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A tisztább
környezetért

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szakképzés
A tanulóévek alatt is szép jö-
vedelemhez, elhelyezkedésük 
után pedig biztos megélhetést 
jelentő álláshoz juthatnak a 
szakképzésben résztvevő diá-
kok Szekszárdon – erről tarta-
nak fórumsorozatot a megye-
székhely általános iskoláiban. 
 → 2. oldal

Szekszárd-Tornio 30
Harmincéves gyümölcsöző 
együttműködést erősített meg 
aláírásával Szekszárd és Tor-
nio polgármestere abból az 
alkalomból, hogy a testvér-
városi kapcsolat jubileumán 
városunkba látogatott a finn 
település delegációja.
 → 5. oldal

Neves halottaink
Az alsóvárosi temetőben nyug-
vó jeles szekszárdi személyek 
síremlékeit látogatták végig lo-
kálpatrióták november 10-én, 
a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um szervezésében, Kaczián Já-
nos ny. levéltári főtanácsos ka-
lauzolásával. 
 → 7. oldal

Sportlövészet
Egy év „szünetet” követően no-
vember 25. és 27. között ismét 
a tolnai megyeszékhelyen ren-
dezik meg a legnagyobb hazai 
légfegyveres versenyt, a Hun-
garian Opent, amelyre 12 or-
szág legjobb sportlövőit várják 
a szervezők.
 → 13. oldal

→ 3. oldal
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A régió első e-töltőállomása Szekszárdon
Egyszerre két parkoló egy-
séghez bekötött e-mobility 
töltőállomás fogadja a tisztán 
elektromos autóval rendel-
kező városiakat és a megye-
székhelyen ilyen járművel 
átutazókat a Piactér parkoló-
házának alsó szintjén.

A november 15-i, helyszíni saj-
tótájékoztatón Ács Rezső pol-
gármester beszélt a töltőegy-
ség hasznosságáról, amelynek 
„illusztrálására” két hétre egy 
elektromos meghajtású autót is 
kölcsönadott az e-kutak létesí-
tését végző ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt. 
A Mitsubishi I-MIEV típusú 
ötajtós kiskocsit már próbaútra 
is elvitték. A zöld rendszámmal 
rendelkező, hangtalanul suhanó 
jármű a polgármester szerint 
nem okozott csalódást: a város 
dűlőiben a strapásabb terepvi-
szonyokat is bírta.

A beruházás céljairól szólva a 
városvezető hangsúlyozta: az ön-
kormányzat szeretne lépéseket 
tenni a levegő tisztaságának meg-
óvása érdekében, ezért pályázott 
e-töltőállomásra. Utalt arra: noha 
ma még csekély számú elektro-
mos jármű rója Szekszárd utcáit, 
ám bízik abban, hogy egyre több 
lesz, hiszen környezetünk fenn-

tarthatósága érdekében hosszú-
távon ez valamennyiünk érdeke.

Ács Rezső a sajtóeseményen 
emlékeztetett arra: az önkor-
mányzat még három töltőre pá-
lyázik, ezen felül az elektromos 
autók beszerzését is célba vették. 
Önkormányzati cégeket kértek 
fel, hogy amennyiben rendel-
kezésre állnak források, pályáz-
zanak a városban használható 
elektromos autókra, példát mu-
tatva a környezetvédelem terén.

„A töltőpont Szekszárdra 
visszatérő vendégeket is ered-
ményez, hiszen nem csak az itt 
hivatalos ügyeiket intézők veszik 
hasznát, hanem a távolabbról ér-
kezők is, akik – mialatt feltöltik 
kocsijaikat – sétát tehetnek a 

belvárosban, vagy betérhetnek 
egy étterembe, cukrászdába is” 
– jelezte Ács Rezső.

A 8.9 millió forintos árával 
jelenleg legolcsóbb elektromos 
jármű iránt a szaksajtó szerint 
egyre többen fognak érdeklőd-
ni. Már csak azért is, hiszen az 
autó akkumulátora hozzáve-
tőleg másfél liter 95-ös benzin 
árából tölthető fel, amellyel az-
tán 150 kilométer megtételére 
képes. Az utastér alá elhelye-
zett, 16 kWh kapacitással bíró 
lítium-ion akksit nagyjából egy 
óra alatt lehet kapacitásának 
80%-ra tölteni. A kocsi cso-
magtere 256 literes, utasterében 
pedig négy felnőtt fér el kényel-
mesen.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 20.
(vasárnap)

November 21.
(hétfő)

November 22.
(kedd)

November 23.
(szerda)

November 24.
(csütörtök)

November 25.
(péntek)

November 26.
(szombat)

közepesen felhős, szeles nap
max. 14o , min. 7o

közepesen felhős, szeles nap
max. 14o , min. 7o

közepesen felhős, szeles nap
max. 12o , min. 5o

közepesen felhős, szeles nap
max. 10o , min. 3o

párás, ködös
max. 8o , min. 0o

közepesen felhős
max. 6o , min. -2o

erősen felhős
max. 6o , min. -2o

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

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

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

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

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

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

November 26. (szombat) – Virág
Virág: magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Iskolai fórumokon népszerűsítik a szakképzést
A tanulóévek alatt is szép jö-
vedelemhez, elhelyezkedésük 
után pedig biztos megélhe-
tést jelentő álláshoz juthatnak 
a szakképzésben résztvevő di-
ákok Szekszárdon.

Többek között a fentiekre hívja 
fel a figyelmet a 7. és 8. osztályos 
tanulók, illetve szüleik részére 
az önkormányzat által életre 
hívott fórumsorozat. A hat al-
kalomból álló sorozat negyedik 
állomásaként hétfő délután a 
Baka István Általános Iskolá-
ban szép számú érdeklődő előtt 
tartottak előadást.

A Modern Városok program-
ban Szekszárd a megyeszékhe-
lyek közül egyedüliként tűzte 
ki célul a szakképzés fejlesz-
tését. Az állami támogatással 
megvalósuló programban az 
önkormányzat vállalta, hogy öt 
év alatt ötszáz fiatalt képeznek 
ki hiányszakmákban – emlé-
keztetett Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere.

A Szekszárdi Szakképzési 
Centrum közreműködésé-
vel és az ipar több szegmensét 
képviselő helyi cégek (Tolnatej 
Zrt., Samsonite Hungária Kft., 
Ferropatent Zrt. és autóipari 
beszállítók) bevonásával zajló 

fórumokon a pályaválasztás 
előtt álló diákok szülei azokat az 
információkat kaphatják meg, 
melyek birtokában jó döntést 
hozhatnak. A szülők a rendez-
vényeken részletes tájékoztatást 
hallhatnak a szakképzési rend-
szerről és a jelenlegi kínálatról. 
A tájékoztatókkal elsősorban 
azokra a szakmákra szeretnék 
ráirányítani a figyelmet, me-
lyekre már most is nagy szük-
ség van, a közeljövőben pedig 
– például a paksi atomerőmű 
bővítésével – várhatóan még 
inkább felértékelődnek.

Ács Rezső kiemelte: ösztön-
díjrendszerrel is segítik a diákok 
tanulmányait. A tanulók nem-
csak az államtól és a gyakorlati 

helyet biztosító cégektől, de az 
önkormányzattól is ösztöndíj-
hoz juthatnak. Ezek együttesen 
már a tanulóévek alatt is „ko-
moly jövedelmet” biztosítanak 
a diákoknak – hangsúlyozta a 
polgármester.

A helyben működő vállalko-
zások bevonásával megvalósuló 
programnak köszönhetően a ta-
nulók olyan szakmát szerezhet-
nek, mellyel az iskola után akár 
rögtön munkába is állhatnak 
Szekszárdon. A cégek pedig hoz-
zájuthatnak a számukra szüksé-
ges szakképzett munkaerőhöz 
– részletezte a városvezető. A fi-
atalok hosszú távon való helyben 
tartását letelepedési támogatás 
nyújtásával is szeretné segíteni 

az önkormányzat. A remények 
szerint az életpályamodell előse-
gíti majd, hogy ne csak a város-
ból, vagy a környékről, de más 
megyékből is érkezzenek diákok 
Szekszárdra.

