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Jogsegély a távhőszolgáltatás károsultjainak
Ígéretéhez híven jogi segítsé-
get nyújt a város az Alfa-Nova 
Kft. volt ügyfelei részére. Az 
ehhez szükséges megbízási 
szerződést szerda délután 
írta alá Ács Rezső polgármes-
ter és dr. Molnár Péter ügy-
véd a témában tartott sajtó-
tájékoztató keretében.

Hosszú folyamat indult el au-
gusztus 18-án, amikor a szek-
szárdi képviselő-testület egy-
hangú szavazással döntött az 
Alfa-Novával kötött szerződés 
felmondásáról. Az önkormány-
zat a szolgáltatás ellátásával a 
Vagyonkezelő Kft-t bízta meg, 
amely az Alfa-Nova dolgozóit 
átvéve folyamatosan, fennaka-
dás nélkül biztosította az ellá-
tást. A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
szeptember végén kiadta a cég 
számára a távhőszolgáltatói és 
termelői működési engedélyt 
– ezzel egyidejűleg a korábbi 
szolgáltatóét visszavonta –, s 
ezzel a jogi helyzet is egyértel-
művé és tisztává vált. Az Alfa 
Nova ennek ellenére levelekkel 
bombázta a szekszárdi fogyasz-
tókat, sőt számlát is kibocsátott 
a szeptemberi hónapra, amely-
lyel megtévesztette a lakosságot.

Amint arra Ács Rezső em-
lékeztetett:  a döntés megho-
zatalakor megígérték, hogy 
jogi segítséget nyújtanak a 

szekszárdiaknak a vitás kérdé-
sek rendezéséhez, s ennek jogi 
hátterét most dr. Molnár Péter 
ügyvéddel meg is teremtik. A 
polgármester elmondta: akik 
ajánlott levélben emeltek ki-
fogást az Alfa-Nova Kft-nél az 
elszámoló számla alapján ré-
szükre visszajáró összeg miatt, 
azok közül sokan visszakapták a 
pénzt a társaságtól. A tapaszta-
latok alapján érdemes megpró-
bálni így érvényesíteni a követe-
lést. Amennyiben ez nem vezet 

eredményre, vagy – a lakossági 
fórumok, rendszeres tájékozta-
tók ellenére - mégis befizették 
a szeptemberi számlát az Alfa 
Novának, amit most visszakö-
vetelnének, akkor érdemes fel-

keresni dr. Molnár Pétert, aki 
január 31-ig, heti két alkalom-
mal várja az ügyfeleket. Szerdán 
14 és 16 óra között a déli fű-
tőműben, a Sárvíz utca 4. szám 
alatt, csütörtökön pedig 9 és 11 
óra között a Vagyonkezelő Kft. 
Bezerédj utca 2. szám alatti épü-
letében fogadja az érintetteket. 
A fogyasztók a megjelölt idő-
pontokon kívül is felkereshetik 
a távhőszolgáltató Sárvíz utcai 
ügyfélszolgálatát, ahol segítenek 
az adatok felvételében. Azok is 

felkereshetik az ügyvédet, akik 
kaptak számlát az augusztus 18-
tól szeptember 30-ig vonatkozó 
időszakra, de azt nem fizették 
be az az Alfa-Novának. Ebben 
a helyzetben ugyanis szük-

ség lehet a számlát kifogásoló 
írásos reklamációra. A most 
megkötött megbízási szerződés 
alapján az ügyvédi költségeket a 
város állja, az ügyfeleknek csak 
az esetleg felmerülő eljárási dí-
jat, illetéket kell kifizetni.

A Vagyonkezelő Kft-nél si-
keresen lezajlott a számlázási 
program tesztüzeme, s az au-
gusztusi fél hónapra és szep-
temberre már ki is küldték a 
számlákat. Hamarosan pos-
tázzák az októberit is, amely a 
fentiekkel kapcsolatos informá-
ciókat is tartalmaz majd.

Ács Rezső a tájékoztató végén 
újra kiemelte: az önkormányzat 
azért vállalta ezt a lépést, mert 
az Alfa-Nova nem tudta min-
den kétséget kizáróan igazolni 
és garantálni, hogy képes lesz 
biztosítani a szolgáltatást. A 
szolgáltatás biztonságáért fele-
lős önkormányzat pedig egy-
szerűen nem kockáztathatta 
meg azt, hogy a tél közepén 
mintegy 16 ezer szekszárdi la-
kos melegvíz és fűtés nélkül 
maradjon. A távhőszolgáltatás 
ellátása az átvétel óta zavarta-
lan, és a zökkenőmentes átállás-
ban nagy szerepe volt a korábbi 
szolgáltatótól átvett 58 dolgozó-
nak, akik az elmúlt időszakban 
gyakran éjt nappallá téve tevé-
kenykedtek. 

 - fl -

„Ne engedjük, hogy a hősök kikopjanak életünkből!”
Száz éve már javában zajlott 
az első világégés, hetven éve 
pedig a II. világháború zárult 
le. A két embertelen pusztí-
tás helyi áldozatainak em-
lékére tartottak november 
2-án halottak napján  a szek-
szárdi alsóvárosi temetőben 
megemlékezést, ahol többek 
közt Szekszárd polgármeste-
re, Ács Rezső, valamint Bíró 
László püspök osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel. 

A rendezvény kezdeményezője 
Bíró püspök volt, akinek a hely-
színen Bacsmai László espe-
res-plébános megköszönte, hogy 
szorgalmazta a megemlékezés 
létrejöttét, egyúttal köszönetét 
fejezte ki a városvezetés, illetve az 
alsóvárosiak hozzáállásáért, se-
gítőkészségéért is. Amint arra az 
esperes felhívta a figyelmet: ha-
lottak napján azokra a szerette-
inkre gondolunk, akik elköltöz-
tek a földi lét világából, s hitünk 
szerint a tisztulás állapotában 
vannak, várják imáinkat, segít-
ségünket. Ugyanakkor azokra is 
emlékezünk, akiket szeretteink 

nem kísérhettek utolsó útjukra, 
sírjukra soha nem került virág, 
soha nem gyújtottak rajta gyer-
tyát: ők a háború áldozatai, akik 
idegen földön a hazáért, értünk 
ontották vérüket.

Az eseményen Ács Rezső 
polgármester úgy fogalmazott: 
a hősök kezdenek kikopni éle-
tünkből: a mi feladatunk, fele-
lősségünk, hogy ezt ne hagyjuk, 
ne engedjük. ,,Amikor lehetősé-
günk nyílik rá, álljunk meg egy 
pillanatra és próbáljunk meg 
rájuk emlékezni. Átértékelni 
mindennapjainkat, életünket 
és arra gondolni: milyen fiatal 
emberek áldozták fel életüket 
Magyarországért, hazánkért” 
– hangsúlyozta. Szekszárd első 
embere örömét fejezte ki, hogy 
sok fiatal is megjelent a rendez-
vényen, hiszen – mint mondta – 
számukra a történelem sokszor 
csupán távolinak tűnő esemé-
nyek sora.  Éppen ezért lénye-
ges, hogy irányukban is megért-
hetővé tegyük, mit jelentett az, 
amikor velük egykorú fiatalok 
elmentek otthonukból, majd 

soha többé nem tértek vissza, 
hősként áldozva fel életüket. 

„Sokat köszönhetünk nekik 
– annak az erőnek, amely őket 
jellemezte. Ez az erő bennünket 
is segít abban, hogy céljainkat 
megvalósítsuk a közösségért, 
Szekszárd város érdekében” 
– mondta a polgármester, aki 
ígéretet tett arra, hogy a város 
nagyobb figyelmet fordít az I. 
világháborús temetői parcellára, 
amelynek emlékművét az idő 
már igencsak kikezdte. Éppen 
ezért – tette hozzá – bízik ben-
ne, hogy a jövő ilyenkor tartan-
dó megemlékezésen már egy új 
mementót is avathat Szekszárd. 

A szekszárdi világháborús 
parcellában ellenség és barát 
együtt van: magyar, olasz, szerb 
katonák, akik már nem hábo-
rúznak – megbékéltek egymás-
sal. Erről Bíró László püspök 
beszélt, kitérve arra is: egy há-
borút mindig az önzés indít el. 
Mint fogalmazott: az ember nem 
önmagában a világosság, az kap-
csolataiban jelentkezik. Hangsú-
lyozta: Szekszárdon legelőször 
– a Szent István téri szobrot 
megelőzően – az alsóvárosi te-
metőben állítottak emlékművet 
az I. világháborúban elesettek 
emlékére, ám a II. világháború-
ban életüket vesztettek számára 
sokáig nem épülhetett mementó. 
Véleménye szerint valamennyi 
háború ősoka az önzés, amely-
hez eszköz a fegyverkereskede-
lem is, legmélyében pedig Isten 
tagadása áll. Bíró püspök szerint 
meg kell találnunk a forráshoz 
visszavezető utat, ahol „még 

megvolt az emberi méltóság” 
– utalt a megemlékezések fon-
tosságára. Jelenünk kapcsán ki-
emelte a párbeszéd fontosságát, 
egyben aláhúzta: a hősök em-
léke bennünket is hív a máso-
kért való életre – arra, hogy az 
önzésen, az individualizmuson, 
önmegvalósításon felülemelked-
hessen az ember. 

