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A szokatlanul hosszadalmasra sikeredett szekszárdi válasz-
tási időszakot követően sor kerülhetett végre november 
20-án a városházán Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének alakuló ülésére. A polgármesteri, 
alpolgármesteri és a képviselői megbízólevelek átvételét, 
illetve 14 napirendi pont elfogadását megelőzően a kor-
mánypárti képviselők szentmisén vettek részt a belvárosi 
templomban. 

Az alakuló ülést az esti órák-
ban dr. Molnár Péter, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke 
nyitotta meg. Ács Rezső, Szek-
szárd új polgármestere gratu-
lált azoknak a képviselőknek, 
akik – ahogy fogalmazott – 
„tisztességgel vettek részt a 
kampányban”, majd a szintén 
jelenlévő Horváth Istvánnak, 
Szekszárd leköszönő polgár-
mesterének mondott köszöne-
tet mindazért, amit polgármes-
teri mandátumának lejártáig a 
városért tett. Hozzátette: bízik 
abban, hogy országgyűlési kép-
viselői minőségében támogatja 

továbbra is a szekszárdi város-
vezetés munkáját. 

Ács programismertetőjében 
aláhúzta, hogy a kampány üze-
nete egyszerű volt: a kormány-
párti képviselők által vezetett 
Szekszárdon azon a fejlődő 
úton kívánnak továbbmen-
ni, amely fokozatosan élhető, 
szerethető várossá teszi Szek-
szárdot, és melynek alapjait 
az elmúlt nyolc évben sikerült 
lerakni. Az új polgármester a 
következő évek egyik fontos 
célkitűzéseként jelölte meg a 
városból elszármazott fiatalok 
visszacsábítását, de az idősek 

számára is jobb életkörülmé-
nyeket szeretne teremteni a 
lakótelepek élhetőbbé tételé-
vel, új idősotthonok építésé-
vel. További célkitűzése, hogy 
munkahelyteremtő fejleszté-
sekkel új családok érkezzenek 
a városba. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy munkahelyek te-
kintetében Szekszárdon az or-
szágos átlagnál jobb a helyzet, 
problémaként inkább az egyre 
erőteljesebb munkaerő-ke-
reslet mutatkozik, amely nem 
minden esetben találkozik a hi-
ánnyal. E két kérdést szükséges 
szinkronba hozni azért, hogy 
az oktatás mihamarabb össze-
kapcsolódjon a munkaerő igé-
nyekkel – fogalmazott. „A kö-
vetkező két évben Szekszárdon 
450-500 munkahely jön létre” 
– hangsúlyozta a polgármes-
ter, aki a közmunkaprogram 

továbbfejlesztéséről, támoga-
tásáról is szót ejtett. Tudatta: 
már 22 főt foglalkoztat a város 
főállásban azok közül, akik ko-
rábban az említett programban 
kezdtek dolgozni. „Mindenkire 
számítok, aki együtt tud gon-
dolkodni velünk és a város 
élhetővé tételéért dolgozna, il-
letve azokkal a gondolatokkal 
azonosul, amely a város érde-
keit szolgálja” – jelentette ki 
Ács Rezső, kiemelve, hogy az 
aktuális uniós ciklusban gaz-
daságfejlesztésre 6,8 milliárd 
forint érkezik Szekszárdra. 

A polgármester az alaku-
ló ülésen az ipari parkról el-
mondta, annak teljes területe 
lassan eléri beépítettségének 
határát, így szükségessé válik 
továbbfejlesztése, mégpedig 
élelmiszeripari feldolgozó 
vállalatok betelepítésével.  

A Fidesz-KDNP a 2014-es 
önkormányzati választáson 
egyéni képviselői mandá-
tumot szerzett jelöltjei: dr. 
Haag Éva, Csillagné Szánt-
hó Polixéna, Kővári László, 
Pap Máté, Ferencz Zoltán, 
dr. Máté István, Gyurkovics 
János, dr. Tóth Gyula, Gom-
bás Viktória Zita. Az MSZP-
Együtt-PM-DK egyéni kép-

viselői mandátumot szerzett 
közös jelöltje: Zaják Rita. 
Kompenzációs listás mandá-
tummal a városi közgyűlésbe 
jutott képviselőjelöltek: Sza-
bó Balázs (Jobbik), dr. Mezei 
László (MSZP-Együtt-PM-
DK közös jelöltként), Rácz 
Zoltán (MSZP-Együtt-PM-
DK közös jelöltként), Kere-
kes László (ÖSZE). 

E lépéssel – tette hozzá – me-
zőgazdasági megyeközponttá 
válhat a város a feldolgozóipar 
fejlesztésének tekintetében. 
A már meglévő, észak-dé-
li autópálya által kínált le-
hetőségeken túl az M9-es 

autóút továbbfejlesztésével 
kelet-nyugati logisztikai cso-
mópont is lehet Szekszárd, a 
Paksi Atomerőmű bővítésé-
vel pedig szeretné a városve-
zetés elérni, hogy több fiatal 
házaspár válassza Szekszár-
dot lakhelyéül – tette hozzá. 
Leszögezte: lényeges, hogy 
a paksi kivitelezésben minél 
több szekszárdi vállalkozó ve-
hessen részt. A város jelentős 
lakosságnövekedés előtt áll, a 
számítások szerint a megye-
székhelyen elinduló fejleszté-
sekkel, továbbá a paksi beru-
házással mintegy 2500-3000 

ember választhatja új ottho-
nának Szekszárdot – derült ki 
a polgármester szavaiból.

Ács Rezső emlékeztetett a 
vízbázis 6,5 milliárd forintos 
fejlesztésre is, amelynek kö-
szönhetően, 2015 őszétől vado-

natúj, 80-100 éves ellátását biz-
tosító vízbázisról szolgáltatják 
a vizet a lakosság számára. Ki-
tért a közvilágítás végrehajtott 
fejlesztésére is, amellyel újabb 
területeket kívánnak bevon-
ni a megvilágított utcák közé, 
de a vízelvezetés problémájá-
ról is szólt, amelyet Szekszárd 
egész területén orvosolnának 
a következő években, hiszen – 
ahogy azt jelezte – az időjárási 
körülmények jelentős mérték-
ben megváltoztak az elmúlt 
évek folyamán.

„2019-re sokkal pezsgőbb, 
nyüzsgőbb városnak lehetünk 

a polgárai!” – jelentette ki Ács 
Rezső.

A programismertetőt követő-
en a képviselők a polgármester 
programjának határozati javas-
latban történő elfogadásáról 
döntöttek, 15 igen szavazattal, 

nemek és tartózkodás nélkül. 
Az alakuló ülésen összesen ti-
zennégy napirendi pontról – így 
többek között a polgármester, 

alpolgármester, a képviselők, 
továbbá a bizottsági tagok illet-
ményeiről, illetve a közgyűlés 
bizottság vezetőinek, tagjainak 
megválasztásáról is – döntés 
született, mely pontok közt a 
főállású alpolgármester szemé-
lye is szerepelt. Ács Rezső erre 
a posztra a már nyolc éve alpol-
gármesterként dolgozó dr. Haag 
Évát javasolta, akit szintén nagy 
többséggel fogadott el a köz-
gyűlés. A gazdasági és pénzügyi 
bizottság élére Kővári Lászlót, a 
humán bizottság élére Csillagné 
Szánthó Polixénát, míg a szoci-
ális bizottság elnöki tisztségére 
dr. Tóth Gyulát jelölte a testület 
– akik szintén döntő többséggel 
kerültek megválasztásra. 

Az alakuló ülésen az Össze-
fogás Szekszárdért Egyesület 
(ÖSZE) vezetője, Maller Béla, 
miután megbízólevelét átvette, 
betegségre hivatkozva lemon-
dott mandátumáról és átadta azt 
a szervezet egy kerületi önkor-
mányzati képviselőjelöltjének. 

 Gy. L. 

Végre megkezdhette munkáját az új képviselő-testület
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Kolping: nem kell a féllábúból sprintert nevelni

A kelleténél talán kevesebb 
szó esik a médiumokban egy, 
a városunkban működő kü-
lönleges okító-nevelő intéz-
ményről: az iskoláról, amely 
mindent megtesz azért, 
hogy a hátrányos helyzetű 
vagy eltérő nevelési igényt 
mutató gyermekeket felka-
rolja és erősítse őket annak 
érdekében, hogy munkát, 
megélhetést találjanak, meg-
akadályozva elkallódásukat. 
A katolikus szakképző intéz-
mény, a Szekszárdi Kolping 
Iskola első emberével, Kiss 
Lászlóval beszélgettünk.

A Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet 
alá tartozó szekszárdi iskolát 
1991-ben, közvetlenül a rend-
szerváltást követően alapították, 
57 fős tanulói létszámmal indult. 
A létszám a 2006-2007-es évek-
ben elérte a 684-et is, jelenleg 
420-an látogatják az iskolát. Ez 
Kiss László szerint egyrészt az 
általános gyerekhiánnyal ma-
gyarázható, illetve a tanköteles 
korhatár 18-ról 16 évre csökke-
nése is az okok közé sorolható. 

– Az iskola profilját igyek-
szünk úgy beállítani, hogy az 
csábító legyen a gyerekek szá-
mára – magyarázta koncepci-
ójukat az igazgató. – Jellemző 
az intézményünkre a családias 
légkör és az, hogy mindenkire 
egyénileg odafigyelünk. Úgy 
látjuk – s ez egyben irányelvünk 
is –, hogy nem kell a féllábúból 
sprintert nevelni, sokkal inkább 
az a lényeges, hogy megtaláljuk 
a gyerekekben a kiaknázható 
rejtett értékeket. Ezt csak a sze-
mélyre szabott foglalkozásokkal 
lehet elérni, ahol is nevelőink és 
gyógypedagógusaink segítenek 
a hiányosságok pótlásában. 
Például úgy, hogy egy tanár egy 
teremben maximum két fővel 
foglalkozik, s korrepetál ma-
tekból, magyarból…

– Húsz év telt el a szekszárdi ala-
pítás óta. Beszéljünk egy kicsit a 
sikerekről, hiszen voltak…

– Büszkék vagyunk német-
országi kapcsolatunkra, az 
Augsburgi Kolping Szövetség-
re, ahová pályázat keretében, 
a Határtalanul programban 
közel harminc gyermeket si-

került egy hónapra kiutaztatni, 
és ahol a legkülönbözőbb szak-
mákba nyerhettek bepillantást. 
A szállást, étkezést, utazást a 
pályázat biztosította. Volt, aki 
a virágkötészetben dolgozott 
Augsburgban, de akadt, aki 
kórházi munkát végzett, több 
srác pedig egy asztalosműhely-
ben ismerhette meg a szakma 
minden velejáróját. Tavalye-
lőtt csereprogram keretében a 
vajdasági Szabadkán is jártunk 
15 diákkal, valamint mi is fo-
gadtunk onnan gyerekeket két 
hétre.

– Alapvetően miben más az ok-
tatás a Kolping-iskolában? 

– Az érettségire és a szakmára 
való felkészítés szinte ugyanaz, 
mint a többi intézményben, hi-
szen központi vizsga és tételsor 
kerül a diákok elé itt is, úgy a 
szakmunkások, mint az érett-
ségizők tekintetében. Amiben 
különbözünk, az a kötelező hit-
tanoktatás.

– Beruházások dolgában milyen 
sikereket ért el a közelmúltban a 
Kolping? 

– Az idei októberi Kol-
ping-napok legnagyobb fény-
pontja az alsó épületegyüttes 
átadása volt, ami hét év mun-
kájának gyümölcse. Új tornate-
rem, vizesblokk, öltöző, szertár 
épült, továbbá kazánház és fű-
tésrendszer-korszerűsítés való-
sulhatott meg, mintegy 160 mil-
lió forintból. Az összeg 75%-át a 
fenntartó állta, a maradékot az 
iskola önerejéből tette hozzá. 
Folyamatban van épületener-
getikai pályázatunk is, bízunk 
benne, hogy nyerünk. A pá-
lyázat tetőre szerelhető napele-
mekre vonatkozik, használata 
a meleg víz és a villanyáram 
gazdaságos beszerzésében segít 
majd.

– Honnan kerülnek ki az intéz-
mény tanulói?

– Hozzánk a nagyrészt más 
iskolákból átjött, lemorzsoló-
dott tanulók „jelentkeznek be”, 
akiknek 80%-a majdhogynem 
írni, olvasni is alig tud: ezeket 
a készségeket nálunk tanulják 
meg. A Kolping Iskoláért Ala-
pítványunk a közülük is nagy 
számban kikerülő rászoruló 

Átlagosnak lenni veszélyes
Marketing nagyágyúk Szek-
szárdon címmel rendezett 
onlinemarketing-konferen-
ciát az Info-Partner Szoci-
ális Szövetkezet. A Fiatal 
Vállalkozók Hete szekszárdi 
rendezvényének a PTE Illyés 
Gyula Kara adott otthont no-
vember 20-án.

A megnyitót és köszöntőket 
követően a szép számú hall-
gatóság – mikro- és kisvállal-
kozások, civil szervezetek és 
intézmények képviselői – hasz-
nos, tartalmas információkat 
kaptak az online marketingesz-
közök minél eredményesebb 
használatának kritériumairól. 
A konferencia nyitóelőadását 
Tonk Emil, a 25 éves Magyar 
Marketing Szövetség egyik 
alapítója és ügyvezető alelnö-
ke tartotta, akit 2010-ben be-
választottak a világ 20 legjobb 
üzleti előadója-trénere közé. 

Tonk Emil „A sikeres kapcso-
latépítés a stabilitás és a növeke-
dés egyik garanciája” című előa-
dásában olyan témákat érintett, 
mint a kapcsolatok értéke és 
szerepe az üzleti életben, hogy 
miként védjük meg ügyfelein-
ket a versenytársak csábításától, 

de bemutatott új technikákat, 
módszereket a kapcsolatépítés-
ben, és persze a lehetséges hi-
bákra és buktatókra is felhívta 
hallgatósága figyelmét. A dél-
utáni szekcióban helyet kapott 
Schleer Tamás üzletfejlesztési 
szakember, startup-tanácsadó 
és mentor. Az Everrip és Ntice 
alapítója „A Startup PR, avagy 
hogyan lehetsz Mr./Ms. Gerilla 
kapitány?” címet viselő előadá-
sában arra hívta fel a figyelmet, 
hogy átlagosnak lenni ma a leg-
nagyobb veszély. Schleer szerint 

ugyanis nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy a fogyasztó 
ne érezze az elhivatottságot, a 
mindent legyőző akaratot azért 
az ügyért, amivel az ő életét 
akarjuk jobbá tenni. Éreznie 
kell, hogy a pénzéért értéket 
kap, nem csak megoldást – 
hangsúlyozta.

A konferencia további részé-
ben Lévai Richárd (RG Stúdió) 
arról beszélt, hogy lehet bevé-
telünk a „facebookozgatásból”, 
Berényi Konrád (Onlinemarke-
ting.hu) a web-stratégiai pira-

misát rajzolta meg, Komáromi 
Erika (Reach Media) az ema-
il-marketingről tartott előadást. 
A rendező Info-Partner képvi-
seletében dr. Spiegler Patrícia 
a jó honlap titkát vázolta fel, 
Tóth Mihály (Netkreativ.hu) a 
webáruház indításának és me-
nedzselésének lépéseit mutatta 
meg, míg Lonkai Márton (Pon-
tolo.hu) a vásárlók megtartását 
célzó hűségprogramok új kor-
szakáról beszélt.
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tanulók számára cipőt, szem-
üveget, buszbérletet vásárol, de 
esetenként a napi étkezéshez 
is hozzájárul – nagy szükség 
van erre. A vonzáskörzetünk 
egyébként alapvetően Szek-
szárd, illetve a várostól 30-35 
kilométerre található települé-
sek, vagyis elmondható, hogy 
megyei szintű középiskola va-
gyunk.

– Újvárosban köztudomású, 
hogy diákjaik példamutató mó-
don rendben tartják a templom 
környékét.

– Így van. Ez – mondhatni 
– az én „heppem”, a saját kez-
deményezésünk. Minden szer-
dán vagy csütörtökön osztály-
főnöki, vagy éppen a tornaóra 
keretében az újvárosi katoli-
kus templom körzetében ösz-
szegyűjtjük a felelőtlenek által 

eldobált szemetet. Ez az akció 
több éve működik és egyben 
nevelő célzattal is bír. Pénte-
kenként a biztonsági őrünk, 
Arany Zsolt körbemossa a 
templomot, megtisztítja a ga-
lambürülékektől és mindattól, 
amit néhány hajléktalan „ottfe-
lejt”. Szívügyünknek tekintjük 
a környezet tisztán tartását.

– Hogyan zajlik a kolpingos ta-
nárok és diákok számára az ad-
venti időszak?

– Nálunk valamennyi főbb 
egyházi ünnep, karácsony, hús-
vét szentmisével indul, amelyet 
Porpáczy Attila atya, iskolánk 
prézese tart. A kollégák kará-
csony előtt adventi koszorút 
kapnak, így emlékezve az ün-
nepre. Mikulásra rendszerint 
valamelyik nagyáruháztól ka-
punk narancsot, szaloncukrot, 

amely a kollégák hat éven aluli 
gyermekeihez kerül, versért 
cserébe kapott ajándékcsoma-
gok útján. Ebben rendszerint 
egy Mikulásnak beöltözött 
tanerőnk működik közre. Raj-
tuk kívül természetesen kö-
zépiskolai tanulóink is kapnak 
ajándékot.

