
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVI. évfolyam. 44. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                          2016. december 4.

FOTÓ: KISS ALBERT

Adventre hangolódva

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Paks II
Dr. Aszódi Attila kormány-
biztos adott tájékoztatót az 
atomerőmű-bővítés, Paks II. 
projekt állásáról, a most meg-
kapott elsőfokú környezetvé-
delmi engedélyről november 
30-án, Szekszárdon, a Plac-
con tartott lakossági fórumon 
 → 3. oldal

Díjkiosztó
Idei eredményeik alapján 11 
általános és középiskola közel 
200 diákja és felkészítő tanára-
ik részesültek az önkormány-
zat Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatásában, a Babits kul-
turális központban tartott díj-
kiosztón.
 → 6. oldal

→ 5. oldal

Aktuális program a 10. oldal



2 32016. december 4. 2016. december 4.

Fórum Paks II-ről: úton a telephelyengedély felé...
Valamennyi emberi, illetve 
természeti eredetű veszély 
eshetőségét és annak kikü-
szöbölési lehetőségeit fel-
tárták, megvizsgálták a szak-
értők a Paksi Atomerőmű új 
blokkjainak építése okán. 
Minderre a létesítmény telep-
hely engedélyének realizálá-
sa miatt volt szükség, amely 
szerencsére jó úton halad.

A kapacitás-fenntartó beruhá-
zásra idén szeptember 29-én 
megadta a környezetvédelmi en-
gedélyt a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal, amely bizonyítja, 
hogy a projekt megfelel mind 
az Európai Unió, mind pedig 
Magyarország környezetvédel-
mi előírásainak. Az engedélyt 
megalapozó telephely-vizsgálati 
és értékelési munkafolyamatról 
tartott lakossági fórumot az ön-
kormányzat november 30-án, a 
Piactér „Placc” Ifjúsági Közös-
ségi Terében.

Az élénk érdeklődés kísérte 
tájékoztatón dr. Aszódi Attila, 
az erőmű teljesítményének fenn-
tartásáért felelős kormánybiztos 
kifejtette: a környezetvédelmi 
szempontokon túl megannyi, 
úgynevezett „külső kezdeti ese-
ményt” is fel kellett tárni ahhoz, 

hogy biztosan haladjon a projekt 
a végső fázisa, a létesítési enge-
dély felé. Ilyenek „események” 
lehetnek például az esetleges 
közlekedési balesetek: egy am-
móniát szállító kamion robbaná-
sának lehetősége, vagy egy utasz-
szállító repülőgépnek az erőmű 
területére zuhanása.

Vizsgálták továbbá az ipari 
létesítmények hatását is, pél-
dául annak kapcsán, hogy ha a 
bősi vízi erőmű meghibásodna, 
a Duna vizének szennyeződése 
mennyiben gyakorolna káros 
hatást a paksi blokkokra. A par-
koló- és erdőtüzeket, de egyéb 
robbanási lehetőségeket is sor-
ra figyelembe vették. Még azt is 
modellezték, miként reagálna 
az erőmű, ha a dunaföldvári 
löszfal leomlana.

Készen áll a beruházás mete-
orológiai szempontokból is. E 
tekintetben extrém hőmérsék-
leti vizsgálatoknak vetették alá 
a leendő komplexumot és terü-
letét, teszteket végezve az eső, 
hó, jég, valamint szél szem-
pontjából is. Ugyanígy annak 
eshetőségét is elemezték, hogy 
egy földrengés során milyen 
erőhatás érheti a létesítményt, 
de vizsgálták a blokkok alatt 
húzódó földrétegek vetődésé-
nek esélyeit is.

Még 2014 nyarán háromdi-
menziós, szeizmikus mérési 
folyamatnak vetették alá a te-
rületet és annak környezetét, 
nagyjából 300 négyzetkilomé-
terre vetítve. Ennek során a 
tervezett blokkok helyén nyolc 
mélyfúrást hajtottak végre – a 
legmélyebb 1950 méter mély-
ségig hatolt –, a Föld rétegszer-
kezetének felső 2 kilométerét 
vizsgálva át. Összesen több, 
mint 8 kilométernyi talajt néz-
tek át tüzetesen, s alkottak képet 
a több százmillió éves, mélyben 
rejtőző alaphegységek állagáról, 
majd 300 millió esztendős csil-
lámpalákat, mészkövet, márgát, 

vagy sós-édesvízi üledékes kő-
zeteket felszínre hozva.

A földrengések tekintetében 
újrakatalogizálták az eltelt 1600 
év tükrében történt mozgáso-
kat. A már meglévő tíz mellett 

öt új mikro-szeizmikus mérőál-
lomást is létesítettek, egyenként 
150 méter mélyen. E műszerek 
érzékenységére jellemző, hogy 
a március elsejei elhelyezésük 
után egy nappal történt szumát-
rai rengést is kimutatták.

Mindezek alapján kijelent-
hető: a telephely alkalmasságát 
kizáró körülmény nem merült 
fel – ecsetelte Aszódi Attila. A 
kormánybiztos hangsúlyozta: a 
hatóság jelenleg még tanulmá-
nyozza a telephely-engedélyezé-
si kérelmet. December 13-án la-
kossági meghallgatást tartanak 
Pakson, s az Országos Atom-
energia Hivatal az ott elhangzó 
felvetéseket is figyelembe veszi 
az engedélyek kiadásánál.

A fórumon Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere kiemelte: 
a Modern Városok program 
egyik eleme, hogy az erőmű 

biztosítja majd a megyeszék-
hely távhő-ellátását, amellyel 
15-16 ezer szekszárdi ember 
rezsiköltségei csökkennek. A 
beruházásból a város a tervek 
szerint gazdasági szempontból 
is előnyöket kovácsol, hiszen 
vele a vállalkozások energi-
aköltségei is apadnak, amely 
versenyelőnyt biztosít Szek-
szárdnak újabb piacok eléré-
sére, vállalkozások letelepe-
désére. A városvezető felhívta 
a figyelmet az egyre nagyobb 
méreteket öltő szakemberhiány 
pótlására elindított, országosan 
is egyedülálló szekszárdi szak-
képzési életpályamodellre is. E 
tekintetben öt év alatt mintegy 
500 fiatal szakmához jutását 
kívánják segíteni, ezzel is biz-
tosítva a megyeszékhely – és 
Paks – szakemberellátását.  

 Gy. L. 
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 4.
(vasárnap)

December 5.
(hétfő)

December 6.
(kedd)

December 7.
(szerda)

December 8.
(csütörtök)

December 9.
(péntek)

December 10.
(szombat)

gyengén felhős
max. 3o , min. -6o

gyengén felhős
max. 2o , min. -8o

közepesen felhős
max. 4o , min. -7o

közepesen felhős
max. 4o , min. -5o

gyengén felhős
max. 5o , min. -5o

közepesen felhős
max. 5o , min. -5o

közepesen felhős
max. 6o , min. -3o

NÉVNAP–TÁR
December 4. (vasárnap) – Borbála, Barbara, Boróka
Borbála: a Barbara magyaros módosulata.
Barbara: görög eredetű; jelentése: idegen, külföldi nő.
Boróka: a Borbála régi magyar becézőjéből önállósult.

December 5. (hétfő) – Vilma
Vilma: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

December 6. (kedd) – Miklós, Döniz
Miklós: görög-szláv eredetű; jelentése: győzelem + nép. 
Döniz: görög-francia eredetű; jelentése: Dionűszosz Istennek ajánlott.

December 7. (szerda) – Ambrus, Ambrózia
Ambrus: görög eredetű; jelentése: halhatatlan.
Ambrózia: görög eredetű; az Ambrus férfinév női párja, illetve a görög mitológi-
ában az istenek étele; jelentése: halhatatlan.

