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Egy város büszke rájuk
– Sikereitekkel egy korosztály 
példaképe vagytok – mondta 
Ács Rezső a Mecénás Tehet-
séggondozó Támogatás no-
vember 28-ai díjkiosztóján 
a Babits Kulturális Központ 
Rendezvénytermében.

Szekszárd polgármestere fel-
hívta az országos tanulmányi- 
és sportversenyeken sikerrel 
szerepelt diákok figyelmét arra, 
hogy mindez felelősséggel is 
jár. „Megmutattátok, hogy mi-

lyen eredmények születhetnek, 
ha a tehetséghez szorgalom is 
társul. Most egy város, egy is-
kola, egy egyesület büszke rá-
tok, és persze a családotok is. 
Ne feledjétek: ha a kiemelkedő 
eredményt egyedül értétek is 
el, ha egyedül álltok is a dobo-
gón, a siker mögött mindig egy 
csapat, egy közösség munkája 
van, hiszen a felkészüléshez az 
iskola, az egyesület és a család 
biztosítja a hétteret” – hangsú-
lyozta. Ács Rezső végezetül azt 

kívánta, hogy a következő évek-
ben is ilyen sok sikeres fiatallal 
találkozhasson. Arra kérte a di-
ákokat: legyenek büszkék arra, 
hogy szekszárdiak.

A Mecénás Tehetséggondo-
zó Támogatás díjkiosztójának 
hagyománya, hogy a műsor 
szereplői a díjazottak közül ke-
rülnek ki. Fellépett az I. Béla 
Gimnázium IChore éneke-
gyüttese a „Béla Zeneműhely” 
hangszeres kíséretével, a Garay 
általános iskola és AMI diákja, 

Csizmazia Dóra, aki egy Bella 
István verset szavalt. A Garay 
gimnáziumból Huszárik Már-
ton „Decsi Verbunkot” táncolt, 
Sziegl Benedek pedig egy Ba-
ch-darabot adott elő klarinéton. 
A díjkiosztón színpadra lépett a 
Dienes általános iskola német 
nemzetiségi gyermekkórusa, 
Sebestyén Dorka (Babits isko-
la) és táncpartnere, Ferencz 
Attila (Baka iskola), valamint a 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóisko-
la tánccsoportja. A díjakat Ács 
Rezső polgármester adta át.

 -fl-

Áll a Béla király téren a vá-
ros karácsonyfája. A közel 
kilenc méter magas lucfe-
nyőt Pék Lajos szekszárdi 
lakos ajánlotta fel.

A fát óriásdaruval emelték 
be a helyére, díszítésére több 
mint 120 méter fényfüzért és 
50 gömböt, valamint egyéb 
dekorációs elemeket használ-
tak fel. A város karácsonyfá-
ján az adventi programsoro-
zat hivatalos megnyitójának 
részeként – lapzártánk után 
– pénteken 17 órakor gyúltak 
ki a fények.

A Mentálhigiénés Műhely 
szervezésében sorra kerülő 
Szekszárdi Karácsonyváró 
szabadtéri rendezvényein 
december 6-a és 21-e között 
minden este 17 órától vár-
ják a látogatókat a Béla ki-
rály térre, ahol zenés-táncos 
műsorokra és egyéb ünnepi 
produkciókra kerül sor az 
országzászló előtt kialakított 
színpadon. 

B. M.

A díjazottak iskolánként (zárójelben a felkészítő tanárok/edzők neve):

Garay János Általános Iskola 
és AMI: Ferger Viktória Han-
na, Bräutigam Eszter, Miller 
Sári Anna, Ranga Simon Péter, 
Sili Gergő, Csizmazia Dóra, Ga-
ray Napsugár színjátszó csoport 
(Csizmazia Ferencné), Kiss Niko-
lett Szilvia, Pesti Alexandra (Ne-
messányi Gyöngyi), Kapás Tekla 
(Hammer Mária), Zöld Roland. 
Jutalmat kaptak az iskola Társas-
tánc tagozatának táncosai is.

Babits Mihály Általános Isko-
la: Fülöp Noémi, Haiszer Anna 
Liza (Kiss-Dala Marianna), Tatai 
Zsuzsanna (Ráczné Kovács Eri-
ka), Csuka Luca, Mester Bettina, 
Halász Gitta, Horváth Eszter 
(Wigand Brigitta), Fekete Ger-
gő (Klemné Koleszár Ildikó), 
Sebestyén Dorka, Müller Bence, 
Müller Dániel, Hunyadi Panna, 
Schneider Zsófia Inez. Jutalmat 
kapott az iskola Német Nemze-
tiségi Kamarakórusa is.

Dienes Valéria Általános Iskola 
Grundschule: Vanya Nikolett, Né-
meth Attila Martin, Antics Hilda 
Ilona (Prischetzkyné Márkus Emő-
ke), Föglein Simon, Ágoston Ta-
más, Balbach Dominik, Vajda Ákos 
(Potyondiné Balog Elvira), Kovács 
Kristóf (Reinics Gábor), Matus Eliza 
(Gubik András), Varga Zsófia (Za-
lakovicsné Kovács Klára), Kirschner 
Bernadett (Illésné Gesztesi Piroska 
és Völgyi Istvánné), Trapp Mar-
garéta (Póczáné Zsákovics Csilla), 
Gabi Luca Réka, Lóki Hanna (Lo-
sonczyné Csuprik Erika), Wiede-

mann Márk, Mészáros Bence, Bán 
Benedek. Jutalmat kapott az iskola 
Német Nemzetiségi Gyermekkóru-
sa és a Stierné Jankovics Mária által 
felkészített II. korcsoportos leány 
kosárlabda csapat is. Felkészítő ta-
nárként elismerték Simon Andreát 
és Pentz Magdolnát is.

Baka István Általános Isko-
la: Vörös Fanni, Kovács Kitti, 
Korsós Anna Nóra, Máté Fanni 
Szabina (Rácz Nóra), Horváth 
Ákos, Király Ágnes (Ábrahám 
Béla), Nagy-Kalauz Bertalan 
(Mészárosné Varga Katalin), 
Kövesdi Marcell István (Dávid 
Zoltánné), Ferenc Attila (Józsa 
János Viktor), Zádori Zalán, 
Borsos Áron, Takács Krisztián, 
Kiss Balázs. Felkészítő tanárként 
elismerték Enyedi Attila Istvánt 
és Zalakovics Gábort is. Jutalmat 
kaptak az iskola TITOK Német 
Nyelvi Levelezős Csapatverse-
nyén 1. helyezést elért diákjai is.

PTE IGY Gyakorlóiskola, 
AMI és Gyakorlóóvoda: Gálos 
Szilárd, Brandt Tímea, Csányi 
Fruzsina, Sági Dóra, Takács 
Ágnes, Endrődi Gabriella Eliza, 
Kiss Zsuzsanna, Hegedüs Anna, 
Rikkert Zita, Szücs Tamara, Ke-
mény Kata Kíra, Rudolf Nikolett, 
Sefcsik Réka, Wágner Hanna, 
Bakos Dominika, Füredi Fanni, 
Rang Petra (Valkainé Daczó Esz-
ter, Valkai Csaba Csanád és Tá-
borfi Rónai Nóra), Hosszú Márk 
(Csizmaziáné Lovas Erzsébet), 
Koleszár Zsófia, Mátyás Bálint.

Szent József Iskolaközpont: 
Szegedi Sebestyén (Szabóné Var-
jas Ildikó), Mácsik Dániel, Fülöp 
Roland (Szegedi Dezső), Döbrösy 
Álmos. Jutalmat kapott az iskola 
Csipet Csapat drámacsoportja is. 
Felkészítőjük Vadóc Eszter.

Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola és AMI: Jankovics Merse 
Zoltán.

Garay János Gimnázium: 
Béda Ármin (Elblinger Ferenc), 
Pápai Gábor (dr. Krausz Kriszti-
na és László Szilárd), Pap Péter, 
Nagy Kristóf Balázs, Kasó Gergő, 
Kasó Ferenc, Márton Balázs (dr. 
Gesztesi Enikő), Potyondi Gergő, 
Pusztai Petra, Elblinger Zsuzsan-
na (Kiss Hedvig), Dávid Barbara, 
Dobos Barbara (dr. Mándi Zol-
tánné), Sziegl Benedek, Elekes 
Boglárka, Dong Shi Yuan, Tápai 
Zoltán, Görgei Csongor András 
(Döményné Ságodi Ibolya), Fehér 
Zsuzsanna, Kedves Emerencia 
(Starubingerné Kemler Anikó), 
Gerhát Annamária Flóra, Kutny 
Virág Anna, Sáfrány Marcell 
(Werner István), Kovács Balázs 
(Nagy László), Környei Attila 
(Környei Miklós Pál), Huszárik 
Márton (Huszárik Böröcz Zsófia), 
Cziráki Maja (Kis Ildikó), Sándor 
Dániel Máté (Erősné Máté Éva), 
Bagdány Szilvia, Halász Bence 
Gábor (Báló Marianna), Mátics 
András, Ács Balázs, Berlinger Gá-
bor Márk, Molnár András (Szepe-
si József és Szepesi Dávid), Takács 
Márk (Jámborné Inger Nikoletta 

és Jámbor Attila), Schneider Se-
bestyén Ferenc. Jutalmat kapott 
a GJG Színpad csoportja (Báló 
Marianna), az iskola néptáncs-
csoportja (Zatykó Tünde és Sipos 
Gergő), valamint az iskola leány-
kara (Naszladi Judit) is.

