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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Babits évfordulók

Telitalálat

Kettős jubileumot ünnepeltek a szekszárdiak novemberben: 135 éve, 1883. november
26-án született a tolnai megyeszékhelyen Babits Mihály költő, író, műfordító, és immár 60
esztendős a nevét viselő általános iskola.

→ 3., 9. oldal

Az elmúlt hétvégén a városi
sportcsarnokban lezajlott Hungarian Open sikere megerősítette az országos szövetséget
abban, hogy Szekszárd a legjobb helyszín a rangos nemzetközi légfegyveres verseny megrendezésére.

→ 13. oldal

2018. december 2–23-ig
Béla király tér
→ Részletes program a 10. oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 54. § alapján 2018. december 13. napján (csütörtök)
17:00 órától tartja 2018. évi
közmeghallgatását a Polgármesteri Hivatal dísztermében
(Béla király tér 8.)
A közmeghallgatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
minden érdeklődő állampolgárt
tisztelettel vár.

Ács Rezső, polgármester

Emma sikere
November elején a Baka István
Általános Iskola immár 16. alkalommal rendezte meg az intézmény névadójára emlékező
irodalmi és művészeti versenyét
szekszárdi óvodások és általános iskolás diákok számára.
A vetélkedőről szóló, november 18-án megjelent beszámolónkban egy hibát vétettünk az
eredmények felsorolásakor. A
3–4. évfolyamosok énekversenyének győztese ugyanis Csepregi Emma, a PTE Gyakorló
iskola diákja lett. A tévedésért
az érintettek elnézését kérjük!

Szekszárdi Advent: ünnepi hangulatban
Programok sokasága várja
az érdeklődőket a december
2. és 23. között sorra kerülő,
hagyományos Szekszárdi Adventen.
Az önkormányzat az idén is
méltó körülményeket szeretne
teremteni az adventi időszak
megünnepléséhez. Ennek megfelelően december 2. és december 23. között programok sokaságával várnak majd mindenkit
a Béla király téren és a Babits
Mihály Kulturális Központban
– mondta Ács Rezső a szerdai
sajtótájékoztatón.
Az események többségének
az idén is a Béla király tér ad
helyet, ahol hétköznapokon elsősorban civil szervezetek programjai lesznek láthatók és hallhatók, emellett szombatonként
és vasárnaponként nagykoncertekre is várják a látogatókat. A
rendezvénysorozatban a helyiek
mellett környékbeli civil szervezetek és iskolák is lehetőséget
kapnak a fellépésre.
A Béla király téri megnyitót
december 2-án, advent első
vasárnapján 17:00 órakor tartják polgármesteri és egyházi
köszöntővel, valamint a Szent
József Iskolaközpont diákjai-

NÉVNAP–TÁR
December 2. (vasárnap) – Melinda, Vivien

Melinda: D'Ussieux francia író névalkotása, Katona József innen vette át Bánk
bán című drámájához, a név ezután terjedt el.
Vivien: a Viviána angol változata.

December 3. (hétfő) – Ferenc, Olívia

Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Olívia: latin eredetű; jelentése: olajfa.

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

December 5. (szerda) – Vilma

Vilma: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

December 6. (csütörtök) – Miklós, Döniz

Miklós: görög-szláv eredetű; jelentése: győzelem + nép.
Döniz: görög-francia eredetű; jelentése: Dionűszosz Istennek ajánlott.

December 7. (péntek) – Ambrus, Ambrózia

Ambrus: görög eredetű; jelentése: halhatatlan.
Ambrózia: görög eredetű; az Ambrus férfinév női párja, illetve a görög mitológiában az istenek étele; jelentése: halhatatlan.

December 8. (szombat) – Mária, Emőke

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

nak Pásztorjátékával, de ekkor
kapcsolják fel az ünnepi díszkivilágítást is. A városi Mikulás
december 6-án délután érkezik.
A városvezető elmondta, az
idén szeretnék volumenében is
tágítani a rendezvénysorozatot,
melynek ideje alatt ételárusok és
kézműves termékeket árusítók is
helyet kapnak a Béla király téren.
Tudatta, mivel 2018. a családok
éve, a kulturális központban főként gyermekes családoknak, de
az idősebb korosztály számára is
szerveznek programokat. Hozzáfűzte, a kulturális központ
karácsony és szilveszter között is
nyitva lesz, hogy ezzel is segítsék
a szülőket, hogy programokat
találjanak gyermekeik számára.

Zsikó Zoltán, a Szekszárdi
Közművelődési Nkft. vezetője
szavai szerint kulturális attrakciókban gazdag hónap elé nézünk, hiszen december 25. és
26. kivételével gyakorlatilag
minden nap programokkal várják az érdeklődőket.
A koncertek és színpadi műsorok mellett a Béla király téren
többek között kézzel készített
fajátékokat, karácsonyi játékokat, dísztárgyakat, kerámiákat
kínáló kézműves árusok, illetve például kemencés lángost
és forralt bort is kínáló étkesek
lesznek megtalálhatók. A gyermekes családok örömére népi
fajátékokkal készülnek, emellett
minden vasárnap fényfestést
tartanak karácsonyi animációkkal, melyeket a Városháza
homlokzatára vetítenek ki.
Arról is szólt, hogy december
27. és 31. között kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, mozi
matinéval és kölyökszilveszterre
várják a családokat a kulturális
központban, de előadásokat és
koncerteket is tartanak majd.
Az óév a hagyományos Retro
Party-val és tűzijátékkal zárul a
Béla király téren. 
S. V.
A részletes programot lapunk
10. oldalán olvashatják.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 2.
(vasárnap)

erősen felhős
max. 4o , min. -5o

December 3.
(hétfő)

gyenge eső | kb. 2 mm eső |
melegfront
max. 8o , min. 2o

December 4.
(kedd)

gyenge eső | kb. 2 mm eső |
szeles nap
max. 12o , min. 3o

December 5.
(szerda)

zápor
max. 11o , min. 2o

December 6.
(csütörtök)

gyenge eső
max. 10o , min. 4o

December 7.
(péntek)

eső
max. 9o , min. 3o

December 8.
(szombat)

eső
max. 8o , min. 4o

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Babitsnak édes volt az otthon, elsőrangú a becsület
A magyar irodalomtörténet
megkerülhetetlen óriása,
Babits Mihály életének főbb
állomásairól, Szekszárdhoz
való kötődéséről ejtettek
szót születésének 135. évfordulóján a nevét viselő utcában álló szülőházánál.
A koszorúzással egybekötött
november 26-i megemlékezésen Csillagné Szánthó Polixéna
hozta szóba a költő, író és műfordító Szekszárdon és hazánk
más tájain töltött időszakait.
A közgyűlés Humán Bizottságának elnöke hangsúlyozta, felnőttkorban valamennyi
születésnap egyfajta számadás
is, bár nem tudhatjuk, Babits
miként tartotta számon az idő
múlását. Az viszont bizonyos,
egész életében „vitte magával” a
szekszárdi szülői ház zegzugait
a zöldzsalus ablakoktól a nagy
bálvány fakapun át az árvácskákkal, petúniával teli régi kertig, a köhögős kúttal, a hűsöngő
pincetorokkal, vagy a kadarka
borok emlékét őrző hordókkal
és a ház előtti akácos séddel.
Merthogy versei mindezt
megőrizték. Akárcsak a kedves présházat, a szőlőt a hegyoldalban, a lent elterülő tájat,
amely úgy „hever domb alatt,
sík felett, mint egy álmos eb”.
Babits innen nézte ábrándozó
diákként a várost, amiről így ír:
„korán kelő, korán fekvő: fehér
fal és piros tető, zöld fák ás zöld
zsalu”. Szekszárdi versei mindezt az érzést hordozták, tárgyi

