valamint egy nagykanizsai gim-
názium csapata vetélkedett.

A feladatok túlnyomó részét az 
Arany-életmű mentén dolgozták 
ki, az első például digitális narrá-
ció készítésről szólt. Ebben a ver-
senyzők a Toldi-trilógia egyik ré-
széből otthon készítették el a kért 
anyagot, majd a zsűri, a verseny-
társak és a felkészítők előtt bemu-
tatták azt. Volt, hogy a tanulók 
egy térképpel, illetve egy kódfej-
tős feladatlappal indultak neki a 
városnak, hogy a kijelölt útvonal 
egyes állomásaihoz kapcsolódó 
kérdéssorra megfelelő válaszo-
kat adjanak. A verseny első díját 
a budapesti Németh László Gim-
názium csapata nyerte el, máso-
dikként a szintén fővárosi Szinyei 
Merse Pál Gimnázium végzett, 
míg a harmadik a püspökladányi 
Karacs Ferenc Gimnázium lett.

Az intézmény NTP-
TMV-17-0041 számú rendezvé-
nyét egy nyertes EMMI pályá-
zatból valósította meg, amelynek 
lebonyolítója az EMET volt.  (x)

(02825)

Mammográfia: az élete múlhat a szűrővizsgálaton
Magyarországon évente két-
ezer nő hal meg emlőrákban. 
Ez a szám jelentősen csök-
kenhetne, ha a legveszélyez-
tetettebb korosztály, a 45 és 
65 év közötti nők nagyobb 
százalékban vennének részt a 
kétévente ajánlott szűrésen.

Két évente minden 45 és 65 
év közötti nő kap „felhívást” a 
társadalombiztosító által támo-
gatott mammográfiás emlőrák 
szűrésre. A betegség szempont-
jából ez a leginkább veszélyezte-
tett korosztály. Tolna megyében 
ez összesen 36 ezer nőt jelent.

„Tizennyolcezer fő az, akit egy 
év alatt megszólítunk a megyé-
ben, s akiknek általában a negy-
ven százaléka jön el” – mondja a 
MaMMa Zrt. szekszárdi Emlő-
diagnosztikai Centrumának ve-
zetője, dr. Nemerey Zsuzsanna. 
A Tolna megyében élő hölgyek 
Szekszárdon vehetnek részt a 
vizsgálaton, ahova kisbusszal 
hozzák be a vidékieket, ha ezt 
igénylik. Emellett pedig egy 
mobil szűrőállomás is járja a 
megyét, amelynek eredménye-
képpen 15 százalékkal többen 
vesznek részt a szűrésen. A me-
gyében főként olyan települé-
sekre megy a kamion, ahonnan 
nehézkes a bejutás Szekszárdra.

„Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy eljöjjenek 

a hölgyek. Súlyos népegész-
ségügyi probléma az emlőrák. 
Évente hatezer új esetet regiszt-
rálnak – közülük sajnos kétezer 
végződik halállal. A cél az, hogy 
ezt csökkentsük” – figyelmeztet 
dr. Nemerey Zsuzsanna. Ma-
napság hazánkban nem emel-
kedik az emlőrákban elhunytak 
száma, ám ahhoz, hogy egyre 
kevesebben legyenek áldozatai 
ennek a betegségnek, az kell, 
hogy minél többen vegyenek 
részt a szűrésen.

„Tudományosan megalapozott 
tény, hogy rendszeresen végzett 
mammográfiás szűrővizsgálattal 
a halálozás jelentősen csökkent-
hető. Ennek egyetlen feltétele 
van, mégpedig az, hogy legyen 
hajlandóság a szűrésre” – hang-
súlyozza a centrumvezető főor-
vos. Kívánatos volna, ha már a 
45 évnél fiatalabb és a 65 évnél 
idősebb korosztályra is kiter-
jedne a meghívólevéllel végzett 
szűrés, ők ugyanis egyelőre csak 
beutalóval jelentkezhetnek a 
vizsgálatra.

A mammográfiás vizsgálat 
során először a páciens kórelőz-
ményét térképezik fel: volt-e 
családban emlőrák, egyéb da-
ganatos betegség, milyen pana-
szai vannak a páciensnek. Ezt 
követi egy asszisztensi, tapin-
tásos vizsgálat, majd kétirányú 
mammográfia az emlőkről, 

amely egyetlen hatékony módja 
az elváltozások a korai felfede-
zésének. Ez egy röntgensugár-
ral végzett vizsgálat. A felújított 
szekszárdi centrumban már di-
gitális képalkotó eljárással zajlik 
a felvételek „előhívása”.