I. Béla Gimnázium: Kalá-
nyos Karolina (Andiné Csorba 
Klára), Gál Dominika (Barocsai 
Zoltán), Szántó Mónika (Farkas 
Szabolcs), Kertai Zsófia (dr. Mi-
kóné Csősz Judit), Tóbi Boglár-
ka, Szegedi Luca (Városi Anna), 
Mikó Zsuzsanna (Ágoston Pi-
roska és Kis Pál István), Boros 
Ákos, Szalontai Jenő, Ignácz 
Gábor, Tobak József (Nemes 
András), Liska Zsófia (Nagy 
Ákos), Balogh Tamás, Istlstek-
ker Zsolt (Steig Gábor), Erdélyi 
Zoltán (Scherer Tamás), Oláh 
Márton, Pifkó Péter, Horváth 
Patrik (Breuer-Orbán Károly), 
Fábián Ábel, Tornyai Richárd. 
Jutalmat kapott az IChor Éne-
kegyüttes (Hauszer Beáta) és az 
iskola VI. korcsoportos kosár-
labda csapata (Szabó Noémi), 
valamint távol- és magasugró 
csapata.

TISZK Szent László Szakkép-
ző Iskola: Ranga Csaba (Scheni-
der Gábor).

Bezerédj Szakképző Iskolai 
Tagintézmény: Bükszegi Nor-
bert (Müller Györgyi).

VM DASZK Csapó Dániel 
Középiskola: Stanic Tamás (Bo-
ros Zoltán).

Junior Prima-díjat kapott Környei Miklós gitárművész
A 29 éves szekszárdi gitárművész, Kör-
nyei Miklós – kilenc muzsikus társával 
együtt – hétfőn a Zeneakadémián ve-
hette át a rangos elismerést.

Környei Miklós hatévesen kezdte meg ze-
nei tanulmányait; édesapja, Környei Miklós 
Pál gitárművész révén a kottaolvasást már 
az általános iskola előtt elsajátította. Két 
évig a szekszárdi Garay János Gimnázium 
matematika fakultációs osztályában tanult, 
ezt követte négy esztendő a budapesti Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium falai közt, ahol Szilvágyi Sán-
dor gitárművész növendéke volt. 

2011 májusában diplomázott a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen, Eötvös 
József gitárművész osztályában. Diploma-
koncertjén Medveczky Ádám Kossuth-dí-
jas karmester vezényelte a közreműködő 
zenekart. Rendszeresen koncertezik szó-
listaként és kamarazenészként itthon és 
külföldön. 

A fiatalember számos hazai és nemzet-
közi verseny díjazottja, zeneakadémiai 
tanulmányai során Köztársasági Ösztön-

díjban, 2013-ban Fischer Annie zenei 
előadóművészi ösztöndíjban részesült. 
2010 tavaszán jelent meg első lemeze, me-
lyen Bartus Réka oboaművésszel hallható. 

2015 tavaszára várható spanyol tematiká-
jú lemeze, melyen ezúttal a 2011-es Junior 
Prima Díjas Razvaljajeva Anasztázia hár-
faművésszel társult. A Zeneakadémia által 
indított tehetséggondozó program egyik 
kiválasztottjaként a legfontosabb céljának 
a klasszikus gitárzene népszerűsítését tart-
ja. Tagja a fiatal zenészekből alakult Musi-
ciennes Libres-nek.

A Junior Prima-díj a Prima Primissima 
Alapítvány elismeréseinek kiterjesztése-
ként jött létre 2007-ben. A zeneművészeti 
kategóriát 2008-ban alapították az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. együttmű-
ködésével. Az idén hetedik alkalommal 
odaítélt díjakat átvevő fiatal tehetségeket 
a zeneművészeti díj társalapítója, az MVM 
elnök-vezérigazgatója, Baji Csaba és Vigh 
Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem rektora, a zsűri elnöke méltatta 
a Zeneakadémia Solti termében december 
1-jén megrendezett ünnepélyes díjátadón. 
Az idei díjazottakkal együtt összesen már 
70 fiatal muzsikus vehette át a kétmillió fo-
rinttal járó elismerést.

 F. L./MTI
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Babits 131Szekszárdon is érezteti hatását a klímaváltozás
Úgy tűnik, még sok időnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy gaz-
daságosan üzemeltethető 
legyen hazánkban az elekt-
romos gépkocsi – egyebek 
mellett erről is szó esett a 
Szekszárdi Klímakör mun-
kacsoportjának november 
26-ai megbeszélésén a vá-
rosházán, ahol Baka György 
klímakoordinátor vezette fel 
az aktuális, helyi klímastra-
tégiához köthető napirendi 
pontokat.

Az ülésen előkerült a Sebes-
tyén Ferenc szekszárdi vállal-
kozó által városunkban léte-
sítendő elektromos töltőkút 
elhelyezésének terve, amelynek 
gazdaságos működtetéséről pro 
és kontra is hangzottak el véle-
mények. 

Hazánkban jelenleg negyven 
töltőállomás üzemel, zömmel 
a Balaton mellett. Sarkalatos 
problémának tűnik, hogy ha-
zánkban más-más gépkocsití-
pushoz más töltőállomás pasz-
szol. További probléma, hogy 
az egyes töltőegységek csupán 
négyórás „gyorsasággal” vehe-
tők igénybe. 

Ennek kiküszöbölése érde-
kében az ülés résztvevői szük-
ségesnek tartották a 15-20 perc 
alatt 80%-os telítettségre töltő, 
120 amperes kutak mihamarab-
bi kiépítését, amellyel növelhető 
lenne az elektromos gépjármű-
vek népszerűsége. Minimum 
36-48 amperes töltőegységek 
kellenének ahhoz, hogy csak fél 
órát kelljen dekkolni a kútnál… 

Akad már olyan szekszárdi is, 
aki ilyen „energikus” gépkocsi-
val közlekedik, 15 kilowatt/100 
km-es átlagfogyasztással: Kiss 
Ferenc úgy vélekedik, 2000 ki-
lométert kell menni a járművé-

vel havonta, hogy igazán meg-
érje a működtetése. 

Habár kiábrándító tény, hogy 
ezek a járművek még mindig 
kétszer annyiba kerülnek, mint 
benzines társaik, az egyértelmű-
nek látszik, hogy klímavédelmi 
hasznosságuk és gazdaságos 
működtetésük okán – akár már 
tíz éven belül – gyakori szereplő-
jévé válnak a hazai sztrádáknak, 
sőt, a szekszárdi utcáknak is. 

Ennek realitása viszont csak 
akkor lesz, ha 120-140 kilomé-
tert is el tudnak gurulni ezek 
járművek, lehetőleg 50 kilomé-
terenkénti töltési lehetőséggel. 

A helyi „mini-klímacsú-
cson” megtudhattuk, hogy 
tíz-húszezer forinttól 200 ez-
res nagyságrendű összegig 
pályázhattak közösségek a 
szekszárdi klímaalap-keret-
re, amelyekből tízemeletesek 
napelemes energiaháztartásá-
nak korszerűsítésére, továbbá 
fa- és cserjeültetésekre is ju-
tott. Idén egymillió forint állt 
a civil szervezetek, lakóközös-

ségek rendelkezésre a klíma-
alapból, ám nagyjából két-
milliós összértékben érkezett 
pályázat a polgármesteri hiva-
talhoz. A 17 beadvány közül 
14 ötvenezer forint támoga-
tást kapott, kettő kétszázezret, 
egy pedig hatvanezer forintot. 
Kővári László, a közgyűlés 
gazdasági és pénzügyi bizott-
ságának vezetője hangsúlyoz-
ta: ezek az összegek csupán 
kiegészítik a civilek által egyéb 
pályázatokon lehívható pénzt. 
Emlékeztetett: a klímaalap lé-
nyege a civil szféra bevonása 
és egyfajta szemléletformálás 

elősegítése. A Kárpát-meden-
ce felmelegedésének kapcsán 
elhangzott: ha Európában erő-
teljes hőemelkedés lesz érzé-
kelhető a következő években, 
az Magyarországon másfél- 
vagy kétszeresen mutatkozik 
majd meg. Szekszárd, hogy 
ennek hatásait minél jobban 
csökkentse, idén csatlakozott 
az uniós klímakutatási prog-
ramhoz. 

