
Szekszárd adósságának jelentős

részét átvállalja az állam. Erről tar-

tott egyeztetést a megyeszékhe-

lyen Fazekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter és Horváth István

polgármester.

A megbeszélést követõ tájékoztatón
Fazekas Sándor elmondta: olyan ké-
pet alkothatott Szekszárdról, ami iga-
zán tiszteletre méltó. A megismert
tények tükrében a miniszter örömét
fejezte ki a város tudatos, takarékos
gazdálkodása kapcsán, amellyel a
legkevésbé eladósodott megyeszék-
helyek egyike. „Úgy fejlesztettek,
hogy közben nem élték fel a jövõt,
sõt vagyongyarapodást értek el” -
utalt Fazekas Sándor többek között
a visszavásárolt közszolgáltató cégek
mûködésére, amelyet példaértékû-
nek nevezett. A miniszter emlékez-
tetett: a korábbi évek szocialista
kormányzása alatt az önkormányza-
ti feladatok alulfinanszírozása egy-
fajta vidékfelszámolási politika ré-
sze volt, amire 2010-ben nemet
mondtak a választók. 

Az egyeztetések Szekszárd 4,6
milliárd forintos adóssága legkeve-
sebb 40 százalékának átvállalásáról,
vagyis közel 2 milliárd forintról
kezdõdtek meg. Az adósságkonszo-
lidáció végsõ sarokszáma az önkor-
mányzattal és a hitelezõ pénzinté-
zetekkel folytatott további egyezte-
tések után derül ki.

Horváth István polgármester el-
mondta, hogy a 2013-ban a megyei
múzeum és könyvtár fenntartását
is ellátó önkormányzat adósságren-
dezése révén felszabaduló források
megjelenhetnek a jóléti-szociális te-
rületen is: ez a forrás erõsítheti a
megyeszékhely lakosságmegtartó
képességét is.
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Az igazi ajándék,
maradandó érték!
Az igazi ajándék,
maradandó érték!

A megyénkben élõ bukovinai székelyek
rég várt álma válik valóra: 2013 január-
jában állítják ugyanis fel az Újvárosban,
a Szent István Házzal szemközti zöld te-
rületen azt a hat kopjafából álló emlék-
mû-kompozíciót, amely a bukovinai szé-
kelyek bolyongó életére és hazatalálásá-
ra emlékeztet.

Arról, hogy miként is vetõdött fel az
ötlet, hogy mementót állítsanak a vá-
rosban élõ bukovinai székely emberek-
nek, Sebestyén Gyulát, az Elektrolit Kft.
ügyvezetõjét, a Bukovinai Székelyek
Szekszárdi Egyesületének tagját, ötlet-
adót kérdeztem.

- Minden környezõ faluból élnek a
megyeszékhelyen betelepültek, ezért
érezte az egyesület szükségét egy szek-
szárdi emlékhely kialakítását. Az egye-

sület a kopjafák elhelyezésének lebo-
nyolításával Szegedi Dezsõnét és jóma-
gamat bízta meg. Korábban a megyei
múzeum környéke, majd a Luther tér

merült fel lehetséges helyszínként, de
az Illyés Gyula egyetemi kar melletti te-
rület is szóba került.

Folytatás az 5. oldalon.

Csökken a város adóssága
Jelentõs terhet vesz le az állam az önkormányzat válláról

Hat kopjafa az Újvárosban

Fazekas Sándor miniszter és Horváth István a tájékoztatón
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Jelen kiadványunkkal szeretnénk tájékoztatni, hogy
2012. évben megváltozott a súlyos mozgáskorláto-
zott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
102/2011. (VI.29) Kormányrendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet), így ennek következtében a súlyos
mozgáskorlátozottság esetén adható gépjármûadó
mentesség/kedvezmény feltételrendszere is.

Önkormányzati adóhatóságunk szeretné felhívni
az érintett adózók figyelmét a bekövetkezõ változás-
ra, és tájékoztatást adni az ebbõl fakadó kötelezett-
ségek teljesítésével kapcsolatosan.

A jogszabály-módosítás miatt, 2013. év január 1.
napjától - külön kérelemre - csak az részesülhet a
fentebb említett jogcímen mentességben/kedvez-
ményben, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az
alábbi lehetõségek valamelyikével igazolja:

1. Elsõsorban a szakértõi szerv, a Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal által 2012. március 30.
napját követõen kiállított szakvéleménnyel, szakha-
tósági állásfoglalással lehetséges a súlyos mozgáskor-
látozottság tényének igazolása.

2013. évtõl ugyanis az ún. „7 pontos igazolással”,
illetõleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatá-
lyos 7. § ac. alpontja szerint szakértõi szerv által ki-
adott szakvéleménnyel rendelkezõ személyek nem
tekinthetõk súlyos mozgáskorlátozottnak, így gép-
jármûadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz,
hogy valaki 2013-tól is jogosult legyen adómentes-
ségre, függetlenül attól, hogy egészségi állapota
évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendõ,
felülvizsgálaton kell részt vennie, és annak eredmé-
nyeként a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapí-
tó új igazolást kell beszereznie.

Tájékoztatom, hogy a „7 pontos igazolás” 2012.
december 31. napjáig, a 2011. július 1. és 2012. már-
cius 30. napja között kiállított szakértõi vélemény
pedig 2012. szeptember 15. napjáig használható
fel, azaz az adómentesség is csak eddig az idõpon-
tig biztosítható.

Tehát a súlyos mozgáskorlátozottság ténye - gép-

jármûadó megállapításához kapcsolódóan - 2012.
március 30-át követõen indult szakhatósági eljárás
során kiállított, elsõdlegesen a Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal (szakértõi szerv) által a köz-
lekedõképesség minõsítésérõl kiadott szakvéle-
mény-másolattal igazolható.

2. Nagykorú személy esetében - aki már rendelke-
zik - a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékos-
sági támogatás megállapításáról szóló hatályos ható-
sági határozattal, vagy a megállapítás alapjául szolgá-
ló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvéle-
mény-másolattal, amelybõl megállapítható, hogy sú-
lyos fogyatékossága mozgásszervi eredetû, illetõleg
halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül
legalább egy mozgásszervi, az ezzel a dokumentum-
mal szintén tudja ezt a tényt igazolni.

3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében,
a Magyar Államkincstár által kiadott hatályos igazo-
lással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegû
családi pótlékot a magasabb összegû családi pótlék-
ra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú
mellékletének L) pontjában meghatározott mozgás-
szervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért
mert a P) pontjában meghatározott többszörös és
összetett betegségben szenved, és többszörös és
összetett betegségei közül legalább az egyik moz-
gásszervi fogyatékosságot okoz, akkor ezen doku-
mentummal szintén igazolható az adóhatóság felé.

A közlekedõképesség minõsítése céljából,
amennyiben Ön a nevesített okiratok egyikével
sem rendelkezik, úgy a lakóhelye szerinti körzetköz-
ponti jegyzõnél, Szekszárdon, a Bezerédj u. 1. szám
alatt található okmányirodánál kell kezdeményeznie
- a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítására vo-
natkozóan - a szakvélemény kiadására irányuló eljá-
rást. Ehhez Önnek be kell nyújtania a közlekedõké-
pesség minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló or-
vosi dokumentációit, egyéb iratait és kérnie kell a
közlekedõképesség minõsítésének megállapítását.

Ez ügyben személyesen vagy meghatalmazott útján
is eljárhat. Amennyiben Ön nem személyesen jár el,
akkor az eljáró személy (meghatalmazott) képvise-
leti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 40. § (2) bekezdése alapján, ugyan-
ezen jogszabály 40/A. §-ban meghatározott módon
köteles igazolni.

Az Ön által benyújtott dokumentumokkal az ok-
mányiroda majd megkeresi a szakértõi szervet a
közlekedõképesség minõsítése érdekében, és a
szakértõi véleményt majd a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal állítja ki. Ezt az okmányiroda so-
ron kívül postázza az Ön részére.

Amennyiben Ön már rendelkezik a fentebb ne-
vesített igazolások valamelyikével, úgy kérem,
hogy azt a jövõ évben 2013. január 1-jét követõen,
de legkésõbb 2013. 01. 15. napjáig a gépjármûadó
kedvezmény/mentesség igénybevételéhez szüksé-
ges - mellékelten megküldött - nyomtatvánnyal
együtt önkormányzati adóhatóságunk felé szíves-
kedjék benyújtani.

A kérelem mellé mindenképpen csatolni kell a
súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló doku-
mentum másolatát, egyébként a kérelem elutasí-
tásra kerülhet.

Tájékoztatom, hogy az eddig kiadott gépjármûadó
mentességek 2012. december 31-i nappal megszûn-
nek, így amennyiben a kérelem elmarad, úgy adót
kell fizetnie mindaddig, míg kérelmét nem pótolja.

A megküldött bevallási nyomtatvány kitöltésével,
illetve a gépjármûadót érintõ kérdéssel kapcsolat-
ban az adóhatóság munkatársai a 74/ 504-100-as te-
lefonszámon készséggel állnak rendelkezésére.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik a fentebb
említett igazolások egyikével sem, úgy javasoljuk,
hogy mielõbb kezdeményezze az új igazolások be-
szerzését, hiszen a teljes vagy részleges adómentesí-
tés a szakvélemény kiadását követõ hó elsõ napjától
igényelhetõ. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÉPJÁRMÛADÓ ÜGYEIBEN KÖVETENDÕ ELJÁRÁSOKRÓL

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy – tekintettel
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl, valamint a 2013. évi
munkaszüneti napok körüli munka-
rendrõl szóló NGM-rendeletben foglal-
takra – 2012. december 24. (hétfõ) és
december 31. (hétfõ) pihenõnap, míg
december 1. (szombat) és december 15.
(szombat) munkanap, a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélfogadása az alábbi-
ak szerint alakul.
Okmányiroda osztály:

december 14. (péntek): 8.00-12.00;
13.00-15.30; december 15. (szombat):
8.00-12.00.
Ügyfélfogadás a többi igazgatóságo-
kon, osztályokon: december 14. (pén-

tek): 8.00-12.00; 13.00-16.30; december
15. (szombat): nincs ügyfélfogadás.

Ügyfélfogadás az ügyfélszolgála-
ton: december 14. (péntek): 8.00-
12.00; 13.00-16.30; december 15.
(szombat): 8.00-12.00; 13.00-14.00

Egyidejûleg felhívjuk Ügyfeleink szí-
ves figyelmét, hogy a szekszárdi ok-
mányiroda osztályon ez évben az utol-
só ügyfélfogadási nap – a korábbiak-
ban kiadottaktól és az általános ügy-
félfogadási rendtõl is eltérõen - 2012.
december 27-én (csütörtökön) lesz
8.00-tól 12.00; 13.00-15.30 óráig. De-
cember 28-án (pénteken) az ügy-
félfogadás szünetel. Megértésüket és
együttmûködésüket köszönjük!

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Tájékoztató a decemberi munkarendrõl

Szekszárd MJV Önkormányzatának Köz-
gyûlése december 12-én (szerda) 17 órá-
tól tartja 2012. évi közmeghallgatását a
városháza konferenciatermében. Témák:
1. Tájékoztató a folyamatban lévõ beruhá-
zásokról. 2. Egyebek. Minden érdeklõdõ
állampolgárt tisztelettel várnak.

Közmeghallgatás

Szekszárd MJV Önkormányzat Közgyûlé-
se 2012. december 12-i ülésén több társa-
dalmi egyeztetésre bocsátott rendeletter-
vezetet tárgyal. A rendelettervezetek a
város honlapján megtekinthetõk, és
a rendelet@szekszard.hu e-mail cím-
re eljuttathatják az ezzel kapcsolatos
észrevételeiket.