December 8. (csütörtök) – Mária, Emőke
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.

December 9. (péntek) – Natália, Natasa
Natália: latin eredetű; jelentése: az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsony-
kor született lánygyerekek kapták ezt a nevet.
Natasa: a Natália orosz becézőjéből önállósult.

December 10. (szombat) – Judit, Loretta
Judit: héber eredetű; jelentése: Judeából származó nő, zsidó nő.
Loretta: latin eredetű női név, a Laurentius (Lőrinc) férfinév női párjának, a Lau-
renciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a 
jelentése: babérfa, babérkoszorú.

A Gulág-rabság és 1956 között nyilvánvaló a párhuzam
Emléktáblát avattak a szek-
szárdi vasútállomáson az 
1944/45-ben Szekszárdról 
és Tolna megyéből „málenkij 
robotra” a Szovjetunióba el-
hurcoltak tiszteletére.

Szekszárd közössége méltóképp 
szeretne emléket állítani ennek 
az időszaknak, illetve azoknak, 
akik megélték az ötvenes évek 
„fortélyos félelemmel teli idő-
szakát” – világított rá az ese-
mény fontosságára november 
25-én, a Gulág Emléknapon Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere. A vasútállomás peronra 
néző oldalán elhelyezett me-
mentóval a Szekszárdról Bajáig 
gyalogoltatott és ott vagonokra 

terelt emberekre kívánnak em-
lékeztetni. Róluk hosszú időn 
keresztül semmit sem tudhat-
tak az itthon maradottak, az ál-
dozatok közül pedig sokan már 
haza sem térhettek...

A tábla felavatását megelő-
zően tizenkét napon át fogad-
ta egy, a korszakot bemutató 
emlékvonat a történelem iránt 
érdeklődőket, de egykori Gu-
lág-rabokat, hozzátartozókat, 
rokonokat is.

– Akadt, aki azért jött el, mert 
szüleitől, nagyszüleitől hallott a 
történtekről. Többen személyes 
sorsukat nézhették végig, de 
akadt olyan is, akinek alig-alig 
tudott valamit a korról – utalt 
a városvezető arra, sokaknak 
máig nincs elég információja a 

történtekről. – Kötelességünk, 
feladatunk emlékezni és a fiata-
lok figyelmét is felhívni ezekre 
az évekre – jelezte Ács Rezső. A 
városvezető hangsúlyozta: nem 
véletlen, hogy idén, az 1956-os 
forradalom 60. évfordulóján 
rendezték meg a Gulág Emlé-
kévet, hiszen annak kitörése 
egyenes következménye volt a 
háború után tapasztaltaknak, a 
„családok által nehezen meg-
élt hétköznapoknak”. – Ebből 
akartak végérvényesen kisza-
kadni az emberek, ami sajnos 
nem sikerült.

A polgármester kiemelte: 
Szekszárd nem felejtette el, mi 
történt évtizedekkel ezelőtt, 
egyben reményét fejezte ki, 
hogy amint a Luther téri ’56-

os forradalmi élőkép, úgy ez az 
emléktábla és az emlékvonat is 
üzenet értékű az átélt borzal-
makról a ma ifjúsága részére.

A rendezvény zárásaként 
Ács Rezső és Csillagné Szánt-
hó Polixéna, a humán bizottság 
elnöke helyezett el koszorút az 
emléktáblánál, fejet hajtva az 
áldozatok, az elhunytak és az 
elhurcolt testi-lelki sérültek 
előtt. Az ünnepségen elhang-
zott Tarkovszkij: Sötétedik 
című verse Baka István fordítá-
sában, de felcsendültek a „Szép 
vagy, gyönyörű vagy Magyar-
ország” és az „Idegenben ke-
serűbb a sírás” című korabeli 
dalok is.

 Gy. L.

Az atomenergia
a megoldás
A november 23. és 30. közötti 
időszakban hazánk villamose-
nergia-terhelése 4-6000 meg-
awatt között ingázott, amely 
felért a forró nyári napokban 
jellemző energia felhasználás-
sal. Jelenleg Paks 2000 meg-
awattnyi teljesítményt képes 
rendelkezésre bocsátani, s miu-
tán az ország szélerőművei leg-
feljebb 330 MW előállítására 
képesek – ráadásul a szmogos, 
téli időszakban nem mozog a 
levegő –, mindenképpen szük-
séges új atomerőmű-blokkok 
építése.
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Babitsra emlékeztek: 133 éve született a költő
Babits Mihályra emlékeztek 
a szekszárdiak november 28-
án, a költőóriás születésének 
133. évfordulója alkalmából. 
A város közéleti személyisé-
gei ilyenkor hagyományosan 
koszorúkat helyeznek el a Ba-
bits Mihály Emlékháznál.

Babits Mihály 133 éve, 1883. 
november 26-án született Szek-
szárdon. Ebből az alkalomból 
közéleti szereplők, a város ve-
zetői koszorúkkal emlékeztek a 
költőre. A Babits emlékháznál 

az önkormányzat képviseleté-
ben Csillagné Szántó Polixéna, 
a Humán Bizottság elnöke he-
lyezte el az emlékezés virágait, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
részéről Ódor János, a Babits 
Mihály Kulturális Központból 
pedig Farkas János mb. igazgató 
helyezett el koszorút az évfordu-
lón. A jeles napon koszorúzott 
még a Babits iskola, a megemlé-

kezésben közreműködött Rubá-
nyi Anita előadóművész.

Az emlékezők ezt követően 
meghallgathatták N. Horváth 
Béla előadását. A PTE szekszár-
di kara dékánjának „Dudás a fu-
volást – Babits Mihály és József 
Attila kapcsolatának története” 
címet viselő értekezéséhez a 
„dudás a fuvolást” idézetet Jó-
zsef Attila „Magad emésztő” 

című verséből kölcsönözte, 
amely a két költő furcsa, ellent-
mondásos kapcsolatáról szól. 
József Attila kezdeti lépéseit 
Babits, a sikeres, elismert író 
olykor kritikával szemlélte. Ez 
persze József Attilában ellenér-
zést keltett, amely aztán éveken 
át tartó nem igazán felhőtlen vi-
szonnyá alakult kettejük között. 
 - mwj -
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Megnyitotta kapuit a Szekszárdi Advent
Változatos programokkal 
várja az érdeklődőket a Szek-
szárdi Advent a város törté-
nelmi főterén, a Béla király 
téren. Kézműves vásár, ad-
venti ételek és italok, hó-fánk 
csúszda, szalmalabirintus, va-
lamint színvonalas színpadi 
produkciók zajlanak egészen 
december 23-ig.

„A tavalyi évben új arculatot 
adtunk a Szekszárdi Advent-
nek, amely láthatóan tetszik a 
városlakóknak, hiszen az idei 
megnyitóra is nagyon sokan 
ellátogattak” – mondta Ács 
Rezső november 27-én, advent 
első vasárnapján, a Szekszárdi 
Advent hivatalos megnyitóján. 

A polgármester elmondta: a 
város ünnepi díszkivilágítását 
már a tavalyi évben megújítot-
ták, idén pedig további elemek-
kel bővítették. Mindezeket és a 
város karácsonyfáját díszítő 
égőket advent első a vasárnap-
ján, a téren tartózkodó gyere-
kekkel közösen kapcsolták be. 
Az önkormányzat célja, hogy 
„az ünnepre készülve, a város 
történelmi főterén a városla-
kóknak legyen lehetőségük az 
advent időszakban is a kikap-
csolódásra” – emelte ki Ács 
Rezső. A Szekszárdi Advent 
megnyitóján egyházi köszöntőt 
mondott Fodor Péter lelkészje-

lölt, a Szekszárdi Baptista Gyü-
lekezet képviselője.