Megvitatásra került az ülé-
sen, hogy az uniós klímaprog-
ramban mely lényeges pontok 
érintik, érinthetik városunkat: 
ennek eredményeként a többség 
tenni kíván az egyre gyakoribb 
özönvízszerű csapadékvíz-elön-
tés károkozása ellen, de a hő-
hullámok-okozta egészségügyi 
problémák orvoslására is időt 
fordítanának. 

Kővári László leszögezte: a 
megyei területfejlesztési terv-
ben a Sárköz vízelveszetésének 
kiemelt feladata mellett további 
kerékpárutak építése is tervben 
van. A bringás útvonalak szál-

kai, őcsényi bekötése mellett a 
Sió töltésen a Dunától Siófokig 
is épül egy vonal, fejlesztve ezzel 
a megyei turizmust is. 

A közgyűlés gazdasági bi-
zottságának elnöke közölte: a 
nemrég átadott Kápolna tér 
hamarosan nemcsak kerékpár-
tárolókat, hanem asztalokat, 
padokat, illetve hulladékgyűjtő 
kelyheket is kap.

 Lévai Márton

„Üvegbe zárt szeretet”
A Tolna Megyei Család, Esélyteremtési  

és Önkéntes Ház rendhagyó adventi  
adománygyűjtést szervez.

Felkérjük Önöket, amennyiben rendelkeznek saját 
készítésű  befőttel, lekvárral, savanyúsággal,  

szörppel, stb.  és segíteni szeretnének nehéz sorsú 
embertársaiknak, akkor kérjük, 

egy-egy üveggel szíveskedjenek bevinni a lentebb 
felsorolt gyűjtő pontok valamelyikére

2014. december 15-ig 
Az adományok szétosztásában a Szent Erzsébet 

Caritas lesz az iroda segítségére.
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

 Szekszárd, Kadarka utca 17.
Szekszárdi Baka István Általános Iskola 
Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.

Szent József Iskola Központ 
Szekszárd, Garay tér 9.

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

Szekszárd, Zrínyi utca 78.
Szekszárdi 2. számú Óvoda, Bölcsöde és Családi 

Napközi
Szekszárd, Mérey utca 37-39.

és 
Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 

Ház, Szekszárd, Béla király tér 6.
Bízunk benne, hogy az Önök segítségével minél 

több rászorulóhoz
 eljuttathatunk egy kis házi készítésű finomságot.

Babits Mihály születésének 131. 
évfordulója alkalmából novem-
ber 26-án délután koszorúzásra 
került sor a költő szülőházánál, 
ahol ünnepi beszédet mondott 
Csillagné Szánthó Polixéna, 
Szekszárd humánbizottságának 
elnöke. 
Az eseményt követően dr. Hárs 
György Péter irodalomtörté-
nész, esztéta, főiskolai docens, 
a Magyarországi Otto Gross 
Társaság elnöke tartott előa-
dást Babits és a pszichoanalízis 
viszonyának témájában. A ren-
dezvény a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum szervezésében 
valósult meg. 

Meghívó Léleképítőre
2014. december 8.,

hétfő 18 óra

Merre tovább Magyarország? 
ifj. Hegedűs Loránt, a Ha-

zatérés temploma lelkipász-
torának előadása. Helyszín: 

Garay János Gimnázium 
díszterme, Szekszárd, Szent 
István tér 7-9. Minden ér-
deklődőt szeretettel hív és 

vár a Léleképítő házigazdája 
Dr. Tóth Csaba Attila

A BELÉPÉS DÍJTALAN
FIGYELEM!

élő közvetítést az interneten:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm
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Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket,  
hogy a Szekszárdi Vasárnap ez évi utolsó lapszáma 

2014. december 14-én jelenik meg. 
2015-ben első lapszámunkat január 18-án

vehetik kezükbe az olvasók.
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Dr. Simon Tamás: Két pohár bor nem probléma Magyarság a batyuban

Fogyatékkal is teljes életet élnek

Foltvarrott adventi csodák a Babitsban

A Magyar Rákellenes Liga a 
Nemzetközi Rákkutatási Szö-
vetség által összeállított Eu-
rópai Rákellenes Kódexhez 
hozzácsatolt még két pon-
tot, miután azt nem tartotta 
teljesnek. A tizenkét nem-
zetközi és további két hazai 
ajánlásról, illetve a megelőző 
szűrések fontosságáról tar-
tott előadást december 1-jén 
a szekszárdi városházán prof. 
dr. Simon Tamás, a Magyar 
Rákellenes Liga elnöke.

A rendezvényen, amelyen töb-
bek között Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, valamint Kővári 

László, a közgyűlés gazdasági és 
pénzügyi bizottságának elnöke 
is részt vett, Simon professzor 
elsőként a dohányzás rákkel-
tő hatását emelte ki, amely az 
összes rákbetegség egyharma-
dának kialakulásában játszik 
szerepet. Tüdőrákban a magyar 
férfiak halnak meg legtöbben, 
de a nők között is egyre gya-
koribb halálok: esetükben ez 
a betegség már meghaladja a 
mellrák arányát is – tudatta. 

A rákellenes ajánlások között 
szerepel az otthon, a munkahely 
füstmentessé tételének segítése és 
a magas testsúly mint rizikófak-
tor is, valamint a fizikai aktivitás 

fontossága. Az egészséges étke-
zésre való felhívást is az instrukci-
ók között találjuk: a teljes kiőrlésű 
szénhidrátok, főzelékek, illetve 
gyümölcsök bevitelét preferálja 
a nemzetközi szervezet, amely 
nélkülözhetetlennek tartja a vö-
rös húsok (marha, sertés, juh) 
elhagyását és a magas sótartalmú 
ételek kivonását étrendünkből. 

Dr. Simon Tamás szerint, ha 
már Szekszárdon vagyunk, két 
pohár vörösbor elfogyasztá-
sának semmiféle káros hatása 
nem lesz, ám szerinte a legjobb 
rákmegelőzés, ha egyáltalán 
nem iszik senki semmiféle alko-
holtartalmú italt. A Nemzetközi 
Rákkutatási Szövetség a túlzott 
napozástól és a szolárium-hasz-
nálattól is óva int, valamint fel-
hívja a figyelmet a napvédő kré-
mek használatára. A lakásban, 
munkahelyen szellőztetéssel kell 
kerülni a magas radonsugárzást.

Az Európai Kódex az anyate-
jes szoptatás rákkockázat-csök-
kentő hatását is hangsúlyozza; 
Simon professzor mindezen túl 
a hormonpótló terápia káros 
hatásairól tett említést, miután 
e beavatkozás növeli néhány rá-
kos megbetegedés kialakulásá-

nak kockázatát, ezért az effajta 
„gyógymódot” előzőleg „jól át 
kell gondolni” – mondta.

Szintén lényeges a szervezett 
rákszűrő programok rendszeres lá-
togatása, mellyel a férfiak esetében 
a vastagbélrák, a nőknél a mell- és 
a méhnyakrák kialakulásának 
kockázata csökken látványosan. 
Utóbbival kapcsolatban a megelő-
ző védőoltás beadását is javasolják. 
A kódex magyar kiegészítéseiről 
szólva a professzor a férfiak prosz-
tata-megbetegedéseinek szűrését 
emelte ki, miután tudvalévő: egy 
év alatt hatezer ilyen betegséget 
fedeznek fel, ebből kétezer esetben 
hatástalan a kezelés.

A tanácsok betartásával a pro-
fesszor szerint a rákbetegségek 
egyharmadával csökkennének. 
A rákos daganatok fele gyógyít-
ható, de csak abban az esetben, 
ha az érintett aktívan részt vállal 
önmaga gyógyításában – húzta 
alá dr. Simon Tamás.

A Rákellenes Liga szekszárdi 
csoportja által szervezett rendez-
vény második egységét Szent-
györgyi György volt Malév-pi-
lóta „Őcsénytől Jakartáig” című 
előadása tette még érdekesebbé. 

 HunEsz

Vezényelt történelem címmel 
tárta a szekszárdi olvasókö-
zönség elé az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtárban november 
27-én új kötetét Gazda József 
kézdivásárhelyi születésű 
művészeti író, szociográfus.

A Bethlen Gábor- és Tamási 
Áron-díjjal elismert, Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztjével és Magyar Örök-
ség-díjjal is kitüntetett alkotó 
úgy döntött, némileg stílust vált 
és szociográfiai értekezés helyett 
a teljes 20. századi magyar sorsot 
veti papírra egy sorsregényben 
Gogol, Dosztojevszkij vagy ép-
pen Thomas Mann nyelvezetén.

Az események ne csupán le 
legyenek írva: el is gondolkod-
tassanak – sommázta új művé-
nek koncepcióját az író, akinek 
kötete rávilágít arra: az idő nem 
halad, hanem bennünk telik, sa-
ját magunk változását jelenti.

