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Évértékelő
A megyeszékhely első embe-
rét kérdeztük a mögöttünk 
hagyott évről és a 2017-es ter-
vekről. Ács Rezső polgármes-
ter azt mondja: a szekszárdi 
emberekkel együtt gondol-
kodva olyan város épül, mely-
lyel mindenki tud azonosulni.
 → 3–5. oldal

Jégpálya
December 16-án immár 10. 
alkalommal nyitotta meg ka-
puit a Szekszárdi Műjégpálya 
a korcsolyázni vágyók előtt. 
A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. üzemeltetésében mű-
ködő létesítményben jelentős 
fejlesztésekkel várja látogatóit.
 → 17. oldal

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!

Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkat tartja kezében, lapunk 
legközelebb 2017. január 15-én jelenik meg.
Addig is kövesse velünk a szekszárdi eseményeket 
közösségi oldalunkon:

www. facebook.com/
szekszardivasarnap
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Dolgos, eredményes esztendőt zárt 2016-ban Szekszárd
Eredményes, dolgos és jö-
vőbe mutató esztendő volt 
2016 Szekszárdon. A megye-
székhely első emberét kér-
deztük a mögöttünk hagyott 
évről és a 2017-es tervekről. 
Ács Rezső azt mondja: a szek-
szárdi emberekkel együtt 
gondolkodva olyan város 
épül, mellyel mindenki tud 
azonosulni. A helyiek kom-
fortérzete tovább javul, az 
idelátogatók pedig egy még 
inkább idilli és szerethető vá-
rosképet kapnak.

– Szinte nem volt olyan hét az 
évben, hogy ne lett volna egy be-
jelentés, átadás, vagy más pozi-
tív hír. Van tehát miről beszélni, 
de mi volt 2016 fő üzenete Szek-
szárdon?

– Hála Istennek valóban nem 
unatkoztunk. Elindultunk azon 
az úton, amely dinamikusan fej-
lődő pályára állította Szekszárdot. 
Február 23-án a Modern Városok 
Program kapcsán egy a város tör-
ténetében egyedülálló megálla-
podást kötöttünk Magyarország 
kormányával. A majd 40 milliárd 
forint értékű program életre hívá-
sakor az volt a cél, hogy a kitű-
zött fejlesztések megvalósításával 
a helyi emberek komfortérzete 

javuljon, emellett a projektekből 
profitáljon is a város.

– Azzal, hogy az atomerőmű-
ből távhővezeték épül, több 
mint 5600 háztartás, mintegy 
tizenötezer szekszárdi lakos, 
illetve közületek százainak 
fűtésszámláját tudjuk majd 
csökkenteni. Ez talán az a prog-
rampont, mely a legtöbb helyi 
embert érinti. A versenyképes-
ségünk szempontjából meg-
kérdőjelezhetetlen projekt az 
Ipari Park bővítése is – a mos-
tani ugyanis betelt. Szekszárd 
vonzó helyszín a vállalkozások 
számára, a cégek letelepedési és 
bővítési szándéka nem hagyott 
alább. A megállapodás tartal-
mazott közmű-infrastruktúra 
fejlesztést is. A beruházások 
java már befejeződött, a még 
folyamatban lévők pedig jó 
ütemben haladnak.

– A Modern Városok Prog-
ram kapcsán, Szekszárdon 
célként tűztük ki a szakképzés 
fellendítését, a hiányszakmák 
propagálását. A Szekszárdi 
Szakképzési Centrum közre-
működésével, helyi nagyválla-
latok bevonásával igyekszünk 
a szakma becsületét visszaadni. 
Egy olyan rendszert dolgozunk 
ki, melyben a fiatalok piacképes 

szakmához juthatnak, kiemelt 
ösztöndíjjal, majd jó fizetéssel. 
Támogatjuk őket a letelepedés-
ben, így a város megtartó ereje 
még jobb lehet.

– Miniszterelnök urat megy-
győztük arról is, hogy a szek-
szárdiaknak kell egy új, a kor 
igényeinek megfelelő könyvtár, 
amit a volt laktanya területén 
fogunk felépíteni. Egyet értet-
tünk abban is, hogy Szekszárd 
a jövőben nem lehet „egyna-
pos város”. Szükség van szál-
láshely-fejlesztésre, hiszen egy 
nagyobb konferencia megren-
dezéséhez nélkülözhetetlen a 
megfelelő szobaszám. Meg kell 

jegyeznem, hogy a Gemenc 
Szálló, melynek átépítése kézen-
fekvő lenne ennél a projektnél, 
nem a város tulajdona, és infor-
mációink szerint túl magas a vé-
telára... Van a belvárosban több 
olyan opcionális helyszín, mely 
kiváló lehet az új szállodának.

– Mindezen felül célul tűz-
tük ki a Gemenci Szabadidő 
Központ rehabilitálását és új 
tartalommal való megtöltését. 
Szeretném, ha a helyi és kör-
nyékbeli emberekben újra fel-
éledne „Gemenc-életérzés”, így 
egy országosan egyedülálló ki-
ránduló- és szabadidő közpon-
tot tervezünk létrehozni – dunai 
kikötővel és a kisvasút vona-
lának bővítésével. Nem utolsó 
sorban a sportinfrastruktúra 
fejlesztésére is gondoltunk: lesz 
egy új, minden igényt kielégítő 
sportcsarnokunk a régi helyén. 
Ennek tervezése, kialakítása az 
egyesületek igényfelmérésével 
kezdődött, hiszen az új komp-
lexumnak a helyi sportélet 
minden kívánalmának eleget 
kell tennie. Az életveszélyessé-
ge miatt bezárt uszoda helyett 
egy teljesen új épül, de edző- és 
rekreációs központ is készül a 
sporttelepen.
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

December 18.
(vasárnap)

December 19.
(hétfő)

December 20.
(kedd)

December 21.
(szerda)

December 22.
(csütörtök)

December 23.
(péntek)

December 24.
(szombat)

December 25.
(vasárnap)

December 26.
(hétfő)

December 27.
(kedd)

párás idő, erős fagy
max. 2o , min. -9o

közepesen felhős
max. 1o , min. -8o

közepesen felhős
max. 2o , min. -6o

erősen felhős
max. 2o , min. -6o

hószállingózás
max. 2o , min. -5o

erősen felhős
max. 3o , min. -3o

közepesen felhős
max. 2o , min. -5o

közepesen felhős
max. 2o , min. -6o

erősen felhős
max. 2o , min. -6o

erősen felhős
max. 3o , min. -5o

NÉVNAP–TÁR
December 18. (vasárnap) – Auguszta
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.
December 19. (hétfő) – Viola, Violetta
Viola: magyar eredetű; jelentése: a virág maga. 
Violetta:  a Viola olasz kicsinyítőképzős származéka.
December 20. (kedd) – Teofil
Teofil: görög-latin eredetű; jelentése: Isten kedveltje; Istent kedvelő.
December 21. (szerda) – Tamás
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
December 22. (csütörtök) – Zénó, Flórián
Zénó: görög-latin eredetű; jelentése: Zeusztól származó.
Flórián: latin eredetű; jelentése: virágos, virágzó.
December 23. (péntek) – Viktória, Niké
Viktória: latin eredetű; jelentése: győzelem.
Niké: görög eredetű; jelentése: győzelem.
December 24. (szombat) – Ádám, Éva
Ádám: sumér-héber eredetű; jelentése: atyám.
Éva: héber eredetű; jelentése: élet, életet adó.
December 25. (vasárnap) – KARÁCSONY, Eugénia
Eugénia: görög-latin-német eredetű; jelentése: előkelő, jeles nemzetségből való.
December 26. (hétfő) – KARÁCSONY, István
István: görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú.
December 27. (kedd) – János
János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
December 28. (szerda) – Kamilla, Apor
Kamilla: latin eredetű; jelentése: nemesi születésű.
Apor: magyar eredetű; jelentése: (bizonytalan).
December 29. (csütörtök) – Tamás, Tamara
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.
Tamara:  héber eredetű; jelentése: datolyapálma.
December 30. (péntek) – Dávid, Zoárd
Dávid: héber eredetű; jelentése: kedvelt, szeretett; egyesítő.
Zoárd:  türk-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).
December 31. (szombat) – Szilveszter, Darinka
Szilveszter:  latin eredetű; jelentése: erdő, erdő mellett lakó férfi.
Darinka: szláv-magyar eredetű; jelentése: ajándékocska.

Légi harcok Tolna megyében
Megújult külső és belső tar-
talommal látott napvilágot a 
minap Tálosi Zoltán „Háborús 
Évek 1941-45 – Légiesemé-
nyek és harcok Tolna megyé-
ben” című második, bővített 
kiadású kötete. A friss hadtör-
téneti munka a megyénkben 
zajlott hadi eseményekre fó-
kuszál, és eleddig nem ismert 
információkat is publikál.