Felhívás Karácsonyi Est
A Kurázsi Folyóirat szerkesztõsége szeretet-
tel hívja irodalomkedvelõ barátait decem-
ber 14-én 18 órakor a Református Gyüleke-
zeti Házban (Bezerédj u. 3.) tartandó kará-
csonyi zenés irodalmi mûsorára.

Baka István Általános Iskola – Szekszárd
Béri Balogh Ádám utca 89.

Szeretettel hívunk és várunk
minden nagycsoportos óvodást és a

Szülõket a 2012. december 13-án
(csütörtök) 17 órakor kezdõdõ

SULIVÁR rendezvényünkre!
Program:

– A leendõ tanító nénik bemutatása
– Készülõdés, ajándékkészítés 

a karácsony jegyében
– Meglepetések
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Korszerû komposztálás, szagtalan szennyvíziszap
A régió legkorszerûbb módszerét használják Szekszárdon

Százmillió forint értékû gépparkkal
bõvült – közel 82 százalékos pályáza-
ti támogatással – a Szekszárdi Víz-
és Csatornamû Kft. szennyvíztisztí-
tó telepe. Már megérkezett egy John
Deere gyártmányú traktor, a mini- és
közepes homlokrakodó, a bálabon-
tó-szecskázó, az õrlõ-keverõ kanál
adapter. A gépeket szerdán Horváth
István polgármester és Artim An-
drásné, a társaság ügyvezetõ igazga-
tója mutatta be. A polgármester el-
mondta, hogy 5200 négyzetméte-
ren már tavaly elkészült az új kom-
posztáló.

Mint már beszámoltunk róla, a
város pályázatot nyert a csatorna-
hálózat fejlesztésére, és tavaly épült
meg az uniós elõírásoknak megfe-
lelõ komposztáló üzem a Szekszár-
di Víz- és Csatornamû Kft. szenny-
víztelepén. Az új technológia mel-
lett nem fordulhat elõ, ami koráb-
ban, hogy a komposzt kihelyezése
szaghatással járt, s kedvezõtlen szél-
járás esetén a városban is érezhetõ
volt. A víztelenített iszap az ún.
prizmás forgatott technológiával
szagtalan komposztot eredményez,

amelyet az együttmûködõ partne-
rek földjére tavasszal és õsszel he-
lyez ki a Vízmû Kft.

Minden komposztkihelyezést
egy alapos, 40 paraméterre kiterje-
dõ laboratóriumi vizsgálat elõz
meg. Ellenõrzik az illékony anya-
gok és a nehéz fémek mennyiségét
is. Ráadásul a szennyvíziszapból ké-
szült komposztnak számtalan ked-
vezõ tulajdonsága van: könnyen ke-

zelhetõ, hosszabb ideig tárolható,
kevesebb a kimosódás kockázata, a
hõhatás miatt az iszapban lévõ kór-
okozók elpusztulnak. Ezeken kívül
jelentõs mértékben javítja a talaj
szerkezetét, tápanyagmegkötõ ké-
pességét, stabilizálja a vízháztartá-
sát is. Évente közel 7 ezer tonna
szennyvíziszap mezõgazdasági új-
rahasznosításáról gondoskodik az
önkormányzati társaság. I. I.

Artim Andrásné igazgató és Horváth István a géppark elõtt

A tél beköszöntével az alábbiakra hívjuk fel a

Tisztelt Lakosság figyelmét:

A Szekszárdi Önkormányzat Közgyûlésének a köz-
tisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelezõ igénybevételérõl szóló 34/2003. (XII.19.)
számú rendelete alapján az ingatlantulajdonos
(használó, bérlõ, kezelõ) kötelessége az ingatlan
közterülettel érintkezõ, telekhatárai mellett meglé-
võ járdaszakasz hó- és síkosságmentesítése, mely
magában foglalja a hó, az ónos esõ, a jég eltávolítá-
sára, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irá-
nyuló tevékenységet. Szintén az ingatlantulajdonos
feladata tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásá-
ra szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjá-
rók, árkádok tisztántartása, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék
eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése. Ezen túlme-
nõen a szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereske-
delmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és
más elárusítóhelyek elõtti járdaszakaszt, továbbá az
egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figye-
lembe véve) a gazdálkodó szervezet köteles megtisz-
títani és folyamatosan tisztán tartani.

A hagyományos, nátrium-klorid tartalmú só
helyett javasolt a környezetbarát anyagok hasz-

nálata (pl. zöldsó, cc road, CaCl2-al átitatott
zeolit, útkáli, zeocal, homok). Ezek az anyagok a
helyi hulladékgazdálkodási cég telephelyén -
Alisca Terra Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
- akár kisebb mennyiségben is megvásárolhatók.
A ház körüli és az ingatlan elõtti közterületek
síkosságmentesítésekor egyaránt a lehetõ legke-
vesebb anyag kijuttatására kell törekedni. Figye-
lembe kell venni, hogy a megelõzõ szórás jóval
hatékonyabb megoldást jelent, sõt gyakran a hó
letaposását megelõzõ lapátolás vagy seprés is ele-
gendõ. Amennyiben érdesítõ anyagot szórnak
ki, figyelmet kell fordítani annak olvadás utáni
összetakarítására is.

A fenti kötelezettségek betartását a közterü-
let-felügyelõk folyamatosan ellenõrzik. Ameny-

nyiben a közterület tisztántartására vonatkozó
kötelezettségét a tulajdonos/használó nem tel-
jesíti, Szekszárd MJV jegyzõje jogosult hulladék-
gazdálkodási bírság kiszabására. Ezen felül az
esetlegesen bekövetkezõ károkért a
hóeltakarítás, síkosságmentesítés elmulasztója
kártérítési felelõsséggel is tartozik!

Szekszárd MJV Önkormányzata a helyi köz-
szolgáltatóval kötött megállapodása szerint el-
látja a város belterületi részein, a magáningat-
lannal nem határos közterületeinek hó- és
síkosságmentesítését. A lakótelepek tömbbelsõ-
iben található parkolók takarítása, a nehéz meg-
közelíthetõség és az állandóan parkoló autók
miatt a lakóközösség feladata. Rendkívül nagy
mennyiségû hó esetén, egyes keskeny utcák-
ban a parkoló autók, vagy a házak közelsége mi-
att a hó eltakarítása, illetve az útról eltolt hó el-
helyezése gondot jelenthet. Az ebbõl adódó
esetleges kellemetlenségekért kérjük a lakosság
szíves megértését!

Kérjük a Lakosságot - tekintettel arra, hogy a
biztonságos közlekedés mindannyiunk érdeke -
, hogy folyamatosan és maradéktalanul tegyen
eleget ezen elõírásoknak és kötelezettségeknek

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság

Tájékoztató a hó- és síkosságmentesítési feladatokról

Horváth Imre
szobrai a Városházán
„A fafaragók munkáján át lehet leg-
jobban érzékelni az átmenetet a
népmûvészettõl a népi iparmûvé-
szetig” – mondta köszöntõjében
Ódor János, a megyei múzeum igaz-
gatója a szekszárdi városháza aulájá-
ban tartott kiállítás-megnyitón.

A faragások Horváth Imre,
bátaszéki származású naív mûvész
keze munkái. Szobrai szinte meg-
elevenednek. Vámosi Istvánné, a
mûvész Kozármislenyben élõ ne-
velt lánya 29 faragott szobrot és
egy képet adományozott Szek-
szárdnak. 

Horváth Imre 1909. november
30-án született Bátaszéken. Festõ
szeretett volna lenni, de 27 évesen,
egy betegség következtében kezei
deformálódtak. Alkotásait körte, al-
ma, juhar és diófából készítette, de
galagonyából és kecskerágóból is
faragott. Utolsó éveiben már csu-
pán puhafából próbált alkotni. Jö-
võre lesz húsz éve, hogy elhunyt.
Örökösének szándékában áll a me-
gyei múzeumnak is adományozni a
Kozármislenyben található csöpp
kis múzeum tárlatának alkotásai-
ból. Gyimóthy Levente
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A messzi északról jött hozzánk a Mikulás
A lappföldi „nagyszakállú” a Karácsonyváró megnyitójára érkezett

Zsúfolásig megtelt a szépen feldí-

szített Garay tér december 3-án a

Karácsonyváró megnyitására, de

még inkább az igazi Mikulás,

Joulupukki érkezésére várva.

Hamar kétszintessé vált a tömeg: alul a
szülõk, felül a nyakukban ülõ gyerekek,
a nagyobbak pedig a Garay-szobor ta-
lapzatára másztak, amilyen magasra
csak lehetett. A Dienes iskola kamarakó-
rusa énekszóval nyitotta az ünnepi vára-
kozást, majd Csillagné Szánthó Polixéna,
az önkormányzat humán bizottságának
elnöke köszöntötte meleg szavakkal az
adventet. Kifejezte reményét, hogy nem
csak házainkat, de lelkünket is ünnepi
díszbe öltöztetjük. Kívánta, hogy az ad-
venti idõszakban áradó túlcsorduló sze-
retetbõl jusson az azt követõ idõszakra
is. Azután amit minden gyermek várva
várt: megérkezett a lappföldi Mikulás, és
kigyúltak a tér ünnepi fényei.

Csengettyûszó kíséretében érkezett a
nagyszakállú, és magyarul köszöntötte a
gyerekeket. Azután anyanyelvén folytat-
ta mondandóját, amit lapp népviseletbe
és piros kabátba, sapkába öltözött segítõ-
je tolmácsolt. Joulupukki örömét fejezte

ki, hogy felfedezhetõ a két nyelv közötti
hasonlóság: néhány szó, mint a fej, kéz,
szem és szív szinte teljesen megegyezik.
Látszik ugyanakkor, hogy mi délebbre
vagyunk, mert itt még látni zöld növényt,
náluk viszont már mindent hó borít. Ez-
zel együtt a gyerekek a Föld minden ré-
szén egyformák - mondta -, ugyanazt sze-
retnék: békét, boldogságot, barátságot
és jó szándékot. Ezután boldog karácso-
nyi ünnepeket kívánt - ismét magyarul.

A szekszárdi gyerekek szép karácso-
nyi mûsorral kedveskedtek neki: a Ba-
bits iskola kórusa és furulyásai ismert

karácsonyi dalokat adtak elõ, majd a
Szent József katolikus iskola Betlehemes
elõadása következett versekkel, dalokkal
mutatták be Jézus születésének történe-
tét.

A Lappföldrõl érkezett Mikulás meg-
köszönte a szép mûsort, majd folytatta
útját, hiszen máshol is várták a gyerek.

Kovács Etelka
Köszönet a mûvelõdési ház, a polgár-

mesteri hivatal, a városi sportcsarnok
és a Mentálhigiénés Mûhely munkatár-
sainak, a közremûködõ iskoláknak és
a Szekszárdi Helyitermék Boltnak.

Szekszárdi
Karácsonyváró

DECEMBER 8. SZOMBAT: 10-16 óráig:
Adventi Bazár - családi hétvége a Wosin-
sky Mór Megyei Múzeumban.

DECEMBER 12. SZERDA: 10.00-16.00
óráig: Régi ésszel - gyermekkézzel. Mé-
zeskalács készítése, ismerkedés az adven-
ti ünnepkörrel a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban. 18.00 óra: a Garay János
Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Ze-
neiskola tanárainak karácsonyi hangver-
senye a mûvelõdési ház dísztermében.

DECEMBER 13. CSÜTÖRTÖK: 15.00
óra: A Szent Rita Katolikus Óvoda nagy-
csoportosainak betlehemes bemutató-
ja, majd dr. Balázs Kovács Sándor nép-
rajzkutató „Adventi népszokások” címû
elõadása. Helyszín: Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum könyvtárterme 

DECEMBER 15. SZOMBAT: 11.00 óra:
Adventi ajándékkészítés a Szent József
Katolikus Általános Iskolában.