Olyanok a magyar nyelv 
szavai, mint egy-egy gyémánt, 
amelyek egy mesehős szájából 

esnek ki folyamatosan. Csupa 
kép, lehetőség a lehetetlen meg-
fogalmazására – vallja a szerző, 
akinek vélekedése szerint va-
lamennyien beleszületünk egy 
népbe, kvázi a fogantatástól 
„benne van a batyunkban” ma-
gyarságunk: akkor is, ha nem 
tudunk róla. 

Az alkotó példaképe Bartók 
és Kodály, akik a zene nyelvén 
voltak képesek a legősibb ma-
gyar hagyományokból merítve, 
valami újat kihozni, modernebb 
világleírással, kifejezéssel élve. 

Gazda vadonatúj kötetének 
idővonala 1901. január kezdő-
dik és 2001. december 31-e, 
szilveszter éjszakájáig tart. A 
sorsregény központi települése 
Sóhajföld, amelyet Székelyföl-
dön és Magyarországon is el le-
het képzelni: főszereplője Géza 
és családja, akiknek huszadik 
századi sorsát kísérik végig a 
mű fejezetei, mindvégig drámai 
hatást keltve.

„Magányosabb lett az ember, 
az egy a milliók közül. Minden-

ki a maga útján megy, s elmegy 
társa mellett. Éljük milliós ma-
gányunkat, magányt a milliók 
között. Elvitte a század az ősi 
szokást (…) Ne legyenek ha-
gyományaid, ne legyenek közös 
imáid, ne érezd, hogy egy nem-
zet része vagy, egy nemzet része, 
s ez a nemzet erőt ad neked, az 
együvé tartozás erejét…” – hall-
hatták a jelenlévők Németh Ju-
dit könyvtárigazgatótól a Hét 
Krajcár Könyvkiadó gondozá-
sában megjelent Gazda-kötet 

búcsúgondolatait, amelyben az 
író által oly sokszor emlegetett 
batyu-motívum is előkerül. 
Ezekben vitték el Gazda József 
szerint a régiek közös imáikat, 
énekeiket, mi pedig jogosan te-
hetjük fel a kérdést 2014 utolsó 
napjaiban: az újak hozhatnak-e 
magukkal olyan batyut, amely-
ből magyarságunk bátran épít-
kezhet tovább, avagy e tekin-
tetben már a huszonnegyedik 
órában vagyunk?

 Gyimóthy

A család köré épített tema-
tikával tartott immár máso-
dik alkalommal rendezvényt 
szerdán, a Fogyatékosok Vi-
lágnapja alkalmából a Tolna 
Megyei Család-, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház.

Stölkler-Szabó Edit, a szerve-
zet vezetője elmondta: szeret-
nék felhívni a figyelmet arra, 
hogy a fogyatékkal élő ember-
társaink is képesek teljes életét 
élni, legyen bár annak tere a 
család, vagy valamely szociális 
intézmény. Mindezt a dr. Garay 
Zoltánné irányította Értelmi 
Fejlődésükben Akadályozot-
tak megyei szervezetének tag-
jai által elmondott személyes, 
megindító történetek alá is tá-
masztották.

A világnapi rendezvényt a 
fogyatékossággal élőket tömö-
rítő megyei szervezetek tag-
jainak munkáiból szervezett 
kiállítás vezette fel. A falakon 
látható fotókat, festményeket, 
kézimunkákat, kerámiákat – és 
persze magukat az alkotókat – 

Csillagné Szánthó Polixéna 
ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe. A város humánbizottsá-
gának elnöke hangsúlyozta: „a 
tárlat bizonyítja, hogy azok is 
lehetnek tehetségesek, akiktől 
máshonnan elvett valamit a 
Jóisten”. 

A program zárásaként a me-
gyei kormányhivatal rehabili-
tációs szakigazgatási szervének 
igazgató-helyettese, Hosszúné dr. 
Ágó Krisztina a mindennapok-
ban hasznosítható információkat 
osztott meg a jelenlevőkkel. 

 - fl -

A PTE Művészeti Iskola tánc-
tagozata növendékeinek 
koreográfiái színesítették a 
„Szekszárdkörnyéki” Foltvar-
ró Egyesület hagyományos 
adventi kiállításának megnyi-
tóját december 2-án a Babits 
Kulturális Központban. A de-
cember közepéig látogatha-
tó tárlaton újrahasznosított, 
steppelt, fércelt ruhaanya-
gokból készült, karácsonyi 
hangulatú remekműveket 
tekinthet meg az érdeklődő. 

„A foltvarrás együtt jár a ka-
ritatív tevékenységgel: azért 
is dolgozunk, hogy segítsük 
egymást” – mondta a Babits 
Kulturális Központ márvány-
termében az egyesület vezetője, 
Acélosné Solymár Magdolna, 
utalva arra, hogy a tagok a tár-
laton rendezett tombola be-
vételéből a művészeti nevelést 
ápoló Baka István Alapítványt 

kívánják támogatni. „Tizenöt 
esztendeje otthona a közösség-
nek a Babits, pár éve pedig új 
háziasszonyra is szert tett Csa-
bai Zsuzsanna személyében, aki 
nélkül nem jöhetett volna létre 
a kiállítás” – emelte ki Acélosné, 
aki megemlékezett idén elhunyt 
tagjukról, Csuprik Lászlóné 
Ibolyáról, egyesületük egykori 
gazdasági vezetőjéről is. 

A megnyitón Baka István 
költő, műfordító testvére, Baka 
Zsuzsanna szólt a művész nevét 
viselő alapítvány céljairól. El-
mondta, hogy a szervezet évente 
felváltva szervez irodalmi tábo-
rokat Szekszárdon és Szegeden, 
az alkotó munkásságához köt-
hető helyszíneken. Közösségük-
höz szavalóverseny életre hívása 
is kötődik, amelyen határon 

túli magyarok is részt vesznek, 
illetve – Baka-művek kiadásán 
túl – más írók, költők műveinek 
megjelentetését is elősegítik. 
2015-ben Baka-emlékév lesz, az 
ennek keretében szervezett diák-
rendezvények, iskolai előadások 
támogatására fordítják majd a 
kiállítás tombolabevételét. 

Az eseményen Orbán György 
egy Baka-költeményt adott elő, a 
Babits Kulturális Központ igazga-
tója, Halmai-Nagy Róbert pedig 
méltatta az egyesület hagyomá-
nyait, kiemelve: patchwork-mun-
kájuk, azaz elhasznált textildara-
bok újrahasznosításával végzett 
tevékenységük példaértékű, hiszen 
általa a társas- és a kreatív készség 
is fejlődik, nem beszélve annak 
személyiségfejlesztő, egyén- és kö-
zösséggazdagító hatásáról. A kü-
lönleges adventi foltvarrott csodák 
tárlata december 16-ig, hétköznap 
10-18-ig, szombaton 8-14 óráig lá-
togatható.  Gyimóthy
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Karácsonyi Akció!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.cphautomat.hu (00031)

Önnek van már ajándéka?
Nálunk 5-15% 

árengedménnyel
vásárolhat 

a készleten lévő
gépekből!

Nyitva: H-P: 13-17 óráig,
Szo.-V: 9-13 óráig

Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.
(00022)

Karácsonyi vásár
december 10-23-ig a 

Scholl Referencia Szaküzletben
minden

Scholl  lábbeli: -50 %
Berkemann lábbeli: -30 %

Gyermekcipők: -40 %

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
december 10., szerda 17 órától

(00033)

(00029)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00008)

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

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00018)

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

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

DECEMBER 10-én,
szerdán 8.00-13.00 óráig

(00030)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

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

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

törölközők
• Műszálas téli paplan: 3.200 Ft

• Gyapjúval töltött téli
paplan: 5.200 Ft

• Kétszemélyes paplan, pléd is 
kapható!

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

(00017)

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

(00016)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2014. december 1-31-ig tart.
(00024)

Hivatalos
KRESZ tanfolyam

otthonról, 5000 Ft-ért.
Az akció dec. 31-ig tart.
További információk a

www.mazsiautosiskola.hu
oldalon találhatóak.

Tel.: 30/9379-204
(00027)

Ünnepi akciók a
Garay Élménypincében!

Ötöt � zet, hatot vihet!

Vásároljon 5 palack bort
és egy hatodikkal

mi ajándékozzuk meg Önt!

További
információ:

Tel.: 06-20/401-46-51
garaypince@garaypince.hu

www.garaypince.hu

(Az akció érvényes a készlet erejéig! A két akció össze nem vonható!)

