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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szentháromság
Egy NKA-pályázatnak és az 
önkormányzat vállalásának 
köszönhetően teljes restau-
ráción esik át Szekszárd leg-
régebbi köztéri alkotása, az 
1738-40-es nagy pestisjár-
ványra emlékeztető Szenthá-
romság szobor. 
 → 2. oldal

Sírkert
Emlékezni gyűltek össze ha-
lottak napján a szekszárdiak, 
az alsóvárosi temető most fel-
újított sírkertjénél, ahol az I. 
világháborúban elesett ma-
gyar, olasz és szerb nemzeti-
ségű katonák találtak végső 
nyughelyet.
 → 5. oldal

Diáksorok
A Szekszárdi I. Béla Gimnázi-
um diákújságíróinak „tollából” 
született írásokból megtudhat-
juk, hogy kit választottak az 
osztályok az iskola diákigaz-
gatójának, hogy a Bélások ta-
nulnak és sportolnak, és hogy 
mi is az a Szöcskesimogató.
 → 10. oldal

Remek BL-rajt
Győzelemmel kezdte szerep-
lését a Szekszárd AC aszta-
litenisz csapata a női Bajno-
kok Ligája C csoportjában. A 
magyar bajnok kedden, hazai 
pályán 3:1 arányban nyert a 
török Bursa Büyüksehir Bele-
diyespor ellen.
 → 13. oldal
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Újra a Béla király tér éke lehet

Megújul a város főterén 
álló Szentháromság szobor. 
Szekszárd legrégebbi közté-
ri alkotása 1753-ban, barokk 
stílusban készült a pusztító 
pestisjárvány emlékére.

A Béla király téren álló mű-
emléket korábban 2011-ben, 
majd pedig 2014-ben részben 
már restaurálták. Legutóbb a 
szobrot körülölelő kőkerítést 
újították meg. Figyelembe 
véve a károsodások mértékét, 
a szobor vallási és műemléki 
jelentőségét, valamint köz-
ponti elhelyezkedését, a város 

pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Kulturális Alap Igazgató-
ságához az alkotás felújítására. 
A közgyűlési döntés alapján 
az önkormányzat a pályázati 
támogatást kiegészítve lehető-
séget teremt arra, hogy a rest-
aurálás során Szekszárd egyik 
legjelentősebb köztéri műem-
lékének teljes körű felújítása 
valósulhasson meg.

A szobrot az önkormány-
zat megbízásából – mint ko-
rábban is – a RIGEL-ART Kft 
restaurálja. A munkát ezúttal 
is Ludányi Gábor restaurátor 
és csapata végzi el, műemléki 

hatósági engedéllyel. A ho-
mokkőből készült alkotást nem 
csak megtisztítják, de a hiányzó 
részeket pótolják, kiegészítik, 
a szobor „süvegét” pedig újra 
aranyozzák.

A restauráció szerződés sze-
rinti összege közel négy és fél 
millió forint, amihez a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázata 
1,2 millió forintos támogatást 
nyújt. A felújítás pályázatban 
rögzített határideje 2017 janu-
árja, de ha az időjárás engedi, 
akár már idén befejezhetik a 
teljes körű restaurációt.

 SZV

1956: a tolnai vidék is változást követelt…
Szekszárdon 1956. október 
24-től zajlottak forradalmi 
események, a helyi törté-
nésekről azonban csak két 
nappal később tájékoztatott 
a korabeli megyei újság, a 
Tolnai Napló – azt is a régi 
„köntösben”, kommunista 
szemszögből tálalva.

A lap Kossuth-címerrel, nemze-
ti színekkel és új, „Tolna Megyei 
Népújság” címmel csak október 
29-én látott napvilágot. Sok ér-
dekesség mellett erre is rávilágít 
a Tolna Megyei Levéltárban be-
rendezett kiállítás, amely a for-
radalom helyi eredményeinek, 
valamint a kádári megtorlás 
elítéltjeinek állít emléket azok 
peranyagaival, a 60. évfordulón. 
A tárlatot Aradi Gábor levéltá-
ros (képünkön), az intézmény 
munkatársa rendezte, aki ok-
tóber 27-én, a Vármegyeházán 
tartott előadásában a környék 
’56-os eseményeire fókuszált. 
Kiemelte: a parasztságot nyo-
masztó beszolgáltatási teher, a 
termelőszövetkezetekbe kény-
szerítés, s nem utolsó sorban a 
koncepciós eljárások vezettek 
Tolna megyében is a „szovjeti-
zált” rendszer elleni felkeléshez. 

A megalakuló Forradalmi 
Bizottságokban általában nem 
kaphattak helyet kommunisták, 
Tamásiban viszont a korábbi 
Magyar Dolgozók Pártja nyolc, 
a felkelők oldalára állt tagját is 
beválasztották. A forradalmi 
szervek 1956 októberében szá-
mos államvédelmis személyt 
tartóztattak le megelőző céllal, 

hogy a nép meg ne lincselje 
őket. Október 28-ra az ÁVH és a 
rendőrség vidéken teljesen szé-
tesett, helyüket a volt katonák-
ból, rendőrökből verbuválódott 
Nemzetőrségek foglalták el. A 
nemzetőrök mindenütt begyűj-
tötték a fegyvereket az ávósok-
tól, egyúttal védelmezték a ma-
gán- és szövetkezeti tulajdont.

Hogy a megyei birtokos 
parasztság mennyire kívánta 
vissza kényszer folytán betago-
sított földjeit, arra adalékként 
szolgál, hogy, míg ’56 októbere 
előtt 220 termelő szövetkezet-
ben 13 ezer tagot számláltak 
101 ezer kataszteri holdra, addig 
1957-re ez a szám 102 TSZ-re, 
4000 tagra és 41 ezer kataszteri 
holdra apadt. Akadt olyan falu 
– ilyen volt Iregszemcse is –, 
ahol a kisparaszti gazdálkodás-
hoz szükséges gépek megfelelő 
mennyiségben és jutányos áron 
történő árusítását követelték, 

de egyéni lakásépítéshez is kér-
tek építőanyagot. Meg persze 
a friss hús is kellett, merthogy 
ebből korábban tetemes hiány 
mutatkozott.

A forradalom történéseit 
Tolnában hatvan településen 
dokumentálták. Közöttük épp-
úgy akadt bányászfalu (Nagy-
mányok, Izmény, Györe), mint 
mezőgazdaságból élő község 
(Dalmand, Kurd, Dombóvár). 
A népet sok helyütt rádióadá-
sokkal, vagy ösztönző felhívá-
sokkal igyekeztek „felrázni”. 
Utóbbi „hírforrás” Sztálinvá-
rosból, vagy a paksi konzer-
vgyárból teherautókon érke-
zett munkásoktól származott. 
Pakson a pedagógusok szabad 
szakszervezetének helyi cso-
portja október 25-én hatpon-
tos követeléssel élt, melyben 
a diákság elleni véres akciók 
kitervelőinek felelősségre vo-
nását, ellenzéket, szabad vá-

lasztásokat és népképviseletet 
követeltek, míg Dombóvárott 
az állomásfőnök 16 pontos pe-
tíciót fogalmazott meg a vasu-
tasok érdekében.

A szabadságharc leverését kö-
vetően, 1957–58-ban 277 sze-
mély ellen indítottak eljárást, s 
közülük tizennégy főt kiáltottak 
ki népellenségnek. Az eljárás alá 
vontak közel fele a megye profil-
jához illően földműves, kisbir-
tokos, vagy napszámos volt, ám 
a munkások közül is több mint 
félszázan vették ki részüket a 
forradalmi eseményekből. 

 Gy. L.
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 6.
(vasárnap)

November 7.
(hétfő)

November 8.
(kedd)

November 9.
(szerda)

November 10.
(csütörtök)

November 11.
(péntek)

November 12.
(szombat)

zápor, szeles nap
max. 18o , min. 10o

zápor, hidegfront erős széllel
max. 13o , min. 7o

gyenge eső
max. 10o , min. 3o

eső, szeles nap
max. 7o , min. 3o

havas eső
max. 6o , min. 0o

közepesen felhős
max. 5o , min. -3o

erősen felhős
max. 7o , min. -4o

NÉVNAP–TÁR
November 6. (vasárnap) – Lénárd
Lénárd: germán eredetű; jelentése: erős, mint az oroszlán.

