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Komfortosabb szobákban pihenhetnek a hajléktalanok

Határidő előtt adták át a 
május óta bővített, korsze-
rűsített szekszárdi hajlékta-
lanszállót, mivel az önkor-
mányzat célul tűzte ki, hogy  
a jövőben több figyelmet 
fordít a szociális területre. 
Erről is beszélt Szekszárd 
polgármestere, Ács Rezső az 
október 12-én, a létesítmény 
előtt tartott sajtóeseményen.

Az épület alapterülete a korábbi 
60 négyzetméteres férfirészleget 
bővítve – egy 26 fős férfi és egy 

5 fős női egységet kialakítva – 
nagyjából 220 négyzetméterre 
nőtt, amely így 31 fő befogadá-
sára vált alkalmassá. A házba 
újonnan beépített vizesblokkok 
kerültek, amelyek komforto-
sabb fürdési lehetőséget bizto-
sítanak. 

A tavalyi évben 165-en ke-
resték fel a szállót, amely éven-
te átlagban 150-200 fős moz-
gást mutat. A polgármester a 
helyszínen külön megköszönte 
a szekszárdi vállalkozásoknak, 
hogy kivették részüket az épít-

kezésből, új munkalehetősége-
ket is teremtve ezzel. Az átala-
kítás alatt a nyári időszakban 
légkondicionált konténerekben 
szállásolták el a hajléktalan em-
bereket, akiknek tisztálkodá-
si lehetősége is folyamatosan 
megoldott volt. 

Az átalakítás 98,36 millió fo-
rintba került, amelyet az „Adj 
esélyt az elesetteknek!” elne-
vezésű, Széchenyi Terv támo-
gatásával megvalósult pályázat 
keretében kiviteleztek. 

Szűcs László, a szekszárdi 
Hajléktalan Gondozási Központ 
szakmai vezetője közölte: szo-

bákba az ágyak és a matracok 
már megérkeztek, szekrényeket 
is elhelyeznek a fekhelyek mel-
lett. Az új kialakítással húsz főre 
jut öt mellékhelyiség, a korábbi 
emeletes ágyak helyett pedig 
immár normál fekhelyeket ta-
lálunk. A létesítmény új mosó, 
illetve szárítógépet is kapott: 
ezek átlagban napi 10-12 órát 
működnek. Szűcs emlékeztetett 
arra is: korábban 3 szobában 
2-6, illetve 12 főt fogadtak, míg 
jelen állás szerint hat – egyen-
ként 3-4 fős helyiség – várja a 
nincstelen személyeket.  

 – gyimóthy –

Hazánkban 400 ezer embert, 
Tolna megyében sok száz 
gazdát érinthet az állami föl-
dárverés – olyanokat, akik 
szívesen vásárolnának szán-
tóföldet. A kormány a „Földet 
a gazdáknak”-program kere-
tében még a nyár folyamán 
előterjesztette az erről szóló 
tervezetet és döntött.

Az állami földértékesítésre vo-
natkozó jogszabály lényege, 
hogy a három hektár fölötti, 
szántó művelési ágú ingatla-
nokból a kormány nagyjából 
380 ezer hektárt árverési ér-
tékesítés útján ajánl fel a ter-
melők részére. Tolna megye 
vonatkozásában 5872 hektár 
szántót árvereznek el, amely 
225 darab ingatlant jelent – tá-
jékoztatta a sajtót dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott a 
megyei kormányhivatal szek-
szárdi székházában október 
14-én. A jogszabály részletesen 
szabályozza, miként kell lebo-
nyolítani az eljárást, számos 
alkotmányossági, jogi biztosí-
tékot beépítve, amely részben 
a nyilvánosságot, részben pedig 
a gazdák érdekeit szolgálja – 
hangsúlyozta a kormánymeg-
bízott. Azt is meghatározták, 
kik vehetnek részt az árverésen, 
milyen földek kerülnek értéke-

sítésre, illetve arról is rendelkez-
tek: a hirdetménynek miként 
kell kinéznie. 

Horváth Kálmán jelezte: a 
megyei kormányhivatal dol-
gozói az államtitkársággal, a 
miniszterelnökséggel együtt-
működve felkészültek a feladat 
megoldására, a jogszabály el-
készülte előtti kétértelműségek 
pedig pontosításra kerültek. 

Az árverések Tolna megyé-
ben november 23-án indul-
nak: helyszínként a szekszárdi 
Tormai Béla utcai, valamint a 
Keselyűsi úti kormányhivatali 
objektum szolgál várhatóan a 
gazdák számára. Az ingatlanok 
jegyzékét 30 nappal korábban 
nyilvánosságra kell hozni, mely 
lépcsőzetesen történik: így na-
ponta, folyamatosan a Nem-
zeti Földalapkezelő Szervezet 
(NFA) (www.nfa.hu), továbbá 
a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal honlapján tájékozódhatnak 
a földvásárlók a lehetőségekről.

A vevőknek jogi képvi-
selőt is vinniük kell

Az árverésre kerülő ingatla-
nok vonatkozásában az illeté-
kes hivatalok hirdetőtábláján 
meg kell jelennie: milyen terü-
letekről van szó, de, valamennyi 
olyan felhívást is meg kell jele-
níteni, amelyeket az árverésen 

résztvevő gazdáknak szükséges 
tudnia. Az értékesítésen hely-
ben lakó, magyar állampolgár, 
mezőgazdasági tevékenységgel 
foglalkozó, tehát földműves 
természetes személy vehet részt, 
külföldi állampolgárok és cégek 
eleve kizártak. 

A vásárlónak 30 napnál nem 
régebbi okirattal kell rendelkez-
nie, amelyet részben a földhiva-
tal, részben a helyi jegyző állít 
ki. Regisztrációs díjat is fizetni 
kell, illetve igazolni: a vevő az 
árverési érték 10%-át előző nap 
12 óráig befizette egy meghatá-
rozott bankba. Az értékesítésen 
résztvevő személynek jogi kép-
viselővel is rendelkeznie kell, 
mivel a jogszabály ügyvédkény-
szert írt elő. „Nem szociális és 
nem is kárpótlási intézkedésről 
van szó” – szögezte le Horváth 
Kálmán, tudatva egyúttal: a 
földárak meghatározásánál a 
helyben kialakult és szokásos 
vételárakat vette figyelembe az 
NFA. Azért, hogy ne keletkez-
zen hiba, a megállapított árhoz 
képest, a szervezet 10%-kal 
megemelte ezt az összeget. 

Háromtól 650 milliós té-
telig minden előfordul

A felkínált területek között 
akadnak hátrányosabb, tartósan 
víz alatt lévő ingatlanok is: ezek 

vonatkozásában egymillió fo-
rint, vagy a fölötti a meghirde-
tett eladási összeg, míg a magas 
aranykorona-értékkel rendel-
kező földek vonatkozásában 3 
millió forintról beszélhetünk. 
Tolna megyében a legkisebb 
kikiáltási ár 3 millió forint volt, 
amely három hektárt jelent, ám 
létezik olyan földterület, amely 
650 milliós kikiáltási áron indul.

Sajtóérdeklődésre a kor-
mánymegbízott közölte: a há-
rom hektár alatti földekre más 
eljárásrend vonatkozik, kötelező 
értékbecslővel, árverés nélkül, 
egyszerű adásvétellel. Ezeket az 
ingatlanokat az NFA már ed-
dig is értékesíthette. Ellenben a 
három hektár felettiek eladása 
árverésen, jogszabályi objektív 
eljárási feltételek között törté-
nik. Azt, hogy adott gazdának 
mekkora területe van, nem 
vizsgálhatja senki, minimális 
területnagysággal ugyanakkor 
mindenkinek rendelkeznie kell. 
Más a helyzet a felső határral: azt 
ugyanis már előírja a földforgal-
mi törvény, egy-egy gazdálkodó 
maximálisan mennyi földet tu-
lajdonolhat.

Négy hét, két helyszín az 
árverésre

Az árverezésre kínált területek 
kifejezetten szántóföldek, ame-
lyekbe nem esnek bele a Natura 
2000 Ökológiai Hálózat kezelésé-
ben lévő részek. Plusz lehetőség 
azon gazdák számára, akik nem 
rendelkeznek megfelelő vásár-
lóösszeggel, hogy az állam lehe-
tőséget nyújt kölcsönigénylésre: 
ez húsz éves elidegenítési idő-
szakban határozták meg, limitált, 
2,5 %-os kamattal. Kérdésünkre 
Horváth Kálmán közölte: a 225 
ingatlant 4 hét alatt valamennyi 
munkanapon – még szombaton 
is – árverezik, reggel fél 8-tól este 
7 óráig, a már említett helyszíne-
ken. Egy nap nagyjából tíz ingat-
lan kerül árverezésre. 