– Temérdek dolga lehet: ami-
óta beszélgetünk, szinte szünet 
nélkül kopogtatnak az ajtaján. 
Most is jön valaki…

– A gyerekek saját, privát 
bajukkal is felkeresnek: el-
mondják, hogy ez vagy az a 
problémájuk és én végighall-
gatom őket. Elmondhatom, 
hogy szívesen teszem. Nagy-
jából tízpercenként jönnek… 
– meséli nevetve, miközben 
szinte sort alkotnak a ki-
sebb-nagyobb problémákkal 

érkező nebulók kedvenc igaz-
gatójuk ajtaja előtt. 

– Névadójukat, az 1813-ban 
született Adolph Kolpingot a 
szegény sorsú gyermekek fölka-
rolójaként, a keresztény-szoci-
ális szemlélet zászlóvivőjeként 
ismerjük. 

– Kolping Németországban 
lelkészként tevékenykedett, II. 
János Pál pápa 1991-ben – az 
iskolánk alapítása előtti évben 
– avatta boldoggá. Munkás-
sága során legényegyleteket 
alapított, a tanoncoknak pedig 
szakmát adott a kezébe. Három 
alapvető törekvését ismerjük: 
légy a szakmád mestere, légy jó 
családapa, légy jó keresztény! 
Ez idestova kétszáz éve olyan 
alap számunkra, amely megin-
gathatatlan. 

 Gyimóthy 
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iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

Tájékoztatás zártkerti vadászatról!
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, 
hogy a zártkertekben tapasztal-
ható vadnyomás és a vad által a 
mezőgazdaságban okozott károk 
enyhítése érdekében a Szekszár-
di Aranyfürt Vadásztársaság – a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
engedélyével – a kárt okozó vad 
(vaddisznó, őz, gímszarvas) elej-
tését, gyérítését nem csak vadász-
területen, hanem a város zártkerti 
területein is végzi. A vadászat ideje 
2014. december 1-től a hét min-
den napján 16 óra 00 perctől kö-
vetkező nap 07 óra 00 percig tart.
A vadászat helye: Palánki-hegy, 
Mözsi-hegy, Sauli-tető, Nagy 
Mihály-völgy, Lisztesvölgy-tető, 

Agárdi-völgy, Faddi-völgy tető, 
Szalai-völgy a Tolnai Lajos utcáig, 
Fuksz-völgy a Zápor utcáig, Bal-
parászta, Bottyánhegy, Bagó-völgy 
tető, Cserhát-tető, Jobbremete-tető, 
Tatai-völgy, Rövid-völgy tető, Ke-
rékhegy északi lejtő, Tökös-szur-
dik, Balremete-tető, Bödői-tető, 
Iván-völgy tető, Gyűszű-völgy 
tető, Porkoláb-völgy tető, Csö-
tönyi-völgy tető, Baranya-völgy 
tető. A vadászatra jogosult gon-
doskodik a szükséges biztonsági 
intézkedésekről és a vadászati 
helyeken tájékoztatja a lakos-
ságot. Kérjük a T. Lakosságot, 
hogy a felsorolt helyszíneken 
kellő körültekintéssel járjanak el.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI
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György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

MAGYAR KÓRUSOK NAPJA – MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes tisztelet-
tel és szeretettel meghívja Önt, 
családját, barátait, ismerőseit
Kodály Zoltán születésének 
132. évfordulója alkalmából 
rendezett magyar kórusok 

napja ünnepi hangversenyre
december 5-én (péntek) 

19.30 órakor a Garay János 
Gimnázium dísztermébe

A műsort ismerteti: Orbán György
•  Műsor: Köszöntés 

Heilmann Józsefné igazgató 
— Garay János Gimnázium

•  Szekszárdi Garay János  
Gimnázium leánykara.  
Vezényel: Naszladi Judit.

•  Áhítat: nagytiszteletű Rácz 
József, a Tolnai Egyházme-
gye esperese.

•  Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes

  Közreműködnek: Tillai Tímea 
– szoprán, Árki Inez – mez-
zoszoprán, Varga Tiborné 
– alt, Streicher-Szabó Dóra 
Karola – 1. hegedű, Radnai 
Ágnes – 2. hegedű, Hidvégi 
Zsuzsanna – brácsa, Kecskés 
Anett – gordonka, Lozsányi 
Tamás – orgona. Karnagy: 
Naszladi Judit. Szólót énekel: 
Tillai Tímea (szoprán). Orgo-
nán kísér: Lozsányi Tamás.
•  Vikár Kórus (Kaposvár) 

Vezényel: Ludmány Géza
•  Pécsi Tudományegyetem 

Egyetemi Kórusa 
Zongorán közreműködik: 
Horváth Attila. Karnagy: 
Prof. Dr. Lakner Tamás.

•  Összkar 
Vezényel: Prof. Dr. Lakner 
Tamás a PTE Művészeti Kar 
dékánja, Liszt-díjas karnagy.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Pszichológia mindenkinek
A Kristály Lélekvédő Egyesület szeretettel meghívja az érdeklő-

dőket december 3-án 17 órakor 
a Szekszárdi Zeneiskola Nagytermében tartandó együttlétre.

Török Iván pszichológus: Az ünnep lelki megújulása és a család 
magára találása címmel hirdeti meg a programot. 

Belépődíj nincs, a hallgatóság körében néhány  
ajándékot sorolunk ki.

Elkápráztatta a zsűrit a Bartina
A Bartina lett a legeredmé-
nyesebb együttes az elmúlt 
hétvégén megrendezett 
Szekszárdi Néptánc Feszti-
válon. A rangos országos vi-
adalt hat év szünet után tar-
tották meg ismét.

A hazai néptáncmozgalom él-
vonalbeli és feltörekvő együt-
tesei közül 11 mutatta meg 
tudását a szekszárdi fesztivá-
lon, melyet Szabadi Mihály 
koreográfus hívott életre még 
1968-ban. Azóta előbb minden 
esztendőben, majd kétévente 
adott otthont a vetélkedésnek a 
Babits művelődési ház. 

A megújult kulturális központ 
színházterme most először látta 
vendégül a legnívósabb magyar-
országi néptáncegyütteseket, 
melyek a kiírásnak megfelelően 
legfeljebb 18 perces műsorral 
léphettek színpadra. A szabály 
értelmében a csoportok reper-
toárján – egy kárpát-medencei 

tánc mellett – szerepelnie kellett 
egy nyugati dialektusból vagy 
egy nemzetiségi táncanyagból 
készült koreográfiának. A ver-
senyszámok közül az egyiknek 
új műnek kellett lennie, amelyet 
korábban zsűri előtt még nem 
mutattak be.

A szombat délutáni első ver-
senyprogramot megelőzően Ács 
Rezső polgármester köszöntöt-
te a fesztivál résztvevőit és az 
érdeklődő közönséget, majd 
Szabadi Mihály adott egy rövid 
áttekintést a verseny történeté-
ről. A házigazda Bartina Nép-
táncegyüttes az esti program-
ban lépett színpadra, és egy-egy 
szatmári (Fitos Dezső-Kocsis 

Enikő: Táncrend) és kalocsai 
(Brezovszki Roland-Brezovsz-
ki Tamara: Egy életem) ko-
reográfiával meggyőzte a neves 
szakemberekből (dr. Diószegi 
László, Hortobágyi Gyöngyvér, 
Mihályi Gábor, Novák Eszter, 
Pál Lajos) álló zsűrit. 

Az ítészek döntése értelmében 
a vasárnap délelőtti eredmény-
hirdetésen végül három együt-
tes kapott megosztott első díjat: 
a Bartina mellett a Fölszállott a 
páva-győztes jászberényi Jászság 
és a fehérvári Alba Regia Nép-
táncegyüttes bizonyult a fesztivál 
a legjobbjának. A szekszárdiak 
ezen felül három további díjat is 
bezsebeltek: Fitos Eszter és Fitos 

Dezső a legjobb koreográfiának, 
Sipos Gergő a legjobb szólótán-
cosnak járó elismerést vehette át, 
míg a zenekarok közül a Siklósi 
Krisztián vezette Csurgót találta 
díjra érdemesnek a zsűri. 

Matókné Kapási Julianna, a 
Bartina művészeti vezetője el-
mondta: büszke a táncosaira, aki-
nek két év kemény munkája érett 
be ezzel a sikerrel.                      - fl -  
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30/660-88-01, 20/52-86-276

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 
Szőlőbirtok
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

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

Glósz: tévhit, hogy megyénk nemessége iskolázatlan volt
Rövidebb lélegzetű munkák-
ból összeállított kötet látott 
napvilágot dr. Glósz József 
történész kandidátusnak, a 
18-19. század hazai gazdasá-
gi, társadalomtudományi ku-
tatójának szerkesztésében.