Remete Borpince
Olaszrizling
 1.190 Ft
Ferger Módos 
Borászat
Olaszrizling 790 Ft

Állítsa össze saját karácsonyi válogatását alábbi akciós borainkból:
Fekete Borpince
Misztérium
 2.290 Ft

Twickel Szőlőbirtok 
DGZ Merlot
 2.490 Ft

Bodri Pincészet és Szőlő-
birtok
Optimus QV
 5.990 Ft

Nagy Pincészet
Kékfrankos
 1.590 Ft

Németh Család
Pincészet
Bezerédj Cuvée 4.900 Ft

Fekete Borpince
Olaszrizling
 1.990 Ft
Schieber Pince
Solutio Perfecta
 2.890 Ft
Németh János 
Pincészet
Merlot 2.990 Ft

További
információ:
Tel.: 06-20/401-46-51

garaypince@garaypince.hu
www.garaypince.hu

(Ö00001)

(Ö00002)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 30-ai rejtvényünk megfejtése: Zilahy Lajos, A Dukay család

Színház a Babitsban
December 20., szombat
11.00 óra
HOLLE ANYÓ – CSALÁDI 
MATINÉ A Budapest Tánc-
színház előadása, 4–10 éves ko-
rig ajánlott. A Grimm testvérek 
kedves és tanulságos meséje 
emberi erényekről és az igaz-
ságról, amelyben mindnyájan 
bízunk. Sok tánccal és vidám-
sággal, ami a Budapest Tánc-
színház új programjában azzal 
az eltökélt szándékkal készült, 
hogy Magyarországon is idő-
ben megmutassák és megértes-
sék a táncművészet értékeit és 
szépségeit a fiatal korosztállyal, 
hogy kultúra- és művészetsze-
rető felnőttek váljanak belőlük. 
Koreográfus: Földi Béla. Jegyá-
rak:1400 Ft, 1700 Ft, 1990 Ft.

Időpontváltozás!
2014. december 19., 19.00 óra
Orfeum bérlet, 2. előadás: 
Topolcsányi Laura: Doktornők 
- zenés vígjáték az 1. világhá-
ború hősnőiről. Centenáriumi 
bemutató az I. Világháború 
hőseinek tiszteletére!
1914 decemberének utolsó 
napjaiban Vilmos császár sza-
vai – „mire lehullanak a fale-
velek, győztes katonáink már 
itthon lesznek” – üresen ko-
pognak a fagyban. Az egyik tá-
bori kórházban Hugonnai Vil-
ma, az első magyar doktornő, 

valamint fiatal doktornőkből és 
ápolónőkből álló csapata gon-
doskodó szeretettel, szaktudás-
sal gyógyítja a frontról érkező 
sebesült katonák testi és lelki 
sebeit. Karácsony van – ami-
kor a szeretet vágya felfokozó-
dik, ám a szenvedés és magány 
súlya is megtöbbszöröződik. A 
kinti világból megrendítő hír 
jön: a frontokon a katonák el-
hagyták lövészárkaikat, a sem-
leges zónában égő gyertyákkal 
karácsonyi dalokat énekelnek, 
egymást öleli és ajándékozza 
– szivarral, édességgel, kabát-
gombbal – francia és német, 
orosz és magyar katona. Az 
emberség tehát nem veszett 
még ki egészen! A barakk 
kórház alkalmai lakói e hírtől 
fellelkesülve karácsonyfát állí-
tanak, ajándékot készítenek, és 
színházi előadást varázsolnak a 
semmiből. S milyen végtelenül 
reménnyel teli lény az ember: 
ebben a félholt világban a rög-
tönzött kulisszák mögött való-
ságos szerelem szövődik...
Szereposztás: Bencze Ilona (Já-
szai Mari-díjas), Rárósi Anita, 
Bódi Barbara, Jankovits József, 
Győri Péter, Vásári Mónika, 
Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay And-
rás, Szabó Anikó. Rendező: Ár-
kosi Árpád (Jászai Mari-díjas). 
Jegyárak: 3300-3500 Ft. 

AGÓRA MOZI

December 8-10. 19:00
AZ ÉHEZOK VIADALA: A KI-
VÁLASZTOTT – ELSŐ RÉSZ
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel!

December 8-10. 17:00 
A MADAGASZKÁR PING-
VINJEI 3D Színes szinkroni-
zált amerikai animációs családi. 
Korhatár: 6 éven felülieknek.

December 11. 17:00 és 
december 12-13. 15:00 és 17:00
PADDINGTON Színes szinkro-
nizált angol-francia családi vígjá-
ték. Korhatár: 6 éven felülieknek.

December 11-13. 19:00 
DUMB ÉS DUMBER KETTYÓ
Színes szinkron+feliratos ame-
rikai vígjáték.Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 110 perc.

A Mentálhigiénés
Műhely Önkéntes

Központ
Nyugdíjas Tagozata
2014. december 12-én,

(pénteken) nyugdíjasoknak 
ingyenes számítógépes tan-

folymot szervez. Későbbi 
időpontok megbeszélés sze-

rint. Érdeklődni és jelentkez-
ni lehet irodánkban a 

Szent István tér 10.
 (a Mozi mellett) kedden és 
pénteken 8-10 óráig, vagy a 
06-20-415-48-67 telefonon.
Szeretettel várunk minden 

érdeklődő nyugdíjast.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Közgyűlése
Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

54. §-a alapján
2014. december 18. napján 
(csütörtökön) 17 órától tartja
2014. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás témája: 
Szekszárd az élhető város
A közmeghallgatás helye: 

Polgármesteri Hivatal 
konferenciaterem

(Szekszárd, Béla király tér 8.)
A közmeghallgatásra 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése minden érdeklődő állam-

polgárt tisztelettel vár.
Ács Rezső s.k. polgármester

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA

Ács Rezső polgármester
2014. december 8. (hétfő)

16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., 

polgármesteri tárgyaló

Szekszárdi Karácsonyváró
Béla király tér 

december 5- 21.

2014. december 6 -21.
minden nap
17 óra: Élő szeretettel ember-
társainkért. Civil szervezetek 
karácsonyi műsora.

2014. december 14.
10 óra: Karácsonyi kincses-
ház a Babits Mihály Kulturális 
Központtal.

2014. december 22.
18 óra: Madrigál kórus kará-
csonyi koncertje a Művésze-
tek Házában.

Kézművesek, helyi termékek, 
sült gesztenye, forralt bor, 
kézműves sör... 

„Egy óra belőlünk” adventi hangverseny
2014. december 11. (csütörtök) 17 óra, díszterem

Közreműködnek:
klarinét – Valentiny Anett 
(9.A), német énekkar – kísér: 
Keller Antal (harmonika), nép-
dal – Benics Evelin (9.C), fuvola 
– Kövecses Kamilla (13.C), kla-
rinét – Sziegl Benedek (12.A), 
zongora – Sándor Dániel (12.D), 
fuvoladuó – Elblinger Éva (10.B) 
és Kövecses Kamilla (13.C), kí-
sér: Lozsányi Tamás orgona- és 
zongoraművész. Vers – Ionescu 

Raul (8.E), Csizmadia Dóra (7. 
oszt), Fábián Nikolett (11.B). 
Klarinétduó – Sziegl Benedek 
(12.A) és Valentiny Anett (9.A). 
Szólótercett – Barsi Julianna 
(9.D), Nagy Lilla (9.D), Bogár 
Diána (12.C), Garay vonósné-
gyes – Daradics Dóra (10.D), 
Mácz Andrea (10.A), Miller Oli-
vér (8.E), Lévai Barnabás (Gyak.
Isk. 6. oszt.). A műsort ismerte-
ti: Kiss Krisztián (12.D).

A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör
December 7-én, vasárnap

délután 3 órakor
Mikulás ünnepséget tart
a Szent István Házban

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
Az ünnepi műsort a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskola 5. osz-
tályos diákjai és a Társaskör 
tagjainak gyermekei, unokái 
adják. Örömmel vennénk, ha 
egy kis süteményt hozna ma-
gával és így segítene abban, 
hogy a jelenlévők egymást 

megvendégeljék. A gyerme-
kek megajándékozásáról a 
Társaskör gondoskodik.  

Szeretettel várjuk gyemekeivel, 
unokáival!

Rehabilitációs foglalkoztató
állást hirdet megváltozott

munkaképességű 
munkavállalóknak

intézményi portaszolgálat 
ellátására Szekszárdon.

Érettségi, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat előnyt jelent! 

Tel.: 74/315-103
(00035)

Legszebb ajándék a könyv
Sas Erzsébet 2014. december 10-én (szerdán) a Belvárosi  

Kávéházban, délelőtt 10 órától este 7 óráig, karácsonyi ajándék áron 
dedikálja új könyvét, melynek címe: „Áldott gyermekkorom”. 

A szerző minden kedves olvasóját szertettel várja.

ÖRÖMHÍR

„Tegyétek egyenessé az Úr
 ösvényeit!”  (Mk 1,1-8)

Advent egyik legnagyobb alak-
ja Keresztelő Szent János, aki 
az Úr Jézus útkészítője, aki 
egyengette az utat az emberek 
lelkében a Megváltó fogadásá-
ra. Ezt az útkészítést Keresztelő 
János kemény felszólítással kez-
di: Térjetek meg, elközelegett a 
mennyek országa.