és táji elemeket felidézve, családtagok nélkül...
A költőnek nagy fájdalma
volt ugyanis édesapja halála. Ő

volt az, akitől egy életre megtanulta, hogy a becsület, a rend
és az ahhoz való feltétlen igazodás mindenekelőtt áll a földi
pályán. Épp ezért, sohase mulasztott el egy kávé kifizetését,
vagy egy villamosjegy megvál-

tását – egyáltalán, az erkölcsi és
társadalmi rend tiszteletét.
Mihály apja halála után, anyja hisztérikus, ideges természete mellett egyre inkább magába fordulóvá vált. A görög és
római mitológiába menekült:
beleképzelve magát egy-egy
hadvezér, vagy császár szerepébe. Egyedül fedezte fel a ház
titkos zugait és többnyire egymagában játszott az udvaron,
vagy a Séd partján. Félszegsége
a pécsi ciszterci rend gimnáziumában és egyetemi évei alatt
is végigkísérte. Visszahúzódó
természete bajai gimnáziumi
gyakorló időszakát is behatárolta, hisz egy év elteltével távoznia kellett a városból.
Mindezek után – ahogy egy
női ismerőse fogalmazott – „önmagát változtatni akaró szándékkal, céltudatossággal” építette újra magát. Elfúló, gyenge
hangja ellenére egyetemi előadásain tömegével csüngtek

Verselve emlékeztek Babitsra

A Társadalmi Egyesülések Tolna megyei Szövetsége és a Nők Szekszárdért Egyesület szervezésében november 27-én immár 11. alkalommal tisztelegtek a város jeles költője, Babits Mihály emléke előtt,
születésének 135. évfordulóján. Az idén a megye több települése
mellett érkeztek versmondók Gödöllőről és Vecsésről is, a 30 résztvevő rekord a rendezvény életében. A legidősebb versmondó, a 95
esztendős bogyiszlói Sebestyén István volt, míg a legfiatalabbak, a
Comenius és a Garay iskola tanulói verssel és gitárral kísért téli,
karácsonyi énekekkel köszöntötték a megjelenteket.
A rendezvény szervezői ajándékkal kedveskedtek a versmondóknak, majd a résztvevők megkoszorúzták Babits Mihálynak a
kulturális központ előtt álló szobrát. 
SZV
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hallgatói a folyosókon, tantermi
ajtók előtt. És nem csak az irodalom szakosok... Tisztességre
való törekvését anyai ágról is
örökölte: anyai nagyanyja, Cenci néni a gazdaságot, a szőlőt, a
borokat felügyelte – szakértelemmel és szigorúsággal.
Érdekesség, hogy a szülői
házhoz való kötődése állandóan visszatérő motívumként
jelent meg életében, művészetében: még európai utazásai alkalmával is mindenütt a
Pannon tájat és mindenkiben
az otthoniakat látta. Élete alkonyán Esztergomban, a Bazilikával szemben lévő dombon
vásárolt magának házat, mert
az a szekszárdi Előhegyre emlékeztette – utalt a költő tagadhatatlan szekszárdiságára Csillagné Szánthó Polixéna.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum által szervezett emléknapon a Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatója, Zsikó Zoltán, valamint a megyei múzeum
igazgatója, Ódor János és Lovas
Csilla főmuzeológus helyezte el
az emlékezés koszorúit a szülőház udvarán található, Farkas
Pál által készített Babits szobornál, illetve a ház falán található
emléktáblánál.
Az eseményen Babits Mihály
emlékét Esztergomban őrzők
is koszorúval tisztelegtek az
alkotó munkássága előtt. Az
ünnepséget követően G. Tóth
Franciska irodalomtörténész,
muzeológus idézte fel Babits
esztergomi éveit. 
Gy. L.

2018. december 2.

Másfél milliárd forint támogatáshoz jutott
az atomerőmű térsége

Óvodák, iskolák, közösségi terek megújítását, bölcsődei férőhelyek, szálláshelyek létesítését, járdák építését segítette
ebben az évben is az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. által létrehozott, a Miniszterelnökség által
támogatott Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány.
A Kalocsa, Paks és Szekszárd térségében, azaz a Paksi Atomerőmű
körzetében fekvő önkormányzatok másfél milliárd forintnyi
támogatáshoz jutottak. A Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 2011-ben jött létre,
célja az atomerőmű körüli kedvezményezett területeken a felzárkóztatás, az életminőség-emelés segítése. Az érintettségi kört a
Paksi, a Kalocsai, a Tolnai járás
egészét, valamint a Szekszárdi járás egy részét magába foglaló 47
település alkotja. Az alapítvány
már nyolc éve dolgozik a térség-

ben, jogszerűen, átlátható módon,
a nyilvánosság teljes körű biztosításával és közmegelégedéssel. Az
alapító okiratban foglaltak szerint
az atomerőmű 2011-től 2014-ig
évente 500 millió forintot bocsátott az alapítvány rendelkezésére, míg az utóbbi három évben a
Miniszterelnökség biztosította a
fejlesztési támogatást.
A kedvezményezett települések önkormányzatai a legutóbbi
fordulóban is pályázhattak az
életminőség és az életbiztonság
emelését szolgáló programokra, a
közösségi épületek energia-racionalizálására és a helyi építészeti
értékek megóvására. Pályázatot lehetett benyújtani különböző helyi
beruházások építészeti terveinek
elkészítéséhez, valamint a települési közösségi rendezvények, azaz
falunapok, fesztiválok színvonalas
megvalósításához.
Az alapítványhoz a 2018. január
31-i határidőre összesen 176 pályá-

Könyvtárak megújítását is támogatta
az alapítvány

zat érkezett. Ezeket a kuratórium
szakértők bevonásával értékelte,
rangsorolta, ennek eredményeként összesen 106 pályázat kapott
támogatást. A projektek megvalósítási időtartama 6 és 18 hónap
közé esik, így az év végére egy
sor fejlesztés már megvalósult, de
több településen folyik még lázas
munka. Az alapítvány segítségével

Dunapataj a kor igényeinek megfelelő új bölcsődét építhet, amellyel
a környező kistelepülések gondjait
is megoldja. Faddon egészségház
épülhet, amely komplexen magában foglalja az összes egészségügyi
ellátást. Bikácson megkezdődhet a
településközpontban lévő közösségi ház régóta várt felújítása, Foktő
és Medina korszerű könyvtárat
hozhat létre, a Tolna Megyei Balassa János Kórházban a közvilágítás
válhat modernebbé, Kalocsán pedig megkezdődik az Ifjúsági Ház
felújítása.
Az alapítvány a 2011-es fennállása óta mintegy 6 milliárd forint
fejlesztési segítséget nyújtott az
önkormányzatoknak. A megítélt
támogatások közvetett en több
mint 15 milliárd forint fejlesztést
generáltak az érintett térségekben.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon. (03847)
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A város a jövőben is gondot fordít tehetségeire

majd felhívta a fiatalok figyelmét: bárhová veti is őket az élet,
soha ne feledjék, mit köszönhetnek annak az intézménynek,
annak a városnak, ahonnan indultak.
A díjkiosztón – amelyen a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szekszárdi tankerületi vezetője, Gerzsei Péter is

részt vett – a polgármester mellett Csillagné Szánthó Polixéna,
a közgyűlés Humán Bizottságának elnöke adta át a pénzjutalommal járó elismeréseket.
A hagyomány szerint az ünnepségen közreműködők az
díjazottak közül kerültek ki, így
Endeli Réka, Sági Dóra, Kiss
Krisztina, Lovasi Eszter, Mester
Zsófia, Orbán Lili, Tamás Réka
és Törjék Virág, a PTE Illyés
Gyula Gyakorlóiskola és AMI
Táncművészeti Tagozatának
táncosai, verset mondott Halasi Lőrinc (Garay J. Általános
Iskola és AMI), fuvolán játszott
Farkas Gréta (Liszt Ferenc Zeneiskola, kísért: Laki János).
Ocsovay Damján (I. Béla Gimnázium) saját szerzeményét
adta elő zongorán, Varga Panna
(Baka I. Általános Iskola) Szabó
Lőrinc versét szavalta, míg Szeri Viktória (Garay János Gimnázium) Tarrega: Tango című
darabját játszotta gitáron.

