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A város karácsonyfája

FOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Mecénás támogatás
A tanulás, a sport és a mű-
vészet terén nemzetközi és 
országos versenyeken kima-
gasló eredményt elért diáko-
kat és felkészítő tanáraikat 
ismerte el az önkormányzat 
a Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatás díjkiosztó ünnep-
ségén. → 3. oldal

Babits Mihály 136.
A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum ünnepséget rendezett 
kedden Babits Mihály (Szek-
szárd, 1883. november 26. – 
Budapest, 1941. augusztus 4.) 
költő, író, műfordító születé-
sének 136. évfordulója alkal-
mából a Babits utcai emlék-
házban. → 5. oldal

A Béla király téren felállítot-
ták Szekszárd karácsonyfáját. 
A város főterét nyolc méter 
magas fenyőfa díszíti.

A megyeszékhely karácsony-
fáját idén a Mecsek Steel Fém-
hulladék Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. ajánlotta fel. A fát a 
Ker-Zo Kft. segítségével óriás-
daruval emelték be a helyére.

Díszítése az önkormányzat 
zöld brigádja által készített de-
korációs elemekkel történt, a 
gömbökből, díszekből jutott az 
adventi koszorúra is.

A karácsony a fény ünnepe 
is: a belvárost idén is több száz 
méter fényfüzér díszíti. A dísz-
világítást ezúttal is a Lux H 84 
Kft. biztosítja.
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A közgyűlés összetétele
Polgármester: Ács Rezső 
(Fidesz-KDNP).

Képviselők: Bomba Gábor 
László (ÉSZ), Csillagné Szánt-
hó Polixéna (Fidesz-KDNP), 
Csötönyi László (ÉSZ), dr. 
Haag Éva (Fidesz-KDNP), 
Faragó Zsolt (ÉSZ), Gré-
czy-Félegyházi Gyöngyvér 
(Fidesz-KDNP), Gulyás Ró-
bert (ÉSZ), Gyurkovics János 
(Fidesz-KDNP), Illés Tamás 
(ÉSZ), Kővári László (Fi-
desz-KDNP), Máté Péter (Fi-
desz-KDNP), Murvai Árpád 
(ÉSZ), Rácz Zoltán Rókus 
(ÉSZ), Zaják Rita (ÉSZ).
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Kimagasló eredményt elért diákokat díjaztak
A tanulás, a sport és a mű-
vészet terén nemzetközi és 
országos versenyeken kima-
gasló eredményt elért mint-
egy kétszáz diákokat és fel-
készítő tanáraikat ismerte el 
az önkormányzat a Mecénás 
Tehetséggondozó Támoga-
tás díjkiosztó ünnepségén, 
melyet november 22-én tar-
tottak meg a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Szekszárdon nagyon sok tehet-
séges fiatal van, aki a tanulásban, 
sportban, művészetben olyat 
tud letenni az asztalra, mellyel 
kivívja szülőföldje és az ország 
elismerését – mondta köszöntő 
beszédében Ács Rezső. A polgár-
mester kiemelte, a szülőföldön 
szerzett elismerés fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hiszen – mint azt a mondás tart-
ja – nehéz prófétának lenni a sa-
ját hazánkban. Hozzátette, örül, 
hogy ilyenkor év vége felé, ami-
kor visszatekintünk az év törté-
néseire, „mindig találni olyan 
kapcsolódási pontokat, melyeket 
megragadva közelebb hozhatjuk 
magunkhoz Szekszárdot”.

A városvezető arról is szólt, 
hogy a díjkiosztón megjelent 
diákok amellett, hogy saját terü-

letükön sokat tettek közösségü-
kért, ennél sokkal többet nyúj-
tottak, hiszen a versenyeken 
nemcsak klubjukat, iskolájukat, 
de egyben Szekszárdot is képvi-
selték, amiért az önkormányzat 
köszönettel tartozik. Hangsú-
lyozta, a tanulók mellett a fel-
készítőknek, pedagógusoknak 
és a szülőknek is köszönet jár, 
hiszen az ő munkájuk is hozzá-
járult az eredmények elérésé-
hez. Hozzáfűzte, szükség van a 
segítőkre, akik a ki tudják hozni 
a tehetséget a diákokból, s akik 
átsegítik őket a nehézségeken.

Mint Ács Rezső fogalmazott, 
ha valaki gyermekként sikeres 
a tanulás, vagy bármi más te-
rén, akkor megszokja a kemény 

munkát és felnőttként is sikeres 
lesz. Aki pedig a Mecénás Te-
hetséggondozó Alap segítségé-
vel tud elindulni az életben, azt 
bárhova veti a sors, visszatér 
Szekszárdra.

A díjátadáson a Garay János 
Általános Iskola és AMI, a Ba-
bits Mihály Általános Iskola, a 
Baka István Általános Iskola, a 
Dienes Valéria Általános Iskola, 
a PTE Illyés Gyula Gyakorlóis-
kola, AMI és Gyakorlóóvóda, 
a Szent József Iskolaközpont, a 
Garay János Gimnázium, az I. 
Béla Gimnázium és Kollégium, 
a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum Ady és Bezerédj Szakképző 
Iskolája, valamint a Csapó Dá-
niel Mezőgazdasági Szakgim-

názium és Szakközépiskola di-
ákjai és felkészítő pedagógusok, 
edzők vehették át jutalmukat.

A rendezvényen közreműkö-
dött: Berta Léna (Szent József 
Katolikus Általános Iskola), 
Csizmadia Nikolett és Palásthy 
Nándor (Garay János Általános 
Iskola), Csizmazia Dóra (I. Béla 
Gimnázium), Bojás Eszter (Ady 
Endre Szakképző Iskola), vala-
mint a PTE IGYK táncművésze-
ti tagozat és a Mozgásművészeti 
Stúdió Egyesület csoportja. A 
műsorközlő Orbán György volt.

A díjazottak teljes listáját el-
olvashatják közösségi oldalun-
kon (facebook.com/szekszardi-
vasarnap), vagy a kadarka.net 
internetes portálon.  S. V.

Megalakult az új szekszárdi képviselőtestület
November 28-án, csütörtök 
délután megtartotta alaku-
ló ülését Szekszárd Megyei 
Jogú Város új közgyűlése.

Az alakuló ülés ünnepélyessé-
gét – a közgyűlésen szokatlanul 
nagy civil érdeklődés mellett – 
a képviselők és a polgármester 
eskütétele adta. Előtte azonban 
még Ács Rezső, a város első em-
bere ismertette a jelenlévőkkel, 
hogy mind az Éljen Szekszárd 
(ÉSZ), mind a Fidesz-KDNP 
 frakciót alakított. Előbbit Bom-
ba Gábor László vezeti, helyet-
tese Rácz Zoltán Rókus. A kor-
mánypárti frakció Máté Pétert 
választotta vezetőjének, helyet-
tese dr. Haag Éva lett.

A kiküldött napirend ismer-
tetése előtt a polgármester – a 
delegáló szervezetek kérésére 
– visszavont néhány előterjesz-
tést. Az ÉSZ frakcióvezetője to-
vábbi megtárgyalandó témák – 
így például az alpolgármester és 
a bizottságok tagjainak megvá-
lasztása, vagy a 2020–2025. évi 
gazdasági program elkészítésére 
tett javaslat – levételét javasolta 
a közgyűlésnek. Ezt követően a 
képviselők egyhangú voksolás-
sal elfogadták az alakuló ülés 
napirendjét.

Az ülés „felvezetéseként” a 14 
önkormányzati képviselő és a 
polgármester letette hivatali es-
küjét dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke előtt: 
a közgyűlés tagjai becsületükre 
és lelkiismeretükre fogadták, 
hogy feladatukat „Szekszárd 
város fejlődése előmozdításá-
nak érdekében gyakorolják”.

A testület elsőként a polgár-
mester törvényben meghatá-
rozott illetményéről szavazott, 
majd – a jelenlegi rendelet marad 
hatályban maradásával – a képvi-
selők tiszteletdíjáról is döntött. A 
Szervezet és Működési Szabályza-
tot most nem módosították, csak 
a működéshez szükséges három 
függeléket – amelyek a testület 

névsora mellett például az ülés-
rendet tartalmazzák – azonban 
elfogadta a közgyűlés.