„Ez sokkal pontosabb képet 
ad, és kisebb sugárterheléssel 
jár, mint a korábbi eljárás” – 
emeli ki a doktor. Tavaly 8007 
nő vett részt a meghívólevél 
kézhezvételét követően a vizs-
gálaton, 2743 fő pedig beuta-
lóval érkezett a vizsgálatra. Kö-
zülük öt-hét százalék az, akinél 
további vizsgálatokra van szük-
ség, mert kettős szakorvosi ér-
tékelést követően látszik valami 
a felvételen vagy a tapintásos 
vizsgálat során észleltek elvál-
tozást. Ha továbbra is fennáll a 

gyanú, akkor orvosi tapintásos 
vizsgálat, kiegészítő röntgen 
vizsgálatok, emlő-ultrahang 
készülhet, szükség esetén pedig 
szövetmintát vesznek az érintet-
te területből vagy MR vizsgálat-
ra küldik a pácienst.

„Szekszárd országos szinten 
is kiemelkedően teljesít: az Or-
szágos Onkológiai Intézet ada-
tai alapján elmondható, hogy 
az emlőrákos megbetegedések 
eredményes felismerése és ke-
zelése Szekszárdon a leghaté-
konyabb! Az elmúlt időszak 
halálozási statisztikája jelentős 
javulást mutat, illetve az adatok 
tanulsága szerint az átszűrtség 
tekintetében a legjobb ered-
ményt Tolna megye produkálta 
országos összehasonlításban” 
– emelte ki dr. Nemerey Zsu-
zsanna (képünkön), aki hetente 
több száz mammográfiás felvé-
telt értékel ki.

„A háziorvosokat igyekszünk 
arra ösztönözni, hogy figyelmez-
tessék betegeiket a szűrővizsgá-
lat fontosságára. Számítógépen 
nyomon tudják követni, hogy ki 
az, aki pácienseik közül megje-
lent a szűrővizsgálaton. Koráb-
ban a kocsolai háziorvos annyira 
hatékonyan végezte ezt a mun-
kát, hogy a településről minden 
érintett nő megjelent a szűrésen 
– mondta zárásként dr. Nemerey 
Zsuzsanna.  M. Wessely Judit
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November 12-ei rejtvényünk megfejtése: Auguste Rodin, A gondolkodó, Örök tavasz
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nyéki Mária. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését november 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Testünk, a csoda
A tüdő, a szív, az agy működé-
sét figyelhették meg egészen 
közelről a szekszárdi és kör-
nyékbeli gyerekek a Babits 
Mihály Kulturális Központ-
ban, a Testünk, a csoda című 
kiállításon.

A Játékos Tudomány Társaság 
interaktív bemutatóját ország-
szerte több ezren látták már. A 
tárlat most érkezett Szekszárd-
ra és november 13. és 18. között 
volt látogatható a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Az in-
teraktív kiállításra elsősorban 
gyerekeket vártak.

Az emberi test szervei, a szív, 
az agy vagy éppen a tüdő mind-
mind nagyon fontos munkát 
végeznek. Ennek sokszor nem 
is vagyunk tudatában. A Tes-
tünk, a csoda című kiállítás cél-

ja, hogy a gyerekek felismerjék: 
fontos az egészséges életmód, 
a táplálkozás, a sport. A tárlat 
interaktív módon mutatta be a 
szív- és érrendszert, a légzés-
hez szükséges rendszereket, az 
agyat, az idegrendszert, a kivá-
lasztó-szervrendszert, az izom-
zatot, a gyomrot, a bőrt- és az 
immunrendszert, a hormon-
rendszert. A kiállítás során a 
gyerekek megismerhették tes-
tünk belső folyamatait, játékos 
módon próbálhatták ki a tüdő, 
a máj, a szív funkcióit olyan 
interaktív eszközökön, mint a 
szívpumpa, a szív-pingpong, a 
hormonrakéta, vagy májraktár.

Szekszárd összes általános 
iskolájából érkeztek csoportok 
a tárlatra, így több száz gyerek 
látta a kiállítást. 
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02821)

EVANGÉLIUM

Az idők vége felé haladva
„Amikor pedig az Emberfia el-
jön az ő dicsőségében, és vele 
az angyalok mind, akkor oda-
ül dicsősége trónjára. Össze-
gyűjtenek elé minden népet, 
ő pedig elválasztja őket egy-
mástól, ahogyan a pásztor el-
választja a juhokat a kecskék-
től. A juhokat jobb keze felől, a 
kecskéket pedig bal keze felől 
állítja.”  (Máté 25, 31-33)