Gy. L.

teljes összege meghaladta a 3
millió forintot.
Jutalmat vehetett át a Garay
János Általános Iskola 15 diákja, a Babits Mihály Általános Iskola 7 tanulója, a Dienes Valéria Általános Iskola 19 diákja és
1 csapata, a Baka István Általános Iskola 9 tanulója, a Gyakorlóiskola és AMI 18 diákja és
7 csapata, a Szent József Iskolaközpont 11 tanulója, a Garay

János Gimnázium 36 diákja és
4 csapata, az I. Béla Gimnázium 15 tanulója és egy csapata, a
Szekszárdi Szakképző Centrum
Bezerédj István Szakképző Iskolája 4, az Ady Endre Szakképző
Iskola 2 diákja, az AM DASzK
Csapó Dániel Szakközépiskola
4 tanulója, valamint felkészítő
tanáraik, edzőik. A díjazottak
részletes listáját megtalálják a
www.kadarka.net oldalon.

Immár 22 éve díjazzák a megyeszékhely példaértékű
versenyeredményeket felmutató, szorgalmas fiataljait
a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás keretében. Az
idén 140 tanuló, 13 csapat
és 69 felkészítő tanár/edző
teljesítményét honorálták,
így az elmúlt két évtized alatt
már háromezernél is többen
vehettek át elismerést.
A Babits Mihály Kulturális Központban november 28-án megrendezett díjkiosztó gálán Ács
Rezső gratulált a jelenlévő diákoknak, és arra buzdította őket,
hogy több területen is próbálják ki magukat. A polgármester
köszöntőjében megerősítette, az
önkormányzatnak fontos, hogy
fiatalok jól érezzék magukat a
városban, szeressenek itt élni és
tanulni, ezért több olyan programot is szerveznek, amellyel
őket szeretnék megszólítani.
A városvezető kiemelte, a ma
elismerést átvevők a különböző
kulturális, sport, vagy tanulmányi versenyeken nem csak
önmagukat, de családjukat, iskolájukat, sportegyesületüket
és városukat is képviselték. Ez
lényeges, mivel Szekszárd általuk is megmutathatja magát.
Ács Rezső szerint városunkat
mindig is a tehetség és a szorgalom vitte előre: az elmúlt évszázadokban is erre tudtak építeni
az itt élő emberek. A példaként
szolgálókra nem csupán felnéznek, de munkájukat is elismerik, és arra ösztönzik, hogy
a jövőben is ugyanilyen erővel,
befektetéssel és ráfordítással
tegyenek a sikerért – jelezte a
polgármester.
Beszédében Ács Rezső a fiatalokat felkészítő tanárokról,
edzőkről sem feledkezett meg,
mert nélkülük ezeket az eredményeket nem érhették volna
el. A sikerek tekintetében legalább ilyen fontos a stabil családi
háttér – mutatott rá a városvezető –, hiszen a szülők mindent
megtesznek, hogy gyermekeik
azzal foglalkozhassanak, ami-

FOTÓK: KISS ALBERT
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

ben ügyesek, tehetségesek és
sikeresek. Emlékeztetett, az
önkormányzat a jelenlegi mellett egy másik díjat is alapított
a kimagasló teljesítmény elismerésére, ez pedig a Szekszárd
Büszkesége cím.
„Legyetek büszkék magatokra, felkészítőitekre és családjaitokra!” – mondta Ács Rezső,

Díjazottak
A Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás keretében idén 11
szekszárdi székhelyű oktatási
intézmény tanulói és felkészítőik kaptak jutalmat. Versenyeredményeiért 140 tanulónak (egyéni), 13 csapatnak és
69 fő felkészítő tanárnak, edzőnek járt elismerés. A díjazottak
között kiosztott pénzjutalom

2018. december 2.

Harmadszor nyert „Holnap Városáért díjat” Szekszárd

A 2013-ban alapított nemzeti
fenntartható városdíjra (Holnap Városáért díj) az idén négy
kategóriában – Fenntartható
városért, Tiszta városért, Üzlet
a városért, Mozgásban a város!
– lehetett pályázni. A szekszárdi önkormányzat utóbbi
kategóriában nyerte el a díjat
– melyet dr. Haag Éva alpolgármester vett át. A szekszárdi
pályázat sikerét az alábbi intézkedések, események alapozták
meg.

FOTÓ: SZV

„Mozgásban a város!” kategóriában Szekszárd nyerte
el a Holnap Városáért díjat,
melyet a múlt héten Budapesten, a Fővárosi Önkormányzat Újvárosháza dísztermében adtak át. Ezzel a város
már a harmadik díját nyerte
el a pályázaton.

E-mobilitás: az elektromos autók töltésére alkalmas
e-mobility állomást 2016ban, a Dél-dunántúli régióban elsőként adták át az ELMŰ-ÉMÁSZ támogatásával
Szekszárdon. A technológia
hozzájárul a levegő tisztán

tartásához, ami a szőlőültetvények miatt is fontos.
Városi rendezvények: Szekszárdon számos olyan rendezvény kerül megrendezésre,
melynek célja arra ösztönözni
az embereket, közösségeket,
hogy a fenntartható utazási formákat használják. Ilyen például
a Gemenc Nagydíj, az Autómentes Nap, vagy a Visit Szekszárd bike&run verseny.
Gyalogos közlekedés kulturált
kereteinek biztosítása: Szekszárd önkormányzata jelentős
összeget fordít a város járdáinak
karbantartására, felújítására. A
karbantartás mellett 2017-ben
közel 5 millió Ft értékben, mintegy 50 helyszínen végezték el a
járdák akadálymentesítését.
Kerékpárosbarát város: Szekszárd adottságai, városszerkezete kedvező környezetet kínál a

Szebbé tették a lakókörnyezetüket
Kedd délután a városháza
dísztermében adták át a „Tiszta, rendezett, virágos porta”
elnevezésű környezetszépítő
verseny díjait.

A felhívás minden résztvevője oklevelet és egy „Tiszta, rendezett, virágos porta” feliratú
táblát vehetett át Ács Rezsőtől.
A hat kategória első helyezettjeinek ezen túlmenően egy-egy
virággal is kedveskedett az önkormányzat, de különdíjak is
gazdára találtak.
Társasház kategóriában Pfaff
Józsefné, Muck Mátyásné és Tottenweich Józsefné, családi házas
kategóriában Csöndes András és
dr. Gonda Mária kertje lett a legszebb. Első díjat nyert Letenyei

Ferkovicskiállítás
„Mozaikok” címmel nyílik
kiállítás Ferkovics József
festőművész alkotásaiból
december 3-án (hétfő) 17:00
órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában a Polip Ifjúsági
Egyesület szervezésében.

FOTÓ: KISS ALBERT

A programot öt év kihagyás
után hirdette meg ismét az
önkormányzat – mondta el az
átadón Ács Rezső polgármester, aki megköszönte a résztvevőknek a fáradtságot, mellyel
szebbé tették lakókörnyezetüket s ezzel Szekszárdot. Tudatta, a programot ezután minden évben megrendezik majd.
A verseny háromfős zsűrijének képviseletében dr. Haag
Éva alpolgármester többek között arról szólt, hogy a programot hat kategóriában hirdették meg. Hozzátette, a legtöbb
nevező a társasház, valamint a
családi ház kategóriában volt.
Elmondta, a társasházak esetében azt tapasztalták, hogy
többen fogtak össze lakókörnyezetük gondozásáért, ami
közösségépítő hatást gyakorolt.

kerékpározás számára. A bringázás, mint közlekedési mód elterjedésének érdekében a város
már megtette első lépéseit, a
meglévő kerékpárforgalmi létesítmények azonban még nem
képeznek összefüggő hálózatot.
A „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt a városi úthálózat jelentős részének
kerékpárosbaráttá alakítását
célozza kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, a közúti forgalom csillapításával.
Szekszárd ezzel már az egymást követő harmadik évben
nyert díjat a pályázaton. Tavaly
a „Természeti erőforrások hatékonyságáért”, míg 2016-ban „A
művészet, a kultúra, az örökség
megőrzés” kategóriában nyert a
város, illetve önkormányzata.

