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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Adorjáni Endre szobraival
szeretné szolgálni a nemzetet
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→ Interjú a 12–13. oldalon

Illés Tamás: a kultúra
a pandémia egyik
legnagyobb vesztese
→ 2. oldal

A visszahozott
könyvtári kötetek
karanténba kerülnek
→ 3. oldal

Jövőre indulhat
a Keselyűsi út
felújítása

→ 13. oldal
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Illés Tamás: a kultúra a pandémia egyik legnagyobb vesztese
A Babits előző vezetése súlyos veszteséget és kezelhetetlen mértékű eladósodást hagyott maga után

Választott önkormányzati
képviselőként az első ciklusát
kezdte meg tavaly ősszel Illés
Tamás. Az V. választókerületi
voksolást szoros versenyben
megnyerő Éljen Szekszárd!
(ÉSZ) Egyesület képviselője a
konstruktív vita és a civil kurázsi pártján áll.
Vöröss Endre

FOTÓ: JANTNER

– A Magyar Vállalkozói Szalon
elnökeként korábban is ismert
közéleti alakja volt Szekszárdnak. Egyenes út vezetett a megyeszékhely politikai életébe?
Mi a célja szerepvállalásának?
– A célom? Tisztességgel
tenni a közérdekért. A több
évtizedes, mondhatni „hivatásos” civil tevékenységem után
nem készültem képviselőnek
és nem is tudok magamra „politikusként” tekinteni. Az immár 21 éves Vállalkozói Szalon
mellett lokálpatriótaként számos szervezet létrehozásában,
munkájában vehettem részt,
mint például a Szekszárdi Civil
Kerekasztal, a Bartina Néptánc
Egyesület, a VOSZ vagy a Fogyatékosok Sportszövetsége.
Első elnöke voltam a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának is.
2002–2006 között a Szociális
és Egészségügyi Bizottság civil
tagjaként már belekóstoltam az
önkormányzati munkába. Aztán sok év elteltével – magamat
is meglepve – tavaly elfogadtam
az ÉSZ felkérését. Közéleti szereplőként sejtettem, hogy „ilyen
ez a popszakma”, de arra mégsem gondoltam, hogy sokszor
milyen negatív hangulatban,
gáncsoskodástól sem mentes
légkörben kell dolgozni.
– Egyesek szerint az ÉSZ személyes sértődöttségekből eredt,
abból táplálkozik. Ennyi lenne
csupán a szervezet kohéziója?
– Szó sincs egyéni sérelmekről. Hosszan sorolhatnám
azokat a közismert, mindenkit
feszítő társadalmi problémákat, amelyek racionálisabb,
humánusabb megoldására
szerveződtünk, írtunk programot. Szerencsére az ÉSZ nem
párt, ezért nem kötnek a másoknál látott, helyben sokszor
vállalhatatlan központi elvárások. Kizárólag Szekszárd javát
mérlegelve, a józan eszünkre
hagyatkozva dönthetünk. Nem
titok, hogy pont a közéletben
látott kedvezőtlen tendenciák,
például az eltúlzott központosítás, az átláthatatlanság, az esélyegyenlőtlenségek és a Szekszárdon tapasztalt stagnálás győzött
meg arról, hogy segítenem kell
egy hozzám hasonlóan felelősen gondolkodó civil csapatot.
Jelenleg a többségi ÉSZ-frakció tagjaként a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság,
valamint a Kultúra, Civil
szervezetek, Városmarketing
Bizottság elnökhelyetteseként – amolyan szürke eminenciásként – igyekszem
szolgálni a városlakókat. E
testületek mellett dolgozom
a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. felügyelőbizottságaiban, és persze
kiemelten kezelem az V. számú

választókerület szerteágazó
lakossági igényeit. Mindezek
megfelelő szintű ellátása nagy
kihívás, és nélkülözhetetlen
hozzá a stabil családi háttér, a
jó csapat.
– Elnökhelyettese a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Nkft. felügyelőbizottságának.
Minek tulajdonítja a cég körüli
zavaros állapotot?
– Kultúrafogyasztó családként sokfelé megfordulunk
színházban, koncerteken, fesztiválokon, illetve szervezek kulturális eseményeket, nagyrendezvényeket is, így van némi
rálátásom a területre. Persze
mindenen lehet javítani, de
Szekszárd kulturális élete alapvetően elég változatos. Váratlanul ért a nonprofit kft.-nél az
utóbbi években felhalmozódott
sok probléma, melyeket ráadásul a veszélyhelyzetben kell
megoldanunk. A korábbi közgyűlés nem ellenőrizte az ügyvezetést, így történhetett meg,
hogy 2019-ben az egyszemélyi,
felelőtlen gazdálkodás súlyos
veszteséget (-58 millió Ft) és
kezelhetetlen mértékű eladósodást (120 millió Ft) hagyott
maga után. A felügyelőbizottság több visszásságot tárt fel, a
szabálytalan és drága (3,9 millió
Ft/év) autóhasználattól kezdve a
túlárazott szolgáltatások igénybevételéig. A menesztett igazgató akadályozta a a társaság
átvilágítását, így az csak októberben indulhatott el. Biztosan várhatóak még kellemetlen
meglepetések. A leváltott vezető jogilag nem, de gyakorlatilag
sajnos csődbe vitte a Babitsot! A
társaságot csak az önkormányzati többlettámogatás tudta felszínen tartani azzal, hogy mintegy 70 milliónyi forrást kaptak
a városi nagyrendezvényekre,
melyek idén sajnálatosan elmaradtak.
Fontos célunk a városi cégeink hatékonyabb működtetése.
E téren pozitívumról is beszámolhatok, például a korábban