A kiadványt a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum gondozta, ott is 
mutatták be december 14-én, né-
pes érdeklődés mellett. Az amatőr 
kutató, hadtörténész – a hiány-
pótló szekszárdi Baka Múzeum 
egyik létrehozója – könyvében 

újabb nyolcvan, a II. világháború 
során megyénkben szerencsétle-
nül járt szovjet repülőgép adatát 
közli. A kötetben ugyanakkor 
Tálosi arra a mintegy száz né-
met páncélosra is kitér, amelyek 
üzemanyaghiány miatt a Balaton 

és a Velencei-tó vonala alatt re-
kedtek a háború végnapjaiban. 
Kiderült, ezekből többet nem a 
Vörös Hadsereg lőtt ki, hanem 
visszavonulásukkor a németek 
maguk robbantották fel őket.

Tálosi kutatásaiból megtud-
hatjuk, hogy a szovjet 17. légi 
hadsereg két nagyobb repülőbá-
zist működtetett megyénkben: 
Madocsán 30-35 géppel, míg 
Őcsény-Decs környékén 15-17 
repülő állomásozott. Több légi 
esemény újonnan „került elő”, 
így például egy 1941-ben történt 
dunaföldvári kényszerleszállás.

Tálosi Zoltán rámutatott: a né-
metek által 1945 márciusában in-
dított hadművelet, a „Tavaszi éb-
redés” célja a Simontornya-Ozora 
környékén megrekedt frontsza-
kaszok Dunáig történő visszave-

tése lett volna. A kötetben ezzel 
kapcsolatban olvashatunk re-
pülőgépek típusairól, a lezuhant 
gépek becsapódási helyeiről, 
roncsainak fellelhetőségéről, ho-
vatovább azok további sorsáról. 
Egy-egy darabot ugyanis a lakos-
ság felhasznált: így esett, hogy 
egy Junkers repülőgép ajtaja Fá-
cánkert református imaházának 
kútfedeleként „élte tovább napja-
it”. Akadt olyan gép is, amelynek 
darabjait pálinkafőzésre haszno-
sították, vagy kerítéselemet készí-
tettek belőlük.

A szerző sokszor a világhá-
lón vásárolt fotók alapján jutott 
újabb információkhoz. Ugyan-
akkor a kutatóknak eleddig nem 
látogathatott orosz archívumok 
is rendelkezésre állnak – derült 
ki a könyvbemutatón.  Gy. L.

Díszpolgári látogatás

December 15-én, reggel Ács 
Rezső polgármester hivatalá-
ban fogadta az „Év Bortermelő-
je 2016” díjat elnyert Mészáros 
Pált. A városvezető és a borász 
beszélgetése során kiderült: bár 
idehaza az év borásza elisme-
résnél nincs feljebb – korábban 
Vesztergombi Ferenc (1993), 
Takler Ferenc (2004), Vida Péter 

(2011) és Dúzsi Tamás (2014) 
is kiérdemelte –, Mészáros Pál 
mégis arra a legbüszkébb, hogy 
négy alkalommal is a pincésze-
téből került ki „Szekszárd város 
bora”. A polgármester jelezte: 
a borászt megillető díszpolgári 
címet szeptember végén, a vá-
ros napján adják majd át hiva-
talosan.   - fl -

Ünnepi készülődés

Az idei tanévben több alkalom-
mal is tartottak foglalkozásokat 
a Szent József Katolikus Isko-
la pedagógusai az érdeklődő 
nagycsoportos óvodások szá-
mára. A kicsik ezeken többek 
között hit- és sport témakörébe 
„kóstolhattak bele”.

Szerda délután – az ünnepre 
készülve – kézműves foglalko-

zást tartottak az intézményben, 
ahol a gyerekek ajándékot ké-
szíthettek családtagjaik számára 
Palla Erika és Bakonyi György-
né leendő első osztályos tanító-
nők közreműködésével.

A következő találkozás – 
melyre szeretettel várnak min-
den kedves érdeklődőt – már az 
újévben, január 25-én lesz.  SZV
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– Az idei év a rendezvények te-
kintetében is hozott újabbat és 
teljesen újat. Miként értékeli a 
kikapcsolódásra, szórakozásra 
életre hívott programokat?

– A kísérlet jegyében telt a 
2016-os esztendő. Fő célkitűzés 
volt, hogy minőségi és kulturált 
kikapcsolódást, szórakozási le-
hetőséget biztosítsunk a szek-
szárdiaknak, illetve a környéken 
élőknek. Mindezt úgy sikerült 
elérnünk, hogy a már befutott 
rendezvényeinket a megszokott 
színvonalon, a teljesen megre-
formáltakat és az újakat pedig 
igényes tartalommal töltve hív-
tuk életre. A rendezvénynaptár-
ban első, Pünkösdi Hal- és Vad 
Ünnepet egy teljesen új alapra 
helyeztük és felhoztuk a Béla ki-
rály térre. A térség, vagyis a Ge-
menc és a Duna gasztronómiá-
ját hozták az étkesek, a borászok 
pedig a megszokott kiváló szek-
szárdi borokat. Igényes progra-
mok voltak ezen a hétvégen, aki 
kilátogatott, az biztos nem csa-
lódott. Ez a rendezvény abszolút 
siker volt, a rossz idő ellenére is 
majd húszezren látogatták.

– A Háry János Mesefesztivál 
egy teljesen új kezdeményezés 
volt – a kisebbek legnagyobb 
örömére. Jó volt látni a felhőtlen, 
őszinte, mosolygós gyermekarco-
kat és hallani a vidám kacajokat. 
Biztos, hogy jövőre is lesz Mese-
fesztivál Szekszárdon. A László 
nap szintén az újragondolt ren-
dezvények sorát erősítette. A pör-
költfőzés egy picit már elfáradt, 
ezért egy új koncepció nyomán 

indultunk el. Így született meg 
a László Napi Piknik, melynek 
streetfood (könnyen fogyasztha-
tó, utcai étkek – A szerk.) jellegű 
kulináris kínálatát és a kiegészítő 
programokat a forróság miatt in-
kább csak a naplementét követő-
en élvezte a közönség.

– Idén először tartottuk a Vá-
ros Napját, amely egy hiánypótló 
esemény volt és lesz. A Szekszár-
di Szüreti Napok kapcsán pedig 
olyan magasra tettük a lécet, 
hogy a jövő évi rendezés komoly 
fejtörést okozhat a szervezőknek. 
A hetvenezres látogatószám iga-
zolja, hogy hazánk egyik legjobb 
szüreti ünnepe Szekszárdon van. 
Megjegyzem, hogy dolgozunk a 
térkínálat bővítésén, ugyanakkor 
szeretnénk megtartani a néptánc- 
és egyéb kultúrához kapcsolódó 
vonatkozást. A sorban következő 
– a gasztronómia és az újbor te-
matikáján életre hívott – rendez-
vény a Márton Nap volt, amely 

immár két napon át, nagyobb 
sátorban és még több program-
mal várta az érdeklődőket. A 
Szekszárdi Advent új helyszínét 
pedig már kezdik megszokni a 
látogatók. Itt is igyekszünk igé-
nyes programokkal előrukkolni 
és nem titkoltan elsősorban a 
gyermekeknek kedvezni.

– És ezek csak a nagyrendezvé-
nyek...

– Valóban, de ha visszagondo-
lunk, akkor nyugtázhatjuk, hogy 
Pünkösdtől a szüretig nem iga-
zán volt olyan hétvége, amelyre 
ne jutott volna valami sportos 
vagy kulturális esemény. Őszin-
tén mondom, hogy a városi 
rendezvények mellett el tudnék 
képzelni nagyobb intenzitást ci-
vil szervezetek részéről. Olyan 
programokra gondolok, mely 
a város lakosságának is szól-
nak, nem csupán egy bizonyos 

körnek. Erre vonatkozóan már 
vannak kezdeményezések, ez 
dicséretes, de még kevés. Meg-
ragadnám viszont az alkalmat 
és köszönetet szeretnék mon-
dani mindazon lokálpatrióta 
cégvezetőnek és városlakónak, 
aki segítette a rendezvényeinket. 
Büszkén mondom, hogy Szek-

szárdon olyan erős támogatói 
szféra létezik, hogy a rendezvé-
nyek finanszírozása a városi költ-
ségvetésnek nem jelent terhet.