A fórumokon azt a téves el-
képzelést is igyekeznek eloszlat-
ni, hogy a szakképzésben tanu-
lóknak később nincs esélyük a 
felsőfokú végzettség megszerzé-
sére. Az arra motivált szakmun-
kások munkába állásuk után is 
megszerezhetik a technikusi, 
vagy a mérnöki végzettséget. Ezt 
a cégek többsége anyagilag is tá-
mogatja – mutatott rá Ács Rezső.

Ábrahám Norbert, a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
főigazgatója elmondta, hogy a 
fórumok célja a szakmakínálat 
és annak bemutatása. Az ösz-
töndíj összege a tanult szakma 
függvényében változik és a vá-
ros által nyújtandó támogatással 
együtt a havi 60-80 ezer forintot 
is elérheti – tudatta a főigazgató. 
Ábrahám Norbert hozzátette: 
Magyarországon ma mintegy 
húsz hiányszakmát tartanak 
számon. Ezek közé tartozik a 
tejipari szakmunkás, az ács, il-
letve a villanyszerelő, de a kő-
műves és a hegesztő is. 

 Forrás: kadarka.net

Közös múlt, közös jövő
Három napos magyarországi 
látogatásának utolsó állomá-
saként szerda délután Szek-
szárdon járt Mladen Bosics, a 
Bosznia-Hercegovinai Képvi-
selőház elnöke. A delegáció 
tagja volt még a képviselőház 
két alelnöke, Sefik Dzsafero-
vics és Borjana Kriszto, vala-
mint Bosznia-Hercegovina 
magyarországi nagykövete, 
Alekszandar Dragicsevics is.

A vendégeket Ács Rezső fogadta 
a Garay Élménypincében. A pol-
gármester köszöntőjében elmond-
ta többek között, hogy Szekszárd 
az idén testvérvárosi megállapo-
dást kötött a bosnyák Jajcével, de 

kiemelte azt is, hogy a borvidék 
egyik kiemelt fajtája, a kadarka a 
Balkánról került Magyarországra.

Mladen Bosics megköszön-
ve a szíves fogadtatást hang-
súlyozta: a két nép kölcsönö-
sen megérti egymást, hiszen a 
történelmük egyes szakasza is 
közös volt. A házelnök jelez-
te továbbá, hogy a magyarok 
tapasztalatai sokat jelentenek 
az Európai Unió felé közeledő 
Bosznia-Hercegovinának.

Ács Rezső – többek között 
dr. Haag Éva alpolgármester és 
dr. Molnár Kata jegyző társasá-
gában – ebédre és borkóstolóra 
látta vendégül a diplomáciai kül-
döttséget. A beszélgetés során a 

polgármester bemutatta Szek-
szárdot, szó esett a testvérváro-
si kapcsolat tartalommal való 
megtöltéséről, és a felek egyet 
értettek a turisztikai értékek köl-
csönös kihasználásában is.

Mladen Bosics házelnök (ké-
pünkön jobbról) és kísérete ked-

den, Budapesten találkozott 
Szijjártó Péter Külgazdasági 
és Külügyminiszterrel és Kö-
vér Lászlóval, az Országgyűlés 
elnökével, szerda délelőtt pe-
dig Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettessel tárgyalt.  

 - fl -

Épül a parkoló
az Ybl utcában

Eleget mérgelődtek az utóbbi 
időben az Ybl utcában közleke-
dők. Úgy tűnik, ez az állapot rö-
videsen véget ér, hiszen elkezdő-
dött a parkoló építése, bővítése.

„Tizenkilenc autó várakozhat 
majd az Ybl utca déli oldalán” 
– mondta a helyszínen szerda 
délelőtt tartott sajtótájékozta-
tón Ács Rezső polgármester. Az 
önkormányzat saját erőből 8,4 
millió forintot fordít a fejlesz-
tésre, de bíznak az itt működő 
vállalkozások támogatásában is.

A beruházással a tervek sze-
rint az év végére elkészül a 
KÉSZ Kft. A kivitelezés során – 
a kórház hozzájárulásával – az 
intézmény kerítését áthelyezik, 
így alakítható ki a parkoló. Ez-
után ismét mindkét sávban za-
vartalanul haladhatnak majd a 
járművek.   SZV
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Márton nap: zenés libavacsora újborokkal 
Eső vagy csípős hideg, a szek-
szárdiaknak nem szegte ked-
vét az időjárás: a hétvégén 
sokan látogattak ki a már 
hagyományos Szent Márton 
napi rendezvényre. Idén is 
fűtött sátor és színvonalas 
programok várták az érdek-
lődőket.

Pénteken kezdődött a Márton 
napi rendezvény az immáron 
szokásosnak mondható hely-
színen, a Béla király téren. A 
600 négyzetméteres, fűtött 
sátorban az Aranykulcs Kis-
vendéglő és a Papa Borozója 
kiváló liba-lakomát varázsolt 
az éhes vendégek tányérjára.

A „hegy levét” – köztük 
friss-ropogós újborokat, fe-
héreket és rosékat – hat szek-
szárdi pincészet kínált (Dúzsi, 

Németh János, Prantner, Sá-
rosdi, Tringa, Vesztergombi), 
de színvonalas programokból 
sem volt hiány.

Harmadik alkalommal ren-
dezett a város Márton napi 
ünnepséget, amely idén a First 
Lady koncertjével, majd látvá-
nyos fényjátékkal indult. Ezt kö-
vetően a Szekszárd Javáért-díjas 
Szekszárdi Muslincák Férfikar 
vette kezébe az irányítást.

A „bordalnokok” előadását 
követően Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere nyitotta meg az 
eseményt. „Amikor három év-
vel ezelőtt életre hívtuk ezt a 
rendezvényt, még nem tudhat-
tuk, hogy mivé növi ki magát” 
– mondta a városvezető. Az cél 
azóta egyértelmű: minden hó-
napban egy-egy rendezvényt 
„letenni a szekszárdiak asztalá-

ra”. Ezek sorába illeszkedik – az 
adventre hangolódva – a Már-
ton nap. A rendezvény amúgy 
kapcsolódik a „Szent Márton 
év” programjaihoz: 1700 éve 
született ugyanis Szent Márton, 
hazánk egyik védőszentje.

A Béla király téri sátorban 
pénteken este koncertet adott 
még Rudan Joe és a Collection 
zenekar is. A szombati nap első 
fele a családoké volt, hiszen fel-
lépett többek között a Csurgó 
Zenekar és a Buborék Együttes 
is. A délutánban bemutatkozott 
a Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió és a Dolce Dance Táncs-
túdió, énekelt Kovács Gergő is.

Este Wolf Kati (kis képünkön), 
a Happy Street Band és a The 
Stinky Rodders szórakoztatta a 
vendégeket, akik funky zenére 
táncolhattak hajnalig...  - wj -
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A Szekszárd és Tornio közötti 
testvérvárosi megállapodást 
1986. június 12-én írta alá Ve-
ikko Hanhirova, Tornio elöl-
járóságának elnöke és Kovács 
János tanácselnök Szekszár-
don. „Népeink közös eredetén, 
a nyelvi rokonságon túl több 
közös cél és törekvés teszi le-
hetővé, hogy városaink között 
kapcsolatot építve együtt mun-
kálkodjunk a népek barátsága, 
a békés egymás mellett élés és a 
tartós béke magasztos eszmé-
jéért” – állt az akkor elfogadott 
közös nyilatkozatban.

Szekszárd-Tornio: megerősített testvérvárosi kapcsolat
Harmincéves gyümölcsöző 
kapcsolatra tett megerősítő 
pecsétet Szekszárd és Tornio 
polgármestere abból az alka-
lomból, hogy a jubileumon 
városunkba látogatott a finn 
település delegációja.

A tolnai megyeszékhely küldött-
sége még áprilisban járt Finnor-
szágban, ahol megállapodtak: 
az évforduló ünnepségének 
Szekszárd ad otthont. A tornioi 
küldöttség több tagja – beleértve 
Timo Nousiainen polgármestert 
is – először járt városunkban. A 
vendégeket háromnapos itt tar-
tózkodásuk során városnézés-
sel, a Márton napi fesztiválsátor 
programjaival, libavacsorával 
és persze borkóstolóval várták. 
A finn delegáció tagjai a Garay 
Élménypincétől a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumon és a Babits 
Mihály Kulturális Központon át 
egészen az Ipari Parkig sok min-
dent megszemléltek, és még egy 
kiváló eszpresszót is elfogyasz-
tottak A Kávé Házában.