Soha nem felejtem el pécsi men-
tor lelkészem vallomását, ami-
kor felnőtt ifjúsági körünknek 
mesélt a Don-kanyarnál átéltek-
ről. Csak nagyon szűkszavúan, 
óvatosan idézett fel emlékeket, 
mert az évtizedek távolából 

visszanézve is felkavaró volt 
számára erről beszélni. Még az 
áttörés előtt vonták ki a frontról, 
ugyanis néhány évvel idősebb 
bátyja hősi halált halt – 

talán az ő élete árán menekült 
meg. Hazaérkezve Budapestre 
az állomáson összetalálkozott 
volt teológiai tanárával, aki fáj-
dalmasan csak azt kérdezte tőle: 
„Mondd csak, mennyi maradt 
meg belőled a teológián tanul-
takból a sok borzalom után?” 
„Csak két dolog” – idézte fel vá-
laszát a lelkész. „Csak arra em-
lékszem, hogy lesz ítélet, és hogy 
van kegyelem”.

„Lesz ítélet és van kegyelem” – 
azt hiszem, az egyházi esztendő 

végéhez közeledve tökéletes ösz-
szefoglalása ez annak, amit az 
Anyaszentegyház hisz és remél 
az idők múlásáról. 

Lesz ítélet: mindenkinek meg 
kell majd állnia Isten ítélőszéke 
előtt, és nem lesz kiskapu, nem 
lesz apróbetűs hivatkozás, kétes 
vádalku, megtévesztett esküdt-
szék, vagy hamis tanúskodási 
lehetőség, mert a bírói széken 
a szíveket ismerő Királyok Ki-
rálya, Jézus Krisztus fog ülni. 
Mindenkinek számot kell adni: 
egyéni életéről, családban, na-
gyobb közösségben, országon 
vagy akár kontinenseken átíve-
lő döntéseiről és cselekedeteiről.

És van kegyelem: az a jóhír 
ezekben szürkeárnyalatba fa-
kuló novemberi hetekben is, 

hogy az a bizonyos bíró itt járt 
a földön, ismeri útjainkat, félt és 
szeret bennünket, és elhordozta 
minden bűnünk jogos ítéletének 
terhét. És most, amíg ez az élet 
tart, Őt elfogadva el lehet fo-
gadni ezt az ítélet alól felmentő 
kegyelmet, amelyet elhozott erre 
a világra kereszthalála és feltá-
madása árán.

Aki Krisztus kegyelméért most 
kiált, az már most rendezheti 
ama végső ítélet súlyát. „Aki hisz 
a Fiúban, annak örök élete van, 
aki pedig nem engedelmeske-
dik a Fiúnak, nem lát majd éle-
tet, hanem Isten haragja ma-
rad rajta.” (János 3, 36)

Mert ítélet lesz, mert kegyelem 
van.   Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Az Alisca Terra NKft. 
hulladékgyűjtő gépkocsi 
vezetőket és rakodókat 

keres Szekszárd és Tamási 
körzetében:

FELTÉTELEK
Gépkocsi vezetőknél:
■  min. „C” kategóriás jogo-

sítvány,
■ GKI kártya.
Rakodóknál:
■  min. 8. általános iskolai 

végzettség,
■  könnyű gépkezelői bizo-

nyatvány előnyt jelent.

Jelentkezni lehet 
munkaidőben: 

08:00 – 14:00 óra között 
személyesen a vállalat te-
lephelyén, Szekszárd, Ep-

reskert u. 9. vagy telefonon 
a +36–74/528–850/0-as 

mellék.

Ritka szépségek
Ritka betegségekkel születetett alkotók és 
a Garay János Általános Iskola diákjainak 
képzőművészeti munkáiból nyílt közös 
kiállítás november 14-én a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

„Mitől szép az élet?” – ez a témája annak 
a tárlatnak, amely november 14-én nyílt 
meg a mozi előterében a Garay János Álta-
lános Iskola és AMI fiatal tehetségeinek és 
28 ritka betegséggel élő alkotó műveiből. A 
munkák egy országos pályázatra készültek. 
A Ritka Szépségek Gyűjteménye országos 
alkotói pályázatot először 2009-ben hirdette 
meg a Cri Du Chat Baráti Társaság. A beér-
kező pályaművekből a Ritka Betegségek Vi-
lágnapján rendeznek kiállítást. A pályázók 
által felajánlott művekből vándorkiállítás 
készül, hogy minél többen megismerhessék 
a ritka betegséggel élő alkotók értékteremtő 
képességét, alkotó tevékenységét.