DECEMBER 16. VASÁRNAP: 9.00-
13.00 óráig: Karácsonyi Kincsesház -
ünnepváró családi játszóház a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház dísztermében.
15.00 óra: Szülõk Akadémiája elõadásso-
rozat: „Család és iskola” Farkas István (Lu-
pusz atya) elõadása a Belvárosi Plébánia
Wosinsky Mór Közösségi Házában.

A Számviteli Egyesület
Tolna megyei Szervezete

a MKVK Tolna Megyei Szervezetével közösen
szakmai elõadást tart

Az  adótörvények  2013.  évi  változásai
Napirend:

2012.  december  12.:
SZJA,  Tao,  Art,  Járulékok,  KATA,  KIVA  törvények  változásai

2012.  december.  13.:
ÁFA,  Jövedéki  adó,  Illeték,  NETA,

Környezetvédelmi  termékdíjról  szóló  törvények  változásai  

Helyszín: Illyés Gyula Fõiskola  E épület Díszterem  
Szekszárd Szent István tér 15-17.
Idõpont: 2012. december 12-13.

Elõadó:
NAV Tm Adóigazgatóság munkatársai

A rendezvény MSZSZE és MKVK tagjainak ingyenes.

Részvételi díj külsõ részvevõ részére
5000 Ft/fõ/nap + áfa
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Hat kopjafa az Újvárosban
Januárban leplezik le a székelyek emlékhelyét

Léleképítés, versekkel
Murányi László elõadása zárta a sorozatot

Folytatás az 1. oldalról.
Szekszárd fõépítészétõl, Herr Teréz-

tõl kaptuk az ötletet, hogy az Újváros-
ban, az élelmiszerüzlethez közeli, „ne-
vesincs” területen alakítsuk ki az em-
lékparkot, Katz Zoltánné fõkertész pe-
dig a növényzet kialakításának tervét
bocsájtotta rendelkezésünkre - tájékoz-
tatott Sebestyén Gyula.

Az emlékhely kialakításáról szóló ké-
relmet a közgyûlés idén júliusban elfo-
gadta. A helyszínen öt kopjafát állíta-
nak fel, amelyekbe a bukovinai székely
falvak neveit vésték, különbözõ székely
és Tolna megyei motívumokkal megfa-
ragva azokat. Mivel a székelyek a madé-
falvi veszedelem (1764. január 7.) után
kényszerültek a Kárpátokon túlra, Bu-
kovinába, majd bolyongó életre, s azóta
járták a világot, így egy hatodik fa is fel-
állításra kerül. Ez a hazaérkezést szim-
bolizálja.

- Az egyesület számára örömteli, hogy
az emlékhely területe bõvíthetõ, így ün-
nepségre, rendezvény lebonyolítására
is alkalmas - folytatta Sebestyén Gyula. -
A kopjafák, amelyeket Törõ György fa-
faragó népi iparmûvész készített, és no-
vember elején Sióagárdon a Magyarok
Háza népi termékeket zsûrizõ csoport-
ja „lezsûrizett”, már készen állnak. De-
cemberben a földmunkákat és a kopja-
fák felállítását végzik el a helyszínen, a
hivatalos ünnepség január 6-án, vagy
egy nappal késõbb, a madéfalvi vesze-
delem évfordulóján várható. A mintegy
egymillió forintba kerülõ kompozíció-
ra sok adomány érkezett az egyesületi
tagoktól, vállalkozásoktól. Egyesületünk
feladata, hogy utódainknak a gyökere-
ket megmutassuk, hiszen a jelen a törzs,
a lomb pedig a jövõ - fogalmazott a múlt
megõrzésének fontossága kapcsán Se-
bestyén Gyula. Gyimóthy Levente

„Szép téma a léleképítés: közel van a sze-
retethez, amelyet vissza kell csempészni
a társadalomba, hiszen hiányzik” - osztot-
ta meg gondolatait Murányi László egyko-
ri televíziós szerkesztõ-riporter. Az 1969-
tõl a Híradó, majd a Hét címû mûsor szer-
kesztõje a Garay gimnázium dísztermé-
ben tartott Léleképítõ vendégeként járt
Szekszárdon.

Murányi Gyón községben született
1937-ben, a helyi lelkész fiaként éppen
abban a parókiában, ahol az I. világhábo-
rú méltatlanul elfeledett költõje, a ké-
sõbb tiltólistára tett Gyóni Géza is meg-
látta a napvilágot. Az estén ismeretlen és
közismert versek is elõkerültek, hiszen,
ahogy arról Murányi vélekedik: agyon-
mosott ruhát ismerek, de agyonmon-
dott verset nem, mindössze arra kell
ügyelni, hitelesen mondjuk el az adott
költeményt. Véleménye szerint minden
vers megjelenítésekor ezt a pillanatot
kell megragadni. Ez - Latinovics Zoltánt
is idézve - „a lehetetlen megkísértése”.

A szerkesztõ az estre kiválasztott ver-
seit a szeretet, a szerelem, az Istenhit, va-
lamint a hazaszeretet témaköre hatotta
át. Az est folyamán elhangzott az egyik
legszebb magyar szerelmes vers, Petõfi
Sándor egy javítás nélkül leírt „Reszket a
bokor, mert...”címû költeménye, de az
érdeklõdõk meghallgathatták Adynak a
Havas Krisztus-kereszt az erdõn, Áprily
Lajosnak a Menedéket, vagy éppen Jó-
zsef Attila sokáig betiltott, „Nem, nem

soha” címû Trianon-ellenes versét. Mu-
rányi László elõadta Gyóni Géza: Csak
egy éjszakára küldjétek el õket címû köl-
teményét is, amelyrõl kiderült, hogy egy
korabeli angol pályázaton a legjobb há-
borúellenes versnek választották.

„Hontalan vagyok, mert vallom, hogy
a gondolat szabad” - idézte fel Wass Al-
bert: A hontalanság hitvallása címû mû-
vének sorait az elõadó, majd a meghitt
percek után a 2010-ben, a Lakitelki Nép-
fõiskola filmszemléjén különdíjat nyert,
az Oscar-díjas operatõr, Zsigmond Vil-
mos által is méltatott '56-os filmjérõl, az
,,...ilyen nagy dolog a szabadság” címû al-
kotás készítésérõl beszélt Murányi,
amely DVD-lemezen nemrég hazánk
összes középfokú oktatási intézményé-
be eljutott. Gyimóthy Levente

Murányi László

Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Tel.: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. (Penny épülete) alatt lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

www.heberlinghusboltok.hu

Karácsonyi, évadzáró rendezvényekre megrendelést
felveszünk. Igény szerint konyhakészre elkészítjük. 

Kedvezményre jogosító kuponkód honlapunkon.
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Több érdekes és értékes dokumen-

tumot most láthat először a nagy-

közönség azon a kiállításon, amit a

Tolna Megyei Levéltár állított össze

Garay János költő születésének

200. évfordulója alkalmából - így

csatlakozva a városi önkormányzat

által meghirdetett emlékév prog-

ramjaihoz.

A kiállítást már november 9-én megnyi-
totta Csillagné Szánthó Polixéna, a váro-
si közgyûlés humán bizottságának elnö-
ke, ám a rendezvény a gazdag progra-
mok sokaságában akkor kevés nyilvá-
nosságot kapott. 

Lapunknak Cserna Anna levéltáros
mutatta be a régi vármegyeháza emele-
tén található kiállítást, amely négy tab-
lón és a hozzájuk kapcsolódó négy tárló-
ban tárja a látogatók elé az intézmény
gyûjteményébõl válogatott korabeli
emlékeket.

A „A költõ és családja” címû tárló azt
mutatja meg, milyen szeretetteljes lég-
körben nõtt fel Garay. Láthatjuk testvé-
reihez, Terézhez, Alajoshoz és Antalhoz,
valamint szüleihez írt leveleit, melyeket
gyermekei: Ákos, Dezsõke és Gizella is
aláírtak. Külön  érdekesség az a levél,
amelyet Garay János a családjában hasz-
nált becenevén, Muki néven írt alá. Lát-

hatjuk a költõ barátainak és pártfogó-
inak, köztük Vörösmarty Mihálynak a
levelét és fotóját, valamint arról a 10
aranyról szóló nyugtát, amivel Augusz
Antal támogatta Garayt. 

- Bár Petõfi után a forradalom és a sza-
badságharc legtöbb versét író költõje volt
Garay János, ebben az 1854-ben megje-
lent elsõ, gyûjteményes kiadásban még
nem szerepeltek '48-as versei - mutatta
Cserna Anna a könyvritkaságot, hozzáté-
ve, hogy Garay több mûfajjal is próbálko-
zott, õt tartják az elsõ magyarországi új-
ságírónak és elsõ színikritikusnak. 

A kiállítás segít közelebb kerülnünk
Szekszárd neves szülöttéhez, akinek egy-
kori szülõházát egy 1859-es kataszteri

térképen is megkereshetjük. Különösen
izgalmas az a fotó, amely Szárnovszky Fe-
rencrõl, a Garay-szobor alkotójáról ké-
szült Párizsban, mivel az alkotás egy ré-
sze ott készült. Mindez csak egy kis ízelí-
tõ a sokszínû válogatásból, ezért érde-
mes ellátogatni a Béla király téri régi vár-
megyeházán található kiállításra. 

Fõként iskolai osztályokat illetve cso-
portos látogatókat, de minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várnak, elõzetes
bejelentkezés a 74/311-718-as telefonszá-
mon lehetséges.

Cserna Anna kiemelte a szekszárdi T-
Print Nyomdaipari Kft. (ügyvezetõ: Árvai
Tamás) munkáját a kiállítás igényes
nyomdai megjelenítéséért. Cser Ildikó

Elsõként a nagyközönség elõtt
Garay relikviák a megyei levéltár kamarakiállításán

A PTE Illyés Gyula Kar Szociális Munkás
Szak harmadéves levelezõs hallgatói novem-
ber 16-án Kölesden köszöntötték az idõse-
ket. Az ünnepségen a helyi általános iskola
tanulói mûsort adtak az idõs embereknek,
melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a
generációk közötti kapcsolat fontosságára.

Az idõsellátás nemcsak a szakemberek,
hanem a társadalom, az adott település, intéz-
mények közös ügye. Közvetve vagy közvet-
lenül mindenkit érint. Nem szabad elfelejte-
ni, hogy mindenkinek olyan öregkora lesz,
amilyen mintát adunk a fiataloknak az idõ-

sekkel való bánásmód területén. Régen a
családok együtt laktak, és amikor a fiatal
megnõsült, építettek neki egy szobát, hogy
együtt legyen szüleivel, nagyszüleivel. Ma
már ez egyáltalán nem jellemzõ. A fiatalok
nem tudnak segíteni, mert távol élnek, s
emiatt az idõsek sem tudják kivenni részü-
ket az unokák nevelésében. Sokan vannak,
akiket nem tudnak családjuk körében ellát-
ni. Az otthonba való bekerülés nagy törést
okoz az érintettek életében, ezért olyan fon-
tos a családias körülmények kialakítása és a
családtagokkal a folyamatos kapcsolattartás.

Generációk találkozása Tankerületi igazgatók
A hazai köznevelés átalakítása újabb fon-
tos állomáshoz érkezett, ami révén elérhe-
tõ, hogy minden iskolában az eredmé-
nyes, jó színvonalú nevelés-oktatás min-
denki számára egyformán hozzáférhetõ
legyen, hogy a diákok korszerû, verseny-
képes tudással hagyják el az iskolapadot.

2013. január elsejével a jelenlegi önkor-
mányzati, illetve megyei intézményfenn-
tartó központok fenntartásában levõ isko-
lák szakmai irányítását és részbeni mû-
ködtetését a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ látja el. Ez a szerv koordi-
nálja a 198 tankerületi és megyeközpon-
ti tankerületi hivatal tevékenységét. 

A tankerületek székhelye és illetékes-
ségi területe megegyezik a járási hivatalo-
kéval. A tankerületi hivatalok létszáma –
beleértve a szakmai, pénzügyi és üzemel-
tetési területen dolgozókat – 6-12 fõ le-
het. A tankerületek kialakítása egyebek
mellett azért is volt fontos, hogy az ügyek
intézése helyben maradjon.