Az érdeklődőket egészen 
december 23-ig várják jobb-

nál jobb programok a téren. 
Koncertet ad többek között 
Janicsák Veca, Kovácsovics 
Fruzsina, Hevesi Tamás, Pál 
Dénes és a Kiskalász Együttes, 
de lesz Mikulás-futás is. Ter-
mészetesen idén sem hiányoz-
hat a Mentálhigiénés Műhely 
hagyományos programja: „Élő 
szeretet embertársainknak – a 
Szekszárdi Advent szabadtéri 
rendezvényei” címmel decem-
ber 5. és 18. között, minden 
nap 17 órától a Béla király té-
ren adnak műsort a város isko-
lásai és civil szervezetei.

A Szekszárd Advent részletes 
program megtalálható a www.
szekszardagora.hu oldalon.
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Ünnepre hangoltak a katolikus óvodában
Csaknem két évtizede hagyo-
mány a Szent Rita Katolikus 
óvodában, hogy az ünnepre 
készülve gyerekek, szülők és 
óvónők közösen készítik el az 
adventi koszorút, majd együtt 
gyújtják meg az első adventi 
vasárnapot jelképező gyertyát.

A csaknem 75 ovis már hóna-
pokkal advent előtt megkezdte 
a készülődést az ünnepre: alap-
anyagot gyűjtöttek az adventi 
koszorúhoz. Ezek nagy része a 
természet ajándéka: az ovisok 
sétáik során terméseket, mago-
kat, tobozt gyűjtenek. „Minden 
évben szülők, gyerekek és óvó-
nők együtt készítik el az ovisok 
adventi koszorúját. A cél, hogy 

a családok ezzel is közelebb ke-
rüljenek egymáshoz, meghitten 
hangolódjanak az ünnepre” – 
mondta Szilyné Simon Ágnes, 
az óvoda vezetője. A koszorú-
hoz az alapot a szekszárdi plá-
bánia biztosítja minden évben.

Az óvoda életében talán a 
legfontosabb ünnep az advent 
és a közös gyertyagyújtás. Az 
esemény előtt – azon túl, hogy 
elkészül az adventi koszorú – a 
gyerekek saját alkotásaikkal dí-
szítek fel az óvodát. A gyerekek 

és az óvónők műsora után a 
koszorúkat Bacsmai László es-
peres-plébános áldotta meg. Az 
óvoda püspöki biztosa elmond-
ta: az advent mind egyházi, 
mind lelki szempontból fontos 
ünnep. A gyerekeket arra biz-
tatta, hogy minden nap kérjék 
szüleiket egy-egy ölelésre és ne 
csak irányukba, hanem egymás 
felé is. Ez közelebb hozza a csa-
ládokat egymáshoz – mondta 
Bacsmai László.

November 25-én, a katoli-
kus óvodában együtt gyújtot-
ták meg az első gyertyát az 
adventi koszorúkon, s végül 
minden család hazavihette a 
magáét. 

 - mwj -

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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„Nők kékben” – családbarát kiállítás nyílt
Az autizmussal élők megér-
tésében segíthet a „Nők kék-
ben” – családbarát fotókiállí-
tás, mely kedd délután nyílt 
meg a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban.

A megnyitón Vizdár-Lőczi Gi-
zella köszöntötte a vendégeket. 
Az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület vezetősé-
gi tagja elmondta, hogy a kiállí-
tás négy autista gyermeket ne-
velő édesanyáról és egy autista 
lányról szól.

A széleskörű társadalmi ösz-
szefogással létrehozott „Nők 
kékben” című kiállítást elsőként 
Budapesten mutatták be április 
2-án, az autizmus világnapján. 
A szekszárdi tárlat a nyolcadik 
állomása az Autisták Országos 
Szövetsége (AOSZ) vándor-
kiállításának – tudatta Győrfy 
Anikó. Az alelnök elmondta, 
hogy a programot azért indí-
tották, hogy az autizmussal élő 
gyermekeket nevelő anyák, csa-

ládok helyzete ismertté váljon 
Magyarországon, egyúttal fel-
hívják a figyelmet azokra az ér-
tékekre, erősségekre, melyekkel 
az autista gyermekeket nevelő 
anyák rendelkeznek. A tárlaton 
kiállított képek Komka Péter, az 
MTI fotóriportere munkái.

Dr. Haag Éva, Szekszárd al-
polgármestere kiemelte, az 
Esőmanók, Tolna Megyei Au-

tistákért Egyesület régóta nagy 
erőfeszítéseket tesz az autizmus-
sal élők elfogadtatásáért. „Az 
autizmussal élők több energiát 
igényelnek a mindennapokban, 
ezért a társadalomtól is több 
odafigyelést érdemelnek” – 
mondta dr. Haag Éva.

A tárlat december 14-ig lá-
togatható a kulturális központ-
ban.   Forrás: kadarka.net

Már szárazon is lapátolhatnak
Ergométeres evezőpadokkal 
gazdagodott a szekszárdi 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóis-
kola. A két darab, kajak-ke-
nu edzések kiegészítéseként 
használható sporteszközt az 
Emberi Erőforrás Minisztéri-
uma „A Sport Legyen a Tied!” 
programjának pályázatán 
nyerte a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu Egyesület.

Az egyenként mintegy hat-
százezer forintot érő eszközt 
– melyet a klub ajánlott fel az 
intézménynek – az iskola ko-
rábbi diákjai, az ifjúsági világ- és 
Európa-bajnok Nagy Viktória 
és Korsós Zsófia, valamint az 
Eb-ezüstérmes Balogh Zsófia 
mutatták be november 25-én 
alsós nebulók jelenlétében. A 
tanulók egy kisfilm segítségével 
a vizes sportág természet-közeli 
mindennapjaiba is belekóstol-
hattak. Az átadáson jelen volt 

a Közjóért-díjas Jámbor Attila, 
a SZKKSE vezetőedzője, vala-
mint Patyi Melinda, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség szakmai 
koordinátora is.

A gépek beszerzése kapcsán 
Antus Györgyné igazgató el-
mondta: a harmadik osztálytól 
valamennyi évfolyamban van-
nak már kajakos diákjaik, akiket 
a klub visz edzésre – a kisebbe-
ket például kisbusszal – a Sióra. 

A most kapott „szárazedzési 
lehetőséggel” még intenzívebb 
gyakorlást biztosíthatnak az is-
kola reménységeinek. A sport-
ágra történő ráhangolás – az 
első és második osztályok úszá-
soktatásával együtt – a harma-
dik-negyedik évfolyamtól már 
lényeges kérdés, hiszen így 
válik teljessé egy-egy tehetség 
„kifutási ideje” – jegyezte meg 
az intézmény vezetője.   Gy. L.

Szekszárd tehetségei idén is öregbítették a város jó hírét
Idei eredményeik alapján 11 
általános és középiskola kö-
zel 200 diákja és felkészítő 
tanáraik részesültek az ön-
kormányzat által alapított 
Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatásban.

„Szekszárd büszke a város intéz-
ményeiben tanuló gyerekek tel-
jesítményére” – mondta el Ács 
Rezső polgármester a november 
28-i díjátadón, a Babits kulturá-
lis központban. „Azokat jutal-
mazzuk, akik a sport, a kultúra 
és a tanulmányi versenyek terén 
kiemelkedő teljesítményeket ér-
tek el.” A városvezető hozzátet-
te: a gyerekek sikerében a tudás, 
a tehetség mellett a szorgalom 
is szerepet játszik. A most jutal-
mazottak – akik a versenyeken 
magukon és iskolájukon túl 
Szekszárdot is képviselték – er-
ről is bizonyságot tettek.