A magyar állam a szóban 
forgó területekre visszavételi 
joggal élhet: így, aki el akarja 
adni az állami földet, szigorú 
feltételekkel ugyan kiléphet az 
üzletből, ám az állam vissza-
veszi a korábban értékesített 
szántóingatlant.  – gyimóthy –
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Az eső sem tudta meghiúsítani a Gaál László által vezetett „Ifjú 
Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a 
hozzá kötődő „Clark Ádám” Flottilla példaértékű összefogását, 
amelyben szeptember 26-án délelőtt a Keselyűsi csárda előtti 
kőkeresztet és annak környékét megtisztították a növényzettől.
 Gy. L.

FOTÓK: GAÁLNÉ HOFFERCSIK DÓRA

Több ezer hektár kapott zöld utat
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Felújított régi tűzoltószerek 
és -eszközök, egyenruhák, 
relikviák sorakoznak múzeu-
mi rendben az elmúlt héten 
átadott tűzoltóemlékhelyen, 
amely bejelentkezés útján 
a nagyközönség számára is 
látogatható a Mikes utcai dr. 
Boda Vilmos laktanyában. 

A szekszárdi hivatásos tűzol-
tók összefogásával tavaly, Szent 
Flórián napján a lánglovagok 
védőszentjének szobrát avat-
ták fel a Mikes utcai laktanya 
első emeletén. Ekkor fogalma-
zódott meg a gondolat Czövek 
Szabolcs törzsőrmesterben, 
hogy kellene egy hely, ahova a 
tűzoltó hivatással kapcsolatos 
használati- és emléktárgyakat, 
a múltat idéző relikviákat gyűj-
tenék össze. A gondolatot aztán 
példaértékű összefogás követte. 

A kiállított eszközök és fel-
szerelések jelentős része Czövek 
Szabolcs magángyűjteményé-
ből való. A szekszárdi laktanya 
alagsorából is kerültek elő olyan 
felszerelések, amelyek helyet 

kaptak az igényesen kialakított 
tárlaton, miként a nyugállomá-
nyú bajtársak által felajánlott 
darabok is. A tűzoltószekér 
például Velencei István korábbi 
tűzoltóparancsnoknak köszön-
hető. Az 1900-as évek elejéről 
fennmaradt szer a laktanya épü-
lete előtt állt, s ahhoz, hogy fel-
kerülhessen az emeleti kiállító-
térbe, darabjaira kellett szedni. 
Így viszont minden négyzetcen-
timéterét felújították: csiszolták, 
festették, fényezték. Nyolc tűz-
oltó – szabadidejét nem sajnál-

va – több mint egy hónapon át 
dolgozott rajta.

„Az igazgatóság a gondolat 
születésétől kezdődően támo-
gatta az emlékhely létrehozását” 
– mondta dr. Balázs Gábor ezre-
des a pénteki avatóünnepségen. 
A megyei katasztrófavédelmi 
igazgató hozzátette: bizonyára 

van ennél gazdagabb kiállítás, 
de olyan, amiben ennyi szív len-
ne, egész biztosan nincs máshol. 
Az igazgató szerint az emlékhely 
létrehozása nem volt öncélú, a 
tárlatot főként gyermekeknek 
szeretnék megmutatni, hogy 
ízelítőt adhassanak a tűzoltói hi-
vatásról. „Ha egy évtized múltán 
akár csak egy fiatal is az itt látot-
taknak és hallottaknak köszön-
hetően jelentkezik szolgálatra, 
már megérte a fáradságot” – ösz-
szegzett dr. Balázs Gábor, majd 
megköszönte mindenkinek a 

munkáját, aki szabadidejét is fel-
áldozva részt vett az emlékhely 
létrehozásában.

Az ünnepi beszédét követően 
Dobson Tibor dandártábornok, 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnö-
ke, valamint dr. Balázs Gábor 
és Czövek Szabolcs átvágták a 
nemzeti színű szalagot az em-
lékhely bejárata előtt, majd 
Bacsmai László katolikus espe-
res-plébános és dr. Kaszó Gyula 
református lelkipásztor kért ál-
dást az emlékhelyre. 

A tűzoltószövetség az em-
lékhely kialakításában végzett 
tevékenységéért elismerést ado-
mányozott Czövek Szabolcsnak, 
Benedek László Elek, Acsádi Gá-
bor, Halwax Károly és Szombati 
Gábor főtörzsőrmestereknek, 
Tóth Sándor törzszászlósnak, 
Nyul Zsolt zászlósnak, Timár 
József törzsőrmesternek, Lukács 
Balázs századosnak, valamint a 

nyugállományú Velencei István 
ezredesnek, Kaponya György 
zászlósnak, Pálfi Ferenc tör-
zsőrmesternek és Benkő László 
főtörzsőrmesternek. 

Szekszárd város emléklapját 
Ábrahám Sándor alezredes, tűz-
oltóparancsnok vette át Kővári 
László bizottsági elnöktől. A ki-
állítást Réti Rezső muzeológus, 
a Katasztrófavédelmi Központi 
Múzeum munkatársa nyitotta 
meg, Kővári László pedig po-
hárköszöntőjében gratulált az 
emlékhelyhez, majd az ünnep-
ség vendégei, a tűzoltóság és az 
igazgatóság munkatársai Czövek 
Szabolcs tárlatvezetésével tekint-
hették az emlékhely anyagát. 

A tárlat előre egyeztetett idő-
pontban megtekinthető. Beje-
lentkezés: Ábrahám Sándor al-
ezredes-tűzoltóparancsnoknál a 
74/412-422-es telefonszámon.

 F. L./TMKI
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Emlékhelyet rendeztek be a tűzoltók

Kreatív csapatmunkáról szóló 
verseny indul diákok számára

5+1 fordulós KortársPilvax vetélkedőt indít az Ifjúsági Unió 
Szekszárd októberben, melynek témája a jelenlegi magyar tár-
sadalmi problémákat feszegeti – tudhattuk meg Ritter Pétertől, 
az egyesület kommunikációs munkatársától. Kreatív csapat-
munkát, talpraesettséget várnak, illetve a diákok önálló gon-
dolatait szeretnék felfejteni, így nem lexikális tudást igényel, 
hogy valaki eredményesen szerepeljen a megmérettetésen. 

A feladatok kialakításában a 
szervezők úgy jártak el, hogy 
megoldásuk során az osztály-
közösség összetartó ereje és a 
diákok a világról alkotott véle-
ményformáló aktivitása növe-
kedhessen. Az első fordulóban 
a csapatoknak egy jövőképet 
kell „álmodniuk”, kiötleniük, s 
egy logó tervezése, illetve egy 
szlogen kitalálása is feladatuk 
lesz. A nevezési és az első for-
duló beküldési határideje: 2015. 

október 19. Részletek a www.
kortarspilvax.hu oldalon olvas-
hatóak. 

Az első helyezett csapat há-
rom, a második kettő, a har-
madik pedig egynapos osz-
tálykirándulást nyer, emellett 
valamennyi benevezett osz-
tály diákja ajándék pólót kap, 
amelynek kinézete az első fela-
dat során a csapatok közös ter-
vezésében valósul meg. 

 Gy. L. 

Értékes műtárgyakat találtak 
a szekszárdi rendőrök

Visszaadta németországi 
tulajdonosuknak, a kasseli 
egyetemnek a szekszárdi ren-
dőrség azokat a műtárgyakat, 
amelyeket egy másik bűncse-
lekmény felderítése során a 
tolnai megyeszékhelyen talál-
tak. A tárgyak összértéke több 
mint százezer euró. 

A szekszárdi rendőrkapitányság 
munkatársai a német hatósá-
gokkal történt együttműködés 
eredményeként kedden adták át 
a műtárgyakat a kasseli egyetem 
képviselőjének – közölte a ren-
dőrség csütörtökön az MTI-vel.

A rendőrök egy 2012-ben, 
Szekszárdon elkövetett betöré-
ses lopás ügyében indított nyo-
mozás eredményeként tartottak 
házkutatást egy 61 éves helyi 
férfi lakásán még 2013. szeptem-
ber 5-én. A lakásban sok értékes 
műtárgyat találtak, amelyek ere-
detét nem tudta igazolni a férfi.

A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtóügyeletese, Huszi 
Gábor tájékoztatása szerint az 
eljárás során a nyomozók meg-
állapították, hogy az értékek egy 

Németországban elkövetett be-
töréses lopásból származnak.

A kasseli egyetemről ellopott 
festmények, lámpák, ékszerek, 
valamint egyéb tárgyak együt-
tes értéke meghaladja a százezer 
eurót, azaz a 30 millió forintot.