Mint mondta, április 4-e, az 
egykori kommunista ünnep, 
amely szerint hazánkban a szov-
jet csapatok által hivatalosan 
véget ért a II. világháború, két 
szempontból is hazug volt:  nem 
jelentett felszabadulást, s nem 
akkor fejeződtek be a harcok… 
Az I. világégésben Szekszárdról 
az egykori olasz fronton találha-
tó Doberdóba, vagy Szerbiába, 
Galíciába eltávozott katonákat 
felemlegetve kifejtette: fontos, 
hogy a város ne felejtse el hőseit, 
hiszen „az emlékezés az éltető 
szikra, amely őket mozgatja”. 

Az eseményen Kálóczi And-
rea előadóművész Gyóni Géza 
Csak egy éjszakára… című ver-
sét mondta el, zárásként Kollár 
Tamás kántor közreműködé-
sével a Boldogasszony anyánk 
dallamai csendültek fel. Dr. 
Haag Éva alpolgármester, Ács 
Rezső polgármester, valamint 
Csillagné Szánthó Polixéna, a 
humánbizottság elnöke koszorút 
helyezett el, illetve meggyújtotta 
az emlékezés lángját a világhá-
borús parcella mementójánál. 
Őket a Tolna megyei katasztró-
favédelem képviselői és a jelenlé-
vők követték a tiszteletadásban. 
 – gyimóthy –
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November 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leve-
résének 59. évfordulóján Szekszárdon is néma főhajtással, gyer-
tyagyújtással emlékeztek meg az áldozatokról. A Szent István téri 
‚56-os szobornál tartott összejövetelen számos szekszárdi polgár-
ral együtt jelen volt Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, dr. Haag 
Éva alpolgármester, Kővári László, az önkormányzat gazdasági és 
pénzügyi bizottságának elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna hu-
mánbizottsági elnök, Máté Péter polgármesteri tanácsos, valamint 
több kormánypárti városi képviselő is.  Gy. L.

Ismét Márton-nap a Béla király téren
Másodszor kerül megren-
dezésre Szekszárd főterén a 
jövő hétvégén a Márton-napi 
gourmet fesztivál, mely a ta-
valyi évhez hasonlóan a szek-
szárdi turisztikai szervezetek, 
éttermek, borászok és helyi 
terméket forgalmazó vállalko-
zások közös összefogásának 
köszönhetően valósulhat meg.

A tavalyi nagy sikernek köszön-
hetően ezúttal már kétnapos 
rendezvény várja a vendégeket. 
A kezdetekkor megfogalmazott 
elképzelések szerint ezúttal is 

egy igényes és sajátos hangu-
latot árasztó fesztiválsátor áll 
majd november 13-án (pénte-
ken) és 14-én (szombaton) a 
Béla király téren.

Az 500 m2-es fűtött sátorban 
5 étterem, 6 borász, a Kávé Háza 
különlegességei, több zenei pro-
dukció, valamint gyermekprog-
ramok várják az idelátogatókat, 
akik belépőjegyet váltva vehet-
nek részt a rendezvényen. A 
tavalyi Márton-naphoz képest 
újdonság, hogy ezúttal 1.500 Ft-
os napijegy ellenében lehet be-
lépni a gourmet-sátorba, mely-

ből 1.000 Ft értékű Ludas pengő 
levásárolható ételre és italra.

A sátor bejárata előtt felál-
lított faházakban 1.000 Ft-os 
„címletben” (5 db 200 Ft-os 
egységben) Ludas pengőket 
lehet majd vásárolni, illetve 
600 Ft-ért Szekszárd város cí-
merével ellátott üvegpohárhoz 
– benne pedig kóstoló bor-
hoz – is juthatnak a vendégek. 
Készpénzforgalom nem lesz a 
sátorban, valamennyi étel és 
ital a faházakban vásárolható 
Ludas pengők ellenében lesz 
kapható.

A hivatalos megnyitóra no-
vember 13-án, pénteken 17.30-
kor kerül sor: a rendezvényt 
Ács Rezső, Szekszárd város 
polgármestere nyitja meg. A 
gourmet-sátor pénteken éjfélig, 
szombatról vasárnapra virradó-
ra pedig 2.00 óráig várja szere-
tettel az igényes szórakozásra 
vágyó kedves vendégeit.

További információhoz a 
www.facebook.com/visitszek-
szard oldalon, illetve a Tour-
inform-irodában (tel.: 74/315-
198) juthatnak az érdeklődők. 
 -fl-
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Lezárult a próbaüzem
Újabb fontos állomásához 
érkezett Szekszárd város leg-
nagyobb volumenű, a me-
gyeszékhely hosszú távon 
egészséges ivóvízzel való el-
látását célzó beruházás. 

Október 22-én lezárult ugyanis 
a próbaüzem, így már a műszaki 
átadás-átvétel folyamata zajlik. Az 
összesen bruttó 6.5 Mrd forintos 
beruházás egyik elemeként meg-
épült bogyiszlói víztisztító telepen, 
csütörtök délben tartott sajtónyil-
vános eseményen Ács Rezső pol-
gármester emlékeztetett: a kiemelt 
kormányzati program keretében 

megvalósuló projekt eredménye-
ként Szekszárdot hosszú évtizede-
ken át egészséges ivóvízzel látják el 
a Duna jobb partján, Fadd-Dom-
bori közelében létesített víznyerő 
kutak. A kivitelező Duna Aszfalt 
képviseletében Szűcs Tamás el-
mondta: a bogyiszlói telepen a 
legmodernebb eljárásnak számí-
tó, ózon-generátoros oxidációs 
eljárással, majd zeolitos és aktív 
szenes szűrökön tisztított víz egy 
közel 20 km-es vezetéken jut el 
a Dunától Szekszárdig. A tervek 
szerint november közepén ad-
ják át a rendszert az üzemeltető 
ERÖV Zrt-nek.   - fl -

A Hazáért

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója 
alkalmából adták át a Szent 
István téren tartott városi 
megemlékezésen, október 
23-án a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetsége (POFOSZ) 
országos elnöksége által ala-
pított Arany Érdemkeresztet. 

A szövetség a haza érdekében 
végzett munkájáért, az ’56-os 
forradalom és szabadságharc 

értékeinek a magyar ifjúság 
felé való hiteles továbbítása ér-
dekében kifejtett tevékenysé-
géért Ács Rezsőnek, Szekszárd 
polgármesterének a „Hazáért” 
Arany Érdemkeresztet adomá-
nyozta. 

A kitüntetést dr. Pálos Mik-
lós, a Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége Tolna megyei 
szervezetének elnöke adta át a 
megyeszékhely első emberének. 

 Gy. L. 
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Nem csúcs, szimplán csak jó az évjárat
Csúcs évjáratra számítottak 
a borászok, hiszen minden 
feltétel adott volt: jó idő, 
egészséges szőlő, magas cu-
korfok. Az időjárás azonban 
közbeszólt.

Jól indult az idei szüret, a ta-
valyinál nagyobb mennyiségre 
és sokkal jobb minőségre szá-
míthattak a szőlőtermelők. A 
korai fajták rendben beértek és 
egy részük már a tartályokban 
érlelődött, amikor október-
ben két hét alatt közel kétszáz 
milliméter csapadék hullott a 
borvidékre – áthúzva ezzel a 
prémium évjáratra számító ter-
melők számítását. Korai lenne 
azonban máris temetni a 2015-
ös borokat. Összeállításunkban 
négy pincészetet kérdeztünk az 
idei szüretről és a borok várható 
minőségéről.

– Mennyiségi problémánk 
nem volt, de a minőséget be-
folyásoló tényező több is akadt 
idén – kezdte Gál Attila, a 7 
hektáron gazdálkodó Tringa 
Pincészet képviseletében. – A 
nyári hő-sokk megállította a 
szőlő fejlődését, az októberi 
kéthetes intenzív esőzés pedig 
a cukorfokokra és a szemek 
egészségére volt rossz hatással. 
Mi zömmel kései érésű fajtákkal 
dolgozunk, de például a merlot 
szőlőt a tervezettnél korábban 
kellett szedni. Persze, a csapa-
dék okozta kár nem volt egy-
forma a különböző dűlőkben. 
A Görögszón termett cabernet 
szőlők például szerencsésen 
átvészelték a rossz időt, s most 
úgy tűnik, megérte kivárni az 
október második felében meg-
érkezett naposabb időszakot. 
Nem érintette mindez a rozé-
nak valót és fehér szőlőt, amit 
még szeptember végén sikerült 
jó cukorfokkal szüretelni.