A Szekszárdi Tankerület igazgatójának
Gerzsei Pétert nevezték ki. - h -

2 kérdés, 2 válasz:
dr. Csötönyi Sándor

Dr. Csötönyi Sándort, a Magyar Ökölví-
vó Szövetség szekszárdi származású elsõ
emberét november 24-én este a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör rendezvényén kérdeztük.

– Milyen érzések kavarognak ön-
ben, amikor hazalátogat?

– Ritkán ju-
tok haza, de
ilyenkor min-
dig jól érzem
magam. Nem-
rég jöttem
meg Lengyel-
o r s z á g b ó l ,
ahol egy Eu-
rópa-bajnok-
ságon a zsûri
elnökeként
vettem részt, de hamarosan utazom to-
vább: december 8. és 20. között Kalinyin-
grádban leszek egy utánpótlás verse-
nyen. Ha Magyarországon vagyok, leg-
elõször Szekszárdra jövök haza, pedig
már több, mint 30 éve Pesten élek. Édes-
anyám, húgom, bátyám, öcsém itt élnek,
engem a sport elvitt innen. A Garay isko-
lába jártam, majd késõbb a Babitsba. Ha
Pesten járnak a Babitsosok, el szoktak
hívni ügyességi vetélkedõkre, büszke va-
gyok rájuk nagyon. Itthon sokat találko-
zunk barátokkal, egykori iskolatársakkal.
Sokukat sajnos ma már meg sem isme-
rem, de õk azért jobban követik a pálya-
futásom. Az újvárosi társaskörben gyako-
riak a rendezvények. Ez engem mindig
meghat, és az is, hogy szeretet vesz körül.
Büszkék rám az emberek, és én is büsz-
ke vagyok rájuk! Itt olyan pezsgõ közös-
ségi élet folyik, amilyent a fõvárosban el-
képzelni sem lehet. Szekszárdi meghí-
vásnak mindig igyekszem eleget tenni!

– Mi a helyzet az ökölvívással ma
Magyarországon?

– A mi sportágunk volt az elsõ, amely-
tõl elvitték profi klubokhoz a legjobb
versenyzõinket. Ez a tendencia most a
kajak-kenusoknál vehetõ észre. Melyik
sportág bírná el, hogy a legjobbjai egy
olimpiai ciklus után elmennek? Hála Is-
tennek, nemrég kiemelt sportág lettünk,
az eddigi 70 millió forintos állami támo-
gatás – amely az éves költségvetésünk
30 százalékát jelenti – a tervek szerint
sokszorosára emelkedhet. A közeljövõ-
ben három akadémiát szeretnénk létre-
hozni, hiszen az utánpótlás széles alapja-
in újraépülhet a minõségi ökölvívás. 

Gyimóthy Levente
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ÖNARCKÉP ÉRTÉKKEL

Születésnapi köszöntõ és útravaló a nyugdíjas évekre
Az „Önarckép értékkel” sorozat vendége: Baky Péter festõmûvész

A Babits Mihály Művelődési Ház és

Művészetek Háza „Önarckép érték-

kel” című sorozatának november

28-i vendége Baky Péter festőmű-

vész volt, akit születésnapján és

nyugdíjba vonulásának alkalmából

is sokan köszöntöttek. 

Zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház
díszterme, amikor az est háziasszo-
nya, Simon V. Zita felkonferálta az
est vendégét, Baky Péter festõmû-
vészt, mûvésztanárt, a Mûvészetek
Háza igazgatóját.

Baky Péter Budapesten született,
de életében meghatározó szerepet
játszott a nagyszülõk városa. „Ki let-
tem csapva Szolnokra, ott nõttem fel
a Tisza-parton” - meséli. A kivetítõn
egy szelíd arcú, szõke fiú cseperedé-
sét láthatták a nézõk. Péter ötödik
osztályos volt, amikor egy ajándékba
kapott fényképezõgép elindította
benne a fotós, filmes „vonalat”. A
képzõmûvészeti gimnázium filmes
szakára jelentkezett. A középiskolás
évek számára a szabadság évei vol-
tak, viszont a fotós része kemény
munka, ahol egy számára csodás vi-
lágot ismerhetett meg. A négy év
meghatározó barátokat is hozott,
ilyen volt Maros Zoltán rajzfilmes és
a külföldön élõ Oláh Tamás, aki
videóüzenetben küldte el születés-
napi jókívánságát: „Te kalandvágyból
otthon maradtál, én itt hirdetem
büszkén a magyarságomat. Isten él-
tessen a születésnapodon, s bár most
nyugdíjba mész, ne felejtsd válasz-
tott városod, ne szakítsd meg az ott
szerzett barátaiddal a kapcsolatot!”.
Bármerre sodródtak, barátságuk
megmaradt, s a mai napig közös ben-
nük a foci szeretete.

Az 1963-as érettségi után elõször a
filmmûvészeti fõiskolára, majd az
iparmûvészetire jelentkezett, végül a
képzõmûvészetin kötött ki. A fõisko-
lai évekbõl Dienes Gáborra, mint kor-
társára emlékezik szívesen. Do-
manovszky Endre osztályába került,
aki „eldöntötte a sorsomat, amikor
azt kérdezte: miért akar maga reklám-
grafika szakra menni? Maradjon csak
maga festõ. Ezt azóta sem bántam
meg, mert a festészet az, ami pluszt
ad nekem, és már akkor éreztem, jó
dolgokat fogok csinálni”- emlékezett
Baky Péter. Barcsay Jenõ Kossuth-dí-
jas és Somogyi Gyõzõ Munkácsy-díjas
festõmûvészek voltak a mesterei.

Meglepetésvendég érkezett: a ré-
gi barát, Varga-Amár László nagyon
kedvesen indított: „Aki Budáról jön
Szekszárdra, és két órán belül nincs
bíborpír az arcán, az ne is jöjjön.” A
barátság már 1975 óta tart, s Varga-
Amár így jellemezte Baky Pétert: „A
legjobb másokért élõ embernek tar-
tom.” Az újabb születésnapos gratu-
láció után az est vendége érezte, meg
kell osztania a jelenlévõkkel, hogyan
is tervezi a nyugdíjas éveket: „Innen
Balatonkenesére megyek, állandó la-
kosnak. Ez Lacinak is köszönhetõ,
ugyanis a 37 éve tartó barátság, a vi-
torlástúrák oda vonzzanak.”

Baky Péter útja Budapesttõl Szek-
szárdig nem volt egyenes. Amikor
1974-ben lediplomázott, megnõsült.
Felesége, dr. Görgényi Klára fogor-
vos Zombán kapott állást, majd ami-
kor Szekszárdra került, Péter ide is
követte. Zomba jelentõs állomás
volt az életükben, hiszen ott szüle-
tett két lányuk, és ott kötött örök és
igaz barátságot dr. Rappai Józseffel.
A következõ meglepetésvendég
nem is lehetett más, mint az állator-
vos. A kiváló humorérzékkel és em-
lékezõtehetséggel megáldott barát
elmesélte, hogy szerinte ember
még nem esett annyit a Dunába,
mint Baky Péter, bármilyen évszak
is volt. Kedves, vidám történetek kö-
vetkeztek közös élményeikrõl, ami-
bõl a festõmûvész pironkodva a kö-
vetkezõképpen vágta ki magát: „Sze-
rencsére a vízzel is olyan jó a kap-
csolatom, mint a borral”. Az ünne-
pelt keresztlánya, Rappai Virág a
Honfoglalás címû film betétdalát
hozta el ajándékba. Gyönyörû szü-

letésnapi köszöntõ, egy gazdag, tar-
talmas élet üzenete, és egy szívhez
szóló útravaló a pihenés éveire. 

Szekszárdon elõször a húsipari vál-
lalatnál volt reklámgrafikus, s közben
persze festett. Molnár-Mózsi György
festõmûvésszel Lengyelországban is
járt mûvésztáborba. A Mûvészképzõ
elvégzése után felvették a Mûvészeti
Alapba, elkezdett tanítani az Illyés
Gyula fõiskolán, ahová Farkas Pál, Ju-
hos László, Méry Éva és Szabó Géza
hívta. Kalandos volt számára az az
idõszak. Lányi Péterrel - akivel már
korábban barátságot kötött - és Ko-
csis Imre Antallal 1986-ban kezdett
tanítani. Az újabb meglepetésvendég
természetesen Lányi Péter volt, aki-
vel 20 éve igaz barátok. A zongora-
mûvész mézeskalácsból készült bo-
rosüveget hozott ajándékba, majd
egyre másra törtek fel az emlékek a
fõiskolán töltött évektõl egészen
napjainkig. Lányi persze elképzelhe-
tetlen zongorajáték nélkül, akárcsak
Kis Pál István - az újabb meglepetés
vendég - vers nélkül. Ketten egy kup-
léátdolgozással - Heltai Jenõ szövegét
átdolgozva Hetényi Albert zenéjére -
a Modell címû verset adták elõ szüle-
tésnapi köszöntésként. A dal refrén-
je csodásan hangzott, ugyanis a hát-
só sorokban „megbúvó” Muslinca
férfikar tagjai kitettek magukért.

Baky Péter munkásságának kö-
vetkezõ állomása a Mûvészetek Há-
za lett, ahová igazgatónak hívták.
„Újfent olyan szerencsém volt,
hogy miután Méry Éva megalapoz-
ta a ház színvonalát, csak tovább
kellett vinnem. Ezt köszönhetem
annak, hogy olyan csapatba kerül-

tem, ahol öröm volt dolgozni.„ A
ház vezetése mellett tanítványok-
kal is foglakozott, akik közül az
egyik, Vágóné dr. Iván Katalin volt
a következõ meglepetésvendég.
„Mindig érdekelt a festészet, és bol-
dog vagyok, hogy Baky Pétertõl ta-
nulhattam. Õ az én mesterem, és
én vagyok az õ gyógyszerésze” -
mondta a tanítvány és átadta aján-
dékát, egy vitamincsomagot. 

Az 1960-as években a legendás Fe-
rencvárosi Pincegalériában volt
Baky Péter elsõ kiállítása, amelyet a
szakma is jegyzett. A késõbb tönkre-
ment, majd újjáéledt galéria vezeté-
sére 1996-ban kérték fel. Jelenlegi ve-
zetõje, Illés Klára volt a következõ
vendég, aki videóüzenetben küldte
el jókívánságait, és emlékezett a kö-
zös munkára.

A borról már esett szó az esten. Fe-
renc Vilmos, a Dicenty Kertbarát
Kör elnöke a 2000. év Szent György
napi bor ünnepén, a kadarka hajtásá-
nak lefestésére kérte fel az est fõsze-
replõjét, s ez azóta évrõl évre ismét-
lõdik. Baky Péter elmondta, hogy a
Mûvészetek Háza nem mûködhetett
volna ilyen jól a kiváló szekszárdi bo-
rászok támogatása nélkül, akik akár
kiállításmegnyitó, akár hangverseny
volt, mindig kínálták a résztvevõk-
nek boraikat.

Az est zárásaként Matókné Kapási
Julianna köszöntötte az ünnepeltet
születésnapja, illetve nyugdíjba vo-
nulása alkalmából. A mûvelõdési ház
igazgatója nem is hozhatott volna
méltóbb ajándékot, mint a Bartina
kiváló táncosainak mûsorát.

A város nevében Csillagné Szán-
thó Polixéna, a humán bizottság el-
nöke egy Márai idézettel köszöntöt-
te Baky Pétert. „Bár a naptár lapjai
fogynak, az életed naptára viszont
napról napra egyre gazdagabb, tar-
talmasabb lett, mindannyiunk örö-
mére” - mondta. Aztán jöhetett egy
óriási torta, amely egy fehér vásznat
mintázott, s rajta tûzijáték hirdette
az ünnepet. 