Az ünnepi ülést követően a 
polgármester – a Bursa Hun-
garica ösztöndíj pályázat ha-
táridős döntései miatt – rend-
kívüli közgyűlést hívott össze. 
Ezen a Zaják Rita (ÉSZ) által 
tett két javaslatot is elfogadott 
a testület: az egyik az önkor-
mányzat átláthatóságát és a 
nyilvánosság javítását célozta, 
a másik pedig egy a város spe-
cifikus problémáit figyelembe 
vevő klímaalkalmazkodási terv 
kidolgozását szorgalmazta.

A képviselő-testület jövő szer-
dán 10 órától rendkívüli közgyű-
léssel folytatja munkáját.   SZV

NÉVNAP–TÁR
December 1. (vasárnap) – Elza
Elza: az Erzsébet (Elisabeth) német rövidülése.

December 2. (hétfő) – Melinda, Vivien
Melinda: D'Ussieux francia író névalkotása, Katona József innen vette át Bánk 
bán című drámájához, a név ezután terjedt el.
Vivien: a Viviána angol változata.

December 3. (kedd) – Ferenc, Olívia
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Olívia: latin eredetű; jelentése: olajfa.

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

December 5. (csütörtök) – Vilma
Vilma: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

December 6. (péntek) – Miklós, Döniz
Miklós: görög-szláv eredetű; jelentése: győzelem + nép. 
Döniz: görög-francia eredetű; jelentése: Dionűszosz Istennek ajánlott.

December 7. (szombat) – Ambrus, Ambrózia
Ambrus: görög eredetű; jelentése: halhatatlan.
Ambrózia: görög eredetű; az Ambrus férfinév női párja, illetve a görög mi-
tológiában az istenek étele; jelentése: halhatatlan.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 1.
(vasárnap)

December 2.
(hétfő)

December 3.
(kedd)

December 4.
(szerda)

December 5.
(csütörtök)

December 6.
(péntek)

December 7.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap
max. 4o , min. -3o

eső viharos széllel | kb. 3mm eső | 
hidegfront esővel és viharos széllel 
max. 5o , min. 1o

gyengén felhős | szeles nap
max. 4o , min. -3o

gyengén felhős | erős fagy
max. 3o , min. -6o

derült | köd
max. 4o , min. -4o

gyengén felhős
max. 6o , min. -3o

erősen felhős
max. 8o , min. 0o

Kaposváron mutatták meg tehetségüket a zongoristák
A közelmúltban rendezték 
meg Kaposváron a IV. Rév Lí-
via Dél-Dunántúli Regionális 
Zongoraversenyt. Baranya, 
Somogy, Tolna és Zala megye 
21 alapfokú művészetoktatá-
si intézményeinek 77 tanuló-
ja négy korcsoportban mérte 
össze felkészültségét.

A szekszárdi Garay János Ál-
talános Iskola és AMI Liszt 
Ferenc Zeneiskolájából nyolc 
kiváló növendék vett részt a 
rangos versenyen három zene-
tanár felkészítésével.

A legnépesebb 1. korcsoport-
ban Erősné Máté Éva tanítványai 
közül Karácsony Hanna má-

sodik, míg Chang Qin haradik 
díjat kapott. A 2. korcsoportban 
Lozsányi Julianna (Lozsányi Ta-
más növendéke) második, Ba-
jusz Panna (Erősné Máté Éva) 
pedig különdíjat vehetett át.

A 3. korcsoportban Sándor 
Zsigmond Áron első díjat ér-
demelt ki, a legidősebbek me-
zőnyében (4. korcsoport) pedig 
Szabados Balázs (mindkettőjük 
felkészítője Erősné Máté Éva) 
egy értékes 2. díjat zsebelt be.

A versenyen szépen szerepelt 
Akkermann Dániel (Laki Já-
nos tanítványa) és Jaszenovics 
Szonja is. Utóbbi felkészítője, 
Erősné Máté Éva tanári külön-
díjat kapott.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Babits Mihály nyaranta hazajárt Szekszárdra
A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum ünnepséget rendezett 
kedden Babits Mihály (Szek-
szárd, 1883. november 26. 
– Budapest, 1941. augusztus 
4.) költő, író, műfordító szü-
letésének 136. évfordulója 
alkalmából a Babits utcai em-
lékházban.

A koszorúzás előtt Németh Ju-
dit mondott ünnepi beszédet. 
Felidézte, hogy az evangélikus 
parókia szobájában – megannyi 
könyv között – már gyermek-
ként lapozgatta a Babits-életmű 
megannyi lenyomatát.

A nyugalmazott könyvtá-
rigazgató több, Babits munkás-
ságával, jubileumaival kapcso-
latos emléket is megosztott a 
költő születésnapján, novem-
ber 26-án megtartott ünnepsé-
gen. Mint emlékeztetett, Babits 
sokáig több alkalommal is ha-
zajött nyaranta Szekszárdra, s 
ilyenkor kiült nyugágyára, vagy 
pokrócot terített le az udvaron, 
és elidőzött az őt körbevevő „vi-
lágon”.

„Ház, pince, istálló, félszer, 
körülötted régi kert. Elül a mi 
házunk, emeletes, de mégis fe-
hérre meszelt zöld ablakokkal; 
oldalt a szomszédé, alacsony, 
falusi, nádfödeles (hányszor ki-
húztam nyílnak a nádat, indián 
voltam, ki nyilazva les)” – idézte 

„A régi kert” című költeményé-
ből a szülői ház korabeli látvá-
nyát. A szülői házét, ahol „régi 
fészer”, a nagyapa virgonc lovai 
az istállóban, a gerendák közt 
keringő fecskék, a hűsöngő pin-
cetorok, vagy a kadarkaborok-
kal teli, misztikusan álló hor-
dók is megtalálhatóak voltak. 
Csak úgy, mint az épület nagy, 
zöld rácsos, „bálvány fakapuja”, 
amely előtt „évrül évre eszi az 
utcát az akácos Séd”.

Németh Judit felemlegette, 
kisdiákként az elmélázó, ti-
tokzatos versképeket szerette. 
Éppen olyanokat, mint ami-
lyenek Babitsnak voltak – pél-
dául a „Messze, messze” című 
versében: „Bus donna barna 
balkonon mereng a bibor al-

konyon.” Fájlalta, hogy Babits 
verseihez szerinte „semmiféle 
kedvcsinálót” nem adtak az is-
kolákban. Talán ezért van, hogy 
sokaknak még ma is szinte csak 
az jut eszébe a költőről: elefánt-
csont-toronyba zárkózott és 
Szekszárdon született, színész-
nőt szeretett. Szomorú…

Németh Judit emlékeztetett, 
a mai Babits Mihály Emlékház 
elődjét 1967-ben Illyés Gyula 
adta át a látogatóknak, 1981. 
november 26-án Farkas Pál 
szobrát avatták az udvaron, 
majd két évvel később Juhász 
Ferenc költő nyitotta meg az 
emeleti tárlatot. Volt itt vers-
mondó műhely a centenárium 
alkalmából, amelyen Kányádi 
Sándor költő volt a díszvendég.

Babits születésének 125. év-
fordulóján, 2008-ban a város 
posztumusz díszpolgári címet 
adományozott a költőnek, és 
úszott a Dunán Babits-hajó is, 
amely Esztergomból Szekszárd 
felé szelte a habokat, s melyen 
Kubik Anna és Bánffy György 
színművészek szavalták Babits 
verseit.

Ünnepi beszédét az „Édes 
az otthon” című költeménnyel 
zárta Németh Judit: „S mikor 
a kályha tűz pattog, mikor a 
szoba jó meleg, halkan a régi 
óra kattog, s jégcsapot olvaszt 
a gyerek:benn nyájas körtől vig 
az asztal, s a meghitt lámpa gyul 
korán, bár uj hó ablaknál ma-
rasztal, merengni lepkezáporán: 
édes az otthon.”