A kezdeményezéshez hat éve csatlakozott 
először a Garay János Általános Iskola. A gye-
rekek alkotásaikkal reflektálnak a ritka beteg-
séggel élők munkáira. A kiállítást Pekari Ber-
nadett, az intézmény igazgatója nyitotta meg. 
Az igazgató elmondta, a cél az volt, hogy va-
lamilyen módon közelebb hozzák egymáshoz 
az alkotókat. „Mi most a művészet erejével 
tudtunk csatlakozni ezekhez a gyerekekhez” 
– hangsúlyozta Pekari Bernadett. A kiállítás 
november 30-ig tekinthető meg.  - mwj -

Szakmát tanulhatnak az elítéltek Szekszárdon
A szokásosnál nagyobb plénum előtt, 
a megyeháza dísztermében tartotta ki-
bővített ünnepi ülését a Tolna Megyei 
Bűnmegelőzési Tanács.

Az ülés egyik témája a büntetés-végre-
hajtás, a börtönviszonyok magyarországi 
helyzete, ezen belül a szekszárdi büntetés-
végrehajtási intézetben zajló, a fogvatar-
tottak reintegrációjáról szóló munkáról is 
beszámolt az intézet parancsnoka, Soczó 
László ezredes.

A hallgatóság megtudhatta, hogy Szek-
szárdon sikerült javítani az unió által kifo-
gásolt általános hazai állapotokon, ezzel iga-
zodva a nemzetközi normákhoz. Nagyobbak 
lettek a zárkák, nőtt a tér, vagyis enyhítettek 
a zsúfoltságon, ráadásul megtörtént az illem-
helyek hermetikus elzárása azokban a helyi-
ségekben, ahol a rabok tartózkodnak.

A parancsnok arról is beszámolt, hogy a 
fogvatartottak belső és külső foglalkozta-
tása is megoldott. Sőt, arra is van lehető-
ség, hogy a büntetés ideje alatt olyan köz-
ismert szakmákat sajátítsanak el, mint a 
szakács vagy a szobafestő-mázoló. Soczó 
László kitért arra is, hogy a lehetőségek 
közepette, ellenőrzött körülmények kö-
zött igyekeznek elősegíteni az elítéltek 
folyamatos kapcsolattartását a rokonok-
kal, hozzátartozókkal.

„Fontos ez, mert ha valaki büntetésé-
nek letöltése ideje alatt veszíti el ezeket a 
kapcsolatokat, nincs kihez kötődnie, sza-
badulása után éppen ez vezetheti az illetőt 
újra a bűnözés útjára. A büntetésvégre-
hajtási intézetek ezzel tudnak segíteni a 
bűnmegelőzésében” – mondta a Tolna 
Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet pa-
rancsnoka. 

A tanácsülés másik témája egy a pol-
gári repülés berkeiben izgalmas történet, 
a Malajziából 2014. március 8-án indult 
utasszállító mindmáig rejtélyes eltűné-
se volt. A gépnek Pekingbe kellett volna 
megérkeznie, de már a vietnamiak sem 
látták: 227 utassal 12 fős személyzettel a 
fedélzeten veszett a tengerbe... Az előa-
dást tartó dr. Fenyvesi Csaba, a Pécsi Tu-
dományegyetem ÁJK Büntető és Polgári 
Eljárásjogi Tanszékének oktatója szerint 
semmi bizonyíték nincs arra, hogy gépel-
térítés, vagy terrortámadás történt volna. 
A vizsgálatok egyre inkább a Boeing ka-
pitánya, illetve másodpilótája felelősségét 
erősítik meg. A FBI nyomozása kiderítet-
te például, hogy a lezuhant gép pilótája 
egy szimulátoron azt gyakorolta, hogyan 
kell lakatlan szigetre landolni” – ismertet-
te Fenyvesi Csaba. A szakember szerint a 
gép roncsait valahol Ausztrália partjainál 
kell keresni.  B. Gy.
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Szemerei és Felkl is győzni tudott Sötétvölgyben
Az égiek figyelemmel vol-
tak a november 11-én Sö-
tétvölgyben megrendezett 
Twickel Szőlőbirtok Kupára 
– ami egyben a Mezei Futó 
Magyar Liga 2. állomása volt 
–, hiszen remek időben állha-
tott rajthoz a 259 résztvevő.
Az évtizedes múltra vissza-
tekintő verseny – melyet a 
Sportélmény Alapítvány a 
Szekszárdi Sportközponttal 
karöltve szervezett – orszá-
gos népszerűségnek örvend, 
ezt bizonyítja, hogy Tatabá-
nyáról, Salgótarjánból, Gyu-
láról és még Debrecenből is 
érkeztek versenyzők. 

A nap a kiegészítő számokkal 
indult. Az amatőröknél Szűcs 
Fatima, a Fit Tolna sportolója 
nyerte a 4500 métert, a férfi-
aknál pedig Molnár Balázs ért 
elsőként a célba. Az U11-es 
kategóriában a lányoknál bu-
dapesti (Rákosy Csenge - Pos-
tás SE), a fiúknál hazai győ-
zelem született, miután Felkl 
Dominik erőteljes hajrájának 

köszönhetően faképnél hagyta 
a többieket. Az U13-asok egy 
teljes kört, 1500 métert teljesí-
tettek, vagyis minden akadályt 
le kellett küzdeniük. A fiúknál 
Malyer Zsombor (TSC-Geo-
tech), a lányoknál Kiss Petra 
(GyulaSport Nkft.) diadalmas-
kodott.