A kiadvány a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári bé-
kétől (1711. április 30.) 1848-ig 
foglalkozik a Tolna vármegyei 
középbirtokos nemesség és a 
megyei városok lakosságának 
anyagi viszonyaival. A „Ren-
diség alkonya” című kötetet dr. 
Szíjártó István, az ELTE törté-
nettudományi docense méltat-
ta november 20-án, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum könyv-
tártermében. Úgy fogalmazott: 
Glósz József rámutat arra, mi-
ként adósodott el fokozatosan 
a helyi, egykor jómódú nemes-
ség, mint például a Dőry-, vagy 
a Perczel-család birtokosztódá-
sukkal egyidőben, méghozzá 

úgy, hogy egyes családoknál az 
1840-es évekre a tartozás elérte 
a birtok teljes értékét is.

Megyénkben nagymértékű 
differenciálódás ment végbe a 
nemesség és a középbirtokos-
ság között. A monográfiák arra 
is rávilágítanak: míg eleinte 
a helyi nemesi társaságokat a 
rokonsági alap határozta meg, 
később a politikai nézet vált 
uralkodóvá, mindeközben pe-
dig az elszegényedő nemesség 
nagy része a városokba húzó-
dott. A történészkutató műve 
megpróbálja cáfolni azokat a 
szocializmusban berögzült, 
dogmatikussá vált álláspon-
tokat, melyek szerint a földes- 

úri terjeszkedés folyamatosan 
nőtt, hiszen (ezzel ellentétben 
a valóság az: a 17. században a 
nemesi szántók még nem érték 
el az ország szántóinak 10%-át 

sem) Tolna megyében sem volt 
más a helyzet. 

A szóban forgó munka 
ugyanakkor a 19. századi Szek-
szárd helyzetére is kitér: váro-
sunkban, amely ekkor várme-
gyeszékhelyi státusszal bírt, 
ez idő tájt is természetesen a 
szőlészet és borászat volt a ,,hú-
zóágazat”, míg Tolna városában 
a kézművességen és a hajóvon-
tatáson túl szántókultúrából él-
tek az emberek. 

A szerző kötetével arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a Rá-
kóczi-szabadságharc megerősí-
tette a tartós kompromisszumot 
a hazai nemesség és a Habsbur-
gok között, mivel az már előt-

te is létezett. Tanúbizonyság e 
tényre, hogy 1711-et követően 
a Rákóczi-szabadságharcban 
résztvevő nemesség egytől 
egyig visszakapta birtokait, fel-
téve hogy lojálisak maradtak az 
udvarhoz… A megyei úri réteg 
nagy hányada komoly könyv-
tárakkal bírt, németül, latinul, 
franciául is beszélt, egyszóval: 
iskolázottabb szinten állt, mint 
ahogy azt el akarták hitetni né-
pünkkel a kommunista érában. 

Arról is hallhattunk a bemu-
tatón, hogy Tolna megye nem 
volt szegény terület, tekintve, 

hogy mindig is kiváló földekkel 
bírt. Pestig, de gyakran Győrig 
szállítottak innen gabonát, 
Bácskában pedig a szekszárdi 
bor volt igen népszerű.

A történész a rendezvényen 
fontosnak tartotta leszögezni: a 
18-19. század eleji tolnai mező-
városok „léptéke” más mértékű 
volt, mint a mai városoknak, hi-
szen nem rendelkeztek komoly 
iparral, maximum kézműves-
séggel, lakosaik jövedelmüket a 
földművességből egészítették ki.

 HunEsz
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 23-ai rejtvényünk megfejtése: Henri de Toulouse-Lautrec

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
DECEMBER 2., KEDD 16.30 ÓRA 
–MÁRVÁNYTEREM
A Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület Adventi kiállításának 
megnyitója. A tárlat megtekint-
hető december 16-ig, vasárnap 
kivételével 10-18 óráig. A kiál-
lítás nyitva tartása alatt lehető-
ség nyílik tombola vásárlására, 
a tárlat zárásakor egy takaró 
kerül sorsolásra. A tombola 
bevételével az egyesület a Baka 
István Alapítványt támogatja.

DECEMBER 3., SZERDA 18.00 ÓRA 
– MŰVÉSZETEK HÁZA
„Adventi hangulatban” - a Liszt 
Ferenc Zeneiskola tanárainak 
hangversenye. A műsort ismer-
teti: Lakatos Orsolya. Jegyár: 
1000 Ft, zenebarát, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft. 
DECEMBER 19., PÉNTEK 19.00 ÓRA 
– RENDEZVÉNYTEREM
Group ’N’ Swing koncert - 
Nyújtsd a kezed és játszd a 
swinget. Az előadás központi 

szereplője a „Voice” sztárja, Gá-
jer Bálint és a hazai dívák sorá-
ba lépő Mihályi Réka. Jegyár: 
2500 Ft.
DECEMBER 20., SZOMBAT 
11.00 ÓRA – SZÍNHÁZTEREM
Családi Matiné: Holle anyó - 1 
felvonásos táncjáték gyerekek-
nek, a Budapest Táncszínház 
előadása (4-10 éves korig aján-
lott). Koreográfus: Földi Béla, 
kosztüm, díszlet: Molnár Zsuzsa. 
Jegyárak: 1400, 1700, 1990 Ft.

AGÓRA MOZI

December 4-6. 17:00 és 19:00 
AZ ÉHEZŐK VIADALA: 
A KIVÁLASZTOTT – ELSŐ RÉSZ 
Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! 

December 5-6. 15:00 
A MADAGASZKÁR
PINGVINJEI 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs családi. Korhatár: 6 
éven felülieknek.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezet 

meghív minden érdeklődőt 
következő előadásra.

Első előadás címe: Európai 
Rákellenes Kódex Magyar 

kiegészítésekkel
Előadó: Prof. dr. Simon  

Tamás, elnök.
Második előadás címe: 
Őcsénytől – Jakartáig
Előadó: Szentgyörgyi 

György, Indonéziában oktató 
pilóta (volt MALÉV pilóta)
Előadás helyszíne: Polgár-

mesteri Hivatal II.em Konfe-
rencia Terem.

Szekszárd. Béla király tér.6
Előadás időpontja:

december 1. (hétfő) 16.30
Belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Civil Infor-

mációs Centrum tájékoztatót 
szervez, melyre meghívjuk.

Időpont: december 2. (kedd) 
14.00 óra 

Helyszíne: Tolna Megyei 
Civil Információs Centrum 

konferencia terme  
(Szekszárd, Béla király tér 6.)

Program: 14.00-14.05 Kö-
szöntő – Horváth Mária 

irodavezető, 14.05-15.00 A 
civil szervezetek közhasznúsági 

jogállásának nyilvántartásba 
vételének jelenlegi helyzete 

Tolna megyében.  
Előadó: dr. Apari Szabolcs 
bírósági titkár, 15.00-16.00 

SZJA 1% igénylése és fogadása. 
Előadó: dr. Polgárné dr. Medok 

Márta eljárási osztályvezető

JÖN A MIKULÁS!
Szeretettel meghívjuk a leendő 

kisóvodásokat és szüleiket a
Gyermeklánc Óvoda – 

OVI-VÁRÓ 2015 program-
sorozatának első rendezvé-

nyére, a Mikulás ünnepségre.
Megtekinthetik az óvó nénik 
bábelőadását és találkozhatnak 
a Mikulással, aki ajándékkal 
kedveskedik a gyerekeknek.
A Szőlőhegyi Óvodában:

dec. 4-én, (csütörtök), 10.00 óra.
A Kertvárosi Óvodában:

dec. 5-én, (péntek), 10.00 óra. 
A Perczel Óvodában:

dec. 5-én, (péntek), 11.00 óra.
Mindenkit szeretettel várunk.

Kérjük, hogy gyermekeik 
számára szíveskedjenek vál-
tócipőt hozni! Együttműkö-

désüket köszönjük.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA  

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, 

Dózsa György u.1.
Ideje: december 1. (hétfő) 

8.00-9.00 óráig.
2014. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége tag-

jait, és minden rászorulót.

A Mentálhigiénés Műhely
december 6-21. között

naponta a Béla király téren a 
karácsonyfa tövében 17 órától, 

szabadtéri karácsonyi  
műsorokat szervez a Szekszárdi 
Karácsonyváró társrendezvé-
nyeként. A programok idő-

tartama alatt kicsik és nagyok 
találkozhatnak a Mikulással. 

Pócs Margit 20/473-0644,  
Gaálné hoffercsik Dóra:20/353-

4366, 74/511-721.