szintén veszteséges Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. FEB elnökeként azt látom, hogy a járványhelyzet súlyos korlátozásai, a
jelentős bevételkiesések ellenére
az új ügyvezetés racionális gazdálkodással indult el az elvárt
eredményesség felé.
– A Babitsban új ügyvezető
igyekszik úrrá lenni a bajokon.
Ha 2021-ben normalizálódik
a kulturális élet, van-e esély a
gyors konszolidációra?
– Az idei év mindenkit megvisel, és éppen a kultúra a pandémia egyik legnagyobb vesztese. Mácsik Henrietta négy
hónapra szóló megbízásától azt
várjuk, hogy ne engedje ös�szeomlani a céget, tartsa meg a
munkahelyeket. Ez sikerült is az
eltelt két hónap kemény munkájával, a korlátozások közepette lassan helyreáll a munkabéke.
Amíg zárva vannak a kulturális
létesítményeink, addig a kollégák online tartalmakkal, egyéb
akciókkal jelentkeznek. A pillanatnyi körülmények ellenünk
szólnak, ezért a konszolidáció
is hosszabb folyamat lesz. Nem
adjuk fel a színvonalas újrakezdés reményét. Ezért a társaság
vezetése 2021-re a felelősebb
gazdálkodás jegyében tervezi
meg a szokásos városi nagyrendezvényeket, kiemelt eseményeket, a kiállítási, a színházi
és a koncertévadot. Ehhez a
megszorításokkal sújtott önkormányzatunk igyekszik majd
forrásokat biztosítani. A többi
nem rajtunk múlik, hanem leginkább a világ és benne Magyarország eredményes járványkezelésén.
Végezetül bízom abban,
hogy a válságos időszak mielőbb véget ér, normalizálódik
az életünk. A városi testületek
közös akaratával, befektetett
energiájával pedig végre valódi fejlődési pályára állíthatjuk
Szekszárdot. Erre vállalkoztunk,
megérdemelné a város. Áldott,
békés adventet kívánok mindenkinek!
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Wessely Gábor
A megyei könyvtár és a levéltár
közös, új épületet kap a volt laktanya területén. A tudásközpontnak nevezendő építmény tervei
már rég elkészültek, hisz az eredeti átadási határidő 2019 decembere lett volna. Ezt – különböző
okok miatt – 2020. december 31re módosították még akkor, amikor a járvány nem nehezítette a
gazdaság működését. Eddig egy
kapavágás sem történt az egykori
laktanya területén. Az újabb befejezési határidő 2021 ősze, ami
megint csak nem életszerű. Szakemberek inkább 2022-es avatást
prognosztizálnak. A tervezett
bekerülési ár folyamatosan emelkedik az anyagok és a költségek
drágulása miatt. Nyílt titok, hogy
a legutóbbi, 4,2 milliárd forintos
kalkuláció a múlté, a generálkivitelező biztosan többet fog kérni.
A Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár igazgatója, Liebhauser
János már többször megszólalt

A visszahozott könyvek karanténba kerülnek
e téma kapcsán. Természetesen
igyekszik menedzselni a projektet a rendelkezésére álló eszközökkel, mert szeretné, ha végre
Szekszárdon is, ahogy a legtöbb
megyeszékhelyen, 21. századi
körülmények között dolgozhatnának a könyvtárosok és levéltárosok, korszerű szolgáltatásokat
nyújtva.
– Túl vagyunk egy hosszú,
fontos, de nem látványos szakaszon, lezárult a kiviteli tervek engedélyezése, és november elején
kiírták a közbeszerzési pályázatot. A beadási határidő december 14-e. Nyilvánvaló, hogy az
eredeti vállalási díj és határidő
tarthatatlan. A kivitelezésre pályázók majd adnak árajánlatot,
amit a nagyberuházásokkal
foglalkozó BMSK (Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.)
felülvizsgál, és dönt a megvalósíthatóságról. Informálódtam,
s az e téren otthonosan mozgó
szakemberek azt mondták, hogy
ha minden simán megy, 2022
első félévében készülhet el a létesítmény – mondta lapunknak
Liebhauser János.
– Addig a szokott helyen, de
nem a szokott módon működik
a könyvtár…
– Igen, a járvány miatt markáns
változások vannak. Tavasszal, az
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Nem nehéz megjósolni, hogy
az új könyvtár nem készül el
a tervezett 2020. december
31-ei határidőre, merthogy
még egy kapavágás sem történt a kivitelezés helyszínén.
Továbbra is eredeti helyén
működik az intézmény, de a
járvány miatt kevesebb szolgáltatással. A részletekről
Liebhauser János igazgatót
kérdeztük.

első hullám idején az otthon maradás volt a fő cél. Esetünkben az,
hogy ne fogadjunk olvasókat, és
lehetőleg a dolgozóink se járjanak be, online végezzék el azokat
a feladataikat, amelyeket lehet.
Most, a második hullám idején
nincs ugyan nyitva a könyvtár, de
szolgáltat, s a kollektíva dolgozik.
Rengeteg háttérmunka elvégezhető, amire korábban nemigen
jutott idő, s az állományrevíziót
is lassan befejezzük. Ezt a hozzánk hasonló méretű könyvtárak
12 évente csinálják meg. Nekünk
a remélhetőleg belátható időn
belüli költözés miatt is fontos
ez. Egy áttekinthető, letisztított
anyaggal mehetünk majd át a tudásközpontba.
– Hogy juthatnak könyvekhez
az olvasók?

Dr. Gaál Zsuzsanna
(1957–2020)
1957-ben született Szekszárdon
Dr. Gaál Zsuzsanna Vadász
Anna és dr. Vadas Ferenc későbbi szekszárdi múzeumigazgató
(1981–1994) második lányaként.
Alap- és középfokú tanulmányait
szülővárosában végezte, Pécsett
diplomázott történelem-orosz
főiskolai szakon, melyet Budapesten az ELTÉ-n egészített ki történelem és numizmatikus szakkal.
1979 óta dolgozott intézményünkben történészként. Kutatási területe Tolna megye és Szekszárd
19-20. századi történelme, első-

sorban a dualizmus időszaka volt.
Publikációit ebben a témakörben
írta, az utóbbi időben különösen
a 19. századi női sorsok foglalkoztatták. 1984-ben doktorált,
2008-ban védte meg PhD disszertációját, mely könyv formájában
A dzsentri születése címmel jelent
meg 2009-ben. Számos nagysikerű kiállítás megvalósulása fűződik
nevéhez (Megelevenedett képek,
Örökségünk, Retro, Levelek a
frontról, Szekszárd a két világháború között, Látványtár). 2004ben lett a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum igazgatóhelyettese, mely
tisztséget 2020. november 1-jei
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Nem csak a múzeumból fog hiányozni

nyugdíjba vonulásáig látta el. A
közéletben is megmérette magát,
Szekszárd önkormányzati képviselőjeként dolgozott 2001–2010
között. 2002-től 2006-ig a város
kulturális ügyeiért felelős alpolgármestereként tevékenykedett. Elkö-