Mi a bűn? Erre sokan és sokfé-
leképpen válaszolhatnának, mert 
az egyik embernek a kisebb dolog 
is bűnnek számit, míg a másik 
ember a súlyosabbakat sem tartja 
bűnnek: ez az a bizonyos „nem öl-
tem, nem gyilkoltam, tehát nincs 
bűnöm”-felfogás. Pedig hány és 
hány olyan bűn van, amikor lel-
kileg gyilkoljuk a másikat azzal, 

hogy veszekszünk, hogy harag-
szunk, durváskodunk. Hány és 
hány emberi kapcsolatot ölünk 
meg azzal, hogy nem figyelünk 
a másikra, hogy csak magunkra 
gondolunk

Egyházunk azt tanítja, hogy 
a bűn az, ha olyat teszünk, amit 
Isten tilt, vagyis ha nem tartjuk 
meg az ő parancsait. Természe-
tesen akkor válik valami súlyos 
bűnné, ha a tett tudatos, akarva 
történik. Vagyis attól nem kell 
félni, hogy véletlenül bűnt kö-
vettem el: véletlenül nem lehet 
sem bűnt elkövetni, sem elkár-
hozni nem lehet véletlenül. Ah-
hoz egy tudatos, megfontolt Is-
tennel való szembeszegülés kell.

Keresztelő János szavai nyo-
mán keressük meg a saját éle-
tünkben mindazokat a völgyeket, 

amiket fel kell tölteni, mindazo-
kat a dombokat, amiket le kell 
faragni, hogy egyenes út vezessen 
a szívünk és Isten között, szívünk 
és a másik ember szíve között.

Egy frappáns mondást olvas-
tam: „Az élet azért szép, mert 
mindig újrakezdhető.” Ez igaz 
Istennel kapcsolatban, mert min-
dig újrakezdhetünk a bűnbánat 
által, de igaz kell hogy legyen 
emberi kapcsolataimban is. 

Tudjak újrakezdeni és tudjam 
elfogadni mások újrakezdését, 
mert akkor életemet valóban az 
igazság, a szeretet és a békesség 
fogja eltölteni, ami magával hoz-
za a boldogságot már most földi 
életünkben, és ezáltal nyerhetjük 
el az örök boldogságot. Ámen.

Bacsmai László
plébános
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Trend Minőség Szakértelem

Bronz vasárnap
10%

Ezüst vasárnap
15%

Arany vasárnap
20%

kedvezmény!
Az akció csak a készleten lévő 

termékekre vonatkozik.

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30

Szekszárd, Rákóczi u. 15.
74/312-234

(00004)

(00025)

Igazi OLASZ PIZZA
Szekszárdon kedvező áron!

Megnyitott a Trattoria da Matteo vendéglő a 
Nefelejcs közben! Kóstolj bele Olaszországba!

Szekszárd belterületén a házhoz 
szállítás INGYENES!!!

Ünnepi nyitva tartás, étlap:
www.matteopizzapasta.hu

Rendelés, asztalfoglalás: 74/407-000
(Hétfő szünnap, kivéve dec. 22. és 29.! Dec. 26.-án NYITVA vagyunk!)

KÍNÁLATUNKBÓL:
• pizzák,
• tészták,
•  tengeri halas étel-

különlegességek,
• saláták,
• desszertek…

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00023)

Szekszárdon, a Piactéren 
a Díszállat Kereskedés 

várja régi és új vásárlóit 
a megszokott helyen, 

kibővült áruválasztékkal és 
folyamatos akciókkal.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00 és szombat 7.00-12.00
(00005)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 8-tól december 13-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00006)

december 8. december 9. december 10. december 11. december 12. december 13.

„A”

Lencsegulyás Burgonyaleves Májgaluska 
leves Paradicsomleves Karalábéleves Marhahúsleves

Csokis gombóc, 
gyümölcs

Sült tarja, röszti, 
gombamártás

Zöldborsó-
főzelék, sertés 
sült, gyümölcs

Stefánia vagdalt, 
főtt burgonya, 
párolt vöröská-

poszta

Zúzapörkölt, 
tészta, savanyú-
ság, gyümölcs

Tarhonyáshús, 
savanyúság, 

gyümölcs

„B”

Vegyes 
zöldségleves Burgonyaleves Májgaluska 

leves Paradicsomleves Karalábéleves

Spagetti carbo-
nara, gyümölcs

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Rántott brokkoli, 
párolt barnarizs, 

tartármártás

Sült csirkecomb, 
tavaszi

tésztasaláta

Natúr csirkemell, 
párolt rizs,

fokhagyma-
mártás

„C”

Vegyes 
zöldségleves Burgonyaleves Májgaluska 

leves Paradicsomleves Sertésraguleves Marhahúsleves

Brokkolifőzelék,
sült szafaládé

Erdélyi rakott 
káposzta

Pulykapaprikás, 
galuska, savanyú-

ság, gyümölcs

Rántott hal, 
burgonyapüré, 

savanyúság

Túróval töltött 
zsemle,

vaníliasodó

Meggymártás,
főtt hús ,

pirított dara

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

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

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

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

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

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

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

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

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

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

(00032)

akár 5900 Ft/g
Részletek az üzletben.

7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 23.
Telefon: 06-74/315-994

AKCIÓ
Arany ékszer

10-20 %
Ezüst ékszer

10-30%
Porcelán

10%

(0
00

20
)

A tervek szerint halad az új vízbázis építése
A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011- 
0002 azonosítószámú, „Szekszárd 
Megyei Jogú Város hosszútávon 
egészséges ivóvízzel való ellá-
tása” című pályázat kivitelezési 
munkáinak sajtó-nyilvános be-
mutatására került sor december 
1-én, a szekszárdi városházán.

Az önkormányzat, a kivitelező, 
az üzemeltető, valamint a közre-
működő hatóságok, szervezetek 
képviselőit Ács Rezső köszöntette. 
Szekszárd polgármestere emléke-
zetett: a megyeszékhely életében 
kulcsfontosságú beruházás, az új 
vízbázis kiépítése a maga bruttó 
6,5 Mrd forintos összegével a leg-
nagyobb léptékű fejlesztés a város 
történetében. Ács Rezső elmondta: 
a még 2008-ban indult program öt 
év alatt jutott el a nyertes pályáza-
tig, amely a város számára legked-
vezőbb variációt, vagyis új vízbázis 
kiépítését támogatta. A polgármes-
ter szerint az sem mellékes, hogy a 
több milliárdos beruházás a város-

nak és polgárainak egyetlen forint-
jába sem kerül.

Szűcs Tamás, a kivitelezést vég-
ző Duna Aszfalt környezetvédelmi 
projektek területi igazgatója előadá-
sából megtudhattuk: a Fadd-Dom-
borihoz közeli Duna-parton épülő 
nyolc parti szűrésű kút napi 7000 
köbméter ivóvizet termel majd. A 
víz a Bogyiszló külterületén meg-
építésre kerülő új víztisztító érinté-
sével, egy 18 km hosszú, 400 mm-es 
távvezetéken jut el a megyeszék-
helyre, ahol a jelenleg is működő 
vízműtelep végzi majd az utókeze-
lést. Szűcs Tamás szerint a kivite-
lezési munkálatok a tervek szerint 

haladnak: a bogyiszlói vízműtelep 
szerkezetileg kész, az üzemcsarnok, 
a dekantált-víz tározók is elkészül-
tek már. Jelenleg is zajlik többek 
között az udvari vezetékek fekteté-
se, a zárkamra falainak építése és a 
kutak fúrása. A készültség már eléri 
a 45%-os szintet. A munkák befe-
jezése 2015 nyarára, a próbaüzem 
beindítása jövő őszre várható.

Az üzemeltető ERÖV Zrt. kép-
viseletében Katona Ferenc mű-
szaki igazgatóhelyettes elmondta, 
hogy a szekszárdi vízműtelepen a 
zavartalan vízellátás biztosítása ér-
dekében a meglévő műtárgyak és 
berendezések fejlesztése is megtör-

ténik. A telepen többek között egy 
új hálózati szivattyúegység épül. 
A gépészeti fejlesztéseket az üze-
meltető igyekszik úgy elvégezni, 
hogy azok ne okozzanak zavart a 
szolgáltatásban. Katona Ferenctől 
megtudtuk, hogy a város egészsé-
ges ivóvízzel való ellátásához kár-
mentesítő szivattyúzást végeznek 
a korábbi víznyerő kutaknál. Ezt 
a tevékenységet 2012 júniusáig tá-
mogatta az állam, azóta a szolgál-
tatónak a kármenetesítés évi 50-60 
millió forintjába kerül.