A koszorúzást követően Szil-
ágyi Zsófia irodalomtörténész, 
a Szegedi Tudományegye-
tem tanszékvezetője Babits és 
Móricz Zsigmond irodalmi 
kapcsolatáról tartott előadást. 
Az eseményen a város önkor-
mányzata mellett részt vettek 
az emlékházat működtető Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum, 
valamint a Babits Mihály Ál-
talános Iskola, a Babits Mihály 
Kulturális Központ, a Szekszár-
di Múzeumbarát Egyesület és 
az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár képviselői is. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
december 2-től december 6-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04796)

MENÜ December 2. December 3. December 4. December 5. December 6.

„A”
1250 Ft

Palócleves Lebbencsleves Tavaszi
zöldségleves

Fahéjas
szilvaleves

Grízgaluska-
leves

Ízes
derelye

Parajfőzelék,
sült virsli

Tengeri halfilé        
magvas

bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Sült csirkecomb,
petrezselymes

burgonya,
savanyúság

Vadas
pulykaragu,
burgonya-

krokett

„B”
1250 Ft

Palócleves Lebbencsleves Tavaszi
zöldségleves

Fahéjas
szilvaleves

Grízgaluska-
leves

Lecsós
sertésborda,

párolt rizs

Cigány-
pecsenye,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Chili con
carne

Borsos
tokány,
tészta

Marha-
pörkölt,

tarhonya,
savanyúság

Napi
ajánlat
1150 Ft

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

csiperkés 
jázmin rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Roston sült 
pulykamell,

friss vitamin-
salátával

Roston sült 
pulykamell,

friss vitamin-
salátával

Roston sült 
pulykamell,

friss vitamin-
salátával

Roston sült 
pulykamell,

friss vitamin-
salátával

Roston sült 
pulykamell,

friss vitamin-
salátával

25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04812)

KT Dinamic NKFT. Rehabilitációs 
Foglalkoztató állást hirdet 

könyvelő 
munkakör betöltésére.

A felvételnél előnyt jelent a megváltozott munka-
képesség és a FORINT Soft program ismerete.

Jelentkezés:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19. 

Telefon: +36–74/315–103 (04828)
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Egyedülálló jégkárelhárító rendszer védi értékeinket
A világon egyedülálló módon 
csak hazánkban található az 
egész ország területét lefe-
dő jégesőelhárítási rendszer, 
melyet a NEFELA Egyesülés 
segítségével épített ki a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara. 
A rendszernek köszönhetően 
nem csak a mezőgazdasági, 
de a lakossági károk is jelen-
tősen csökkentek hazánkban.

A klímaváltozás egyre inkább 
érezteti hatását: az időjárás 
szélsőségesebb lett, a jégkárok 
is egyre gyakoribbakká vál-
tak – mondta el a november 
22-én tartott sajtótájékoztatón 
Vendégh Edit. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
Tolna megyei szervezetének el-
nöke emlékeztetett, a Dél-Du-
nántúlon 2003 óta működik az 
a talajgenerátoros jégesőelhárí-
tó rendszer, melyet a NEFELA 

Egyesülés épített ki és üzemel-
tetett.

Hozzátette, a jégkármérsék-
lő-rendszer országos méretűvé 
fejlesztése a károk csökkentése 
érdekében rendkívül fontos 
volt. A fejlesztést a NAK vállal-
ta fel, és Vidékfejlesztési Prog-
ram pályázati forrásából kezdte 
meg 2017-ben a NEFELA közel 
20 éves tapasztalatára alapozva. 
Az 1,8 milliárd forintból létre-
hozott, 986 generátort számlá-
ló országos rendszert 2018 má-
jus 1. óta a kamara üzemelteti 
a kárenyhítési alap terhére, évi 
mintegy 1,5 milliárd forintból.

Vendégh Edith tudatta, az 
idén Tolnában 56 napon, ösz-
szesen 344 óra és 40 percen át 
működtek a talajgenerátorok, 
melyekből összesen 37 talál-
ható a megyében. Bár a rend-
szer nem képes minden jégesőt 
megakadályozni, hatékonyan 

működik. Tolna megyében az 
idén 26 helyről jelentettek jég-
esőt, a legjelentősebb június 
16-án esett a Zomba-Bonyhád 
tengelyben.

A NAK megyei elnöke ki-
emelte, a rendszernek köszön-
hetően a mezőgazdaságban 
jelentősen növekedett a ter-
melés biztonsága, és hektáron-
ként akár több ezer forinttal 

csökkentek a biztosítási díjak 
is, ami a termelők számára 
jelentős költségmegtakarítást 
eredményez. A jégkármérséklő 
rendszer működésének előnye-
it azonban nem csak a mező-
gazdasági termelők élvezhetik, 
ugyanis a lakossági károk is je-
lentősen csökkentek – mondta 
Vendégh Edit.

Huszár István, a NEFELA 
igazgatója a rendszer műkö-
déséről tudatta, a generátorok 
aceton és ezüst-jodid elégetésé-
vel működnek, és az egészségre 
teljesen ártalmatlanok. Hatásá-
ra kisebb jégszemek keletkez-
nek, melyek jó esetben teljesen 
elolvadnak, mire földet érnek. 
Hozzáfűzte, hogy tudomása 
szerint a világon egyedülálló 
a magyar jégkárelhárítás, mert 
sehol máshol nincs az egész or-
szágot lefedő és védő rendszer.   
 Forrás: kadarka.net

Teltházas bemutatókkal indított a „Maroknyi székely”
Nem várt érdeklődés övezte a 
„Maroknyi székely” című do-
kumentumfilm bemutatását 
Szekszárdon és Bonyhádon 
is. Utóbbi helyszínen két ve-
títést is kellett szervezni.

– A film közösségi gyártással 
valósult meg. Már az első meg-
kereséskor mellém állt a buko-
vinai székely származású Sebes-
tyén Gyula, valamint Illés Tibor, 
a Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetségének elnöke – mondta 
Kindl Gábor producer.

A film elkészítését az ins-
pirálta, hogy bár a bukovinai 
székelyek története jól ismert, 
jól feldolgozott, viszont – s ezt 
az érdeklődés is mutatta – hi-
ány mutatkozott abban, hogy 
egy filmben, az ő kálváriájukat 
bemutatva elevenedjen meg a 
népcsoport története. A film 
egyik alapvetése, hogy azok 
szólalnak meg a képkockákon, 
akik még Bukovinában szü-
lettek. Ők a történelem hiteles 
tanúi. A hatvannál is több meg-

szólaló közül néhányan közel a 
századik évükhöz. Ők átélték 
azt, amiről másoknak meséltek.

– A másik, hogy megszólalja-
nak a gyermekek, unokák, akik 
már Szerbiában, vagy Magyar-
országon születtek – folytatja 
Kindl Gábor. – Velük mentünk 
el arra az útra, ahova a buko-
vinai székelyek a madéfalvi 
vérengzés után menekültek és 
emléket hagytak maguk után: 
Madéfalva, Moldva (Puszti-

na), Bukovina (Fogadjisten, 
Istensegíts, Józseffalva, Hadik-
falva, Andrásfalva), Szerbia 
(Bácsjózseffalva, Hadikörs), 
de kitekintettünk az úgyneve-
zett „kirajzás” időszakából az 
al-Dunánál fekvő településekre 
(Hertelendyfalva, Sándoregy-
háza) is.

A producer családi kötődése 
kapcsán ismeri a bukovinai szé-
kelység történetét, de nagyon 
sokan nem tudnak a népcso-

port tragédiájáról, a többszöri 
újrakezdésről, a hazatérésről. 
A székelyek zömében a völgy-
ség falvaiban találtak otthonra, 
ezért is a film alcíme: Otthon az 
ötödik hazában…

– A film fogadtatása nagyon 
pozitív. Bízunk benne, hogy elér 
majd a bukovinai székelyekhez 
és azokhoz is, akik érdeklődnek 
e népcsoport története iránt – 
mondja Kindl Gábor. – Kaptunk 
olyan visszajelzést is, hogy maguk 
a bukovinai székelyek sem tudtak 
részleteket, hiszen a szülők, nagy-
szülők nem beszéltek akkor róla, 
most viszont sok minden szá-
mukra is világossá vált.