– Azok, akik telefonon vagy
e-mailben jelzik, hogy milyen
könyvre lenne szükségük, kérhetnek házhozszállítást. Az is
megoldható, hogy előre egyeztetett időpontban eljönnek a könyvekért. A portán várjuk őket,
megkapják, amit kértek, mi pedig karanténba tesszük az általuk
visszahozott köteteket. Vannak
már kutatási eredmények arról,
hogy egy dokumentum mennyi
ideig lehet potenciálisan fertőző. Jelen ismereteink szerint 4–5
napig tartandók elkülönítetten a
visszahozott könyvek, újságok,
térképek, cd-k, dvd-k, diafilmek.
– Sokat nőtt a weblapjuk látogatottsága?
– Felerősödött a könyvtár
online aktivitása. A programjaink közül kiemelném a Mészöly
Miklós születésének századik
évfordulójára, a megyei múzeummal közösen meghirdetett
rajzpályázatunkat. A pályázatok
beküldési határideje január 4., a
kiállítással egybekötött díjkiosztást pedig az író születésnapján,
január 19-én szeretnénk megtartani. A feladat: Mészöly-mesékhez kell illusztrációkat készíteni.
Webes segítséget is kínálunk: ismert szekszárdi színészek, közéleti személyiségek, könyvtárosok olvassák fel a meséket, és ez
bárki által elérhető.
telezett munkája eredményeként
neki is köszönhető, hogy Mészöly
Miklós hagyatéka városunkba
került, és 2005-ben megnyitotta
kapuit az Irodalom Háza.
Két gyermeke született, Gergely és Zsófia, tőlük két rajongva
szeretett unokát kapott: Dénest
és Stefit. Hirtelen halálával hatalmas űrt hagyott maga mögött. Magas szakmai alapokon
álló józan értékítélete, szociális
érzékenysége, derűs lénye nem
csak a múzeumunkból fog hiányozni. Dr. Gaál Zsuzsannát a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
saját halottjának tekinti.

Ódor János Gábor
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Matteo pizza & pasta

NYITVA
VAGYUNK!!!
MENÜ MINDEN NAP
A HONLAPUNKON ÉS
FACEBOOK OLDALUNKON!

Minden nap nyitva vagyunk!
Kiszállítás késő estig!

Ünnepi sültes tálakra
rendelést felveszünk!

ELŐRENDELÉST IS LEHET LEADNI ÍGY AMIKOR MEGÉRKEZEL MÁR
A PÉNZTÁRNÁL ÖSSZEKÉSZÍTVE VEHETED ÁT FINOM EBÉDED!

ELŐRENDELÉS LEADÁS:
06–70/384–0077
info@corsogrill.hu
facebook.com/corsogrill

FACEBOOK OLDALUNKON ÜZENETBEN
AJÁNDÉK MELEG TEÁVAL VÁRUNK
MINDENKIT, ELVITELES DOBOZOK ÉS
MŰANYAG EVŐESZKÖZ FÉL ÁRON
AJÁNDÉK SZATYOR ELVITELES ÉTELEIDHEZ

SZEKSZÁRD, KISKORZÓ TÉR 1.
WWW.CORSOGRILL.HU
NYITVA: hétfő – péntek 11:00-tól 17:00-ig
(05872)

Cafe Amaretto Vendéglő és Amaretto Cukrászda

7100 Szekszárd, Béri B. Á. 4–6. • 7100 Szekszárd, Garay tér 6.

Üzletünkben most csak elvitelre van lehetőség.
Rendelésfelvétel: H.–Szo. 08:00–10:45 óráig.
Telefon: 74/316–255
Kiszállítást vállalunk, bankkártyás és SZÉP-kártyás
fizetésre is van lehetőség.
Karácsonyra bejgli és dobozos karácsonyi

(05874)

SZÉPKÁRTYA, BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY

Kedves vendégeink, törzsvendégeink!

A kormányrendeletre való tekintettel a tavaszihoz hasonlóan
a Diófa Étterem és Panzió Szekszárd és a Diófa Csárda Harc
november 11-től 1 hónapra bezár.

MINDKÉT ÉTTERMÜNKBŐL LEHETŐSÉG VAN ÉTEL ELVITELRE!!!
Szekszárdról a kiszállítást újraindítjuk.

Rendelésfelvétel 08:00 – 18:00 óra között.
06–20/929–6229 • 06–20/267–1567
Kiszállítás min. 3.000,- Ft-tól.
A kiszállítás díja: 30,- Ft/km • Kiszállítás: 11:00 – 19:00 óra között.
Megértésüket köszönjük! Jó egészséget mindenkinek!!!

aprósütemény rendelhető.

(05875)

(05873)
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A Szekszárdi Nyomda Kft.

MŰSZAKI VEZETŐ
pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

• A nyomda karbantartó csapatának irányítása, feladat kiosztás,
műszak beosztása.
• Gépek karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
• A gépek állagmegóvására tett javaslatok a vezetőség felé, beruházásokban való aktív részvétel.
• Szükséges alkatrészek beszerzése.
• Szervízcégekkel, partnerekkel való kapcsolattartás.
• Épületfenntartással kapcsolatos feladatok.
• Energiabeszerzés, szükséges statisztikák elvégzése.

Elvárások:

• Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki
területen.
• Számítógép felhasználó szintű ismerete.
Előnyt jelent hasonló pozícióban töltött szakmai tapasztalat,
német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu
e-mail címen lehet.

(05860)

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(05862)
Telefon: 74/511-808

(05870)
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(05867)

(05865)

(05846)

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KELEMEN ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZEKSZÁRD
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 8-10. • tel.:74/511–920;
Fax: 74/510–283 • honlap:www.szdeszki.pte.hu •
e-mail:titkarsag.szdeszki@pte.hu

Iskolánk megtekintésére előzetes telefonos egyeztetés után lehetőséget biztosítunk!
Iskolánk a 2021/2022. tanévben 3 ágazatban tervezi a képzések indítását!
• Egészségügyi ágazat
• Szociális ágazat
• Sport ágazat
Egészségügyi alkalmassági szükséges!

| Egészségügyi ágazat | Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a
leendő szakembereket, akik a betegápolás és
gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat.
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT – TECHNIKUM
Képzési idő Tagozatkód

Általános
okleveles
ápoló
technikus
Egészségügyi Endoszkópos
asszisztens
asszisztens

6 év

0100

5 év

0101

Mentőápoló

5 év

0102

5 év

0103

–

Rehabilitációs Fizioterápiás
terapeuta
asszisztens

SZOCIÁLIS ÁGAZAT – TECHNIKUM
Szakképesítés

TECHNIKUMI KÉPZÉS
8. osztályt végzetteknek

Szakképesítés Szakmairány

| Szociális ágazat | Az ágazat a gyermekjóléti
alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást
is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz
tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.
Képzési idő Tagozatkód

Szociális gyermekvédelmi
szakasszisztens

5 év

0200

Szociális rehabilitációs
szakdolgozó
Kisgyermekgondozó-,
nevelő

5 év

0201

5 év

0202

| Sport ágazat | A Sport ágazat 5 éves képzései, amelyek érettségi és technikusi végzettség
megszerzésével zárulnak.
SPORT ÁGAZAT – TECHNIKUM
Szakképesítés

Képzési idő Tagozatkód

Fitness-wellness instruktor

5 év

0300

Sportedző
(a sportág megjelölésével) –
sportszervező

5 év

0201

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
A szociális ágazat 3 éves képzései, amelyek
szakképzettség megszerzésével zárulnak.
SZOCIÁLIS ÁGAZAT – SZAKKÉPZŐ
Szakképesítés

Képzési idő Tagozatkód

Gyermek- és ifjúsági
felügyelő

3 év

0400

Szociális ápoló és gondozó

3 év

0401

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
• Felvételi vizsga nincs!
• Tornaterem az iskolán belül, kollégium 1 percre
az iskolától!
• Jól felszerelt szakmai demonstrációs tantermekkel
rendelkezünk!
• Rászoruló tanulóinkat a KELEMEN ENDRE
ALAPÍTVÁNY támogatja!
• Iskolánk diákbarát és családcentrikus!
• Szakképzési ösztöndíj jár a beiratkozóknak!