SZV

László (tanya), az Sz+C Stúdió
Kft. (telephely), a Mézeskalács
Múzeum (vendéglátóipari és
kereskedelmi egység), valamint
a Tolna Megyei Balassa János
Kórház (intézmény) is.
A legvirágosabb erkély különdíját Wiesner Mihályné, a
főkertész különdíját Lovas Ferencné, az egyedi kialakításért
járó különdíjat Nagy Zoltán vehette át, míg az áldozatos munkáért járó különdíjat Simon Jánosnénak ítélték oda.

S. V.

A kiállítást Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember nyitja meg, közreműködik a Polip
Tanoda színjátszó csoportja
(csoportvezető: Mácsik Henrietta). A tárlaton láthatóak
lesznek a Polip Tanoda tanulóinak munkái is.
A kiállítás megtekinthető
december 10-ig hétköznap
8:00 és 20:00 óra között, szombaton 8:00 és 18:00 között.
A Polip egyesület december
5-én 16:30 órától „ízkóstolóval” egybekötött Dán estet
szervez a Placc Közösségi
Térben (Piac tér 1.), melyre
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Az agrárminiszter volt a palánki gazdászbál díszvendége
November 24-én először
rendeztek megyei gazdászbált, melynek a palánki AM
DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium adott otthont.
Szombaton este ünneplőbe öltözött vendégekkel telt meg az
intézmény szépen feldíszített
sportcsarnoka. A bál fővédnöke
dr. Nagy István agrárminiszter
volt (képünkön középen), aki
Horváth István országgyűlési
képviselő meghívására érkezett
Szekszárdra. Megnyitó beszédében a miniszter köszönetét
fejezte ki a gazdáknak az idén
végzett kiváló munkájukért,
mellyel hozzájárultak a magyar
gazdaság öt százalékos növekedéséhez. Nagy István hangsúlyozta, a gazdák munkája nélkül

FOTÓ: KISS ALBERT
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nem lenne sikeres a hazai mezőgazdaság. A megnyitó után
fellépett a Paksi Csillag Show
Táncegyüttes és a Nagydorogi
Búzavirág Néptáncegyüttes, a jó
hangulatú bál hajnalig tartott.
A Szekszárdi Vasárnap
kérdésére Horváth István or-

Rabszolgasorsra ítélve
Sokáig nem beszélhettünk arról,
hogy a II. világháború végnapjaiban több százezer – főleg német
ajkú – magyart hurcolt el a megszálló szovjet hadsereg munkatáborokba. Az utóbbi években
egyre többet hallani a történtekről dokumentumfilmek, vagy
kiállítások segítségével. Ebbe a
sorba illik a Gulág-emlékév keretében a Terror Háza Múzeum
által megvalósított, „Rabszolgasorsra ítélve” című tárlat is.

Az anyag most vándorkiállításként járja az országot, és november 26-án, Szekszárdon, a kulturális központ mozi előterében
kapott helyet.
Korabeli fotók, térképek, levelek és dokumentumok emlékeztetnek az embertelen körülményekre. A mintegy hétszázezer
elhurcolt magyarból háromszázezren soha nem tértek vissza a
„malenkij robotból”. Döbbenetes
számok... 
Gy. L.

szággyűlési képviselő elmondta, a bált megelőzően dr. Nagy
István miniszter találkozott a
palánki középiskolát vezető
Simonné Szerdai Zsuzsanna
főigazgatóval és a Dunántúli
Agrárszakképző Központ további tagintézményeinek ve-

Lisztet kaptak a véradók
A „Magyarok Kenyere – 15
millió Búzaszem” program keretében az idén 4600 gazdálkodó – köztük 1900 határon túli
termelő – ajánlott fel búzát.
Tolna megyéből 142 gazdálkodó összesen 12,4 tonna búzát
adott, melyből négy tonna lisztet szántak jótékonysági célra.
Ezt a mennyiséget öt szervezet
között – négy nagycsaládos
egyesületnek és a szekszárdi véradó állomásnak – osztotta szét
FOTÓ: KISS ALBERT
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Csodálatos mérnöki alkotások. A legjelesebb hazai és a megyéhez
kötődő építőmérnöki alkotásokat bemutató plakátkiállítás nyílt a
Garay János Gimnázium udvarán. A december 12-ig látható tárlattal a megyei mérnöki kamara célja, hogy felkeltse a továbbtanulás
előtt álló diákok érdeklődését az építőmérnöki munka iránt. S. V.

zetőivel, akikkel az agrárszakképzés aktuális helyzetéről
egyeztetett.
A konzultációval kapcsolatban Horváth István hangsúlyozta: felül kell vizsgálni és aktualizálni az agrárképzés tananyagait,
valamint az infrastruktúra, a gépek-eszközök fejlesztése is szükségessé vált.
„Köszönettel tartozom miniszter úrnak, hiszen a korábbi
év(tized)ekben az agrárszakképzésben nem volt példa ilyen
magas szintű találkozóra, mint
ahogy arra, sem hogy a döntéshozók figyelembe vegyék a helyi
tapasztalatokat” – fogalmazott az
országgyűlési képviselő.
Dr. Nagy István agrárminiszter a bált megelőzően interjút
adott lapunknak, melyet a Szekszárdi Vasárnap december 9-i
számában olvashatnak.  SZV

a megyei agrárkamara. Pászthy
Vera, az Országos Vérellátó
Szolgálat Szekszárdi Területi
Vérellátójának vezetője lapunk
kérdésére elmondta, a véradók
ötkilós kiszerelésben vehették
át a bonyhádi malomban őrölt
lisztet. Ott jártunkkor éppen a
szekszárdi Gyenes Attila vehette
át ajándékát (képünkön), aki közel tíz éve véradó, s ez idő alatt
több mint 30 alkalommal nyújtotta segítségre a karját.  SZV
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Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek!
Elegáns,modern
formavilág.
Tapéták gyerekszobába.
Minták ezrei rövid
szállítási határidővel.

NYITVA TARTÁS:

hétfő – péntek: 08:30 – 17:00
szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag
(03827)

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
(03839)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

December 3-tól december 7-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

MENÜ

„A”
1150 Ft

„B”
1150 Ft

Napi
ajánlat
1050 Ft

Fitness
ajánlat
1250 Ft

December 3.

December 4.

December 5.

December 6.

December 7.

Palócleves

Lebbencsleves

Tavaszi
zöldségleves

Almaleves

Grízgaluska
leves

Diós-mákos
metélt

Parajfőzelék,
virslis
omlett

Halfilé magvas
bundában,
rizs, tartár

Sült
csirkecomb,
petrezselymes
burgonya,
savanyúság

Vadas
pulykaragu,
makaróni

Palócleves

Lebbencsleves

Tavaszi
zöldségleves

Almaleves

Grízgaluska
leves

Rakott karfiol

Vasi pecsenye,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Pusztapörkölt,
savanyúság

Szárazbabfőzelék,
sült kolbász

Rántott
sertésborda,
fűszeres
parázsburgonya,
savanyúság

CsirkecombCsirkecombCsirkecombCsirkecombCsirkecombfilé ropogós
filé ropogós
filé ropogós
filé ropogós
filé ropogós
bundában,
bundában,
bundában,
bundában,
bundában,
majonézes
majonézes
majonézes
majonézes
majonézes
burgonyasaláta burgonyasaláta burgonyasaláta burgonyasaláta burgonyasaláta
Keleti
csirkésbrokkolis
pirított tészta