„Boldog voltam ebben a megyé-
ben, ebben a városban. Bárhol dol-
goztam, kiváló barátok és munkatár-
sak vettek körül. Ezután igyekszem
csak a festésnek és a családomnak él-
ni. Köszönöm szépen, hogy veletek
lehettem!” - köszönt el Baky Péter.

Sas Erzsébet

A születésnapos Baky Péter (jobbról) barátját, Lányi Péter zongo-

ramûvészt hallgatja
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A Tolna Megyei Szent László Szak-
képzõ Iskola és Kollégium (TISZK)
mindig elkötelezett híve volt a spor-
tolásnak és segített minden egyéb,
egészséges, környezettudatos élet-
módot segítõ lehetõség kihasználá-
sában és biztosításában. Az egészsé-
ges életmódra nevelést lehetõség
szerint mielõbb, de legkésõbb az is-
kolás korban szükséges elkezdeni,
hogy a folyamatos ismeretbõvítés-
sel felnõtt korra elérjük az egészség-
tudatos gondolkodást. A környezet-
tudatosság, fenntartható életmód
biztosítása és létrehozása, az ener-
giatakarékosság, a klímatudatosság
oktatási intézményünk környezeti
nevelési programjának szerves
irányvonalát képezi. 

2010-ben az Új Széchenyi Terv
keretében, az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával, a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
közremûködésével meghirdetett
Fenntarthatóbb életmódot és fo-
gyasztási lehetõségeket népszerû-
sítõ, terjedésüket elõsegítõ minta-
projektek -  „A” komponens címû
KEOP-2009-6.2.0/A pályázat kere-
tén belül iskolánk 2011-ben sikere-
sen pályázott bruttó 8.665.619 Ft
támogatásra.

A fenti célok megvalósíthatósága
érdekében az elnyert pályázat kere-
tein belül beszerzésre került 16 ke-
rékpár, megépült a kerékpárok tá-
rolására szolgáló zárt, fedett kerék-
pártároló és a megfáradt kerékpáro-
zók részére felújításra került egy fér-
fi és egy nõi öltözõ és vizesblokk is
megyeszékhelyünkön, székhely in-
tézményünk területén.

A kerékpárok és a beruházott, fel-
újított létesítmények hétköznapi
felhasználása dolgozóink, tanulóink

és vendégeink részére együttesen
szolgálja a közösség egészség- és
környezettudatos életvitelének elõ-
segítését.

Iskolánkról és a fejlesztésekrõl bõ-
vebb információt a www.szltiszk.hu
oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név: Tolna Megyei Szent László
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cím: 7100 Szekszárd,
Széchenyi u.2-14.
Telefon/fax: 06 74/529-333
Email: tiszk@szltiszk.hu
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Fókuszban a magvetõ jellegû támogatások
Köpenczei István: „A jó elképzelésekhez általában sikerül pénzt szerezni”

Legutóbb Husek Miklóssal, a GMV

Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

Pozitív tapasztalataiból kiindulva ja-

vasolta következő interjúalanynak

Köpenczei Istvánt, a Tolna Megyei

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány pro-

jektmenedzserét, miközben felhívta

a kis- és középvállalkozásokat irányí-

tók figyelmét arra a hathatós támoga-

tásra, amihez gazdasági társaságuk

István segítségével juthatott. 

- Helyileg hol mûködik az alapítvány?
- A Garay tér 16. szám alatt, az Obsitos

házban. Heten dolgozunk az alapítvány-
nál, amely bárki számára nyitott.

- Husek Miklós elismeréssel szólt a te-
vékenységükrõl. Ez hogyan mûkö-
dik? A vállalkozók keresik fel önöket,
vagy fordítva? 

- Hol így, hol úgy történik. Nagyon
örülünk, ha bennünket keresnek fel -
szerencsére ez igen gyakori - egy-egy elé-
gedett vállalkozó ismerõsük javaslatára.
Egyébként nem kizárólag szubvencióról
van szó, hanem a prioritások meghatá-
rozása mentén állítjuk össze a támogatá-
sok formáit. Most különös figyelmet for-
dítunk a termelõ és szolgáltató cégekre,
tehát azokra, amelyek munkahelyeket
teremtenek, teremthetnek, értéket hoz-
nak létre. A támogatottakat szegmentál-
juk, s kidolgozzuk a segítségadás körét.
Kiemelném a szolgáltatói szektort,
amely az elmúlt években sokat fejlõdött,
de még tovább bõvülhetne.

- Lehetõségeik alapján szükséges-e kü-
lönbséget tenniük az alakuló, vagy in-
duló, illetve a már jól prosperáló vál-
lalkozások között? 

- Mint már érintettem, az adott körre,
illetve cégre kidolgozzuk a támogatási
koncepciót. Annak idején, amikor még
igen kevés vállalkozás mûködött a tér-
ségben, az indulók igen jelentõs támoga-
tásban részesültek, de jelenleg is vannak
számura komoly anyagi hátteret biztosí-
tó konstrukcióink.

- Kamatmentes, vissza nem téríten-
dõ…? 

- Elsõsorban kedvezõ kamatozású tá-
mogatást tudunk biztosítani, de a vissza
nem térítendõ forma is létezik. 

- Bankkal állnak kapcsolatban? 
- Nem banki konstrukciót kínálunk.

Saját, mikrohitelezésre fordítandó hitel-
kerettel rendelkezünk. Visszakanyaro-
dom az indulás elõtt álló kis cégekre: az

egész világon az a jellemzõ, hogy õk ne-
hezen jutnak támogatáshoz. Éppen
ezért is fókuszálunk rájuk. A nulláról
ugyanis sokkal nehezebb az egyre jutni,
mint egyrõl a kettõre, háromra... Kezdet-
ben még nem körvonalazódik, milyen
bevételt termel majd a cég, vagyis az in-
duló vállalkozás egy fekete ló. Éppen
ezért van óriási jelentõsége a forrás jelle-
gû mikrohitelezésnek, a magvetõ jellegû
tõkeinjekciónak. Ezek a tíz fõ alatti
mikrovállalkozások jelentõs számban lé-
teznek, a számukra mûködtetett konst-
rukciók szerint 6-10 millió forint forrás-
hoz tudnak nálunk jutni. 

- Az összeg felhasználásáról folyama-
tosan számot kell adniuk a vállalko-
zóknak? 

- Igen. A már bevett szabályok szerint. 

- Amennyiben vállalkozni szeretnék,
de elképzelésem sincs, mire, akkor
mit tanácsolna?

- Egyszerûen fogalmazva: semmit. Egy
vállalkozás elindításához számos háttér-
dologra van szükség. Ezeket nem ismer-
hetem. Arról sem tudok, mihez van tehet-
sége, vagy milyenek az anyagi lehetõségei
és így tovább… Mi nem vállalhatjuk a si-
kertelenség ódiumát, viszont a jó ötlet
megvalósításához - beleértve például a tá-
mogatást a pályázat megírásához - segítsé-
get nyújtunk. Hangsúlyozom, hogy a jó
elképzeléshez általában sikerül pénzt sze-
reznünk. Emellett együtt megvizsgáljuk,
hogy életképesnek ígérkezik-e az indítan-
dó cég: számba vesszük a versenytársak-,
illetve a potenciális vásárlók körét, vala-

mint azt, hogy a kezdõ meg tud-e élni vál-
lalkozásából. A lényeg, hogy az indulók-
nak, de a több éve mûködõ vállalkozások
vezetõinek is segítünk átgondolkodni ter-
veiket. Lényeges, hogy beszélgessünk a
tevékenységükrõl, a problémákról, példá-
ul a notórius nem fizetõk kezelésérõl, az-
az ne maradjanak magukra a gondjaikkal.
Leszögezem: óriási tévedés azt hinni,
hogy a vállalkozások esetében a pénz je-
lenti a legnagyobb gondot. Inkább a jó öt-
let, a piaci ismeretek, menedzseri adottsá-
gok, kommunikációs készség - sokszor
akár a nyelvtudás - hiánya…  

- A piacok felkutatásával, megszerzé-
sével kapcsolatban is van együttmû-
ködés?

- Hogyne, a kapcsolatok kialakítására is
megvannak a megfelelõ lépések, de a pi-
acszerzésben és a megtartásában is tu-
dunk segíteni. Szerencsére a külföldi part-
nerek meglelését, a kapcsolatok létrejöt-
tét Magyarország ügyesen koordinálja. Az
ezzel foglalkozó szervezetettel, a HITA-val
alapítványunk is jó viszonyt ápol. 

- A magánszférára kanyarodva indít-
sunk a pályázatírással, ami jó ideje
már külön szakmává lett.

- Amióta léteznek pályázatok, azóta
foglalkozom a megírásukkal. Különö-
sebben nem bíztatom a vállalkozókat,
hogy segítség nélkül belefogjanak az
igen szövevényes - így gyakran sikerte-
len - pályázatírásba. A bonyolultság per-
sze érthetõ, hiszen közpénzekkel dolgo-
zunk. Abban pedig igaza van, hogy kü-
lön szakma lett a pályázatírás. 

- Eredetileg is szekszárdi?
- Nem, de külföldön elõször Szekszár-

don jártam, még 1990. februárjában, 26
esztendõsen. Romániából, ahonnan
származom, sehova nem utazhattunk.

- Aztán mégis sikerült. A szerelem hoz-
ta Magyarországra?

- Pontosan. Feleségem, Tövisháti Lilla,
aki a Katolikus Általános Iskolában tanít,
szekszárdi lány volt, én pedig természe-
tesen jöttem utána. Ez sem volt egysze-
rû: meglehetõsen sokat zaklattak miatta
a családommal együtt. 

- Minek szólt ez a sóhaj?
- A régi idõknek... Fizikusként végez-

tem, de a homogenizálási törekvések
okán nem helyezkedhettem el lakóhe-
lyem közelében, sem Aradon, sem Temes-
váron. Végül szerencsével tanári állást
kaptam Szatmárnémetiben, és három év
múlva jöttem Szekszárdra. A közös jö-
võnk anyagi tekintetben szinte a nulláról
indult, családi vagyonunk 500-500 kötet
könyv volt. Elõször családi szívesség ré-
vén egy parányi szoba-konyhás lakásban,
majd egy évig Szedresben éltünk. Lilla ott,
én pedig Szekszárdon tanítottam. Eköz-
ben angol tudásomat csiszolgatva elkezd-
tem anyagokat fordítani a megyei vállal-
kozói központnak, ahol 1992 novembe-
rében állást kaptam, s ott is „ragadtam”.

- Tudom, hogy négy gyermekük van. A
villamosmérnöknek készülõ mûsza-
ki egyetemista Gergõt ismerem is. Ak-
kor írtam róla, amikor egy világver-
senyen különdíjasok lettek a számel-
méleti függvény kódolási eljárásának
kipróbálásával. Úgy értesültem, ha-
sonlóan tehetségesek a „kicsik” is.

- Nagyon klassz gyerekek, büszkék va-
gyunk rájuk. Gergõt Réka követi a sor-
ban, aki 11. osztályos és szintén Bonyhá-
don jár középiskolába. Érdeklõdése sok-
irányú, ám egyelõre még keresi a saját út-
ját. Csenge a Babits Mihály Általános Isko-
la hatodikosa, és mindenre nyitott. A má-
sodik osztályos Csanád a katolikus iskolá-
ba jár, s már most komolyan érdeklõdik a
technika iránt. Szeretünk együtt lenni, és
mindannyian tiszteljük a természetet, így
sokat kirándulunk. Autóbuszos utakat
szervezünk Erdélybe, ahol hegyet má-
szunk, barlangászunk... Tudom, tudom,
itt az utolsó kérdés és válasz. Szeretném,
ha Szepesi Józseffel, a Gemenc Judo Klub
vezetõ edzõjével beszélgetnének sporto-
lóik sikereirõl. V. Horváth Mária
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Ünnepi koncert
A Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak
hangversenye december 12-én (szerda)
18.00 órakor a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (Szent István
tér 15-17.) dísztermében.