Ha kérdésed van, írj bátran!
e-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu
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TÁMASZ ALAPÍTVÁNY

DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

72/233–169

Hajléktalan embereket segítő szolgálat

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05857)

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05856)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

(05858)

(05847)

(utcai segítségnyújtás, elhelyezés,
adományközvetítés, információ stb.)
Hívható: 0–24 óráig • 20/975–2385
diszpecser@tamaszalapitvany.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

(05844)

(05864)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS
MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725
Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu
e-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(05832)
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Bármilyen használható tárgyat
– pl. ruhaneműt, cipőt, használt
bútort, könyvet, számítógépes
játékot – szívesen fogadnak
adományba. Ezeket a tárgyakat,
melyek között sosem használt
dolgok is akadnak, aztán rendkívül olcsón kínálják vásárlóik
részére. Éppen a minap adtak el
egy szinte teljesen új férfi bőrkabátot mindössze 1000 forintért.
A tányérokat és könyveket 100
forintos darabáron, a téli kabátokat 200–300 forintért adják.
Jelszavuk, „ami befér a boltba”,
azt szeretettel várják. Hozzátette, a legkelendőbbek a cipők és a
különféle ruhaneműk, amik nagyon gyorsan gazdára találnak.
A bolt és ezen keresztül az
alapítvány működését tehát az
adományozók és a vásárlók egyaránt segítik. A vevőink egy ré-

Az adományozás új formáját,
a szociális vásárlás lehetőségét kínálja a „Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány adományboltja.
Steiner Viktor
A Béri Balogh Ádám utcába
költözött a korábban a Piac
téren működő adománybolt,
amit a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek megsegítésére létrejött „Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány üzemeltet. Keszthelyi
Krisztina, az alapítvány kuratóriumának alelnöke elmondta, az „Egy cipőben járunk!”
Adománybolt működtetésével
az adományozás új formáját,
a szociális vásárlást szeretnék
meghonosítani.

FOTÓ: JANTNER

Új helyre költözött az adománybolt

sze szintén azok közül kerül ki,
akik maguk is szerényebb anyagi
körülmények között élnek – tudtuk meg Keszthelyi Krisztinától.
Hozzátette, lényeges az is, hogy
nem könyöradományt adnak. Így
„a fogyatékossággal élők és/vagy

hátrányos helyzetűek irányába
érzékenyítő, szemléletformáló
tevékenység mellett megmarad a
vásárlás élménye is”. Azzal pedig,
hogy kevesebb használható holmi kerül a kukába, környezetvédelmi és fenntarthatósági célokat
is megvalósítanak.
A boltban egy hátrányos helyzetű alkalmazott és több önkéntes dolgozik. Így az alapítvány
már munkáltatóként is segítséget nyújt – mondta Keszthelyi
Krisztina. Sajnos kénytelenek
voltak egy biztonsági őrt is felvenni, miután többen nem értették meg az adománybolt működésének a lényegét, azt, hogy
miért kérnek pénzt dolgokért.
Remélik, hogy hosszú távon is
sikerül majd fenntartani az üzletet, illetve, hogy idővel nemcsak
a működési költséget tudják kitermelni. Ha profitra is szert tennének, tovább tudnák támogatni
a hátrányos helyzetű gyerekeket.

Meggyógyultak és újra csatáznak a kosarasok
Az is befolyásolhatja a női
kosárlabda bajnokság alapszakaszának történéseit,
hogy melyik csapatot milyen
mélységben érintette a koronavírus második hulláma. Az
Atomerőmű KSC Szekszárdnál azt remélik, nem lesznek
újabb megbetegedések.

A KSC-t az átlagosnál nagyobb
mértékben érintette a vírus. Elég,
ha csak két meghatározó játékos
Erica McCall és Studer Ágnes
esetét említjük, akik közepes
erősségű tünetekkel vészelték át a
betegséget, de ma már ők is gyógyultnak tekinthetők. Egy játékos
érintett még, a szerb center, Sara
Krnjics, aki most tölti kényszerpihenőjét. A klubvezetés folyamatosan tesztelteti a játékosokat.
Azok, akiknek a tesztje pozitív
lett, alapos belgyógyászati, kardiológiai, illetve hematológiai
vizsgálatokon is átestek.
– Mivel élsportolókról van
szó, akik komoly terhelésnek
vannak kitéve, szükségét érez-

FOTÓ: JANTNER

Bálint György

tük a plusz vizsgálatoknak, így
tisztában vagyunk terhelhetőségükkel. Azt is figyelembe
kell venni, hogy eltelt egy hónap komoly edzések nélkül,
s a játékosok már eleve egy
alacsonyabb szintről indulnak
– mondta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – Nagyon
reménykedünk abban, ha lehet
ilyet mondani, hogy a csapatot
még jó időben érte a vírus, senkinél nem okozott súlyos, hos�szú lábadozással járó tüneteket,
mint például a Sopron csapa-

tánál Határ Bernadett esetében
– tette hozzá.
A szakmai igazgató pozitív
hírről is beszámolt: „Az évi
40 millió forintos támogatásból időarányosan, pontosan,
hiánytalanul megérkezett tizenötmillió forint a várostól.
Ennek azért is nagyon örülünk,
mert jelzésértékű: a városvezetésnek politikai pártállástól
függetlenül fontos a szekszárdi női kosárlabda. Ezekben a
nehéz időkben a klubvezetés
valamennyi tagjának jólesik,
hogy a jelenlegi városvezetés
is magáénak érzi a csapatot!” –
fejtette ki Szabó Noémi. Mint
ismert, a szekszárdi közgyűlés
– amelyben az Éljen Szekszárd
képviselői alkotják a többséget,
15+25 millió forintos támogatást szavazott meg a klubnak. A
városnak jövő márciusig kell a
második részletet átutalnia.
A bajnokság a tabellán utolsó helyen álló PINKK-Pécs elleni mérkőzéssel folytatódott.
A szekszárdiak fölényes győzelmet (114–66) arattak, majd
legyőzték a Ludovika-FCSM