Gál Attila szerint az évjárat 
nem lesz ugyan alkalmas pré-
mium borok készítésére, a meg-
szokottnál alacsonyabb alkohol 
tartalmú tételek kerülnek majd 
palackba, ettől függetlenül – 
vagy éppen ezért – egy jó évjá-
rat szép borai kerülhetnek majd 

az asztalokra. A Tringa Pincé-
szetben a fejtés és derítés után 
tisztább képet kapnak majd, 
hogy a vörösekből könnyedebb 
fajtaborokat, vagy házasításokat 
készítsenek. A kékfrankosból és 
kevés cabernet franc fajtákból 
álló rozé decemberre készülhet 
el, és 1000 palackot készítenek 
egy olaszrizling-chardonnay 
házasításból is. A jövő hétvé-
gi Márton napi rendezvényen 
– ha minden jól megy – már 
kóstolható lesz a pincénél első 
alkalommal készített cserszegi 
fűszeres is.

Két hete fejezte be a szüretet 
Németh János is. Az Iván-völgyi 
birtok mellett Porkoláb és Bara-
nya völgyben, valamint Görög-
szón és Hidaspetrén területtel 
rendelkező borász 10 hektárról 
mintegy 600 mázsa szőlőt sze-
dett le – és egyáltalán nem volt 
elkeseredve…

– A sok eső valóban meg-
nehezítette a dolgunkat, de azt 
gondolom, alapvetően nem volt 
rossz évjárat az idei – kezdte 
Németh János. – A szüret első 
fele jól alakult, szép a kadarka, 
a pinot noir és a syrah is, jól fej-
lődik a rizling, a zweigelt, és a 
rozé alapanyaga is rendben van. 
Nem magas alkohol tartalmúak, 
de szép tételek. Csak a kései faj-
tákat viselte meg kissé a csapa-
dék, de például a magasabban 
fekvő területeken kevésbé volt 
jellemző a szőlőszem rothadá-
sa. Németh János Pincészetéből 
várhatóan november végén ke-
rül piacra a kékfrankos és mer-
lot házasítású primőr rozé.

Nagy várakozás előzte meg a 
szüretet a Heimann Családi Bir-
tokon is. A nyári forróság blok-
kolta ugyan a szőlő cukrosodását, 
de miután a pincészetnél elsősor-
ban a teljes biológiai érettséget 
várták, ezért ez nem okozott gon-
dot. Nem úgy az egyre sűrűsödő 
esőzés, ami a kései fajták szürete-
lését nehezítette.

– Nálunk általában két hó-
napon át, szeptember elejétől 
október végéig tart a szüret. 
Most az időjárás miatt ez a felé-
re rövidült – mondta Heimann 

Ágnes. – Ütemesen szedtük a 
szőlőt, mindig az eső elől mene-
kítve. Így hoztuk be a kadarkát, 
a kékfrankost, merlot és caber-
net fajtákat is. A szőlő állapota 
nem tette lehetővé, hogy tovább 
várjunk, ezért október 16-án 
befejeztük a szüretet. Ennek 
ellenére sikerült mindent teljes 
érésben leszedni, a kékfrankos, 
a kadarka és a syrah pedig kü-
lönösen jó minőségben került 
feldolgozásra. A fogyasztók 
többsége még örül is neki, hogy 
nem túl magas alkohollal, de 
jó struktúrájú borok készülnek 
majd az évjáratban.

A 23 hektáron gazdálkodó 
családi pincészetben az eddigi 
legnagyobb mennyiséget, mint-
egy 2200 mázsa szőlőt dolgoz-
tak fel, vagyis a hordók biztosan 
tele lesznek. Heimannék „Idei” 
néven dobták piacra primőr 
borukat: a jó ivású portugi-
eser-zweigelt házasítás a Már-
ton nap egyik kedvence lehet.

Mint ahogy az lehet a Vesz-
tergombi Pince elsőként tavaly 
elkészített Királylányka bora is, 
ami – ha minden jól megy – a 

jövő hétvégi Márton napon már 
kóstolható lesz a Béla király 
téren. A 27 hektáros területtel 
rendelkező családi borászatnál 
már augusztus 23-án elkezdték 
a szüretet a fehér fajtákkal és a 
rozé alapját adó pinot noir sző-
lővel, és két hónappal később a 
kései fajták is a prés alá kerültek.

– Kiemelkedő évnek indult, 
aztán az eső miatt egy „szimplán 
jó” évjárat lett belőle. Ha sikerül 
a csalódottságukat leküzdeni, 
akkor ezt a borvidék termelői 
is belátják majd – kezdte Vesz-
tergombi Csaba borász. – Nem 
voltak kiemelkedő cukorfokok, 

és a rothadás is okozott némi 
gondot, de a szőlő nagy része 
teljesen beérett. Várhatóan 
nem készülnek ugyan válogatás 
borok ebben az évjáratban, de 
korrekt tételek mindenképpen. 
Nálunk a kékfrankos és merlot 
is szép, a shiraz pedig talán az 
eddigi legjobb.

A pincészet első idei bora, a 
Pinot Noir rozé már kapható, 
de figyelem: csak 5000  palack 
készült belőle, és gyorsan fogy...  

 - fl -

Jótékonysági süteményvásárt szervezett a Fidelitas
A Fidelitas szekszárdi csoportja 
jótékonysági süteményvásárt 
szervezett szombat délelőtt a 
szekszárdi piacon. A „Fogjunk 
össze Kárpátaljáért!” ado-
mánygyűjtő kezdeményezés 
részeként  több mint ötven-
ezer forint gyűlt össze a kár-
pátaljai magyar fiatalok meg-
segítésére. Az akció keretében 
a pénzfelajánlásokért cserébe 
házi készítésű süteményeket 
osztottak a Fidelitas tagjai az 
adományozóknak.

A Fidelitas június óta gyűjt 
adományokat a kárpátaljai fia-
talok részére, akik az Ukrajná-
ban dúló háborús állapot miatt 
rendkívül nehéz helyzetbe ke-
rültek. A szombati akció után 
továbbra is várják a felajánlá-
sokat a www.karpataljaert.hu 

weboldalon, ahol bankkártyás 
vagy átutalásos módon lehet 
adakozni a kárpátaljai magya-
rok megsegítésére.

Hálásan köszönjük az eddigi 
adományokat és arra buzdítunk 
mindenkit, hogy lehetőségeihez 

mérten segítsen a rászoruló kár-
pátaljai magyarokon – hangsú-
lyozta Pap Máté önkormányzati 
képviselő, a Tolna megyei Fideli-
tas alelnöke. Az év végéig tartó 
adománygyűjtés során összegyűlt 
pénzt a Kárpátaljai Magyar Kul-

turális Szövetség közreműködé-
sével a Verecke Alapítványnak 
juttatjuk el. Az alapítvány az ado-
mányokat a kárpátaljai magyar 
fiatalok iskolai étkeztetésére for-
dítja majd - tette hozzá Pap Máté.
 Böröcz Máté
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Ünnepelt a PTE szekszárdi kara

Koszorúzással, gyertyagyújtás-
sal vette kezdetét november 
3-án az idei Illyés-nap díjátadá-
si ceremóniája a volt PTE Illyés 
Gyula Kar (idén szeptembertől 
a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési 
Kara) bejáratával szemközt, 
Illyés Gyula költő, drámaíró, 
műfordító szobránál.

„Két szóval lehet jellemezni Ily-
lyés gondolatvilágát: nyelv és 
nemzet. A nyelv az, ami a közös-
ség megtartó várát jelenti, mely 
az ostrom közben véd, de amit 
építeni is szükséges” – szólt az 
alkotóról prof. dr. Horváth Béla. 
A dékán köszöntőjében felidéz-
te Illyés életszakaszait, amelyek-
ben többször szót emelt a ma-
gyarságért: így volt ez például 
1977-ben, a Kádár-éra legjavá-
ban kijelentette: nem nemzeti 
elfogultság arról szólni, hogy a 
magyar anyanyelvűek hazánkon 
kívül milyen helyzetben van-
nak. Ugyanígy kiállt az itthoni 
környezetben az államhatalom 
miatt perifériára szorult értel-
miségiek – mint a költő, esszéíró 
Csoóri Sándor – mellett is.