A film készítői számára fon-
tos felkérés, hogy a bukovinai 
székelyek születésének helyén, 
a madéfalvi veszedelem évfor-
dulóján, 2020. január 7-én kerül 
vetítésre az alkotás. A követke-
ző szekszárdi bemutatót január 
18-án (szombat) 16:00 órakor 
tartják a Babits Mihály Kultu-
rális Központ színháztermében.  
 SZV

Összefogással újult meg a belvárosi üzlet
Több hónapos munkálatokat 
követően megújult, exklu-
zív belsővel várja vásárlóit a 
Barsi Ékszer Széchenyi utcai 
óra-ékszer üzlete.

A belvárosi ingatlan tulajdono-
sa a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. Az önkormányzati tulaj-
donú cég ügyvezetője, Bálint 
Zoltán lapunk kérdésére el-
mondta, az üzletet több, mint 
egy évtizede bérlő Barsi Péter 
ékszerész az ingatlan teljes fel-
újítása mellett döntött.

A 4-5 hónapig tartó munká-
latokból a tulajdonos is kivet-
te részét, miután a burkolatok 

cseréjének és a falak javításá-
nak költségét a Vagyonkezelő 
Kft. állta. A cég már többször 
is „beszállt” az ingatlanjait 
érintő korszerűsítésekbe, javí-
tásokba, de ilyen volumenben 
most először vett részt egy 
munkában.

A bérlő a teljes felújítás kere-
tében – a víz- és villanyvezeté-
kek cseréje mellett – új üzletbel-
sőt álmodott meg, új bútorokkal 
tette exkluzívvá a környezetet az 
általa forgalmazott különleges 
ékszerek és órák bemutatásá-
hoz, és közben persze a bizton-
ságtechnikai fejlesztésekről sem 
feledkezett el.  SZV

Szinte minden szervünket veszélyezteti a magas vérnyomás
Hazánk minden szegletéből 
érkeztek orvosok Szekszárd-
ra az elmúlt héten, amikor a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház és a Cora Alapítvány 
immáron a harmadik alka-
lommal rendezte meg a szak-
mai berkekben igen népszerű 
országos Hypertonia Konfe-
renciáját.

A magas vérnyomás tartós 
fennállása, kezeletlensége szám-
talan szövődménnyel jár. Amo-
lyan alattomos gyilkosként már 
fiatalabb korban is idézhet elő 
életveszélyes helyzeteket. Mégis 
a hypertóniával diagnosztizált 
betegek sok esetben elbagatelli-
zálják a rendszeres, objektívnek 
tekinthető vérnyomás-mérést, 
sőt a következetes gyógyszer-
szedést is. Főként azok, akik 
nem éreznek közérzetüket ne-
gatívan befolyásoló tüneteket.

A szekszárdi tudományos 
konferencia résztvevői két na-
pon át izgalmas előadásokat 
tartottak a hypertóniával kap-
csolatosan a saját szakterületük 
aspektusából, majd ezt követően 
párbeszédek és viták is kialakul-
tak, ami előrevisz bennünket, 
orvosokat a napi munkák során. 
Ez az általunk kezdeményezett 
rendezvény legfontosabb ho-

zadéka – mondta dr. Benczúr 
Béla, a megyei kórház I. szá-
mú Belgyógyászati Osztálya 
főorvosa, a konferencia főszer-
vezője. – Volt egy diabetoló-
gia blokkunk, mert például a 
cukorbetegséggel karöltve jár 
a magas vérnyomás. A kettő 
együttes jelenléte vesebetegsé-
geket idéz elő, így erről egy má-
sik szekcióban a kardiológusok 
és nephrológusok folytathattak 
érdekes eszmecseréket – levon-
va bizonyos következtetéseket.

Örvendetes módon  ezen a te-
rületen dolgozó fiatal orvosok, 
rezidensek is jelen voltak, sőt 
egy-egy előadás keretében véle-
ményt is formáltak a témában, 
így az ő képzésükre is alkalmas 

volt a konferencia – jegyezte 
meg dr. Benczúr Béla.

„Célértékek, célszervek” – ez 
volt a szakmai rendezvény fő 
mottója. Sajnos szinte nincs 
olyan szerv az emberi testben, 
amit valamilyen módon ne tá-
madna meg a magas vérnyo-
más. Az ország minden részé-
ből érkezett orvosok részletesen 
elemezték a hypertónia szívbe-
tegségekre gyakorolt hatását, de 
kiderült az is, hogy az agyi-ér-
hálózatra is komoly negatív 
hatással van. Mind a szélütésre 
(agyvérzés) mind a szellemi 
képességek hanyatlásának ki-
alakulására roppant veszélyes 
a normálistól tartósan eltérő 
vérnyomás.

De mi is a normális érték?  
A köztudatban élő 140/90-es 
mutatónál az orvostudomány 
árnyaltabban fogalmaz. Kor-
csoportokra nézve állapít meg 
ideális, követendő értékeket, 
amit Benczúr doktor érdeklő-
désünkre  ki is fejtett.

A legfrissebb adatok alapján 
65 éves korig a 120-130 közötti 
értéket kéne megcélozni, 65-79 
év között 130-139 közötti felső-
érték lenne a kívánatos – mondta 
a főorvos. Nyolcvan év felett pe-
dig, ha az illető életkorának meg-
felelő fizikai-, illetve szellemi ál-
lapotban van, akkor is meg lehet 
célozni a 140-es értéket, mint fel-
ső határt. Benczúr doktor hang-
súlyozta ugyanakkor: 120 alá 
senkinek sem érdemes levinni a 
vérnyomását, főleg az idősebbek-
nél. Az ezzel járó szédülésekkel, 
egyensúlyvesztésekkel „többet 
veszítünk a réven, mint amennyit 
nyerhetünk a vámon”.

A magas vérnyomás népbeteg-
ség, az Egészségügyi Világszerve-
zet  (WHO) legfrissebb kimuta-
tása szerint évente mintegy 10 
millió haláleset hátterében áll 
elsődleges tényezőként a magas 
vérnyomás. Idehaza a becsült 
adatok szerint közel 3.5 millió (!) 
ember számít hypertoniásnak, de 
csak a fele tud róla… B. Gy.
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ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLANVÁSÁR

Szekszárdon a
Dominó Irodaházban
(Mátyás király u. 4/c., 

Euronics mellett)
DECEMBER 04-én,

szerdán 08:00 – 14:00 óráig.
• Pamut, krepp, flanel, frottír, damaszt 

ágyneműk; lepedők, törölközők;
• párnák, plédek, ágytakarók; 
• nagy- és kispárnahuzatok; 

• abroszok, anginok, kötények.
• Mosható téli műszálas paplanok: 

4.600,- Ft.
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

6.200,- Ft
• 3 részes paplangarnitúra (paplan + 
nagypárna + kispárna): 7.900,- Ft. 

• Kétszemélyes paplan, pléd is 
kapható.

Minden 5.000,- Ft felett vásárlónk 
ajándékot kap!!!(04821)

Kedves Nagycsoportos Óvodástok!
Gyertek el hozzánk

2019. december 10-én (kedden)
17:00 órára a Baka István Általános 

Iskola aulájába!
Program:

Köszöntő, tanító nénik 
bemutatása.
A megkésett Mikulás című 
mese szereplője lehetsz!
Segíthetsz a fáradt Mikulásnak 
ablakdíszt készíteni!

Sok szeretettel várunk
Benneteket és Szüleiteket!

Tanító nénik

(04820)

Közelednek az ünnepek,
a forraltboros hűvös napok,

ezért a Németh János Pincészetben
ÁDVENTI FOLYÓBOR VÁSÁRT tartunk

2019. december 2. – december 20.
között!