CSATA csapatát is (99–78).
Meghatározó játékosok nélkül
is jó ritmusban játszott és keményen védekezett a Djokics-csapat, aminek a víruson szintén
átesett vezetőedző örült, ám
hangot adott aggodalmának is.
– Örülök, hogy ennyi kihagyás után így ment a játék a
PINKK ellen, ahogy annak is,
hogy Studer Ágit, ha csak tíz
percre is, pályára tudtam küldeni. Ericát pihentetni tudtuk,
hogy a vádlisérüléséből felépülhessen. De azt is látni kell,
hogy a csapatépítésben a kényszerszünet miatt nem tudtunk
előrelépni – mondta lapunknak
Djokics Zseljko. – Most jön a
decemberi meccsdömping. Ha
minden igaz, három naponta
pályára lépünk, vagyis az eredményesség lesz a legfontosabb.
Ilyenkor ezekben nem lehet előrelépni, s ez aggasztó még akkor
is, ha más csapatoknak is lehet
hasonló problémája. Annak viszont örülök, hogy mindenki
egészséges, a kisebb sérüléssel
bajlódók is hamarosan felépülnek – jelentette ki az edző.

Advent a várakozás ideje. Várjuk a
Megváltó születését, és a vele való
találkozást. Jézus a mi szívünkben akar megszületni. Meg akarja
változtatni az életünket. Most, az
adventben különösen fontos, hogy
megbánjuk és meggyónjuk bűneinket, és méltóképpen várjuk a
karácsonykor megszülető Megváltót. A karácsony erről szól. Várjuk
a megszülető Isteni Kisdedet, és
megtisztult lélekkel sietünk eléje.
Az Úr szüntelen készenlétet
kért tőlünk. Ő mondta: „Nem
tudjátok sem a napot, sem az
órát.” A készenlét állandó lelkiismeret-vizsgálatot kíván meg
tőlünk. Ne kövessünk el bűnt,
ne ragaszkodjunk görcsösen bűneinkhez! Adjuk át az életünket

ADVENT

Advent II. vasárnapjára
Krisztusnak! Sajnos sokan inkább
kizárják Istent mindennapjaikból,
aztán, ha elrontják az életüket, Istent okolják, káromolják.
Jézus a kereszten váltott meg
minket. Kínhalála és feltámadása után ment vissza Atyja dicsőségébe. A mi számunkra is ez az
út létezik. Ha nem tagadjuk meg
magunkat, és nem hordozzuk
minden nap keresztünket, nem
mehetünk be a Mennyországba.
Ez a világ elmúlik. Amikor meghalunk, mindent itt hagyunk.
Egész életünk egy folyamatos elvesztés. Elveszítjük fiatalságunkat,
erőnket, egészségünket. Szülein-

Építsetek Jézusnak egyenes utat!
„Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztába az Úrnak! Készítsetek
egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden
völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen
egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt.”

(Ézs. 40,3–5)

Az ádvent szó latin eredetű, eljövetelt, közeledést jelent. Az András nap utáni első vasárnappal
kezdődik és karácsonyig tart. Az
ádventi koszorú négy gyertyája
a karácsonyi készülődés lelkületének ébrentartását szolgálja, a
Jézus születését megelőző négy
vasárnapot szimbolizálja. Egyegy hét elmúltával újabb gyertyát
gyújtunk. Az egyre erősödő fény
végül a karácsonyi ragyogásban
teljesedik ki. Megváltó Urunk
érkezését a próféták is megjövendölték. A felolvasott igeszakaszban Ézsaiás látnoki erővel adja
hírül: „Mert megjelenik az Úr dicsősége…”. Isten dicsősége az Ő
egyszülött Fiában lett valósággá.
Jézus Isten legnagyobb ajándéka
az emberiség számára.
Krisztus áldozatáért lehet reménységünk bűneink bocsánatára és az örök életre. Az Ő érkezésére várunk ádventben. Hogy
miként készüljünk Urunk megjelenésére – a próféta megadja a
választ: „Építsetek utat!”
Az útépítés, útegyengetés valóban szükséges volt az ókorban

a királyok diadalmas bevonulása
alkalmával. Ma is épülnek településeket, országokat, földrészeket összekötő utak. Ezeken lehet
közlekedni, szállítani, kapcsolatot
teremteni, megérkezni valahova.
Minél korszerűbbek, tisztábbak
az utak, annál zökkenőmentesebb
a közlekedés rajtuk. Ezért tartja
Ézsaiás olyan fontosnak az útépítést. Egyenesen felszólít a közlekedési útvonal elkészítésére. Azt
is határozottan megmondja: „Készítsetek egyenes utat a kietlenben
Istenünknek.”
Jézust várva lelki értelemben
kell utat építenünk számára egészen a szívünkig. Ennek az útnak
nemcsak szilárdnak, simának kell
lennie, hanem egyenesnek is. Az
Úr Jézus a legrövidebb úton akar
eljutni hozzánk. Jézus számára
csak az egyenes lélek útja használható. Az Úr Jézus számára fontos,
hogy a szívünkhöz vezető út járható legyen. Életünk útja tele van
bűneink göröngyeivel, kátyúival.
Vajon hogyan tud ezen közelíteni és időben megérkezni
Megváltó Urunk? A szívünkhöz

ket, házastársunkat eltemetjük.
Gyermekeink kirepülnek, és élik a
maguk életét. De Jézus velünk marad minden nap a világ végezetéig.
Ő a Legnagyobbat, Önmagát adta
nekünk. Ő az egyetlen kincs, az
igazgyöngy, amiért mindent érdemes eladni, hogy megszerezzük. Ő
a mi örök életünk, örök boldogságunk. Ő üdvözít minket, és általa
kapjuk vissza örökre szeretteinket
is, a Mennyország vég nélküli boldogságában.
Jézus Krisztus a mi valódi és
egyetlen kincsünk. Vegyük hát észre, hogy milyen gazdagok vagyunk!
Ha a közeledő karácsonyra imádvezető út nemcsak járhatatlan
vagy nehezen járható, de rossz
gondolataink, bűnnel terhelt terveink, céljaink miatt kacskaringós is. Ráadásul emelkedőkön
és mélyedéseken át vezet. Hitéletünk hullámzásai akadályozzák
Jézus zavartalan eljövetelét. Ki
kell igazítanunk ezeket a felszíni
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egyenetlenségeket. Építsünk a
hozzánk érkező Krisztus számára
járható, egyenes utat, mely a szívünkhöz vezet! Lélektől lélekig. A
megépített lelki út nem lehet sötét, bűnökkel terhelt. Mi is csak
kivilágított úton tudunk biztonságosan közlekedni. A Jézus számára elkészített út a lélek világosságától legyen jól belátható.
Mert megjelenik az Úr dicsősége. A dicsőség fényességet, ragyogást jelent. Pál apostol arról
beszél, hogy minden mennyei
testnek sajátságos ragyogása van.
Isten dicsőségének megjelenése
az Úr Jézus Krisztus. A dicső-
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kozunk egymásért, sokkal többet
adunk, mint egy drága ajándék.
Buzgón imádkozzunk családtagjaink és embertársaink egészségéért,
de elsősorban üdvösségükért! Mert
ennek elnyerésére születtünk, s
azért, hogy viszontszeressük Istent
és szeressük egymást... Nem azon
múlnak a dolgok, hogy mi van a fa
alatt, hanem azon, hogy van-e szeretet és béke köztünk.
Kérjük az Úr Jézus kegyelmét,
hogy Ő legyen a központ egész
életünkben. Nem csak karácsonykor, hanem a hétköznapokban is.
Kérjük meg Égi Édesanyánkat,
hogy esdje le számunkra a kegyelmet, hogy az Ő örömében
osztozzunk. Ámen.