A szekszárdi karon 1997-ben 
alapítottak díjat azok elismeré-
séül, akik különösen sokat tet-
tek az intézményért. 

Az Illyés plakettet a kar volt 
oktatója, Farkas Pál készítette: 

első fokozatát 2015-ben Mo-
zolai Annamária főiskolai ad-
junktusnak ítélték oda, kiemel-
kedő munkája elismeréseként. 
A kitüntetett külföldi szakmai 
elfoglaltsága miatt személye-
sen nem lehetett jelen az ün-
nepségen: levélben köszönte 
meg az elismerést, amelyet 
nevében kollégája, Christián 
Anikó főiskolai adjunktus vett 
át. A díj második fokozatát 
idén Gaál László testnevelő ta-
nár kapta, a PTE Illyés Gyula 
Gyakorlóiskolában nagy hiva-
tástudattal végzett pedagógusi, 
edzői, illetve közéleti munká-
jának elismeréseként. Ugyan-
csak a második fokozatot kapta 
Navreczki István karbantartó, 
a kar dolgozója példamutató 
munkája, közösségi tevékeny-
sége elismeréséül. 

A díj „társadalmi kapcsola-
tok”-fokozatát Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárnak ítélték oda, aki 

országgyűlési képviselőként 
több ciklus alatt, államtitkár-
ként a jelenben is igen sokat tett 
és tesz a kar, Szekszárd és Tolna 
megye fejlesztésének előmozdí-
tásáért. Az államtitkár levélben 
köszönte meg a díjat, amelyben 
úgy fogalmazott: a PTE Kultú-
ratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kara ver-
senyképes, megkerülhetetlen 
szereplőjévé vált a magyar fel-
sőoktatásnak, működésére a 
szakok széles skálája és az ered-
ményesség jellemző. 
 – gyimóthy –

Platnis fűtőkemence volt a „szekszárdi avarok” kályhája
Igen sokrétű, a régészethez 
és a kultúrtörténethez kap-
csolódó húszperces „villáme-
lőadásokat” tartottak novem-
ber 3-án, a Magyar tudomány 
napja alkalmából a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeumban az 
intézmény munkatársai.

Czövek Attila régész-múzeo-
lógus a szekszárdi Ipari Park 
területén 2008 és 2015 közöt-
ti időszakban végzett kutató-
munka eredményeit mutatta 
be ez alkalomból, részletekbe 
menően. A szekszárdi kutató 
által vezetett ásatások egye-
bek mellett a mai Murexin 
Kft. telephelyén folytak, amely 
korábban a Duna-Sió-Sárvíz 
árterületét jelentette. Ez a „ma-
gaslat” az avar korban emberi 
megtelepedésre alkalmas volt, 
mely mellett később a Sárvíz 
egyik ága folyt. 

Majd’ 4000 éves sírok
kerültek elő

A vízfolyás által behatárolt 
domboldalon korábban dr. 
Rosner Gyula, a paksi városi 
múzeum egykori igazgatója 
végzett (még az egykori Me-
zőgép vállalat területén) ása-
tásokat: ezek során 800 avar, 
illetve 12 bronzkori sírhely 
került elő. Rosner akkori vé-
lekedése szerint az ott talált 
avar kori település kerámia-
központként szolgált. Ódor Já-
nos Gábor, a megyei múzeum 
jelenlegi vezetője 30 évvel ké-
sőbb – ugyanezen a területen 
– szintén feltárt jó néhány sírt. 

Érdekesség, hogy 2012-13-
ban az Ipari Park területén 
lévő névtelen „utcácskákból” 
(hazai különlegességként) az 
egyiket Avarnak, a másikat 
Rosner Gyulának neveztek el, 
utalva az ásatásokra. 2008-ban 
a különféle építkezéseknek kö-
szönhetően számos megelő-
ző feltárást végezhettek itt a 
kutatók. Ugyanígy, 2012-ben, 
az Alisca Agrárház 2010 Kft., 
idén pedig a T-Trans Kft. által 
az Ipari Parkban építendő csar-
nokok helyszínén folytatód-
tak a feltárások. A régészek az 
említett helyszínen mintegy 11 
ezer négyzetméternyi területet 
kutattak át: ennek során négy 
régészeti korból kerültek elő 
érdekességek. 

Emberi hamvak az edények 
vázában

A középső bronzkorból a 
mészbetétes edények népének 
kultúrája bukkant elő – ez az 
edénydíszítések igen sajátos 

módja volt megyénkben. Hat 
darab, 3500-4000 éves ham-
vasztásos sír is napvilágra 
került, melyek 20-30 edény-
mellékletet rejtettek. Dr. Sza-
bó Géza PhD szekszárdi ré-
gész-múzeológus véleménye 
szerint ezen edények egyene-
sen utalnak az eltemetett sze-
mélyére, méretük és típusuk 
pedig korukra. Az itt talált 
mészbetétes edények érdekes-

sége, hogy emberi hamvakat is 
kevertek bele, kitöltve az apró 
mélyedéseket. 

A késő vaskor időszakán be-
lül négy ház, illetve két kisebb 
árokszakasz bukkant felszínre. 

Platnis fűtőkemence volt 
a „szekszárdi avarok” 
kályhája

A hun korból, amely a Kr. e. 
5. századot jelenti, egy nagyobb 
méretű házat is találtak. Az 
Krisztus utáni 7-9. századra da-

tált avar korból egy bolygatott 
gyermeksír bukkant elő. E kor-
ból 19 házat is találtak, sarkuk 
általában kő, római tégla, tég-
lapakolásos kemence, tűzhely 
volt. A fűtőkemencék tetején 
platni volt, azokba pedig edény-
töredékeket tettek a hőmegtar-
tás érdekében.

Az avar időszakból nagy 
mennyiségű kerámiaanyag 
bukkant fel: a fazekak vonal-
köteg-díszítéssel készültek. Az 
avar korban kevés fémanyag-
gal dolgoztak, ennek ellenére 
egy bronz kolompot is találtak 
a kutatók. Ahogy 20. századi 
lőszereket, vegyi fiolákat, „mo-
dern szemetet”, illetve betontus-
kó-alapokat is rejtett a föld.

Az ozorai vár csak a belseje 
egy még nagyobb, elveszett 
várnak

Ozorán a firenzei Scolari 
családból származó Filippo di 
Stephano Scolari XV. századi 
ország-báró várkastélynál is 

érdekes leletre bukkantak: itt 
1980-tól folynak feltárási mun-
kálatok, többek közt dr. Vízi 
Márta PhD régész-múzeológus 
vezetésével, akitől megtudhat-
tuk: a jelenlegi négyszögletes 
palotaépületet egykor egy 15. 
század eleji, még méretesebb 
várkastély falai, körbástyás 
tornyai vették körül. Jelenleg 
ezeket a falakat próbálják meg 
rekonstruálni, szemléltetni, il-
letve újraépíteni.  

 Gyimóthy L.

Megerősítették az együttműködést
Október 9. és 12. között Bie-
tigheim-Bissingen városába 
volt hivatalos Szekszárd kül-
döttsége, ahol a két település 
közötti testvérvárosi kapcso-
lat 25 éves évfordulóját ün-
nepelték.

Német testvérvárosunk közel 20 
fős delegációja idén júniusban 
járt városunkban a jeles dátum 
alkalmából szervezett ünnepsé-
gen, a viszontlátogatásra pedig 
most kerülhetett sor. A szekszárdi 
delegációt Ács Rezső polgármes-
ter és dr. Haag Éva alpolgármes-
ter vezette, a küldöttségben az 
önkormányzati képviselőkön és 
a hivatali tisztségviselőkön kívül 
helyet kaptak azon szekszárdi 
szervezetek és intézmények kép-
viselői is, melyek hosszú évek 
óta baráti kapcsolatot ápolnak a 
német testvérvárosban működő 
partnerszervezeteikkel. A bietig-
heim-bissingeni ünnepségre hi-
vatalos volt a baráti kapcsolatok 

kiépítésében nagy szerepet játszó 
két egykori városvezető, Manf-
red List főpolgármester és Kocsis 
Imre Antal polgármester is.

Városunk küldöttsége – a 
protokoll programokon kívül 
- látogatást tett a térség egyik 
legdinamikusabban fejlődő au-
tóipari konszernje, a Dürr AG 
központi gyáregységében, ahol 
a cég egyik vezetője a legmo-
dernebb technikával autóipari 

robotokat gyártó üzemcsarno-
kait mutatta be. A háromna-
pos program részét képezte az 
impozáns stuttgarti Mercedes 
múzeum autócsodáinak és a cég 
technológiai fejlődését bemuta-
tó kiállításának megtekintése is.