Keleti
csirkésbrokkolis
pirított tészta

Keleti
csirkésbrokkolis
pirított tészta

Keleti
csirkésbrokkolis
pirított tészta

Keleti
csirkésbrokkolis
pirított tészta

(03836)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Kettős jubileumot ünnepeltek a Babits iskolában
Fennállásának hatvanadik
évfordulóját ünnepelte az
elmúlt héten a Babits Mihály
Általános Iskola, melynek
névadója, Szekszárd költője
135 esztendeje született. Az
intézmény a hagyományos
Babits-napok keretében ünnepelte a dupla jubileumot.
A tartalmas programsorozat
november 21-én vette kezdetét.
Botos Ilona intézményvezető
megnyitója után rajzpályázat –
melyre a Babits művekhez készített illusztrációkkal lehetett
nevezni – díjátadóját tartották,
majd felső tagozatos diákoknak
rendeztek szavalóversenyt. A
nap az alsósok teadélutánjával,
majd a felsősök diszkójával zárult.
Másnap került sor az iskola folyosóján tíz éve befalazott
„időkapszula” kibontására. Ebből olyan emlékek kerültek elő,
mint az egykori Babits Úttörőcsapat expedíciós albuma 1964ből, az intézmény fennállásának
40. évfordulóján elhelyezett
palackposta, a ma diákjainak,
osztályainak szóló levelek, vagy
a félévszázados jubileum történéseit megörökítő CD-lemez.
Az intézményvezetőtől kapott
tájékoztatás szerint a diákok
már készítik a jövő babitsosainak szóló üzeneteket, melyeket

FOTÓK: BABITS M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
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a dobozba rejtve januárban falaznak majd vissza újabb egy
évtizedre...
Csütörtökön zajlott a hagyományos, osztályok közötti vetélkedő, s a diákok felkeresték
a városban található Babits emlékhelyeket is. Délután a tornateremben megtartott „Múltunk
és jelenünk a Babitsban” című
műsor kezdetén Botos Ilona
nyugdíjas kollégákat és Babitsos öregdiákokat köszöntött.
Köztük többek között dr. Fodor
Józsefnét, aki az első tanévtől, 1958 nyarától dolgozott a
az iskolában, és harmincnégy
év után innen ment nyugdíjba, valamint Scherer Sándort,
aki 1971 és 1988 között volt
igazgatója az intézménynek, és
– ahogy azt lapunk is megírta –

az idén töltötte be a kilencvenet.
Az iskola hatvan évét pedagógusok elevenítették fel, az iskola
diákjai pedig zenével, tánccal és
szavalattal kedveskedtek a vendégeknek.

November 23-án, pénteken
reggel diákok és pedagógusok
közösen koszorúzták meg az
iskola Babits szobrát és a költő
emléktábláját, majd a Babits
Mihály Kulturális Központ
színháztermében a gyerekeknek szóló ünnepi műsor zajlott
egykori babitsos öregdiákok és
az iskola énekkara részvételével.
Ebédidőben – immár ismét az
intézményben – aztán meg�gyújtották a gyertyákat a Babits iskola születésnapi tortáin,
melyekből minden diáknak jutott egy-egy szelet. Botos Ilona
intézményvezető hozzátette: a
jubileum alkalmából minden
tanuló a „Babits 60” feliratot
formázó élőképről készült légifotó egy példányát vihetett haza
emlékbe. 
SZV
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Szekszárdi Advent 2018. | december 2–9.
A Béla király téren igazi karácsonyváró hangulat fogadja a
látogatókat 2018. december 2.
és 23. között. A családokat színpadi produkciókkal, ünnepi
fényfestéssel, szalmalabirintussal, adventi kalendáriummal,
betlehemmel, cukorkaágyúzással és vasárnaponként közös gyertyagyújtással várjuk.
A vásárban étkesek, kézművesek, kirakodó árusok kínálják a
karácsonyi portékákat.

Az első hét programja:

2018. december 2. (vasárnap)
– Béla király téri színpad
17:00 Szekszárdi Advent 2018. –
Ünnepi megnyitó.
Benne:
◆ Szent József Iskolaközpont diákjainak Pásztorjátéka
◆ Ács Rezső SZMJV polgármester
adventi köszöntője
◆ Béla király tér ünnepi díszkivilágításának felkapcsolása
◆ Kovács Ferenc római katolikus
lelkész egyházi köszöntője
17:30 
Buborék Együttes gyermekkoncert
◆ A koncertet a Night Projection adventi fényfestése követi:
a Városháza épületére ünnepi
állóképekkel és animációval.
2018. december 2. (vasárnap)
– Színházterem
19:00 Advent a Hargitán

A Zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház előadása.
Jegyárak: 3.300,- Ft; 3.600,- Ft;
3.900,- Ft
2018. december 3. (hétfő)
– Béla király tér
◆ 17:00 Karácsonyi műsor
Garay Cinkék karácsonyváró
műsora. Felkészítő tanár: Hefner Edit – Garay János Általános Iskola
2018. december 4. (kedd)
– Béla király tér
◆ 17:00 Bukovinai Székelyek
Szekszárdi Egyesülete – karácsonyi műsor
2018. december 5. (szerda) –
Béla király tér
◆ 17:00 Szekszárdi Muslinca
Férfikórus – Bordalok
2018. december 6. (csütörtök)
– Béla király tér
16:00 – 19:00 Érkezik a Mikulás!
17:00 
Holló Együttes Ajándék
című műsora
A 34 éves Prima-díjas Holló
együttes téli ünnepekre készített
Ajándék című jelmezes, interaktív
gyermekkoncertje.
2018. december 7. (péntek)
– Béla király tér
17:00 – 19:00 Élő szeretetet embertársainknak

◆ „Télapó segítői” | a Szekszárdi
Babits Mihály Általános Iskola
műsora
◆ Adventi és karácsonyi kórusműveket, népénekeket énekel
a Tolnai Katolikus templom
Énekkara
◆ „Karácsonyi üdvözlet” | az „Ifjú
szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
előadása
◆ „Karácsonyra hangolódás” | a
Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Központ és TEGYESZ 1. számú
Gyermekotthon lakóinak zenés
összeállítása
◆ „ A Mikulás szánja” | a Tücsök
Zenés Színpad Gyermekcsoport
műsora
◆ A Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület ovis-, sióagárdiés a paksi csoportjának adventi
műsora
◆K
 arácsonyi Szívküldi Szolgálat
indítása | Szeretet üzenetek elhelyezése és átvétele a szeretetfalnál
2018. december 8. (szombat)
– Béla király tér
17:00 Danubia Tamburazenekar
műsora
17:00 – 19:00 Élő szeretet embertársainknak
◆ Angyallánc készítése az Eszterlánc
Alapítvány közreműködésével
◆ Karácsonyi Szívküldi Szolgálat |
Szeretet üzenetek elhelyezése és
átvétele a szeretetfalnál

2018. december 9. (vasárnap)
– Béla király tér
17:00 Suba Attila & The SoulFool
Band koncertje
◆ A koncert előtt egyházi köszöntőt mond Sefcsik Zoltán, evangélikus lelkész.
◆ A koncertet a Night Projection
adventi fényfestése követi.
◆ Fényfestés a Polgármesteri Hivatalra ünnepi állóképekkel és
animációval.
17:00 – 19:00 Élő szeretetet embertársainknak
◆ Angyallánc készítése az Eszterlánc Alapítvány közreműködésével
◆ Karácsonyi Szívküldi Szolgálat
– Szeretet üzenetek elhelyezése
és átvétele a szeretetfalnál
2018. december 9. (vasárnap)
– Színházterem
14:30; 19:00 Dés László – Geszti
Péter – Grecsó Krisztián: A Pál
utcai fiúk zenés játék
Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán. A veszprémi Pannon Várszínház előadása.
Jegyárak: 3.300,- Ft; 3.600,- Ft;
3.900,- Ft
Szekszárd Megyei Jogú Város
rendezvénye
Rendező: Babits Mihály Kulturális Központ
Honlap: www.szekszardagora.hu
Cím: Szekszárd, Szent I. tér 10.
Telefon: 74/529–610
E-mail: info@szekszardagora.hu
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Meghívó
A Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából ünnepségre és
előadásokra hívjuk az érdeklődőket Szekszárdra (Hunyadi u.
4.) 2018. december 6-án, csütörtökön délután 13:00 órától.
„A fogyatékosügy és a szociális gazdaság” címmel előadást tart
prof. habil dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár,
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar tudományos
és innovációs dékán-helyettese.
Az érdeklődők további előadásokat is meghallgathatnak a
fogyatékkal élő emberek helyzetéről hazánkban.
Az ünnepi műsorban közreműködik: Németh Judit előadóművész és Rákóczi Szilvia énekes.
A rendezvény vendége lesz és
a résztvevőket köszönti a Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet
lelkésze, Sefcsik Zoltán.
Miklós Tibor sorstársunk 50
darab hangos Bibliát (MP3)
adományoz tagtársainknak.
Az előadások után Segédeszköz
bemutatót tartunk, majd érkezik a Mikulás.
A rendezvény végén ruhaosztást tartunk.
Sok szeretettel várjuk kedves
sorstársainkat, önkormányzatok, hivatalok és civil szervezetek képviselőit!