Huszti Gábor az MTI-nek 
elmondta, hogy az eredeti ügy, 
amelyben a szekszárdi férfit gya-
núsították, véget ért, abban nem 
lehetett megállapítani bűnössé-
gét. A műtárgyakkal kapcsola-
tos bűncselekményben játszott 
szerepét a német hatóság által 
folytatott eljárásban fogják tisz-
tázni. Felmerült, hogy egy másik 
magyar állampolgár is érintett az 
ügyben – tette hozzá a szóvivő.

A sajtóügyeletes az MTI kér-
désére kitért arra, igen hossza-
dalmas felkutatni, bizonyítani, 
hogy honnan származhatnak az 
ismeretlen eredetű tárgyak. A 
nemzetközi együttműködésnek 
megvan a protokollja, de Tol-
na megyében nem túl gyakori 
az ilyen eset. A kasseli betörés 
ügyében a további eljárást a né-
met hatóság folytatja le. 

 SZV/MTI

Negyven évvel ezelőtt tették le
a paksi atomreaktor alapkövét

A korhű beszámolók szerint 
a Paksi Atomerőmű eredeti 
alapkövét az I. számú reak-
tor kiásott gödre mellé, egy 
külön aknába helyezték el 
40 évvel ezelőtt, hatalmas 
érdeklődés és számos magas 
rangú állami vezető, így az 
akkori Minisztertanács elnök-
helyettese részvételével. 

Az októberi alapkőletételt meg-
előzően már folyamatosan zaj-
lottak az építkezési munkálatok, 
amelyekben négyszázadnyi hon-
védségi erő is részt vett. Az alap-
követ – annak biztonsága meg-
óvása érdekében – hamarosan 
kiemelték a helyéről, közvetlen az 
egyes reaktor melletti területről – 
ettől kezdve azonban sorsa sokáig 
nem volt nyomon követhető.

Már úgy tűnt, hogy a további 
blokképítések közepette nyoma-
veszett, és csak 1992-ben találtak 
rá egy raktárban, egy ismeretlen 
tartalmú láda felnyitásakor. 1995 
óta ez a történelmi alapkő a Paksi 
Atomerőmű idén húszéves Tájé-
koztató és Látogatóközpontjában 
található, a belefoglalt, korabeli 

relikviákat tartalmazó tárgyak-
kal, dokumentumokkal együtt. 
Az 1975-ös alapkőletétel negyve-
nedik évfordulója apropóján ren-
dezett kis ünnepségen kinyitották 
a kapszulát, sőt újabb dokumen-
tumok, egyéb relikviák kerültek 
bele, majd elhelyezték a dobozt 
az erőmű üzemi területén. Az 
eseményen a Paksi Atomerőmű 
korábbi vezetői közül jelen volt a 
nukleáris cégóriás első irányítója, 
Szabó Benjamin kormánybiztos, 
aki  a beruházás előkészületeire 
is kellő részletességgel emléke-
zett, ott volt az első vezérigazga-
tó, Pónya József, aki a „csikócsa-
pattal” beüzemelte, működtette 
az atomerőműnek a nyolcvanas 
években folyamatosan elkészült 
négy blokkját -  a későbbi „vezé-
rek” közül Szabó József tudott ég 
eljönni az ünnepségre.

Hamvas István a Paksi Atom-
erőmű Zrt. jelenlegi vezérigaz-
gatója köszöntő beszédének vé-
gén megemlítette: nincs messze 
az idő, amikor hasonló okból 
újra összejöhetnek, ez pedig a  
leendő Paks II első reaktorának 
alapkőletétele lesz.  B. Gy.
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Ünnepi gála a Dienesben
Változatos, felettébb igényes 
ünnepi műsort láthatott, aki 
ellátogatott a Dienes Valéria 
Általános Iskola alapításának 
50. évfordulója alkalmából 
rendezett gálaestre a Babits 
Kulturális Központ színház-
termébe. 

Az október 2-án tartott prog-
ramot, amely az iskola ünnepi 
hetének záróeseménye volt, a 
Bartina Néptáncegyüttes fel-
lépése, zenés, illetve mozgás-
művészeti produkciók, Wass 
Albert költemény, visszaemlé-
kezés és magyar kórusművek 
tarkították – az intézmény 
korábbi és jelenlegi diákjainak 
részvételével. Emellett – az 
iskola profilja következtében 
– német nyelvű verses és ének-
kari előadások is színpadra ke-
rültek. A rendezvényen Dienes 
Valéria unokája, Dienes Balázs 
is tiszteletét tette feleségével.

A számtalan meghívottat és 
érdeklődőt az iskola igazgató-
nője, Simon Andrea köszön-
tötte, aki beszédében mindene-
kelőtt a tanoda működésének 
nehézkes indulására is utalt. Egy 
1965-ben íródott napló alapján 
emlékeztetett: „a legkorábbi 
tanerők szorongó szívvel figyel-
ték a nyári időszakban iskolájuk 
építését”, amelybe csupán ’66 
február 8-án költözhettek be. 
Addig a délelőttök a 3. számú, 
a délutánok az 1. számú iskolá-
ban teltek el. Fagyos szél fújt ja-
nuárban, mindent hó borított, s 
majdnem egy hétig tartott, míg 
lovaskocsival sikerült minden 
padot és szekrényt áthordani a 
3. számú intézményből. Itt ola-
jos padló, szénfűtéses vaskályha 
és búrás lámpás világítás várta a 
diákokat, az udvart pedig sáros, 
náddal benőtt tó és mocsár bo-
rította, ahonnan – elbeszélések 
szerint – időnként Faludy János 
igazgató úr húzta ki a vízből a 
gyerekeket. Az intézmény a 
következő évtizedekben látvá-
nyosan bővült, új szárnnyal, 
tornateremmel, faházakkal, 
1983/84-re pedig elérte tanu-
lólétszámának eddigi csúcsát, 

az 1411 főt. Aztán korszerű 
oktatástechnikai eszközök is az 
iskola részei lettek, amelyek az 
élmény alapú tanítás-tanulás 
folyamatában nyújtanak nagy 
segítséget, s, amelyeket jelentős 
pályázatokon nyert az intéz-
mény. A volt 4. számú iskola a 
’70-es évektől a komplex mate-
matika oktatásba, ’84-től a ma-
tematika tagozatos és a német 
nemzetiségi oktatás indításába, 
majd nívó csoportos oktatásba 
kezdett, végül, – a ’90-es évek 
elejétől – a német nemzetiségi 
kétnyelvű oktatásba is bekap-
csolódott. Ekkortájt vette fel az 
iskola a város szülötte, az első 
magyar professzornő, dr. Di-
enes Valéria nevét. „Iskolánk 
erőssége, hogy a matematikán, 

a németen kívül szinte minden 
tantárgyban kiemelkedő ered-
ményeket érünk el, amelyek a 
diákok és felkészítőik közös, 
örömmel és hittel végzett mun-
káját dicsérik” – hangsúlyozta 
az igazgató, kiemelve: értékálló-
nak bizonyultak azok az alapok, 
amelyeket Faludi János korsze-
rű és hatékony, minden újra 
fogékony tantestülete lerakott: 
erre bizton építhettek a későb-
bi igazgatók – úgy, mint Vitéz 
Zsolt és Farkas Pálné. 

Simon Andrea elmondta, 
hite és tudása szerint, elődei 

elkötelezettségével kívánja 
folytatni a vezetés munkáját, 
egyben felhívta a figyelmet 
arra: a kiemelkedő sikereket 
látják a középiskolák is. Éppen 
ezért örömmel fogadják tanít-
ványaikat, akik által „az évek 
során megtapasztalták, építeni 
lehet arra a tudásra, amelyet 
a Dienesből hoznak”. „A nö-
vendékek sikeres életpályáival 
nem csak szűkebb környeze-
tünkben, hanem országosan, 
sőt, a világ távolabbi pontjain is 
találkozhatunk” – jelezte az is-
kola vezetője. Megjegyezte: az 
elődök, a régi kollégák munká-
jának köszönhetően tudnak si-
kereket elérni. Példát állítottak 
a pedagógusról, aki szívvel-lé-
lekkel végezte a rábízott gyer-

mekek nevelését, oktatását, s 
akik példaértékűnek bizonyul-
tak türelemből, bölcsességből, 
hivatástudatból, „évtizedeken 
át teljesítve a nemes szolgá-
latot.” „Féltve őrizzük előde-
inktől kapott örökségünket, 
iskolánk hírét, eredményessé-
gét, valamint belső kohézióját, 
stabilitását, tanítványainkat 
becsületes munkára, felelős 
szintű tudás megszerzésére, 
pozitív jövőkép kialakítására 
sarkallva” – tette hozzá.