Az új vízbázis várható élettartama 
50 év, felújításokkal azonban ennél 
jóval hosszabb időre biztosíthat 
egészséges ivóvizet Szekszárdnak. 

(00028)
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Szekszárd újra a sportlövészet egyik fellegváraTízévesek az atlétika szekszárdi zászlóvivői
Nagyjából az a kép fogadta a 
betérőket az elmúlt hétvégén a 
szekszárdi városi sportcsarnok-
ban rendezett Hungarian Open 
nemzetközi légfegyveres ver-
senyen, mint huszonkét évvel 
ezelőtt: labdák, kapuk és más 
kellékek ezúttal a háttérben, 
puskás, pisztolyos, beöltözött 
sportemberek százszámra az 
előtérben, komoly lőállások a 
küzdőtér északra néző, hosz-
szanti oldalán. Kellett a csar-
nok tágassága, átláthatósága, 
az elkülönített edzőtermek 
bevetése a kényelmes, problé-
mamentes versenyzéshez.

A nyolc ország mintegy hatvan 
versenyzője mellett a magyar 
élmezőny közel százötven sport-
lövővel képviseltette magát a 
három versenyszám (légpuska, 
légpisztoly, futócéllövés) szom-
bati és vasárnapi megméretésein.

Megnőtt a versenyzők száma a 
sportlövészet egészén belül nép-
szerűnek számító légfegyveres 
számokban. Fiatalodik a sport-
ág és maradnak a huszonévesek, 
akik közül a legrátermettebbek 
már komoly riválisai tudnak 
lenni a sportág olyan nemzet-
közi kiválóságainak, mint a lég-
puskás háromszoros világbajnok 
Sidi Péter, a szintén puskás Mis-
kolczi Julianna, a futó céllövő 
Sike József, a légpisztolyosoknál 
Papanitz Zoltán vagy éppen a 
pécsi Csonka Zsófi.

A fiatalok közül a legfőbb 
trónkövetelő Péni István lehet, 
aki Szekszárdon megnyerte a 
férfi puskások versenyét. Azzal 
a 631 körrel, amit az első napi 
alapversenyben teljesített, majd 
a fináléban „összelőtt” 209,3-al 
bármelyik világversenyen, még 
a felnőtt olimpián is jó esélye 
lenne a dobogós helyezésre. 
Idei ifjúsági olimpiai bajno-
kunk nemrégen fejezte be az 
alapozást, ez volt az új évadra 
készülve az első komoly verse-

nye. Nagy ellenfele lesz már az 
idén Sidi Péternek, aki végül is 
úgy döntött, hogy nem indul 
el a Hungarian Openen. „Ez a 
rivalizálás nagyon jó minden-
kinek, húzzák egymást fölfelé. 
Szerencsére egy-egy nemzet 
két-két versenyzőt tud elindíta-
ni az olimpián, akár mind a ket-
ten ott lehetnek” – jegyezte meg 
Győrik Csaba, a magyar sport-
lövők szövetségi kapitánya. 

Habár megeshet, hogy a ko-
máromiak junior tehetsége, 
Nagy Sándor tiltakozna, hogy 
két (fő)szereplősnek állítjuk be 
a sportpuskát... Ő másnap, a ju-
niorok és a felnőttek összevont 
versenyében Pénit megverve 
207,7-es körrel nyert, és Veres 
Ádám is jóval jobbat lőtt az előző 
napi, a jelekből ítélve akkor ma-
gából mindent kiadó győztesnél. 

A légpuskások között a nőknél 
is jelét adta nemzetközi kvalitá-
sainak egy 16 éves lány, Toma 
Dorina. Az UTE ifjúsági ver-
senyzője az igen erős mezőny-
ben is kvalifikálni tudta magát a 
fináléba, ami két kitűnő magyar 
sportlövő külön harcát hozta.

Az első napon meglepetésnek 
számított, hogy Veres Kata 0,7 
körrel legyőzte az aktuális Eu-
rópa-bajnok, Európa-csúcstartó 
Miskolczi Juliannát, akit ez arra 

ösztönzött, hogy másnap 207,3 
körnél meg sem állva jelezze a 
fiatalabb honfitársnak: ki az úr 
(hölgy) – nem csak idehaza, ha-
nem Európában is.

A légpisztolyosoknál még vas-
kosabb az utánpótlás-háttér, de 
talán a konkurencia is nagyobb. 
Itt vannak a szerbek és a horvátok 
– velük csatáztak a mieink a do-
bogós helyezésekért Szekszárdon. 

Az első napon a férfiaknál a 
horvát Kacavenda, a nőknél a 
világbajnoki címmel is büsz-
kélkedő szerb Arunovic győ-
zelmével zárult a verseny, ám 
a vasárnapi folytatásban már 
Nemes Adrien állhatott fel az 
ünnepélyes eredményhirdetés-
nél a dobogó legfelső fokára, a 
férfiaknál pedig Antal Balázs. 
Csonka Zsófia, aki az egyik leg-
nagyobb név a pisztolyosoknál 
a női szakágban, mindkét na-
pon 3. lett, amivel időarányosan 
elégedett volt a pécsi klubhoz 
tartozó sportlövő.

A futócéllövésben az erőviszo-
nyok alapján szinte garantált volt, 
hogy a négyes döntőkben az idei 
csapat Európa-bajnokságon máig 
érvényes világcsúccsal nyerő vé-
bébronzérmes Sike József–Boros 
László–Tasi Tamás-trió  mind-
egyike ott lesz – és az amúgy 
legfőbb rivális olaszok egyike 

kerülhet be még a medálfinálék 
kvartettjébe. Bejött a papírforma, 
s a fő kérdés csak az volt, hogy ki 
nyer a fiaink közül. A felnőtteknél 
mindkét versenyszámot (40 lövé-
ses, 30 + 30 lövéses) a csapattár-
saknál végig keményebben, ösz-
szeszedettebben versenyző Boros 
László nyerte.

A szekszárdi Hungarian Open 
nagy elégedettséget vívott ki. Ba-
logh László, a szekszárdi szerve-
zőbizottság elnöke az elismerés 
jeléül egy újabb nagyszerű aján-
dékot, egy professzionális légpus-
kát vehetett át a Magyar Sport-
lövő Szövetség elnökétől, Nagy 
Györgytől. „Újraalakult lövész-
klubunk már ősszel is kapott egy 
olyan puskát az országos szövet-
ségtől, amellyel olyan világklasz-
szis gyakorol, mint például Péni 
István” – utalt a korábbi aján-
dékra, örömének is hangot adva 
Balogh László, az egykori sikeres 
súlyemelőedző, sportvezető, aki-
nek a további aktív szervezőmun-
kája, menedzseri erényei nélkül 
nehéz elképzelni egy viszonylag 
gyorsan fejlődési pályára állí-
tott új Szekszárdi Lövészklubot. 
(Mint emlékezetes, Baloghnak 
szerepe volt a versenyszerű lövé-
szet szekszárdi létrejöttében is bő 
két évtizeddel ezelőtt). 

Hogy lesz-e jövőre is Hunga-
rian Open Szekszárdon? Nos, 
biztosan nem – merthogy jövőre 
nem rendezik meg, de olyannyi-
ra egymásra talált újra a szövet-
ség és a város, hogy szinte bizo-
nyos: a jövő évi versenynaptár 
valamelyik fontos versenyét – ha 
akarja – Szekszárd rendezheti.

A verseny bebizonyította: jó 
volt rendbe tenni a magyar si-
kersportág hátországát, létre-
hozni komáromi székhellyel egy 
minden igényt kielégítő edzés-
központot, a kormány sportbarát 
támogatásából pedig jelentős ösz-
szegeket juttatni a nehézségeik el-
lenére is eredményes, kisebb-na-
gyobb klubokhoz. B. Gy.
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Kézilabda: küszöbön az  
őszi elsőségről döntő meccs

A női kézilabdázás második 
vonalának (NBI-B) nyugati cso-
portjában már harmadik éve 
sajátos Szekszárd-Budaörs harc 
zajlik a bajnoki címért. A tavalyi 
bajnokságban, Szekszárdon az 
erejüket demonstráló főváro-
siak 12 perccel a vége előtt 4 
góllal is vezettek, de szédüle-
tes hajrával ikszre mentette 
a meccset a Tabajdi-csapat. A 
december 14-ei csoportranga-
dó a városi sportcsarnokban 16 
órakor kezdődik.

A két csapat legutóbbi, budaörsi 
meccse abszolút a bajnoki cím-
ről volt hivatott dönteni. Április 
13-án lányaink mindegyike a 
legjobbját nyújtotta. A Fauszt–
Gulya–Farkas szekszárdi belső 
hármas rendre nyitotta a védőfa-
lat, és aki helyzetbe került, be is 
lőtte a gólokat. 28-19-el hengerelt 
a későbbi bajnok, amely elhallgat-
tatott cirka 950 nézőt. A maradék 
úgy ötven – köztük a szekszárdi 
B-közép – a legboldogabb percei 
közé sorolja ezt az egy órát.