November 7. (hétfő) – Rezső, Csenger
Rezső: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Csenger: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

November 8. (kedd) – Zsombor
Zsombor: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: bölény.

November 9. (szerda) – Tivadar, Szibilla
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Szibilla: Apollón isten papnőinek nevéből..

November 10. (csütörtök) – Réka, Ariel
Réka:  török-hun-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Ariel:  héber eredetű; jelentése: Isten oroszlánja; Isten tűzhelye.

November 11. (péntek) – Márton, Martin
Márton: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor.
Martin: A latin Martinus ragadványnév rövidülése; jelentése: Mars istennek 
szentelve.

November 5. (szombat) – Jónás, Renátó
Jónás: héber eredetű; jelentése: galamb.
Renátó: latin eredetű; jelentése: újjászületett.

A kiállítás egyik különleges 
képanyaga a szekszárdi For-
radalmi Bizottság vezetőinek 
tárgyalásán készült felvétel: 
a lenti fotón dr. Nagy István 
körzeti orvos, dr. Tóth Lajos 
és dr. Tollár Tibor ügyvédek, a 
Ludovikát végzett Székelyhidi 
Géza MESZÖV-revizor, nem-
zetőr-parancsnok; Pillári Lajos 
bankellenőr, valamint Szakály 
Ferenc újságíró látható.

A kiállítás részét képezi to-
vábbá Sipos Lajos földműves, 
nagyszokolyi nemzetőr, Gaál 
Aladár, a bonyhádi nemzeti 
tanács tanácsadója, nyugal-
mazott magyar királyi ve-
zérkari alezredes, dr. Téglási 
Géza nagydorogi nemzetőr-
ségi parancsnok, valamint 
Kovács Tibor, a bonyhádi 
zománcgyár egykori főköny-
velője peranyaga is.

Segítenek
Folytatja a 2015-ben megkez-
dett karitatív akcióját a Jobbik 
Magyarországért szekszárdi 
csoportja.

„Idén is várjuk mindazok je-
lentkezését – akár szervezetekét, 
intézményekét is –, akiknek ka-
ritatív munkában segíthetünk, 
de várjuk azokat is, akik támo-
gatóként tudnak az akció mellé 
állni” – mondta sajtótájékoztató-
ján Szabó Balázs. A Jobbik városi 
elnöke, önkormányzati képviselő 
emlékeztetett: tavaly a választó-
kerületben 54 családnak nyújtot-
tak segítséget például kerítés-fes-
tésben, tűzifa aprításában.

Egy éve több támogató állt 
a párt kezdeményezése mellé, 
amikor karácsony előtt meg-
ajándékozták a Hétszínvilág 
Otthon lakóit.   SZV

MEGHÍVÓ
A Magyar Nemzeti Levéltár 

Tolna Megyei Levéltára 
tisztelettel meghívja az 

érdeklődőket 20. Levéltári 
Napi konferenciájára.

A „Hétköznapok 1956-ban” 
címet viselő rendezvénynek 
november 11-én, pénteken 
9:30 és 13:30 óra között a 
PTE KPVK Rákóczi utcai 

campusa ad otthont.
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Reményik Sándor:
Halottak napja
Halottak napja van. Az első,
Mióta döngve hullott Rá a hant.
A Sír tövében egy-egy fénybogár
Csillog. Különben sötét a határ,
S hosszú az éj alant.

Szívek, tilos a nagy világítás,
S virág sincs annyi már,
Elpazaroltuk régi ünnepen;
Egy-egy szálat visz némán, könnyesen,
Ki ma este a temetőbe’ jár.
Hiába, virág sincsen annyi már.

De egy-egy szálat letenni szabad.
S hallatni tompán, fojtottan szavunk,
És aztán: kezet fogni halkan, loppal,
Egyik halott a másik halottal:
Ó, hisz’ mi itt mind halottak vagyunk.

(Kolozsvár, 1920 november)
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Méltó a sírkert a hősök szellemiségéhez
Emlékezni gyűltek össze a 
szekszárdiak halottak napján, 
az alsóvárosi temető felújított 
sírkertjénél, ahol az I. világhá-
borúban elesett magyar, olasz 
és szerb nemzetiségű katonák 
találtak végső nyughelyet.

A megjelenteket elsőként Ács Re-
zső köszöntötte. A polgármester 
örömének adott hangot, amiért 
dr. Bíró László kezdeményezésé-
vel életre hívott megemlékezésen 
az idén többen gyűltek össze, 
mint a tavalyi első alkalommal. 
„Akkor ígéretet tettünk, hogy 
megpróbáljuk a méltóvá tenni 
az emlékhelyet ahhoz a szellemi-
séghez, amit az I. világháborúban 
életüket vesztett, itt nyugvó kato-
nák képviseltek” – fogalmazott 
a városvezető, majd hozzátette: 
többek között attól erős egy kö-
zösség, ha odafigyel őseire, ha 

vigyázza hősei emlékezetét.
Ács Rezső kiemelte: a sírkert-

ben eltemetett katonák a legdrá-
gább kincsüket, az életüket adták 
egy a kisemberek számára értel-
metlen háborúban. „Az itt nyug-
vó katonák, legyenek magyar 
vagy olasz nemzetiségűek, egy-
aránt áldozatok. Hősök, akiket 
szüleik, feleségük, gyermekeik 
gyászolták, s ezek a sebek ennyi 
év elteltével is nehezen gyógyul-
nak” – mondta a polgármester.

A város első embere emlékez-
tetett: Szekszárd idén sokat tett 
azért, hogy méltóképpen emlé-
kezhessünk hőseinkre. Megújult 
ugyanis az I. világháború szek-

szárdi hőseinek emléket állító 
Bajtársak című szobor a Szent 
István téren, és a megyeszékhe-
lyen egy hetes rendezvényso-
rozattal emlékeztek az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára. „Ezek az alkalmak 
mind-mind megérintenek ben-
nünket. Hajtsunk hát fejet, gyújt-
sunk gyertyát a hősökre emlékez-
ve” – zárta gondolatait Ács Rezső.

Dr. Bíró László Pál apostolnak 
az efezusiakhoz írt intelmeiből 
idézett: „Öltsétek magatokra az 
Isten fegyverzetét, hogy megáll-
hassatok az ördög mesterkedé-
seivel szemben. Mert a mi har-
cunk nem test és vér ellen folyik, 
hanem erők és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a go-
noszság lelkei ellen”. A püspök 
elmondta: a világ akkor sem volt 
különb a mainál. „A háborúk 
értelmetlen pusztulást hoztak, 

melynek nyomai tetten érhetőek 
az egykori frontvonalon, Galíciá-
tól Doberdóig” – fogalmazott dr. 
Bíró László, aki hivatalból járta 
végig az I. világháború sok ma-
gyar áldozatot követelő csatáinak 
helyszíneit.

Az idézett bibliai szakaszra 
utalva a püspök hangsúlyozta: 
ezek a sírok olyan hősöknek ad-
nak végső nyughelyet, akik ma-
gukra öltötték Isten fegyverzetét, 
akiknek volt nemzettudatuk, hi-
tük és családjuk. „Azt mondják, 
korunkban értékválság van, de 
ez nem igaz. Emberválság van. 
Az érték örök, vigyázzuk őket. 
És vigyázzuk őseink emlékét, 
hogy átadhassuk azt az utánunk 
jövő generációnak” – mondta 
dr. Bíró László, aki köszönetet 
mondott a városnak a mintegy 
70 sírhelyet magában foglaló 
emlékhely felújításáért.