NYITVATARTÁS:
hétfőtől – péntekig 09:00–16:00 között

Németh János Pincészet Levendula utca (Iván-völgy)

(04819)

Rosé, vörös- és fehér cuvée borokat
kínálunk kimérve, egységesen
650,- Ft / liter áron.
3 literes kiszerelés: 1.950,- Ft
5 literes kiszerelés: 3.250,- Ft

AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ,

Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosító: 036410

TECHNIKUM
•  Mezőgazdasági technikus Tagozatkód: 1011

(állattenyésztő, növénytermesztő szakirány)
•  Közszolgáltati technikus Tagozatkód: 1012

(közigazgatási ügyintéző, rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
• Gazda Tagozatkód: 1013
• Hentes és húskészítmény készítő Tagozatkód: 1014
• Pék Tagozatkód: 1015
• Pék-cukrász Tagozatkód: 1016
• Tejtermékkészítő Tagozatkód: 1017
ÉRETTSÉGI UTÁNI TECHNIKUS KÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus
• Közszolgálati ügyintéző
FELNŐTTKÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus
• Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti tagozat)
• Aranykalászos gazda
• Szőlész-borász
• Motorfűrész kezelő
• „T” jogosítvány megszerzése
• Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi alapképzés)
• ADR (mezőgazdasági veszélyes anyag szállító)

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • E-mail: info@csaposuli.hu

www.daszk.hu • www.csaposuli.hu

NYÍLT NAP2019. december 5.(csütörtök) 09:00–12:00

Képzési ajánlataink a 2020/21-es tanévre

(04823)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(04809)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 

Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságára,  
igazgatóságvezető munkakör 
betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Színek, érzések, hangulatok

Új oldaláról ismerheti meg a 
közönség Bachmann Kriszti-
na mesterfodrászt: festmé-
nyeiből nyílt kiállítás a Belvá-
rosi Kávéházban.

A tárlat látogatói maguk is 
meggyőződhetnek, hogy az al-
kotó nem csak az ollóval, de a 
festőecsettel is remekül bánik. 
A kiállítás címe – „Színek. Ér-
zések. Hangulatok.” – pontosan 
mutatja, mi ösztönzi festésre 
Bachmann Krisztinát. 

– Ami inspirál, a színek és 
formák harmóniája. Hajon és 
vásznon egyaránt” – mondja 
magáról az alkotó. – Nem ér-
dekel a valóság fényképszerű 
ábrázolása. Szeretem, ha a való-
ság által keltett érzés színek ösz-
szhangjában jelenik meg. Nincs 
kialakult stílus, nincs egység, 

nincs koncepció. Minden ké-
pem más és más a pillanatnyi 
érzést kifejezve – talán ezért 
sincs címe a festményeknek.

A tárlat november 22-i meg-
nyitóján beszélgetőpartnere, 
Szűcs Anita kérdésére elárulta, 
az első képét üres lakása dí-
szítésére festette. Aztán sorra 
gyűltek a festmények: egyesek a 
színek harmóniája miatt kelet-
keztek, mások egy hangulatot 
igyekeznek visszaadni. Krisz-
tina érzéseit is vászonra vitte: 
az édesapja elvesztése miatti 
fájdalmát például – József At-
tila: Reménytelenül című ver-
se nyomán – a „semmi ágán” 
ülő madár „képében” festette 
meg…

A kiállítás december 6-ig, 
péntekig látogatható a Belvárosi 
Kávéházban. SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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November 24-ei rejtvényünk megfejtése: Baróti Szabó Dávid, Magyar Museum 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kun Etelka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését december 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A vízözön idején az emberek 
nagy többsége bűnben élt, és 
nem gondolt Istenre. Ma is ha-
sonló a helyzet, ma sem enge-
dik be Őt az életükbe. Maguk 
akarják kielégíteni vágyaikat, és 
megoldani a problémájukat. Pe-
dig Isten ma is itt van köztünk és 
bennünk. Meg tudjuk hallani Őt 
lelkiismeretünk szavában.

Mindig ezt mondja: „Tedd a 
jót! Ne árts felebarátodnak, mert 
te is ugyanazt kapod vissza, 
amit a másiknak adtál. Én veled 
vagyok. Arra várok, hogy add át 
az életedet Nekem. Gondjaiddal, 
megoldhatatlannak látszó prob-
lémáiddal együtt. Te porszem, 
semmi vagy, de Velem együtt 
mindenre képes leszel.”

Miért nem hallgatunk a lelki-
ismeretünk szavára? Azért mert 
sokan ragaszkodnak bűneikhez, 
bűnös szokásaikhoz. Nem hívják 
segítségül Jézust, aki ezt mondta: 
„Nálam nélkül semmit sem te-
hettek” (Jn 15, 5). Nem hisznek 
Istenben, pedig az Úr megígérte: 
„Veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig” (Mt 28, 20).

Isten nem erőlteti rá magát 
az emberre: szabad akaratot és 
értelmet adott. Nagykorúaknak 
tart bennünket. Megengedi a rosz-
szat azért, hogy tanuljunk belőle. 
Ám sokan nem okulnak a saját 
kárukból, hanem ezért is Istent 
hibáztatják. Isten nem hibás, a vi-
lágban zajló sok rosszat az embe-
rek teszik. Isten mindenkit jónak 
teremtett – nem alkotott selejtet 

–, de sokan beleegyeznek a sátán 
kísértéseibe. Szent Péter apostol 
így figyelmeztet: „Józanok legye-
tek és vigyázzatok! Ellenségetek, 
a sátán, ordító oroszlán módjára 
ott kószál mindenütt, és keresi, kit 
nyeljen el. Erősen álljatok neki el-
len a hitben” (1Pt 5, 8–9).

A sátán a lelkünket akarja el-
veszejteni. Csak akkor vagyunk 
biztonságban, ha Jézussal mara-
dunk. Mit jelent ez? Az Úr vilá-
gosan megmondta: „Szüntelen 
imádkozzatok! Éljetek állandó 
készenlétben, mert nem tudhat-
játok sem a napot sem az órát.”

Ismerjük meg az Evangéliumot! 
Naponta olvassunk belőle egy-egy 
szakaszt, és váltsuk tettekre. Nem 
könnyű. Ima nélkül nem megy, de 
ha hittel kérjük, megkapjuk hozzá 

a kegyelmet. Az a fontos, hogy sza-
bad akaratunkkal mindig Jézus 
mellett döntsünk.

Soha ne lázadjunk, ha szenve-
dés ér bennünket! Tekintsünk a 
keresztre: üdvözítő Krisztusunk 
értünk ártatlanul elviselt rette-
netes kínhalálára, és a keresztje 
alatt álló fájdalmas Édesany-
jára. Ne zúgolódjunk! Kérjük 
Megváltó Urunkat, hogy halá-
lunk óráján nekünk is azt mond-
ja, amit a jobbján álló bűnbánó 
latornak: „Bizony mondom 
neked, még ma velem leszel a 
paradicsomban” (Lk 23 41–43). 
Kérjük Máriát, aki Szent Fia ke-
resztje alatt lett égi Édesanyánk-
ká, hogy járjon közben értünk 
Szent Fiánál. Ámen!  

 Fekete Zoltán atya

Ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat Sze-
kszárdi Csoportja ruhaosztást 
tart minden hónap első ked-
djén, 08:00 és 10:00 óra között 
a Hunyadi u. 4. szám alatt. 

Ugyanitt csütörtökönként és 
a további keddi napokon 09:00 
és 11:00 óra között ügyeletet 
tartanak. Ekkor azokat is várják, 
akik adományaikkal (jó állapotú 
ruhanemű, cipő, háztartási esz-
köz, gyermek ruházat és játékok) 
támogatni szeretnének másokat.

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁS-t tart. Helye: Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 1. Ideje: 2019. 
december 02. (hétfő) 08:00–09:00.

2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van. Szeretettel várjuk 
tagjainkat és minden rászorulót.

„Egy óra belőlünk” adventi koncert 
2019. december 5. (csütörtök) 17:00 óra

Garay János Gimnázium, díszterem 
Közreműködők: 
Fuvola duó
• Bacher Martin,
• Katz Hajnalka (7. oszt.).
Kvintett-ének
• Babos Réka (10. D),
• Loboda Izabella (12. B),
• Orbán Réka Csilla (9.C),
• Vass Odett (8. oszt.),
•  Bognár Szabolcs 

(operaénekes),
• Laki János (zongora).
Klarinét
zongorakísérettel
• Kedves Benedek (9. A),
• Laki János.
Vers
• Varga Fanni (9. D).