A hivatalos ceremóniára és 
a baráti kapcsolatok folytatását 
megerősítő ünnepségre a vá-
ros fő rendezvényépületében, a 
Kronenzentrumban került sor, 

ahol a jelenlegi városvezetők, 
Jürgen Kessing főpolgármes-
ter és Ács Rezső szentesítették 
aláírásukkal a testvérvárosi 
egyezményt. Az ünnepséget szí-
nesítette a Kovács János mester-
szakács által készített magyaros 
étel és a szekszárdi vörösbor is, 
mely hosszú évek óta nagy el-
ismerésnek örvend Bietighe-
im-Bissingenben is.

A látogatás utolsó napján a 
szekszárdi delegáció elutazott a 
térség egyik legjelentősebb pin-
ceszövetkezetének központjába 
is, ahol a Felsengartenkellerei bo-
rász szövetkezet vezetője mutatta 
be a helyi szőlő- és bortermelés 
jellemzőit, és nagy tisztelettel 
adózott a szekszárdi vörösborok 
kiváló hírnevének. A program a 
helyi Apfelfest városi ünnep meg-
tekintésével és azon bietigheimi 
étterem által készített vacsorával 
zárult, melynek főszakácsa a júni-
usi szekszárdi jubileumi ünnep-
ségen a Garay Élménypincében 
mutatta be a baden-württember-
gi konyhavilág jellegzetes ízeit. 
 SZV/B. A.

Balról jobbra: Ács Rezső polgármester, Jürgen Kessing főpolgár-
mester, Kocsis Imre Antal és Manfred List korábbi városvezetők

Az Illyés-nap alkalmából ünne-
pi ülésre is sor került. Bemutat-
ták a kar tudományos évköny-
vét, az Acta Szekszardiensium 
– Tudományos Közlemények 
XVII. angol, illetve magyar nyel-
vű tanulmányokból szerkesztett 
kötetét, valamint tudományos 
előadásokra is sor került.
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A „bátorság embere” egy hősietlen korban
Hosszú évekkel ezelőtt, amikor Kondor 
Katalin, az ismert rádiós és televíziós 
riporter először meg-szemlélte a Bátán 
alkotó Gyurgyonovics Gyula szobrait, rá-
döbbent: nincs amatőr és profi művész, 
autodidakta és egyetemet végzett, leg-
följebb szavakban. A valóságban csak 
művész van. 

Október 30-án, a szekszárdi Babits kultu-
rális központban erről, de sok egyéb, a mű-
vészet jelenét is érintő kérdésekről beszélt 
Kondor Katalin az alkotó tárlatmegnyitó-
ján. A komolyabb művészi elő-képzettség 
nélkül faragó juhászember az újságírót nem 
először kérte fel kiállítása prezentálására. 
Kondor Katalin mindig igent mondott, 
már csak azért is, mert meglátása szerint a 
művész „sok aján-dékot kapott, furcsa pá-
rosításban”.

Túl sok olyan ember nem termett e Földre, 
aki a juhászélet minden rejtelmében profi. 
Ilyen a bir-kapörkölt-főzés, a szoborkészí-
tés, vagy a versfaragás. Utóbbiban Kondor 
Katalin szerint egyre jobb a művész, akinek 
szobrait látva első gondolatunk az lehet: „ez 
az ember jóban van a természettel”. 

A tárlatmegnyitó napján éppen hatvana-
dik születésnapját ünneplő Gyurgyonovi-
csról a rádiós szak-ember úgy vélekedik: 
művészlélekként belelát a fába olyasmit is, 
amit mi, egyszerű halandók nem-igen ve-
szünk észre. Egy kivágott fa földes, ezerfelé 

ágazó gyökerébe egy egész univerzumot… 
Álla-tokat, manókat, emberkéket, mada-
rakat, forgolódó indákat, vagy épp ölelő 
karhoz hasonlító ága-kat, emberi tulajdon-
ságokat… A Mindenséget. 

Korunk művészetet hanyagoló felfogá-
sáról szólva Kondor Katalin emlékezte-
tett: ma az keskeny ösvényre kényszerül. 
Ennek több oka is van: egyrészt, mert 
keveseknek telik értékes műalkotások 
vásárlására, másrészt ez a természettől 
való elszakadásunkra is visszavezethető. 
Manapság renge-teg a maché, a polgár-
pukkasztás, a gondolat nélküli alkotás. A 
szépség sem divat ma: minden jöhet, ami 
aberrált, trágár, erőltetett – szögezte le a 
riporter, kiemelve: a művészetből nagyon 

kevesen tudnak megélni. A művészéletért 
azonban „fizetni is kell”: örökös nyugta-
lansággal, hiszen művész-nek lenni tá-
volról gyönyörűség – közelről már nem 
annyira…

Az első szobrát 12 évesen elkészítő Gyur-
gyonovics viszont dacos ember lévén, a jég 
hátán is megél, s szobrait semmiképpen 
sem akarja értékesíteni. Ha rendelnek tőle, 
„csurran-cseppen” valami, viszont, amit sa-
ját kedvére készít, az „kérem szépen, nem 
eladó!”. 

S hogy mi tett egy juhászembert szobrás-
szá? Nos: volt ő már központifűtés-szerelő, 
mezőgazdasági kovács, birkanyíró, amatőr 
házépítő, asztalos, s az is saját génjeiből bújt 
elő, hogy neki alkotnia kell. 

Az alkotó természeténél fogva érzéke-
nyebb a szépet elpusztító ostobaságra, a 
„hagyományokat lenéző magatartásra”. 
Ugyanakkor ők villantják fel előttünk 
mindazt, amiért élni érdemes, s ma-guknak 
is meg tudják teremteni a szépet – hangsú-
lyozta Kondor Katalin, aki úgy véli: Gyur-
gyonovics Gyula egy hősietlen korban „a 
meg nem adás, a bátorság embere”. 

A kiállításon Korbuly Péter rádiós be-
mondó adott elő a szobrász által „farigcsált” 
verseket, a hangu-latot pedig a Pántlika ze-
nekar szolgáltatta. A tárlat november 15-ig, 
naponta 10-től 18 óráig tekint-hető meg a 
Babits Mihály Kulturális Központban.

 – gyimóthy –

Szeretettel várjuk 2015. november 11-én (szerda) 
a 17 órakor kezdődő Márton napi

lampionos felvonulásra.
a Szekszárdi Baka István általános Iskolaba

(7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.)

(Ö00111)

Jam Session: ezúttal két hölgy hívta fel magára a figyelmet
Olyannyira telt ház volt a leg-
utóbbi alkalommal a Parrag 
Tibor által életre hívott, helyi 
előadókra épülő Jam Session 
elnevezésű szekszárdi zenei 
klubban, hogy a pótszékekre 
is szükség volt. 

A koncertprogram keretében a 
maga több mint harminc tag-
jával teljesen belakta a Rolling 
Pub-ot a Junior Stars Big Band, 
amely húzónévnek számított ez 
alkalommal.

Láthatták, hallhatták a né-
zők a klub megalakulásának, 
működésének eredményeként 
időközben megalakult Jam Ju-
nior Session formációit is. Ter-
mészetesen most is, mint az ezt 
megelőző három zenei klubes-

ten, felhangzottak az örökzöld 
jazz-standardok, Parrag Tibor 
(gitár, ének) és Varga Gyula 
(zongora és hegedű) tolmácso-
lásában.

A zenei estek nem titkolt célja 
az új tehetségek felkutatása, s a 
magukat felkészültnek és elég-
gé bátornak érzők előtt adott 
a bemutatkozó fellépés lehető-
sége is. Korábban élt is ezzel a 
lehetőséggel Májer Gábor zon-
gorista, most pedig, mint azt a 
főszervezőtől, az est házigazdá-
jától megtudtuk, két fiatal éne-
kes hagyott maradandó nyomot 
a közönségben: Horvát Zsólya 
Nora Jones dalokkal lépett fel, 
Károlyi Dorina pedig jazz-stan-
dardok eléneklésével nyerte el a 
publikum tetszését.

Az októberi est végén a blues 
műfaj került reflektorfénybe, a 
Blues Jam Session zenekar gon-
doskodott arról a zenei élmény-
ről, amit egy változatos, igényes 
hangszerelésű élő koncert ad-
hat. A formáció összetételét 
is érdemes lejegyezni: Matók 
Ákos (szaxofon), Parrag László 
(zongora), Parrag Tibor (gitár, 
ének), Müller Ádám (basszus-
gitár), Cseke Gábor (trombita), 
Károlyi Kálmán (dob).

A zenei klub most a decem-
beri program összeállításán 
dolgozik – annak reményében, 
hogy a külső szemlélő számára 
nem nyilvánvaló nehézségek el-
lenére jövőre is lesz kéthavonta 
egy-egy Jam Session.