Közremûködnek: Ágostonné Béres
Kornélia (fuvola), Auth Zoltánné (brácsa),
Dobai Tamásné (zongora), Deákné
Lászlók Éva (gitár), Lányi Péter (zongo-
ra), Papp Máté (klarinét), Streicher-
Szabó Dóra Karola (hegedû), Színé
Köntös Hedvig (cselló), Tóth Mónika
(gitár), valamint a zeneiskola tanáraiból
alakult kamarakórus. Mûsorvezetõ:
Orbán György elõadómûvész. A belépés
díjtalan, mindekit szeretettel várnak.

Karácsonyi csomagok
A Sárszeg ÁFÉSZ és Pannon Market
Zrt. Igazgatósága és Felügyelõ Bizott-
sága értesíti tisztelt tagjait, hogy a ta-
gi csomagok 2012. december 10-
tõl átvehetõk: Szekszárdon a Nagy
Postával szemben, az Ízvarázs pék
mintaboltban. Vidéken a COOP üzle-
tekben: Zombán a Rákóczi utcában,
Harcon, Sióagárdon a Rákóczi utcai
boltban, Szedresben, Medinán, Tengeli-
cen a COOP ABC-ben, Õcsényben a Fõ
u. 34. szám alatt, Decsen a Fõ u. 2. szám
alatt, Tolnán az Alkotmány utcai COOP
ABC-ben (Harmónia Üzletház).

Ezúton kívánunk minden tagunk-
nak békés, áldott ünnepeket, és ered-
ményekben gazdag új évet!

Szekszárdi szavaló különdíja Gödöllõrõl
Különdíjat nyert a szekszárdi Csizmazia
Dóra az Erzsébet királyné vers- és próza-
mondó verseny döntõjében, a Gödöllõi
királyi lovardában. A Pécsi Ildikó, Kos-
suth-díjas színmûvész kezdeményezésé-
re létrejött, immár 19. alkalommal meg-
rendezett verseny, idén a „Híres Hölgyek
Gödöllõn – 2012 A Nõk Éve” programso-
rozat részeként, elsõ alkalommal bõvült
országossá.

Csizmazia Dóra, a Garay János Általá-
nos Iskola és AMI 5. osztályosa Ágai Ág-
nes: A titkokat az ujjaimnak mondom el
címû versét szavalta. Édesanyja, s egy-
ben felkészítõ tanára, Csizmazia
Ferencné szerint Gödöllõn „beérett a
vers” Dóra számára. Az ország minden
részébõl érkezett 49 döntõs négy kor-

csoportban állt a
zsûri elé, amely-
ben Pécsi Ildikó
mellett Gödöllõ
d í s z p o l g á r a ,
Cserháti Ágnes
televíziós mûsor-
vezetõ és Szervét
Tibor színmû-
vész, Érdemes
Mûvész kapott
helyet. Csizmazia
Dóra a Gödöllõi
Városi Könyvtár
és Információs Központ ajándékát
nyerte el: az oklevél, az emléklap és a
Strühmer csokoládécsomag mellett egy
értékes karórát, ami örök emlék marad

az egyedüli Tolna megyei döntõs számá-
ra. A résztvevõk megnéztek egy 3D-s fil-
met Erzsébet királynõ életérõl és meglá-
togatták a királyi kastélyt. K. E.

Czizmazia Dóra Pécsi Ildikóval és Cserháti Ágnessel

Kelet-korszak – Nyugat-korszak (Ostzeit-
Westzeit) címmel nyílt figyelemreméltó
vándorkiállítás december 3-án, az Illyés
Gyula Megyei Könyvtárban. A tárlat a bu-
dapesti Goethe Intézet szervezésében va-
lósult meg.

Az eseményre érkezett huszonöt, le-
fordított és még fordításra váró mûvet
Erdélyi Z. János költõ, mûfordító méltat-
ta. Felhívta a figyelmet, hogy a II. Világ-
háború után kettészakított Németor-
szág nyugati része fordulatnak nevezi a
1989-es változásokat, a keleti, szovjet ér-
dekszférájú területen élõk azonban
mind a mai napig újraegyesítésként em-
legetik ezeket az idõket. Az öröm hamar

elmúlt a németeknél, amikor felismer-
ték, hogy merõben különbözõ gazdasá-
gi szintek egyesülnek egymással, a jóléti
szakadék pedig óriási. A különbségeket
nem sikerült egy csapásra felszámolni, s
ez a probléma mindmáig érezteti hatá-
sát – tette hozzá.

A kortárs német írókról szólva megje-
gyezte: az egykori NDK-s szocialista re-
zsim mellett elkötelezett alkotók a fordu-
lat éve után elszigetelõdtek, a többiek
ugyanakkor csatlakoztak a nyugati írók
köréhez. Németh Judit, a megyei könyv-
tár igazgatója köszöntõjében felidézte az
1992-es évet, amikor az intézmény meg-
nyithatta nyelvstúdióját, amelyben erõs

hangsúlyt kapott a német nyelv mûvelé-
se. Ehhez a Goethe Intézet azóta is óriá-
si segítséget nyújt. A Keleten nevelkedett
generáció, így Durs Grünbein, Lutz
Seiler, Ingo Schulze, Uwe Tellkamp vagy
Herta Müller bemutatott alkotásaiban ol-
vashatunk Berlin-szenvedélyrõl, de a vál-
tás után kialakult átláthatatlan helyzet-
ben felszínre kerülõ régi ellentmondás-
ok, társadalmi ellentétek is kiütköznek a
szerzõk lapjain.

A kiállítást Pumerscheinné
Bedekovity Zóra, a könyvtár munkatár-
sa  rendezte. A bemutatott könyvek a ki-
állítás ideje alatt kölcsönözhetõk.

Gyimóthy Levente

Keleti oldal, nyugati oldal - kiállítás a könyvtárban

– asztalos
– ács
– burkoló: hideg, meleg
– csatornatisztítás
– festõ
– fûtésszerelõ
– gipszkartonozás
– kertépítõ
– kertgondozás

– klímatelepítés
– klímatisztítás
– kõmûves
– lakatos
– segédmunka
– szigetelés
– üvegezés
– vízvezeték-szerelõ
– villanyszerelõ

Tolnavill Kft.
7100 Szekszárd, Keselyûsi

u. 22.
tolnavill@tolnavill.hu

06/74 413-374

„SZAKI”
7100 Szekszárd
Keselyûsi u. 22.

foglein@tolnavill.hu

36 30/544-21-40

„SZAKI” - Szakiparosokkal Karbantartott Ingatlanok

Ha kell egy „SZAKI”, válassza ki!

Javító, karbantartó, szolgálató részlegünk - társasházak, cégek, lakossági
igények kiszolgálásával, teljes szakiprai tevékenységgel, minõségi
anyagok felhasználásával áll rendelkezésükre.

Tevékenységi körünkben megtalálható:

A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gya-
korlóóvoda 2012 tavaszán 6 millió
forint támogatást nyert a TÁMOP
3.1.7-11/2-es pályázati konstrukció
keretében. A pályázat célja, hogy a
referencia intézmények (példaérté-
kû pedagógiai gyakorlattal rendel-
kezõ oktatási intézmények) felké-
szüljenek gyakorlatuk továbbadásá-
ra, elterjesztésére. Ennek keretében
a belsõ szervezeti fejlesztés és a pe-
dagógusok továbbképzése kapta a
fõ hangsúlyt. A pályázat megvalósí-
tása során 29 pedagógus vett részt
hétféle továbbképzésen, így képesí-
tést szereztek hálózati együttmûkö-
dés, referencia intézményi
feltételrendszer kialakítása,
PR tevékenységek, felsõokta-
tási gyakorlóhelyi funkció el-
látása, mentorpedagógus,
személyiségfejlesztés terüle-
teken. A pályázatban vállalt

tevékenységek elvégzésének ered-
ményeképpen megtörtént a refe-
rencia intézményként való mûkö-
dés szabályainak kidolgozása, a tá-
mogató pedagógiai környezet kiala-
kítása, szakmai dokumentumok ki-
dolgozása a „jó gyakorlatok” átadási
folyamatának minõségbiztosítására.
A pályázati támogatás nagymérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy a gya-
korlóiskola hatékonyan mûködhes-
sen referencia intézményként, és a
tanító szakos hallgatók képzésén túl
felvállalhassa tanár szakos hallgatók
gyakorlati képzését is, jó gyakorlata-
it pedig magas színvonalon adhassa
át más oktatási intézményeknek.

„Nyitott iskola”



Az útra való elõkészület általában idegszaggató tortúra. Fõ-
leg egy négygyermekes családban, ahol az egymást orgo-
nasípként követõ lurkók a készülés izgalmában összevisz-
sza kezdenek rohangálni, mint a bogarak. Korábbi tapasz-
talatainkból okulva igyekszünk ugyan idõben megtervez-
ni és elõkészíteni mindent, a buzgalom vége mégis hekti-
kus kapkodás. Összepakoltad az olvasnivalódat? Megvan
Enikõ baba? A pihi-puhi párna? És az autós papírok?
Indul a bakterház... Pedig csak egy egyszerû családi uta-
zásról van szó. Elgondolhatjuk, hogyan hatványozódnak a
nehézségek, amikor az út jelentõsége megnõ, és egy köl-
tözésbe torkollik - mondjuk Budapestrõl Szekszárdra.
Mintha saját (élet)útjaink nem lennének éppen elég bonyo-
lultak, Ézsaiás próféta még tovább megy, és így szól: „A
pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyenges-
setek a kietlenben a mi Istenünknek!” (Ézs 40,3). 
Komolyan gondolja ezt a szent író? Hiszen még a saját élet-
utunkat sem tudjuk teljesen kézben (és karban) tartani,
sõt, már utazásaink elõkészítésével is bajban vagyunk.

Ilyen körülmények között készítsünk utat másnak? Ráadá-
sul nem is akárkinek: az Úrnak, a mi Istenünknek!? Rá-
adásul nem is akárhol: a pusztában és kietlenben!? 
Teljesen abszurdnak tûnõ felszólítás ez - mégis mindnyá-
junknak szól, és nem pusztán szól, hanem bátorít is. Bá-
torít arra, hogy lehet utat készíteni. Szabad nekünk, em-
bereknek nem a múlt kudarcaira gondolni, hanem elõre
tekinteni. Szabad hátunk mögött hagyni a korábbi elõké-
születek rossz emlékét, és valami jobbra várni. Szabad
túllátni önmagunkon, saját életünk „pusztáján és kietlen-
jén”, és odafigyelni Rá, aki képes átalakítani életünk szo-
morú tájképét.
Bátorítást kapunk arra, hogy szabad nekünk, embereknek
Istenre tekinteni. Kell is! Hiszen csak úgy tudunk utat ké-
szíteni, ha tudjuk, honnan hova vezet. Úgy lehet az Úrnak
utat készíteni, ha nem csupán a saját életünkre nézünk, ha-
nem Rá is, és a két pont összekapcsolásában gondolkodunk.

A legnagyobb biztatás, a leginkább megerõsítõ útravaló pe-
dig az, hogy nem nekünk kell elvégezni az útkészítõ mun-
ka dandárját. Hiszen nem nekünk kell megfeszítve önma-
gunkat, önerõbõl összekapcsolni a két pontot, saját élet-
utunkat és Isten útját. Ezt megtette már a Hatalmas Isten!
Megtette, amikor Jézusban érinthetõ, sõt keresztre feszít-
hetõ emberközelbe jött. Krisztus az Õ Atyjától indulva már
elõkészítette nekünk az utat Isten és az emberi élet között.
Õ maga lett Úttá (Jn 14,6), a kietlen pusztaságon átvezetõ
ösvénnyé. 
Hagyhatjuk magunkat vezetni az elõkészített Út által, mert
így meggazdagodik egyébként kietlen pusztasághoz ha-
sonlítható életünk. Bizalommal várhatjuk ezen az Úton a
hozzánk közeledõ Istennel való találkozást, a célba érést!
Jézusban Utat és útitársat kapunk - advent idõszakában is
ez a legértékesebb útravaló.
A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyenges-
setek a kietlenben a mi Istenünknek!

Dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor
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Evangélium

Adventi útravaló

E heti rejtvényünk megfejtését december 17-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.). A november 25-i számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: „Ady Endre:Vér és arany” A helyes választ beküldõk kö-

zül két jegyet nyert az Irish Dance Tornado fellépésére: Czirmai Lajos, Szekszárd Mészáros L. u. 3. A jegyeket postán küldjük el.

Adventi református
esték Szekszárdon

Programok a Bezerédj utcai Gyülekezeti
Házban: december 14. (péntek) 17.00
órától: A hozzánk közeledõ Krisztus várá-
sa az igére és a szóra való figyeléssel (iro-
dalmi est). December 21. (péntek) 18.00
órától: A hozzánk közeledõ Krisztus várá-
sa imádsággal.

További alkalmak 2012 adventjében:
december 23. (vasárnap) délután adven-
ti koncert a szekszárdi református temp-
lomban.



12 2012. december 9.SPORT

Az õszi elsõség a tét
Vérbeli rangadóra van kilátás a nõi
kézilabda NB I/B Nyugati-csoportjá-
ban. A bajnokság12 fordulójában, va-
sárnap 16 órakor a listavezetõ Feke-
te Gólyák KC a szintén 20 pontos
Pilisvörösvári KSK csapatát fogadja a
városi sportcsarnokban. A rutinos,
NB I-es múlttal bíró játékosokat is fel-
vonultató vendégek hasonlóan ma-
gabiztosan nyerték mérkõzéseiket,
mint Tabajdi Ferenc tanítványai.

- A tavaly még az élvonalbeli Vác-
ban játszó Gyetván Krisztina a kulcs-
ember, az õ játékára épülnek ellenfe-
lünk támadásai - mondja a vezetõ-
edzõ. - Azt gondolom, ha kicsivel is, de
hatékonyabb a védekezésünk, így fö-
léjük tudunk majd kerekedni, és gyõ-
zelmünkkel megerõsítjük vezetõ he-
lyünket a bajnokságban.

Jelzés értékû, de nem teheti elbiza-
kodottá a házigazdát, hogy amíg a
szekszárdiak nyerni tudtak a 3. he-
lyen álló Budaõrs-Érd II otthonában
(31-36), addig a Pilisvörösvár hattal
kapott ki a Pest megyei csapattól. A
csoport góllövõ listáját 98 találattal a
szekszárdiak átlövõje, Vasas Edina ve-
zeti, aligha véletlen, hogy a már emlí-
tett Gyetván követi õt 92 góllal.

Az FGKC gárdáját nem hátráltatja
sérülés, így várhatóan a legerõsebb
összeállításban lép pályára. Az „õsz
mérkõzésén” a hazai csapat szeretné
jó játékkal és gyõzelemmel kiszolgálni
szurkolóit, és visszacsalogatni azokat,
akik utoljára NB I-es találkozón láto-
gattak ki a sportcsarnokba. B. Gy.

Csirzó Ádám Baján is tarolt

Közel 20 egyesület versenyzőinek

részvételével került idén megren-

dezésre a hagyományos bajai úszó-

verseny. 

A két napos nemzetközi versenyen
hat új évjáratos csúcs született. A jó
idõeredmények megszületésére ösz-
tönzõleg hatott, hogy rajthoz állt a vi-
lág- és Európa-bajnok Hosszú Katin-
ka is, aki az úszást követõen kedve-
sen vállalta a fotózást a gyerekekkel.

A Szekszárdi Vízmû SE 25 verseny-
zõvel képviseltette magát az 1995-
2004-es korosztályból. Csirzó Ádám
most is tarolt: a szekszárdiak hét
egyéni aranyérme közül ötöt õ nyert,
és szerzett még egy ezüstöt is. Arany-
érmes lett még Berta Áron (1997) és

Fõglein Liza Kató (2004), mindket-
ten 100 m pillangón. Berta mellé a
dobogó második fokára állhatott Pá-
pai János (1996). Fõglein Simon
(2000) két ezüstérmet is szerzett: 50
és 100 m mellen lett második. Ugyan
idõsebbekkel versenyzett, de Propp
Kristóf így is szerzett egy ezüstérmet
és két 4. helyet. A Pápai G., Berta Á.,
Csirzó Á., Farkas A. összeállítású
4x50 m-es váltó az elvárásnak megfe-
lelõen aranyérmet szerzett.

A szekszárdiak összesen 17 érem-
mel és 19 4-6. helyezéssel gazdagod-
tak, így a csapatversenyt az elõkelõ 5.
helyen zárták, megelõzve többek kö-
zött a pécsi ANK és a budapesti Jövõ
SC gárdáját is.

A szekszárdi lányok a világ- és Európa-bajnok Hosszú Katinkával

Jubileumi tizenhárom
December 8-án, szombaton délután
13 csapattal rajtol a Szekszárdi
Sportközpont-FürgeNyuszi Focivi-
lág XX. téli kispályás teremlabdarú-
gó kupa a szekszárdi városi sport-
csarnokban. A jubileumi, 13 játékna-
pon át tartó bajnokság során a csapa-
tok körmérkõzéses rendszerben
döntenek a helyezésekrõl. Még az
idei esztendõben három fordulót bo-
nyolítanak le, az eredményhirdetést
az utolsó játéknapon, 2013. február
10-én 17 órakor tartják.

ITT A TÉL, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

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

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk december 10-tõl december 15-ig:
●● aszalt szilva és sárgabarack 200 g 269.- Ft

●● citrom 359.- Ft/kg
●● sárgarépa 99.- Ft/kg

●● fokhagyma 799.- Ft/kg

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Sporthírek
ASZTALITENISZ. A nõi Extra Ligában
szereplõ Szekszárd AC 7:3-as veresé-
get szenvedett a fõvárosi Postás csa-
patától. A szekszárdi gyõzelmeket
Szvitacs, Reckó és Reckó-Szvitacs pá-
ros szerezte.

CSELGÁNCS. Az ifjúsági csapatbaj-
nokságon gyõztes Gemenc Judo SE
Mátics (50 kg), Boros (55 kg), Sárecz
(60 kg), Molnár (70 kg), Hunyadi
(73 kg) összetételû csapata az elõke-
lõ harmadik helyen végzett az orszá-
gos junior bajnokságon.

KOSÁRLABDA. A hatodik gyõzelmét
aratta az Atomerõmû-KSC Szekszárd
az NB I-es nõi bajnokságban, miután a
hétvégén hazai pályán 78-70-re nyert
a sereghajtó Euroleasing Vasas ellen. A
KSC jelenleg a 7. helyen áll.
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Rõfi Gyula bronzérmet szerzett a világbajnokságon
A grapplingben sokra viheti az egykori dzsúdós

Vannak jó néhányan a küzdősportok

egyre szélesedő palettáján, akik sa-

ját szórakoztatásuk okán rendszere-

sen edzenek, versenyeznek anélkül,

hogy különösebb babérokra törné-

nek. Akadnak persze kivételek, mint

például a szekszárdi Rőfi Gyula.

A 32 éves, közgazdász végzettségû, a pak-
si atomerõmûben dolgozó fiatalember ko-
molynak mondható cselgáncsos múlttal a
háta mögött három évvel ezelõtt úgy dön-
tött, hogy belevág a grappling (földharc)
nevû küzdõsportba. Már az elsõ edzése-
ken pozitív visszajelzést kapott, hogy van,
lehet keresnivalója a dzsúdó, a brazil jiu-jit-
su és a szabadfogású birkózás mozgásele-
meit egyesítõ új sportágban. Hamar jött a
megerõsítés: a hazai válogatókon már ta-
valy kiharcolta a világ- és Európa-bajnok-
ságon való részvételt, és a belgrádi vb-rõl
egy bronzéremmel térhetett haza a Hikari
Aikidó SE Szekszárd versenyzõje.

A cselgáncsban fõiskolai-egyetemi baj-
nok, elsõ osztályú sportoló a grappling
úgynevezett gí változatában versenyez,
de az inkább birkózó erényeket igénylõ
no-gí kategóriában is otthonos. Sikereit
azonban az elõbbiben éri el, ez áll köze-
lebb hozzá. Mint mondja azért is, mert no
gí-ben, nincs olyan ruházat, ami õt segíte-
né a kellõ fogás megtalálásában. Olybá tû-
nik: a nyak-, kar- és a csuklófeszítésekben
is állja a sarat a már többszörös felnõtt
magyar bajnok szekszárdi sportoló. Az ál-
lásban zajló harcban pedig általában a

dzsúdós múlt segíti egy-egy jó pozíció el-
érésében. Rõfi Gyula a lengyelországi
Krakkóból újabb vb-bronzzal tért haza.

- A 62 kg a nekem legmegfelelõbb súly-
csoport, ha a két legfontosabb fizikai té-
nyezõt, a gyorsaságot és az erõt úgy általá-
ban nézzük - nyilatkozott szerényen Rõfi
Gyula. - Nyolcan voltunk a súlycsoport-
ban. Az elsõ küzdelemben egy fogást csi-
náltam, de az elég volt a gyõzelemhez. A
japán elleni meccs, ami már a döntõbe ju-
tásért ment, elsõ öt percében nem tud-
tunk egymáson pontot érõ akciót végre-
hajtani. Õ egy háromszög technikát pró-
bált kivitelezni - sikertelenül próbálta a fe-
jemet és a karomat egy présbe vinni -, én
pedig a leszorításaimat nem tudtam meg-
csinálni rajta. Jött a hosszabbítás és a bir-

kózásból is ismert sorsolás, ami neki ked-
vezett. A szabály szerint nekem kellett tá-
madnom a hátán fekvõ japánt, akinek
elég volt kivédeni engem, ahhoz, hogy
nyerjen, s ezt sikerrel megtette. A döntõ-
ben egy arab származású svéd ellen aztán
az ázsiai ugyanilyen körülmények között
vesztette el a vb-címet. A bronzmeccsen
iszonyatosan kemény, kiegyenlített csatát
vívtam egy olasszal. Jött ismét a hosszab-
bítás és megint nem nekem kedvezett a
sorsolás, ám sikerült kihasználnom az el-
lenfél pillanatnyi kihagyását egy hátsó
gánccsal, és ezzel nyertem.

Rõfi Gyula céltudatosan edz a jövõ évi
versenyekre. Tudja, a sportág nemzetkö-
zi elterjedtségével egyre többen lesznek,
akik az õ súlycsoportjában is megjelen-

nek a különbözõ világversenyeken. Na-
gyon kemény, sérülésveszélyes sportág-
ról van szó. Érzékeny pontnak számító
térdét és bokáját folyamatosan erõsítgeti,
és a hajlékonyságán próbál javítani. „Sze-
rencsés alkat vagyok, 32 évesen még
nem érzem az öregedés versenysport-
ban hátráltató jegyeit. Nem sok techni-
kát tudok, de mindegyikben elég alapos
vagyok. Az erõ dolgában is jól állok, a ná-
lam nehezebbekkel is fel tudom venni a
versenyt, amire az edzéseken számtalan
példa volt már. A brazil birkózásban még
fejlõdnöm kell, ezért egyre több ilyen
edzésen és edzõtáborban veszek részt.
Az eddigi sikerekért köszönettel tarto-
zom edzõmnek, Szõts Gábornak, továb-
bá dr. Streicher Mátyásnak és Sebestyén
Elvirának, akik a rehabilitációban sokat
segítenek. No és persze a Gemenc Judo
Klubnak, ahol a kitûnõ cselgáncsos ala-
pokat sajátíthattam el.”