Fekete Zoltán káplán
ség egyben fenséget, hatalmat
jelent. „Láttuk az Ő dicsőségét.”
(Jn.1,14). Isten az Ő egyszülött
fiának elküldésében dicsőítette magát. Ez az isteni dicsőség
korlátlan győzelmi erőt jelent.
Az isteni hatalom nyilvánul meg
Jézus csodáiban. Isten dicsősége
jelent meg abban, hogy Megváltónk Úr volt a természet erői felett, a gonosz szellemen és végül
a halálon is diadalmaskodott. A
„Miatyánk” utolsó szavai – „Tied
a dicsőség” – arról tesznek vallást,
hogy a mennyei Atyáé a minden
sötétséget beragyogó fényesség, a
minden földi nagyságot meghaladó fenség és a sötétség minden
hatalmát leigázó győzelem.
Jézus közelít hozzánk. Az Ő eljövetelére várunk. Isten dicsősége
benne ölt testet. A dicsőség beragyogja Jézus születését.
Ézsaiás egy nagyszerű ígérettel koronázza be próféciáját. Azt
mondja, az Úr dicsőségét látni
fogja minden ember. Jézussal
nemcsak a kiváltságosok találkozhatnak. Élete, váltsághalála és
feltámadása az egész emberiség
üdvösségét szolgálja.
Halld meg testvérem az örömhírt: érted is jön Jézus! Hozzád
is közelít a világ Megváltója! Készülj, hogy méltóképpen fogadhasd Őt! Készíts számára járható,
egyenes utat, hogy találkozhass
Vele! Ámen.

Lemle Zoltán

református lelkipásztor
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PRESSZÓ

Szobraival szeretné szolgálni a nemzetet
Adorjáni Endre tapasztalatai szerint a groteszk hat legjobban az emberekre

Adorjáni Endrének sokfelé
láthatók alkotásai, még az
ópusztaszeri emlékparkban is
áll egy királyszobra. A művész
idén hetven éves. Kolozsvárról települt át feleségével és
két gyermekével Szekszárdra
1989-ben. Itteni legismertebb
munkája a Garay udvarban
látható Meditáció.
Wessely Gábor
Önmaga legnagyobb kritikusa
Adorjáni Endre. Ebből adódóan
hosszan érleli műveit, lassan halad, és soha sem igazán elégedett.
Mások viszont elégedettek vele.
A Garay udvarban látható Meditáció című nőalak a megyeszékhely talán legszebb szobra.
Kolozsváron született, ott
szerzett szobrász végzettséget 1973-ban, majd alkotni és
tanítani kezdett. Családjával
1989-ben Szekszárdra települt.

Két gyermekkel jöttek. Építész
végzettségű felesége a bátaszéki
önkormányzatnál helyezkedett
el. A művész először a gyakorló
általános iskolában dolgozott,
aztán átkerült a főiskola rajz,
vizuális nevelés tanszékére,
Deli István főigazgató idejében,
Baky Péter ajánlásával. Nyugdíjba 2014-ben ment. Tanítványokat azt követően is vállalt,
főleg olyanokat, akik egyetemi
felvételire készültek.
– Milyenek a nyugdíjas évek?
– Sűrűek – mondja. – Azt hittem, majd mindenre ráérek, de
mivel bennem van a frász, hogy
kevés az időm, próbálok iparkodni, hogy a régi álmaimat,
terveimet megvalósíthassam,
vázlataimat, agyagban lévő elképzeléseimet kidolgozhassam,
befejezhessem. A szobrászat
nemcsak kétkezi munka, fejben
is végig kell gondolni, szenved-

ni, játszani mindent. Tapasztalataim szerint a groteszk hat
legjobban az emberekre. Ahol
lehet, alkalmazom.
– A humor összeegyeztethető a
képzőművészettel?
– A humor nem. A groteszk
több, mint a humor. A humor
egy elpattanó szappanbuborék,
a groteszk viszont erős fűszer,
hatásos és mély. A képzőművésznél nem az a helyzet, hogy
kiáll a színpadra és megnyeri a
közönséget. Mi az alkotásainkon
keresztül szólalunk meg, akkor
is, ha nem vagyunk jelen. A siker vagy a bukás attól függ, mit
képesek tolmácsolni a műveink.
– Mindig szobrász akart lenni?
– Negyedikes koromtól rajzoltam, hatodikban pedig már
agyagból mintáztam. Édesanyám elrakta ezeket. Máig
megvannak. Mikor megsze-

reztem a szobrász végzettséget,
utána tanítani kezdtem. Hiteles
oktató csak az lehet, aki a gyakorlatban is műveli a mesterségét. Ezen kívül akartam még orvos, színész és író is lenni. Most
az egyik fiam orvos, a másik
színész, én meg gyakran forgatom a tollat. Annak idején Romániában országos irodalmi és
rajzpályázatokon nyertem. Nem
mindent publikáltam. Vannak
írásaim, amelyek kiadására még
nem érett meg az idő.
– Mi a helyzet az anyagiakkal?
– Élhetetlen művész vagyok.
Soha nem a pénzért dolgoztam.
A tanításból bejött a fizetés és
kész. Ajándékba adott szobraim vannak Németországban,
Angliában és Erdélyben. Az
itteniekkel meg valamicskét kerestem. Szekszárdon csak magánszemélyektől kaptam megrendeléseket, a várostól nem.
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A Papp Vilmos kérésére készült
Meditáció a tér átépítője. Az
Obsitos-ház homlokzatán lévő
Háry pedig a tervező Sulyok
Balázs és a kivitelező Czank
Géza jóvoltából jöhetett létre. Vannak sokfelé munkáim,
például Ópusztaszeren egy I.
Bélám, Mezőcsáton egy Kálvinom, Sarkadon egy lovas
Árpádom, és én készítettem a
bátaszéki kálvária 15 stációját.
– Külföldön is vannak szobrai?
– Köztéri alkotásom nincs,
de a ravennai képzőművészeti
pályázaton két alkalommal –
1990-ben és 1998-ban – aranyérmet nyertek a kisplasztikáim.
Nem vagyok egy sokat „termelő”, sokat kiállító alkat. Volt annak idején Erdélyben körülbelül tíz önálló kiállításom, és itt,

Magyarországon is körülbelül
annyi. A csoportosaké jóval
száz fölötti. Érmeket, plaketteket most is folyamatosan
készítek, kisplasztikák megoldása is foglalkoztat, és egy
mellszobron is dolgozom. Még
van mondanivalóm a világnak.
Azon vagyok, hogy néhány jó
plasztikával – a groteszk segítségével – felkeltsem az érdeklődést, és fenntartsam az emberek szellemi éberségét.