 B. Gy.
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AGÓRA MOZI
November 9–15. 19:00
007 SPECTRE A FANTOM 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz: 150 perc.

November 9–15. 15:00
A KIS HERCEG 3D
Színes szinkron+feliratos 
francia animációs film. 
Korhatár:6 éven felülieknek! 
Hossz: 108 perc.

November 12–15. 19:00
LIBABŐR 3D 
Színes szinkronizált amerikai 
kalandfilm. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kisérettel! 
Hossz: 104 perc.

Babits Bazárium
Helyi termelői- és zsibvásárt 
hirdet a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ. A Babits Bazárium 
egy olyan vásár, ahol a kiváló 
terméket előállító őstermelők 
kínálják portékájukat, mellet-
tük pedig olyan bolhapiac mű-
ködik, ahol magánszemélyek 
értékesíthetik a feleslegessé vált 
dolgaikat. A bolhapiac első-
sorban magánemberek közötti 
árucserére szolgáló piacforma. 
Itt a különféle gyűjteményektől 
kezdve a dísztárgyakon keresz-
tül, a könyvekig, a ruhákig szin-
te minden megtalálható. A zsi-
bvásáron a helypénz befizetése 
után bárki szabadon keresked-
het: eladhatja, vagy cserélheti 
portékáját. A Babits Bazárium 
keretein belül alkalmanként 
bababörzét és őstermelői piacot 
is működtetünk, abból a célból, 
hogy a szülők gyermekeik ki-
nőtt ruháit rendszeresen elad-
hassák, elcserélhessék.

A Babits Bazárium helyszíne 
a Piac tér felső része, első idő-
pontja: 2015. november 21.

A vásár 13:00-16:00 óráig 
tart, az árusítóhelyeket 12:00 
órától foglalhatják el. Stand 
bérlet:  1000 Ft/asztal. Az áru-
sító helyek kiváltásához előze-
tes regisztráció nem szükséges, 
az asztalok bérlése a helyszínen 
történik.

Részletes információk  
www.szekszardagora.hu 

oldalon. KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 1-jei rejtvényünk megfejtése: Alain Delon, Rocco és fivérei

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 11. szerda, 17 óra 
– Placc Ifjúsági Közösségi Tér 
(Piac)

Vektorkortyok – Szabó Kra-
ker László kiállítása

Grafikai kiállítás bor-erotika 
témában. A fiatal pápai grafi-
kusművész ötvözi a bor és a 
női idomok tökéletes harmó-
niáját képein. Közreműködik a 
Mody Blues Band. A kiállítást 
megnyitja: Kis Pál István költő.

November 14. szombat 18:00 – 
Művészetek Háza

Jazz és Líra – A Szekszárd 
Jazz Quartet koncertje

Jazz örökzöldek, saját kom-
pozíciók, Bach és Mozart át-
dolgozások versekkel egészül-
nek ki a rendhagyó műsorban. 
A Szekszárd Jazz Quartet 
tagjai: Hulin István (zongo-
ra), Rizner József (vibrafon), 
Matók Ákos (szaxofon), Béres 
János (basszusgitár), Soponyai 
József (dob). Közreműködik: 
Ágostonné Béres Kornélia (fu-
vola), Orbán György (vers).

Jegyár: 1200 Ft, nyugdíjas/
diák: 800 Ft.

November 30. hétfő 19:00 - 
Színházterem 

Múzsa bérlet, II. előadás - 
Wass Albert: A funtineli boszor-
kány. Színpadi játék két részben, 
a fővárosi Új Színház előadása.

Wass Albert, az amerikai 
emigráció Magyarországon 
sokáig elhallgatott írója, a 
rendszerváltás után vált iga-
zán ismertté. Legnépszerűbb 
sikerkönyve a háromköte-
tes, sok kiadást megélt, több 
nyelvre fordított regénye, A 
funtineli boszorkány. Aki ki-
csit is fogékony léleknemesítő 
élményekre ebben a borzon-
gatóan meseszerű történetben 
megtalálja a szépet. Nuca, a 
megejtő szépségű, veszedelmes 
havasi tündér-boszorkány lírai 
történetét álmodta színpadra 
Kerényi Imre rendező gazdag, 
mozgalmas, látomásos és látvá-
nyos formában, az Új Színház 
társulatával.

A főbb szerepekben: Nemes 
Wanda, Timkó Eszter, Koncz 
Gábor, Jánosi Dávid, Lux 
Ádám, Kautzky Armand.

Jegyárak: 3300-3500 Ft.

EVANGÉLIUMIMA-GYAKORLAT
Érdekes teremtménye a Mindenhatónak az 
ember: még ha meg is feledkezik Teremtő-
jéről élete nagy részében, földi ideje egy-egy 
pillanatában Hozzá kiált. Szinte ösztönösnek 
tekinthető módon fakad fel egy-egy meg-
könnyebbült fellélegzéssel együtt, hogy „hála 
Istennek!”, vagy egy-egy szorongató helyzet-
ben, hogy „jaj, Istenem!”. Ezek a fohászok ál-
talában életvonalunk hirtelen kanyarjaiban, 
lelkünk kilengéseinél hagyják el ajkunkat, és 
a kilengés csillapítására, a kezelhetőnek tűnő 
életfolyamatba való visszatalálásra irányul-
nak – ahogy az apostoli levélben olvashatjuk: 
„hogy nyugodt és csendes életet élhessünk”. 

Lehet, hogy amiatt is hullámzik életünk 
tengere szinte állandósult jelleggel, mert nem 
imádkozunk eleget. Olykor elindítunk ugyan 
egy-egy imahullámot abban a reményben, 
hogy az megtöri az élet hullámzásának bántó 
erejét, azonban a kitartó imádság terén híján 
találtathatunk. Előfordul – például évenkénti 
ritmusban november elején –, hogy minden 

előzetes egyeztetés nélkül sok-sok embertár-
sunkkal együtt indítunk meg fohászhullámot, 
hogy emlékezéstől, gyakran fájdalomtól és 
lelkiismeretfurdalástól felkorbácsolt lelkünk 
elcsitulhasson, viszont a könyörgések, amiket 
nem egyszer gyertyagyújtás is kísér, a gyer-
tyafénnyel együtt gyorsan ki is alszanak. 

Az apostol pedig azt mondja, hogy „arra 
kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyör-
géseket, imádságokat, esedezéseket és hálaa-
dásokat minden emberért.” Szabad minden 
embert – azokat is, akikről úgy gondoljuk, 
hogy ők okozták életünkben a legnagyobb 
és legpusztítóbb hullámzást – imádságba 
foglalni, őket így Istennel kapcsolatba hozni. 
Ráadásul nem is csak egyféle módon, hanem 
az apostol tanácsa nyomán legalább négyféle-
képpen. Próbáljuk ki ezt, gondoljunk valakire, 
aki felé érzünk magunkban annyi jóindulatot, 
hogy Istenhez tudnánk fordulni ügyében! Kö-

nyörögjünk érte: vegyük észre lelki és fizikai 
szükségeit, hiányait, és vigyük ezeket Isten elé! 
Miután így könyörögtünk, mondjunk imád-
ságot: ne csak a hiányai felől közelítve, ha-
nem életének lehetőleg minden aspektusával 
vigyük lelkünkben Isten elé! 

Ezután ajánljuk a számunkra kedves sze-
mélyt mindenestől Isten jóindulatába! Köz-
ben vegyük észre, mennyi mindent munkált 
Isten az ő életében eddig, és mi mindennel 
ajándékozott meg bennünket is általa! Ad-
junk hálát érte Istennek!

Csodálatosan meggazdagodik az élet, és bé-
kességet talál a lélek, ha valaki ezzel a négyféle 
tartókötéllel erősíti meg, és vonja közel a má-
sikat ahhoz az Istenhez, „Aki azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön”, hogy az Istennel 
legteljesebb nyugalmi állapotba kerüljön. 

Az apostol azt mondja, hogy ez minden em-
ber kapcsán gyakorolható – nem is csak egyen-
ként, hanem közösségekben is. Olvassuk el a 
Timóteushoz írt 1. levél 2. fejezetének elejét!

 dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd, 

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2015. november 9. 
(hétfő) 08:00–09:00 óráig.

2015. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége tagjait, 

és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei

Szervezetének Nyugdíjas 
Alapszervezete,

tagjai kérésére megismétli a 
„Ügyes kezek, fürge ujjak” 

című kézimunka
foglalkozást.

A jelenlévők saját ötleteik 
alapján apró karácsonyi  
ajándékokat készítenek:

- rózsa (kitűző),
- papírszalvéta hajtogatás,

- gyöngyfűzés. 