Szekszárd polgármestere, 
Ács Rezső méltatva a Dienes 

Iskola pedagógusainak és dol-
gozóinak munkáját, kifejtette: 
sok esetben az iskolának kell a 
család bizonyos feladatait át-
venni, s pótolni azokat az alap-
vető ismereteket, amelyeket a 
gyerekek otthon nem kaphat-
nak meg. „Büszkék lehetünk a 
Dienesre, hogy ezt a szerepet 
pedagógusaik át tudták venni” 
– mondta.

Amint azt a város első em-
bere jelezte: Szekszárd és az 
intézmény kapcsolata sokat 
változott, hiszen a megye-
székhely már csak működ-
tető, nem pedig fenntartó, 
ám – mint mondta – ez a jó 
viszonyt nem változtatta meg: 
Szekszárd továbbra is értékes 
és fontos részének tekinti az 
iskolát. „Próbálunk progra-
mokat közösen elindítani, 
amelyek még jobbá tehetik 
a gyerekek mindennapjait” 
– közölte Ács Rezső, aki fi-
gyelemre méltónak tartotta, 
hogy több iskola vezetője is 
eljött és együtt ünnepelt a Di-
enessel. Ez véleménye szerint 
azt az értéket mutatja, amely 
ötven éven át végig jelen volt 
az iskola működésében. Ez a 
tudást, az arra való szomjat, a 
nyitottságot jelentette, mellyel 
„fel kell vértezni a gyerekeket”. 

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ szekszárdi 
tankerületi vezetője, Gerzsei 
Péter is köszöntötte a jelenlé-
vőket, méltatva az iskola kiváló 
szakmai munkáját, amelynek 
segítségével a tanulók kiemel-
kedő eredményeket érnek el, s 
jutnak tovább országos tanul-
mányi versenyekre. A KLIK 
vezető az e helyről a gimnázi-
umokba felvett tanulók magas 
számáról is említést tett. Ez – 
tette hozzá – annak is köszön-
hető, hogy az iskola mindig is 
élen járt a korszerű tanítási-ta-
nulási módszerek és a haté-
kony tanulásszervezési formák 
elsajátításában. A színvonalas 
műsort követően az évforduló 
tiszteletére a Babits Központ-
ban állófogadást is tartottak. 

 – gyimóthy – 
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„Az öregek még olvasnak – amolyan régi módon”
Több százan tekintették 
meg a megyei könyvtár ok-
tóber 5-11-ig, tehát egész 
héten tartó programjait 
az Országos Könyvtári Na-
pok alkalmából. Lapunk a 
programsorozat apropóján 
kíváncsi volt a szekszárdi 
könyvtáros szakma vélemé-
nyére: mi a helyzet napja-
inkban az olvasással, könyv-
tárlátogatással?

Németh Judit, az intézmény 
nemrég leköszönt igazgatója 
úgy véli, a könyvtárak a tanu-
lás, művelődés, információ-
szerzés és szórakozás közösségi 
terei. Meglátása szerint azonban 
a közgyűjteményeket – a meg-
őrzésre és megosztásra szol-
gáló hagyományos funkciók 
mellett – a digitális szakadék 
csökkentésére szolgáló tanfo-
lyamok, a különböző műhely-
munkák (klubok, szakkörök, 
idegen nyelv tanulása) tudnák 
élőbbé tenni. A könyvtár intéz-
ményének jelentősége továbbra 
is abban áll, hogy „számtalan 
dokumentumot, adathordo-
zót, illetve az emberiség eddig 
felhalmozott kincseit kölcsö-
nözni lehet”. Arra a kérdésre, 
hogy milyen irányba fejlődhet 
a könyvtári rendszer a közeljö-
vőben, Németh Judit kifejtette: 
a 24 órás könyvtár jelentene 
kitörést – lévén, hogy a hagyo-
mányos kölcsönzés háttérbe 
szorult. Az egykori vezető úgy 
látja, a könyvtár az új adathor-
dozók irányába nyitott, hama-
rosan pedig – a digitalizálásnak 
köszönhetően – valamennyi 
szolgáltatás internetes felüle-
ten is hozzáférhetővé válik a 
szekszárdi könyvtárban is. Fel-
hívta a figyelmet ugyanakkor 
arra: a szerzői jogi kérdéseket 
megnyugtatóan kell rendezni 
és törvény által garantálni. Így 
természetesen nem lesz minden 
ingyenesen letölthető, ám vala-
mennyi szolgáltatás már „most 
sem az”. A személyes jelenlétet 
kívánó hagyományos progra-
mokról szólva reményét fejez-
te ki, hogy az író-olvasó talál-

kozók, az ankétok és a tanulás 
könyvtári lehetősége ,,hosszú 
távon megmarad”. 

A kultúrához folytonos tá-
mogatás szükséges, amely 
„technikai, digitális hálót fon 
a könyvtári rendszer köré”. Ez 
utóbbi szerepét az oktatásban, 
kutatásban, a könyvtárosok és 
használók képzésében szüksé-
ges erősíteni – vélekedik Né-
neth Judit. 

A megyei könyvtár helytör-
téneti részlegének olvasószol-
gálati osztályvezetője, Fuchs 
János  úgy véli, e kérdésre a 
választ a „soha nem létezett 
és nem létező esélyegyenlő-
ség” felé való törekvésben kell 
keresni. A szóban forgó intéz-
ménytípus – Németh Judithoz 
hasonlóan vélekedve „ szabad 
hozzáférést biztosít az infor-
mációhoz, archiválja, illetve 
átadja a tudást, valamint annak 
hiteles gyűjtőhelyeként szolgál. 
Éppen azért, mert az internet-
tel ellentétben bármikor visz-
szakereshetőek, ellenőrizhető-
ek az adatok. A könyvtáraknak, 
a hagyományos funkciókon túl 
a közeljövőben döntő szerepük 
lesz a digitalizálásban, illetve a 
fulltext (azaz a teljes szövegű) 
adatbázisok létrehozásában, 
valamint az online szolgálta-
tások terén. Ám – amint arra 
kitért – a „digitálisan írástu-

datlan” személyek támogatása 
is nélkülözhetetlen.

Annak érdekében, hogy az 
emberek közelebb kerüljenek 
a klasszikus értelemben vett 
olvasáshoz, Fuchs János szerint 
„már semmit sem tehetünk”, hi-
szen „ez a hajó elment”. 

„Az olvasás van, volt, lesz, 
csak átalakulását éli” – tette 
hozzá, kiemelve egyúttal: az 
öregek még olvasnak, amolyan 
„régi módon”, míg a fiatalok 
olvasási szokása változik a ré-
giekhez képest, s ez „megállít-
hatatlan”.

A hangsúlyt az elektronikus 
szöveg veszi át, a szépirodalom 
helyett pedig a szakirodalom 
lesz úrrá. Az osztályvezető úgy 
látja, megoldást az olvasókör je-
lentene, mert a „közösségeknek 
híja van” és az „elidegenedés ko-
rát éljük”. Ezért is nehéz megva-
lósítani egy közösségi olvasásél-
ményt adó programot. „Hogy 
mit kellene tenni, meg tudjuk 
mondani, ám azokat nem lehet 
megvalósítani” – érzékeltette a 
helyzetet. A kiutat a szakember 
a lassabb életvitelben, több sza-
badidőben, a műveltség felérté-
kelődésében, illetve a médiából 
zúduló vizuális kultúra túlsú-
lyának megszüntetésében látja, 
melyek mind előremozdítanák 
a hagyományos értelemben 
vett olvasást (is). Ezek azonban 

túlságosan optimista elképzelé-
sek, melyeknek egyelőre nincs 
realitásuk. Előrelépést a felso-
roltakon kívül az ingyenes kö-
zösségi tartalmakban, a közös-
ségi tudástárak létrehozásában 
látja. Az olvasás is több népsze-
rűsítést, marketinget igényelne, 
hiszen látni kell: e tevékenység 
háttérbe szorulása szociális és 
anyagi probléma következmé-
nye is egyúttal – hangsúlyozta 
Fuchs János. 

 Gyimóthy L. 