„A díjazottak között akad, aki 
hosszú éveken át kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott. Olyan is, 
aki már egyetemre jár, de attól, 
hogy nem itt él, ezért a városért 
dolgozik” – utalt a polgármester 
az önkormányzat azon szándé-
kára, hogy ez a díj a Szekszár-

dért való munkálkodást erő-
sítené valamennyi tanulóban. 
A tehetségek sorát nemzetközi 
versenyeken sikeres diákok is 
gyarapítják, velük külön is ta-
lálkozik majd a polgármester.

Szekszárd polgármestere kö-
szönetét fejezte ki a díjazottak-

nak, illetve családjaiknak, taná-
raiknak áldozatvállalásukért. A 
jutalmakat Ács Rezső mellett a 
közgyűlés humán bizottságának 
elnöke, Csillagné Szánthó Po-
lixéna nyújtotta át. Az ünnepsé-
gen a díjazott diákok működtek 
közre.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Garay ÉlményPince
állást hirdet

felszolgálói

munkakörbe.

Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a következő 

e-mail címen:

garaypince@garaypince.hu

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

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

Garay János Általános Iskola: 
Ferger Viktória Hanna, Miller 
Sári Anna, Ranga Simon Péter, 
Sili Gergő, Görcsös Ákos, Kohá-
ri Áron, Molnár Benedek, Tápai 
Zoltán, Simon Zsuzsanna, Hoch-
steiger Máté, Bräutigam Eszter, 
Orosz Zétény László, Hadházy 
Ágoston, valamint a „Lótuszvi-
rágok” csapata (Csötönyi Borbá-
la, Dombi Luca, Ferger Viktória 
Hanna, Horváth Dorina, Mo-
csári Anna, Molnár Zita Judit, 
Orbán-Zaják Luca, Pilisi Eszter, 
Sándorfi Zsóka, Zalavári Fanni 
Virág).

Babits Mihály Általános Iskola: 
Hunyadi Panna, Sándor Máté, 
Sárosdi Ákos, Duchai Ákos Já-
nos, O. Jakócs Anna Liza, Mül-
ler Bence, valamint az iskola III. 
korcsoportos kosárlabda csapa-
ta (Evertse Peggy, Schmauzer 
Dóra, Nagy Vivien, Szőke Cin-
tia Fanni, Binder Anna, Szűcs 
Edina, Nagy Alexandra, Horog 
Betta, Dávid Nóra, Renczes Re-
beka, Andi Hanna Emma, Holcz 
Rebeka).

Baka István Általános Iskola: 
Lengyel-Hefner Annamária,-
Döbrösy Álmos, Döbrösy Bese, 

Andi Péter, Nagy-Kalauz Berta-
lan, Szegedi Emma.

Dienes Valéria Általános Iskola: 
Vanya Nikolett, Posta Endre 
Hunor, Fülöp Martin Benjamin, 
Auth Eszter Kinga, Doszpod 
Sarolta, Kischner Bernadett, 
Hamar János, Molnár Balázs, 
Mészáros Bence, Szokodi Mercé-
desz, Föglein Liza Kató, Németh 
Attila Martin, Andódi Olga, 
Tamás Réka, Potyondi Réka, 
Ganczer Éva Flóra, Csongrádi 
Réka, Laták Marcell, valamint 
a B33 kosárlabda csapat (Kó-
csi Petra, Liszkai Rebeka, Kol-
ler Valéria, Angyal Réka), a 
KRESZ 8-próba csapata (Fülöp 
Zsombor, Feri Daniella, Kulisity 
Mátyás, Bíró Fanni, Péceli Ta-
más, Porkoláb Ákos Benjamin, 
Szombat Simon Szabolcs, Né-
meth Attila Martin), és a Tiéd 
a Szó-Tár! országos versenyen 1. 
helyezett csapat (Haffner Kata, 
Dani Balázs, Rittberger András, 
Kis Dorina, Laták Marcell).

PTE IGY Gyakorlóiskola: Sza-
bó Balázs, Móga Martin, Ta-
nács Janka, Buri Kata, Wágner 

Hanna, Takács Ágnes, Brandt 
Tímea, Csányi Fruzsina, Sági 
Dóra, Endrődi Gabriella Eli-
za, Rikkert Zita, Füredi Fanni, 
Rang Petra, Czövek Sára Anna, 
Szücs Tamara.

Szent József Iskolaközpont: 
Vesztergombi András és a Csin-
talan harmadikosok csapata.
Garay János Gimnázium:  
Korsós Gergő, Oláh Péter György, 
Fábián Nikoletta, Bomba Soma 
Ákos, Ionescu Raul, Csizmazia 
Dóra, Kasó Gergő, Conran Mil-
ler, Bakó Csenge, Pap Endre, 
Kovács Kristóf, Főglein Simon, 
Guld Csenge, Csontos Gábor, 
Kedves Emerencia, Mészáros 
Kinga, Rang Petra, István Gábor, 
Soós Anna, Daradics Dóra, Mácz 
Andrea, Zentai Balázs, Elblinger 
Éva, Szeri Viktória, Keresztes 
László, Huszárik Máton, Takács 
Bendegúz, Görgei Botond, Ács 
Balázs, Berlinger Gábor Márk, 
Sárecz Márton, Ágoston Tamás, 
Daradics Petra, Kremzner Gábor, 
Papp Alexandra, Szilágyi Viktor, 
Csató Csenge, Gulácsi Renáta, 
Lotz Anna, Tuller Nadin, vala-
mint a GJG Színpad, a Bartina 

néptánc csoport, az iskola női 
kara, női kamarakórusa és német 
nemzetiségi kamarakórusa.

Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum Ady Endre Iskolája és Kol-
légiuma: Fekete Balázs.

SZSZC Vendéglátó Szakképző 
Iskolája: Köbli Veronika Kata.

SZSZC Bezerédj István Szak-
képző Iskolája: Mészáros Ro-
land, Horváth Mária, Steinbach 
Mónika, Molnár Dávid, Németh 
Ádám.

I. Béla Gimnázium és Kollégi-
um: Deér Zsófia, Zilai Janina, 
Domján Dániel, Vida Dániel, 
Bogdán Gabriella, Somogyi 
Éva, Varga Péter, Rappay Bence 
Zsolt, Szép Evelin, Mohai Anna, 
Rudolf Eszter, Szántó Mónika, 
Bocz Mária Lana, Varga Botond 
Zoltán, Szemerei Levente, Elek 
Zita, Propszt Amanda, Studer 
Ágnes, Süle Gabriella, valamint 
a Színjátszó csoport (Szodorai 
Csenge Réka, Lakatos Dóra, 
Mikló József, Domján Dániel, 
Weinhardt Dávid, Theil Gábor, 
Garay Marietta, Kecskeméti 
Krisztina, Peszt Ráhel, Renczes 
Vivien, Véghelyi Sára Julianna).

A díjazott tanulók iskolánként:

A Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatásban idén 197 diák – 
118 egyéni díjazott és 20 csapat 
– és 79 felkészítő tanár, edző ré-
szesült összesen 2,8 millió forint 
értékben. A legtöbb jutalmazot-
tat a Garay János Gimnázium 
adta: 31 egyéni és 7 csapat ered-
ményeit ismerték el. Az alapfo-
kú intézmények közül a Dienes 
Valéria Általános Iskola és a 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóis-
kola, AMI és Gyakorlóóvoda 
érdemelte ki a legtöbb díjat.