A képzőművésznél nem az
a helyzet, hogy kiáll a színpadra és megnyeri a közönséget. Mi az alkotásainkon
keresztül szólalunk meg,
akkor is, ha nem vagyunk
jelen. A siker vagy a bukás
attól függ, mit képesek tolmácsolni a műveink.

– A szülőföldtől való elszakadást hogy élte meg?
– Nem szakadtam el, csak
nem költöztem vissza. Pedig hívtak Ceausescu bukása
után, lakást és katedrát ajánlottak, de maradtam Szekszárdon. Miután változott a
kinti helyzet, 16 éven keresz-

tül a székelyudvarhelyi nyári szabadegyetem meghívott
előadója voltam. A programot
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezte, a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Illyés, illetve az Apáczai Alapítvány támogatásával.
Vizuális nevelés módszertana,

Felújítás előtt a Keselyűsi út

A nagy forgalom jelentette
terhelés következtében számos bel- és külterületi útszakasz állapota mondható
rossznak Szekszárdon és környékén. Előbbiek jellemzően
a város, utóbbiak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak.

FOTÓ: JANTNER

Vöröss Endre
Hunyadi, Rákóczi, Damjanich,
hogy jeles történelmi eleinket
korszakuk sorrendjében említsük. Az ő nevüket viselik azok a
szekszárdi utcák, melyek útburkolata a nagy terhelés következtében jelentősen elhasználódott.
Persze nem csak ezeké, de ezek
hibáit a legtöbb közlekedő napi
szinten érzi.
A fenti szakaszok – mint azt
Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút kommunikációs
osztályvezetőjétől megtudtuk –
Szekszárd város tulajdonában és
kezelésében vannak. Hozzájuk
Szekszárd vonzáskörzetében a
6-os és 56-os, valamint az 5112es Dunaszentgyörgy–Fadd–
Tolna–Szekszárd és az 5113-as
Szekszárd–Őcsény–Decs–Sárpilis összekötő utak tartoznak.
Utóbbi, illetve az 51369-es jelű
Keselyűsi út felújítására várhatóan jövőre kerülhet sor.

alkotáslélektan, szobrászat,
grafika, festészet – ezeket a
tárgyakat oktattam. S persze
meglátogattam a rokonokat,
barátokat. Apám még él Kolozsváron, 96 éves, csak most
a járvány miatt lehetetlen a
kiutazás. A szülőföldhöz való
kötődés mélységesen mély és
megmagyarázhatatlan. Olyan,
mint az a ki nem mondott szeretet, ami az édesanyánkhoz
köt bennünket.
A magyarság sajnos az ország
megcsonkítása és a lehetetlen
politikai körülmények miatt
szétdarabolódott, szétszéledt.
Én az összefogást, az összetartást szorgalmazom. Úgy legyél
lokálpatrióta, hogy az egész
nemzetet, a helyben és a máshol élő magyarokat is próbáld
szolgálni! Előttem ez a cél lebeg.

A Rákóczi utca burkolatára is ráférne a felújítás
A Keselyűsi út, illetőleg a
Tolnatejtől az OBI-ig tervezett,
a várost majdan keletről elkerülő 2×1 sávos tehermentesítő út
kapcsán megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-t. Kiss
Boglárka, a cég szóvivője elmondta: a NIF Zrt. jelenleg tervezési feladatokat végez a Szekszárd elkerülő út megvalósítása
elnevezésű projekt esetében. Ez
magába foglalja a fent megnevezett utat, valamint a Keselyűsi út
melletti kerékpárúthoz csatlakozó újabb kerékpárút tervezését is. A végleges kiviteli tervek
elkészítésnek határideje 2021.
IV. negyedéve.

A Keselyűsi út felújítására vonatkozóan a társaságtól nem
kaptunk információt. Az 5112-es
úton közel 20 kilométernyi felület
újul meg. Az érintett szakaszokon
kijavítják a burkolati hibákat, új
aszfaltrétegeket építenek, és egy
méter széles padka is készül. Megújítják a Faddnál lévő hidat, illetve
a Fadd-Dombori elágazónál lévő
buszmegállót leviszik az útívről
buszöböl kialakításával. A Dunaszentgyörgy–Fadd–Szekszárd
úton a munka várhatóan 2021.
április első feléig tart – olvasható
a magyarepitok.hu-n.
Illés Tamástól (ÉSZ), a szekszárdi önkormányzat gazda-

sági és városfejlesztési bizottságának tagjától érdeklődtünk
az útfelújítási tervekről is. Az
mondta, egyelőre a munka
kezdetén tartanak. „Az érthetetlenül évekig alvó nyertes
pályázatok mellett a sok éves
fejlesztési elmaradások zavarják a legjobban a frakciónkat.
A megyei jogú városok közül
Szekszárd használta fel az elérhető keret legkisebb hányadát,
annak mindössze 13 százalékát. A járványhelyzet okozta
általános gazdasági visszaesés
és persze az önkormányzati
szektort sújtó megszorítások,
forráselvonások sem” segítik
terveink megvalósítását – fejtette ki. Az önkormányzati
képviselő szerint sokkal több
helyen kellene komoly útjavításokat elvégeztetni (pl. Bartina,
Munkácsy, Mérey utca).
– Jövőre először az utak fejlesztési terveit kell megrendelni, elkészíttetni, hogy az
útépítős pályázatok megnyitásakor gyorsan tudjunk lépni. A
roppant költséges útfejlesztés
szakaszos lehet, és olyan ütemben fog megtörténni, ahogy a
források rendelkezésre állnak
majd – tette hozzá Illés.
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Pályázati
hirdetmény
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.)
nyilvános pályázat keretében
értékesítésre meghirdeti a
szekszárdi 6008/13 hrsz.-ú,
5.550 m2 alapterületű, a
6008/19 hrsz.-ú, 7.381 m2,
a 6008/51 hrsz.-ú 3000 m2
alapterületű, kivett építési
terület megnevezésű, Ipari
Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat.
A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok
rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető
a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő
kérdésekre felvilágosítást a
Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti
Osztálya (74/504–159), illetve a Szekszárdi Ipari Park
Kft. (74/510–422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben dr. Varga András
osztályvezető (Polgármesteri
Hivatal 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8. II. em. 201. iroda), valamint Ladányi Roland
ügyvezetőigazgató-helyettes
(7100 Szekszárd, Bezerédj u.
2.) kereshető.