Szõts Gábor, a Hikari Aikidó Sport-
egyesület vezetõje örül tanítványa sikere-
inek. „Õ olyan versenyzõ, aki nem csak a
dzsúdós múltjából él, hanem képes eze-
ket az összetett földharc-technikákat is
elsajátítani. Ez, ebben a korban már elég
ritka. Most is kék, illetve fekete öveseket
tudott legyõzni. Nem véletlen, hogy a
grappling világversenyeken a brazil jiu-
jitsu képviselõi végeznek rendre a dobo-
gón, és õ be tudott közéjük férkõzni. Ha
így folytatja, sok további szép sikerben le-
het még része. B. Gy.

Rõfi Gyula (jobbról), a dobogó harmadik fokára állhatott
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Megkezdõdött a korcsolyaszezon

December 1-én, szombaton - immár ha-
gyományosan - ingyenes közönség kor-
csolyázással vette kezdetét a 2012/2013-
as szezon a Szekszárdi Mûjégpályán. A
régió egyetlen fedett létesítményében a
hétköznap délelõttök továbbra is a váro-

si iskolák és óvodák csoportjaié. A nagy-
közönség délutánonként és hétvégén ve-
heti birtokba a 20x40 méteres jégpályát,
míg esténként szekszárdi és bajai jégko-
rongozók tartanak edzést. A kezdõket
hétvégente 8-9 óráig korioktatás várja.

„Élõ szeretet embertársainknak”
A Szekszárdi Karácsonyváró társrendez-
vénye a Mentálhigiénés Mûhely szervezé-
sében december 6. és 22. között a Garay
téren, naponta 17.00 órától.

Program, december 8. szombat:
Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nem-
zetiségi Néptáncegyüttes mûsora. „Ün-
nepek ünnepe” - a TÜCSÖK Zenés szín-
pad szólistáinak adventi ajándéka

December 9. vasárnap: „Karácsony-
váró” - verses, zenés összeállítás a „Csiz-
mazia Alapítvány a Jövõ Ígéretes Gyer-
mekeiért” elõadásában. Elõtte 14.00 órá-
tól: „Készítsünk együtt ajándékot Kará-
csonyra!” - kézmûveskedés Horváth Tí-
mea és Jilling Mária vezetésével

December 10. hétfõ: Adventi dalo-
kat énekel Hauser Beáta és Mayer Gábor

December 11. kedd: Karácsonyi da-
lokat ad elõ a Baka István Általános Isko-
la énekkara. „Szép fenyõ” - a Platán Nyug-
díjas Klub énekkarának és szólistájának
verses - dalos ajándék mûsora.

December 12. szerda: „Karácsony-
köszöntõ” verssel, zenével, tánccal a „Se-
gíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetûekért
Alapítvány, a Csizmazia Alapítvány a Jövõ
Ígéretes Gyermekeiért és az „Ifjú Szív”Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes elõadásában

December 13. csütörtök: „Álmodik
a fenyõfácska” - a Comenius Általános Is-
kola verses, zenés összeállítása

December 14. péntek: „Karácsonyi
hangvarázs" - fuvolázik Kövecses Kamil-
la, énekel Karácsonyiné  Tusa Anikó.

December 15. szombat: „Melyiket a
kilenc közül?” - az Aranyfácán Néptánc
Egyesület (Bátaapáti) mûsora.

December 16. vasárnap: „Adventi
hangulat zenében, dalban” - Kövecses Ka-
millával és Mayer Gáborral

December 17. hétfõ: A Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Körének karácsonyi mû-
sora.

December 18. kedd: „Hópihe” - a Ka-
darka utcai óvodások verses, dalos össze-
állítása. A Szekszárdi Harmonikások Bará-
ti Körének örömzenéje

December 19. szerda: Az „Ifjú Szív”
agyarországi Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes mûsora. „Karácsonynak kü-
szöbén” - a „Segíts Rajtam!” Hátrányos
Helyzetûekért Alapítvány verses, dalos,
táncos elõadása

December 20. csütörtök: Karácso-
nyi dalokat ad elõ a Dusnoki Horvát Kul-
turális Egyesület. Pásztorjátékok a Szent
József Katolikus Iskolaközpont tanulói-
nak szereplésével

December 21. péntek: „Ünnepi
fényfestés” - a Sani Luludyi Közhasznú Ér-
dekvédelmi Egyesület közremûködésé-
vel. A Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúsá-
gért Alapítvány karácsonyváró mûsora

December 22. szombat: „Boldog ka-
rácsonyt!” - a Tücsök Zenés Színpad ad-
venti záró koncertje.

A rendezvény háziasszonya: Pócs Mar-
git, a Mentálhigiénés Mûhely elnöke. Infó:
Horváth Tímea: +36/20-590-8330; Gaálné
Hoffercsik Dóra: +36/20-353-4366.

Karácsonyi kincsesház

December 16-án, ezüstvasárnap 9 és 13
óra között Karácsonyi kincsesház cím-
mel az ünnepre hangoló játszóházat tar-
tanak gyerekekneka Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza díszteré-
ben (Szent István tér 15-17.). Lesz mézes-
kalácssütés, gyertyakészítés, origami,
foltvarrás, egyéb kézmûves foglalkozá-
sok, játéksarok babakuckóval. 9.45-tõl

Kerekítõ - ölbeli játékok, mondókák és
torna babáknak. 10.45-tól népi gyermek-
játékok tanítása gyerekeknek, felnõttek-
nek a Bartina Néptánc Egyesület közre-
mûködésével. 11.15-kor GRIMASK Báb-
színház: Tele-Puttony elõadása. 12.30-kor
Tombolasorsolás. Jegy: 800 Ft, 3 év alatt
400 Ft. Az elkészített ajándéktárgyak ha-
zavihetõk.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. DECEMBERI FOGADÓÓRÁI

Apróhirdetés
Hosszú távra kiadó a Mátyás király
utcában egy 70 nm-es, 3 szobás csalá-
di ház kis telken. Érdeklõdni lehet:
06-20/236-3551.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
A decemberi fogadóóra idõpontját
következõ számunkban közöljük.

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
December 18. (kedd) 16-17 óráig.
Garay János Általános Iskola és AMI
(Zrínyi utca)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
December 6-án tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ

IV. sz. választókerület.

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.

Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ

V. sz. választókerület.

A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ,

VI. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ

VII. sz. választókerület.

A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ

VIII. sz. választókerület.

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

„Az alkotás örömét szeretnénk megosztani másokkal”
A Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesü-
let munkáiból nyílt kiállítás november
27-én a PTE Illyés Gyula Kar aulájában. A
tárlatot dr. Kertész Ágnes, a kórház pszi-
chiátriai osztályának osztályvezetõ fõor-
vosa nyitotta meg. 

Másfél év szünet után, óriási érdeklõ-
dés mellett állították ki munkáikat a
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület
tagjai. Az egyetemi karon nyílt tárlat mél-
tán vonzotta a közönséget, ami eddigi
kiállításaik sikere, valamint a hosszú ki-
hagyás után várható és érthetõ volt.
Acélosné Solymár Magdolna, az egyesü-
let vezetõje köszöntõjében is utalt rá,
hogy a tagság már nagyon várta ezt a be-
mutatkozási lehetõséget. A tárgyak ámu-
latba ejtették a megnyitóra érkezõket. A
formák és a színek kavalkádja, az ötlet-
gazdagság, a kreativitás ezerszínû meg-
mutatkozása tárult a szemük elé. 

A kiállítást dr. Kertész Ágnes ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe: „Elámulunk,
ha körbenézünk, s láthatjuk, hogy a kre-
ativitás ezekben a tárgyakban milyen
csodálatosan jelenik meg. A semmibõl

létrehozni valamit, a megismételhetet-
lent. A kreativitásnak fontos helye van
az életünkben. A képesség nem min-
denkinek adatik meg, az élményre való
képességet kell felismernünk magunk-
ban, és szabadon játszva kihozni ma-
gunkból. Ennek az alkotásnak az örö-
mét szeretnénk megosztani másokkal.” 

Acélosné Solymár Magdolna elmond-
ta, hogy az egyesület és a pszichiátriai
osztály közötti kapcsolat rehabilitációs

céllal jött létre, amit aztán beépítettek
hétköznapi tevékenységükbe.

A betegek által létrehozott alkotáso-
kat is bemutatja a mostani tárlat, ahol
eprek „gurulnak ki” a kosárkákból, ma-
darak napoznak a kavicsos-kagylós ten-
gerparton. A látványos kiállítást a zene-
iskola növendékeinek klarinét kvartett-
je tette hangulatossá. A kiállítás decem-
ber 11-ig, hétköznapokon 8-18 óráig lá-
togatható. Sas Erzsébet 

Utazzon velünk….
Szilveszter!

Szilveszter Máltán repülõvel, Fp 69.900,- Ft/ fõ + ill
Szilveszter Erdélyben Fp 64 000,- Ft/fõ 
Szilveszter Rómában repülõvel 4* 69.900,- Ft/fõtõl+ ill.
Szilveszter Ausztriában pályaszálláson 27.900,- Ft/fõ
Válogasson  sí ajánlatainkból: Ausztria 5 nap  33.900,- Ft/fõ

Foglalja le jövõ évi nyaralását idei árakon december 31-ig!
Korfu, Kréta, Rodosz, Zakynthos, Kefalónia, 

Paralia, Sarti, Törökország
Keresse AKCIÓS belföldi ajánlatainkat és fizessen SZÉP Kártyával!!! 

További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban! 
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása
is), koncert-, nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és
diákigazolványok értékesítése, baleset-, betegség-, poggyász-
biztosítások kötése, valamint menetrendszerinti autóbuszje-
gyek, Németországba.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu, 
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Szekszárdon, a DOMINO Üzletházban, Mátyás kir. u. 4/C
(EURONICS mellett), December 11. (kedd) 9-16-ig

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY ÉS 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

Egy megunt 
kosztümjét, 

kabátját, öltönyét
most 

5.000 Ft-ért 
beszámítjuk, 

ha újat vásárol!

– Nõi, férfi szövetkabátok (36-60-as méret)
– Fiatalos és mama fazonok
– Eredeti szõrmés kabátok!
– Öltönyök NORMÁL és EXTRA méretben is!
– Kosztümök, zakók, szövetnadrágok

ÓRIÁSI  VÁLASZTÉK,  
MAGYAR TERMÉK!

VÁSÁROLJON MOST 20.000.- FORINT FELETT, 
ÉS MI MEGAJÁNDÉKOZZUK 20% ÁRENGEDMÉNNYEL

Az árengedmény a SZUPER ÁRAS termékekre nem vonatkozik!

PARTNER-TEXTIL
Lakástextil Diszkont Szekszárd, Széchenyi u. 55-57.

KARÁCSONYI LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 2012. 12. 01 – 2012. 12. 24.

Fürdõlepedõ /70×140/             Ágynemû /3 részes/             Függöny Hímzett
/50% pamut, 50% poliészter/                  oile, organza 300 cm

1190.- helyett 690.- 2490. - helyett 990.- 5060.- helyett 1690.-

Paplan Párna Kispárna
13.990.- helyett 6995.- 7990. - helyett 3995.- 3990.- helyett 1995.-

Ünnepi szõnyeg-  és függönyvásár!!!
Kedvezményes varrással!

VVÁÁSSÁÁRROOLLJJOONN  AAJJÁÁNNDDÉÉKKOOTT  SSZZUUPPEERR  ÁÁRROONN!!!!!!

SS zz uu pp ee rr   ÁÁ rr !! !! !!   EE GGYY   EE XX TT RR AA   ÜÜ NN NN EE PP II   AA JJ ÁÁ NN LL AATT !! !!
EXKLUZÍV WHITE-LINE termékek 50% engedménnyel!

Nyitva: H-P: 09.00 - 17.00
Szo: 09.00 - 12.00
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