November 25-ei rejtvényünk megfejtése: Babits Mihály, A gólyakalifa
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Ujvári Márton. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését december 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Wass Albert (1908–1998) munkássága előtt tisztelgett a Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesülete. Az erdélyi író, költő
születésének 110., halálának 20.
évfordulója alkalmából az egyesület prózakörének tagjai idézték fel az alkotó életútját – értesültünk Szegedi Dezsőnétől, az
egyesület vezetőjétől.
A „Funtineli boszorkány” című
regény részletei mellett olyan versek is elhangzottak (Apám, Dalol
a honvágy, Hálaadás), amelyeken
Wass Albert haza iránti vágyódása érződik. 
Gy. L.

Adventi koszorúkat készítettek
Száz-százhúsz adventi koszorú
került ki a szekszárdi kisdiákok
és szüleik, nagyszüleik keze alól
a hétvégi adventváró családi
programon. A katolikus plébánia közösségi házában idén Zágonyi Virág segített a koszorúk
elkészítésében (képünkön).
A hagyománynak megfelelően három lila és egy rózsaszín
gyertyával díszítették a szorgos
hittanos gyermekek és (nagy)
szüleik a koszorúkat, amelyeket
aztán Fekete Zoltán káplán és
Kovács Ferenc atya áldott meg.

Gy. L.

FOTÓ: SZV

Erdély költője

Kedves Olvasó! Advent a várakozás ideje. Várjuk a Megváltó eljövetelét. Minden ember életében akkor jön el az Úr Jézus, amikor kilép ebből a testből.
Akkor lepereg előtte egész élete, és számot kell adnia róla. Ez az egyéni ítélet.
A Szentírásban ezt olvassuk: „Mondom nektek: az emberek az ítélet
napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra
ítéletet.” 
(Máté 12, 36–37)
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke
előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint,
hogy jót vagy gonoszat tett-e.” 
(2 Korintus 5, 10)
Koppantsunk egyet! Hamar megszűnik a hang. Így múlik el az életünk is, és nem tudjuk, mikor. Lehet egy baleset, vagy betegség. Csak
egy a biztos: a halál. Jézus azt kéri
tőlünk, hogy éljünk halálra készen.
A bölcs ember egész életében úgy él,

ahogy halála pillanatában szeretné,
hogy élt volna. Akkor hát hogyan
kell élni? Egy szó csupán a válasz:
Szeretetben.
Odaát, a másvilágon, azért leszünk szomorúak, amikor nem éltünk szeretetben. Csak ezt az egy

életet kaptuk Istentől. Azért, hogy
itt és most bizonyítsunk.
Adventre készülve ezekkel a gondolatokkal imádkozhatunk:
Mennyei Örök Édesatyám! Köszönöm, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy helyet készítettél számomra is a Mennyben. Köszönöm, hogy
Te végtelenül szeretsz, és azt akarod,
hogy örökre Veled legyek a Te örömödben, békédben és szeretetedben.
Jó Atyám, Szent Fiad nevében
kérlek: formálj engem Neked tetsző emberré! Olyanná, akiben
kedved telik. Segíts nekem, hogy
Jézus Krisztus hű képmása legyek!
Szeresselek Téged mindenekfölött
úgy, hogy megtartom törvényeidet!

Legyek mindig alázatos és engedelmes gyermeked! Add, hogy mindig
felismerjem rám vonatkozó örök
szent tervedet, és azt maradéktalanul teljesítsem!
Kérlek, küldd szent angyalaidat
segítségemre, hogy ők vezessenek a
földi élet útvesztőiben, hogy mindig
kikerüljem a sátán csapdáit! Egyedül csak Neked akarok élni. Teérted
akarok megbocsátani minden ellenségemnek, és Tebenned akarok szeretni minden embert. Önzetlenül, tisztán, úgy ahogy Szent Fiad szeretett
minket, hogy még az életét is értünk
áldozta. Ezt add meg nekem szerető
Atyám! Szent Fiad nevében kérlek!
Ámen.
Fekete Zoltán káplán

2018. december 2.

Kölyökatlétikai verseny

Az általános képességeiket mérő
atlétikai versenyszámokban az
elsős, másodikos és harmadikos
tanulók bizonyíthatták tehetségüket, valamint felkészítő tanáraik hozzáértését és munkáját.
A korábbi csapatverseny rendezésétől eltérően ezúttal egyénileg értékelték a tanulókat,
akik négy versenyszámban - 25
méteres gátfutás, gránáthajítás,
hármasugrás és tíz körös (1000
m) futás – mérték össze felkészültségüket.
A résztvevők gyermekek egy
pecsételő füzetet kaptak a helyszínen. Akik a versenysorozat
összes állomásán elindulnak, a
záró vetélkedőt követően ajándékot kapnak.
Győztesek:
25 méteres gátfutás: 2011,
fiú: Csupor Levente (Garay iskola) 6,78 mp. Lány: Illyés Lídia (Katolikus iskola) 7,29 mp.
2009–2010, fiú: Marosi Máté
(Dienes iskola) 5,86 mp. Lány:
Hild Viktória (Dienes iskola)
6,94 mp.

Gránáthajítás: 2011, fiú:
Jaszenovics Bence (Katolikus
iskola) 13,8 m. Lány: Rupa Csillag Virág (Katolikus iskola) 9,8
m. 2009–2010, fiú: Marosi Máté
24,8 m. Lány: Vargai Vanessza
(Garay iskola) 20,4 m.
Hármasugrás: 2011, fiú: Jaszenovics Bence 490 cm. Lány:
Rupa Csillag Virág 470 cm.
2009–2010, fiú: Marosi Máté
580 cm. Lány: Posta Gréta (Dienes iskola) 530 cm.
1000 m-es futás: 2011, fiú:
Rend Hunor (Garay iskola)
4:25,3. Lány: Illyés Lídia 4:09,7.
2009–2010, fiú: Vörös Arlen
3:51,9. Lány: Kófiás Jana (Gyakorló iskola) 3:52,9.
A verseny teljes eredménylistája megtalálható a Szekszárdi
Sportközpont honlapján (www.
szekszardisport.hu). 
SZV

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A 2018/19-es tanév első
gyermekatlétikai versenyét
november 17-én, szombaton
rendezte a Szekszárdi Sportközpont a városi sportcsarnok küzdőterén. A versenyen
közel 60 iskolás korú tanuló
vett részt.