A püspök ezután az össze-
gyűltekkel együtt imádkozott, 
és megáldotta az egykor ösz-
szehordott kövekből emelt, s 
most megerősített, kicsinosított 
„obeliszket”. Az emlékmű egyik 
oldalán a hősi halált halt és itt 
nyugvó szekszárdiak, a másikon 
a magyar hadseregben szolgált 
hősök, míg a harmadikon olasz 
és szerb nemzetiségű, fogságban 
elhunyt katonák nevei olvasha-
tók. Az ünnepségen közremű-
ködött Szily Lajos és Árvay Ba-
lázs trombitán, míg Arany János: 
Magányban című versét Németh 
Judit szavalta el.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Az alsóvárosi temetőben 
lévő I. világháborús emlék-
mű felújításának szándéka 
már korábban megfogal-
mazódott. A munkát For-
rai Lajos kőfaragó mester 
végezte el az önkormányzat 
megbízásából. Az elvégzett 
felújítás költsége mintegy 
570 ezer Ft, melyet a város 
önerőből oldott meg. Az el-
végzett munka során a kő-
faragó mester stabilizálta 
az alapot, felújította az em-
lékmű tetején lévő keresz-
tet, pótolta és újrahézagol-
ta a kő felületet, mészkőlap 
párkányokat helyezett el és 
az emlékmű 3 oldalán bur-
kolatot alakított ki. 
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„Műzöldség” helyett komposzton nevelt paradicsomot!
A kerti komposztálás mára 
helyes táplálkozásunk zálo-
gává vált. A miértre az elmúlt 
bő ötven év ad lehangoló vá-
laszt: a szövetkezi gazdálko-
dás műtrágyázó dömpingje 
során olyan mennyiségű ká-
lisóval borították be a termő-
földeket, amely sok helyen 
gyakorlatilag szemétlera-
kó-minőségűvé züllesztette 
annak tápértékét.

Pár éve, egy Őcsény környé-
kén végzett talajfelmérés során 
hatalmas mennyiségű kadmiu-
mot mutattak ki. Az ezzel szeny-
nyezett, korábban ott elterített 
kálisó-műtrágyából a talaj- és 
rétegvizekbe elszivárgott nitro-
gén mennyisége is tetemes. Az 
a tény tehát, hogy szennyező 
anyagokkal terhelt élelmisze-
reket fogyasztunk, ebből is ere-
deztethető. A „kizsigerelt” talaj 
silányabb növényeket ad, míg 
ha például építünk egy kom-
posztálót, több „levélemeletnyi” 
paradicsom ütheti a markunkat, 
s díszítheti dunsztolva spájzunk 
polcait...

Az embert a termőtalaj által 
érintett problémákról, valamint 
azok lehetséges megoldási al-
ternatívájáról beszélt a Scara-

beus rendezvényteremben Baka 
György, a Szekszárdi Klímakör 
munkáját koordináló ZöldTárs 
Alapítvány elnöke november 
2-án. Az előadó kiemelte: a ta-
lajpusztulás következtében egy 
hatvan évvel ezelőtt termesztett 
alma C-vitamin tartalma mára 
összesen huszonöt almában lel-
hető fel. Hogy a romlásnak gátat 
vessünk, változtatni kell azon 
az állapoton, hogy hazánkban 6 
millió hektárnyi szántóból csu-
pán 150 ezer hektár a biokultú-
rával művelt terület. Az utób-
biakban termesztett növények 
– amellett, hogy egészségeseb-
bek –, magasabbra is nőnek, s 
így a kórokozóknak is jobban 
ellenállnak. „Ha deszkapa-
lánkkal körülvett magas ágyást 
készítünk, majd azt ősszel 4-5 

centis komposztréteggel fedjük 
le, kiváló minőségű zöldségeket 
termeszthetünk benne” – adta 
át saját tapasztalatait az alapít-
vány elnöke. Példának okáért: 
egy magasabban rakott, kétszer 
ötméteres ágyás három vegetá-
ciónak is tápanyagot juttathat, 
helyet adva sorban, egy idő-
szakban a zöldhagymának, salá-
tának, spenótnak, hogy aztán a 
karalábé, a cékla, a kígyóuborka 
vagy a paradicsom is fejlődhes-
sen benne.

A komposztálást végezhetjük 
több száz literes IBC–tartályok-
ban, amelyek megfelelő mik-
roklímát biztosítanak a szerves 
anyagok (például. diófalevél) 
lebomlására, de a hagyományos 
deszkából készítettek is megfe-
lelőek, ha a komposzt levegőt 
kap az oldalairól, s időnként 
megforgatják azt. Fontos, hogy 
hűvös helyen alakítsuk ki a tá-
rolót, melyben 30 köbméternyi 
falevélből akár 2-3 köbméternyi 
komposztot is előállíthatunk, 
megspórolva a virágföldvásár-
lást, s ezzel több ezer forintot. 
Nem szabad ugyanakkor a 
rágcsálók miatt ételmaradékot 
(húst, csontot) beledobni, de a 
komposzt festékkel, olajjal, zsír-
ral, hígítóval, nehézfémtartal-

mú anyagokkal, vagy a fertőzött 
növényekkel való „gyarapítása” 
is kerülendő, csak úgy, mint a 
műanyag, üveg, cseréptörme-
lék. Ezekkel szemben falevelet 
minden mennyiségben felhasz-
nálhatunk a siker érdekében.

 Gy. L.

Adorjáni Bálint szekszárdi 
színész, a Radnóti Színház 
művésze Szabó Lőrinc estjét 
láthatták az érdeklődők a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Rendezvénytermének 
színpadán.

A Radnóti Színház két évvel ez-
előtt indította el Irodallam című 
sorozatát. Ennek keretében állt 
színpadra Adorjáni Bálint is 
Különbéke című előadásával. A 
darab Dinyés Dániel zenész-ze-
neszerző közreműködésével 
készült.

Szabó Lőrinc egyidős a hu-
szadik századdal, amelynek már 
fiatalon egyik legkiválóbb köl-
tőjévé vált. Önmagáról és a vi-
lágról is lesújtó véleménye volt, 
amit páratlan finomsággal és 
kedvességgel tudott költészetté 

varázsolni. Költészete – akár-
csak személye – szenvedélyes, 
szemérmetlen és konok. Ador-
jáni ebből a gazdag életműből 
kínált szubjektív válogatást, 
Jacques Brel-sanzonokkal fű-
szerezve, melyek szövegét Hajós 
András fordította.

„Nagyon szeretem ezeket a 
verseket. Nyilván azért, mert 
valami hasonlót gondolok 
most a világról, mint amit Sza-
bó Lőrinc versei sugallnak. Az 
ő szövegein keresztül saját ma-
gamról tudtam vallani, saját vé-
leményem tudtam elmondani. 
Az est olyan, mint én vagyok. 
Minden betűjével, minden 
hangjával egyetértek” – vall 
Adorjáni Bálint a Különbéke 
című előadásról, amelyen Di-
nyés Dániel és Pagonyi András 
működött közre.  - wj -

Rémisztő bohócok
A tavalyi siker után a Hallo-
ween napi program része-
ként idén is szabaduló-szobát 
rendeztek be a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Ez-
úttal egy gyilkos hajlamú 
bohóc karmai közül kellett 
menekülniük a csapatoknak. 
A szabaduló-szoba két napon 
át, október 29-én és 30-án 
várta az érdeklődőket.
A szabaduló-szoba népszerű szó-
rakozási forma a fiatalok körében. 
A szekszárdi kulturális központ-
ban idén is Varga Dalma műve-
lődésszervező álmodta meg és 
rendezte azt be munkatársaival, 
Nyul Anettel és Kiss-Horváth 
Andreával. A rémisztő játék lé-
nyege, hogy a szervezők egy olyan 
szobába zárják a játékosokat, 
amelyből csak akkor szabadul-
hatnak, ha a logikai feladatok út-
vesztőjében megtalálják a kiutat.

Idén egy gyilkos hajlamú 
bohóc játszó szobájából kellett 
kiszabadulniuk a 2-5 fős csa-
patoknak. Összesen 24 társa-
ság igyekezett túljárni a bohóc 
eszén. Minden csapatnak fél 
órája volt arra, hogy megmene-
küljön a bohóc karmai közül. A 
játékban amellett, hogy zárakat, 
lakatokat kellett nyitni, az ezek-
hez való kulcsokat megtalálni, 
logikai feladatok is nehezítet-
ték a szabadulást, de ott volt 
még az ördöglakat vagy a jelek, 
amelyeket csak azok fedeztek fel 
a szobában, akik rájöttek, hogy 
UV-reagáns anyaggal festették 
azokat a falakra. A normál já-
tékidőn belül mindössze öt csa-
patnak sikerült megküzdeni a 
rémisztő bohóccal, további 15 
csapat pedig csak ráadás idővel 
jutott ki a szobából. 