November 12-én, a Várme-
gyeházán tartott ünnepi közgyű-
lésen Ács Rezső polgármester 
köszönetét fejezte ki Szekszárd 
korábbi vezetőinek a kapcsolat 
létrehozásáért és fenntartásá-
ért. Szóba hozta a testvérvárosi 
együttműködés alapjait, vagyis a 
finn-magyar nyelvrokonságot is.

„Mindig szeretettel, tisztelet-
tel fordultunk finn barátaink 
felé” – hangsúlyozta a városve-
zető, utalva arra: a ’90-es évek-
ben számos finn család telepe-
dett le Szekszárdon, akik mára 
egy kis „szigetet” alkotnak, s 

akik időközben „megszerették 
városunk mediterrán klímáját, 
családias légkörét”.

A polgármester a szoros köte-
lékről szólva felidézte, hogy né-
hány éve a szekszárdi egyetemi 
kar díszdoktora lett Jari Vilén, 
Finnország korábbi magyaror-
szági nagykövete, a jövő lehető-
ségeiről szólva pedig kiemelte: 
bőven léteznek olyan területek 
– ilyen a turizmus is –, amelyek 
a kapcsolat kiterjesztéséhez ve-
zethetnek. Ács Rezső közölte: a 
Modern Városok Program ke-
retében Szekszárd a közeljövő-
ben új, négycsillagos szállodát 
kíván építeni, de kalandpark, 
dunai kikötő, új kerékpárutak, 
gyógyászati kezeléseket szol-
gáló rekreációs központ, vala-
mint új uszoda és sportcsarnok 
is létesül. A polgármester hoz-
zátette: a tornioi szakképzési 
rendszer példaként szolgálhat a 
tolnai megyeszékhely számára.

Timo Nousiainen, Tornio pol-
gármestere ünnepi beszédében a 
két település hasonló gondolkodá-
sát emelte ki. „A magyar és a finn 

nép nemzeti öntudatra ébredése 
számos párhuzamot mutat. Az 
1900-as évek elejétől a finnek szí-
vében Magyarország speciális he-
lyet foglalt el, az ’56-os események 
pedig a finn embereket is igencsak 
megérintették” – emlékeztetett. 
Dacára annak, hogy az 1980-as 
évek zártabb világában, két külön-
böző társadalmi rendszerű ország 
városa kötött szerződést, a követ-
kező évek során szinte valamennyi 
finn városnak lett magyar testvér-
települése – sorolta az eredménye-
ket Timo Nousiainen, aki szerint 
„Szekszárd titka kellemes életében 
és jó boraiban rejlik”.

A polgármester szerint egy 
város legfőbb feladata a 21. szá-
zadban, hogy megfelelő élet-

körülményeket biztosítson la-
kóinak, de a turizmus erősítése 
is elengedhetetlen. Erre jó pél-
daként szolgálnak a szekszárdi 

rendezvények, amelyekből Tor-
nio is meríthet. Mivel mind a 
finn városban, mint Szekszárdon 
nagy hagyománnyal bír a zenei 
nevelés, és jazz fesztiváljuk is 
nevezetes, e téren is erősíthetik a 
kapcsolatokat – vetette fel Timo 
Nousiainen, aki a két település 
iskoláinak együttműködését is 
szorgalmazta.

Az ünnepi eseményen a polgár-
mesterek ellátták kézjegyükkel a 
testvérvárosi szerződés megerősí-
téséről szóló okiratokat, és ajándé-
kokat is nyújtottak át egymásnak. 

Az ünnepségen Fábián Anna 
(képünkön) és Sándor Zsigmond, 
a Liszt Ferenc Zeneiskola növen-
dékei Bartók, Bach és Händel mű-
veket adtak elő zongorán.  Gy. L. 

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Temetői séta: híres szekszárdiak síremlékei
Az alsóvárosi temetőben 
nyugvó jeles szekszárdi sze-
mélyek síremlékeit látogat-
ták végig lokálpatrióták no-
vember 10-én, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum szerve-
zésében.

 
A kegyeleti séta vezetője Kaczi-
án János ny. levéltári főtaná-
csos, helytörténész volt, aki 
a program kezdetén a város 
korábbi temetőhelyszíneiről is 
szót ejtett. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy mind a Bezerédj 
utcában, mind pedig a Babits 
iskola helyén létezett korábban 
sírkert, míg az I. Béla Gimnázi-
um kollégiuma területén kato-
likusok és reformátusok egya-
ránt temetkeztek. Ez utóbbi 
kegyeleti hely 1925-ben szűnt 
meg – a tervezett kórházépítés 
miatt. A hozzátartozók az ott 
lévő hamvakat az újvárosi te-
metőbe szállíthatták át. Akinek 

erre nem tellett, kénytelen volt 
a korábbi területen hagyni ro-
konai maradványait. Rájuk egy 
fekete síremlék utal az újvárosi 
temetőben – emelte ki Kaczián.

Az alsóvárosi temető 1858-
ban nyílt meg. Ide tartoznak az 
I és II. világháborús sírkertek, s 
a város díszsírhelyeit is itt jelöl-
ték ki. A rendhagyó túra során 
a jelenlévők szemügyre vehet-

ték az 1910-40-es évek közt 
segélyegyleteket, rászorulókat 
támogatott Simonovits család 
Jézust ábrázoló egyedi hangu-
latú sírboltját. Alkotója, Konrád 
Sándor kőfaragó keze készítette 
a Vármegyeháza udvarán talál-
ható Bezerédj szobrot is. Útba 
esett Czencz János neves hazai 
festőművész, grafikus, valamint 
Garay János családjának egyedi 
atmoszférát árasztó síremléke 
is, de báró Augusz Imre és édes-
anyja Schwáb Klára, valamint a 
város díszpolgárai, Kovács Győ-
ző informatikus mérnök, Husek 
Rezső zongoraművész, a szek-
szárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 
alapítója, Baka István költő és 
az első hazai csontvelő átültetést 
végző prof. dr. Kelemen Endre 
sírboltját is megtekinthették a 
séta résztvevői.

Az alsóvárosi temetőben 
nyugszik Garay Antal ’48-as fő-
hadnagy, Glykais Gyula görög 
származású kétszeres magyar 

kardvívó olimpiai bajnok és 
Csányi László újságíró is – az ő 
sírhelyük felkeresése is a prog-
ram része volt. Kaczián János 
hangsúlyozta: szép példa a ,,ha-
lott katona nem ellenség” elvére, 
hogy a nemrég a város által ren-
ovált I. világháborús emlékmű 
olasz és szerb hadifoglyoknak is 
emléket állít.

A késő őszi séta alatt Dicenty 
Pál orvos, ’48-as szabadsághar-
cos huszárfőhadnagy és Wigand 
János, a Garay János Gimnázi-
um első igazgatójának sírját is 
útba ejtették a helytörténet ér-
deklődői. Az esemény a Góra 
család kriptájánál zárult, ahol 
dr. Boda Vilmos, a Szekszárdi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület lét-
rehozójának, a Főgimnázium, a 
Sétatér, a Közfürdő, valamint 
a Garay szobor és a bajai Du-
na-híd megálmodójának ham-
vait is elhelyezték. 

 Gy. L.

1956 helyi hősei mindent megtettek a város közellátásáért
A forradalom szekszárdi tör-
ténéseire fókuszált előadá-
sában dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár-igazgató 
november 11-én, a PTE KPVK 
szekszárdi karán.

A 20. Levéltári Napon az 
előadótól megtudhattuk, hogy 
Szekszárdon 1956. október 24-
én zajlott az első békés meg-
mozdulás: nemzeti színű sza-
laggal jártak-keltek az emberek, 
este pedig a világháborús hősök 
emlékművét is megkoszorúz-
ták. A korabeli újság, a Tolnai 
Napló október 25-i számában a 
főváros kapcsán „gyilkoló, rab-
ló, gyújtogató egyetemistákról” 
írt, arra kérve a megye lakos-
ságát, hogy „egy emberként” 
sorakozzon fel az állampárt 
mellett... 