A fellépők közt a könyvtár 
Széchenyi utcai központi 
épületében egyebek mellett 
Grecsó Krisztián és a Kiste-
hén Tánczenekar oszlopos 
tagja, Kollár-Klemencz 
László zenés irodalmi mű-
sorát láthatta a közönség. 
Rajtuk kívül – immár a tör-
ténelem fonalán – az 1944-
es délvidéki szerb népirtás 
egyik túlélője, Teleki Júlia 
is bemutatta Göröngyös 
utakon című művét, míg 
a közismert, szekszárdi 
származású tábori püs-
pök, Bíró László napjaink 
családi kihívásait hozta 
előtérbe. Volt író-olvasó 
találkozó a nosztalgikus té-
mákat boncolgató Fábián 
Jankával, Tóth Sándor ká-
véművészünk pedig a kávé 
magyarországi kultuszáról 
beszélt, kávékóstolással 
egybekötve. Ráadásként a 
beiratkozási kedvezménye-
iről ismert „Könyves Va-
sárnap” napján a Kárikity-
tyom AntiCeleb ORchestra 
is koncertezett. Mindezen 
túl a gyermekkönyvtárban 
drámapedagógiai foglal-
kozások, mesemondás és 
zenés foglalkozások kötöt-
ték le a kisebbeket, a Szent 
József Iskolaközpontban, a 
Gyakorló és a Comenius 
Iskolában pedig kitelepült 
munkatársak várták a gye-
rekeket nagyszünet-akciók-
kal, interaktív játékokkal.
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Lehetséges-e, hogy elménk képességeit jobban kihasználva 
egészségesebbek, sikeresebbek legyünk? Lehetséges-e, hogy ja-
vuljanak megromlott kapcsolataink? Hogy anyagi biztonságban 

élhessünk? Hogy energikusabbak, jobb hangulatúak legyünk? 
Igen, lehetséges!

Mára már Magyarországon közel 200.000-en végezték el az AGYKONTROLL tanfolyamot. 
Az ő tapasztalataik, az élet legkülönbözőbb területein elért sikereik a bizonyíték és biztosíték erre.

Álljon itt néhány „hétköznapi” példa magyar agykontrollosok beszámolójából:
„Közel 25 kilót kell lefogynom. ... E hétre 4 kiló fogyást programoztam. Ma már 3 kilóval kevesebbet mutatott 

a mérleg. A hiányzó 1 kiló is lemegy hétfő reggelig. S mindezt éhségérzet nélkül, vidáman.” J.-né Sz. Klára
„A programozásaim sorra bejönnek. ... Ennek köszönhetően fi zetésem az utóbbi hónapokban 

már 350.000 Ft (nettó/hó)” P. János
„Cégem, amibe mindent beleadtam, tönkrement. – Már csak a csoda segíthet – gondoltam... Ettől a naptól 

újból elkezdtem agykontrollozni... Kis ötletetekkel becsempésztem a mindennapokba a teremtő gondolatot, és 
a cég életét rendbe hoztam. Olyannyira, hogy a legújabb elkerülendő csapda épp a túlzott sikeresség ... Erre a 

számítógép képernyővédő aranymondása fi gyelmeztet folyton: – Éltél ma már?” N. Katalin

Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.) kerül sor 
a négynapos tanfolyamra november 28-án, 29-én, december 5-én, december 6-án. 

Információ: 74/528-300. Jegyek a helyszínen kaphatók elővételben. Az agykontroll tanfolyam 
pedagógusok és egészségügyi szakdolgozók számára 40, ill. 19 pontot érő akkreditált továbbképzés.

INGYENES ISMERTETŐ  ELŐADÁS: október 27-én, kedden, 17 órakor
(00877)

SZAKEMBERT KERES A BABITS
Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd pályázatot hirdet

közművelődési szakember munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvé-

nyek (kulturális, közösségfejlesztési, képzési és módszertani 
programok) teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolítá-

sa. Pályázatok írása, menedzselése, közreműködés a szakmai 
és pénzügyi elszámolásban. 

Közreműködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében, 
megvalósításában. Pályázati feltételek: főiskola, művelődésszerve-

zői végzettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi mű-
velődésszervezői végzettség, népművészeti, néphagyományokkal 

kapcsolatos, néptáncos rendezvények szervezése területén szerzett 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. • További információ: www.szekszardagora.hu (Ö00100)

MEGHÍVÓ
Szekszárd MJV Önkormányzata, a Magyar Politikai Foglyok 

Szövetsége Tolna Megyei Szervezete és a Babits Mihály Kulturális 
Központ tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerőseit 

2015. október 23-án (péntek)
az 1956-os forradalom 59. évfordulója alkalmából megrendezett

VÁROSI EMLÉKÜNNEP programjaira
Ünnepi program

10:10 Térzene a Szent István 
téren az Alisca Brass Band 

közreműködésével, karnagy: 
Maul Péter.

10:30 Ünnepi műsor és koszo-
rúzás az 1956-os Emlékműnél, 
díszőrség és a történelmi zász-

lók bevonulása
• Himnusz

• Ünnepi beszédet mond: dr. 
Horváth Kálmán kormány-

megbízott.
• Irodalmi összeállítás a Szent 
L. Szakképző Iskola diákjai-

nak előadásában.
• Egyházi áldás
• Koszorúzás

• Szózat – Közreműködik: 
Magyar Nemzetőrség Tolna 
Megyei Szervezete és a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesü-

let Szekszárdi Tagozata
Az ünnepi megemlékezés eső-
helyszíne a Babits Mihály Kul-
turális Központ, színházterem.

16:00 A Szekszárdi Kamaraze-
nekar ünnepi hangversenye a 

Művészetek Házában
Művészeti vezető: 

Földesi Lajos.
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata idén 

is méltóképpen kíván megem-
lékezni az 1956-os októberi 
forradalom eseményeiről.

Az ünnepi műsor 
és a koszorúzás 

2015. október 23-án 
(péntek) 10:30 órakor 

kezdődik a Szent István téri 
1956-os emlékműnél.

Kérjük, hogy a koszorúzási 
szándékot 2015. október 22-ig 

(csütörtök) szíveskedjenek 
 jelezni a Babits Mihály Kultu-
rális Központ információ-szol-
gálatánál. (Tel.: 74/529-610)
A koszorúkat kérjük közvet-

lenül az ünnepség helyszínére 
szállítani.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala és a Babits Mihály Kulturális Központ

Habana Social Club 
A „Buena Vista”, mint életérzés tovább folytatódik. A kubai nép kedvenc zenekarának 

– Habana Social Club – felejthetetlen előadói estje először Magyarországon!

Aki járt már Kubában átélhette azt a páratlan életérzést, amit egy-egy kubai zenekar élő fellépése 
nyújt: felejthetetlen, semmihez sem hasonlítható, különleges élmény. A rendkívül sok megpró-
báltatáson átesett nép életösztöne – a rengeteg könny és fájdalom ellenére – töretlen, minden 

pillanatban az élet feltétlen szeretetét, a boldogság keresését hirdetik, és a kubaiaknak a zene és 
a tánc jelentik az utat a boldogsághoz. Minden daluk egy élet igaz története, olyan egyedülálló 

előadásmódban, amely minden nézőt magával ragad és elrepít a Karibi szigetre. 
A HABANA SOCIAL CLUB a kubai és a latin-amerikai sajtó szerint is, méltó utódja a Buena Vista 

Social Clubnak, legalább annyi fülbemászó slágerrel, mint elődje. Clemente Hechevarria és Rubén 
Gonzalez alapítók szerint: „A kubai nép életéhez, sorsához, emlékeihez egy-egy dal kötődik, amelyek a 

világ minden emberéhez szólnak…”
A magyar koncertturné alatt, a különleges show nézőiként megtapasztalhatjuk a kubai életérzést: 

a HABANA SOCIAL CLUB dalai mellett számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is 
meghallhatjuk. A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek: Flor palida, Chan – 

Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, Che commandante, Guantanamera…
A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az autentikus díszlet, 

a kubai táncosok, a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés 
is felejthetetlenné varázsolják az estét. 

Szekszárdon 2015. november 26-án 
este 7 órakor lesz ez a szuper koncert 

a Babits Mihály Kulturális Központban. 
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu oldalon.

(00878)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szünetel az ügyfélfogadás a 
Tolnai Járási Hivatal 

Kormányablak Osztályán

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy 

a Tolnai Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán 

(7130 Tolna, Hősök tere 2.) 
2015. október 26-án techni-
kai okok miatt az ügyfélszol-
gálati tevékenység szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Szekszárdon is nőtt 
az ingatlanok iránti kereslet

Az idén sem lassult a vidéki 
lakáspiac tavaly kezdődött 
növekedése, az Otthon Cent-
rum hat városra kiterjedő 
elemzése szerint 2015-ben 
20 és 50 százalék közötti 
mértékben nőtt a kereslet a 
tavaly tapasztalt 20-30 száza-
lékos forgalombővülés után. 

Az MTI-hez kedden eljuttatott 
közlemény szerint a növekvő 
forgalom és a vele járó áremel-
kedés sok esetben a befektetői 
keresletre vezethető vissza, de a 
saját célú vásárlások is megsza-
porodtak. 