A Magyar Liga küzdelme-
inek első versenyén, a serdü-

lők korcsoportjában hatalmas 
mezőny gyűlt össze. A 3000 
méteres távon végül a fiúknál 
a dombóvári Esküdt Mihály, 
a lányoknál pedig Csuta Do-
rottya (Pegazus Atlétika) ért 
elsőként a célba. A Liga első 
állomásának győztesei közül 
egyedül az ifjúsági korú Apáti 
Bencének sikerült a duplázás, 
aki fölényes győzelmet aratott 

korcsoportjában. A lányoknál 
győri győzelem született: Lend-
vai Luca tempóját senki nem 
bírta a végéig tartani.

A juniorok és a felnőttek 
együtt indultak útnak. Az Eu-
rópa Bajnokságra készülve 
Horvátországban edzőtáboro-
zó válogatott atléták távollété-
ben nyílt küzdelmekre lehetett 
számítani, ám végül Böhm 
Lilla és Pápai Márton is ma-
gabiztosan győzött. A junior 
férfiak között hazai győzelem 
született: Szemerei Levente, 
a Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. versenyzője állhatott fel 
a dobogó tetejére. A lányoknál 
Hornyák Anna végzett az élen. 
A nyolc számban megrendezett 
liga-futamok első helyezésein 
hét szakosztály osztozott Sö-
tétvölgyben, ahol a befutónál 
teával, gyümölccsel, zöldséggel 
frissülhettek fel a versenyzők, 
az abszolút dobogósok pedig 
a névadó Twickel Szőlőbirtok 
egy-egy palack borát kapták 
ajándékba. 

 - rp -

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

Zágrábban jártak a KSC Szekszárd fiataljai
November 10-én a horvát 
fővárosba utazott az Atom-
erőmű KSC Szekszárd juni-
or, kadet és serdülő csapata 
edzőjük, Harsányi Mária ve-
zetésével.

A közelmúltban megrendezett 
Drazsen Petrovics emléktornát 
követően a szekszárdiak Zág-
rábban is lerótták kegyeletüket 
a fiatalon elhunyt kiváló ko-
sárlabdázó emléke előtt. A Mi-
rogoj temetőben 24 szál sárga 
rózsából készült csokrot – eny-
nyi éve nincs már közöttünk a 
„kosárlabdázás Mozartja” – és 
mécseket helyeztek el a sibe-
niki születésű játékos sírján. 
A szekszárdiak ellátogattak a 
Drazsen Petrovics téren álló 
emlékmúzeumba is, ahol a né-
hai kosaras édesanyja, Biserka 
– a Drazsenről szóló kis film 

megtekintése után – ajándék-
kal kedveskedett a csapatnak. 
A KSC-sek megtekinthették a 
Cibona Zagreb–Zadar bajno-
ki mérkőzést, amelyt izgalmas 
végjátékban 2 ponttal a vendé-
gek nyertek.

Ez a túra sem múlhatott el 
barátságos mérkőzések nélkül. 
A Cedevita csarnokába előbb 
a serdülő, majd a kadet-juni-
or vegyes csapat játszott ha-
sonló korú zágrábi lányokkal. 
Előbbiek gyenge játékkal alul 
maradtak a házigazdák ellen, 
az idősebbek viszont fölényes 
győzelmet arattak.

Eredmények, serdülő: Fol-
ka Borov–KSC SZEKSZÁRD 
56–52 (14–20, 11–10, 17–7, 
14–15). A KSC legjobb dobói: 
Holcz (25/3), Sámóczi (11), 
Németh (6). Edző: Harsányi 
Mária. A térdsérülése miatt 

nem játszó irányító, Szőke Fan-
ni nélkül is hozni kellett volna 
ezt a meccset.

Kadet-junior: Folka Bo-
rov–KSC SZEKSZÁRD 39–84 
(12–20, 13–22, 10–23, 4–19). A 
KSC legjobb dobói: Andi (16), 

Renczes (15/3), Haag (10), Mar-
sai (10), Liszkai (8), Viszmeg 
(8). A mérkőzést végig irányító, 
remekül védekező szekszárdiak 
Antóni, Vincze, Bakos és Leskó 
nélkül is fölényesen nyerték a 
mérkőzést.  SZV

Ünnepi borcsomagokkal várjuk 
kedves vásárlóinkat

a Garay ÉlményPincében.
Összeállított csomagjaink 

10% kedvezménnyel kaphatóak
2017. november 10. és december 23. között.