Tehetséges
zongoristák

November 28-án rendezték 
Kaposváron a Rév Lívia III. 
Dél-Dunántúli Regionális 
Zongoraversenyt Baranya, 
Somogy, Tolna és Zala megye 
alapfokú művészetoktatási 
intézményeinek zongorista 
növendékei részvételével. A 
versenyen négy korcsoport-
ban 82 tanuló mérte ösz-
sze zenei felkészültségét. A 
szekszárdi Garay János Ál-
talános Iskola Liszt Ferenc 
Zeneiskolájából nyolc kiváló 
növendék vett részt a nívós 
versenyen – öregbítve az is-
kola hírnevét.

Az 1. korcsoportban Fábi-
án Hanna (tanára: Lozsányi 
Tamás) 1. díjat, míg Jaszen-
ovics Szonja (tanára: Erősné 
Máté Éva) 3. díjat kapott. A 
táncosként is kiváló Sándor 
Zsigmond a 2. korcsoportban 
indulva egy második és egy 
különdíjat érdemelt ki, míg az 
ugyancsak Erősné Máté Éva 
tanítvány, Köpenczei Csenge 
(3. korcsoport) 3. díjat kapott.
Rajtuk kívül remekül szere-
pelt Bajusz Panna, Lozsányi 
Julianna, Hájas Kristóf és Sza-
bados Balázs is. A tehetséges 
szekszárdi zongorista palánták 
felkészítő tanárai különdíjat 
vehettek át. 
 SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap december 5-től december 9-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ december 5. december 6. december 7. december 8. december 9.

„A”
950 Ft

Babgulyás
Fokhagymakrém-

leves,
zsemlekockával

Tarhonyaleves Fahéjas
almaleves Grízgaluskaleves

Grízes metélt,
barackíz

Vasi pecsenye, 
1/2 sült burgonya,

1/2 friss saláta,
öntet

Zöldborsófőzelék, 
sült csirkecomb

Resztelt 
csirkemáj, rizs,

savanyúság
Reform töltött 

káposzta

„B”
950 Ft

Tavaszi
zöldségleves

Fokhagymakrém-
leves,

zsemlekockával
Tarhonyaleves Fahéjas

almaleves Grízgaluskaleves

Fűszeres 
csirkeszárny, 

rizi- bizi, 
savanyúság

Bolognai spagetti Tavaszi
rizseshús

Rakott
burgonya

Rántott
csirkemell,
majonézes 

burgonyasaláta

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

Rántott
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

Rántott
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

Rántott 
csirkecombfilé,

rizi-bizi,
savanyúság

(01911)

(01914)

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

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

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

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Design

w
w

w
.au

tocon
tex

t.h
u

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Trend Minőség Szakértelem

December 3–4-én
10%

December 10–11-én
15%

December 17–18-án
20%

kedvezmény.

NYITVA TARTÁS:
H. – P.: 8:30 – 17:00 • Szo. – V.: 9:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: 74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

(01897)

Karácsonyi 
ÁGYNEMŰ ÉS PAPLAN 

VÁSÁR
Szekszárdon a

DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

DECEMBER 7-én, szerdán 
08:00 – 13:00 óráig

(01920)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frottír, f lanel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, flanel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

• Törölközők, kötények
• Kétszemélyes paplan, pléd is 

kapható!
• Műszálas mosható téli paplan: 3.800 Ft
• Gyapjúval töltött téli paplan: 5.800 Ft

• Újra kapható a cipzáros frottír 
ágynemű!

Tolnai Ottót hallgatva kétség 
sem marad afelől, hogy ez az 
ember írásra született.

A Jelenkor folyóirat és a Babits 
Mihály Kulturális Központ kö-
zösen szervezett író-olvasó ta-
lálkozói több mint egy éve látják 
vendégül Szekszárdon a kortárs 
irodalom képviselőit, így szám-
talan népszerű író megfordult 
már a megyeszékhelyen. Ágos-
ton Zoltán, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztője ezúttal Tolnai Ot-
tóval beszélgetett a Placcon.

A szerbiai magyar író első ver-
seskötete egészen fiatalon, 23 éves 

korában jelent meg, wnnek elle-
nére Tolnai úgy véli, hogy „ami-
kor fel kell olvasni, akkor az em-
ber úgy érzi, hogy semmije sincs.” 
Ennek ellenkezőjét érzékelhették 
a találkozón résztvevők. Tolnai 
Ottó olyan kellemes stílusban 
mesélt életéről, hogy akár órákon 
keresztül is szívesen hallgattuk 
volna. A „sócsempész és rön-
kúsztató” ősökkel rendelkező író 
életének és írásművészetének köz-
ponti témája a homokvár, amely 
több művében is megjelenik. A 
Kossuth-díjas író ezúttal idén 
megjelent Világpor című kötetét 
hozta el Szekszárdra.  - mwj -

Tolnai Ottó Szekszárdon

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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November 27-ei rejtvényünk megfejtése: Jack London: Az éneklő kutya
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Simon Zsolt. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését december 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

SZEKSZÁRDI ADVENT A BÉLA KIRÁLY TÉREN 2016. DECEMBER 3-TÓL DECEMBER 11-IG
• Kézműves- és kirakodó vásár
• Színpadi programok, sztárfellépők
• Mikulás
• Adventi hókunyhó
• Hófánk csúszda
• Szalmalabirintus
• Betlehem
• Adventi kalendárium
• Vasárnapokon adventi gyertyagyújtás
• Kézműves foglalkozások
•  Forralt bor, tea, kemencés lángos 

és sok más finomság
Hófánk csúszda nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 10:00 – 18:00,
Szombat – vasárnap: 10:00 – 19:00
Jegyár: 500 Ft/3 csúszás
2016. december 5–18-ig a Béla ki-
rály téren naponta 17.00 órától „Élő 
szeretet embertársainknak” szabad-
téri karácsonyi műsorok a Mentálhi-
giénés Műhely szervezésében.
December 3. (szombat) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
HEVESI TAMÁS ADVENTI MŰSORA

December 4. (vasárnap) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
KOVÁCSOVICS FRUZSINA ELFELE-
DETT MÉZESCSÓK CÍMŰ KONCERTJE

December 5. (hétfő) 17:00 –
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  „Mikulás zsákja” – a Tücsök Ze-

nés Színpad utánpótlás csoportjá-
nak műsora.

•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 
Fitnesszel, Kolbert Adrival.

•  Az „Ifjú Szív” Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
táncos karácsonya.

•  Karácsonyi dalokat énekel a Pla-
tán Nyugdíjas Klub Kórusa.

•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 
indítása (szeretet üzenetek elhe-
lyezése és átvétele a szeretetfalnál).

•  Mikulás járat a gyerekeknek 17:00 
órától.

December 6. (kedd) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
KISKALÁSZ EGYÜTTES 
SÜNKARÁCSONY CÍMŰ MŰSORA

December 7. (szerda) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  „Csendes éj” – a Szekszárdi Ma-

gyarnóta Klub műsora.
•  „Sretan BožiĆ! Boldog Kará-

csonyt!” horvát karácsonyi dalokat 
ad elő a Dušenici Horvát Énekkar.

•  Az Iberican Táncegyüttes karácso-
nyi műsora.

•  A „Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány adventi 
zenés-verses összeállítása.

•  Legyen ünnep! – énekel Karácso-
nyiné Tusa Anikó és lánya Mészá-
ros Rebeka.

•  Adventi trombitavarázs – Pecze Ist-
ván trombitaművész és vendégei.

•  Kutyás Játszóház a Csiga-Biga Alapít-
vány terápiás kutyáival 17:00 órától.

•  Mikulás járat a gyerekeknek 17:00 
órától.

December 8. (csütörtök) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  „Comenius Karácsony” – a Co-

menius Általános Iskola ver-
ses-zenés összeállítása.

•  A szeretet hangjai – a Tücsök Ze-
nés Színpad szólistáinak műsora.

•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 
Fitnesszel, Sági Ildikóval.