Német nemzetiségi
kamarakórus 
• Naszladi Judit,
• Keller Antal (harmonika).
Klarinét, vers
• Szücs Péter (12. A).
Zongora
• Sándor Zsigmond (10. D),
• Hájas Kristóf (11. A),
• Szabados Balázs (12. A).

Klarinét művek
zongorakísérettel
• Balogh Nóra (11. C),
• Tumpek Fanni (12. D),
• Laki János (zongora).
A műsort ismertetik:
• Savic Branka (11. B) és
• Schmidt Réka (11. C).

FELHÍVÁS
REGISZTRÁCIÓRA

Karácsonyi ajándékcsomag szekszárdi 
szépkorúak számára

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata karácsonyi csomaggal 
kedveskedik azoknak az állandó lakóhelyű szekszárdiaknak, akik 
2019. december 31-ig betöltik a 62. életévüket (1957. december 31. 
előtt születtek) és az alábbiak szerint regisztrálnak.
A csomagra regisztrálni 2019. november 25. és december 6. között, 
munkanapokon (hétfő – csütörtök 08:30–16:00 óráig, péntek 08:30–
13:00 óráig) az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:
• online felületen: szepkor.szekszard.hu
• telefonon: 06–74/504–172
•  személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
A regisztráció során a NÉV, ÁLLANDÓ LAKCÍM, SZÜLETÉSI ÉV 
megadására van szükség. A regisztrációt követően a csomagok sze-
mélyi igazolvánnyal és lakcímkártyával történő azonosítás után, vagy 
meghatalmazás birtokában vehetők át.
Az ajándékcsomagok átadására ütemezetten kerül sor, a jogosultak 
vezetéknevének kezdőbetűje szerint besorolva, az alábbiak szerint:

•  2019. december 12-én 08:00–16:00 óráig: A–Cs kezdőbetűk 
(a, á, b, c, cs)

•  2019. december 13-án 08:00–13:00 óráig: D–F kezdőbetűk 
(d, dz, dzs, e, é, f)

•  2019. december 16-án 08:00–16:00 óráig: G–J kezdőbetűk 
(g, gy, h, i, í, j)

•  2019. december 17-én 08:00–16:00 óráig: K–L kezdőbetűk 
(k, l)

•  2019. december 18-án 08:00–16:00 óráig: M–Ő kezdőbetűk 
(m, n, ny, o, ó, ö, ő)

•  2019. december 19-én 08:00–16:00 óráig: P–S kezdőbetűk 
(p, q, r, s)

•  2019. december 20-án 8:00-13:00 óráig: SZ–ZS kezdőbetűk 
(sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs)

Az átadás helye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 29–31., a Garay tér 
felőli bejáratnál.

További részletek a szekszard.hu oldalon.

Karácsonyi papucs

Valamennyien másképp éljük 
meg ünnepnapjainkat, le-
gyen szó születés-, név- vagy 
anyák napjáról, nem beszélve 
az egyházi és nemzeti ünne-
peinkről.

Egyben azonban közösek: 
mindegyiknek vannak írott és 
íratlan szabályai. Görög Ibolya 
illem- és protokollszakértő a 
héten népes közönség előtt osz-
totta meg ünnepi „praktikáit” a 
Babits kulturális központban.

Az előadó szerint a karácsony 
az „illatok ünnepe” is, ilyenkor 
érdemes például szegfűszeget 
narancsba dugni, az kellemes 
hangulatot ad a lakásnak. A 
karácsonyi adventi asztaldíszt 
nem ajánlatos középre tenni, 
hiszen lehetetlen tőle az ünne-
pi levest és egyéb dolgokat el-
helyezni. A díszítést se vigyük 
túlzásba. A fő, hogy közlekedni 
lehessen a díszektől a lakásban. 
Szenteste illik szépen felöltöz-
ni: ne tréningruhában, vagy pa-
pucsban jelenjünk meg, mintha 
„csempét mosni mennénk” – je-
gyezte meg.

Görög Ibolya arra is rávilá-
gított: érdemes lenne a „képes-
lapkultuszt” újra feltámasztani, 
annak személyesebb volta miatt. 
Hozzátette: az internet levele-
zőprogramjaival küldött röpülő 
angyalka látványa helyett egy 
ünnepi képeslap hagy igazán 
nyomot a szívekben. Akárcsak 
az ajándékok becsomagolása, 
amelynek szerinte „lelke van”. 
A csomagolás szellemisége, 

kedvessége adja vissza ugyanis 
az „ezt tőlem kaptad” érzését.

Mindent, ami a testhez hoz-
záér, intim ajándéknak tekin-
tünk. Ne vegyünk illatszereket 
se, csak azért, mert drága. En-
nek megvételét jobb a megaján-
dékozottra bízni, mert a nő tud-
ja igazán, mi illik a bőréhez…

Görög Ibolya úgy véli, a 
bensőséges ünnepnek számító 
Anyák Napján a gesztus a fon-
tos. A születésnap szintén bizal-
mas: csak akkor menjünk ven-
dégségbe, ha hívnak bennünket. 
A névnapot nem kell túlzásba 
vinni, kollégáknál elég egy szó-
beli köszöntés. A házassági év-
fordulónál ahhoz, hogy a férj 
ne felejtse el, az előadó szerint a 
feleségnek gyakorta figyelmez-
tetnie kell hitvesét, például egy 
közelgő közös vacsora tervére…

Ha virágot adunk, a fehér lili-
om a szüzesség jelképe – anyós-
nak ne vigyünk belőle. A vörös 
rózsa érzelmi függőséget szim-
bolizál, míg kaktuszt csak an-
nak vigyünk, aki gyűjti! Virág-
csokrot nem adunk át papírban 
vagy zörgő celofánban. Csoma-
golva kizárólag cserepeset.

Vendégségből ne késsünk, 
mert tönkremegy a háziasz-
szony főztje, és belépéskor ne 
a küszöbön keresztül fogjunk 
kezet. Végezetül megtudhattuk: 
ha vendéglátónknál le kell ven-
nünk cipőnket, vigyünk inkább 
cserelábbelit, mert az ünnepi 
öltözéket tönkreteheti egy kö-
zönséges papucs… 

 Gy. L.
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Továbbjutott EK-csoportjából a KSC Szekszárd
A mezőny legjobbja, a 20 pon-
tig jutó Ivana Dojkic vezérleté-
vel magabiztos, huszonnégy 
pontos győzelmet aratott az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
német Herner TC ellen a női 
kosárlabda Európa Kupában, 
s ezzel az utolsó forduló ered-
ményétől függetlenül tovább-
jutott a csoportjából.

Telt ház előtt, remek hangulat-
ban fogadta a KSC Szekszárd 
az Európa Kupa 5. fordulójában 
a Herner TC gárdáját, amelyet 
egy hónappal ezelőtt 11 ponttal 
győzött le Németországban (59–
70). Azon a találkozón sérülése 
miatt nem léphetett pályára Ty 
Marshall, most viszont nem csak 
az amerikai bedobó, de a közel-
múltban visszatérő Krnjics Sza-
ra is Djokics Zseljko vezetőedző 
rendelkezésére állhatott.

Matematikai esélye volt még 
a német gárdának a továbbju-
tásra, amely igyekezett is ezt 
megragadni, és ennek megfele-

lően az első negyed nagy részé-
ben vezetett is. Ivana Dojkic és 
Studer Ágnes beállása adott új 
lendületet a szekszárdiaknak, 
akik az első tíz perc hajrájában 
fordítani tudtak. A pontgyár-
tásba bekapcsolódó Marshall, 
McCall és Ruzicskova triónak 
is köszönhetően egy 22–7-es 
negyedet produkált a KSC, és 
állva hagyta riválisát.