Most újra Szekszárd-Budaörs 
– az idei első megint itthon. 
Nincs már Fauszt, nem játsz-
hat Gulya Kriszti, ez komoly 
vérveszteség egy ilyen rangadó 
előtt. A Budaörs lényegében a 
tavalyi csapattal szerepel, és ha 

nem is veri nagydobra, most is 
a bajnokság megnyerésére és 
az NB I-es feljutásra készül. Az 
FGKC pedig arra, hogy rejtett 
energiatartalékait mozgósítva, 
pillanatnyi legjobb tudását pre-
zentálva, a parkettet felszántva, 
a közönséget kiszolgálva – ha 
egy mód van rá – újra nyerjen.

„Ismerjük ellenfelüket, az ál-
taluk képviselt dinamikus játék 
megtörése a feladat” – mond-
ta a jövő vasárnapi rangadóval 
kapcsolatban Tabajdi Ferenc, az 
FGKC edzője. „Meg kell olda-
nunk a szélső védekezést, az ott 
nagyon gólerős Földes-testvérek 
semlegesítését. Átlövő poszton 
most sem látom őket erősebb-
nek nálunk. Meglátásom sze-
rint a védekezés keménysége, 
szervezettsége döntő tényező 
lehet. Amit az elmúlt hétvégén 
Győrben bemutattunk, az kellő 
alap, ezt kell még hosszabb idő-
re megnyújtanunk a Budaörs 
ellen. Persze a hőn óhajtott győ-
zelemhez kell megint két-három 
kiemelkedő teljesítmény, mert a 
Budaörs több azonos értékű já-
tékossal rendelkezik, mint mi. 
Hogy mi lesz az alaptaktikám? 
Lelassítani, a fal előtti játékra 
kényszeríteni őket” – tette hozzá 
a tréner.

 B. Gy.

420 versenyző állt rajthoz 
november harmadik hétvé-
géjén Sötétvölgyben, a gyer-
mektábor előtti tisztáson. 
Mikrobuszok, buszok, autók 
érkeztek az ország minden 
részéből, Gyulától Szombat-
helyig, Zalaegerszegtől Mis-
kolcig. A Sportélmény Ala-
pítvány méltón ünnepelhette 
10. születésnapját.

A rendezvényen egyszerre három 
verseny zajlott: a VII. Twickel Sző-
lőbirtok mezei futóverseny-soro-
zat döntője, a Mezei Futó Magyar 
Liga 2. állomása és a Sport XXI. 
program dél-dunántúli régiójá-

nak mezei versenye. Az ősz ezen 
a napon a legszebb arcát mutatta, 
így nagyon jó verseny kereke-
dett a koprodukcióból: egymás 
után zajlottak a versenyek a mini 
kategóriától a felnőttig, érmek 
és ajándékok találtak gazdára a 
befutónál. A férfiak kilenc kilo-
méteres versenyét a békéscsabai 
Gregor László, a női 7,5 km-t a fő-
városból érkező Mezei Zita nyerte. 
A legjobb szekszárdi eredményt a 
serdülőben ezüstérmes Szemerei 
Levente és a miniben második 
Andi Péter érte el. A négy állo-
másból álló sorozat végén értékes 
ajándékutalványokat kaptak a 11-
15 éves versenyzők.

A Sportélmény Alapítvány, 
mely alapító okiratában az at-
létikát, minden sportok király-
nőjét, minden sportág alapját 
tűzte zászlajára, 2004 novembe-
rében kelt életre és az elmúlt év-
tizedben rendszeresen jelen volt 
városunk, megyénk, régiónk 
mindennapjaiban, több formá-
ban igyekezett lehetőséget nyúj-
tani az egészséges testmozgásra 
fiatalnak, öregnek.

Huszonhét mezei futóver-
seny, tíz terematlétikai verseny 
(ebből az utóbbi három sajnos a 
rendezvények leglelkesebb ön-
kéntesének, Wallacher Ákosnak 
az emlékére), nyolc utcai futó-

verseny, öt Mikulás-futás, négy 
töltés-futás, három Szekszárdi 
Atlétikai Fesztivál nemzetközi 
indulókkal, két sportágválasz-
tó, pályavilágítás-avató illetve 
szökőnapi üldözőverseny. Vol-
tak olyan évek, amikor az ala-
pítványnak lehetősége nyílt az 
atléták év végi díjkiosztó „gálá-
jának” támogatására.

A kis számú, de hűséges 
szponzorok egy évtizede kitar-
tanak mellettük, többek között 
ezt is ünnepelték – szerény ke-
retek között – ezen az országos 
rendezvényen.

 Scherer Tamás

Úszórekord, csapatgyőzelem 
a Vízmű SE-nél

Több mint félszáz csapat 833 
versenyzője állt rajthoz a kö-
zelmúltban Hódmezővásárhe-
lyen rendezett rangos úszóver-
senyen. A szekszárdi Vízmű SE 
sportolói kiválóan szerepeltek: 
6 aranyjelvényes minősítést (O. 
Jakócs Liza 100 m és 200 m há-
ton, Hild Zsanett 100 m mellen 
és 200 m gyorson, Liszkai Péter 
200 m háton, Horváth Luca 100 
m háton), 5 ezüst- és 8 bronzjel-
vényes minősítést szereztek, és 
hét egyesületi csúcsot döntöt-
tek meg. O. Jakócs Liza 100 mé-
teres hátúszásban Végh Márta 
28 éve fennálló rekordját adta 
át a múltnak. 

A szekszárdiak eredményei: 50 
m gyors: 5. Hild Zsanett 38,55. 
50 m hát: 7. Propp Kristóf 
36,53; 8. Hild Zsanett 45,37; 8. 
Horváth Luca 39,70. 50 m hát: 
2. O. Jakócs Liza 32,69. 100 m 
gyors: 8. O. Jakócs Liza 1:04,18. 
100 m mell: 7. Horváth Levente 
1:34,04. 100 m hát: 5. O. Jakócs 
Liza 1:09,82. 200 m gyors: 7. 
O. Jakócs Liza 2:23,80. 200 m 
hát: 5. O. Jakócs Liza 2:30,58; 8. 
Liszkai Péter 2:57,11. 200 m pil-
langó: 5. Főglein Liza 3:07,80. 
200 m mell: 6. Horváth Leven-
te 3:11,88; 6. Weimert Olivér 
3:06,78.

Csapat- és egyéni sikereket is 
hozott a szekszárdi klubnak a 
23. alkalommal megrendezett 
Kalocsa Kupa úszóverseny, ame-
lyen nyolc egyesület úszói álltak 
rajtkőre. A Szekszárdi Vízmű SE 
sportolói a bajai csapattal vívott 
szoros versenyben elhódították a 
legeredményesebb csapatnak járó 
kupát. Az évjáratonként értékelt 
versenyben a következő szekszárdi 
dobogós helyezések születtek. 50 
m gyors: 3. Szabó Dorka (2007), 1. 
Hild Zsanett (2006). 100 m gyors: 
2. Pápai Gábor (1998), 2. Ágoston 
Tamás (1999), 3. Weimert Olivér 
(2002), 3. Propp Kristóf (2003), 2. 
Liszkai Péter (2004), 3. Horváth 
Levente (2004), 2. O. Jakócs Liza 
(2001), 3. Falus Hanga (2002), 3. 
Horváth Eszter (2003), 2. Horváth 
Luca (2004). 50 m mell: 1. Hild 
Zsanett, 2. Dancsó Gréta (2007). 
100 m mell: 2. Pápai Gábor, 2. 
Ágoston Tamás, 2. Weimert Oli-
vér, 1. Propp Kristóf, 1. Horváth 
Levente, 2. Sáfrán Botond (2004), 
3. Liszkai Péter, 2. Főglein Liza, 
3. Csirzó Ágnes (2005), 2. Falus 
Hanga. 50 m hát: 2. Pápai Gábor, 
2. Ágoston Tamás, 2. Weimert 
Olivér, 3. Horváth Gábor, 1. Propp 
Kristóf, 2. Liszkai Péter, 3. Horvát 
Levente, 2. O. Jakócs Liza, 3. Falus 
Hanga, 2. Handa Dóra (2005), 3. 
Takács Tímea (2005).  -fl-



2014. december 7.16

Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

Irodavezető: Nyiresi Roland
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére! (0

00
12

)

„LEGSZEBB AJÁNDÉK AZ ÉKSZER…”
 ARANYMŰVES

most -12% kedvezménnyel!

(00021)

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

(00001)

Szekszárdon a
Rákóczi utcában 125 m2-es

üzlethelyiség, ingyenes parkolási lehetőséggel,
hosszú távra kiadó. Kivéve vendéglátás.

Érdeklődni a 06-30/636-7700 telefonszámon.
(00019)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

(00011)