 - wj -

Egy életre szóló erdélyi élmény
A nyári szünet utolsó nap-
ján Nagy László, történe-
lem-orosz szakos tanár veze-
tésével indult útnak Erdélybe 
a Garay János Gimnázium né-
hány diákja.

A kis csapat szegedi és vajdahu-
nyadi megállót követően érke-
zett meg Torockóra. Itt a helyi-
ek szívet melengető fogadtatása 
után sétát tettek a faluban, majd 
elfoglalták a kolozsvári Báthory 
István Líceum diákjaival közös 
szállásukat.

A következő napokban előa-
dások töltötték ki a szekszárdi 
és kolozsvári diákok délelőttjeit, 
amelyeknek köszönhetően egé-

szen új kontextusból érthették 
meg a török hódoltság korának 
magyarországi török, osztrák, 
de főleg erdélyi viszonyait. A 
garaysták megtapasztalhatták, 
hogy vendéglátóik különös el-
ismeréssel viseltetnek a kora-
beli Erdélyi Fejedelemség iránt 
is. Az előadások lezárásaképp 
egy megmérettetés keretében 
mutathatták meg, mit tanultak.

A táborozás során nagy hang-
súlyt kapott a helyi nevezetes-
ségek felfedezése. A résztvevők 
a Torockószentgyörgy melletti 
Torockai-várba mentek először. 
A romok és a meseszerű erdélyi 
táj itt kiváló lehetőséget adtak 
fantasztikus fotók készítésére. 

Már-már katartikus élményt 
nyújtott Székelykő és a látogató 
szeme elé táruló látvány: a meg-
közelítőleg 1200 méterig nyúj-
tózkodó hegy páratlan rálátást 
enged a Kárpátok vonulataira. 
Az utolsó napon a Tordai-hasa-
dékot is bejárták a garaysták, akik 
itt is megbizonyosodhattak arról, 
hogy Árpád vezér tökéletes ér-
zékkel találta meg az ideális hazát 
népének. A túra utolsó állomása 
Gyulafehérvár volt, ahol a helyi, 
víg kedélyű katolikus paptól meg-
tudhatták, hogy a nyugat-római 
kereszténység legkeletibb, legidő-
sebb és legjobb állapotban fenn-
maradt templomában jártak. Sok 
híres-neves magyar történelmi 

személyiség mellett itt temették 
el Hunyadi Jánost is.

Az erdélyi út talán legkülön-
legesebb része, hogy az egy hét 
alatt barátságok szövődhettek. Öt 
szekszárdi gimnazista az értékren-
dileg gyökeresen eltérő, határon 
túli líceum tanulóinak közegébe 
került. Életvitelük, habitusuk, 
nemzeti öntudatuk – amely bár 
számukra teljesen természetes és 
nyilvánvaló – a szekszá rdiaknak 
példaértékű és elsőrangú. Beszé-
dükben komoly súlya van a szavak 
jelentésének, mellbevágó az őszin-
teség és tisztaság, amely kommu-
nikációjukból árad. Megtapasz-
talhatták azt a nyitottságot, ami a 
kapcsolatteremtésüket jellemezte. 
Optimizmusuk és jókedvük lelki 
biztosságra és stabilitásra utal.  
 Forrás: Máté István (10. C)

Meghívó Léleképítőre

A hársfa virága – Nem felejtünk! 
H. Bodó József 

56-os elítélt-túlélő „Pesti Srác”,
Korbuly Péter és Kondor Katalin 

előadása.
Helyszín: Garay János Gimnázi-
um díszterme (Szent I. tér 7–9.) 
Időpont: 2016. november 14., 

hétfő 18:00 óra
Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Léleképítő házigaz-

dája dr. Tóth Csaba Attila.
Információ: +36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN
Az előadást élőben közvetítjük 
itt: http://www.tolna.net/~far-

kasj65/lelekepito/index.htm

Tájékoztatás a kéménysepréssel kapcsolatban!
Tisztelt Lakosság!
A jogszabályi változások értel-
mében 2016. október 1-jétől 
Tolna megye teljes területén a 
katasztrófavédelem kémény-
seprőipari szerve végzi a ké-
ményseprést.

A lakossági kéményseprést 
érintő változások közül a leg-
jelentősebb, hogy ingyenessé 
vált a lakosság körében végzett 
sormunka, függetlenül a szol-
gáltatótól. 

A katasztrófavédelem ké-
ményseprőipari szerve orszá-
gosan, az egységes kiszolgálás 
érdekében központi ügyfélszol-
gálati rendszerben tájékoztatja 
és segíti az ügyfeleket. Általános 

információk a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu webol-
dalon találhatók, konkrét kér-
dés esetén érdemes az online 
ügyintézést választani, vagy az 
ingyenesen hívható 1818-as 
számot tárcsázni, ahol a 9.1-es 
menüpontot kell választani.

A központ munkáját a me-
gyei ellátási csoportok támo-
gatják, elsődleges feladatuk az 
ellátási területhez kapcsolódó 
sormunka és a soron kívüli, 
megrendelésre, költségtérítés 
ellenében végzett kéménysep-
rőipari feladatok munkaszerve-
zése. A megyei ellátási csopor-
toknál személyes ügyintézésre 
is lehetőség van. Az ügyfélszol-

gálatok országosan hétfőnként 
8-20 óráig, keddtől péntekig 
pedig 8-14 óra között tartanak 
nyitva. A Tolna megyei ellátási 
csoport címe: 7100 Szekszárd, 
Páskum utca 5.

Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a kéményseprést a 
BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság Gazdasági El-
látó Központ Kéményseprőipari 
Szerve végzi. Ez egy újonnan 
létrehozott szervezeti egység, 
ami nem azonos a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
sággal, mely kéményseprőipari 
tevékenységet nem folytat.

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

Különbéke

FOTÓ: SZV

Szekszárd önkormányzata 
2016-ban egy millió forintot 
biztosított pályázati célokra 
a Klímaalapban. A felhívás 
szekszárdi lakhelyű, székhelyű 
magánszemélyek, szervezetek, 
intézmények a város közigaz-
gatási területén belül megva-
lósuló programjaira, beruhá-
zására vonatkozik. Pályázni 
lehet a kerékpáros közlekedés 
támogatására (kerékpártáro-
lók közterületi létesítésére és 
társasházak közös helyisége-
ire), csapadékvíz-hasznosí-
tásra (esővíz-gyűjtő edények 
beszerzése), a „Zöldítsük 
Szekszárdot!” programban 
szaporítóanyag (fűmag, cser-
je, facsemete) igényelhető, de 
kérhető támogatás környezeti 
nevelésre (környezet- és klí-
mavédelem, energiagazdál-
kodás). További részletek a  
www.zoldtars.hu weboldalon.
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A SUGÁR Építőipari Kft . 
saját beruházásában új építésű, 

6 lakásos társasházat épít Szekszárdon, 
az Árpád és a Damjanich utca sarkán.

Átlagon felüli műszaki tartalommal rendelkező, 
2018. évi hő technikai előírásoknak megfelelő lakások 

eladók, belső zárt udvarral, saját parkolóval.

Támogatott lakáshitel és CSOK előírásainak 
megfelelő alaprajzi elrendezés!

Átadás tervezett
időpontja:

2017. tavasz vége

ÉRDEKLŐDNI:
SUGÁR Építőipari Kft .

7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 94.

Tel.: +36–74/511–046
Mobil: +36–20/954-69–02

E-mail:
sugarkft @t-online.hu

(01828)

(01827)

Szekszárd használtautó!
Autót veszünk! ... cserébe vehet tőlünk másikat!

autocontext.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900

Mobil: +36–70/530–8080
Nyitva tartás: 

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Designe

w
w

w
.au
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t.h
u

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

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

NOVEMBER 09-én,
szerdán 08:00 – 13:00 óráig

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frottír, flanel, damaszt)

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

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok 

• Törölközők, kötények
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!
• Műszálas mosható téli paplan: 3.800 Ft
• Gyapjúval töltött téli paplan: 5.800 Ft

• Újra kapható a cipzáros frottír 
ágynemű!