A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete és 

Önkéntesei 
Karácsonyi adománygyűjtést 
szerveznek, hogy a szociáli-
san legrászorultabb emberek 
is ajándékokhoz juthassanak.

Csatlakozzon Ön is!
Várjuk, bármilyen jellegű 
termék-felajánlását legyen 

ruhanemű, cipő, tartós élel-
miszer, konzerv, száraz tészta, 
liszt, cukor, édesség, csoki, tea, 

kávé, levespor, játékok vagy 
háztartási- és tisztítószerek. Az 

élelmiszer, gyümölcs, illetve 
vegyi áru felajánlást kérjük 
elkülöníteni és feltüntetni 

szíveskedjen! A felajánlásokat 
folyamatosan várjuk decem-

ber 18-ig az irodánkban! 
Köszönjük!

MEGHÍVÓ
Tolna Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház
szeretettel meghívja Önt és 

kedves ismerőseit 
december 3-án, 14 órára

A FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLŐK VILÁGNAPJA
alkalmából szervezett  

programokra.
A megjelenteket köszönti:

Stölkler-Szabó Edit.
REJTETT ÉRTÉKEINK című
Tolna megyében fogyatékos-
sággal élő alkotók munkáiból 
rendezett kiállítás megnyitója

A kiállítást megnyitja: 
Csillagné Szánthó Polixéna, 

Szekszárd városi önkormány-
zat Humán bizottságának 

elnöke.
Előadás után szerény 

vendéglátás és kötetlen  
beszélgetés.

Helyszín: Esélyteremtési 
iroda rendezvényterme,  

Szekszárd Béla király tér 6.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Változik a kormányablakok 

nyitva tartása

Értesítjük Tisztelt  
Ügyfeleinket, hogy  

2014. december 1-től  
változik a Kormányablakok 
nyitva tartása Tolna megyé-
ben. Pakson, Szekszárdon és 
Tolnán a Kormányablakok  
nyitva tartása az alábbiak  

szerint alakul:
Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00

Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00

Péntek: 8.00 – 18.00

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

A SZEKSZÁRDI RÓMAI  
KATOLIKUS PLÉBÁNIAI 
TANÁCSOSOK TESTÜLE-
TÉNEK VÁLASZTÁSA lesz 
november 29-án és 30-án 
(szombat este és vasárnap a 
misék előtt és után) mindkét 
templomban. Szeretettel hívjuk 
és várjuk a választásra minden 
18 évet betöltött katolikus hí-
vőt. A jelöltekről a  templomi 
hirdetőtáblán és a honlapun-
kon is informálódhat. A 34 je-
löltből 18 jelöltet választhatunk 
a következő 3 évre a Plébániai 
Tanácsadó Testületbe. A sza-
vazatokat legkésőbb december 
7-én vasárnap, az esti 6 órás 
szentmisén lehet leadni, amely 
egyben a volt szekszárdi plébá-
nosnak, Farkas Béla atyának 
az aranymiséje is lesz, amelyre 
szeretettel várunk mindenkit.    
 Laci atya

TÉLI
GYERMEKKÖNYVHETEK 

SZEKSZÁRDON 
(Augusz I. u. 5.)

December 1. (hétfő) 14 óra 
Álomutazás – találkozás  

Kalas Zsuzsa íróval
December 3. (szerda) 14 óra 
Szomorú kacagány – vendé-
günk Bosnyák Viktória író
December 4. (csüt.) 10 óra 

Szent Miklós legendája óvodá-
soknak

December 8. (hétfő) 16.45 óra 
Családi meseest – Kondi Lász-

lóné mesél
December 11. (csüt.) 14.30 óra
Decemberi népszokások – is-

kolásoknak
December 13. (szom.) 9-13 óra
Luca napi készülődés – aján-

dékkészítés
December 17. (szerda) 14 óra 

Puszirablók – találkozó Vig 
Balázs íróval

Ideje volna
Öt éves Sára kislányom művésze 
a lefekvés előtti időhúzásnak. 
Szülőként nemcsak gondoljuk, 
hanem tudjuk – mert tapasz-
taltuk –, hogy az esti lefekvés 
elcsúszása a reggeli ébredés el-
csúszását és a következő nap 
hangulatát is befolyásolja majd 
kicsiny lánykánk életében – meg 
ezáltal az egész családéban –, 
ezért megpróbáljuk a kifogásait 
és az érveit lefegyverezni. Ha a 
szeretet nem működik, olykor a 
tekintélyünket is be kell vetni a 
rendre igazításhoz!
Sokszor azt gondoljuk, hogy fel-
nőttként már tudjuk, hogy mi-
nek van itt az ideje. Beosztásokat 
készítünk, naptárakat veszünk, 
tervezünk, és mindent próbá-
lunk időre elkészíteni és kivite-
lezni. Nem új keletű dolog ez! Sa-

lamon király, a világ legbölcsebb 
embere is rájött már és ajánlja, 
hogy találjuk meg az idejét min-
dennek, ami fontos. Ezt írja a 
Prédikátor könyve 3. fejezetében: 
„Mindennek megszabott ideje 
van, megvan az ideje minden 
dolognak az ég alatt. Megvan az 
ideje a születésnek, és megvan az 
ideje a meghalásnak. Megvan az 
ideje az ültetésnek, és megvan az 
ideje az ültetvény kitépésének. 
Megvan az ideje az ölésnek, és 
megvan az ideje a gyógyításnak. 
Megvan az ideje a rombolásnak, 
és megvan az ideje az építésnek. 
Megvan az ideje a sírásnak, és 
megvan az ideje a nevetésnek. 
Megvan az ideje a gyásznak, 
és megvan az ideje a táncnak. 
Megvan az ideje a kövek szét-
szórásának, és megvan az ideje 
a kövek összerakásának. Megvan 
az ideje az ölelésnek, és megvan 
az ideje az öleléstől való tar-

tózkodásnak. Megvan az ideje 
a megkeresésnek, és megvan az 
ideje az elvesztésnek. Megvan az 
ideje a megőrzésnek, és megvan 
az ideje az eldobásnak. Megvan 
az ideje az eltépésnek, és megvan 
az ideje a megvarrásnak. Meg-
van az ideje a hallgatásnak, és 
megvan az ideje a beszédnek. 
Megvan az ideje a szeretetnek, és 
megvan az ideje a gyűlöletnek. 
Megvan az ideje a háborúnak, 
és megvan az ideje a békének. 
Mindennek megszabott ideje 
van, megvan az ideje minden 
dolognak az ég alatt.”
Karácsony előtt mindenkinek 
hirtelen elfogy az ideje, mivel a 
karácsonyi sztoriból a napkele-
ti bölcsek ajándékozó szeretetét 
próbáljuk magunkból szerette-
ink felé kipréselni. A bölcsek és a 
pásztorok alkalmas időnek talál-
ták, hogy nekik a Karácsony este 
azt az időt jelentse, amikor nem 

a szeretteikkel, önmaguk önfelál-
dozásán érzett meghittségükben, 
vagy valamilyen jó TV műsor-
ban találják meg a legfontosabb 
„időtöltést”, hanem a Megváltó-
val való találkozásban! Ebben 
ők voltak az elsők, nekünk pedig 
már a Megváltóval való találko-
zás bármikor rendelkezésünkre 
állhat, ha előveszünk egy Bibliát, 
és elkezdjük olvasni.
Hogyha nem volt még olyan bol-
dog Karácsonyod, mint a pászto-
roknak és a napkeleti bölcseknek, 
akkor valamit nem jól csinálsz és 
akkor ideje volna ezen változtat-
ni! Ne légy művésze az időhúzás-
nak, mert az Úrnak nemcsak a 
szeretete, hanem a tekintélye is 
a nevelési eszköztárához tarto-
zik! Ő is azt akarja, hogy legyen 
„olyan” életed és Karácsonyod!