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A 4. helyen végzett a szekszárdi Kizakisz Nikolaosz a 2018. évi országos
újonc fiú TOP 24 bajnokságon. A Yorgos SE sportolója 11.
szülinapján ötből öt mérkőzést
nyerve jutott tovább a csoportjából nyolcas döntőbe. Itt
Nikosz 7 mérkőzésből négyet
nyert meg, s így végül negyedikként zárta az U13-asok bajnokságát. A szekszárdi tehetség
legközelebb januárban, magyar
újonc válogatott színeiben áll
asztalhoz a 12. Hungarian Mini
Cadet Openen, Budapesten.
Futsal. Gólnélküli döntetlennel
zárult a női NB I hétvégi rangadója. A Szekszárd FC együttese a megyeszékhelyen zajló
lövészverseny miatt ezúttal
Tolnán fogadta a címvédő Hajdúböszörményt. Micskó Márk
csapata a helyzetek alapján
közelebb állt a győzelemhez,
ám Shulha kiállítását követően
már Hargas kapus bravúrjai
is kellettek, hogy legalább az
egyik pontot otthont tartsák.
Ganczerék az élről várhatják
az újabb rangadót: vasárnap a
második helyezett Astra otthonában lépnek parkettre.
Íjászat. Ügyességi, változó célos íjászversenyen álltak lőál-

Egyedi összeállítások karácsonyra
SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
parkolási ellenőr munkakörbe
1 fő munkatársat keres.
Feltétel:
• Jó fizikai állapot,
• ápolt megjelenés,
• jó kommunikációs készség.
A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyújtani
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.hez – 7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115.
Beküldési határidő:
2018. december 05. (szerda)

lásba Baracson az Alisca Nyilai ÍE sportolói. Andrékovics
Balázs gyerek korcsoportban
győzött, és távlövésben is első
lett. A mini korcsoportban
induló Andrékovics Ákos a
2.helyen végzett, míg Németh
Réka ifiként a 3.helyen zárt a
felnőttek mezőnyében, és távlövésben is bronzérmes lett.
Kézilabda. A szünetben ugyan
még három góllal vezetett,
végül vereséget szenvedett a
Szekszárdi FGKC együttese
a Gárdony-Pázmánd vendégeként a női NB I/B Nyugati-csoportjának legutóbbi fordulójában (29–27). A Fekete
Gólyáknál Reisch (7 gól) és
Gyenis (5) volt dicsérhető.
Labdarúgás. Fontos győzelmet
aratott a tavaszi szezonból előrehozott találkozón a Szekszárdi
UFC. Az NB III Közép-csoportjának 16. fordulójában Kvanduk
János együttes Fejes büntetőből
szerzett góljával 1–0-ra nyert
a Kozármisleny ellen. A nagy
iramú, jó színvonalú mérkőzésen mindkét kapu előtt adódtak
lehetőségek. Az UFC megérdemelten szereztük meg a győzelmet, visszavágva a baranyai
gárdának az augusztusban elszenvedett 3–0-ás vereségért.

Év végi céges rendezvények

13

2018. december 2.

Hungarian Open: világszínvonal magyar főszereplőkkel
A Magyar Sportlövők Szövetségének nemzetközi légfegyveres versenye, a Hungarian
Open – annak ellenére, hogy
az idei szezon a végéhez közeledik – az idén is komoly
érdeklődés mellett zajlott
Szekszárdon.
A 220 puskás, pisztolyos között feltűnt néhány korábbi
világbajnok, sőt a szerb Zorána Arunovics személyében
egy aktuális felnőtt világelső, olimpiai bronzérmes is. A
mezőny erősségét jelzi, hogy
több tucatra tehető azoknak a
Szekszárdra 17 országból érkező sportlövőnek a száma, akik
Európa-bajnokságokon, és
különböző Világ Kupa versenyeken voltak már dobogósok.
Többségük okkal reménykedhet abban, hogy a jövő évi kvótaszerző versenyeken kivívják
majd a 2020-as tokiói olimpiai
részvételt.
A kvalifikációra esélyes magyar versenyzők közül Szekszárdon nem állhatott rajthoz
az egyik legismertebb puskás,
az Európa-bajnok, olimpiai
ötödik Sidi Péter, de hiányzott
legfőbb riválisa, Péni István is.
A hölgyek között nem fogott
pisztolyt az Eb-érmes Csonka
Zsófia, Tobai Sike Renáta pedig
csak az első napon versenyzett.

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

FOTÓ: KISS ALBERT
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Ott volt viszont a lőállásban
Pekler Zalán, aki néhány hete
az argentínai ifjúsági olimpián
győzött a puskások 10 m-es
versenyszámban. Kíváncsiak
voltunk, mire lehet képes az
erős mezőnyben, de puskája
technikai gondjai miatt hamar
kiderült, hogy számára itt és
most a részvétel a fontos.
A cirka húsz tagú japán és
dél-koreai küldöttség tagjai
szinte kivétel nélkül juniorok voltak, ennek ellenére mindhárom szakágban
(a futócélban is) dominálni
tudtak – még a felnőttekkel
közös mezőnyben is –, s ez
nagyot dobott a verseny nívóján. Ezért is örömteli, hogy a

péntek déltől vasárnap estig
három szakágban zajló junior
és felnőtt versenyeken egyéniben és csapatban tucatnyi első
helyet gyűjtöttek be a magyar
sportlövők.
A legértékesebb sikereket
a férfi és a női pisztolyosok
aratták az olimpiai versenyszámokban. Tátrai Miklós az
alapversenyben bármely világversenyen döntőt érő 585 kört
lőtt, s bár a fináléban elmaradt
ettől, így is bronzérmes lett. A
vasárnapi versenyek két nagyszerű magyar győzelemmel
zárultak: férfi pisztolyban a remeklő Nagy László nyert, női
puskában pedig Zwickl Veres
Kata győzött, aki okkal re-

ménykedhet az olimpiai kvóta
jövő évi begyűjtésében is.
A nyitónapon az új olimpia
számban, a vegyes párosban is
rendeztek versenyeket a városi sportcsarnokban. Mint azt
Győrik Csaba szövetségi kapitánytól megtudtuk, puskában
és pisztolyban is összeálltak
már a párosok, s ezekben a
számokban is kvótaszerzésben reménykednek. A puskás
páros, Miskolczi Julianna és
Nagy Sándor, valamint a Tátrai
Miklós, Major Veronika duó is
győzni tudott az erős nemzetközi mezőnyben.
A Hungarian Open jól tükrözte: érdemes volt öt éve elindítani a szövetség kiemelt
tehetséggondozó programját.
A juniorok között tavaly berobbant kiemelkedő tehetségű
Egri Viktória itt is nyerni tudott. Peklerhez hasonlóan ő is
nagy ígérete a sportágnak.
A sportcsarnok lövészetre
„termettsége”, a szőlőszemesek minden részletre kiterjedő
figyelme, állandó jelenléte a
szervezésben, a logisztikában,
csak megerősítette az országos
szövetséget abban: Szekszárd
változatlanul a legjobb helyszín
a legrangosabb magyar légfegyveres nemzetközi verseny
megrendezésére.

B. Gy.

TÉLI AJÁNLATAINK
Akciónk időtartama: 2018. november 15. – 2018. december 31.

üzleti partnereinek
és családtagjainak

Premium Home
Nedves-száraz porszívó
előre összeállított
party csomagok reklám áron

ELÉRHETŐSÉGEINK:
7100 Szekszárd, Garay tér 19.
Telefon: +36–20/401–4651
E-mail:
garaypince@garaypince.hu

CPH KFT. KÄRCHER CENTER

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Telefon: 74/529–320

Deluxe EasyFix
Gőztisztító

(03848)
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AGÓRA MOZI

December 2., vasárnap
Decmeber 6., csütörtök
14:30 | A
 karácsony mentőakció 14:30 | L
 engemesék 2.
17:00 | N
 yughatatlan özvegyek
– Tél a nádtengeren
19:30 | H
 unter Killer művelet
17:00 | R
 obin Hood
19:30
|
B
 ohém rapszódia
December 3., hétfő
14:30 | A
 karácsony mentőakció December 7., péntek
17:00 | N
 yughatatlan özvegyek 14:30 | L
 engemesék 2.
19:30 | G
 yémánthajsza
– Tél a nádtengeren
17:00 | R
 obin Hood
December 4., kedd
 ohém rapszódia
14:30 | A
 karácsony mentőakció 19:30 | B
17:00 | N
 yughatatlan özvegyek December 8., szombat
19:30 | G
 yémánthajsza
14:30 | L
 engemesék 2.