(0
18

33
)

Szekszárd, volt Ady kollégium 
(Wosinsky)

November 12. (szombat)
09:00 – 12:00 óráig

Női őszi-téli cipővásár!
Széles, problémás,

fájós lábakra.
Egyes termékek

3.900,- Ft-tól, 36–42-es méretig.
Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

(01829)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap november 7-től november 11-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ november 7. november 8. november 9. november 10. november 11.

„A”
950 Ft

Hamis halászlé Marhahúsleves Gombaleves Zellerkrémleves Zöldbableves

Túrós csusza,
tepertő/cukor

Főtt marhaszelet,
gyümölcsmártás,

pirított dara
Rakott
karfiol

Gyros,
pirított burgonya,

friss saláta,
öntet

Rántott halrúd,
rizs, tartár

„B”
950 Ft

Zöldségkrém-
leves Marhahúsleves Gombaleves Zellerkrémleves Sertésragu leves

Sült oldalas, 
makói tört 
burgonya

Milánói
sertésborda

Pusztapörkölt,
savanyúság

Burgonyafőzelék,
házi fasírt

Gyümölcsrizs,
csokoládéöntet

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkecombfilé
burgonyás
bundában,

steak burgonya,
majonézes

kukoricasaláta

Csirkecombfilé
burgonyás
bundában,

steak burgonya,
majonézes

kukoricasaláta

Csirkecombfilé
burgonyás
bundában,

steak burgonya,
majonézes

kukoricasaláta

Csirkecombfilé
burgonyás
bundában,

steak burgonya,
majonézes

kukoricasaláta

Csirkecombfilé
burgonyás
bundában,

steak burgonya,
majonézes

kukoricasaláta

(01825)

Már 200 éve közösségbe tömörültek Szekszárd boros gazdái
Ha hozzávetőleges rendel-
kezésekkel is, de városunk-
nak már a 19. század elején 
létezett hegyközségi rend-
tartása, habár a hegyközség 
fogalma helyett 1894-ig a 
„hegybéli helység” kifejezés 
élt a jegyzékekben.

A témában tartott előadást 
november 3-án Fuksz Márta 
muzeológus a Magyar Tudo-
mány Ünnepén, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban tartott ren-
dezvényen. Egyebek mellett ki-
derült, hogy Mária Terézia alatt 
a város dombvidékét Szekszárdi 
Uradalomként jegyezték. A ko-
rabeli hegyközségekben nemes, 
zsellér, vagy jobbágy is beletar-
tozhatott a „hegybéli helységbe”.

Hazánkban ekkor háromféle 
hegyközségi rendtartást ismer-
tek. Akikre a hegyközségi artiku-
lusok vonatkoztak, ők autonóm 
közösségeket alkothattak, ma-
guk választva meg tisztviselőiket, 

évi három gyűlésen döntöttek 
a fontosabb ügyekről. A városi 
rendeletek alá tartozó „hegyköz-
ségeknél” a szabad királyi- vagy 
mezőváros választhatta ezen 
tisztségeket, ők is alkották törvé-
nyeit. A harmadik kör – amelybe 
a szekszárdi uradalom is tartozott 
– földesúri szabályzat alá esett.

A kutatások alapján kijelent-
hető: Szekszárd első „articulusa”, 
vagyis szőlőművelésre vonatkozó 
rendtartása 1812-ből származik. 
A „Szekszárdi uradalom és a 

janyai pusztában fekvő szőlők 
hegybéli rendtartása” 1839-ben 
látott napvilágot, és 42 cikkelyben 
taglalja a szabályokat. A hegybí-
rót az uradalom választotta – ő 
az alsó fokú bíráskodásban járt el. 
Földesúri jogszolgáltató törvény-
széket 24 forintos büntetési kár 
felett igényelhettek. Az iratokból 
kiviláglik: a korabeli hegyköz-
ség tagjai birtoknagyság szerint 
fizettek meg két hegymestert 
(szőlőpásztort). A tisztségviselők 
a tulajdon védelméért, a munka-

rend betartásáért, a napszámosok 
ellenőrzéséért, valamint az utak, 
gyepűk, kerítések állapotáért 
feleltek, de a kártételek felbe-
csülésében, megtérítésében és a 
büntetés kiszabásában is eljártak. 
A kártérítést a kevésbé tehetősek 
pálcázás (megveretés) formájá-
ban is megtéríthették...

Az elhanyagolt szőlőket a har-
madik évben ellicitálhatták, de 
a szőlőbirtokokat nem lehetett 
elidegeníteni a jobbágytól – a te-
rület örökölhető, eladható, illet-
ve zálogosítható volt. Ez utóbbi 
tényből is látszik, hogy a szőlő-
birtok jogállása már a 19. század 
első felében sokkal függetlenebb 
volt a jobbágytelki állománytól.

A Magyar Tudomány Ünne-
pén dr. Kápolnás Mária, Lovas 
Csilla, dr. Gaál Zsuzsanna, dr. 
Vizi Márta és dr. Gere László, to-
vábbá dr. Balázs Kovács Sándor, 
dr. K. Németh András, Czövek 
Attila és dr. Szabó Géza tartott 
előadást a múzeumban.  Gy. L.
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Október 30-ai rejtvényünk megfejtése: Bölcs Náthán, Lessing
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kolontár Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését november 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Élet az élet után (Lk 20,27. 34–38)
A vasárnapi evangéliumból a feltá-
madás körül folyik a vita. A szad-
duceusok zavarba akarják hozni 
Jézust, ők ugyanis nem hiszik a 
feltámadást. Ezért tesznek fel neki 
egy beugrató kérdést: „Ha egy asz-
szonynak egymás után meghalnak 
a férjei, a feltámadáskor melyiknek 
lesz a felesége?”

Jézus pedig határozottan vála-
szol, hogy az örök élet valóságában 
az emberek nem nősülnek és nem 
mennek férjhez, mert ott Isten lesz 
minden mindenben.

A szeretet, akár a hitvesi szere-
tet is, nem szűnik meg, de leveti a 
testiség ruháját és a lelki szeretet 
köntösébe öltözködik.

Manapság nincsenek közöttünk 
szadduceusok, de vannak materi-
alista gondolkodású emberek, akik 
nem látnak tovább az orruknál, 
akik csak a földi dolgokat bámul-
ják, és nem veszik észre a teremtett 
világban is Isten keze nyomát. So-
kan úgy gondolkodnak: „csak azt 
hiszem, amit látok.”

Ezzel kapcsolatos a következő kép-
zelt riport részlet, ahol két kis magzat 
beszélget egy anya szíve alatt:

– Te hiszel a születés utáni élet-
ben?

– Természetesen. Valaminek kö-
vetkeznie kell a születés után. Talán 
itt is azért vagyunk, hogy felkészül-
jünk arra, ami ezután következik.

– Butaság, semmiféle élet nem 
létezik a születés után. Egyébként 
is, hogyan nézne ki?

– Azt pontosan nem tudom, de 
biztosan több fény lesz ott, mint 
itt...

Testvéreim. Mennyire igaz ez 
a hivő és hitetlen ember gondol-
kodásmódjára az életről. Ezért 
tudatosítanunk kell magunkban 
azt, hogy a mi hazánk a Meny-
nyben van, s ezért kell már most, 
itt a földön úgy élni, hogy méltók 
legyünk ennek az örök hazának az 
elnyerésére. 

Ámen.
 Bacsmai László
 esperes-plébános
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Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. november 1–30-ig tart.
(01826)

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. (01823)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01822)

Választottak a Bélások: Mikó József a diákigazgató

Hazafias esemény előzte meg 
a diákigazgató-választást az I. 
Béla Gimnáziumban. Október 
elején a 10. C osztály kivonult 
az újvárosi temetőbe, és két 
1848-as honvéd sírjának gon-
dozásával töltötte a délelőt-
töt. Másnap a teljes évfolyam 
részt vett az október 6-i váro-
si megemlékezésen.