 Papp Barnabás
 baptista lelkész

EVANGÉLIUM
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ISKOLAKÓSTOLGATÓ
december 2., kedd és 

december 10., szerda 17 órától

Óriási az érdeklődés Szekszárdon és kör-
nyékén, mindenki lázban ég és már előre 
beírta a naptárába a piros betűs ünnepet, 
amikor a Kiev Balett társulata fogja elkáp-
ráztatni a nagyérdeműt. A társulat sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy mind 
az 5 kontinensen vendégszerepeltek már 
és sok millió néző tapsolta vörösre a te-
nyerét az előadás után. A Kiev City Balett 
társulata most Magyarországon mutatja 
be a Hattyúk Tava produkcióját. Az uta-
zó verziót kiállító 40 főből álló világhírű 
társulat, egy lélegzetelállító, a fi zika törvé-
nyeit meghazudtoló és minden nemében 
egyedülálló produkcióval érkezik hozzánk. 
Nikita Szuhorukov a legnagyobb elismeré-
sű balett verseny harmadik helyezettjeként 

végzett, így most a társulat fi ú szólistája a 
világ harmadik legjobb táncművészeként 
van nyilvántartva. Jövőre már nem is lát-
hatjuk őt Európában, hiszen az előzetes 
hírek szerint három igen komoly Egyesült 
Államokbeli színház is megkereste és is-
mervén az ottani fi zetéseket valószínűleg 
már igent is mondott valamelyik színház-
nak. Biztosak lehetünk abban, hogy nem 
mindennapi, hagyományőrző, eredeti 
klasszikus balettelőadás részesei lehetünk, 
ahol a legjobban képzett táncművészek 
kalauzolnak el minket a Hattyúk tava va-
rázslatos birodalmába. 2014. december 2. 
Szekszárd – Babits Mihály Művelődési 
Központ. Jegyek a helyszínen és a jegy.hu 
weboldalon.

A Hattyúk
tava

Egy igazi, eredeti hamisítatlan klasszikus balett. 

Kiev City Balett

MEROPS ÉTTEREM – 
HOTEL MEROPS**** MÉSZÁROS

MEGNYITOTTUNK!
Helyi alapanyagok – Gasztronómiai kalandok – 

Üzleti Reggelik – A’ la carte étkezések - 
Borvacsorák – Borkóstolók

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől – Szombatig 7-22 –ig

Vasárnap: 7 – 21-ig

Merops Étterem • H-7100 Szekszárd, Rákóczi.u.20
Tel.: +36-74/684-950 

meropsetterem@hotelmerops.hu

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 1-től december 5-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!

december 1. december 2. december 3. december 4. december 5.

„A”

Tarhonyaleves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Vegyespörkölt,
sós burgonya,
savanyúság,

gyümölcs

Bazsalikomos 
húsgombóc,

paradicsomos 
penne

Disznótoros,
sós burgonya,

párolt káposzta

Brassói, pirított 
burgonya,

savanyúság

Hentestokány, 
tészta,

gyümölcs

„B”

Frankfurti leves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Túrós pite, 
gyümölcs

Zöldbabfőzelék, 
pulykafalatok

Bolognai spagetti, 
gyümölcs

Natúr szelet, párolt 
rizs, majonézes 

kukorica

Mediterrán 
csirkemell, 

burgonyapüré, 
savanyúság

„C”

Frankfurti leves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Gránátos kocka, 
savanyúság,

gyümölcs

Szezámos hal� lé, 
hagymás 

burgonyasaláta
Tökfőzelék,

sertéspörkölt
Masánszky rizs.

gyümölcs
Pirított sertésmáj,

párolt rizs,
gyümölcs

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Használt arany és ezüst ékszerek,
porcelánok kedvező áron kaphatók.

Arany-ezüst, porcelán (Zsolnay, Herendi) 
felvásárlás a legjobb áron.

Záloghitel 3 féle futamidővel,
a napi legjobb áron arany, ezüst ékszerre,

és most már porcelánra (Zsolnay, Herendi) is!
Azonnali készpénzfi zetéssel!

Esély a Fonavitával a megváltozott munkaképességűeknek
Több, mint egy éve várja ügyfe-
leit a megváltozott munkaké-
pességűek, számára speciális 
munkaerő-közvetítéssel foglal-
kozó Fonavita Nonprofit Kft. A 
cég ebből az alkalomból tartott 
november 20-án, a Fürdőház 
utcai Hefner Bormúzeumban 
konferenciát, ahol az irodával 
kapcsolatban álló munkáltatók, 
munkavállalók osztották meg 
egymással tapasztalataikat.

Fontos feladat a sztereotípiák csök-
kentése, amelyek a fogyatékos em-
berek irányában megnyilvánulnak 
– jelezte a tájékoztatón Ásványi 
Szabolcs, a cég ügyvezető igazgató-
ja, azt is elmondta, hogy a Fonavita 
Kft. 2008 óta tevékenykedik Pécsett, 
s, alternatív munkaerő piaci szolgál-
tatóként van jelen idehaza, komoly 
tapasztalatokkal rendelkezve az 
említett kérdéskörben. A cég Tolna 
megyében tevékenykedő munka-
társai, az elmúlt bő egy évben közel 
80 munkáltatónál jártak, körülbelül 
200 ügyfél vette fel velük a kapcso-
latot az eltelt időszakban, és 43 főt 
helyeztek el sikeresen. Mára a Fo-

navitával számtalan munkáltató áll 
folyamatos kapcsolatban, a nagyobb 
gyáraktól kezdve, - mint pl. Cabtec 
- a Tescon keresztül, a kisebb cégek 
is megtalálhatók a velük együttmű-
ködő munkáltatók között.

A Fonavita fontosnak tartja, 
hogy valamennyi ember képessé-
geinek megfelelően aktív tagként 
vehessen részt a munkaerő-piacon. 
A munkáltatók figyelmét ugyanak-
kor szeretnék felhívni arra a nem 
elhanyagolható tényre: számukra 
további előnyökkel jár megválto-
zott munkaképességű munkavál-
lalók alkalmazása, hiszen utánuk 

állami dotáció, adókedvezmény 
vehető igénybe, egyéb támogatási 
formákkal kiegészülve. Ásványi 
Szabolcs az eseményen úgy fogal-
mazott, reméli, hogy a megvál-
tozott munkaképességűek és az 
egészséges munkavállalók között a 
Fonavita Kft. által is csökkenhet a 
különbségtétel. A helyszínen Sajó 
Ágnes, a cég foglalkoztatási ta-
nácsadója, a fogyatékossággal ren-
delkezők munkavállalásával kap-
csolatban eloszlatta azt a tévhitet, 
hogy a kötelező felülvizsgálatnál 
elveszítik ellátásukat, amennyiben 
idő közben munkába álltak. Ám 

ennek semmilyen valóságalapja 
sincs, mivel az ellátás mellett nem 
tilos munkát vállalni, de minden-
képpen szakember segítségét kell 
kérni abban, hogy adott járandóság 
mellett mennyit dolgozhat a mun-
kavállaló. Amint arra kitért: cégük 
arra törekszik, hogy minél job-
ban megismerje azt a munkakört, 
amelyben dolgozni kíván a munka-
vállaló:,,Toborozni a megfelelő em-
bereket a megfelelő helyre”- szólt a 
Fonavita tevékenységéről röviden a 
szakember. 

Az eseményen Kovács Gyula Atti-
la foglalkoztatási szakértő ismertette 
a megváltozott munkaképességű 
személyekre vonatkozó komplex re-
habilitációs eljárás menetét. 

A Fonavita Nonprofit Kft. ez-
úton is köszöni a munkáltatók-
nak, partnereiknek, munkavál-
lalóiknak, és nem utolsó sorban 
kollégáinak az eddigi sikeres és 
eredményes együttműködést, bíz-
va abban, hogy jövőre újra együtt 
ünnepelhetnek, akkor már a Fo-
navita Szekszárd 2 éves fennállá-
sának apropójából. 

 (x)

Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy 
MEGNYITOTT a Trattoria da Matteo 
vendéglő és pizzéria Szekszárdon,

a Nefelejcs köz 3-5. szám alatt.

Barátságos árakkal várjuk az olasz ízek kedvelőit!
Rendkívüli decemberi nyitva tartásunkról érdeklődjön 

kollégánktól! Házhoz szállítást is vállalunk! 

Rendelés/asztalfoglalás 74/407-000,
étlap, nyitva tartás www.matteopizzapasta.hu
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Bravúros szekszárdi siker a Bajnokok Ligájában
Nem csalódott az a mintegy 
száz asztalitenisz-rajongó, aki 
személyesen is kíváncsi volt 
az európai csapatok legran-
gosabb klubszintű kontinen-
tális tornájának, a női Bajno-
kok Ligája alapszakaszának 
harmadik fordulójában az 
elmúlt pénteken a Szekszárd 
AC–Tarnobrzeg mérkőzésre.

Amilyen meccset produkált 
a magyar és a vendég lengyel 
csapat két kínai frontembere, 
Li Fen (Szekszárd) és Han Ying 
(Tarnobrzeg), olyant a Bajno-
kok Ligája nyolcas mezőnyében 
is ritkán játszanak. 