– Tél a nádtengeren
December 5., szerda
14:30 | A
 karácsony mentőakció 17:00 | R
 obin Hood
17:00 | N
 yughatatlan özvegyek 19:30 | A
 mikor lehunyod
19:30 | G
 yémánthajsza
a szemed

Könyvbemutató

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt Kátai Andrea: „Fénysugár a sötétségben” című könyvének bemutatójára.
Időpont: 2018. december 7. (péntek) 17:00 óra.
Helyszín: Szekszárdi Plébánia, Wosinsky Mór Közösségi Ház.
Közreműködnek: Szőts Ármin és Színé Köntös Hedvig (cselló).

Álláshirdetés

Ruhaosztás

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a munka
törvénykönyvéről szóló 2012.
I. törvény alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóságának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoportjába zöldfelület-karbantartó
munkakör betöltésére.
A részletek a www.szekszard.
hu honlapon, a Közügyek/Állás
menüpontban tekinthető meg.

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja ruhaosztást
tart december 4-én, kedden
08:00 és 10:00 óra között a Hunyadi u. 4. szám alatt. Ugyanitt
keddenként és csütörtökönként 09:00 és 11:00 óra között
ügyeletet tartanak.
Ekkor azokat is várják, akik
adományaikkal (jó állapotban
lévő ruhanemű, cipő, háztartási
eszköz, gyermek ruházat és játékok) támogatni szeretnének
másokat.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. december 3. (hétfő) 10:00
– Színházterem
Csetlő-Botló Fajankó
Óvodás bérlet, II. előadás:
zenés mesejáték a Fogi Gyermekszínház előadásában. A
főbb szerepekben: Király: Egri
László/Fogarassy András, Csetlő-Botló Fajankó: Vinyarszky
János, Fővezér: Budai Márton
Zoltán/Umbráth László, Banyanyanya: Szabó Zsuzsa/Schupp
Gabriella. Írta és rendezte: Harsányi Gábor.
Jegyek korlátozott számban
kaphatók 1.000,- Ft-os áron.
2018. december 4. (kedd) 10:00
– Digitális Jólét Program Pont
Biztonság a neten
Ismeretterjesztő előadás a
Google-fiók, a Facebook és
Instagram biztonságos használatáról. Kétfaktoros hitelesítés.
A belépés díjtalan.
2018. december 10. (hétfő) 18:00
– Művészetek Háza
Hanuka 2018 – ünnepi koncert
Zsidó örökzöldek világsztárokkal. Közreműködik: Norman Brody főkántor (Florida),
Nógrádi Gergely főkántor (Bu-

dapest), Lakatos György gitárművész (Florida), Teszter Nelli
zongoraművész (Budapest).
Jegyár: 2.000,- Ft.
2018.december12.(szerda)18:00
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó: Lackfi
János
Házigazda: Ágoston Zoltán,
a Jelenkor folyóirat főszerkesztője. A rendezvény a Jelenkor
folyóirat és a Babits Mihály
Kulturális Központ együttműködésében jön létre.
A belépés díjtalan.
SZILVESZTERI AJÁNLÓ
2018. december 31. (hétfő) 19:00
– 2019. január 01. (kedd) 04:00
Babits Szilveszter 2018.
Exkluzív svédasztalos vacsora
(séf: Juhos Markó), korlátlan
italfogyasztás, éjféli pezsgő, éjfél utáni vacsora. Zenél a Black
& White zenekar és Dj Táborfy.
Belépőjegyek korlátozott
számban, elővételben a kulturális központ jegypénztárában kaphatók: december 10-ig
24.000,- Ft-os, december 10-től
27.000,- Ft-os áron.

„Magyar Kórusok Napja”
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt, családját, barátait, ismerőseit 2018. december 9-én (vasárnap) 17:00 órakor kezdődő „Magyar Kórusok Napja” ünnepi Kodály hangversenyre a Művészetek Házába.
Áhítat: Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály alkotó-díjas
református lelkipásztor.
Köszöntőt mond: Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnöke
Fellépő énekkarok:
Gárdonyi Zoltán Református
Együttes (karnagy: Naszladi Judit)
Garay János Gimnázium Német Nemzetiségi Kamarakórusa (Naszladi Judit).
Liszt Ferenc Énekkar, Baja
(Makkai Gézáné).

Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnázium Laudate Leánykara, Pécs (Havasi Gábor).
Közreműködők: Ágostonné
Béres Kornélia (fuvola), Lozsányi Tamás orgonaművész,
Bognár-Ócsai
Annamária
operaénekes, Orbán György
előadóművész, Keller Antal (harmónika), Tóth Anna és Varga
Viktória (ének), Hodozsó György
(zongora), Dankó József (zongora), Kubán Loránd (hegedű).
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
December 3. (hétfő) 14:00 –
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés alapján: +36–74/504–
102. Polgármesteri Hivatal,
polgármesteri tárgyaló (Béla
király tér 8.).
DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00
óráig. Polgármesteri Hivatal
(Béla király tér 8.).
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
December 11. (kedd) 16:00 –
17:00 óráig. Garay J. Általános
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).
FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
December hónapban nem tart
fogadóórát.

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

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

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

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 –
19:00 óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem
(Szent I. tér 10.).
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén
16:00 – 17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 001-es iroda (Béla
király tér 8.).

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
December hónapban nem tart
fogadóórát.

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 –
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dózsa Gy. u. 4.).
KEREKES LÁSZLÓ képviselő
Az időpontot később közöljük.
Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem. Szent I. tér
10.)

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART.
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2018. december 3. (hétfő)
08:00 – 09:00 óráig.
2018. évi tagdíj befizetésére is
lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és
minden rászorulót.

Műanyag
ajtó-ablak

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
Csatlakozzon idén Ön is és próbálja ki, mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban! Ha szeretné, hogy minél több gyermek kapjon karácsonyi
ajándékot, akkor nem kell mást tennie, csupán egy cipősdobozt megtölteni ajándékkal és eljuttatni nekünk.
A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai
eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára.
Kérjük, a dobozon tüntesse fel kinek szánja az ajándékot! (gyermek
kora és neme) A dobozba nem kerülhet romlandó étel, gyümölcs,
gyógyszer és törékeny tárgy!
Az ajándékcsomagokat a Humánszolgáltató Központ (Család - és
Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
Családok Átmeneti Otthona, Hajléktalansegítő Szolgálat) által
pártfogolt gyermekek kapják meg.
Az ajándékokat 2018. december 17-ig, hétköznap 08:00 – 17:00
óra között személyesen a Babits Mihály Kulturális Központban lehet
leadni!
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

(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. (03842)

45% kedvezménnyel

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2018. december 1–31-ig tart.
(03840)

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(03841)
Telefon: 74/511-808

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.
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„Több időt a gyerekekre!”

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:
2018. december 4. 17:00

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

Intézményünk bármely előre egyeztetetett időpontban megtekinthető.

(03828)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

A hirdetés felmutatása
kedvezményre jogosít!

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

10%

Sárhidi Balázs

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(03833)

20/450–77–84, 30/944–90–09

(03829)

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

(03834)

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

(03832)

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY,
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!
most 10.000 Ft-ért

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

Trend Minőség Szakértelem

beszámítjuk, ha újat vásárol!

Készüljön velünk
a karácsonyra!!!
December 8–9. (szo. – vas.)
December 15–16. (szo. – vas.)
December 22–23. (szo. – vas.)

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól
az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!
– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA
méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi),
zakók, szövetnadrágok

10% kedvezmény

minden készleten lévő
termékre.
Függöny, karnis, ágynemű,
paplan, párna, törölköző,
szőnyeg.
NYITVA TARTÁS:

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

December 6. (csütörtök), 09:00 – 16:00 óráig.
(03830)

(03826)

hétfő – péntek: 08:30 – 17:00
szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

(03843)

AZNAPI

+36–70/366–4768

CSOMAGSZÁLLÍTÁS

BUDAPESTRE

–

BUDAPESTRŐL