Az október második hetében 
megkezdődött kampányban az 
alsóbb évesek a négy végzős 
osztály egy-egy diákjának küz-
delmét láthatták. A diákigaz-
gatói címért induló jelöltek kü-
lönböző stratégiákkal próbálták 
meggyőzni a gimnázium tanu-

lóit arról, hogy rájuk szavazza-
nak. Az órák közötti szünetek-
ben a folyosókon elhelyezett 
standjuknál várták a szavazókat 
sütivel, gyümölccsel, üdítőkkel. 
A falakat ötletes választási pla-
kátokkal borították.

Az iskolaújság interjúkat ké-
szítetett a jelöltekkel. „Remélem, 
hogy tudok nyerni a választáson, 
bár nagyon szoros lesz a verseny, 
az biztos. Hatalmas elismerés 
lenne, ha megválasztana az is-
kola” – nyilatkozta a kampány-
hajrában Varga Péter, a 12. C 
jelöltje. A négy jelölt kampánya 
olyannyira jól sikerült, hogy 
szoros végeredmény született. 
A diákigazgató végül Mikó Jó-

zsef, 12. D osztályos tanuló lett, 
mindössze 7 szavazattal előzve 
meg Varga Pétert. A címet és a 
hozzá járó cilindert, illetve az is-
kola jelképes kulcsát Hajós Éva, 
az I. Béla Gimnázium igazgatója 
adta át Mikó Józsefnek. A diá-
kigazgató és helyettesei ezt köve-
tően birtokba vették az igazgatói 
tárgyalót, és egy napig „irányítá-
suk alá vonták” az iskolát.

A pénteki izgalmakat szomba-
ti munkanap követte: az újonnan 
megválasztott diákigazgatóval az 
élen diáknapot rendeztek a tanu-
lók. A sportversenyektől a pala-
csintasütő versenyen át a babo-
nás madarakról szóló előadásig 
sok mindenből lehetett választa-

ni. Az első emeleti zsibongóban 
diákalkotók kiállítását nyitotta 
meg a Mikó József diákigazgató 
és Kovács Zoltán, iskolánk mű-
vésztanára. Három tanuló alko-
tásait láthatja itt a nagyközönség 
egészen decemberig: Deér Zsófia 
(11. C) mandalái, Jakab Gréta 
(10. A) rajzai és Rudolf Eszter 
(11. C) Babits Mihály: Esti kér-
dés című verséhez készített li-
nómetszete tekinthető meg. A 
napot egy tanár-diák labdarúgó 
rangadó zárta, amelyet hosszab-
bításban nyertek a tanárok. 

Simon Boglárka, Tölli Kamilla
 és Varga Luca (mindhárom 10. C),

a Szekszárdi I. Béla  Gimnázi-
um diákújságjának  szerkesztői

MEGHÍVÓ
A Dicenty Dezső Kertbarát 

Kör és az Alisca Borrend 
szeretettel meghívja az érdek-
lődőket Szent Márton napjára, 

az újbor és 
a kadarka ünnepére,

2016. november 11-én 
(péntek) 19:00 órára, 

a Diákétkeztetés egyetemi kari 
éttermébe (7100 Szekszárd, 

Rákóczi u. 1). 
A tányérokon libamáj-

pástétom és sült libacomb,  
a poharakban a borvidék 

legjobb újborai
várják az érdeklődőket.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatóak az étteremben.

A vacsora előtt, 18:00 órakor 
Szent Márton napi  

ökumenikus újborszentelés a 
Belvárosi templomban, ahol 

elhangzik Kis Pál István: 
Szent Márton  

gregoriánuma című műve.

Kiállítók (balról): Jakab Gréta, Deér Zsófia és Rudolf Eszter

Mikó József diákigazgató – a nevezetes cilinderben, kezében az 
iskola kulcsával – székfoglalóját mondja

Szöcskesimogató
Az „öregek”, azaz a 12. év-
folyamosok diákigazga-
tó-választási kampánya 
mellett az I. Béla Gim-
názium legifjabbjai is a 
figyelem középpontjába 
kerültek: október 14-én 
zajlott a 9. osztályosok 
avatása, azaz a szöcskesi-
mogató.

A kétórás program jó han-
gulatban telt. A felsőbb 
évfolyamosok gondosan 
ügyeltek arra, hogy a vidám 
feladatokat ne csak a nézők, 
hanem a kilencedikesek is 
élvezzék. Lisztfújás, tojás 

rulett, gyertyaoltás vízipisz-
tollyal, és ehhez hasonló, 
kreatív versenyszámokban 
szerzett pontok sorakoztak 
az eredményhirdető táblán.

Az osztályok közötti 
vetélkedőt a 9. A osztály 
nyerte. A diákok megvá-
lasztották szöcskekirályt és 
szöcskekirálynőt. A címet 
a szöcskesimogatón nyúj-
tott teljesítményük alapján 
kapják a diákok. Ebben az 
évben a szöcskekirály Pa-
palauer Péter (9. C) lett, a 
szöcskekirálynő címet pedig 
Mester Frida (9. C) tudhatja 
magáénak.

„Tanulunk és sportolunk”
Nem véletlenül énekelték a 
fenti sorokat a Szekszárdi Szü-
reti Napok felvonulásán az I. 
Béla Gimnázium diákjai. Az is-
kola rengeteg olyan tanulóval 
büszkélkedhet, aki kiváló, or-
szágos szintű eredményeket 
ért el valamely sportágban.

A kajakos Korsós Zsófia (11. B) 
a magyar válogatott tagjaként a 
Brandenburgban megrendezett 
kajak-kenu maratoni világbaj-
nokságon, szekszárdi klubtársá-
val első helyezést ért el. A kosár-
labda sport kiválósága Studer 
Ágnes (12. C), a korosztályos 
válogatott tagja és az NB I-es 
csapat egyik húzóembere. Sze-
merei Levente (10. A) országos 

bajnok atléta, Süle Gabriella (11. 
A) ugyancsak a KSC Szekszárd 
NB I-es kosárlabda csapatának 
tagja. Propszt Amanda (12. C) 
is sokat hozzátett a kosárlabda 
sport iskolai- és a KSC utánpót-
láscsapatának sikereihez. A B33 
diákolimpián az iskola csapata 
az országos döntőben második 
helyezést ért el.

A gimnázium sport tagozatán 
az ehhez kapcsolódó tantárgyak 
segítségével tanulhatják meg 
sportolók, hogyan lehetnek 
még sikeresebbek. A Magyar 
Diáksport Napjának országos 
sportrendezvényeihez a gim-
názium is csatlakozott: a 2016 
méteres futásban az iskola szin-
te összes tanulója rajthoz állt.
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Sikeresen mutatkoztak be a SZAC új légiósai
Győzelemmel kezdte szerep-
lését a Szekszárd AC csapata 
a női Bajnokok Ligája C cso-
portjában. A magyar bajnok 
kedden, hazai pályán 3:1 
arányban győzedelmeske-
dett a török Bursa Büyüksehir 
Belediyesporral szemben.

A vendégek ugyan a világ-
ranglistán 13. helyen jegyzett 
Mengyu nélkül érkeztek, de 
soraikban ott volt a budapesti 
Európa-bajnokságon pár napja 
egyéniben aranyérmet szerző 
Hu Melek. A kínai-török klasz-
szisnak a beírás miatt – edzője 
csak harmadik számú játékos-
ként számolt vele (!) – mindösz-
sze egy meccs jutott, de ott meg-
mutatta, hogy nem véletlenül ő 
a kontinens legjobbja. A páros-
ban Eb-bronzérmes Madarász 
Dóra kiválóan állta a sarat jóval 
előkelőbben jegyzett riválisával 
szemben, de szettet ezúttal nem 
tudott nyerni.

Szerencsére szekszárdi ol-
dalon is voltak „vezérek” ez az 
estén. A SZAC orosz légiósa, 
Polina Mihajlova például maga-
biztos játékkal múlta felül mind 

a török Kulakcekent, mind a fe-
hérorosz Privalovát. Az egyéni 
világranglistán 48. helyen álló 
védőjátékos bebizonyította, 
hogy Türei Ferenc, a szekszár-
diak vezetőedzője jó érzékkel 
választotta a távozó svéd-kínai 
Li Fen pótlására. Jó igazolásnak 
tűnik a szingapúri Lin Ye is (kis 
képünkön), akinek játéka sokkal 
kiforrottabb az előző idényben 
Szekszárdon játszó Yu Yangénál.