Az ingatlanforgalmazó társa-
ság elemzése szerint a főváros-
hoz és más nagyobb városokhoz 
hasonlóan megjelent Szekszár-
don a rövid távú bérbeadás, 
mellyel a lakástulajdonosok a 
városba érkező turistákat vár-
ják apartman lakásokkal. Vá-

rosunkban a fürdő és a pincé-
szetek szolgáltatják a turisztikai 
vonzerőt, ami egyre több befek-
tető fantáziáját megmozgatja. 
A téglaépítésű lakások átlagos 
négyzetméterára a városban 
2015 eddig eltelt hónapjaiban 
180-190 ezer forint körül ala-
kult, a panellakásoké 130-140 
ezer forint. 

Pakson a téglaépítésű és a 
panellakások átlagos négyzet-
méterára egyaránt meghaladja 
a 200 ezer forintot, a családi 
házaké pedig 190 ezer forint 
körül van. Hozzátették, hogy a 
város lakáspiacát az atomerőmű 
jelentette stabil, az átlagosnál 
magasabb kereseti lehetőségek 
miatt mindig is a vidéki átlag-
nál magasabb árak jellemezték, 
az erőmű bővítéséről felmerült 
hírek pedig tovább fűtötték a 
város lakáspiacát.

 SZV/MTI
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AGÓRA MOZI
Október 19–21. 17:00 
HOTEL TRANSYLVANIA 
AHOL A SZÖRNYEK 
LAZULNAK
Színes szinkronizált amerikai 
animációs film. Korhatár:12 
év alatt szülői kísérettel! Hosz-
sz: 91 perc.

Október 19–21. 19:00 
LEGENDA 
Színes szinkron+feliratos angol 
akció-thriller. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 131 perc.

Október 22. 17:00 és október 
24–25. 15:00, 17:00 
KÓKUSZ KOKÓ, 
A KIS SÁRKÁNY 3D
Színes szinkronizált német ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 83 perc.

Október 22–25. 19:00 
AZ UTOLSÓ
BOSZORKÁNYVADÁSZ 
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek!

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete 

2015. október 27-én 
13:30 órai kezdettel tartja 

következő előadását 
Szekszárdon a Kórház lila 

épületében.
V. Balla Ágnes előadásának 
címe: Vércukornapló írása 

toll nélkül
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

„AZ ÚJBOROK KEZELÉSE 
és JAVÍTÁSA” 

Október 19-én (hétfő) 17:00 óra
Babits Mihály Kulturális 

Központ, Szekszárd
17:00 2015-ös évjárat rövid 

értékelése: Kővári László 
agrármérnök

17:30 Újborok kezelése és ja-
vítása: Rutka Zoltán INTER-

KER–WEIN KFT.– EGER
18:00 Tájékoztatást tart 

Ferenc Vilmos elnök a Kert-
barát Kör további program-
jairól és jelentkezési lehető-
ségekről: Szent Márton napi 
ökumenikus Újborszentelés, 

Márton napi Borünnep a 
KADARKA ÜNNEPE, XX. 
Jubileumi Vincellérek talál-
kozója, XII. Magyarországi 
Újbor és Sajt Fesztivál Bu-

dapest, Tanulmányút.
Szeretettel vár minden ér-
deklődőt a Kertbarát Kör 

vezetősége.

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 

ezúton meghív minden ked-
ves érdeklődőt

Az élet kezdete, vége, és ami 
közötte van – természetes és 
váratlan krízisek az életúton 
– Gliedné Tillmann Erzsébet 
ápolási igazgató, Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház 

előadására.
Időpont: 2015. október 21. 

(szerda) 16:30 óra 
Helyszín: CIC. Civil Infor-

mációs Centrum
Szekszárd, Béla király tér 6.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2015. október 26-án (hétfő) 

és október 27-én (kedd) 
Halottak Napjára kedvezmé-

nyes áron virág-, gyertya-, 
koszorú árusítást tart reggel

08:00 órától 15:00 óráig 
Szekszárdon az Arany J. utca 
12. szám alatti virágüzletben.

Szeretettel várunk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsa-

ládos vásárlóinkat!

ÁCS REZSŐ polgármester
Október hónapban már nem tart 
fogadóórát. A következő időpon-
tot később közüljük! Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Október 13-
án tartotta. A következő időpontot 
később közüljük! Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., 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 Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (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.)

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 11-ei rejtvényünk megfejtése: Leonard Bernstein, West side story

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 19. hétfő 19:00 – 
Színházterem
Orfeum bérlet, 2. előadás:
Ray Cooney: Ma estére szabad 
a kecó, avagy londoni szextett 
– bulvár burleszk 2 részben, 
a Bánfalvy Stúdió Budapest 
előadásában.

A több éve nyugodt házas-
ságban élő Philipnek teljesen 
felbolydul az élete, mikor egy 
szerető által írt levelet talál a 
nappalijában - feltételezhe-
tően a feleségének címezve. 
Gyanakvásait tovább növeli, 
hogy legjobb barátja Alista-
ir, az élvezetek hajszolásának 
mestere, aki végül még job-
ban kibillenti főhősünket a 
megszokott kerékvágásból, 

ugyanis egyenesen kémkedés-
re sarkallja Philipet a felesége 
után. A probléma csak ott kez-
dődik, hogy Philip a karrierje 
legnagyobb lehetősége előtt 
áll. Egyetlen feladata az lenne, 
hogy egy kiegyensúlyozott, er-
kölcsileg sebezhetetlen, meg-
bízható férj képében mutatkoz-
zon befektetője előtt, ami nem 
tűnik egyszerű küldetésnek, 
tekintve hogy többen is csak 
pajzánkodásra használnák az 
ő nemrégiben felújított lakását.

Szereplők: Hujber Ferenc, 
Kiss Ramóna, Görgényi Fru-
zsina, Gesztesi Károly, Vanya 
Tímea, Száraz Dénes, Bugár 
Anna, HarmathImre, Bánfal-
vy Ági, Nagy Enikő. Rende-

ző: Horváth Csaba. Jegyárak: 
3300-3500 Ft.

Október 30. péntek 17:00 – 
Bakta galéria
Gyurgyonovics Gyula szobrász 
kiállítása

A 60 esztendős Gyurgyono-
vics Gyula szobrainak anyagai 
fák, gyökerek és kövek. Alko-
tásaiban az emberi tulajdon-
ságokat, valamint az ember és 
környezete kapcsolatát örökíti 
meg. A kiállítást megnyitja: 
Kondor Katalin újságíró. Köz-
reműködnek: Korbuly Péter és 
a Pántlika zenekar. A kiállítás 
megtekinthető: november 13-
ig, hétköznapokon 10–18 óráig. 
A belépés díjtalan.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör

Vezetősége értesíti a tagokat 
és minden érdeklődőt,

hogy a nagy sikerre való 
tekintettel

2015. október 21-én, szerdán
reggel 8 órától 15 óráig

újra
KEDVEZMÉNYES VÁSÁR
lesz a Szent István Házban 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69-

71).
A vásáron az alábbi termé-

keket lehet vásárolni:
•  koszorúk Halottak  

napjára,
• alma,
• burgonya,
• fokhagyma,
• termelői méz,
• új törött fűszerpaprika,
• vöröshagyma.

További információ, illetve 
előjegyzés: 

Horváth Jánosné, Edit
Tel.: 74/313-175 vagy 

20/52-46-820
horvathne.edit@citromail.hu

A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület 
rendkívüli közgyűlését tart az egyesület 

Szekszárd, Béla király tér 9. sz. alatti székhelyén (plébánia) 
2015. október 26-án (hétfő) 17:30 órai kezdettel 

Napirendi pontok:  
1. A Szekszárd Alsóvárosi Hagyományok címen benyújtott és 
csökkentett összeget nyert NEA-15-M-810 pályázatról döntés:  
a.) A kért 3,5 millió forint helyett elnyert 1,0 millió forintból  

megvalósítani kívánt témák kijelölése.
b.) Az elnökség felhatalmazása a szükséges saját erő 

átcsoportosítására.
c.) A támogatás lemondása.

2. Az elnökség  kétéves mandátuma lejárt:
a.) A módosított alapszabály szerint új elnökséget lehet jelölni 

és választani.
b.) A közgyűlés az eddigi elnökség tagjait újraválasztja. 

3. Egyebek.
 

Amennyiben a 2015. október 26-án (hétfő) 17:30 órai  
közgyűlés határozatképtelen, az ismételt közgyűlés

2015. október 26-án 19:00 órakor kerül megtartásra 
(a Kórház Kápolnai esti mise után) az Egyesület 
Szekszárd, Béla király tér 9. sz. alatti székhelyén, 

az előzővel azonos napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes.
A közgyűlésen számítunk megjelenésére! 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 1 fő gombavizsgáló szakellenőr 
munkatársat keres piaci gombavizsgáló feladat ellátására.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előny: szakmai tapasztalat.