Garay ÉlményPince – Szekszárd, Garay tér 19.

ÁLLÁSKERESŐK
FIGYELEM 

Decemberben induló díjmentes képzéseink:
 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Munkavédelmi technikus + tűzvédelmi előadó

NE MARADJ LE RÓLA, 
JELENTKEZZ MÉG MA!!!

 +36–30/445–4492
szekszard@perfekt.hu
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Ezüstérmes vívók
A Szekszárd Kórház Sportkör 
vívószakosztályának edzői 
az elmúlt években sokat dol-
goztak azért, hogy a sportág 
fennmaradjon Szekszárdon, 
biztosítsák a fiatalok számára 
a vívás lehetőségét.

A tavaly ősszel kezdő gyere-
kek tavasszal már megmérették 
magukat, és azóta több edzőtá-

borban és felkészítő tréningen 
is részt vettek. November elején 
először egy vidéki versenyre is 
eljutottak: Esztergomban álltak 
pástra. Négy szekszárdi fiatal 
vett részt a fiú tőrözők küzdel-
mében, ahol szép eredmények 
született. Asztalos Botond a 
2008-as korosztályban sorra 
produkálta a győztes asszókat, a 
csoportmérkőzéseket hibátlanul 
lezárva jutott be az elődöntőbe. 

Innen taktikás vívással vereked-
te magát a döntőbe, ahol csak a 
legutolsó asszóban maradt alul 
rutinosabb ellenfelével szemben, 
így a dobogó második helyére 
állhatott fel. A szakosztály továb-
bi versenyzői – Antal Máté, Vass 
Levente és Barsi András – nem 
jutott a nyolcas döntőbe.

– Az elmúlt időszakban so-
kat dolgoztak a gyerekek, lelke-

sedésük eredménye is az érem 
– mondta Garay Előd szakosz-
tályvezető. – Heti három edzésen 
több mint 20 gyerek látogatja a 
foglalkozásokat a Dienes iskola 
tornatermében. Jellemzően 10–15 
év közötti diákok, ám néhányan 
ennél is fiatalabbak. Nagyon örü-
lök a tanítványok sikereinek. Az 
eredmények mögött sok munka 
áll, de a szülők is ott vannak, akik-
nek külön köszönet.  SZV

SPORTHÍREK
Futsal. A Tolna-Mözs ellen 
aratott remek győzelmet köve-
tően a Magyar Kupában nem 
sikerült a továbbjutás az Agen-
ta Girls Szekszárd FC csapa-
tának. Micskó Márk együt-
tese az MK 2. fordulójában 
a bajnok Hajdúböszörményt 
fogadta, és izgalmas hajrát kö-
vetően 2–1-es vereséget szen-
vedett. A szekszárdiak gólját 
Buchmüller Petra szerezte. Az 
NB I-ben második helyen álló 
Agenta Girls gárdája az elmúlt 
fordulóban szabadnapos volt.
Kézilabda. Győzelemmel 
folytatta bajnoki szereplését a 
Szekszárdi FGKC NB I/B-s női 
együttese. Horváth Szimonetta 
tanítványai jól kezdték a Mar-
cali elleni hazai mérkőzést, és 
gyakorlatilag a szünetig el-
döntötték a találkozót (17–8). 
Minden pályára lépő szekszár-
di mezőnyjátékos gólt szerzett, 
így a fordulást követően a kü-
lönbség tovább nőtt. A sérült 
Weigel Zitát nélkülöző Fekete 
Gólyák legeredményesebb játé-
kosa a 8 gólig jutó Nagy Szilvia 
volt, de Schell, Grénus és Ka-
veczki is átlag felettit nyújtott a 
végül 34–18-as FGKC-sikerrel 
zárult mérkőzésen.
Labdarúgás. Nem tudott kilá-
balni a „gödörből” a NB III-as 
bajnokság 13. fordulójában Pé-
csett 7–0-ás vereséget szenve-

dett Szekszárdi UFC. Kvanduk 
János együttese ugyan Fejes 
Péter góljával még az első félidő 
derekén megszerezte a vezetést 
Iváncsán, ám a sárga-feketék a 
folytatásban több nagy lehető-
séget is elpuskáztak, a Fejér me-
gyeiek pedig az utolsó fél órá-
ban megfordították a meccset 
(3–1). A szekszárdiak 19 ponttal 
a tabella 9. helyén állnak.
Kosárlabda. Sikeresen mu-
tatkozott be a felnőtt női vá-
logatottban Studer Ágnes. Az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
NB I-es együttesének saját ne-
velésű, fiatal irányítója a Lit-
vániában 73–70-re megnyert 
találkozón 22 perc alatt 6 pon-
tot, 6 lepattanót, 2 gólpasszt és 
2 labdaszerzést jegyzett, míg az 
Albánia elleni hazai találkozón 
(137–48) 19 perc alatt 14 pont, 
2 lepattanó, illetve 4–4 gólpasz-
sz és labdaszerzés került a neve 
mellé. A KSC november 19-én 
este a Vasas otthonában folytat-
ja bajnoki szereplését.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Polgár-
mesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 21. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 2017. 
november 13. (hétfő) 17:00 – 18:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális 