Az ő jó teljesítménye is kell 
ahhoz, hogy a SZAC harmadik 
idényében végre tovább tudjon 
lépni a csoportkörből és bejus-

son a Bajnokok Ligája legjobb 
nyolc csapata közé. Ehhez a 
nyitányon a törököket idegen-
ben legyőző ALCL TT Grand 
Quevilly csapatán át vezet az 
út, amelynek otthonában pénte-
ken, lapzártánk után mérkőzött 
a SZAC.  

Bajnokok Ligája, 1. for-
duló: Szekszárd AC – Bursa 
Büyükşehir Belediyespor 3:1. 
Polina Mihajlova–Simay Kulak-
ceken 3:0; Ye Lin–Aleksandra 
Privalova 3:1; Madarász Dóra–
Hu Melek 0:3; Mihajlova–Pri-
valova 3:1. SZV

Fesztiválgálán a Mondschein 

A Magyarországi Német Ének-
, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa minden évben minő-
sítő versenyeket rendez az 
egyes kategóriákban.

A versenyeket öt megyében 
rendezték meg, a szekszárdi 
Mondschein kórus Sombere-
ken vett részt a minősítőn, ahol 
Kitüntetéses arany fokozatot ért 
el, s egyben meghívást kapott 
az országos fesztiválgálára. A 
Mondschein kórus a 14 meghí-
vott egyikeként léphetett szín-
padra október 22-én, Vecsésen. 
Műsorukat a zsűri különdíjjal 
jutalmazta. Az értékelés szerint 
ezt a saját gyűjtésű, ritkán hal-
lott dalok különleges, kakasdi 
népviseletben való előadásával 
és a szép összhangzással érde-

melték ki. Nagy örömükre kar-
nagyuk, Molnár Márta elnyerte 
a rangos Stefan Kerner-díjat is. 
A kórus az ő vezetésével 2004 
óta a hazai megmérettetéseken 
csak arany, dicséretes arany, 
vagy kitüntetéses arany minő-
sítésben részesült.

A Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szö-
vetsége (KÓTA) által rendezett 
országos minősítési rendszer-
ben a kórus 2016-ban másod-
szor nyerte el az „Aranypáva” 
minősítést és ezzel a nagydíjas 
versenyen való részvétel jogát. 
A fesztiválon megkapták ran-
gos „Aranypáva Nagydíjat” is. 
A Mondschein kórus ezekkel a 
sikerekkel eddigi működésének 
legeredményesebb évét zárta. 

 SZV
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SPORTHÍREK
Futsal. Megőrizte veretlensé-
gét és továbbra is vezeti az NB 
I-es női futsal bajnokságot a 
Szekszárd FC. Micskó Márk 
edző csapata hazai pályán fo-
gadta a Hajdúböszörményt, 
amelytől a tavalyi szezon-
ban mindkétszer kikapott. A 
hajdúságiak ezúttal is jól ját-
szottak, a szekszárdiak végül 
10 másodperccel a vége előtt 
mentették döntetlenre a talál-
kozót (3–3). A hazaiak góljait 
Ganczer, Szekér és Bogárdi 
M. szerezték.

Kézilabda. A Marcali ottho-
nából az első és az utolsó 10 
percben nyújtott játékának, 
Tauker Erika és Grénus tel-
jesítményének köszönhetően 
hozta el a bajnoki pontokat 
a Szekszárdi FGKC NB I/B-s 
együttese. A Fekete Gólyák 
a szerdai Magyar Kupa mér-
kőzésen aztán javuló játékkal 
múlták felül (31–27) a NEKA 
gárdáját.

Kosárlabda. Újabb rangadót 
nyert az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd NB I-es női együt-
tese, amely ezúttal hazai pá-
lyán múlta felül a forduló 
előtt ugyancsak 3:1-es győ-
zelmi mutatóval álló Zala-
egerszeget. A 89–58-as si-

kerből a fiatal Gereben Lívia 
(képünkön) 17, míg Lisec 14, 
Bálint 12, Barber pedig 11 
ponttal vette ki a részét. Djo-
kics Zseljko együttese péntek 
este (lapzártánk után) a Vasas 
otthonában lépett pályára.

Labdarúgás. Fejes Péter első 
félidőben szerzett két góljá-
val a Szekszárdi UFC 2–1-re 
legyőzte a Dunaharasztit az 
NB III-as labdarúgó bajnok-
ság Közép csoportjának 13. 
fordulójában. Varga Balázs 
vezetőedző együttese jól ját-
szott az első félidőben, és ez-
úttal sikerült gólokra váltania 
helyzeteit. Az UFC 19 ponttal 
a tabella 9. helyén áll.

A Pannon Market ZRT.

Igazgatósága és

Felügyelőbizottsága értesíti 

Tisztelt Részvényeseit,

hogy 2016. 11. 02-től 11.30-ig,

hétfőn és szerdán

8 órától 12 óráig osztalékot fizet

az Arany János utca 23. szám alatti

Irodaház 2. emeleti,

202-es számú irodában.

A részvényeket mindenki

hozza magával!
(01830)

A 2017-es csapat Európa-bajnokság selejtezőjében női válogatot-
tunk Svédországban vendégeskedett, és 3:1-es remek sikert ara-
tott. Az alaphangot a szekszárdi Madarász Dóra adta meg azzal, 
hogy 3:1-re legyőzte a tavaly még Szekszárdon játszó Li Fent, a 
2013-as egyéni Európa-bajnokot. A mieink további győzelmeit 
Póta Georgina és Pergel Szandra szállította.

Újra Harcosok Éjszakája
November 12-én immáron 
nyolcadszor rendezik meg 
a Harcosok Éjszakája elne-
vezésű küzdősport gálát a 
szekszárdi városi sportcsar-
nokban.

Idén bővült a rendezői stáb, 
hiszen a Feja Box-Promotion 
istálló is besegít az Unio Box 
csapatának a szervezésbe. A 
gála főmérkőzését a nehézsúlyú 
Bogdán Zsolt vívja majd, aki 
az UBO övéért egy 10 menetre 
tervezett összecsapáson a grúz 
Karelishvili ellen húz kesztyűt. 
A magyar bajnoki címmeccsre 
készülő Méhész Dániel ellenfele 
megsérült, így ezúttal be kell ér-
nie egy 4 menetes mérkőzéssel.

Természetesen ringbe lép a 
szekszárdiak cirkálósúlyú bunyó-

sa, Halász Gábor is, aki ezúttal 
nehézsúlyban meccsel a szlovák 
bajnoki övért Szalai Viktorral. 
Bunyózni fog a hazai kedvencek 
közül Ericles Torres is. Az UBO 
szervezet középsúlyú nemzetközi 
bajnoka ezúttal a lengyel Andra-
sik ellen lép szorítóba. Kesztyűt 
húz majd Orsós István, Gyén 
Attila és Novák György is, mint 
ahogy bemutató meccset vív az 
Unio fiatal tehetsége, Németh 
Péter is. Az év elején alakult Ma-
ori MMA Team sportolói közül 
a mester, Vas Krisztián is ringbe 
száll a szegedi Balázs Zsolt ellen.
A 17 órakor kezdődő gálára a 
helyszínen válthatók jegyek, ám 
ha valaki nem tudna személye-
sen ott lenni, a DigiSport televízió 
élőben közvetíti a legérdekesebb 
összecsapásokat.   SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
November 7. (hétfő), 14–16 
óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
November 6., vasárnap

15:00 –   Trollok
17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 7., hétfő

17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 8., szerda

17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 9., csütörtök
17:00 –  Trollok 3D
19:00 –  Lángelmék

November 10., péntek
17:00 –  Doktor Strange
19:00 –  Doktor Strange 3D

November 11., szombat
15:00 –   Belle és Sébastian – 

A kaland folytatódik
17:00 –  Doktor Strange
19:00 –  Doktor Strange 3D

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 6., vasárnap 10:00  – 
Rendezvényterem és Művésze-
tek Háza 
Uniós Fejlesztések Nyílt Napja 
2016. Szekszárd – programok:
• 10:00 Mozi – Trollok (ingye-
nes, de regisztráció szükséges a 
https://nyiltnap.szechenyi2020.
hu/ honlapon, a jegy átvehető 
az előadás előtt fél órával a jegy-
pénztárban)
• 11:00 Rendezvényterem – Ha-
bakuk Bábszínház: Mese a Cso-
daszarvasról
• 15:00 Rendezvényterem –  
Iszkiri Zenekar gyermekkoncert
• 18:00 Rendezvényterem – Bo-
hemian Betyars koncert
• 17:00 Művészetek Háza – Elsa 
Valle Afrocando koncert. Köz-
reműködik: Elsa Valle (ének), 
Winand Gábor (ének szaxofon, 
billentyű), Oláh Tzumo Árpád 
(zongora), Orbán György (bőgő), 
Csízi László (dob), Czibere József 
(konga). 
A belépés ingyenes, de regisztrá-
ció szükséges a https://nyiltnap.
szechenyi2020.hu/ honlapon, a 
jegy átvehető az előadás előtt fél 
órával a helyszínen.
Egész napos foglalkozások:
•  Arcfestés, hennafestés a Happy 

Stars Nyelviskolával
•  Lufi hajtogató, kézműves fog-

lalkozások
•  13:00 – 17:00 – Amazinx Team 

– mozivarázs film-trükkök, in-
teraktív stúdió.