A pályázatokat személyesen a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. irodájába 
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.), vagy e-mailben az  

ugyfelszolgalat@vagyon.t-online.hu e-mail címre várjuk. 
Beküldési határidő:  2015. november 15. 10:00 óra

(Ö00102)

Pszichológia mindenkinek
Holló Eszter jógaoktató, dúla: 
„A tudatos nő” a 21. század-
ban, avagy hogy látják Önök 

férfiak (is)?
2015. október 21-én 17 órától 
a Szekszárdi zeneiskola nagy-
termében ingyenes előadást 
szervez a Kristály Lélekvédő 
Egyesület! Adományaikkal a 

Balassa János Kórház Pszichi-
átriai osztály beteginek alkotó 

munkáját segíthetik!
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KortársPilvax Őszi tábor – Legyen véleményed!

Őszi tábort szervez az Ifjúsági Unió Szekszárd október 23-27. között 
Alsómocsoládon, ahova 14 és 24 év közötti Tolna megyei fiatalokat várnak. 

A szervezők gondoskodnak róla, hogy az öt nap során senki ne unatkozzon: a 
résztvevők kipróbálhatnak egy repülőgép szimulátort, megkereshetik a kiutat 

egy szabaduló-szobából, ellátogathatnak a Bikali Élménybirtokra, részt vehetnek 
éjszakai túrán és számháborún, valamint drámapedagógiai foglalkozásokon. 

A tábor célja, hogy a fiatalok aktívabbá váljanak városukban, iskolájukban és köz-
vetlen környezetükben, valamint hogy véleményt formáljanak az őket körülvevő 

világ társadalmi problémáiról.
A KortársPilvax tábor az IFU Jövő-Képes Fiatalok projektjének keretén belül 

valósul meg, aminek fő célkitűzése, hogy a kritikus gondolkodást és a társadalmi 
érzékenységet erősítse innovatív közösségi események szervezésével, hozzájá-
rulva ahhoz, hogy a szekszárdi és a térségben élő fiatalok tudatos állampolgár-

ként, aktív közösségi szerepet vállaljanak.
Jelentkezni elektronikusan lehet az ifu@ifu.hu-s címen.

Részleteket a www.ifu.hu oldalon 
olvashatnak az érdeklődők!

(00881)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap október 19-től október 23-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00872)

október 19. október 20. október 21. október 22. október 23.

„A”

Palócleves Kar� olleves Tarhonya leves Csontleves –

Vaníliás
csiga

Rántott csirke-
szárny, rizi-bizi, 

savanyúság
Töltött paprika,
főtt burgonya

Vasi pecsenye,
burgonyapüré,

savanyúság
–

„B”

Zellerkrémleves Kar� olleves Tarhonya leves Csontleves –

Brassói aprópe-
csenye, pirított 

burgonya,
savanyúság

Francia 
sertésborda, 
savanyúság

Vadas 
marharagu, 

spagetti
Rakott 

brokkoli –

„C”

Palócleves Kar� olleves Tarhonya leves Csontleves –

Diós-mákos 
metélt

Lecsós pulyka-
ragu, tészta

Májjal töltött 
sertéskaraj,

sárgarépás rizs, 
savanyúság

Kelkáposzta 
főzelék,
vagdalt

–

(Ö00101)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Ács Anna is válogatott kerettag lett

Sűrű heteken, hétvégéken van túl a 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE csapata. In-
ger Nikoletta és Jámbor Attila tanítvá-
nyai nemzetközi és hazai vizeken gya-
rapították a klub amúgy is tekintélyes 
éremgyűjteményét.

Szeptember utolsó hétvégéjén Pozsonyban, a 
Hargasov Memorial maraton versenyen állt 
rajthoz az SZKKSE nyolcfős, ifjúsági és serdü-
lőkorú versenyzőkből álló csapata. A 4 napos 
viadalon a jelentős pénzdíjaknak köszönhe-
tően erős nemzetközi mezőny gyűlt össze. 
Az ifjúsági versenyzőkre az első napon 27, 
a másodikon 18 km várt, majd egy pihenőt 
követően a záró napon újabb 17 km-et kellett 
evezni. A közelmúltban Győrött világbajnoki 

ezüstérmet szerzett szekszárdi páros tagjai ez-
úttal egyéniben versenyeztek: Nagy Viktória 
győzött, míg Korsós Zsófia a 2. helyet szerezte 
meg. Az ifjúsági fiúk mezőnyében Pozsonyi 
Bence a 8., Märcz Tamás a 9., míg Korsós Zol-
tán a 10. helyen zárta a viadalt.

Keretfeltöltő, Sukoró
Az október első hétvégéjén megrendezett 

versenyen a korosztályos válogatott keretek-
be juthattak az egyes számok első és második 
helyezettjei. A Szekszárdi KKSE eddig négy 
kerettaggal rendelkezett (Ádám Alexa, Nagy 
Viktória, Korsós Zsófia, Müller Bence), hoz-
zájuk csatlakozott most a kölyök MK-1-ben 
diadalmaskodó Ács Anna. Az évek óta kivá-
lóan versenyző, nagyon tehetséges és rend-
kívül jó fizikummal rendelkező sportoló 
méltán lett kerettag. Sport iránti alázata és 
edzésmunkája alapján a 13 éves kajakos lány 
a jövő egyik nagy ígérete. Anna számában 
nagy finisben lett 3. Csizmazia Dóra, aki így 
egy hajszállal lemaradt a kerettagságról. A 
még kölyök korosztályú Ádám Alexa ezúttal 
a serdülők K-1 500 m-es számában méret-
tette meg magát, és kiváló versenyzéssel a 2. 
helyen zárt. A fiúk közül Takács Márk (K-1 
serdülő) az 5. helyen ért célba, míg Mercz 
Marcell (kölyök K-1 1000 m) 9. lett. A kor-
osztályos válogatottak edzőtáborai október 
végén kezdődnek Dunavarsányban.

Népszerűsítő maraton, Tolna
Az elmúlt hétvégi, szokásos tolnai évad-

záró versenyről sem hiányoztak az SZKKSE 
sportolói. A nagy létszámú csapat 8 arany-, 

6 ezüst- és 6 bronzéremmel zárta a viadalt, 
és idén is a szekszárdi klub versenyzőit szó-
lították leggyakrabban a dobogó legfelső 
fokára. – fl –

Eredmények: Kezdő, fiú MK-1 2000 m: 3. 
Deli Bence, 4. Mészáros Hunor, 6. Havle 
Botond és Simon Iván. Leány, MK-1 2000 
m: 2. Buri Petra.

Kölyök III., leány K-1 4000 m: 1. Ács 
Anna. MK-1 4000 m: 1. Csizmazia Dóra. 
K-2/MK-2 4000 m: 1. Ács Anna-Csiz-
mazia Dóra. Fiú K-1 4000 m: 6. Müller 
Bence. III-IV. fiú, K-2 4000 m: 6. Czemmel 
Bálint-Jávor Péter. K-1 4000 m: 2. Müller 
Dániel, 6. Jávor Péter. IV. leány K-1 4000 
m: 1. Ádám Alexa, 4. Bartos Zsófia.

Gyermek I., fiú MK-1 4000 m: 3. Horváth 
Tamás, 4. Jávor Bence, 6. Turgonyi Olivér. 
MK-2 4000 m: 4. Horváth Tamás-Jávor 
Bence. Leány, MK-1 4000 m: 5. Märcz Kata. 
Gyermek II. fiú, MK-1 4000 m: 1. Müller 
Bence, 5. Balogh Zalán. Leány, MK-1 4000 
m: 3. Kiss Virág.

Serdülő V-VI lány, K-1 4000 m: 1. Nagy 
Viktória, 2. Balogh Zsófia, 3. Ádám Alexa, 
4. Korsós Zsófia. Fiú, K-1 4000 m: 3. Bod-
nár Balázs, 6. Takács Márk. K-2 4000 m: 
2. Takács Márk-Horváth Ádám.

Ifjúsági VII-VIII lány, K-1 4000 m: 1. 
Nagy Viktória, 2. Korsós Zsófia, 4. Balogh 
Zsófia. Fiú, K-1 4000 m: 2. Korsós Zoltán, 
3. Pozsonyi Bence, 4. Szekeres Zsolt, 5. 
Bodnár Balázs, 6. Märcz Tamás.