Központ, Remete terem. (Szek-
szárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
November 19., vasárnap

15:00 –  Egy kupac kufli

17:00 –  Vakrandim az élettel

19:30 –  Rossz anyák karácsonya

November 20., hétfő

17:00 –  Budapest noir

19:30 –  Rossz anyák karácsonya

November 21., kedd

17:00 –  Budapest noir

19:30 –  Rossz anyák karácsonya

November 22., szerda

17:00 –  Budapest noir

19:30 –  Rossz anyák karácsonya

November 23., csütörtök

14:30 –  Coco 2D

17:00 –  Az igazság ligája 3D

19:30 –  Szabadulószoba

November 24., péntek

14:30 –  Coco 2D

17:00 –  Az igazság ligája 3D

19:30 –  Szabadulószoba

November 25., szombat

14:30 –  Coco 2D

17:00 –  Az igazság ligája 3D

19:30 – Szabadulószoba

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 20. (hétfő) 17:30
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabad- 
egyetem

Előadó: Dr. Aknai Tamás 
professzor, művészettörté-
nész. 4. Mechanikus paradi-
csom. Szecesszió, kubizmus 
és konstruktív törekvések. Az 
előadás a „modern” korszak 
kezdetétől tekinti át a vizuális 
művészetek (festészet, szobrá-
szat, fényképezés, építészet) 
történetét a húszas évekig. 

A belépés ingyenes.
 

November 20. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Halpern és Johnson – Gólem 
Színház

Két hetvenes, egymástól sok-
ban különböző férfi találkozik, 
és kiderül, hogy ők ketten va-
lamiben nagyon is hasonlíta-
nak... Régi titkok, ötven éven 
át elhallgatott hazugságok ke-
rülnek felszínre. Halpernnek és 
Johnsonnak sok mondanivaló-
ja akad a házasságról, emberi 
kapcsolatokról, és arról, hogy 
milyen kevéssé ismerhetjük azt 
az embert, aki a legközelebb áll 
hozzánk. Címszerepben: Szék-
helyi József (Halpern), Trokán 
Péter (Johnson). Rendezte: 
Borgula András.

Jegyár: 3.000,- Ft.

November 22. (szerda) 19:00 
– Rendezvényterem
Nyitott Akadémia

Önelfogadás, önszeretet, 
öngyógyítás a gyakorlatban 
– dr. Buda László pszichiáter 
előadása. 

Jegyár: 2.300,- Ft.
 
November 24. (péntek) 19:00 
– Színházterem
Kovács Gergő musical- és 
dalestje

Szórakoztató, vidám és lát-
ványos koncert fül- és szem-
tanúja lehet a közönség. A 
műsorban felcsendülnek is-
mert musical dalrészletek, 
táncdalok, ismert magyar 
slágerek, valamint a külföldi 
dalirodalom legnépszerűbb 
világslágerei is. Sztárvendég: 
Zalatnay Sarolta. Fellépők: 
Kövendy Eszter (ének), Málin-
ger Anita (ének), Pecze István 
(harmonika), Prantner Tamás 
(zongora), Ritmo Sporttánc 
Egyesület, Tücsök Zenés Szín-
pad. Műsorközlő: Csötönyi 
László. 

Jegyár: 2.300,- Ft.
 

November 24. (péntek) 18:00 
– Művészetek Háza
Gerse József Emlékhangverseny

Közreműködik: Garay 
János Gimnázium Kórusa 
(karnagy: Naszladi Judit), 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
(karnagy: Simon Péter), Lang 
Ottília énekművész, Lozsányi 
Tamás orgonaművész. 

A belépés ingyenes.
 

November 27. (hétfő) 18:00 
– Színházterem
In memoriam Lányi Péter

A hangversenyen az idén ja-
nuárban elhunyt Lányi Péterre 
emlékeznek művészbarátai.

Közreműködők: Ágostonné 
Béres Kornélia, Dobai Tamás-
né, Grósz Zsuzsanna, Hulin 
István, Laki János, Karácso-
nyiné Müller Beáta, Nagy 
Melinda, Papp Máté, Szabadi 
Mihály és a Muslinca férfikar. 
Házigazda: Orbán György. 