•  15:00, 17:00 és 19:00 – Mozi 
(moziműsor szerint)

A házban működő civil csopor-
tok bemutatkozása:
•  10:00 – 12:00 Bemutatkozik 

MAHOP! (Magyar Halgaz-
dálkodási Operatív Program) 
Europe Direkt Információs 
Pont kitelepülése.
A programok ingyenesen láto-

gathatóak az Uniós Fejlesztések 
Nyílt Napja rendezvénysorozat 
2016 – Szekszárd keretében. 

November 7., hétfő 16:00 – 
Mozi előtér
Dán kortárs építészeti kiállítás

A Kortárs dán építészet című 
kiállítás tizenöt dán építésziroda 
huszonegy projektjén keresztül 
mutatja be azokat a fenntartha-
tó megoldásokat, amelyeket a 
dán design és építészeti kultúra 
napjainkban kínál a közterületek 
megújításától a lakóparkok építé-
séig. A kiállítást megnyitja: Ács 

Rezső, Szekszárd polgármestere. 
A kiállítás megtekinthető novem-
ber 20-ig.

November 7., hétfő 14:30 – 
Színházterem
Schwajda György: Nincs többé 
iskola

Kisiskolás bérlet I. előadás. 
Zenés mesejáték egy részben, a 
Zenthe Ferenc Színház Salgótarján 
előadásában. Jegyár: 1000 Ft.

November 8., kedd 14:30 – Szín-
házterem
Schwajda György: Nincs többé 
iskola

Kisiskolás Plusz bérlet I. előa-
dás. Jegyár: 1000 Ft. 

November 8., 17:00 – Bakta 
Galéria
Péterfi Katalin és Varga Gábor 
keramikus szobrászművész kö-
zös kiállítása.

A tárlatot megnyitja: dr. Szabó 
Attila. A kiállítás megtekinthető 
november 29-ig.

November 9., szerda 17:00 – 
Márványterem
A BÁRKA Művészeti Szalon 20. 
jubileumi kiállítása. 

A kiállítást megnyitja Lönhárd 
Ferenc, elnök. Köszöntőt mond 
Farkas János, a kulturális köz-
pont megbízott igazgatója. Köz-
reműködik az Atlantisz Zenekar 
és Székelyné Vig Rózsa. A kiállítás 
megtekinthető december 2-ig.

November 10., csütörtök 10:00 
– Színházterem
Bagolykisasszony meséje

Óvodás bérlet I. előadás. A pé-
csi Bóbita Bábszínház előadása. 
Jegyár: 1000 Ft.

November 15., kedd 12:30 és 
14:30 – Színházterem
Filharmónia Ifjúsági Hangver-
seny – Zengő Együttes

Magyar népi hangszerek, 
hangszeres magyar népzene. 
Moderátor: Bergics Lajos mű-
vészeti vezető. Bérlet ár: 1400 Ft, 
jegyár: 600 Ft.

November 16., szerda 19:00 – 
Színházterem
Arzén és levendula

Orfeum bérlet II. előadás. Bű-
nügyi bohózat a budapesti Jó-
zsef Attila Színház előadásában. 
Jegyárak: 3300, 3400, 3500 Ft.

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

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

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01817)

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01816)

„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2016” pályázat

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2016” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szek-
szárd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén élő 
magánszemélyek, akiknek a 
belterületi ingatlanuk előtt 
kiépített közcsatorna vezeték 
húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózat-
ra. A vissza nem térítendő 
támogatást (ingatlanonként 
150.000.- Ft, de maximum a 
bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki meg-
valósítására (tisztítóidom elfo-
lyó oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen 
a Digitális ügyfélszolgálat / 

Környezetvédelem menüpont 
alatt, valamint átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztályán 
személyesen (7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 27-31.) az alábbi 
időpontokban:

Hétfő, szerda,
08:00 – 16:00 óra között.
A pályázattal kapcsolatban 

bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályon, illetve az 74/504–
107-es telefonszámon, vala-
mint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2016. decem-
ber 31-ig Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán sze-
mélyesen, vagy postai úton 
ajánlott küldeményként lehet 
benyújtani. 

 Szekszárd Megye Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

az Egészségügyi Gondnokság (Szekszárd) 
gondnokságvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, 

a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége
értesíti a tagokat és minden érdeklődőt, hogy

2016. november 6-án, vasárnap 15:00 órakor
HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉST tartunk

a Szent István Házban (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69.).
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkön!

Múzeumi programok – 2016 november
November 7., hétfő 14:00 óra
• MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István egyesületi tag vetített képes előadása Jordániáról
• MÚZEUMI MOZAIK PLUSSZ. Képek, filmek, események sorozat – 
Lovas Csilla művészettörténész vezetése Garay Ákos születésének 150. 
évfordulója alkalmából rendezett Ló a lelke. Garay Ákos, a lovak és 
huszárok festője című időszaki kiállításban. Találkozás: 14:00 órakor a 
Vármegyeházi Kiállítás bejáratánál. (Szekszárd, Béla tér 1.).

November 9., szerda 15:00 óra
KEDVENC TÉMÁM – HONISMERET A MÚZEUMBAN
Előadássorozat az Egyed Antal Honismereti Egyesület és a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum közös szervezésében, minden hónap második 
szerdáján a múzeum központi épületének könyvtártermében. Zentai 
András c. gimnáziumi igazgató: Fejezetek a 120 éves Garay János Gim-
názium történetének első száz évéből.

November 10., csütörtök 15:00 óra
SZEKSZÁRDI MÚZEUMBARÁT EGYESÜLET
A szekszárdi alsóvárosi temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjainak 
megtekintése Kaczián János ny. főlevéltáros, helytörténész vezetésével. 
Találkozás: 15:00 órakor az alsóvárosi temető főbejáratánál. A részvétel 
ingyenes.

November 24., csütörtök 15:00 óra
A 2015 októberében megnyílt Tűzoltó Emlékhely megtekintése a szek-
szárdi tűzoltó laktanyában, Czövek Szabolcs tű. törzsőrmester, ötletgaz-
da vezetésével. Találkozás: 15:00 órakor a tűzoltóság bejáratánál (Mikes 
u. 16–22.). A részvétel ingyenes. 

November 30., szerda 15:00 óra
MÚZEUMI ESTÉK
Szétszakadt országok – szétesett birodalmak címmel hirdetjük előadás 
sorozatunkat a 2016/17-ben minden hónap utolsó szerdáján, a múzeum 
könyvtártermében. Dr. Hahner Péter: Észak Dél ellen.
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(01820)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01814)

SC 3  Gőztisztító
44 990 Ft

ÁFA-val értendő

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

Időtartama: 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01818)

BINDER HALBOLT  7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő: 07:00 – 12:00; kedd: szünnap; 

szerda – csütörtök: 07:00 – 15:00; 
péntek: 07:00 – 16:00; szombat: 07:00 – 11:00

Változatlan árukészlettel és minőséggel
várjuk régi és új vásárlóinkat!

( 01832)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01819)

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