– Végezetül szeretném a szek-
szárdi embereknek megköszönni, 
hogy ilyen szorgalmasak és ennyit 
dolgoznak. Örülök, hogy egyre 
több emberrel van személyes és jó 
viszonyom, hálás vagyok a segítő 
szándékért és az építő kritikáért. 
Dolgozunk tovább szeretett vá-
rosunk fejlődésén. Áldott ünne-
peket és boldog újévet kívánok 
mindenkinek!   B. M.

– Ezek a projektek milyen stádi-
umban vannak, melyik érinti a 
jövő évet?

– Szinte mindegyik kapcsán 
folytattunk tárgyalásokat, több-
nél tervek és tanulmányok is 
rendelkezésre állnak. A távve-
zetéket, a sporttal kapcsolatos 
beruházásokat és a szabadidő-
központot szeretnénk kiemelt 
projektté nyilváníttatni, hogy a 
bürokratikus utak lerövidülje-
nek és a beruházások mielőbb 
megvalósuljanak. Én személy 
szerint nagyon bízom benne, 
hogy az új uszoda 2017-ben el-
készülhet.

– A Mérey Mihály infrastruk-
túra-fejlesztő program biztosan 
befejeződik jövőre. A Csengey-, 
a Bartina- és a Sárköz utcát 
már át is adtuk, ezek jó minő-
ségben készültek el, több ezer 
szekszárdi megelégedésére. A 
borvidék átjárhatóságát segítő 
10 kilométernyi betonvápás út 
építése 80 százalékban elkészült. 
Megvalósult a Parászta patakot 
mederrendezése, így a környe-
ző utcákban megszűnt a pincék 
és szuterénok az évtizedek óta 
fennálló vizesedése. A Bor utcá-
ban pedig – amely szilárd bur-
kolatot kap – már a közműveket 
építi a kivitelező.

– A Területi Operatív Program is 
jó ütemben halad. Milyen terü-
leteket érint?

– Szekszárd eddig összesen 
1,7 milliárd forintra kötött tá-
mogatási szerződéseket. Ez az 
összes keret közel 30 százalé-
ka. Kiemelt cél az óvodai- és 
bölcsődei férőhelyek bővítése, 
valamint az egészségügyi alapel-
látás fejlesztése mellett a foglal-
koztatás elősegítése. Mindezen 
túl a TOP keretében jelentősen 
fejlesztjük a kerékpárút-hálóza-
tot. A cél, hogy észak-déli irány-
ban, Szőlőhegytől egészen a pa-
lánki Sió hídig biztonságosan át 
lehessen kerekezni a városon. 
Ez a projekt a tervek szerint 
némi közlekedési átszervezéssel 
jár majd. A Keselyűsi úti bicikli 
utat pedig egészen Gemencig 
hosszabbítjuk meg.

– A „fények városa” címre is pá-
lyázik Szekszárd?

– A karácsonyi díszkivilágítás 
bővítésére gondol?

– Inkább a város észak-déli ka-
pujában elkészült közvilágítás-
ra...

– Elsősorban közlekedésbiz-
tonsági szempontból építettük 
ki ezen a két, rendkívül forgal-
mas szakaszon a közvilágítást, 
de a közbiztonságot növelő 
beruházásként is értékelhetjük 
a fejlesztést. Nem elhanyagol-
ható érv volt az sem, hogy a 
város déli részén a sportolók, 
az északin pedig a munkába 
járók komfortérzetét növeljük. 
Amúgy idén közel 30 helyszí-
nen bővítettük- vagy építettük 
ki a közvilágítást.

– A busszal utazóknak is ked-
veztek idén.

– Igen, hiszen a fő tömegköz-
lekedési gerincvonalon, a Béri 
Balogh Ádám utca - Széchenyi 
utca - Rákóczi utca útvonalon 
az összes buszöböl megújult 
a Lidl előtt található buszme-
gállótól egészen az újvárosi 
temetőig. E tizenhét buszöböl 
mellett a Szent László utcában 
is megújult kettő. A megállók 
térkövezettek, de ez a megol-
dás nem került többe, mint ha 
új aszfaltréteget terítettek volna 
le, viszont sokkal tartósabb. A 
témánál maradva: egyre többen 
kedvelik az intelligens utas-tá-
jékoztató rendszert is, bár az 

olykori pontatlansága miatt 
kritikát is kap a dinamikus 
rendszer. Ezeket a hiányossá-
gokat minden esetben jelezzük 
a szolgáltatást végző cég felé, 
a programba ugyanis mi nem 
tudunk „belenyúlni”. A busz-
várókat viszont már mi fogjuk 
felújítani!

– Ha már szóba került a vá-
rosüzemeltetést érintő feladatkö-
rök egy része, akkor ne menjünk 
el szó nélkül a parkolási nehéz-
ségek mellett sem. Lehet lépést 
tartani a folyamatosan bővülő 
autó létszámmal?

– Ez egy komplex és nehéz 
kérdés. Nem szeretnék újabb 
zöldfelületet parkolónak be-
áldozni, a megnövekedett 
gépjárműállományt viszont 
kezelni kell. Most megvizs-
gáljuk, hogy hol lehetne úja-
kat létesíteni. A Semmelweis 

lakótelepen már bővítettünk 
és ezen az úton tovább halad-
va megyünk a frekventáltabb 
területekre. Sok évi adósságot 
törlesztve, megoldottuk az Ybl 
utca közlekedési- és parkolási 
gondjait is. Itt mindkét forgal-
mi sávot visszakapták az autó-
sok, úgy hogy 23 új parkolót 
alakítottunk ki a kórházzal 
közösen gondolkodva. A kol-
légáim felmérik a meglévő 
helyeket, illetve kértem, hogy 
fessék újra a parkolókat, sokan 
ugyanis nem takarékoskodnak 
a helyekkel...

– A zöldfelületek bővítésére van 
koncepciója a városnak?

– Igen, ez nekem szívügyem. 
A TOP kapcsán kidolgoztuk 
a Zöldváros elnevezésű kon-
cepciót, amely egy rendkívül 
látványos és komoly projekt. A 
tervek szerint rehabilitáljuk a 
városközpontot: a Liszt tértől a 

160 lakásos és a Babits Mihály 
Kulturális Központ közötti be-
tondzsungelen át, egészen a 
Luther térig közparkokat és sé-
tatereket szeretnénk létesíteni. 
Mindezen felül – dr. Haag Éva 
alpolgármester asszony irá-
nyításával – gőzerővel zajlik a 
Helyi Akció Munkacsoport el-
nevezésű projekt, melynek egy 
szelete a Bezerédj tömbbelső 
új arculatának kialakítása és 
hasznosítása. Itt szintén park, 
játszótér és civil közösségi te-
rek létesülnek majd.

Ács Rezső polgármester: „Elindultunk azon az úton, amely dinamikusan fejlődő pályára állította Szekszárdot”
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Hölgyválasz – miként készülnek ők az ünnepekre
Hűséges olvasóink már tudják: az év 
vége felé közeledve a közéletben tevé-
kenykedőket kérdezzük, náluk miként 
telnek a karácsonyi ünnepek. A válasz-
adók saját szakmai területükre nézve 
számot vetnek az óév történéseivel, és 
megosztják velünk az újesztendőre ki-
tűzött céljaikat is.
 
Pekari Bernadett intézményvezető, Garay 
János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola:

– Örömmel tölt el, hogy iskolánk diákjai 
számos kiemelkedő eredményt értek el tanul-
mányi versenyeken, csak úgy, mint a sport és 
a művészet terén. Idén megújult a székhelyin-
tézmény tornaterme, és új nyílászárók emelik 
komfortérzetünket az épületben.

– Karácsonykor igyekszem kipihenni az 
első nagy „roham” fáradalmait a családom, 
szilveszterkor pedig a barátaim körében. 
Az ünnepekre szeretném hangulatossá 
varázsolni otthonunkat – hosszú idő után 
ugyanis a közelmúltban költöztünk be az 
új családi „fészekbe”. A Szentestét több 
éve édesanyáméknál, Tolnán töltjük, igazi 
„olaszos” hangulatban. Jókat beszélgetünk, 
a gyerekek együtt játszanak... A mindig fi-
nom halászlé, a csillagszórók fénye és illata, 
vagy a „Mennyből az angyal” közös éneklé-
se és persze az ajándékbontás izgalma teszik 
igazán ünnepivé az estét.

– Az újév kihívásainak a munkám téren a 
helytállást, az innovációkat, a pályázatokat 
és szakmai együttműködéseket említeném. 
A magánéletben pedig, hogy minél több 
értékes időt tölthessek együtt a családdal.