Ács Anna is kerettag
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Li Fen volt a győztes SZAC vezére
Győzelemmel kezdte Bajnokok Ligája 
szereplését a Szekszárd AC női asztalite-
nisz-csapata, amely a hétvégén, hazai pá-
lyán 3:1-re nyert az osztrák Ströck ellen.

Előzetesen ugyan a Boros Tamara által irá-
nyított, 2012-ben BL-döntőt játszó Ströck 
számított a mérkőzés esélyesének, ám a 
szekszárdiak ezzel nem foglalkoztak, és 
igen értékes győzelemmel rajtoltak a legní-
vósabb nemzetközi sorozatban. 

A szülés után a közelmúltban visszatért Li 
Fen – aki svéd színekben negyeddöntős volt 
az Európa-bajnokságon – az ukrán védőjá-
tékos, Bilenko legyőzésével juttatta előny-
höz a Szekszárdot. Úgy tűnt, a folytatás is 
a hazaiak szája íze szerint alakul, hiszen a 
SZAC kínai játékosa, Yu Yang már 2:0-ra 

vezetett, ám az osztrákok legjobbja, a világ-
ranglistán 23. japán Hirano nagy csatában 
fordítani tudott. 

Kiélezett küzdelmet hozott a harmadik 
mérkőzés is, amelyen Lovas Petra döntő 
játszmában múlta felül a svéd Ekholmot. 

A BL-meccs előtti napon, a Kecskemét 
elleni 6:2-es Extra Liga sikerrel melegítő 
Li Fen jól kezdett, s bár Hirano egyenlített, 
a folytatásban a szekszárdiak légiósa kon-
centrált jobban, s így az ötödik mérkőzést 
már nem is kellett lejátszani.

A Szekszárd október 17-én, szombaton 
a spanyol Cartagena vendégeként játszik a 
Bajnokok Ligája második fordulójában.

Női Bajnok Ligája, B-csoport, 1. fordu-
ló: Szekszárd AC–SVNO Ströck (osztrák) 
3:1. Li Fen–Bilenko 3:0 (11:8, 11:7, 11:8), 

Yu Yang–Hirano 2:3 (11:7, 11:5, 8:11, 4:11, 
6:11), Lovas–Ekholm 3:2 (11:7, 8:11, 12:10, 
9:11, 11:9), Li Fen–Hirano 3:1 (12:10, 9:11, 
11:7, 11:9). 

 – fl –
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Bravúros KSC-siker az első hazain
Hatalmas csatát és szekszárdi győzelmet 
hozott az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
első hazai mérkőzése, melyen a PINKK-
Pécs 424 volt a vendég.

Fogadkoztak ugyan a hazaiak, hogy a nyitó 
fordulóban, Sopronban elszenvedett vere-
séget követően megszorongatják a jó erők-
ből álló PINKK-Pécs 424 gárdáját, ám ami 
az első negyedben történt, arra talán még a 
legoptimistább KSC-drukkerek sem számí-
tottak. A szekszárdiak Demirovics és Theo-
doreán kosaraival 6 pontos előnyt gyűjtöttek 
a nyitó negyed derekára, majd a játékrész 
végéig tíz egységre hízlalták a különbséget. 
Az amerikai center, Barber első kosarával 
már 29-17-re mentek az atomosok, amikor 
a Pécs a Drammeh, Tulstull, Handy légiós 
trió pontjaival nagyobb sebességre kapcsolt, 
és a nagyszünetig négy egységet faragott 
hátrányából. A szekszárdi előny a harmadik 
negyedben folyamatosan olvadt, és a brit 

Handy kosarával a 28. percben először ve-
zettek a látogatók (44-45). 

A záró játékrész elején még fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, aztán Scsekics közel 10 
méterről dobott hármasa megadta a jelet a 
hazaiakak. A szerb irányító mellett Mansa-
ré és a Studer lányok feleltek a pontokért, 
míg a palánkok alatt Őri és Demirovics 
szorgoskodott. A nagyot küzdő, ellenfelé-
nél kétszer annyi támadó lepattanót gyűjtő 
KSC még azt is elbírta, hogy a Sopronban 
kisebb sérülést összeszedő ukrán válogatott 
Rimarenko ezúttal pont nélkül maradt.

– A lányok nagyon akarták bizonyítani 
– elsősorban saját maguknak –, hogy nem-
csak egy félidőn át tudnak jól játszani, mint 
tették azt Sopronban, hanem akár negyven 
percig is. A győzelem nem sikerülhetett vol-
na nagyszerű közönségünk nélkül – értékelt 
a lefújás után Magyar Gergely vezetőedző. 

Női kosárlabda NB I, 2. forduló: Atom-
erőmű-KSC Szekszárd–PINKK-Pécsi 424 

63-55 (25-15, 14-18, 9-19, 15-3). Szekszárd, 
400 néző. Vezette: Jakab, Rácz, Kovács. Szek-
szárd: Scsekics (8/3), Studer Á. (10), Theo-
doreán (10), Őri 6/3, Demirovics (11). Csere: 
Mansaré (6), Studer Zs. (3), Barber (9), Ta-
mis (-), Rimarenko (-). Vezetőedző: Magyar 
Gergely. A PINKK legjobb dobói: Drammeh 
(20/3), Tunstull (13), Handy (10).   – fl –
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FUTSAL. Kitűnően helytállt a Szekszár-
di UFC női futsalcsapata a válogatott 
játékosokkal felálló Hajdúböszörmény 
vendégeként. A második játékrész ele-
jén még egyenlő volt az állás (3-3), a 
hajrában azonban felülkerekedett az 
esélyesebb hajdúsági csapat (6-4). A 
szekszárdiak góljait Horváth K. (3) és 
Schlotthauer szerezte.

KÉZILBADA. Negyedik mérkőzését is 
megnyerte a Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC csapata, amely az NB I/B-s bajnok-

ság hétvégi fordulójában Érden győzött 
magabiztosan (17-40). Tabajdi Ferenc 
edző csapatából a rutinos játékosok – a 
8 gólos Fauszt és Reisch, valamint az 5 
találatig jutó Gulya – mellett a fiatalok, 
Tauker Eszter és Szalai Szonja is meg-
hálálta a bizalmat. A másfél év kihagyás 
után visszatérő Weigel Zita négyszer ta-
lált be az érdi kapuba. A Gólyák kedden 
a Magyar Kupában az NB II-es Tolna 

vendégeként arattak 34-15-ös, fölényes 
sikert, s ezzel tovább léptek a sorozatban.

LABDARÚGÁS. A hajrában bekapott gól 
pecsételte meg a Szekszárdi UFC NB III-
as labdarúgó csapatának sorsát a bajnok-
ság 11. fordulójában. Szabolcska góljá-
val egészen a 87. percig úgy tűnt, Nagy 
Tamás edző gárdája lezárja tíz forduló 
óta tartó rossz sorozatát, ám a hajrában 
másodszor is betalált a Dunaharaszti. Az 
UFC továbbra is pont nélkül áll a közép-
csoport utolsó helyén.

SPORTHÍREK

Fogyatékkal élőknek 
rendezett sportnapot 
a Magyar Speciális 
Olimpiai Szövetség a 
szekszárdi városi sport-
csarnokban. A megye-
székhelyről, Regölyből, 
de még Kiskunfélegy-
házáról és Szigethalom-
ról is érkeztek részt-
vevők a középsúlyos, 
súlyos, halmozottan 
sérült, illetve mozgá-
sukban akadályozott gyermekek és felnőttek számára a versenyzés él-
ményét nyújtó rendezvényre. A résztvevőknek az egyes állomásoknál a 
Garay gimnázium diákjai segédkeztek.  Fekete
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00867)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(00882)Eng. szám: E-000304/2014

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

(00868)

Október 22. (csütörtök) 17:00 óra
Milyen vagyok valójában? 

Az önismeret kérdése 
Előadó: Farkas Szabolcs, tanár

Október 29. (csütörtök) 17:00 óra
Belső békességünk kulcsa 

Előadó: Morvainé Bíró Ildikó, tanár

November 5. (csütörtök) 17:00 óra
A XXI. század népvándorlása; 
társadalmi folyamatok- egyéni 

válaszok 
Előadó: Balogh Gábor lelkész, 

politológus

November 12. (csütörtök) 17:00 óra
Kiben, miben bízhatunk? 

Van-e biztos alap, amire életünket, 
jövőnket építhetjük? 

Előadó: Pongrácz Róbert katolikus és 
protestáns teológiát végzett lelkész

Helyszín: Szekszárd 
Scarabeus rendezvényterem, 

Béla király tér 5. 
Részvételi díj: 300 Ft

(00880)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(00865)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi  télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig minenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

Október 19. (hétfő), 9.00–16.00 óráig.