•  Adventi hangulat prózában ének-
szóval, tárogatóval Bognár Cecil 
előadásában.

•  Mozduljunk Együtt Szekszárdért 
Egyesület-Fashion Dance Tánc-
együttes adventi műsora.

December 9. (péntek) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  „Gyermekek az Ünnepért” – a Tol-

na Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont 1., 3., 5. számú Gyermekott-
honai lakóinak adventi műsora.

•  „Adventi törptorna” – a Városi 
Bölcsőde bölcsődéseivel és kis-
gyermeknevelőivel.

•  Székely adventi énekek a Rozma-
ring Dalkör (Harc) előadásában.

•  „Égnek a gyertyák” – a Tücsök Ze-
nés Színpad műsora.

•  Táncos karácsonyváró a Szekszár-
di Mozgásművészeti Stúdióval.

•  Karácsonyi verset ad elő Vígh 
Ferencné (Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete).

•  Mikulás járat a gyerekeknek 17:00 
órától.

December 10. (szombat) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
ZABSZALMA GYEREKKONCERTJE
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Angyallánc készítése az Eszterlánc 

Alapítvány közreműködésével.
•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 

(szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál).

December 11.
(vasárnap) 17:00 
– BÉLA KIRÁLY 
TÉRI SZÍNPAD
JANICSÁK VECA 
KARÁCSONYI 
KONCERTJE

„Élő szeretet embertársainknak”
•  Angyallánc készítése az Eszterlánc 

Alapítvány közreműködésével.
•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 

(szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál).

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01909)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01908)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. december 1–31-ig tart.
(01913)

Advent második vasárnapján
Az emberiség örök problémája 
az irigység, a versengés, a gyű-
lölködés, a békétlenség és a há-
ború. Ennek ellenére él szívünk 
mélyén az örök vágy is: békét 
kívánunk! Az áhított béke eléré-
séhez azonban sok-sok lemon-
dáson át vezet el az út. Izajás 
próféta megjövendöli a Messiás 
érkezését, elérkezik hozzánk a 
hatalmas Úr, akin az Úr lelke 
nyugszik, ő hozza el a bölcsessé-
get, az értelmet és a jótanácsot, 
az erőt, az igazi tudást és ő győz 
a gonoszság felett. Isten telje-

sítette a prófétán keresztül tett 
ígéretét, és Fiát küldte el hoz-
zánk. Az Úr irgalmat gyakorolt 
mindenki felett. Elhozta a szív 
békéjét, kiárasztotta szeretetét 
minden emberre.

Advent második vasárnap-
jának evangéliumi szakaszá-
ban szokatlanul szigorú for-
mában figyelmeztet bennünket 
Keresztelő Szent János a meg-
térésre. Bűnbánatot hirdet, 
figyelmeztet a bűnöket eltörlő 
és adósságokat elengedő hatal-
mas Király érkezésére.

Advent ideje valamennyi-
ünket önvizsgálatra indít és 
megtérésre hív! Imádkozzunk 
naponta: „Urunk, Jézus Krisz-
tus, kérünk, hogy az adventi 
várakozás idejét békességben, 
lélekben jól felkészülve tölthes-
sük el. Ments meg bennünket 
a karácsonyi jajoktól, hogy mit 
vegyek, mit tegyek… Uram, 
adj csöndet, és add azt a cso-
dát, hogy karácsonykor a né-
pek szíve a népekhez, az ember 
szíve a Tiedhez megérkezhes-
sen! Urunk, adj még haladékot 

nekünk, tékozló fiaknak, akik 
eltékozoljuk ezt a csodálato-
san szép paradicsomot, amit 
nekünk adtál! Köszönjük, 
hogy nem kell nekünk semmit 
sem mondanunk, csak ennyit: 
Urunk, ugye mégis? Ugye meg-
bocsátasz, ugye szabad veled 
örülnünk, ugye irgalmazol és 
könyörülsz, hiszen nagy árat 
fizettél értünk. Add, hogy bé-
kességünk legyen születésed 
szent ünnepén és életünk min-
den percében!”

 Molnár Péter káplán

50 éve avatták a szekszárdi csillagvizsgálót
A hatvanas évek elején szál-
lították le Budapestről azt a 
tükrös távcsövet, ami a ké-
sőbbi csillagvizsgáló főmű-
szere lett. A Kálvária-hegy 
oldalában álló befogadó 
épület és a kupola – a kor sa-
játossága szerint – társadalmi 
munkában készült el.

Az avató ünnepséget 1966. 
november 26-án tartották, az 
országban az elsők között. A 
„csillagda” vezetésére Olaj Pé-
tert, a Garay János Gimnázium 
pályakezdő fizikatanárát kérték 
fel. Szakkör is szerveződött ér-
deklődő diákok részvételével, 
ugyanakkor esténként, a nagy-
közönség számára is elérhetővé 
vált az égitestek távcsöves bemu-
tatása. A szakkörvezető távozá-
sa után Pesti Gyula gimnáziumi 
tanár folytatta a munkát. Igen 

aktív évtized következett ezu-
tán, egészen 1978-ig, amikor a 
szakkör megszűnt. A rendszeres 
bemutatások elmaradtak, és az 
amortizáció első jelei is ekkor 
jelentkeztek. A nyolcvanas évek 
végére hivatalosan is bezártnak 
tekintették a csillagdát.

Ekkor jött Balogh Jenő szek-
szárdi festőművész, aki kitartó 
szervezőmunkával felújíttatta a 
távcsövet. Az épületet is rendbe 
tették, s így 1992. november 3-án 
a TIT újra megnyitotta azt. A tá-
vcsöves bemutatásokat Dömény 
Gábor, a MTA Csillagászati Ku-
tató Intézetének volt munkatársa 
vállalta. Sok éven keresztül, heti 
két alkalommal folyamatos volt 
a csillagda látogatottsága. Sokan 
láthattak a távcsövön keresztül 
holdtájakat, bolygókat, kettős-
csillagokat, galaktikus ködöket 
és csillaghalmazokat, de gala-

xisok és üstökösök is távcső-
végre kerültek. Néhány fiatal az 
amatőr csillagászati észlelések 
rejtelmeibe is belekóstolhatott. A 
sikerek ellenére, az ezredfordu-
lóra megpecsételődött a csillag-
vizsgáló sorsa: elkészült ugyanis 
a városközpont díszkivilágítása, 
s ennek fényszennyező hatása 
lehetetlenné tette a távcsöves 
megfigyeléseket.

Egyértelmű vált, hogy át kell 
telepíteni a csillagdát egy alkal-
masabb helyre, és korszerűsíte-
ni is kell azt. Az új helyszín kije-
lölése megtörtént, Lajtai Zoltán 
építész elkészítette a terveket is, 
de a folyamat itt megakadt.

Eközben a Garay gimnázium-
ban dr. Ságodi Ibolya tanárnő 
éveken át sikeresen pályázott 
csillagászati eszközök beszerzé-
sére. Épült egy kis csillagvizsgáló 
is, ahol lelkes tanulók bevoná-

sával azóta folyik a rendszeres 
megfigyelés. Hiteles csillagászati 
ismeretterjesztés azonban csak 
arra alkalmas és megfelelően fel-
szerelt csillagvizsgálóban lehetsé-
ges. Sokan remélik, hogy összefo-
gással és a pályázati lehetőségek 
kihasználásával, a közeljövőben 
Szekszárdon is megvalósulhat 
Uránia istenasszony „templomá-
nak” korszerű átépítése.   SZV
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Feltörekvő fiatalok erősítik a sportlövő élmezőnyt
Az elmúlt hétvégén, Szek-
szárdon megrendezett Hun-
garian Open nemzetközi lég-
fegyveres viadal rámutatott 
arra, hogy komoly tartalékai 
vannak a magyar sportlövé-
szetnek.