Október 26-án, az 1848-as 
emlékműnél több százan gyűl-
tek össze gyertyával a kézben. 
Ekkor Simon Imre pénzügyőr 
nyomozó azt a hírt hozta, hogy 
Pécsett és Budapesten az ávó-

sok ölik a munkásokat. Az in-
formációra a nép megyei tanács 
mellett álló, szovjet hősi emlék-
műhöz vonult és ledöntötte azt. 
Györe párttitkár „40-50 huli-
gánról” és mintegy négy-ötszáz 
„nézőről” beszélt, és Kádár Já-
nos első titkárt kérte a telefon-
hoz. Helyette azonban Nagy 
Imrét kapcsolták... „Szét tudjuk 
oszlatni a tömeget, ha kell!” 
– ajánlotta fel, de a miniszter-
elnök közölte: „Nem szabad a 
tömeget hergelni. Ha ledöntik, 
majd újra felépítjük”.

A tüntetők ezt követően az al-
sóvárosi temetőben is lerombol-
ták a világháborús szovjet emlék-
művet, s közben Kossuth nótákat 
énekeltek. Míg a városi tanács 
épületéből több százan fegyver-
keztek fel, mások „Aki magyar, 
velünk tart! Le kell váltani a régi 
vezetőket!” jelszavakkal a börtön 
elé vonultak, hogy a politikai fog-
lyok szabadon bocsátását kérjék. 
A fegyház parancsnoka lövetéssel 
fenyegetőzött, ám erre végül nem 
került sor.

Október 29-én Előkészítő Bi-
zottság alakult 101 fővel – tag-
jai között volt 9 gimnáziumi 
és ipari tanuló is. A Nemzeti 
Bizottság elnöksége végül 16 
fővel alakult meg: elnöke a fia-
tal ügyvéd, dr. Tóth Lajos lett, 
alelnöknek Töttös Pált és dr. 
Sárossy Istvánt választották. E 
napon a helyi lapot már Tolna 
Megyei Népújságként nyomják, 
nemzeti színekkel, Kossuth cí-
merrel. Benne már nem csőcse-
lékről, hanem a nemzet sorsáért 

aggódó, annak függetlenségéért 
meghalni kész egyetemistákról, 
ifjúmunkásokról írnak.

A város lakossága ellátásának 
megszervezését Hegedüs József 
kereskedelmi csoportvezetőre 
bízták. Búzából, rozsból, ku-
koricából mintegy másfélezer 
vagonnal tároltak – ennek őr-
zését is meg kellett oldani. A 
forradalom napjaiban a 130 
fős nemzetőrség 660 fegyvert 
gyűjtött össze a lakosságtól. A 
nemzetőrök – a lincselések el-
kerülése érdekében – lefegyve-
rezték és őrizték az ÁVH-sokat 
és a pártkatonákat, de őrt álltak 
a szovjet laktanyánál is. A sza-
badságharc bukását követően 
„ellenforradalmi bűnökért” 65 
személyt ítéltek egytől tíz évig 
terjedő börtönbüntetésre, míg 
két forradalmárt halálra ítéltek, 
mert „statáriális időszakban” 
fegyvert tartottak. A szekszárdi 
Nemzeti Bizottság tagjai ösz-
szesen több mint 40 év börtönt 
kaptak. 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Kicsik nagy borünnepe – kadarkákkal
A Márton-napi városi nagy-
rendezvényt elkerülve sike-
res estet szervezett a Dicenty 
Dezső Kertbarátkör és az Alis-
ca Borrend az egyetemi kar 
éttermében.

Péntek este százötven vendég 
váltott jegyet, hogy az ilyenkor 
szokásos libás ételek mellett az 
újborokat is megkóstolja. Eh-
hez kellő hangulati aláfestést 

szolgáltattak a Komjáthyak, 
akik megzenésített verseket, 
bordalokat, slágereket és saját 
számokat is játszottak – a tőlük 
megszokott magas színvonalon.

Ami az újborokat illeti, a ven-
dégsereg is meggyőződhetett 
arról, hogy valóban remek az Ir-
sai és a Cserszegi, no és a rozék 
is kellőképpen üdék és változa-
tosak. Ezen a Márton-napon a 
kadarkák is terítékre – illetve a 

kóstoló poharakba – kerültek, 
és a szakemberekből álló zsű-
ri értékelt is. Tíz borász küldött 
mintákat a 2016-os évjáratból. A 
borvidék egyediségét megmuta-
tó fajta, a kadarka idén is nehéz 
feladat elé állította a gazdákat, de 
azok, akik itt megjelentek, éberek 
voltak, kivédték a lisztharmat-be-
tegséget, és sikerült a szüret idő-
pontját is jól megválasztaniuk. 
Bizony szép kadarkákat vezettek 

elő Márton-napon a gazdák. A 
dobogósok, így a győztes Pék 
József, valamint Tóth József és 
Hencsik József mellett okkal fo-
gadhatta a gratulációkat Ribling 
Ferenc és Tokai György is 2016-
os kadarkái okán.

Kicsit szakmáztak is a jelenlé-
vők, mert akad még odafigyelést 
igénylő teendő jócskán a pincék-
ben. Mélyebben azonban nem 
merültek bele a téma boncolgatá-
sába: lévén most ők is, és család-
tagjaik is ünnepelni jöttek. Elvégre 
Márton napja volt.  B. Gy.

Tárlattal ünnepelnek a húsz éves „bárkások”

A „BÁRKA” Művészeti Szalon 
éppen két évtizede alakult 
azzal a céllal, hogy összefog-
ja, teret adjon Tolna megye 
amatőr képzőművészeinek 
és művészetpártolóknak. A 
jubileumot egy kiállítással 
ünneplik.

A „Bárka” tagjainak többsé-
ge a megyében él vagy innen 
származik, ám az elmúlt húsz 

esztendőben a szalon megnyi-
totta kapuit a megyehatáron 
kívül alkotó amatőrök előtt is. 
Számtalan kiállításuk nyílt az 
elmúlt két évtizedben, ám mű-
vészetpártoló tevékenységük 
ennél sokkal szélesebb körű. 
A „Bárka” is azon civil szerve-
zetek közé tartozik, amelyek 
életre hívták a „Tolna Megyei 
Művészetért” díjat. Ezt min-
den évben a Magyar Kultúra 

Napján adják át az arra érde-
mesnek.

A jubileumi tárlatot Lön-
hard Ferenc, a „Bárka” elnöke 
nyitotta meg, megköszönve a 
részvételt az alapító tagoknak – 
a megnyitón ugyanis jelen volt 
többek között Mözsi Szabó Ist-
ván festőművész is. A kiállítás 
december 2-án látogatható a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Márványtermében.  
 Wessely Judit

A Babits kulturális központ 
Bakta galériája sem maradt 
üres: „Álomvilág” címmel 
nyílt kiállítás november 8-án. 
Péterfi Katalin kerámiáit 
Varga Gábor, a Mária Zarán-
dokút magyarországi szaka-
szának kerámia-képeiről 
készült vázlatrajzai kísérik. 
A tárlat – amelyet dr. Szabó 
Attila nyitott meg – novem-
ber 29-ig látható.
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Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket
a Gyakorlóiskola Ovi – Suli beiskolázási programsorozatának 1. foglalkozására.

Ébresszük fel a napot!
Interaktív kavalkád, ahol a gyermekek szüleikkel

rajzolhatnak, táncolhatnak, énekelhetnek, mesejátékban vehetnek részt.
Megismerhetik az iskola életét és a leendő tanító néniket.

Időpont:
2016. november 26. (szombat) 09:00 – 11.00

Helyszín:
PTE Illyés Gyula
Gyakorlóiskola
7100 Szekszárd, 

Mátyás király u. 5.
E-mail:

gyakorlo@igyk.pte.hu
(01872)

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.