A belépés díjtalan, de regiszt-
rációhoz (a 74/511–247-es te-
lefonszámon, vagy a gonda.
maria@szekszardagora.hu 
e-mail címen) kötött.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u. 1.
Ideje: 2017. november 20. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

„Szépség és egészség, Czenz János festőművész alkotásain” 
című előadás meghallgatására

Előadó: Andics János helytörténész, a Magyar Rákellenes 
Liga Szekszárdi Alapszervezet alapító tagja

Időpont: 2017. november. 28. (kedd) 16:30 óra 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ (Csatár terem)

(7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.)

Könyvtári programok
Csak férfiaknak
November 20-án, hétfőn a Nemzetközi férfinap alkalmából in-
gyenes beiratkozással várja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár a férfiakat.

• • • • • • • • • • • • • •

Kálvin - lépések előre és vissza
November 22-én, szerdán 17:00 órakor folytatódik ifj. Töttős 
Gábor előadás-sorozata a reformációról.

• • • • • • • • • • • • • •

Idegen nyelvű keresztrejtvény-pályázat
Vége felé közeledik a négyfordulós, idegen nyelvű keresztrejt-
vény-pályázat, amit immár ötödik éve hirdet meg a megyei 
könyvtár. A pályázat angolul és németül is négy-négy rejtvény 
megfejtését kívánja a résztvevőktől. A feladatok nehézségi foka 
az alapfok (B1) és a középfok (B2) szintje között mozog. A fel-
adat megoldásához kitűnő segédlet az idegen nyelvi részlegből 
kölcsönözhető kétnyelvű tanulószótár-sorozat.

A rejtvények leadási határideje december 10., ezért még 
nincs késő bekapcsolódni a játékba. A rejtvények átvehetők és 
leadhatók a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd, 
Széchenyi u. 51.) idegen nyelvi részlegében. A megfejtők között 
idegen nyelvű könyveket, ingyenes könyvtári tagságot sorsol 
ki a könyvtár.

Meghívó Léleképítőre
DR. HOPPÁL PÉTER 

államtitkár 
Vallomása kultúráról, zenéről 

és az életében fontos dolgokról.

Időpont: 2017. november 22. (szerda) 18:00 órakor
Helyszín: Garay János Gimnázium, Díszterem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 7–9.) 

Információ:
dr. Tóth Csaba Attila • tel.: +36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN  

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

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

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

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

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

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

November 25. (szombat) – Katalin, Katinka, Katrin
Katalin: egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig 
tiszta.
Katinka: a Katalin magyar becézőjéből önállósult.
Katrin: a Katalin német formájának a rövidülése.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 19.
(vasárnap)

November 20.
(hétfő)

November 21.
(kedd)

November 22.
(szerda)

November 23.
(csütörtök)

November 24.
(péntek)

November 25.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 1 mm zápor | 
szeles nap
max. 9o , min. 1o

hózápor | hidegfront erős széllel
max. 7o , min. -2o

hózápor | szeles nap
max. 5o , min. -2o

közepesen felhős
max. 5o , min. -3o

közepesen felhős
max. 7o , min. -1o

gyenge eső
max. 8o , min. 4o

közepesen felhős
max. 9o , min. 4o



2017. november 19.16

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!

(02822)

Kedves Szülők! Szeretettel hívjuk gyermekeiket a Comenius Alapítványi Általános Iskolába,
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt tényleg több idő jut a tehetséggondozásra,
a fejlesztésre, felzárkóztatásra, a nevelésre.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

2017. november 22. (szerda) 17:00 óra

Intézményünk bármely előre egyeztetetett időpontban megtekinthető.

„Több időt a gyerekekre!”

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430
www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu

Keressen minket facebook oldalunkon is! (02828)

( 02827)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

Megérkeztek
a női-, férfi 

bokacsizmák, 
bakancsok!

Szamos gyermekcipő 
készletünket
kiárusítjuk!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Az 500 éves reformáció
értékei napjainkban

November 23., csütörtök 17:30
Aki helyettünk viseli a 

terheket
Solus Christus – Egyedül Krisztus

Előadó: Pongrácz Róbert 
protestáns és katolikus teológiát 

végzett lelkész

December 07. csütörtök 17:30
Hogyan jutnak el a refor-
mátorok a „Sola Fide – 

egyedül a hit által” elvhez, 
a reformáció korában?

Előadó: Balogh Gábor 
vallás és társadalomkutató

Szervező: A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 

Szekszárd, Béla király tér 5.
A belépés ingyenes, terembérleti

hozzájárulást elfogadunk.

(02812)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02816)

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

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(02823)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

November 21. (kedd), 09:00 – 16:00 óráig.