Fiáth Szilvia elnök, Tolna Megyei Állat- 
és Természetvédő Alapítvány:

– A 2016-os esztendő vegyesen alakult 
a kutyamenhely számára. A befogadott ál-
latok száma jóval magasabb, mint az előző 
években bármikor – szeptember óta telt 
házzal dolgozunk. Jó hír azonban, hogy idén 
sokan gyűjtöttek adományokat. Jelenleg is 

több csoport végez gyűjtést a kutyusoknak 
Karácsonyra. Nagy öröm számomra, hogy 
igen sok gyermek és fiatal látogatott el hoz-
zánk, akik minden esetben érdeklődőnek és 
készségesnek mutatkoztak. Az állatok szebb 
jövőjének kulcsa – úgy látom – a mostani 
gyerekek kezében van.

– Az ünnepekkor nem várható sütés-fő-
zés, lesz viszont virslivel díszített Kará-
csonyfa a kutyamenhelyen. Az ünnep 
mindhárom napján szeretettel várjuk az 
állatbarátokat: Karácsonykor ugyanis min-
dig sok kedves ember keres fel bennünket 
adományokkal...

– Az újévben merünk nagyot álmodni! 
Vadonatúj menhelyet szeretnénk építeni, 
hiszen a jelenlegi sajnos már nem bővíthe-
tő, korszerűsíthető. Ehhez keresünk terüle-
tet és forrásokat.

Simon Andrea intézményvezető, Dienes 
Valéria Általános Iskola és Grundschule:

– Sikerekben gazdag évet tudhatunk ma-
gunk mögött, amelyet elhivatott és szakma-
ilag felkészült pedagógusainknak a tanulók 
érdekében végzett fáradhatatlan nevelő-ok-
tató munkája biztosította. A sikerek között 
az 50 (!) országos tanulmányi és sportered-
ményt, a sikeres alap- és középfokú nyelv-
vizsgákat, illetve a nyolcadikosaink közép-
iskolai felvételijét említeném. TAO-pályázat 
segítségével idén mindkét tornatermünk 
öltözőit és vizesblokkjait felújíttatta a KSC 
Szekszárd.

– Pedagógusként a Karácsony – az ünne-
pen túl – a pihenésé, tekintve, hogy a tanév 
során a napi feladatok mellett az esték és 
a hétvégék sem telnek munka nélkül. Nem 
véletlen, hogy a gyerekek és a pedagógusok 
egyaránt nagyon várják a tanítási szünete-
ket. A téli szünet alatt jut idő a kikapcso-
lódásra, hogy azután feltöltődve kezdjük 
az újévet. Utazásokat is tervezünk ilyenkor 
– akár síelésről, akár egy melegebb égövi 
üdülésről legyen szó.

– A 2017-es esztendő elején iskolánk új 
ebédlőt kap, s ezzel egy új közösségi tér jön 
létre. Jobb évkezdetet nem is igen kíván-
hatnék.

Kajos Nikolett aljegyző, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város önkormányzata:

– Az elmúlt év meglehetősen tartalmasan 
telt. Új területként már több mint egy éve 
irányításom alá tartozik a közbeszerzések 
és a beszerzések lebonyolításának koordi-
nálása. Annak érdekében, hogy az új kihí-
vásnak jobban meg tudjak felelni, sikeresen 
elvégeztem egy közbeszerzési referens-kép-
zést. Persze ezen kívül is szinte minden nap 
adódik olyan ügy, amely rengeteg utánajá-
rást igényel, de mindennek örömmel teszek 
eleget.

– A karácsony természetesen nálam is a 
családé. Nálunk – talán rendhagyóan – 24-
én délben kerül asztalra a halászlé. A családi 

„szertartások” is megvannak: öcsém hozza 
a fenyőfát, állítja a helyére és sógornőmmel 
díszítenek. Édesapám a halászlé megfőzésé-
ért felel. Édesanyám egész nap főz, míg én 
a sütemények elkészítésével járulok hozzá 
az ünnepi hangulathoz. Karácsony első és 
második napján hozzánk érkeznek vendé-
gek, vagy mi látogatjuk meg a rokonságot.

– Szakmai területen a 2017-es év várha-
tóan épp olyan sűrű lesz, ahogy az idei. Két 
ünnep között talán jut némi idő a pihenés-
re, így bízom benne, hogy feltöltődve vár-
hatom az új kihívásokat. 

 Gy. L.

Hetvenhét év után adta át helyét az „Isten hárfása”
A szekszárdi evangélikus 
gyülekezet a közelmúltban 
ünnepi istentisztelet kereté-
ben adott hálát dr. Német Pál 
77 éves kántori szolgálatáért. 
Sefcsik Zoltán lelkész Gáncs 
Péter püspök köszönő levelét 
tolmácsolta, majd dr. Muth La-
jos méltatta az „Isten hárfása” 
több mint háromnegyed év-
százados egyházi tevékeny-
ségét és mindenki számára 
példát mutató életútját.

– Lelkész édesapám, Németh 
Gyula vezetésével 1928-ra épült 
fel templomunk és 1931-ben 
kaptuk a bonyhádi gyülekezettől a 
barokk orgonát – emlékszik visz-
sza a kezdetekre dr. Németh Pál. 
– Kilenc éves fiúcskaként láthat-
tam, ahogy a pécsi Angster gyár 
mesterei beépítik és megszólaltat-
ják a hangszert. Addig egy nagyon 
szép, sok regiszteres harmónium 
állt a kitűnő akusztikájú templom 
karzatán, amit édesapám hozott 
Erlangenből, ahol teológusként 
ösztöndíjas volt az 1900-as évek 
elején. Ma is ezen a hangszeren 
gyakorolok otthonomban.

– Ki adta az első zongoraleckéket?
– Szabó Ilonka néni magánta-

nár, akinél 7 évig tanultam.

– Kik játszottak először az or-
gonán?

– Győri János nyugalmazott 
őcsényi református tanító, majd 
a bátyám, Németh László, akit, 
amikor a Ludovikán való tanul-
mányai elszólítottak, Komlóssy 
Margit tanítónő követett 1939-
ig. Utána következtem én: 600 
dallam kíséretét tanultam meg, 
és október elsején álltam szol-
gálatba.

– Mi volt az első felhangzó ének?
– „Jer, dicsérjük Istent, szív-

vel, szájjal, lélekkel”. Sohasem 
felejtem el. Ha valamiért nem 
lehettem ott, Szabó Ilonka néni 
és Gaskó Vilma gyülekezeti ta-
gunk orgonált. Magam 1941-
ben kezdtem jogi tanulmánya-
imat Pécsett, de hétvégeken 
hazajártam a szolgálatot ellátni.

– Mi történt 1944. márciusában?
– Be kellett vonulnom Várpa-

lotára, ahonnan később Wies-
marba, a Keleti-tenger partjára 
vezényeltek. Éppen karácsony 
táján érkeztünk oda, s azt ta-
pasztaltuk, hogy a németek 
nemigen járnak istentiszteletre. 
Az egyik hatalmas templomban 
alkalmam volt a Luther Márton 
költötte evangélikus himnu-
szunkat, az Erős vár a mi Iste-
nünket eljátszani. Ma is emlé-
kezetemben él az öreg, szakállas 
egyházfi arca, ahogy hullottak a 
könnyei.

– Mikor jött haza a háborúból?
– A következő év júniusában. 

Vasárnap reggel volt, akkori-
ban 11 órakor kezdődött az 
istentisztelet, de nem volt még 
erőm beállni. Aztán az úrvacso-
rai résznél mégis csak orgonálni 
kezdtem...

– Jogászként végzett 1947-ben. 
Kapott állást?

– Alkalmi munkákat kaptam, 
részben fizikait. A felvidékiek 

betelepítésekor a birtokrende-
zési teendőkben segítettem. A 
téglagyárban is csak úgy kap-
tam állást 1951-ben, hogy va-
laki felelősséget vállalt értem. 
Később a vállalat jogi ügyei tar-
toztak hozzám, majd a központ-
ba kerültem, amelyet 1963-ban 
Pécshez kapcsoltak. Dolgoztam 
az illetékhivatalban is, végül a 
tervező vállalat jogásza lettem, 
innen mentem nyugdíjba.

– Családja?
– Feleségem, Parragh Julian-

na régi evangélikus családból 
származik. Itt született, édes-
apám keresztelte, konfirmálta 
és 1951-ben ő is esketett min-
ket. Három fiúnk született: Pál 
lelkész, László és György peda-
gógusok.

– Mi tölti fel a kántor lelkét?
– A sok énekelt korál. Sze-

rencsére a mi gyülekezetünk 
mindig is dinamikusan éneklő 
közösség volt, ahol az újonnan 
érkezőknek is fel kellett ven-
ni a ritmust. Csodálatos érzés 

énekkel is szolgálni az isten-
tiszteletet.