Olyan 16–19 év közötti puskás 
és pisztolyos versenyzők bizo-
nyítottak újfent, akik az egyes 
szakágakban növelik a kon-
kurenciát. Ez persze jót tesz a 
sportágnak a tokiói olimpiá-
ra vezető úton. Szekszárdon a 
még junior korú Gáspár Lalita 
nyerte a női légpuskás számot, 
aki már az idén tagja volt a fel-
nőtt Európa-bajnok csapatnak, 
tavaly pedig a juniorok között 
lett a kontinens legjobb junior 
korú sportlövője. Győri Csa-
ba szövetségi kapitányt éppen 
ezért nem lepte meg annyira 
Gáspár győzelme a mini Euró-
pa-bajnokságnak is felfogható 
szekszárdi versenyen, ám a kí-
vülállókat és a médiát minden-
képpen.

A nevek felsorolása még foly-
tatható a két napos verseny tük-
rében. Feltétlenül szólnunk kell 
a Hungarian Open vasárnapi 
záró számáról, a női sportpisz-
tolyosok 10 m-es versenyéről. 
A 19 éves Major Veronika, aki a 
nevét a futócéllövésben alapoz-
ta meg, s azt a számot most is 

megnyerte, ezúttal a másik sza-
kágban is bizonyított. Az ifjú 
hölgy mindössze két éve pisz-
tolyozik, de olyannyira jól lőtt, 
hogy a végén ő „párbajozhatott” 
a szerbek világbajnokával, Aru-
noviccsal. A döntőt végül utób-
bi nyerte, de szerb versenyző 
biztosra veszi, hogy Major ha-
marosan nemzetközi szinten is 
maradandót alkothat, és eggyel 
növekszik riválisainak száma.

– Kiválóan szerepelt a férfi 
puskások között Somogyi Pé-
ter, aki nemzetközi szintű telje-
sítményt produkált, de nagyon 
örülök Sike József ezüstérmé-
nek is a futócéllövőknél, akit 
csak a regnáló svéd világbajnok 
tudott legyőzni. Alakuló félben 
van egy nagyon erős puskás 
csapat (Sidi, Péni, Somogyi), 
amely úgy gondolom, mind az 
Európa, mind a világbajnoksá-

gon győzelmi eséllyel veheti fel 
a versenyt – értékelt a kapitány.

Hogy mennyire erős me-
zőny jött össze 12 ország kép-
viseletében Szekszárdon, az is 
jelzi, hogy korábbi világbaj-
noki dobogós, vagy helyezett 
sportlövők, mint Miskolczi, 
Egri, Tobai-Sike, Péni vagy 
Csonka – noha esélyeseknek 
számítottak – ezúttal nem 
tudtak nyerni. A kapitány a 
köreredményeik tekintetében 
többet most nem is várt tőlük, 
indulásuk a jövő tavaszi szlo-
véniai kontinensviadalon nem 
kérdőjelezhető meg.

– A felkészülési időszaknak 
megfelelő eredményeket lőttek 
– jegyezte meg felvetésünkre 
Győri Csaba. – Ők egy nagyobb 
szünetet tartottak az olimpia 
után, azért most még messze 
vannak a legjobbjuktól.

A hétvégi viadal megrendezé-
se ugyanolyan jól sikerült, mint 
a két évvel ezelőtti, kiváltva ez-
zel az országos szövetség vezeté-
sének elismerését. A helyszínen 
tartózkodó Sinka László főtitkár 
köszönetet is mondott a város és 
a SzőlőSzem Mozgalom támo-
gatásáért, a verseny logisztiká-
jának biztosításáért.  B. Gy.
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SPORTHÍREK
Futsal. Az NB I-es női futsal 
bajnokság második helyén álló 
Szekszárd FC az utolsó előt-
ti pozíciót elfoglaló Airnergy 
vendége volt az elmúlt hétvé-
gén. Micskó Márk edző csapata 
nem kezdte jól a találkozót, a 
szünetben még a hazaiak ve-
zettek. Aztán a fordulást köve-
tően felpörögtek a szekszárdi-
ak, gyorsan egyenlítettek, majd 
7 perc alatt szerzett három gól-
lal eldöntötték a mérkőzést. A 
továbbra is veretlen Szekszárd 
FC góljait Buchmüller (21.), 

Bogárdi M. (31.), Szekér (34.) 
és Horváth K. (38.) szerezték.
Kézilabda. Meglepő vereséget 
szenvedett a Szekszárdi FGKC 
NB I/B-s női együttese a se-
reghajtó Csurgó otthonában. 
A Fekete Gólyák védekezése 
csak 15 percen át működött, a 
hajrában Weigel Z. sérülése is 
megzavarta a vendégcsapatot, 
amely végül 27-26-ra kikapott 
az eddig pont nélkül álló, lelkes 
somogyiaktól.
Labdarúgás. Nagy csatában, 
zsinórban harmadik mérkő-
zésén játszott döntetlent a 

Szekszárdi UFC az NB III-as 
labdarúgó bajnokságban. A 
Közép-csoport 17. fordulójá-
ban a dobogós Dunaújvárost 
fogadta Varga Balázs edző 
együttese, amely az első félidő 
derekán Koch fejesével veze-
tést szerzett. A hazaiak meg-
duplázhatták volna előnyüket, 
ehelyett az újvárosiak a hajrá-
ban egy vitatható büntetővel 
kiegyenlítettek. A SZUFC – 
amely az FTC II ellen zárja az 
őszt – 22 ponttal a 10. helyen 
áll a bajnokságban.

Sár és terep: a mezei futás sava-borsa Sötétvölgyben
Derekasan megküzdöttek 
az elemekkel a résztvevők a 
Sportélmény Alapítvány és 
a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. által megrendezett Me-
zei Futó Magyar Liga harma-
dik állomásán, melynek hely-
színe a festői Sötétvölgy volt.

A verseny kezdetére ugyan el-
állt az eső, de a sártól csúszós 
talaj rendkívül megnehezítette 
a futók dolgát. Az előzetes ne-
vezések népes és minőségi me-
zőnyt jósoltak, végül 136-an 
rajtoltak a liga négy korosztá-
lyában, míg az amatőr, mini és 
gyermek kategóriákban 69-en 
álltak rajthoz, vagyis összesen 
kétszáznál is többen teljesítet-
ték a távokat.

A serdülőknél Horváth Ka-
rolina Helga rajt-cél győzelmet 
aratott a lányok mezőnyében, 
míg a fiúknál Zsetnyai Ákos és 
Marx Balázs nagy csatájának 
lehettünk szemtanúi, amit végül 

előbbi nyert meg. A lányoknál 
az Ifjúsági Liga küzdelmei is 
gyorsan eldőltek: Lendvai Luca 
győzelme egyértelmű volt. A 
fiúknál nagyobb volt a harc, a 
kecskeméti Palkovits István és a 
bajai Karai Levente végig együtt 
futottak. A dobogó tetejére vé-
gül utóbbi, Németh Gyula tanít-
ványa állhatott.

Ezek után a békéscsabai fu-
tók pillanatai következtek: a 
juniorok között Pavuk Tíra és 

Diószegi Dávid révén mind-
két nemben diadalmaskodtak, 
míg Gregor László a férfiak 9 
km-es versenyét nyerte, s ezzel 
három állomás után veretlen a 
Ligában. A női versenyben a 
Bp. Honvéd SE színeiben futó 
Böhm Lilla állhatott a dobogó 
legfelső fokára.