AZ EGYIK
ARKANGYAL

AZ ÖT-TÓ
EGYIKE
TÖHÖTÖM
TÁRSA

120 ÉVE, 1900.
NOVEMBER 30-ÁN
ELHUNYT ÍR
KÖLTŐ, ÍRÓ

JANUÁRI

JÓZSEF
ATTILA
VERSE

A FÖLD
KÖRÜL
KERINGŐ

KÉMIAI
KÖTÉS
TÍPUSA

ORRHEGY!

1890-BEN
ÍROTT
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N

TOJÁSHÉJ!
ZÚG,
ZENG

MAGA
UTÁN HÚZ
VÁLTÓFUTÁS

KOTORÁSZIK
KISEBB,
IFJABB

PABLO ...;
CSELLÓMŰVÉSZ
VOLT

KÖRÚT,
RÖVIDEN
TOJÁS,
NÉMETÜL

FEGYVERES

IDŐSZERŰ

ÁZSIAI
TERÜLET

KOPASZ

ERDEI
TISZTÁS

IRÁNI
PÉNZ

ÉRC,
LATINUL

A FÜGGŐ
VÁLTOZÓ
SZÉRIA
CSAPATRÉSZ!

FÉRFINÉV

KÍNAI
EDÉNY

ISKOLAI,
RÖVIDEN

FÉLIG!
PALÁSTOL,
LEPLEZ

TÁNCLÉPÉS

A TULAJDONOD

LÁBBAL
TAPOS

ELŐTAG:
HŐ-

JÉGEN
VÁGJÁK
VÁLTSÁGDÍJ, RÉG.
ELŐTAG:
TEJ-

A HAZA
BÖLCSE
(FERENC)

ÉBRED,
NÉPIESEN

TENGERNYI

VASABRONCS

GÖRÖG
BETŰ

SÍRÁSRA
KÉSZTET

SZÉP
RÉSZLET!

KIFLIVÉG!

FÉL VOLT!
GOMBA
RÉSZE

FÜST ...;
ÍRÓ VOLT

NYOMDAI
BETŰNAGYSÁG RÓMAI
SZÁZAS

EGYEN!

MOZART
VÍGOPERÁJA

November 29-ei rejtvényünk megfejtése: Ráth-Végh István, A könyv komédiája.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Kiss Irma. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését december 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

SPIRIT EGÉSZSÉGCENTRUM
fogászati és szájsebészeti rendelőibe keresünk
munkájára, önmagára igényes,
jó kommunikációs készséggel
rendelkező fogászati

szakasszisztenst.

Idegen nyelvtudás, előnyt jelent.
Szakmai, fényképes önéletrajzot a
toth@spirit-center.hu
e-mail címre várjuk.
(05871)

Segíts, hogy segíthessünk!
Az Éljen Szekszárd! Egyesület
képviselői és bizottsági tagjai által felajánlott több mint 2 millió
forintból élelmiszercsomagokat
osztunk a szekszárdi kisnyugdíjasoknak és a vírushelyzet következtében rossz anyagi helyzetbe
került családoknak.
A csomagokat szeretnénk kiegészíteni apró
meglepetésekkel, saját
készítésű ajándékokkal.
Ebben is segítséget szeretnénk kérni. A pandémia miatti bezártságban a szabadidőnket
kis ajándékok készítésével tölthetjük, amelyekkel örömet szerezhetünk másoknak is. Kisebb
kézimunkákra, rajzokra, kézzel
vagy géppel vart apró tárgyakra

gondoltunk. (Alapanyagot igény
esetén tudunk biztosítani.)
Akinek van ehhez kedve, kérem,
írjon, és a részleteket egyeztetjük!
Kérjük azokat a kereskedőket, akik
úgy gondolják, hogy az üzletükben
van olyan termék, amelyik
„elfekvő” árucikk, és ezzel adományként támogatnák a kezdeményezésünket, jelezzék ezt!
Előre is köszönjük!
Fogjunk össze, hogy
minél több szekszárdi embernek legyen szebb a karácsonya!
Az elérhetőségünk:
eljenszekszard@gmail.com
Köszönjük a segítséget!

Jantnerné Márkus Manyi

ÉSZ szociális ügyek referense
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Elérhetőségek,
fogadóórák
• Ács Rezső polgármester
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu
•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 06–74/504–103.
•G
 yurkovics János alpolg. (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
gyurkovics.janos0915@gmail.com
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
szekszard1.korzet@gmail.com
• Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548,
e-mail: csotkelaci@gmail.com
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@freemail.hu
• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548,
e-mail: illtama@gmail.com
• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
murvaiarpad01@gmail.com
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com
• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
e-mail: zsfaresz@gmail.com
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:
matepetersandor@gmail.com
• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202,
e-mail: kovaril@tolna.net
• Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525,
e-mail: moravicky76@gmail.com
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930,
e-mail: zajak.rita@gmail.com
SZEKSZÁRDI
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Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóságán igazgatóságvezető munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

BMKK –

az online kultúra nem fertőz
Intézményünk számos programmal várja az érdeklődőket online felületein! Kövesse
Facebook- és weboldalunkat!
Babits 50 – fél évszázad a kultúra szolgálatában
• A programsorozatban december 1-től minden kedden 18:00
órától tematikus összeállítások
az intézmény fél évszázadáról.
• December 6., 17:00 óra: Érkezik a Mikulás! A nagyszakállút
a Holló együttessel várjuk.
• Online Adventi Kalendárium:
december 1-től, 16:00 órától
minden nap meglepetésekkel.
• Adventi Kalendárium a kulturális központban: ha benéznek
intézményünk északi (mozi felőli) oldalának ablakán, akkor a
szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai által
készített rajzokat csodálhatják
meg – minden nap egyet-egyet.
• Adventi Varázsasztal: karácsonyi és ünnepi kreatívkodás az online advent minden
vasárnapján, valamint a két
ünnep között 10:00 órától Facebook-oldalunkon.
• Egy doboznyi szeretet – karácsonyi ajándékgyűjtés (Részletek a plakáton!)
• Önarckép értékkel – beszélgetéssorozat ismert Tolna
megyei művészekkel, közéleti személyiségekkel minden
pénteken, 18:00 órától.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor, Vöröss Endre, Wessely Gábor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés:
Steiner-Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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(05845)

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

(05855)

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.
Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777
(05854)
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