– Sok gyakorlás, jó erőnlét szük-
ségeltetik a kántorizálás művé-
szetéhez. Miként bírta erővel 77 
éven át?

– Sokszor mentem úgy va-
sárnaponként a templom felé, 
hogy nem éreztem jól magam. 
Mégis, amint az első billentyűt 
lenyomtam, eltűnt minden sö-
tét felhő. Ezt teszi a szolgálat. 
Elfáradni benne nem lehet. Az 
ember egyszerűen átadja magát 
Istennek és a gyülekezetnek. 
Az évtizedek során, amikor 
fájdalmas eseményekkor is 
szolgáltam, s a hívek könnyez-
tek, bizony, nem volt könnyű. 
Tudom azonban, hogy az ének 
is fohász, amikor dallam és szó 
lélekből száll Isten elé.
 Németh Judit írása nyomán
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Hűségidő
Manapság nagyon figyel min-
denki, hogy ne köteleződjön 
el a szükségesnél és a kényel-
mesnél jobban. Gondosan 
mérlegeljük a szolgáltatókkal 
kötött szerződéseink hűsé-
gidejét, hiszen jól akarunk 
járni. Ki az a „bolond”, aki 
önként több évet írna alá, 
mint amit kértek? Egyébként 
is egyre ritkább, ezért egyre 
értékesebb kincs a lojalitás, 
a hűség egy-egy közösséghez, 
egy-egy ügyhöz.

Nagyon örülök, hogy is-
merhetem Németh Pali bá-
csit, mert őbenne ezt a ritka 
kincset láthatom. Amikor ifjú 
emberként leült a gyülekezet 
orgonájához, hogy kísérje az 
Istent dicsérő énekeket, nem 
kényszerítette senki, hogy hű-
ségidőt írjon alá. Ő mégis el-
köteleződött – méghozzá egy 
egész életre. „Aláírt” 77 évet, 
vagyis (ezt gyülekezetünk 
felügyelője számolta ki) közel 
4000 vasárnapot és azon felül 
még sok száz hétközi szolgálati 
órát... Sok énekre megtanított 
minket és azon felül még vala-
mire: hűségesnek lenni. 

 Sefcsik Zoltán lelkész



2016. december 18. 2016. december 18. 98

(01963)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Telefon: 74/319–593

Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig
Aranyvasárnap december 18.

08:00 – 12:00 óráig
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Aranyvasárnap!

cipők, csizmák, mamuszok
30% kedvezménnyel

,

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(01978)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
februártól

a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)
„A” tornatermében.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

(01974)

Ünnepi nyitva tartás a Alisca Terra és az E.R.Ö.V.
közös ügyfélszolgálati irodájában

• december 27., 30. – ZÁRVA 
• december 28., 29. – NYITVA: 08:00 – 15:30

(01959)

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

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

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

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Design
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Fiatalosabb „Fősőváros”
A közelmúltban tisztújító közgyűlést tartott a Szekszárdi 
„Fősővárosi” Kör. Ebből az apropóból faggattuk Kovács János 
vezetőségi tagot a testület eddigi munkájának eredményeiről, 
szót ejtve egy kiadásra váró, a városrész múltját összefogla-
landó kötetről is.

– Milyen ötletekkel, tervekkel fut 
neki a 2017-es esztendőnek az új 
elnökség?

– Terveink a tagság bővíté-
séről szólnak, de sikeres ren-
dezvényeinket is újra megtar-
tanánk. Szorosabbra fűznénk 
az együttműködést Szekszárd 
civil szervezeteivel, más társas-
körökkel, emellett szeretnénk 
kivenni részünket a város ren-
dezvényeiből is. Szóba került 
egy közösségi ház kialakítása is, 
ám ezt későbbre halasztottuk. 
Szeretnénk egy, a „Fősőváros” 
múltját bemutató kiadványt is 
megjelentetni: feleleveníteni, 
hogy is zajlott itt egykor a min-
dennapi élet. Ehhez az időseb-
bek segítségét kérnénk: osszák 
meg velünk korabeli élményei-
ket, fotóikat!

– Miként változott a Fősővárosi 
Kör irányítása?

– Az elnöki posztot tovább-
ra is Szollár Zoltán tölti be, 
helyettesnek – új megbízott-
ként – Tóth Rózsát választottuk 
meg. A vezetőségi tagok között 
Gál Attila és jómagam veszünk 
részt a munkában, míg régi-új 
titkárként Vesztergombiné Kiss 
Edit segíti a kör tevékenységét.

– Idén számos sikeres programot 
bonyolítottak le, de apróbb ötle-
teknek sem voltak híján...

– Ugyan még gyerekcipőben 
járunk rendezvényszervezés te-

rén, de büszkék vagyunk arra, 
hogy a tagság és a városlakók 
is elismerik erőfeszítéseinket. 
Mind a kétnapos Fősővárosi 
Búcsú, mind a kiszebáb-égetés 
sok érdeklődőt vonzott. Kiváló 
kezdeményezés volt a „Fősővá-
rosi Kör” kerámia tábláinak ki-
helyezése is az alkotópontokra, 
és a turista térkép is hasznára 
válik majd az ide látogatóknak.

– Többen választják lakhelyül 
az utóbbi időben a „Fősővárost”?
– Sok új ház épül(t) errefelé, 
a régi, eladásra került ingatla-
nokat pedig általában fiatalok 
vásárolják meg és újítják fel. Ők 
azok, akik egyre jobban kedve-
lik a városrészt. Érdeklődésüket 
a nemrég megszépült Kápolna 
tér és a gyerekek nagy örömé-
re vonzóbbá vált játszótér csak 
fokozza. Hiszem, hogy ehhez 
a Fősővárosi Kör tevékenysége 
is hozzájárult. Programjaink 
szinte az egész várost megmoz-
gatják. A Kör létrejötte óta az itt 
élők összefogása, tenni akarása 
erősödni látszik, több közös 
rendezvényt szervezünk. Elég, 
ha csak a karácsonyfa, vagy a 
májusfa-állításra gondolok, de 
a Kápolna tér és környékének 
tavaszi takarítása is a közös-
ségformálásról szól. Örömmel 
tölt el, hogy már hetvennél is 
több család tagja a Fősővárosi 
Körnek. 
 Gy. L.
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Erdélyben jártak, barátokat szereztek
Novemberben, a Nemzetközi 
Gyermekjog nap alkalmából 
az Értelmi Fejlődésükben 
Akadályozottak Tolna Megyei 
Közhasznú Szervezetének kis 
csapata második alkalommal 
járt Temes megyében, ahol 
nyolc halmozottan sérült fia-
tal – két kísérővel – képviselte 
hazánkat egy játékos sport-
vetélkedőn.

Mint azt Garay Zoltánné elnök-
től megtudtuk, a Temes Megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 
munkatársai nagy szeretettel, 
szinte családtagként fogad-
ták a magyarokat. A kapcso-
lat – amely a tolnai szervezet 

életében, szakmailag és embe-
rileg is egy különleges színfolt 
– 2015-ben kezdődött a refor-
mátus egyház és a testvérvárosi 
együttműködés segítségével. Az 
együttműködés során egy nem-
zetközi kapcsolatot indítottak el 

a gyógypedagógia, a gyermek-
védelem területén, a sport pedig 
sikerélményt ad. Míg a felnőt-
tek szakmáról, módszerekről, 
nehézségekről, eredményekről, 
közös lehetőségekről cseréltek 
gondolatokat, addig a találkozó 

résztvevői között barátságok kö-
tődtek: a szeretet, odafigyelés fel-
oldotta a határokat. A program-
ba még egy lenyűgöző temesvári 
és lugosi városnézés is belefért.

A kapcsolat következő állomá-
sa lenne a Siófok-sóstói tábor, il-
letve egy pihenés a Fekete-tenger 
partján. Utóbbira a szervezet újra 
pályázni fog és támogatókat ke-
res, hogy ez a kölcsönös kapcsolat 
tovább éljen. A novemberi utat a 
Takler és a Veszergombi Pince, 
valamint a Tündérkert Virágüzlet 
támogatta, így kisebb ajándékokat 
vihettek a tolna megyeiek. A ki-
utazást Szekszárd önkormányzata 
kedvezményes mikrobusz-hasz-
nálattal segítette.  SZV
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A csíksomlyói Csibész Alapítványnak gyűjtöttek
Jótékonysági rendezvényre 
hívta a szekszárdiakat a Tolna 
Megyei Kormányhivatal és a 
Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesülete. Decem-
ber 10-én, a Vármegyeháza 
dísztermében a csíksomlyói 
Csibész Alapítványnak gyűjt-
hettek a megjelentek.