A lengyel-kínai védekező tak-
tikai beállítottságú volt, mikép-
pen a Tarnobrzeg másik kínaija, 
Li Qian is. De ez nem jelentett 
hátrányt a támadó stílus képvi-
selőivel szemben: erről a szek-
szárdi csapat bravúrgyőzelmé-
ben elévülhetetlen érdemeket 
szerző, nemzetközi szinten még 
mindig előkelő helyen jegyzett 
Lovas Petra tudna mesélni. 
Hang Ying gyakorta az asztaltól 
távol (3-4 méterre) olyan, sen-
ki máshoz nem hasonlíthatóan 
falsosan-pörögve nyeste vissza 
a labdákat meglehetősen magas 
ívben, hogy azt pontosan meg-
támadni, poénnal kecsegtetően 
leütni még egy Lovas-kvalitású, 
támadó felfogású asztalitenisze-

zőnek is alapvetően gondot je-
lentett (ezt kettőjük meccsének 
0-3-as vége is jelezte). Li Fennek 
azonban nyernie kellett ahhoz, 
hogy a két kínaival és a lengyelek 
félkezű zsenijével, az épek között 
is a nemzetközi élvonalba tarto-
zó Partykával felálló vendégek 
ellen sanszos legyen a győzelem. 

A meccs elején Han Ying tűnt 
valamivel fittebbnek: a második 
és a harmadik szett megnyeré-
sével 2-1-re fordított a néhány 
évvel fiatalabb honfitárs, s ettől 
élesedett a helyzet. De ez egy 
még tökéletesebb álom-ping-
ponghoz vezetett: többek közt 
olyan labdamenethez, amely-
ben az 53. érintésnél született 
poén, s olyan megoldások so-
kaságához, amit európai játé-
kosoktól egyáltalán nem, vagy 
csak ritkán láthatunk.

A szekszárdi kínai tudta kezelni 
ezeket a különleges visszanyesése-
ket, és többször kényszerítette ki-
szorított helyzetekbe Han Yinget. 
Li Fen kezébe került az irányítás, 
és ennek részeredménye lett a 13-
11-es és 2-2 után a döntő játszmá-
ban a 11-9-es győzelem. A tavalyi 
egyéni Európa-bajnoki címvédő 
Li Fen és az európai ranglistát ve-
zető Han Ying meccse a szekszár-
di sportcsarnokban Eb-döntőnek 
beillő volt. 

Szükséges, de nem elégséges 
feltétele volt Li Fen extraklasszis 

teljesítménye, két győzelme ah-
hoz, hogy visszavágjon a Szek-
szárd AC a lengyel bajnoknak 
a 3-1-es kinti vereségért, és egy 
3-2-es győzelemmel ébren tartsa 
a szekszárdi reményeket a cso-
portmásodik hely megszerzésére.

Kellett ehhez Lovas Petra, aki 
szinte az utolsó utáni másodperc-
ben képes volt összekapni magát 
egy majdnem teljesen elúszni lát-
szó meccsen Partyka ellen.

Az egykezes lengyel bombázó 
az első két játszmát (11-7, 11-9) 
megnyerte és a harmadikban is 
mindössze egy pontra volt a ját-
szma és a meccs megnyerésétől, 
ami csapata győzelmét eredmé-
nyezte volna. De Petra meccslab-
dákat hárítva, a saját adogatásait 
beütve 10-7-ről „csinált” 11-11-
et, majd lélektani fölényét érvé-
nyesítve 13-11-re hozta maga és 
csapata számára is a Bajnokok 
Ligája ezen fordulójában nagy 
meglepetésnek számító 3-2-es 
szekszárdi győzelmet. 

Az papírformának számított, 
hogy a Szekszárd AC erősor-
rendben harmadik játékosa, a be-
csületesen küzdő Szvitacs Alexa 
3-0-ra vesztett a lengyelek másik 
remek kínaija, LI Qian ellen.

„2-1 után sikerült taktikát 
váltani. Petra közelebb ment az 
asztalhoz, fél ütemmel növelte 
az addigi sebességét, sikerült egy 
dolgot technikailag megoldani, 
ráhúzni a labda tetejére, ezután 
már versenyzőnk irányította a 
játékot” – értékelte a Szekszár-
di AC felettébb boldog vezető 
edzője, Türei Ferenc a valóban 
szenzációs végső győzelmet 

hozó utolsó partit, majd hozzá-
tette: „Ha Li Fen nem nyújt ext-
raklasszis teljesítményt és nem 
nyeri meg mindkét meccsét, 
nincs bravúrgyőzelem sem!”

Kiderült időközben, hogy 
csak egy klasszis kínaija lesz a 
BL-újonc Szekszárdnak, miután 
a már szintén leigazolt Nie Wei 
nem kapott játékengedélyt az 
őszi idényre a nemzetközi, illetve 
a magyar szövetségtől sem. En-
nek alapján a csoportnegyedik 
hely tűnt inkább reálisnak, de az 
osztrák SVS Ströck és a Tarnobr-
zeg elleni kettős hazai siker után 
szabad nagyobbat álmodni és 
számolgatni. Ha a csapat képes 
lesz nyerni a soron következő, 
december 1-jei újabb Bajnokok 
Ligája-csoportmeccsen a Ströck 
ellen Ausztriában – miért is ne, 
ha már egyszer itthon sikerült? 
–, akkor a csoportharmadik 
hely garantált, és a csapat ezzel 
csatlakozik a második számú 
kontinentális klubtorna, az ET-
TU-Kupa 16-os mezőnyéhez és 
a nyolc közé jutásért játszhat. 

Ha a második helyen végezne 
csoportjában a csapat, akkor a 
Bajnokok Ligájában folytathatná 
tavasszal a szereplését. Biztosan 
így lesz, ha egy bécsi győzelem 
után esetleg a dúsgazdag, cso-
portfavorit török Fenerbahce 
skalpját is övére tűzi a Li Fen–
Lovas Petra–Szvitacs Alexa trió. 
Ezt a meccset december 5-én 
játsszák Szekszárdon. Lányaink 
mindenképpen megérdemel-
nék, hogy többen szurkoljanak 
nekik, mint az eddigi két hazai 
BL-meccsen.  B. Gy.

SPORTMIX
KOSÁRLABDA Két mérkő-
zést is lejátszott öt napon 
belül az NB I-es A-csoportos 
bajnokság folytatásaként az 
Atomerőmű KSC szekszár-
di női együttese. Az ötödik 
fordulóban egy verhető csa-
pattal (Ceglédi Elefántköly-
kök) megszerezte idei első 
győzelmét Magyar Gergely 
csapata. Nem volt könnyű 
kiharcolni a 80-75-ös győ-
zelmet hazai környezetben, 
de a negyedik negyedben 
egyértelműen az alföldi-
ek fölé nőtt a sérült Studer 
Zs.-t, Boskovicsot és Fejes 
Fruzsinát is nélkülöző KSC 
Szekszárd. A csapat leg-
jobbja Maja Scsekics volt, 
aki 26 pontig jutott, és sokat 
tett győzelemért Kovalcsik 
Emese is a centerposzton: 
16 pontot dobott és a pa-
lánk alatt is remekül dolgo-
zott. A hatodik fordulóban a 
PEAC-Pécs látogatott Szek-
szárdra, s a bajnoki címre 
is esélyes baranyai csapat 
négy remek külföldijével és 
erős utánpótlássorának be-
vetésével nem adott esélyt a 
szoros meccsre: KSC Szek-
szárd-PEAC-Pécs 52-87.

LABDARÚGÁS Az őszi idény 
utolsó fordulójában 0-0-ás 
első félidő után 2-0-ra le-
győzte a Tolle UFC Szek-
szárd csapata a hozzá látoga-
tó Bajai LSE-ét. Mindkét gólt 
az UFC egyik meghatározó 
játékosa, Deli Dániel szerez-
te a második félidőben (70., 
illetve 77. perc). A szekszár-
di csapat hat győzelemmel, 
négy döntetlennel és öt vere-
séggel, 18-18-as gólaránnyal, 
22 ponttal a 7. helyen zárta 
az őszi idényt az NB III. kö-
zépcsoportjában. A mezőny 
kiegyenlítettségére jellemző, 
hogy az UFC mindössze há-
rom ponttal szerzett keve-
sebbet a 3. Dabas csapatánál 
és négy ponttal többet a már 
kieső, 14. helyen álló Oros-
házánál.

Megvan Fekete Krisztián harmadik bajnoki címe

Utánpótlás-nevelés és átláthatóság

Négyből három, ez Fekete 
Krisztián mérlege. A szek-
szárdi autóversenyző a hazai 
gyorsasági szakág elmúlt 
négy szezonjában háromszor 
szerzett bajnoki címet a for-
maautók kategóriájában.

A tavalyi, problémákkal teli 
esztendő után idén újra jó évet 
tudhat maga mögött a rutinos 
szekszárdi pilóta, aki a már meg-
szokott Formula Master techni-
kával – egy kétliteres, 280 lóerős, 
Tatuus Honda volánjánál – verse-
nyezte végig a 11 futamból (Hun-
garoring, Pannónia Ring, Szlová-
kia Ring) álló bajnokságot.