A fordulást követően is az 
atomosok játszottak fölényben, 

és a hazai „B-közép” a záró ne-
gyed elején „Auf Viedersehen” 
rigmussal jelezte a németeknek, 
hogy ez a hajó bizony elúszott… 
Nem úgy a KSC-nek, amely si-
kerével az utolsó forduló – a 
szekszárdiak december 5-én 
a német Keltern otthonában 
zárják a csoportkört – eredmé-
nyétől függetlenül már tovább-
jutott.

– Jól kezdtek a vendégek, 
szinte minden kísérletükből 

betaláltak, de nálunk mindig 
akadt olyan játékos, aki pluszt 
tudott hozzátenni. Újra remek 
hangulat volt a csarnokban, ami 
talán annak is betudható, hogy 
egyre jobb a csapat játéka – ér-
tékelt Djokics Zseljko.

Eredmény: Európa Kupa, 
I csoport, 5. forduló. Atom-
erőmű KSC Szekszárd – Herner 
TC 85–61 (19–16, 22–7, 31–22, 
13–16). Szekszárd, 1000 néző. 
Vezette: Jovanics (bosnyák), 
Lapanovic (szlovén), Sztojan-
csevics (bosnyák). Szekszárd: 
Studer Zs., Marshall 16, Mik-
lós 2, MCCALL 13, Ruzicková 
11/3. Csere: Bálint 8/6, Kiss 5/3, 
DOJKIC 20/6, STUDER Á. 8/3, 
Theodoreán, Krnjics 2. Edző: 
Djokics Zseljko. A Herne leg-
jobbjai: Frericks 15/3, Brajko-
vics 11, Leonard 11.

Az eredmény alakulása. 3. 
perc: 2–8. 6. p.: 4–12. 9. p.: 15–
14. 12. p.: 24–16. 18. p: 36–21. 
24. p.: 58–31. 28. p.: 63–40. 32. 
p.: 80–48. 37. p.: 82–54.  SZV
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verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (hétfő, szerda, 
péntek) reggel 07:00 órától

Dr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés

és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Synlab hivatalos partner

(04817)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(04807)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04813)

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
(04797)

Tavalyi árakon korizhatunk

Módosított nyitva tartással, 
de a tavalyi árakon üzemel a 
Szekszárdi Műjégpálya.

Idén november eleje óta hó-
dolhatnak hobbijuknak a 
korcsolyázás szerelmesei a 
Városi Sportcsarnok mögötti 
jégpályán. A nagyközönség 
előtt szerdán 16:00–20:00-
ig, pénteken 18:30–20:30-ig, 
szombaton és vasárnap pedig 
8:00–13:00-ig és 14:00–20:00-
ig tartanak nyitva.

A belépő és a korcsolyabér-
lés árai nem változtak az elmúlt 
szezonhoz képest. Továbbra is 
van lehetőség 10 alkalmas bér-
let vásárlására, ami akár kiváló 
karácsonyi ajándék is lehet. 
Céges rendezvényekre vagy 
születésnapi bulira az egész 

pálya bérelhető. Jó hír a gyer-
mekeknek, hogy decemberben 
már hét pingvin segíti őket a 
csúszkálásban.

November 22-én megtar-
tották az első „Black Friday” 
napot: ingyen szállhatott jégre 
mindenki, csak a korcsolyabér-
lésért kellett fizetni. December 
6-án a Mikulás is tiszteletét te-
szi a jégpályán, akitől az első 
50 korizó Mikulás sapkát kap 
ajándékba. Jégdisco december 
27-én várja a fiatalokat, janu-
árban pedig az országos Jégpá-
lyák Éjszakáján lehet majd késő 
estébe nyúlóan korcsolyázni.

Ingyenes korcsolyaoktatást 
Kakas Krisztián, a Szekszárdi 
Jégmadarak vezetőedzője tart 
4–9 éves gyermekeknek. A 
soron következő három hetes 
(6 alkalmas) kurzus december 
3-án indul. Részletek a Szek-
szárdi Sportközpont oldalán 
(www.szekszardisport.hu).

Aliscás érmek az ob-ról
Öt érmet szereztek a szek-
szárdi Alisca Taekwondo Klub 
fiatal versenyzői az elmúlt 
hétvégén Dunaharasztiban 
megrendezett országos baj-
nokságon.

Rácz Petra, a klub vezetőedzője 
elmondta, hat sportolójuk indult 
a versenyen, s közülük öten do-
bogóra állhattak. Kategóriájában 
Dombi Regő (gyerek II., -24 kg), 
Császár Csenge (kadet B, -47 kg) 

és Bánki Lilien (kadet B, -59 kg) 
arany-, míg Szabó Jázmin (gye-
rek I., -30 kg) és Bánki Dávid 
Ede (kadet A, -49 kg) ezüstérmet 
nyert, Lovasi Norbert (gyerek I., 
-33 kg) pedig a 4. helyen zárt.
A vezetőedző hozzátette, a 18 
egyesületet felvonultató via-
dalon a szekszárdi klub – több 
nagyobb létszámmal induló 
egyesületet megelőzve – a 6. he-
lyen végzett a csapatok közötti 
pontversenyben. SZV
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• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

Szekszárdi Advent – 2019. december 1–23.
Szekszárd, Szent István tér

Ünnepi vásár: minden nap 
10:00–19:00 óráig.

2019. december 1. (vasárnap)
| 17:00 | Megnyitó
•  Egyházi áldást mond dr. Ka-

szó Gyula, református lelkész
•  A Prima díjas Holló Együttes 

téli ünnepekre készített Aján-
dék című jelmezes, interaktív 

gyermekkoncertje.

December 6. 
(péntek)
| 16:00 és 19:00 |
Érkezik 
a Mikulás.

| 17:00 | A Tücsök Zenés Szín-
pad Gyermekcsoportjának ka-
rácsonyváró műsora

2019. december 7. (szombat)
| 17:00 | Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesületének mű-
sora
| 17:20 | Bölcskei Női Kar kará-
csonyi műsora
| 17:40 | Mondschein Kórus ka-
rácsonyi műsora

2019. december 8. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond 
Sefcsik Zoltán, evangélikus lel-
kész

•  Matók Ákos zenés karácsonyi 
műsora.

2019. december 13. (péntek)
| 17:00 | A Csurgó zenekar inter-
aktív, karácsonyváró gyermekkon-
certje. Vendég: Gryllus Vilmos.

2019. december 14. (szombat)
| 17:00 | Radnai Erzsébet kará-
csonyi műsora.

2019. december 15. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond Fo-
dor Péter, baptista lelkipásztor.
•  A Szívküldi Dalkör kará-

csonyváró műsora.

| 17:30 | Tücsök Zenés Színpad 
adventi műsora.

2019. december 20. (péntek)
| 17:00 | A Szekszárdi Muslinca 
Kórus műsora.
| 17:30 | Kovács Gergő karácso-
nyi műsora.

2019. december 21. (szombat)
| 17:00 | A Szekszárdi Magyar-
nóta Klub műsora.
| 17:30 | Helfenbein Dávid mű-
sora.

2019. december 22. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond 
Gyurkó Donát Sámuel, meto-
dista lelkész.
•  A Magnificat Katolikus Kó-

rus műsora (Nagydorog).

Meghívó
A Család Akadémia máso-
dik szemeszterének negyedik 
előadása: Ringató – az éneklés 
szépsége, a játék öröme. Él-
ményközpontú zenepedagógia 
kisgyermekes családok számára. 

Előadó: Gállné Gróh Ilona 
zenepedagógus (Ringató Ala-
pítvány).

Az előadás után Ringató be-
mutató foglalkozás. Vezeti: Gáll 

Viktória Emese. Beszélgetés a 
résztvevőkkel.

Időpont: 2019. december 3. 
(kedd) 15:00 – 16:30 óra.

Helyszín: PTE KPVK (Szek-
szárd, Rákóczi út 1.), 52. sz. 
előadóterem.

A Család Akadémia szakmai 
vezetője: dr. habil Kurucz Rózsa 
főiskolai tanár, dékáni megbí-
zott (PTE KPVK). 

Szervező: Bogdán Andrea 
(bogdan.andrea@kpvk.pte.hu; 
06–74/528–300/1210-es mellék).