A csíksomlyói Csibész Alapít-
vány gyökerei az 1980-as évek 
végére vezethetők vissza, ami-
kor a csíksomlyói plébániára 
helyezett dr. Jakab Antal gyu-
lafehérvári megyéspüspök a 
’89-es fordulat után a plébániát 
osztotta meg az utcán kallódó 
fiatalokkal. Tulajdonképpen 
ez a merész döntés indítot-
ta útjára a mozgalmat, amely 
1992-ben „törvényszékileg” is 
hivatalossá vált. Gergely István, 
a Csibész Alapítvány elnöke a 
kezdeti elképzelésekhez hűen 
irányítja most a szervezetet. A 
gyermekotthonokat működtető 
szervezet felnőtté válásuk után 
sem engedi el az egykori lakók 
kezét, hiszen a Csibész Alapít-
vány több házat, valamint lakást 
vásárolt Csíksomlyó környékén, 
amellyel otthont teremtett a 
gyermekvédelmi rendszerből 
kikerült fiataloknak. Az alapít-

vány tevékenysége kiemelkedő, 
így nem véletlen, hogy idén a 
szekszárdiak is gyűjtésbe kezd-
tek, hogy támogassák a szerve-
zetet.

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal és a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete hívta 
életre a rendezvényt, amelynek 
keretében többek között a Bu-
kovinai Népdalcsoport, majd a 
Csíksomlyói Árvácska Együttes 
előadását is megtekinthették az 
érdeklődők. December 10-én, 
szinte teljesen megtelt a Várme-
gyeháza díszterme. A szervezők 
az esemény teljes bevételét fel-

ajánlották az alapítványnak. Dr. 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott köszöntőjében kiemelte: 

fontos területen működik az 
alapítvány, amelynek vezetője 
kiemelkedő munkát végez. „Az 
alapítvány elnökével hosszú 
évek óta ismerjük egymást, ám 
időközben megszakadt a kap-
csolat, így – az adománygyűj-
tésen túl – örömteli esemény, 
hogy ismét találkozhattunk” – 
mondta a kormánymegbízott.

A gyűjtéshez az egyik szek-
szárdi fitness klub is csatlako-
zott: az adománygyűjtés napján 
jótékonysági edzést tartottak, 
amelynek bevételét szintén a 
csíksomolyói Csibész Alapít-
ványnak ajánlották.  -mwj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Kórusok tisztelegtek Kodály Zoltán emléke előtt
Kodály Zoltán zeneszerző, 
népzenekutató, zenepeda-
gógus születésének évfor-
dulóján, 1990 óta rendezik 
meg Szekszárdon a Magyar 
Kórusok Napját, melynek kez-
deményezője Naszladi Judit 
karnagy, zenetanár volt.

Az idei ünnep apropójául szol-
gált, hogy az UNESCO decem-
ber 2-i tanácskozásán a szellemi 
kulturális örökség listájára vette 
a Kodály-módszert. A 134 éve 
született Kodály Zoltán szerint 
„nem lehet egészséges ember 
az, akinek nem jelent örömöt a 
zene”. Erről Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke beszélt a 
Művészetek Házában december 
11-én tartott hangversenyen. A 
néhai zenetudós előtt célként 
lebegett, hogy a magyar gyer-
mekek zeneszerető felnőttek-
ké váljanak. A bizottsági elnök 
köszönetét fejezte ki Naszladi 

Juditnak, a Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes karnagyának, 
aki a kórusszervezés és irányítás, 
valamint a zenei nevelés terén 
is példaértékű munkát végez. 
A hangverseny előtt a Buda-
pest-Pozsonyi Úti Református 
Gyülekezet lelkésze, Berkesi 
Gábor tartott áhítatot, amelyen 
a lélek csendességéről, az Úr vá-
rásának fontosságáról ejtett szót.

A koncerten a Gárdonyi kó-
rus egyebek mellett Mendelso-

hn-Bartholdy, valamint Thelem-
ann műveket énekelt. A felemelő 
perceket Ágostonné Béres Kor-
nélia, a zeneiskola vezetőjének 
fuvolajátéka is fokozta, aki Al-
binoni: Adagio című darabját 
adta elő. Azt est folyamán a Bu-
dapest-Pozsonyi Úti Református 
Gyülekezet „Hálaadás” Kórusa, 
valamint a Pécsváradi Női Ka-
marakórus is fellépett – előbbit 
Kárpátiné Berkesi Boglárka, 
utóbbit dr. Kutnyánszky Csaba,  

a zeneakadémia oktatási rek-
tor-helyettese dirigálta.

A Kodály Zoltán, Gárdonyi 
Zoltán, Szokolai Sándor és Far-
kas Ferenc zeneszerzők műveit 
is megszólaltató hangverse-
nyen közreműködött Árki Inez 
(mezzoszoprán), Varga Tiborné 
(alt), Steiner Gáborné (szoprán), 
Streicher-Szabó Dóra Karola és 
Radnai Ágnes (hegedű), Hidvégi 
Zsuzsanna (mélyhegedű), Kecs-
kés Anett (gordonka) és Lozsányi 
Tamás orgonaművész.  Gy. L.

A rajzpályázat helyezettjei: 
Óvodások: 1. Aradi Lázár Sebestyén (Bátaszék), 2. Wirth Enikő 
3. Bali Nóra (mindkettő Gyakorló Óvoda). Általános iskola, 
alsó tagozat: 1. Varga Panna (Baka I. Ált. Isk.), 2. Storcz Boglár-
ka (Bátaszék), 3. Lévai Jázmin (Gyakorlóiskola). Felső tagozat: 1. 
Puskás Letícia, 2. Szabó Bence, 3. Varjas Kata Sára (mindhárom 
Bátaszék). Különdíjasok: Jakab Jázmin Heléna és Viszti Virág 
Fanni (mindkettő Szivárvány iskola), Korsós Rebeka (Bátaszék).

A Magyar Kórusok Napjá-
nak szekszárdi rendezvénye a 
szekszárdi önkormányzat köz-
gyűlésének humán bizottsága, 
a Garay János Gimnázium, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, továbbá az Eszterbauer 
és a Mészáros borászat támo-
gatásával valósult meg.

Adni mindig jó – Karácsony táján különösen
Több int félszáz család, csak-
nem kétszáz fő részvételével 
zajlott a Szekszárdi Humán-
szolgáltató Központ decem-
ber 8-i karácsonyi műsora, 
ahol számos apróság lépett 
színpadra.

A hagyományos eseményen a 
gyerekek kézműves foglalko-
zásokon vehettek részt, mézes-
kalácsot kóstolhattak, és népi 
játékokkal ismerkedhettek. A 
rendezvény zárásaként a Rádió 
Antritt munkatársai gyűjtésében, 
közreműködésével mikuláscso-
magokat vehettek át a gyerekek.

A piactéri „Placc” közösségi 
térben megtartott programon dr. 
Haag Éva köszöntötte a meghí-
vott, hátrányos helyzetű családo-
kat. „Akadnak, akik szerényebb 
körülmények között ünneplik a 
Karácsonyt, de a támogatókon 
túl az önkormányzat is mindent 
megtesz azért, hogy segítséget 
nyújtson: akár természetben, 

akár anyagiakban” – mondta 
Szekszárd alpolgármestere. Dr. 
Haag Éva köszönetét fejezte ki a 
támogatóknak a segítségnyújtá-
sért, továbbá egész éves munká-
jukért a Szekszárdi Humánszol-
gáltató Központ dolgozóinak, 
akik számos család hétköznap-
jait szépítették meg.

Tolácziné Varga Zsuzsanna 
intézményvezető elmondta: 
nagyjából 4-600 közötti azon 
családok száma, akikkel a köz-
pont kapcsolatot ápol – akár 
óvodákon, iskolákon keresztül 
is. A csatári utcai Családok Át-
meneti Otthonában is ruhane-
mű, játék és különböző adomá-
nyok találtak gazdára.

A Szekszárdi Humánszolgál-
tató Központ műsorán az álta-
luk szervezett „Téli álmodozás” 
című rajzpályázat eredmény-
hirdetésére is sort kerítettek, 
miután a Babits, a Baka, a Gya-
korló és a Garay iskola tanulói a 
verseken, meséken túl táncos és 
énekes produkcióikkal is elkáp-
ráztatták a jelenlévő szülőket és 
gyerekeket.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Schieber Pincészet
7100 Szekszárd, Kadarka u. 100.

www.schieberpinceszet.hu
Telefon: +36–30/9947–901 

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig
08:00 – 16:00 óráig     

Kellemes Karácsony
Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet 
kívánunk!