A következőket kínáljuk még gyermekeiknek:
• családias, nyugodt légkör, 
•  a tanulók több, mint 60 %-a gimnáziumban, szakközépiskolában 

tanul tovább, 
• különleges szakköreink: lovasoktatás, gitárszakkör, íjász szakkör, 
• az egészséges életmódra külön hangsúlyt fektetünk, 
•  különösen gondot fordítunk a szeretetteljes jellemformálásra, melyet a 

gyerekekkel való bánásmódunkban is igyekszünk érvényre juttatni ,
• évente erdei iskolába, nyári táborba visszük a gyermekeket, 
• a szülő és a nevelő kapcsolat is közvetlenebb, 
• angolul beszélő külföldi önkéntesek segíti a nyelvoktatást.
VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK: ANGOL, NÉMET
Intézményünk bármely előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

• 2016. november 22. (kedd) 17:00 óra
• 2016. november 30. (szerda) 17:00 óra

„Több időt a gyerekekre!”

ELÉRHETŐSÉGEK:
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430

www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu
Keressen minket facebook oldalunkon is! (01873)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap november 21-től november 25-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ november 21. november 22. november 23. november 24. november 25.

„A”
950 Ft

Tárkonyos 
szárnyas 

raguleves
Grízgaluska

leves Karalábéleves Burgonyaleves Brokkoli 
krémleves

Nudli, 
baracklekvár

Lencsefőzelék,
sertéspörkölt

Bakonyi
sertésragu,

rizs

Sült 
sirkecomb,

franciasaláta
Bolognai
spagetti

„B”
950 Ft

Csurgatott
tojásleves

Grízgaluska
leves Karalábéleves Burgonyaleves Brokkoli 

krémleves

Mézes-mustáros 
csirkemell, 

parázs 
burgonya

Rántott sajt,
párolt rizs,

tartármártás

Rakott
burgonya,

savanyúság
Pásztortarhonya, 

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

párolt
zöldség

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott
sertésborda, 

steak burgonya,
coleslaw saláta

Rántott
sertésborda, 

steak burgonya,
coleslaw saláta

Rántott
sertésborda, 

steak burgonya,
coleslaw saláta

Rántott
sertésborda, 

steak burgonya,
coleslaw saláta

Rántott
sertésborda, 

steak burgonya,
coleslaw saláta

(01867)

(01868)

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
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Garay Ákos rajzain hozta haza a front fanyar humorát
Születése 150. évfordulóján, 
a Garay Ákos emlékév szek-
szárdi záróakkordjaként nyílt 
kiállítás november 16-án, a 
Vármegyeházán a katonaélet 
festője, grafikusa és etnográ-
fusaként jegyzett Tolna me-
gyei művész alkotásaiból.

A tárlat a „Ló a lelke” címet vi-
seli, minekután megannyi ló és 
gazdája, az 1848-as szabadság-
harcban és az első világháború-
ban szolgált huszár köszön visz-
sza a képekről. A Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum szervezésében 
megvalósult kiállítást – melynek 
anyaga a fővárosi Magyar Mező-
gazdasági Múzeumban és Pak-
son is látható lesz majd – Ódor 
János nyitotta meg. A múzeum 
igazgatója kiemelte: az emlékév 
során Garay Ákos szülőhelyén, 
Szedres-Apátipusztán új emlék-
táblát avattak, de felújították a 
művész nyughelyét is a fővárosi 
Rákoskeresztúri Új Köztemető-

ben. Mindezen túl, egy pályázati 
támogatással készülő albummal 
is megidézik munkásságát.

– Egyik kedvenc festőmről van 
szó, ám alig tudok többet mon-
dani róla, mint Hollósy Simon 
festő az 1880-as években: „En-
nek a tejfeles szájúnak a ló a lel-
ke. Nyereg, kocsik mind a kisuj-
jában!” – jellemezte a megnyitón 
a művészt dr. Szőllőssy Gábor 
főmuzeológus. A Magyar Me-

zőgazdasági Múzeum tanácsosa 
szerint Garayt hallatlan precizitás 
jellemezte, így ha valaki bizony-
talan egy huszár egyenruhája, 
felszerelése részleteiben, vagy a 
paraszti fogatok szerszámainak 
tekintetében, Garay Ákos leí-
rásait bátran forgathatja. Pett-
kó-Szandtner Tibor: A magyar 
kocsizás című kötetéhez készített 
illusztrációk is maradandóak – 
ezt a könyvet máig „bibliaként” 

forgatják a fogathajtók. Érdekes-
ség, hogy Garay Ákos rajzai igen 
életszerűen mutatják be a né-
gyes fogattal való kanyarodásnál 
használt különleges szárkezelést 
is. Mindez arról árulkodik, hogy 
a művész maga is hajtott ezzel a 
fogattípussal.

A muzeológus szerint Garay 
precíz leírásokat ad a nyereg 
méretéről, mi több, a nyergelés 
menetéről, nem beszélve a lovak 
testfelépítésének, fajtajellegének 
karakteres ábrázolásáról. Há-
borús témájú képeit személyes 
történések motiválták, mégis 
egyfajta „csendes, szomorkás, 
fanyar humor tör elő belőlük” – 
mondta dr. Szöllősy Gábor, hoz-
zátéve: Garay illusztrációiban 
elviszi alkotókészségét azokhoz 
is, akiknek elengedhetetlen a 
magas művészet befogadása.

A tárlatnyitón Bognár Cecil 
népművelő huszárnóta-ének-
lésre fogta be a jelenlévőket. 

 Gy. L.
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November 13-ai rejtvényünk megfejtése: Henryk Sienkiewicz: Quo vadis
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Jenvay Attila. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését november 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Mert én új eget és új földet te-
remtek…” 
 (Ézsaiás 65, 17a)
 
Néhány évtizeddel ezelőtt egy 
híres üdítőitalgyár új receptúra 
szerint kezdte kínálni a termé-
két. Csakhogy nem sikerült meg-
nyerni a vásárlókat, a termék 
nem fogyott a polcokról. Ekkor 
lépte meg a cég az egyik – azóta 
híressé lett – reklámfogását: a 
„klasszikus” jelzővel kiegészítve 
és így „új”-ként kezdték el kínál-
ni a régi recept szerinti üdítőt. 
Ezután minden addigi eladási 
rekordot megdöntöttek...

Azt gondolom, hogy modern 
időnk szinte szimbolikus ese-
ménye ez. Benne van az, amire 
minden ember vágyódik: vala-
miféle megújulásra van szük-
ségünk időről-időre. De benne 
van az is, amit ez a világ kínál: 
látszatmegoldások, a lényeget 
változatlanul hagyó külsősé-
gek. Amikor viszont az Úristen 
beszél valami újról, akkor Ő 
valóságosan, lényegét tekintve, 
ténylegesen újról beszél. Ő, aki-
re nézve lett ez a világ, akitől el-
fordulva megromlott ez a világ, 
aki oly sokat szenvedett, hogy 
megváltást hozzon e szenvedő 

világba, azt ígéri, hogy új eget 
és földet teremt majd. Arról be-
szél, hogy az idők végén eltöröl 
minden fájdalmat, igazságta-
lanságot, félelmet, csalódott-
ságot minden rosszat, magát 
a bűnt is, és megörvendeztet 
minket valami valóban újjal és 
nem valami huncut reklámfo-
gás szerinti „más”-sal.

Ami pedig különösen izgal-
mas e majdan bekövetkező 
eseményig, az a tény, hogy ezt 
a munkát már el is kezdte. Az 
„újjászületés” szóval írja le a 
Biblia Istenünknek ezt a sze-
mélyes életet, a lelkünk mélyét 

érintő megújító munkáját. Ezzel 
kapnak ízelítőt a majdan bekö-
vetkező teljesen újból mindazok, 
akik Jézusban, mint saját meg-
váltójukban hisznek és befogad-
ják Szentlelkét.

Múlóban van az egyhá-
zi esztendő, s kezdődik egy új 
Krisztus-év. Figyeljünk együtt 
arra, akinek valós hatalma van 
bennünk és köztünk már most, 
s majd az idők végén egy min-
dent átformáló új eget és földet 
teremteni...

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas

Tagozata előadást tart
„Időskorban a lélek és a test 

összhangja.” címmel
az EGÉSZSÉG HÉT keretében.
Időpont: 2016. november 23.

(szerda) 14:00 óra.
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ földszinti 
terme. (Szent István tér 10.)