20. Jubileumi jótékony célú
„Magyar Kórusok Napja”

Kodály hangverseny
2019. december 8. 17:00 óra, Művészetek Háza

„Kész a szívem arra, Istenem,
hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen!”

(Zsolt,108:2)

Áhítat: Lemle Zoltán  
(Csokonai Vitéz Mihály Alkotói- 
díjas református lelkipásztor)
Köszöntés: Zsikó Zoltán 
(Babits Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója)
Szólóének: Kovács Fanni 
(Garay János Gimnázium 12. A)
Műsorközlő: Orbán György

Közreműködnek: Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református
Együttes (Naszladi Judit)
• Eozin Vonósnégyes (Pécs)
• Lozsányi Tamás (orgona)
• Tillai Csilla (szoprán)
• Árki Inez (mezzoszoprán)
• Varga Tiborné (alt)
• és barátai
»  Zalaegerszegi Református Kórus 

(Varga Annamária)
» Kiss Szabolcs (orgona)
»  Séllyei István Énekkar (Pápa) 

(Parola Csaba)
» Miklós Csongor (orgona) 
»  Szekszárdi Ifjúsági Fúvós 

Zenekar (Kovács Zsolt)

Szeretettel 
hívjuk és várjuk

 kedves
vendégeinket!

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04800)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04826)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. december 1–31-ig tart.
(04799)

AGÓRA MOZI
December 01., vasárnap  
15:00 |  Dinó király  

– Út a tűzhegyre
17:00 |  Jégvarázs 2.
19:30 |  Valan – Az angyalok 

völgye
December 02., hétfő  
– december 04., szerda
17:00 |  Amundsen

19:30 |  Valan – Az angyalok 
völgye

December 05., csütörtök  
december 07.,szombat) 
15:00 |  Pamacs, A mikulás kis 

rénszarvasa
17:00 |  Egy esős nap New 

Yorkban
19:30 | Charlie angyalai

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. december 1. (vasárnap) 
19:00 – Színházterem
Révész Sándor: Rock and roll köz-
legények

Révész Sándor, az egykori 
Generál és a Piramis zeneka-
rok frontembere „Rock and roll 
közlegények” címmel a veszpré-
mi Bluesberry együttes két gitá-
ros-énekesével, Horváth Ákossal 
és Nagy Gergővel koncertezik. A 
régi slágerek mellett megszólalnak 
Révész szólóalbumainak dalai, va-
lamint vadonatúj szerzemények is. 

Jegyárak: 4.500,- Ft – 4.900,- Ft.

2019. december 8. (vasárnap) 
15:00 és 19:00 – Színházterem
A dzsungel könyve

A Kipling-regény alapján ké-
szült népszerű musical a dzsun-
gelt, mint emberi társadalmunk 
tükörképét értelmezi. Azon ritka 
produkciók egyike, mely minde-
nekelőtt az ifjúságnak szól, ám 

életmodell-jellege minden korosz-
tály számára alapvető felismerése-
ket, élményeket, katarzist nyújt. 
Az eredeti színpadi változat ki-
alakításában közreműködött He-
gedűs D. Géza és Radnóti Zsuzsa.

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.900,- Ft.

2019. december 3–10. 
– Mozi előtér
Kiállítás Földesi Lászlóné emlékére

A Szekszárd környéki Foltvarró 
Egyesület szervezésében. A kiál-
lítás megtekinthető az intézmény 
nyitvatartási idejében. 

A belépés díjtalan.

2019. december 5. (csütörtök)  
17:00 – Művészetek Háza
Művészettörténeti előadás

Leonardo da Vinci – „Írd le, mi-
lyen a harkály nyelve!”. Dr. Aknai 
Tamás művészettörténész előadása.

Jegyek: 1.000,- Ft, nyugdíjas/
diák: 500,- Ft.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete a Fogya-
tékos Emberek Világnapján 
„Esélyegyenlőség és munka-
vállalás” címmel szervez kon-
ferenciát 2019. december 3-án 
(kedd) 13:00 órától Szekszár-
don, a Hunyadi u. 4. szám 
alatti irodaház nagytermében.

Program: Rákóczi Szilvia 
énekesnő és a Bartina Zenekar 
műsora, megnyitó, köszöntő. 

Előadók: dr. Horváth Kál-
mán, megyei kormánymegbí-
zott; Vizdár-Lőczi Gizella, az 

Esőmanók egyesület vezetőségi 
tagja; Simonné Váradi Zsu-
zsanna jelnyelvi tolmács; dr. 
Garay Zoltánné, az ÉFOÉSZ 
elnöke; Fábián Anita, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai vezetője; Bodó Ágnes, 
a Bambino Babafutár Kft. ügy-
vezetője; Bálványossy Zoltán 
látássérült sorstárs.

Köreműködik:
A program nyitott. Minden 

érdeklődőt szeretettel vár a 
Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete (7100 Szek-
szárd, Hunyadi u. 4., www.tol-
namegyeivakok.hu).

Egészségügyi felmérés
Teljes körű, ingyenes egészség-
ügyi állapotfelmérés a dr. Szé-
chenyi István Egészségközpont 
Meri-Dim V1.0 számítógépes 
rendszerével.

Időpont: 2019. december 5. 
(csütörtök), 09:00–12:00 óra

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ, Mentálhi-
giénés Műhely.

A vizsgált területek: tüdő, 
vastagbél, szívburok, anyag-
csere, szívizom, vékonybél, lép, 

máj, gyomor, húgyhólyag, vese. 
Az eredményt a helyszínen ki-
értékelik, szakértő által javasolt 
kezelések megbeszélésére van 
lehetőség. Házaspárok és idő-
sebbek időpontot kérhetnek. 
Az állapotfelmérés referenci-
aként szolgál, nem helyettesíti 
az orvosi vizsgálatot, kezelést 
és nem állít fel diagnózist!

Infó: Kis István, Meri-Dim 
szakértő (tel.: 06–30/997–
1735, 06–70/335–3984).

Babits Szilveszter 2019.
Exkluzív svédasztalos vacsora, 
korlátlan ételfogyasztás, éjféli 
pezsgő, éjfél utáni vacsora. 
Zenél a Perfect Slágerzenekar 
és Dj Táborfy. Korlátlan étel-
, és italfogyasztás gazdagon 

terített büféasztallal. Belépő-
jegyek korlátozott számban, 
elővételben a Babits Mihály 
Kulturális Központ jegypénz-
tárában kaphatóak. Jegyár de-
cember 20-ig: 20.000,- Ft.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755)
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Alsónyék – református temető
◆ Bátaszék, Garay utca – köztemető
◆  Mözs, Temető utca – katolikus 

temető
◆  Mözs, Temető utca – református

temető

◆ Szedres – köztemető
◆  Szekszárd – Alsóvárosi 

köztemető
◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆  Szekszárd – Szőlőhegyi 

köztemető
◆  Tolna, Hajós utca – katolikus

temető
az 1994-év előtt betemetett sírok;

a 2009-év előtt megváltott urnahelyek;
az 1959-év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 1.) felkeres-
ni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti 
rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) kor-
mányrendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 
hirdetmény megjelenését követően 6 hónap múlva, de legkésőbb 
2020. április 30-át követően felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdet-
ményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján jelentettük meg.

Második közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(04818)



2019. december 1.16
(04824)

+36–70/366–4768

AZNAPI CSOMAGSZÁLLÍTÁS BUDAPESTRE – BUDAPESTRŐL, AKÁR CSOMAGPONTRÓL IS

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04801)

Sí- és snowboard felszerelések
KÖLCSÖNZÉS

VB SPORT
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c.

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)

Tel.: 20/9269–535

(04794)

ÉRTÉKESÍTÉS

TELEPÍTÉS

KARBANTARTÁS
FŰTÉSRE

OPTIMALIZÁLHATÓ
FŰTŐ-HŰTŐ KLÍMÁK
(jelenleg a legkedvezőbb

fűtési mód)

www.acbestklima.hu
Tel.: 06–70/301–21–21

(04805)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04802)