Advent időszakában 
szabadon választott 

6 db palackos bort 5%, 
12 db palackos bort 10%

kedvezménnyel  vásárolhatják 
meg kedves vásárlóink. Ötféle 
minőségi folyóborunkat 500,- 

Ft/l  illetve 550,- Ft/l egységá-
ron kínáljuk.

Karácsonyi vásár 
a Schieber

Pincészetnél!

(01966)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap december 19-től december 23-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Boldog karácsonyt, és sikeres új évet kívánunk!

MENÜ december 19. december 20. december 21. december 22. december 23.

„A”
950 Ft

Lencseleves
gazdagon Karalábéleves Csontleves Csurgatott 

tojásleves Barackrémleves

Tejberizs, 
erdei gyümölcs 

öntet
Burgonyafőzelék,

sült kolbász
Marhapörkölt,

tarhonya,
savanyúság

Rántott
csirkecomb� lé, 

rizi- bizi,
savanyúság

Cigánypecsenye, 
hagymás tört 

burgonya,
savanyúság

„B”
950 Ft

Tejfölös 
gombaleves Karalábéleves Frankfurti leves – – 

Cordon bleu,
parázsburgonya,

savanyúság
Rakott

kelkáposzta Diós kalács – –

Napi
ajánlat
890 Ft

Mézes-mustáros 
csirkecomb� lé, 
petrezselymes 

burgonya,
házi vegyes 
savanyúság

Mézes-mustáros 
csirkecomb� lé, 
petrezselymes 

burgonya,
házi vegyes 
savanyúság

Mézes-mustáros 
csirkecomb� lé, 
petrezselymes 

burgonya,
házi vegyes 
savanyúság

Mézes-mustáros 
csirkecomb� lé, 
petrezselymes 

burgonya,
házi vegyes 
savanyúság

Mézes-mustáros 
csirkecomb� lé, 
petrezselymes 

burgonya,
házi vegyes 
savanyúság

(01957)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!

2017-ben is szeretettel várunk
minden kedves ügyfelünket

a megszokott, színvonalas
szolgáltatásainkkal!

Takács Autószerviz Kft. ( JOKO)
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2. 

Tel.: 74/419-190; 74/415-559
Fax: 74/415-559

E-mail: takacsauto@tolna.net
Web: www.takacsauto.atw.hu

(01969)

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

Boldog karácsonyt,
és sikeres új évet

kívánunk!

(01946)

Békés,
boldog karácsonyt, 

és sikerekben
gazdag 

új évet kíván 
a Panteon Kft.

(01964)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(01967)

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyt,

és boldog új évet kívánunk!
(01968)

Kellemes Ünnepeket és
Eredményes Új Esztendőt kívánunk! 

Elektrolit Cégcsoport dolgozói

H-Centrum Kft.

Elektrolit Kft.
Cikádor Kft. – Szedres 

Lovas Udvarház 

Tolnavill Kft.  – „SZAKI”

(01976)
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December 11-ei rejtvényünk megfejtése: Luigi Pirandello: Az álom valósága
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Havasi Virág. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését 2017. január 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A velünk utazó Isten
„Örüljetek az Úrban minden-
kor! Ismét mondom: örüljetek!
A ti szelídségetek legyen is-
mert minden ember előtt! Az 
Úr közel!“  (Filippi 4, 4-5)

Ádvent negyedik vasárnapján 
újabb megállóhoz érkezik éle-
tünk vonata. A nagy utazás 
közben lehetőség adatik, hogy 
megpihenjünk és figyeljünk: ész-
re vegyük az idő és a mi életünk 
Urának közelségét. Ő tanítvá-
nyainak – vagyis azoknak, akik 
rábízták életüket, akik bűnt el-
törlő, halált legyőző irgalma és 
ereje iránt elkötelezettek mertek 
lenni – megígérte, hogy velük 

van minden napon a világ vé-
gezetéig (Mt 28.). Azért lehet 
számolni az ő közelségével, mert 
szavát adta. Újra és úja emlé-
keztetnünk kell magunkat erre 
az egyszerű igazságra, mert sok 
minden változik bennük és körü-
löttünk. Olykor az érzéseink azt 
sugallják, hogy Isten távol van, 
de tudnunk kell, hogy nem akkor 
és nem azért van közel hozzánk, 
mert úgy érezzük. Kedélyálla-
potunk hullámzik, befolyásolja 
az emésztésünk, az időjárási 
frontok, a jónak vagy rossznak 
látott körülményeink és még ki-
tudja mi minden... Nem tudunk 
úgy elkötelezett hívő életet élni, 

ha arra alapozunk, amit érzünk. 
Arra kell alapoznunk, amit Ő ki-
jelentett és megígért!

Soha nem felejtem, hogy egy-
szer egészen különleges módon 
győzött meg erről Istenünk. Sok 
évvel ezelőtt lelkészi hivatásom-
mal folytatott belső vívódásaim 
közepette, egy „hitbelileg” éppen 
nehezebb időszak közben kellett 
Budapestre utaznom egy bizottsá-
gi ülésre. A metrón ülve vélt-valós 
kudarcaim és csalódásaim körül 
forogtak gondolataim, így különös 
erővel tört rám az érzés, és csend-
ben ki is mondtam imádságban: 
„miért vagy ilyen messze, Iste-
nem?” Rögtön válaszolt kaptam. 
Egy vidám fiatal közösség szállt 
fel a zsúfolt kocsiba, és az egyik 

ifjú előttem, háttal nekem tudott 
csak helyet találni. A hátizsákja 
egész közel volt hozzám, s amikor 
fékezett a szerelvény, megmozdult 
a hátizsák is előttem. A csomag-
ra függesztett kulcstartó a másik 
oldalára fordult, s akkor épp az 
orrom előtt láthatóvá vált a fel-
irat: „Filippi 4, 5b: az Úr közel!” 
Mintha a mi Urunk kicsit pajkos 
módon bökött volna oldalba, 
hogy felemelje csüggedt fejem, és 
aztán komolyan emlékeztessen 
az övéinek tett ígéretére, amit a 
börtönben ülő Pálon keresztül 
fogalmazott bele a Fillippi levélbe, 
a régi gyülekezetek szívébe és az 
emlékezetünkbe is: „az Úr közel.”  
 Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

AGÓRA MOZI
December 18., vasárnap
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet
16:30 és 19:00 

–  Zsivány egyes 3D – 
Egy star wars történet

December 19., hétfő
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet
16:30 –  Zsivány egyes 3D – Egy 

star wars történet
19:00 –  Hivatali karácsony

December 20., kedd
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet
16:30 –  Zsivány egyes 3D – Egy 

star wars történet
19:00 –  Hivatali karácsony

December 21., szerda
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet
16:30 –  Zsivány egyes 3D – Egy 

star wars történet
19:00 –  Hivatali karácsony

December 22., csütörtök
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet

17:00 és 19:00
–  Hivatali karácsony

December 23., péntek
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy star wars történet

17:00 és 19:00
–  Hivatali karácsony

December 24., szombat
10:00 –   A mikulás mentőakció

December 27., kedd
14:30 –   Obsitos
17:00 és 19:00

–  Váratlan szépség

December 28., szerda
14:30 –   Obsitos
17:00 és 19:00

–  Váratlan szépség

December 29., csütörtök
14:30 –   Obsitos
16:30 és 19:00

–  Kaliforniai álom

December 30., péntek
15:00 –   Énekelj 3D
16:30 és 19:00

–  Kaliforniai álom

Január 2., hétfő
15:00 –   Énekelj 3D
17:00 –  Énekelj
19:00 –  A fegyvertelen katona

Január 3, kedd
14:30 –   Kaliforniai álom
17:00 –  Énekelj
19:00 –  A fegyvertelen katona

Január 4., szerda
14:30 –   Kaliforniai álom
17:00 –  Énekelj
19:00 –  A fegyvertelen katona

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 18., vasárnap 
09:00–13:00 – Rendezvényterem
Karácsonyi Kincsesház

Hagyományos karácsonyi ját-
szóházunkba idén is vidám, ünne-
pi hangulattal, mézeskalács illattal 
várjuk a kisgyermekes családokat.
• 10:00  Csizmazia Alapítvány ka-

rácsonyi műsora
• 11:00  Bergengóc Zenegóc ze-

nekar interaktív műsora
További programok: 
Mézeskalácssütés és díszítés, hajfo-
nás, babajátszó. Minden gyermek-
nek a belépőjegy mellé tombolát 
adunk ajándékba! Belépődíj: 890 
Ft/fő, 4 éves kor alatt 490 Ft/fő.

December 22., csütörtök 18:00
– Művészetek Háza
Karácsonyi koncert – Ádventi és 
karácsonyi liturgikus énekek.