A formaautók – a szakmában 
E-csoport – mezőnye régen volt 
ilyen nagy létszámú, erős és ki-
egyensúlyozott. A honi legjob-
bak mellett osztrák, svájci és 
szlovák versenyzők is rajthoz áll-
tak a nyílt bajnokságban, amely-
nek végén 13 pilótát értékeltek, 

de akadt olyan futam, ahol 24 
kocsi állt fel a rajtrácsra. Ebben 
a mezőnyben különösen értékes 
Fekete Krisztián újabb, immáron 
harmadik bajnoki címe, akinek 
statisztikáját 4-4 futamgyőzelem 
és rajtelsőség, további hat dobo-
gós helyezés, és az a bravúr, hogy 
minden futamot pontszerző he-
lyen fejezett be.

Az összetett elsőséget azon-
ban nem adták olcsón. Miként 
az elmúlt hétvégén véget ért 
Forma 1-es szezonban, így itt 
is az utolsó, duplapontos futa-
mon dőlt el a bajnoki cím sorsa. 
Fekete Pödör Balázzsal vívott 
nagy csatát, és a pole-pozícióból 
startolva – elbírva a rá neheze-
dő nagy nyomást – végig vezet-
ve győzött a Hungaroringen. A 
szekszárdi versenyző örömét 
idén a bajnoki cím mellett fia, 
Dominik szereplése tette tel-
jessé. A még csak 16 esztendős 
fiatalember teljes szezont futott 

a formaautók honi sorozatában 
egy Forma Renault-val, és két 
dobogós helyet is szerzett. 

Apa és fia a Pannónia Ringen 
rendezett első futamot köve-
tően együtt állhatott a dobo-
gón: Krisztián a legmagasabb, 
Dominik a harmadik fokán. 
Ugyanitt, a második futamon 
fordult elő először, hogy a fiú 
legyőzte édesapját, amikor má-
sodikként ért célba. 

Dominik az év végi összesí-
tésben éppen csak lemaradt a 
dobogóról, de ezért talán kár-
pótolta az élmény, amikor édes-
apja autójával a Közép-Európai 
Zóna Kupa Red Bull Ringen 
rendezett futamán körözhetett. 
A fiatal pilóta – egy esős edzést 
követően – érett versenyzéssel, a 
32 fős (!) mezőnyben az ötödik 
helyén futott célba, megelőzve 
többek között csapattársát, az 
egykori F1-es tesztpilótát, Cha-
noch Nissanyt. - fl -

„Nem számítottam rá, de ép-
pen ezért nagy megtisztel-
tetés, hogy annak a klubnak 
lettem az elnöke, ahol meg-
szerettem a futballt, ahol já-
tékos lett belőlem” – mond-
ta Kárpáti Zoltán, miután a 
közeli napokban megtartott 
tisztújító közgyűlésen meg-
választották a Tolle UFC Szek-
szárd új elnökének. 

A közvélemény számára is a 
meglepetés erejével hatott az, 
hogy Fehér Attilát, a karizmati-
kus, nagyívű terveket szövöge-
tő, abból néhányat meg is való-
sító korábbi elnököt leváltotta a 
közgyűlés. Ez utóbbi valóban a 
változásra szavazott, hiszen dr. 
Sztruhács Sándor, Keszthelyi 
Szabolcs és Gáti Gábor (ő lett 
az elnökhelyettes) révén új ta-
gok kerültek a vezetésbe.

– Mit vár el az új elnöktől, az új 
vezetéstől a tagság? – kérdeztük 
a 38 éves, foglalkozását tekintve 
vállalkozó Kárpáti Zoltánt.

– Mindenekelőtt azt várják 
– s ez egybeesik a város, annak 
vezetése, a támogatók és a szü-
lők elvárásával –, hogy tegyük 
nyitottabbá, átláthatóbbá az 
UFC-t, mint eddig volt. Fehér 
Attila kezében összpontosult 
eddig minden napi és a közel-
jövőt érintő kérdés, ezen óhaj-
tott a tagság változtatni. Nem 
árt tudni, hogy a klub nem 
csak a felnőtt csapatból áll, ha-
nem az óvodás kortól elindulva 
hozzánk tartozik háromszáz 
gyerek is, akiknek révén féle-
zer szülővel, hozzátartozóval 
is kapcsolatban állunk, s az ő 
véleményüknek is hangsúlyo-
sabbnak kell lenni az elkövet-
kezendő időben, mint eddig 
volt. Az első lépést már a meg-
választásom után megtettük: 
megkerestük az új polgármes-
tert, Ács Rezsőt, aki pozitívan 
reagált, mert a város komplex 
sportlétesítmény-fejlesztési 
tervébe ez nagyon beleillik. 
Nagyon kellene, hogy egy új, 
modern, többemeletes öltöző-

szárny épüljön a mai, ritkítóan 
elavult helyett.

– Kulcskérdés, hogy a két vá-
rosi székhelyű nagy cég – látva 
a változásokat – továbbra is ott 
marad-e a klub mögött?

– Ez nagyon fontos kérdés, 
amit mindenképpen tisztázni 
kell. Mi a tőlük érkező támoga-
tást mindenképpen továbbra is 
a gyerekekre, csak az utánpót-
lásra óhajtjuk fordítani – a tel-
jes átláthatóságot is garantálva. 
Vannak egyébként nem lebe-
csülendő összeggel újabb támo-
gató-jelöltek is – éppen a válto-
zások hatására. Ahhoz, hogy az 
utánpótlás-nevelés szervezett-
sége, színvonala megmaradjon 
az UFC-nél – továbbra is le-
gyenek a magasabb osztályok-
ban Szekszárdon nevelkedett 
játékosok és a felnőtt csapatunk 
is meríthessen a sajátnevelésű 
játékosokból – , no és a felnőtt 
csapat ott legyen mihamarabb 
az első ötben az NB III-as baj-
nokságban, bizony stabil anyagi 
háttér kell.  B. Gy.
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úFehérnemú bolt ...babától a mamáig
KÍNÁLATUNKBÓL: fehérneműk, hálóruhák, köntösök,
harisnyák, zoknik széles választéka

BRONZ-, EZÜST- ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA VAGYUNK! (Dec. 7-én, 14-én és 21-én 9.00-12.00 óráig

Egyes termékeinkre akár
20% kedvezményt adunk

2014. december 1. és 23. között
részletek üzletünkben!

-10%
-20%

Aranyműves ékszerboltok Ezen kívül versenyképes árakkal vállalunk  ékszerjavítást, 
-készítést, értékbecslést, valamint tört arany felvásárlást a 

legmagasabb napi áron. 
Óriási választék, kiváló minőségben, kedvező áron! 

Várjuk Önöket 
Szekszárdon a Kölcsey ltp. 2-ben  

a 160-as alatti üzletünkben!

KÖZELEG A KARÁCSONY!
Már most gondoljon szeretteire, és lepje meg őket 

egy gyönyörű ékszerrel! A 160-as alatti üzletünkben 
hozott aranyából kedvező bérmunkadíjjal 

választhat készleten lévő kínálatunkból, vagy 
katalógusainkból is rendelhet rövid határidővel! 

Szekszárd központi helyén 
épült 5 lakásos társasházban  

lakások, saját udvarral
AKCIÓS áron Eladók

56 m2 -től 71 m2-ig 
Érd.: +36-30/388-1460

MEGNYITOTTUNK!
Hús, Hentesáru Szaküzlet 

a Piactéren
(a pékség mellett)

Minden nap friss választékkal: 
sertés, marha, birka, kecske 

és baromfi , helyi vágóhídról!
Kínálunk:

kolbászhúst, hozzá
természetes és műbeleket.

Előrendelést felveszünk!
Figyelje árzuhanásainkat!

Nyitva tartás:
K.-Cs.: 6.00-14.00

P.: 6.00-15.00 • Szo.: 6.00-12.00
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGNYITOTTUNK
lassan 6 éve 

INGYENES
wi�  használat

MEDITERRÁN ÉTELEK
megújult étlapunkon

7100 Szekszárd, Garay tér 18. (Sétáló utca)
E-mail: info@mangoetterem.hu

Tel: 20/550-1954 • Fax: 74/410-856

Trend Minőség Szakértelem

Díszpárna huzatok akciója!
Csak 2 napig

december 2-3-án a készleten 
lévő díszpárnahuzatok 

20% engedménnyel.

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

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

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
december 1-től – 6-ig

• narancs 249 Ft/kg
• mandarin 249 Ft/kg

• datolya (200 g) 219 Ft/csomag 
(1.095.- Ft/kg)

RÉPA

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN és a 
Mátyás király u. 74-ben

Előrendelés: 06-74/412-225,
mobil: 06-30/348-5676.

NÉZZEN BE HOZZÁNK!