Ideje: 2015. november 12. 
(csütörtök) 14:00 óra 

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei

Szervezete
7100 Szekszárd, Dózsa 

György u. 1. 

A foglalkozásra minden 
érdeklődőt várunk.

Léleképítő
„A jó nevelés a legjobb 

nemzeti politika”

Előadó: dr. habil. Németh 
Mária egyetemi tanár

Időpont: 2015. november 9. 
(hétfő) 18 óra 

Helyszín: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 7-9., Garay 

Gimnázium díszterme. 
Minden érdeklődőt  

szeretettel hív és vár a 
Lélelképítő házigazdája  
dr. Tóth Csaba Attila. 

Információ: 
+36–30/9319-428

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Tehetségnapok a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban,
a Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva

2015. november 9., hétfő 
• 12:20 Megnyitó, köszöntő: 
Heilmann Józsefné igazgató. A 
rendezvényt megnyitja: Ger-
zsei Péter, a KLIK Szekszárdi 
Tankerületének igazgatója.
• 12:30 Baka István Emlék-
nap: Yorick visszatér – Rend-
szerváltás Baka István verseiből. 
Előadók: a K2 Színház színészei.
2015. november 10., kedd
• 07:40 „Nyelvében él a nemzet” 
– megemlékezés a magyar nyelv 
napjáról az iskolarádión keresztül.
• 10:00 A Lázár Ervin Országos 
Anyanyelvi Verseny döntője.
2015. november 11., szerda
• 07:40 Híres biológusok be-
mutatása – rövid összeállítás 
az iskolarádión keresztül.
• 12:20 Az alvás kialakulásának 
és funkciójának korszerű értel-
mezése. Előadó: dr. Horváth 
András, PhD SOTE Budapest.
• 13:15 A THz-es hullámok ér-
telmezése. Előadó: dr. Pálfalvi 
László, a PTE Kísérleti Fizika 
Tanszékének vezetője.
2015. november 12., csütörtök
• 07:40 Híres fizikusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az 
iskolarádión keresztül.
• 12:20 A lézerek extrém vilá-
ga: a szuperlézertől a nanolé-

zerig. Előadó: Dombi Péter, az 
MTA Wigner Fizikai Kutató-
központ fizikusa.
• 13:15 Tehetséges diákjaink előa-
dásai: Kasó Gergő (12. A): Jagello 
Izabella alakja, politikai tevékeny-
sége irodalmi és képzőművészeti 
alkotások tükrében. Vesztergom-
bi Ádám (10. D): A Rubik-kocka 
négy évtizede és most.
2015. november 13., péntek
• 07:40 Híres kémikusok be-
mutatása – rövid összeállítás 
az iskolarádión keresztül.
• Díszterem: 
• 12:20 Hazudott szárnyak, 
avagy keresztény szimbó-
lumok górcső alatt. Előadó: 
Töttős Gábor, a Garay János 
Gimnázium történelemtanára.
• 13:15 Tehetséges diákunk 
előadása: Csontos Gábor (11. 
A): Mire jó egy Oroszország?
• Hevesy-labor:
12.20 A napfény hatása a növé-
nyekre, vagyis hogyan napoznak 
a növények? Előadó: Csepregi 
Kristóf, a PTE Biológiai Intézet 
Növénybiológiai Tanszékének 
tudományos munkatársa.
• 13.15 A kémia csillogása. 
Előadó: Kovács Attila, a Szek-
szárdi Garay János Gimnázi-
um kémiatanára.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör

vezetősége értesíti a tagokat 
és minden érdeklődőt, hogy

2015. november 8-án, 
vasárnap, 15 órakor
HALOTTAK NAPI 

MEGEMLÉKEZÉST tartunk
a Szent István Házban.

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
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Habana Social Club
Szegeden óriási sikere volt az első koncertnek

Lapunk már több alkalommal beszámolt arról, hogy a Habana Social Club hamarosan érkezik a mi váro-
sunkba Szekszárdra is. Idáig azonban csak és kizárólag a külföldről kapott sajtóanyag alapján kaptunk in-
formációt erről az együttesről, most viszont már a tényeket tudjuk közölni. November 3-án este 7 órakor 
a Szegedi koncert volt az első állomása annak a 39 állomásos turnénak, amely Ausztriában, Szlovákiában 
és persze Magyarországon is lesz. A régi nagyszerű mindenki számára ismert slágerek mellett népszerű 
dalok átdolgozásai és természetesen az általuk írt zenék is hallhatóak lesznek ezen a felejthetetlen estén. Az 
együttesben egy-két fi atal tag is van, de Clemente nyilatkozatai egyértelműen igazolják, hogy ez egy tudatos 
és szuper döntés volt. „Amikor két generáció zenészei dolgoznak össze, és persze megértik egymást, 
abból világslágerek születnek” mondta az együttes vezetője. Azt nagyon jól tudják az együttes tagjai, hogy 
ha valami jól működik, akkor azon változtatni nem kell, de „Tökéletesíteni azonban lehet”, hangzott el a 
művészektől a mondat. A mostani Realmente Tour ugyanis felér egy Kubai utazással. Az első felvonás vége 
felé elhangzott a mindenki Besame mucho c. szám, amelyet igen furcsának tartottunk, mert ez a nóta az 
egyike azoknak, amelyet óriási ováció követ és nem értettük, hogy hogyan tovább. Így aztán igazán nagy 
érdeklődéssel ugrottunk neki a második felvonásnak. Hát… Nehéz lenne leírni, hogy mi történt, de legyen 
elég annyi, hogy a „buli” tovább tartott, mint gondoltuk… Közös fényképek, cd-k dedikálása és minden, ami 
szem szájnak ingere. Azt gondolom, hogy a Habana Social Club méltó utódja az egykori Buena Vista Social 
Clubnak. Kuba jól választott, hogy ezt a zenekart küldte nagykövetként… (00919)

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.

A ritmus miattuk van életben!

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

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

NOVEMBER 11-án,
szerdán 08.00-14.00 óráig

(00934

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

• Törölközők, kötények
• Műszálas mosható téli paplanok: 

3.600 Ft
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

5.400 Ft
• 3 részes paplan garnitúra: 

5.900 Ft

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

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00924)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 9-től november 13-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!

(00928)

november 9. november 10. november 11. november 12. november 13.

„A”

Tárkonyos 
pulykaraguleves Rizsleves Burgonya-

krémleves Paradicsomleves Erdei 
gyümölcsleves

Hawaii 
pizza

Vadas 
pulykaragu,

tészta

Gombás-velős
marhapörkölt,

galuska

Bácskai 
rizseshús,

savanyúság
Csikóstokány,

tészta

„B”

Lebbencsleves Rizsleves Burgonya-
krémleves Paradicsomleves Erdei 

gyümölcsleves

Csirkepörkölt,
galuska,

savanyúság

Gyros,
pita,

tzatziki

Zöldfűszeres-
joghurtos hal,

párolt rizs

Gombával
töltött csirke, 
zöldséges rizs

Brokkolis puly-
kamell,

pirított burgonya

„C”

Tárkonyos 
pulykaraguleves Rizsleves Burgonya-

krémleves Paradicsomleves Erdei 
gyümölcsleves

Császármorzsa,
lekvár

Lencsefőzelék,
sült debreceni

Spenót, 
főtt tojás,

reszelt sajt
Mákos guba,
vaníliasodó

Sajtos csirkemell,
rizi-bizi

savanyúság
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

ÁCS REZSŐ polgármester
November 9. (hétfő) 14-16 óráig 
előzetes bejelentkezés alapján.
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 
November 10. (kedd) 16-17 óráig. 
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

Módosult a hulladékkezelésre vonatkozó rendelet
Folyamatosan tűnnek el a közterületekről a hulladékgyűjtő szigetek

Több pontban is változott 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlésé-
nek a köztisztaság fenntar-
tásáról és a települési hul-
ladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről  
szóló 1/2014. (II. 4.) önkor-
mányzati rendelete. 

Ennek értelmében az Önkor-
mányzat közigazgatási területén 
kizárólag az Alisca Terra Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Kft. 
jogosult a hulladékok rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártal-
matlanítására. Ezért a felek között 
létrejött helyi közszolgáltatási 
szerződés alapján a megyeszék-
helyen az Alisca Terra Nkft. köte-
lező közszolgáltatónak minősül. 

A módosítás értelmében a jö-
vőben Szekszárd közigazgatási 
területén lévő gazdálkodó szer-
vezetek a települési hulladék 
rendszeres elszállítására vonat-
kozó közszolgáltatói szerződést 
csak azzal a közszolgáltatóval 

jogosultak és kötelesek meg-
kötni, amellyel az Önkormány-
zatnak érvényes közszolgáltatói 
szerződése van.