Előadó: Holló Eszter 
jógaoktató és hang terapeuta.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődő nyugdíjast.

A probléma korai szakaszában legeredményesebb a segítség
Harminchét éves múltra te-
kint vissza, megannyi fejlesz-
tést igénylő gyermek számára 
életre szóló segítséget nyújt-
va működik a Tolna Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Szekszárdi Tagintézménye.

A Kinizsi utcában található, szá-
mos átalakulást megért szervezet 
1978 óta hol megyei intézmény 
gyanánt, más területhez kapcsol-
va, hol pedig járási székhelyű ne-
velési tanácsadóként, ám műkö-
dési módszereiben, eljárásaiban 
mindig a maga következetes út-
ját járva élt meg könnyebb és ne-
hezebb időszakokat. Tevékeny-
ségük mibenlétéről Kovácsné 
Kaszás Beatrixot, az intézmény 
vezetőjét faggattuk.

– Múlt és jelen gyermekproblé-
mái Ön szerint milyen markáns 
különbségekben érhetők tetten?

– Elmondhatom, hogy az el-
múlt harminchét esztendőben 
rengeteg gyermek, család men-
tálhigiénés ellátását végeztük. 
Valamennyi esetben a beillesz-
kedési nehézség adta magát ve-
zető tünetként, még akkor is, ha 
ez esetleg a gyenge tanulmányi 
eredményben, lassabb iskolai ha-
ladásban nyilvánult meg. A kivál-
tó okok többnyire ugyanazok: a 
család és/vagy az iskola diszfunk-

ciója, hibás működése, amelyből 
a gyermekek adaptációs problé-
mája következik. Szorongás, ag-
resszió, bizonytalanság, a társas 
kapcsolatok gyengesége: ezek a 
tünetek mindig is jelen voltak 
a magyar családi és iskolarend-
szerben. Örülünk azonban an-
nak, hogy kialakult és működik a 
mentálhigiénés rendszernek egy 
mindenki számára elérhető és 
ingyenes formája, amelyet a fenti 
problémák kezeléséhez a csalá-
dok igénybe vehetnek. Napja-
inkban legfeljebb az inadaptáció 
megjelenésének néhány újszerű 
formáival találkozhatunk, ám a 
gyermekek és a családok ugyan-
azokkal a problémákkal birkóz-
nak, mint 20-30 évvel ezelőtt. 

Pszichológiai-gyógypedagógiai 
munkánk során a prevenciót te-
kintettük változatlanul elsődleges 
célnak. Igazi eredményre az vezet, 
ha a családok a probléma megje-
lenésénél minél korábban keres-
nek fel bennünket – ekkor köny-
nyebb a rehabilitáció, a segítség...

– Úgy tudom, kilenc szakszol-
gálati terület ellátására dele-
gáltak, melyből hétben aktívan 
működnek.

– Valóban. Jelenleg a szakértői 
bizottsági tevékenység, a nevelési 
tanácsadás, a logopédiai ellátás, 
a korai fejlesztés és fejlesztő fel-
készítés, továbbá a gyógytestne-
velés és a konduktív ellátás terén 
végezzük munkánkat. A felada-

tokat összesen 28 fő látja el: hat 
pszichológus, nyolc-nyolc logo-
pédus és gyógypedagógus, két 
konduktor, négy gyógytestne-
velő, és van 3 óraadó kollégánk 
is. A 2015/2016-os tanévben 
valamennyi szakszolgálati terü-
letet belefoglalva 2988 gyermek 
ellátásáról gondoskodtunk. Köz-
vetlenül 1500 esetben foglalkoz-
tunk családokkal, elsősorban 
a szakértői bizottsági, nevelési 
tanácsadói, valamint korai fej-
lesztési és konduktív ellátási 
szakterületen. Ez a létszám 2013 
óta nagyjából állandó.

– Mely szolgálati ágra legbüsz-
kébbek és miért?

– Valamennyire, de közü-
lük talán a nevelési tanácsadást 
emelném ki, ahol magas szintű 
terápiás ellátást nyújthatunk 
pszichológus-gyógypedagógus 
munkatársainkkal. Sok-sok fel-
világosító, ismeretterjesztő mun-
ka eredményeként a családok, 
intézmények számára elfogadott 
lehetőséggé vált a segítségnyúj-
tás kérése. Annak ellenére, hogy 
néhány területünk esetében az 
eszközellátottság feltételei nem 
kielégítőek, munkatársaink 
szakirányú képzettségével, te-
rápiás tapasztalatával a hiányt 
kompenzálni tudják. „A jég há-
tán” is megélnek!   Gy. L.
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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. (01865)

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

(01864)

A legjobb hazai munkahelyek egyike az Sz+C Stúdió Kft.
2005 óta először csökkent a 
dolgozói elkötelezettség, a mun-
kavállalók magabiztosabbak 
lettek és könnyeben váltanak, 
mint korábban –  ez derül ki 
az AON Hewitt Legjobb Mun-
kahely Program kutatásából. 
A 91 hazai cég 44 ezer munka-
vállalójával végzett felmérése 
alapján – azokra a mutatókra 
koncentráltak, amelyek a mun-
kavállalói elkötelezettséget és a 
kulcsfontosságú folyamatokkal 
való elégedettséget (karrier, 
szakmai fejlődés lehetősége, a 
cégvezetésbe vetett bizalom) 
nézi – a vállalat 16. alkalommal 

adta át az Aon Legjobb Munka-
hely Díjat.

Az idei 10 győztes vállalat a 
gyógyszeripar, a kereskedelem, 

valamint az IT és a telekommu-
nikációs szektor képviselői közül 
került ki. A legjobbakat az erős 
dolgozói elkötelezettségen kívül a 

vonzó munkáltatói márka, a felső 
vezetés őszinte kommunikációja 
és a kollégáknak biztosított ígére-
tes jövőkép különbözteti meg az 
átlagtól. A legjobb munkahelyek 
az átlaggal ellentétben folyamatos 
növekedést tudnak felmutatni, a 
dolgozók 85%-a elkötelezett a 
cég felé és azt vallja, hogy min-
dent megtesz azért, hogy a lehető 
legjobban teljesítsen.

A hazai vállalatok három mé-
retkategóriában nyerhették el az 
Aon Legjobb Munkahely címet. 
A 250 fő alatti kategóriában a dí-
jazottak között van a szekszárdi 
Sz+C Stúdió Kft. is.  SZV

FOTÓ: AON HEWIT
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Újra sportlövő mini Eb Szekszárdon
Egy év „szünetet” követően 
november 25. és 27. között 
ismét a tolnai megyeszék-
helyen rendezik meg a leg-
nagyobb hazai légfegyveres 
versenyt, a Hungarian Opent.

Ha a sportág fényes múltja alapján 
remélt sportsikerek el is maradtak 
a riói olimpián, ettől függetlenül 
sportlövészetben Magyarország 
világtényező. Mind pisztolyban, 
mind légpuskában, s ez a világ- 
és Európa-bajnokságokon rendre 
markánsan – érmekben és pont-
szerző helyezésekben – meg is 
mutatkozik. Nos, ezeket a remek 
sportembereket – a teljesség igé-
nye nélkül: Sidi Péter, Péni István, 
Miskolczi Júlia, Csonka Zsófia és 
a férfi futócéllövő válogatott – két 
év elteltével újra testközelből lát-
hatják a tolnai megyeszékhelyen 
a sportág kedvelői.

Szekszárd nyit a sportág felé, s 
ez fordítva is igaz. Ennek elsődle-
ges jele maga a szándék a verseny 
megrendezésére, és a városveze-
tés azon elhatározása, miszerint a 
helyi lövészklubot belátható időn 
belül olyan szintre kell emelni, 
hogy az be tudjon kapcsolódni a 
sportág vérkeringésébe. Az uszo-
da és sportcsarnok megépítése 
után egy modern lőtér létrehozá-
sa is része a középtávú szekszárdi 
sportfejlesztésnek.