„Nagyon kemény volt a mai 
futás. A második állomáson, 
Nemesvámoson talán nagyobb 
volt a sár, de itt sokkal jobban 

csúszott. Tizenkét millis szögek 
voltak a cipőmben, de mintha 
ott sem lettek volna. Ez a mezei 
futás sava-borsa. Örülök, hogy 
így sikerült” – értékelt Gregor 
László a befutó után.

Az egyetlen szekszárdi győz-
test az amatőr férfiak verse-
nyében avatták, ahol Czencz 
Péter (képünkön hátul) volt a 
leggyorsabb. Részletes eredmé-
nyek a www.szekszardisport.hu 
weboldalon.  SZV

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

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

Mikulás-futás
December 6-án (kedden), 
18:00 órakor Mikulás-fu-
tásra várnak minden ér-
deklődőt, kicsiket és na-
gyokat a Béla király téren. 

A táv: 1 kör a télapóval 
+ 1 kör a télapó kedvéért.
Aki kellően kipirosodott,  
ajándékot kap. A részvétel  
ingyenes, a
szervezők
várják a 
mikulás, 
rénszarvas 
és krampusz 
jelmezben 
futókat.
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 5. (hétfő) 14–16 órá-
ig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +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
Január 10. (kedd) 16–17 óráig.
Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
December 13. (kedd) 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Gy. A. u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (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
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
December 4., vasárnap
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –  Halj már meg!

December 5., hétfő
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –  Halj már meg!

December 6., kedd
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –  Halj már meg!

December 7., szerda
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –  Halj már meg!

December 8., csütörtök
15:00 –   Vaiana 3D
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld –  

Vérözön 3D

December 9., péntek
15:00 –   Vaiana 3D
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld –  

Vérözön 3D

December 10., szombat
15:00 –   Vaiana 3D
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld –  

Vérözön 3D

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
December 5., hétfő 10:00 –  
Színházterem
Óvodás bérlet II. előadás: A 
Mikulás manói

Zenés mesejáték a Turay Ida 
Színház előadásában. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók 
1000 Ft-os áron.

December 6., kedd 17:00 –
Márványterem
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület Adventi kiállítása

A kiállításon tombola tárgya-
kat sorsolnak ki, melynek bevéte-
lével az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesületet támogat-
ják. A tárlat megtekinthető hét-
főtől szombatig, 10–18 óráig.

December 9., péntek 18:00 – 
Művészetek Háza
BARTÓK 135 – Farkas Katalin 
és Kéry Tamás kamaraestje

Bartók Béla születésének 135. 
évfordulója alkalmából sorra 
kerülő országos hegedű-zon-
gora kamaraestek első állomása 
a szekszárdi Művészetek Háza. 
Előadók: Farkas Katalin (he-
gedű), Kéry Tamás (zongora). 
Jegyárak: 1000 Ft, nyugdíjas 

és szakmai jegyek: 500 Ft, diá-
kigazolvánnyal ingyenes a belé-
pés. A hangversenyt a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.

December 11., vasárnap 17:00 
– Művészetek Háza
Magyar Kórusok Napja

Ünnepi hangverseny Kodály 
Zoltán születésének 134. évfor-
dulóján, a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes 
szervezésében.

Köszöntőt mond Csillagné 
Szánthó Polixéna Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Humán Bizottságának 
elnöke. Áhitatot tart: Berkesi 
Gábor lelkipásztor (Budapest). 

Fellépnek: Pécsváradi Női 
Kamarakórus (vezényel: dr. Kut-
nyánszky Csaba), Budapest-Po-
zsonyi Úti Református Gyüleke-
zet Hálaadás Kórusa (Kárpátiné 
Berkesi Boglárka), Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes (Naszladi Judit). Köz-
reműködik: Ágostonné Béres 
Kornélia (fuvola), Lozsányi Ta-
más (orgona). Műsorközlő: Or-
bán György előadóművész.

A belépés díjtalan.

December 12., hétfő 14:30 – 
Színházterem
Csengő-bongó királyság

Kisiskolás bérlet II. előadás. 
Zenés mesejáték a FOGI Szín-
ház (Budapest) előadásában. 
Írta és rendezte: Harsányi Gá-
bor. Zene: Rossa László. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

December 13., kedd 14:30 – 
Színházterem
Csengő-bongó királyság

Kisiskolás PLUSZ bérlet II. 
előadás. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

December 13., kedd 18:00 – 
Placc
Író-olvasó találkozó Kiss Tibor 
Noéval

Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A rendezvény a Jelenkor 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ együttműködésében 
jön létre. 

A belépés ingyenes!

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozat szervezésében a

Szent István tér 18. szám alatti húsbolt 
(Gemenc parkoló mellett) 2016. december 8-án (csütörtök) 
karácsonyra kedvezményes áron füstölt áru árusítást tart 

07:00 órától 12:00 óráig. Amíg a készlet tart.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas 

és nagycsaládos vásárlóinkat.

„EGY ÓRA BELŐLÜNK”
Adventi hangverseny 

december 8-án, csütörtö-
kön 17 órakor a Garay János 
Gimnázium dísztermében.

Közreműködik: 
Szabados Balázs zongora 

(9.A, felkészítő tanár: Erősné 
Máté Éva), Turányi Lilla gitár 

(9.B, Deákné Lászlók Éva), 
Sziegl Benedek klarinét (Papp 

Máté), Környei Attila gitár 
(egyetemi hallgató), Lozsányi 
Soma orgonaművész, Csizma-

zia Dóra vers (9.D).

Kísér: Lozsányi Tamás 
zongoraművész. 

Konferál: Patonai Kitti (10.C).

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

Tisztelettel meghívja Önt és 
ismerőseit

„HKO – Hagyományos  
Kínai Orvoslás” címmel 
előadás meghallgatására

Előadó: 
dr. Armen Tatevoszjan 

Helyszín:  
Babits Mihály Kulturális 
Központ, Csatár terem

7100 Szekszárd. 
Szent I. tér 10.

Időpont: 2016. december 7. 
(szerda) 16:30 óra

Rendezvényünk nyitott,  
térítésmentes, minden  
érdeklődőt szeretettel 

várunk.

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01902)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01901)

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A pályázatot meghirdető szerv 
neve és címe:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 
Egészségügyi Gondnoksága
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Munkahely és munkakör
megnevezése:
házi gyermekorvos

Munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Kandó K. út 10.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
•  csecsemő- és gyermekgyógyász 

szakorvosi képesítés, az önálló or-
vosi tevékenységekről szóló 2000. 
évi II. törvényben, e törvény vég-
rehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rendeletben, valamint 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
előírt feltételek megléte, magyar ál-
lampolgárság, vagy külön jogsza-
bály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, il-
letve letelepedett státusz.

Pályázathoz csatolni kell:
•  szakirányú végzettséget, képzett-

séget igazoló okirat másolatát, 
•  részletes személyi és szakmai ön-

életrajzot,
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
•  a pályázó hozzájárulása arról, 

hogy a pályázati eljárásban részt-
vevők a pályázati anyagot megis-
merhetik, a pályázatát a Szociális 
Egészségügyi Bizottság, valamint 
a Képviselő – testület nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalja.

•  MOK tagsági igazolás.

Pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső polgármester
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Egyéb információk:
•  A praxis működtetési jogát az Ön-

kormányzat térítésmentesen adja 
át a szükséges szerződések meg-
kötése alapján.

•  A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 12. (hétfő)

•  Elbírálási határidő: a pályázati 
határidő lejáratát követő Képvi-
selő-testületi ülés.

• Az állás betölthető: 2017. január 1. 



2016. december 4.16

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!

(01905)

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

(01899)

SC 2  Gőztisztító
31 990 Ft

ÁFA-val értendő

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

A készlet erejéig! 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01903)

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  (01906)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01904)

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