Ezért minden gazdálkodó 
szervezetet arra kér a közszol-
gáltató Alisca Terra Nkft., hogy 
keressék fel ügyfélszolgálati 
irodájukban kollégáikat az ér-
vényes közszolgáltatói szer-
ződések mielőbbi megkötése 
érdekében. Ennek hiányáról 
ugyanis a Közszolgáltató köte-
les értesíteni a jegyzőt és ezzel 
egy időben fel is szólítja majd a 
gazdálkodó szervezetet a szer-
ződés megkötésére is.

Ha a gazdálkodó szervezet 
ennek ellenére sem tesz eleget a 
szerződéskötésre vonatkozó kö-
telezettségének a Közszolgáltató 
által megjelölt határidőre sem, a 
Közszolgáltató már a bíróságtól 
kérheti a szerződés létrehozását, 
továbbá azt is, hogy igazolt költ-
ségét és kárát is meg kell téríte-
nie a gazdálkodó szervezetnek.

A rendelet azt is előírja hogy 
minden gazdálkodó szervezet 

köteles keletkezett települési hul-
ladékát elkülönítetten, azaz sze-
lektíven gyűjteni és azokat a Köz-
szolgáltatónak átadni függetlenül 
végzett tevékenysége jellegétől.

Változik a lakossági szelektív 
hulladékok gyűjtésének rendje 
is a megyeszékhelyen. Folyama-
tosan tűnnek el a közterületek-
ről a szelektív gyűjtőszigetek, 
melyek felszámolása december 
1-jéig mindenhol megtörténik 
Szekszárdon. A Város Köz-
gyűlése azért döntött így, mert 
egyes renitens lakók azokat 
nem rendeltetés szerűen hasz-
nálták, ezért azok környezete 
és állapota sokakat irritált és 
bosszantott. 

Továbbra is lesz mód a hul-
ladékok szelektív gyűjtésre. A 
családi házas övezetekben a 
kuka edények mellé kipakolt 
műanyag, papír, üveg, fém és 
zöld hulladékokat hétfői na-
pon szállítja el az Alisca terra 
Nkft. A társasházi övezetekben 
a továbbiakban is a lépcsőházak 
mellé kihelyezett szelektív gyűj-

tőpontokig kell csak elvinni a 
lakosságnak a papírt, az üveget 
valamint a műanyag és fém hul-
ladékokat. 

Együttműködő segítségüket 
előre is köszönjük, az esetleges 
kellemetlenségekért megértésü-
ket és türelmüket kérjük.
 Alisca Terra Regionális
 Hulladékgazdálkodási Kft.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Közgyűlése
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló

1992.  évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Egészségügyi Gondnokság 

(Szekszárd)
gondnokságvezető
(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

a www.szekszard.hu 
honlapon, a Közügyek/Állás 

menüpontban
tekinthető meg. 

 (Ö00112)

SPORTHÍREK
KÉZILABDA. Hetedik mérkőzé-
sén hetedik sikerét aratta a Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC NB I/B 
női kézilabda csapata, amely ez-
úttal hazai pályán a Dunaújvárosi 
Kohász akadémistáit múlta felül 
(28-15). Tabajdi Ferenc edző 
tanítványai közül ezúttal a nagy 
kedvvel játszó, 7 gólig jutó Gré-
nus Gréta nyújtott kiemelkedőt. 
A bajnoki éllovas FGKC vasár-
nap Marcaliba látogat.
KOSÁRLABDA. Az idei szezon 
leggyengébb támadójátékát nyúj-
totta az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd a női NB I 5. fordulójában. 
Magyar Gergely csapata huszon-
kilenc százalékos mezőny dobó-

teljesítménnyel és kilenc kihagyott 
büntetővel nem tudta megszakí-
tani a hazai pályán játszó Cegléd 
veretlenségi sorozatát (62-56). A 
szekszárdiak legjobbja a 16 pontig 
jutó amerikai Jade Barber volt.
LABDARÚGÁS. A Paks II elleni 
megyei rangadó megnyerésével 
megszerezte első győzelmét az 
NB III-as bajnokságban szerep-
lő Szekszárdi UFC. Nagy Tamás 
edző együttese a 14. fordulóban 
rendezett találkozón Micskó, 
Arena Á. és Szabolcska góljaival 
3–2-re múlta felül az atomváro-
siak második csapatát. Az UFC 4 
pontjával továbbra is sereghajtó a 
Közép csoportban.

Hetedik alkalommal rendez-
nek Harcosok Éjszakája el-
nevezésű gálát a szekszárdi 
városi sportcsarnokban no-
vember 14-én, szombaton. 

Ahogy azt az elmúlt években 
már megszokhattuk, az egész es-
tés programban lesznek amatőr 
és profi ökölvívó mérkőzések, 
de K1-es és MMA-találkozókat 
is láthat a közönség. Mint azt a 
szervezésben oroszlánrészt vál-
laló Halász Gábortól megtudtuk, 
utóbbiban a szekszárdi kötődésű 
Török Árpádnak szurkolhatna a 
nézők. A gála felét kitöltő, s talán 
leginkább várt összecsapásokat 
a profi bokszolók prezentálják 
majd. A tervek szerint 4 menetes 
mérkőzésen lép ringbe a félne-

hézsúlyú Ericles Torres Marin, a 
középsúlyú Ambrus Gábor és a 
cirkálósúlyú Gyén Attila is.

A szekszárdi Unio Box Team 
37 éves bunyósa, Halász Gábor 
ezúttal a nehézsúlyba „kirándul”. 
A 52 mérkőzéséből 36 győzelmet 
számláló rutinos öklöző – aki 
legutóbb márciusban, Berlinben 
lépett kötelek közé – ezúttal a 
fővárosi Zsíros Attila ellen húz 
kesztyűt egy hat menetre tervezett 
összecsapáson. A 7. Harcosok Éj-
szakája főmeccsét a tervek szerint 
a közelmúltban több nemzetközi 
gálán is szorítóba lépett Novák 
György vívja majd. A szekszárdiak 
cirkálósúlyú kedvencének ellenfe-
le még nem ismert, de a promóte-
rek egy 10 menetes címmérkőzést 
igyekeznek tető alá hozni.

A rendezvényen a szoká-
soknak megfelelően kesztyűt 
húznak az Unio Boksz Team 
amatőr öklözői is. A november 
18. és 21. között Vecsésen sor-
ra kerülő felnőtt női országos 
bajnokságra készülő, 54 kg-os 
Tiringer Enikő és az 57 kg-
osok között versenyző Nyer-
ges Enikő. Előbbi tavaly már 
megmérette magát a legjobbak 
között, utóbbinak ez lesz az 
első fellépése a felnőtt korosz-
tályban. A november 14-i gálán 
egy bemutató mérkőzés erejéig 
kötelek közé lép a szekszárdi-
ak talán legnagyobb ígérete, a 
mindössze 11 esztendős Né-

meth Péter is. Halász Gábor 
szerint Németh már most kész 
öklözőnek mondható, noha a 
szabályok értelmében csak két 
év múlva vívhat tétmérkőzést 
a serdülők között. Edzője, Gál 
Miklós a szorgalmát, alázatát 
dicsérte. A rutinos tréner sze-
rint Péter edzésről edzésre fej-
lődik, s bár nem akarnak korán 
nagy terhet rakni a vállára, de 
sokat várnak tőle.

Az esemény 17 órakor kezdő-
dik, a főmeccs nyolc-fél kilenc 
óra tájban kezdődik. Jegyek a 
helyszínen válthatóak, kapunyi-
tás 16.30 órakor. 
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Elismeri a város a kiemelkedő sportteljesítményt. 
Ács Rezső polgármester szerda délután hivatalában fogadta Szepesi 
József vezető edző irányította OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
sikeres cselgáncsozóit. A találkozón a város első embere köszö-
netet mondott a sportolók teljesítményéért, és méltatta a klubban 
folyó munkát. Ács Rezső a vezető edző mellet a város ajándékát 
nyújtotta át a közelmúltban junior országos bajnoki címet szerzett 
Ács Balázsnak és Berlinger Gábornak, valamint a szeniorok között 
világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Szepesi Dávidnak.
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Amatőrök és profik is a ringben
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TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Tel.: 74/510-134

MEGÉRKEZTEK A NŐI, FÉRFI, GYERMEK 
TÉLI LÁBBELIK!

Szamos bőrbetétes gyermekcipők 15% engedménnyel
november 9-14-ig.

Nyitva tartás: H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

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

(00920)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00927)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(00918)

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)
November 10. (kedd), 9.00–16.00 óráig.