Miközben 12 ország legjobb-
jai adnak randevút három na-
pon át, november 25. és 27. kö-
zött az esemény idejére fedett 
lőtérré változó városi sport-
csarnokban, a fentebb felvetett 
kérdés is szóba kerül a város és 
a Magyar Sportlövő Szövetség 
idelátogató elnökségi tagjai kö-
zött. Az első és legfontosabb: a 
közelmúltban elhunyt Balogh 
László utódjának megtalálása, 
aki stabilizálná a Hungarian 
Open szervező bizottságában a 
szekszárdi jelenlétet, s ugyan-
akkor nekilátna a klubélet fel-
lendítésének is. Egyébiránt a 
már több éve működő, a hánya-
tott sorsú Lisztes-völgyi lőtérbe 
még némi életet lehelő Szek-
szárdi Lövészklub versenyzői 
is jelen lesznek a viadalon, és 

nem titkoltan azzal a céllal tar-
tanak majd fegyverbemutatót 
a jelenlegi repertoárból, hogy 
újabb fiatal lövészeket nyer-
jenek meg a sportág számára 
Szekszárdon.

A Hungarian Open az év utol-
só komoly nemzetközi versenye 
lesz Európában, amelyen még 
javítani lehet az idei mérlegen, 
amelyen az egyes versenyszá-
mokban a magyar sportlövők 
között is külön harc lesz a győ-
zelemért, a dobogós helyekért. 
A város önkormányzata mellett 
a Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület és a 
Városi Rendőrkapitányság is 
sokat segít abban, hogy olyan si-
keres legyen az idei Hungarian 
Open, mint a 2014-es rendezés 
volt.   B. Gy.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SPORTHÍREK
Atlétika. A Sportélmény 
Alapítvány és a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. novem-
ber 27-én, vasárnap Sötét-
völgyben (rajt 10:30 órakor) 
rendezi meg a Mezei Futó 
Magyar Liga 3. versenyét. A 
Twickel Szőlőbirtok-kupán 
az amatőrök 6 km-es ver-
senyére még a helyszínen 
is lehet nevezni. Részletek 
a sportelmeny.hu internetes 
oldalon.

Futsal. Az NB I-es női baj-
nokság 7. fordulójában a 
Szekszárd FC együttese jobb 
helyzetkihasználásának kö-
szönhetően 2–0-ra győzött 
a DVTK-Vénusz vendé-
geként. A listavezető szek-
szárdiak góljait Ganczer és 
Buchmüller szerezték.

Kosárlabda. Két remek 
formában játszó együt-
tes találkozott a női NB 
I legutóbbi fordulójá-
ban, Szekszárdon, ahol az 
Atomerőmű-KSC végül 
hosszabbításban, két pon-
tos vereséget szenvedett a 
Győr együttesétől (56–58).
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Két érmet szereztek a kis Gólyák
Két együttes képviselte a 
Szekszárdi FGKC-t az ország 
egyik legnagyobb utánpótlás 
kézilabda tornáján, a dunaúj-
városi XII. Üstökös Kupán.

A Fekete Gólyák U9-es csapa-
ta (edző: Ivánné Bányai Ilona) 
ezüstéremmel, míg a 10 éven 
aluliak gárdája (edző: Mizsák 
Dorina, Rácz Adrián) bronzé-
remmel térhetett haza a korosz-
tályonként 12 csapatot számlá-
ló tornáról. Az U9-es együttes 
(képünkön) hálóőre, Péti Anna 
vehette át a legjobb kapusnak 
járó különdíjat.  SZV

Idő előtt értek véget a Harcosok Éjszakája címmeccsei
Halász Gábor is kötelek közé 
lépett szombat este Szek-
szárdon, a városi sportcsar-
nokban immár 8. alkalom-
mal megrendezett Harcosok 
Éjszakája küzdősport gálán. 
Az Unio Box Team cirkáló-, 
nehézsúlyú bunyósa köny-
nyedén szerezte meg a szlo-
vák nemzetközi bajnoki övet, 
de nem ő volt az egyetlen, aki 
idő előtt fejezte be (cím)mér-
kőzését...

A gála szervezésébe besegí-
tő Feja Tibor pártfogoltja, 
Nemesapáti Norbert például 
lengyel ellenfelét hagyta hely-
ben alaposan. A mindössze 
21 éves Nemesapáti már 28. 
profi meccsén 24. győzelmét 
aratta a harmadik menetben. 
Ericles Torres Marin idei 11. 
mérkőzésére és sorozatban ki-
lencedik győzelmére készült. 
A kubai születésű, Bonyhádon 
élő öklöző az este leggyorsabb 
győzelmét aratta. Lengyel el-

lenfele még csak ütést sem tu-
dott bevinni, míg Ericles egyik 
csapottja után riválisa térdre 
rogyott, a bíró pedig leléptette. 
Torres a hírek szerint legköze-
lebb címmeccsen bunyózhat – 
ennél bizonyosan komolyabb 
bokszoló ellen.

A szekszárdi közönség másik 
kedvence, Halász Gábor a szlo-
vák nemzetközi bajnoki címért 
lépett ringbe. Ellenfele az a Sza-
lai Viktor volt, akit öt éve, a má-

sodik Harcosok Éjszakája gálán 
technikai KO-val egyszer már 
legyőzött. Nos, riválisa most 
sem nehezítette meg Halász 
dolgát, aki két meneten át dere-
kasan püfölte menekülő ellen-
felét. A harmadik elején Szalai 
jelezte, nem folytatja az egyen-
lőtlen csatát. Nem csak a mér-
legét 38–17-re javító Halász, de 
a közönség is csalódottan vette 
tudomásul, hogy így ért véget a 
mérkőzés...

A gála főmeccsét Bogdán 
„Golyó” Zsolt vívta. A magyar 
nehézsúlyú ranglista első he-
lyezettje a grúz Karelishvilivel 
csapott össze az UBO (Uni-
versal Boxing Organization) 
nemzetközi bajnoki övéért. A 
nézők a bevonulásakor még 
reménykedtek egy jó összecsa-
pásban, ám Bogdán gyorsan 
felőrölte riválisa ellenállását. 
Különösen a testen, gyomron 
elhelyezett ütések okoztak kárt, 
mégis a grúz a harmadik menet 
elején azt jelezte, hogy fájó keze 
miatt nem tudja folytatni a mér-
kőzést. Bogdán 12. meccsén 12. 
győzelmét ünnepelte.

A címmeccsek előtt lépett 
szorítóba az Unio Box Team 
legnagyobb ígérete, a 12 éves 
Németh Péter is, aki kora miatt 
még csak bemutató mérkőzést 
vívhatott. K1-ben Dóka Aliza 
mellett Szőke Róbert és Orsós 
Tamás, thai bokszban Faddi 
Tamás és Sipos Gábor feszült 
egymásnak.   SZV

Téli
teremtorna

A Szekszárdi Sportközpont 
december 10. és február 11. 
között rendezi a 24. Téli Kis-
pályás Teremlabdarúgó Ku-
pát. A hagyományosan a 
városi sportcsarnok küz-
dőterén sorra kerülő, nagy 
múltú tornára december 
5-én 17:00 óráig legfeljebb 
20 csapat nevezését fogad-
ják el – a beérkezés sorrend-
jében. A kupában csak azok 
indulhatnak, akik legkésőbb 
a december 8-i a technikai 
értekezleten befizetik az 55 
ezer forintos nevezési dí-
jat. Részletes versenykiírás 
a Szekszárdi Sportközpont 
NKft. www.szekszardisport.
hu weboldalán.
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ÁCS REZSŐ polgármester
November 7-én tartotta, 14–
16 óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 15-én tartotta, 16 
órától. Garay János Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78)

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
November 8. (kedd) 17–18 órá-
ig. Dienes Valéria Általános Is-
kola (Szent–Gy. A. u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
November 20., vasárnap
17:00 –  Aladdin legújabb 

kalandjai
19:00 –  A könyvelő
November 21., hétfő
17:00 –  Aladdin legújabb 

kalandjai
19:00 –  A martfűi rém
November 22., kedd
17:00 –  Aladdin legújabb 

kalandjai
19:00 –  A martfűi rém
November 23., szerda
17:00 –  Aladdin legújabb 

kalandjai
19:00 –  A martfűi rém
November 24., csütörtök
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –   Cop Mortem
November 25., péntek
14:30 –   Legendás állatok és 

megfigyelésük
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –  Cop Mortem
November 26., szombat
14:30 –   Legendás állatok és 

megfigyelésük
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 – Cop Mortem

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 21–26., hétfő – 
szombat – Csatár terem
EGÉSZ-SÉG HÉT A BABITSBAN 
„Egész-ség a bölcsőtől a bölcses-
ségig” előadássorozat
• Hétfő, 17:00 óra: A MediBall az 
egészség szolgálatában – Leskó 
Anna MediBall oktató, hormon-
egyensúly tanácsadó.
• Kedd, 17:00 óra: Mit adhat a 
művészet, a terápia és a művé-
szetterápia az egészséghez? – Né-
meth László művészetterapeuta, 
egyetemi oktató.
• Szerda, 14:00 óra: A lélek és a 
test összhangja az időskorban – 
Holló Eszter (BINDU) minősített 
jógaoktató, dúla, hangmasszőr.
• Csütörtök, 17:00 óra: Fókusz-
ban a gyermekeink egészsége 
– dr. Gonda Mária gyermekgyó-
gyász, háziorvos.
• Péntek, 17:00 óra: Közétkezte-
tés egészségesen.

A programok ingyenesen láto-
gathatók. A rendezvény megva-
lósításában közreműködik, és a 
programokat szervezi a Mentál-
higiénés Műhely. 

November 23., szerda 18:00 – 
Placc - Ifjúsági Közösségi Tér  
(Piac tér 1.)
Író-olvasó találkozó Tolnai Ot-
tóval

Házigazda: Ágoston Zoltán,a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. 
A rendezvény a Jelenkor folyó-
irat és a Babits Mihály Kulturális 
Központ együttműködésében 
jön létre. A belépés díjtalan!

November 26., szombat 11:00 – 
Művészetek Háza
Marosi Diána festőművész, Tóth 
Pitya István grafikusművész és 
Vanyúr István szobrászművész 
közös tárlata

Megnyitja: Baky Péter fes-
tőművész, a MAOE Felügyelő 
Bizottságának elnöke. Közremű-
ködik: Matók Ákos (szaxofon). 
Moderátor: Csötönyi László. A 
kiállítás megtekinthető: 2017. 
január 8-ig. 

November 27., vasárnap 16:30 
– Béla király téri színpad
Szekszárdi Advent – megnyitó

A Garay János Általános Iskola 
és AMI diákjainak műsora. Ács 
Rezső, Szekszárd MJV polgár-
mesterének adventi köszöntője. 
A Béla király tér ünnepi díszkivi-
lágításának felkapcsolása. Egyhá-
zi köszöntőt mond Fodor Péter, 
baptista lelkészjelölt (Szekszárdi 
Baptista Gyülekezet).
• 17:00 Tamás Éva Játéktára – 
gyermekkoncert

Szekszárdi Advent programjai 
november 27-től december 23-
ig, a Béla király téren:
• December 3., szombat 17:00 
– Hevesi Tamás adventi műsora.
• December 4., vasárnap 17:00 – 
Kovácsovics Fruzsina „Elfeledett 
mézescsók” című koncertje.
• December 6., kedd 17:00 – Kis-
kalász Együttes „Sünkarácsony” 
című műsora.
• December 10., szombat 17:00 
– Zabszalma gyerekkoncertje.
• December 11., vasárnap 17:00 
– Janicsák Veca karácsonyi kon-
certje.
• December 17., szombat 17:00 
– Pál Dénes karácsonyi műsora.
• December 18., vasárnap 17:00 
– Bóbita Zenekar „Ezüstszánkó” 
című gyerekkoncertje.

„Élő szeretet embertársaink-
nak” – A Szekszárdi Advent sza-
badtéri rendezvényei a Mentál-
higiénés Műhely szervezésében 
december 5–18-ig, a Béla király 
téren, naponta 17:00 órától:

Kézműves- és kirakodó vásár; 
Mikulás; adventi hókunyhó; hó-
fánk csúszda; szalmalabirintus; 
kézműves foglalkozások; Betle-
hem; adventi kalendárium; ke-
mencés lángos, tea, forralt bor és 
sok más finomság. Vasárnapo-
kon adventi gyertyagyújtás.

Újbor és sajt
November 26–27-én immár 
13. alkalommal ad otthont 
a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum (Budapest, 
Vajdahunyadvár) a 

Magyarországi Újbor és 
Sajt Fesztiválnak.

A Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör különbuszt indít a

rendezvényre 
november 27-én, vasárnap 

07:30 órakor, 
a Babits Mihály Kulturális 

Központ parkolójából. 
A részvételi feltételekről 

érdeklődni lehet nov.  22-ig,   
a +36–30/827–3331-es 

telefonszámon. 
Fesztiválinfó: 

www.ujboressajtfesztival.hu.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016. november 21. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2016. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.

Garay ÉlményPince
állást hirdet

felszolgálói munkakörbe.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

a következő e-mail címen:
garaypince@garaypince.hu

Tisztelt Fogyasztó!
Kérjük figyelmesen olvassa el 
jelen tájékoztató levelünket!

Tájékoztatjuk, hogy ez az ér-
tesítő azokra a fogyasztókra 
vonatkozik, akiktől az AL-
FA-NOVA Kft. jogtalanul kö-
veteli a 2015. augusztus 19. – 
2015. szeptember 30. közötti 
időszakra vonatkozó be nem 
fizetett számlák hátralékait.

A Globál Faktor Zrt, illetve 
az ALFA-NOVA Kft. megté-
vesztő leveleket küld a Szek-
szárdi távhőrendszer fogyasz-
tóinak, melyben azt állítja, 
hogy 2015. augusztus 19. – 
2015. szeptember 30. között 
az ALFA-NOVA Kft. volt a 
szolgáltató.

Hivatkozik kettő Dunaúj-
városi Járásbírósági ítéletre, 
amelyek egyedi bírósági perek 
közületi fogyasztók vonatko-
zásában. Ezek általánosságban 
nem alkalmazhatóak.

A bíróság nem vizsgálta 
ténylegesen ki nyújtotta a szol-
gáltatást.

Szekszárdon 2015. augusz-
tus 19-től az ALFA-NOVA 
Kt. nem végzett távhőszol-
gáltatást. Ettől az időponttól 
kezdve nem követelheti annak 
ellenértékét Önöktől. 

A 2015. augusztus 19. – 
2015. szeptember 30. közötti 
időszakra semmiképpen NE 
FIZESSEN az ALFA-NOVA 
Kft.-nek, vagy a hátralékot ke-
zelő cégének, a Globál Faktor 
Zrt-nek. Amennyiben a levél-
ben a vitatott időszakot meg-
előző hátraléka van, az jogos 
követelésnek tekinthető.

Kérjük, jelezzék a Globál 
Faktor Zrt.-nek, hogy nem ér-
tenek egyet a vitatott időszakra 
vonatkozó hátralék összegével.

Azoknak a fogyasztóknak, 
akik a fenti időszakról nem 
kaptak levelet, semmilyen te-
endőjük nincs.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, egyfordulós versenytárgy-
alásokat hirdet az alábbi ingatlanok bérleti jogainak megszerzésére: 

• Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlethelyiség (46 m²)
• Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. irodahelyiség (52 m²)

A versenytárgyalások időpontja:
2016. november 30. (szerda) 10:00 órától

A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 

Tel: 74/510–422 • www.vagyonkezelokft.hu
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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!

(01863)

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

(01858)

SC 3  Gőztisztító
44 990 Ft

ÁFA-val értendő

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

Időtartama: 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01861)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(01857)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

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

sebb korosztályig minenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

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

November 23. (szerda) 9:00 – 16:00 óráig.

Merre tart a történelem?
November 24., csütörtök

17:30
„Mik lesznek ezután?”

Egy király álma az emberiség 
jövőjéről

Előadó: dr. Reisinger János,
irodalomtörténész

December 1., csütörtök
17:30

Dániel álma a világ- 
birodalmakról

Mennyei megoldás az emberi
történelemre

Előadó: Pongrácz Róbert, 
lelkész

Szervező: Oltalom Alapítvány
Helyszín: Scarabeus rendezvényterem, 

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

hozzájárulást elfogadunk!

(01869)

MEGHÍVÓ
„Kapaszkodók a változó 

világban”
Bibliai előadássorozat

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01862)

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