Közreműködik a Szekszárdi 
Madrigál Kórus. Vezényel: Job-
bágy Valér Liszt-díjas karnagy. 

A belépés ingyenes!

December 31., szombat 
22:00– 01:00 – Béla király tér
Szekszárdi Retro Szilveszter

Szilveszteri Retro Disco Kindl 
Gábor DJ-vel; tűzijáték, újévi kö-
szöntő.

2017. január 2., hétfő 19:00 
– Színházterem
Újévi koncert – Zenés világkörüli 
utazás Mozart-tól Frank Sinatráig.

Közreműködik: Kozáry Ferenc 
(színművész), Varga Zoltán (ütő-
hangszerek művésze), Alba Re-
gia Vegyeskar (karnagy: Kneifel 
Imre), Vox Mirabilis Kamarakó-
rus (karnagy: Zemlényi Katica), 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
(vezényel: Balogh Sándor).

Köszöntőt mond Ács Rezső 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere.

Jegyár: 3.500 Ft, 3.900 Ft.

2017. január 9., hétfő 19:00 
– Színházterem
Dale Wassermann: Száll a ka-
kukk fészkére

Orfeum bérlet III. előadás, 
az Orlai Produkció előadása. A 
főbb szerepekben: Szabó Kim-
mel Tamás, Kocsis Pál, Péterfy 
Bori, Makranczi Zalán. Rendező: 
Znamenák István.

Jegyár: 3.300 – 3.500 Ft. 

2017. január 11., szerda 18:00 
– Placc - Ifjúsági Közösségi Tér
Író-olvasó találkozó Tóth Krisz-
tinával

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. A 
rendezvény a Jelenkor folyóirat és a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
együttműködésében jön létre. 

A belépés díjtalan!

2017. január 12., csütörtök 
10:30 – II. világháborús emlékmű
Doni áttörés napja – kegyeleti 
megemlékezés

A Doni áttörés 73. évfordulója 
alkalmából koszorúzással egybe-
kötött kegyeleti megemlékezés 
Szekszárd város önkormányzata, 
a Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület szekszárdi 
szervezete és a Babits Mihály Kul-
turális Központ közreműködésével.

2017. január 14., szombat 14:30 
– Művészetek Háza

Mözsi-Szabó István festőmű-
vész jubileumi kiállítása 90. szü-
letésnapja alkalmából. Köszöntőt 
mond: Csillagné Szánthó Polixé-
na, a közgyűlés Humán Bizottsá-
ga elnöke. Közreműködik: Lányi 
Péter (zongora) és a Bogyiszlói 
Cigányzenekar. A tárlat február 
12-ig látogatható.

2017. január 16., hétfő 19:00 
– Színházterem
Harold Pinter: Hazatérés

Múzsa bérlet II. előadás. Tragi-
komédia a Zenthe Ferenc Szín-
ház előadásában. 

Jegyárak: 3.300 Ft – 3.500 Ft.

A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

Tájékoztatjuk a kedves közönségünket, hogy intézményünk 
2016. december 22-től 2017. január 1-ig zárva tart.
Ebben az időszakban csak a mozi üzemel, kivéve:  

2016. december 25–26-án, 31-én valamint, 2017. január 1-jén. 
Ezeken az ünnepi napokon a mozi is zárva tart.

2016. december 24-én 10:00 órakor a moziban egy  
matiné filmet vetítünk.

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a 
Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi dolgozója!

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Vezetősége 
szeretettel hívja Önt és családtagjait

2016. december 18-án, vasárnap 15:00 órára
a SZENT ISTVÁN HÁZBA

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.)
A Társaskör karácsonyi ünnepségére.

Az ünnepi műsort a Szent József Katolikus Iskola diákjai és a 
Társaskör tagjainak gyermekei, unokái adják.

Szeretettel várjuk gyermekeivel, unokáival!

MEGHÍVÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római 

Katolikus Társaskör 
Vezetősége tisztelettel  

meghívja a Társaskör Tagjait
és mindenkit, aki a jó bort 

szereti, 
2016. december 27-én, 

kedden Szent János apostol 
ünnepén 18:00 órára

a Szent István Házban 
tartandó

Borszentelésre és az azt 
követő bálra.

A szentelés után vacsora 
közben meg is kóstoljuk a 

bort. 
Mindezt 1.000,- Ft-ért 

kínáljuk mindenkinek a 
belépővel együtt.

Akinek házastársa van,  
szíveskedjék vele együtt 

jönni.
Kérem, hogy akik szeretnének 

részt venni a vacsorán,  
szíveskedjenek a belépő 
befizetésével legkésőbb 

december 23-ig jelentkezni
a Társaskör fogadó óráján 
(keddenként 16:00 – 18:00 

óra között).
Érdeklődni lehet Horváthné 
Editnél: +36–20/524–6820
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A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
TERMELÉSVEZETŐ

munkakörbe.
Feladatok:
• Termelési tervfeladatok és célkitűzések megvalósítása.
•  Termelési tevékenységek hatékony szervezése, ellenőrzése, műszakveze-

tők, sorfelelősök irányítása.
•  Munkafeltételek és működési feltételek biztosítása, szabályozása ill. 

optimalizálása.
• Gyártási költségek csökkentése, optimalizálása.
• Napi gyártási problémák és feladatok megoldása.
• Kapacitástervezés.
• Kapcsolattartás külföldi anyacéggel.

Elvárások:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
•  Önálló, szisztematikus munkavégzés, csapatmunkára való képesség, 

terhelhetőség
• Jó kommunikációs képesség, hatékony problémamegoldás.
• Innovatív gondolkodás.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
• Folyamatosan fejlődő, dinamikus csapat.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01971)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keresó
VEZETŐ GYÁRTÁS-

ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe.
Feladatok:
• Munkaelőkészítő csapat munkájának irányítása, támogatása.
• Gyártási dokumentációk készítése, felülvizsgálata.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Új termék bevezetésében való aktív részvétel
• Gyártástámogatás.
• Gyártási folyamatok folyamatos optimalizálása.
• Kapcsolattartás társosztályokkal, külföldi partnerekkel.
Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•  Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.
Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01972)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ 

munkakörbe.

Feladatok:
• Gyártási dokumentációk készítése.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Mintagyártás felügyelete.
• Gyártástámogatás.

Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).

Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•   Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01970)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2017/2018-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ 

IDEGEN NYELV
(ANGOL VAGY NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az 
angol vagy a német nyelvet. A ma-
tematika tantárgy oktatása is ma-
gasabb óraszámban történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi 
eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként 
választható a német, olasz vagy orosz nyelv. 

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. 
félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@sztaraigimi.hu • Honlap: http://www.sztaraigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(01975)

Nyitás: komoly fejlesztések a Szekszárdi Műjégpályán
December 16-án, pénteken 
immár 10. alkalommal nyi-
totta meg kapuit a Szekszár-
di Műjégpálya a korcsolyázni 
vágyók előtt. A Szekszárdi 
Sportközpont NKft. üzemelte-
tésével működő létesítmény-
ben jelentős fejlesztésekkel 
találkozhatnak a látogatók.

Ahogy minden évben, a Sport-
központ idén is megvizsgálta a 
vendégek igényeit, véleményeit a 
régió legnagyobb fedett műjégpá-
lyájával kapcsolatosan, s ezekhez 
igazította az újításokat. Ezek közül 
a legnagyobb és legszembetűnőbb 
egy új palánk beszerzése volt, 
amely a jégkorong szakosztály 
pályázatából valósult meg. Az új 
palánknak köszönhetően sokkal 
biztonságosabb és esztétikusabb 
lett a pálya, formája miatt pedig 
40 négyzetméterrel nőtt a területe 
is. A kiváló jégminőség érdekében 
egy modern jégkarbantartó gépet 
is szolgálatba állítottak.

A szolgáltatások terén is tör-
téntek fejlesztések: a jégpálya te-
rületén működő ingyenes WiFi 
segítségével a korizók azonnal 
feltölthetik képeiket a közösségi 
oldalakra, a legkisebbek pedig 
pingvin formájú eszközzel ta-
nulhatnak meg biztonságosan 
mozogni a jégen. Az idei sze-
zontól kezdve a korcsolyaköl-
csönzést is saját kezébe vette a 
Sportközpont: a látogatók vado-

natúj korcsolyákat bérelhetnek, 
és a jégre szállás előtt lehetőség 
van korcsolyaélezésre is. 

A közönség korcsolyázáson 
túl, természetesen itt tartja 
edzéseit a Sportközpont jég-
korong szakosztálya. Az évről 
évre fejlődő Jégmadarak három 
korosztályban – az eredményes 
szereplés érdekében a bajai és 
pécsi csapatokkal együttmű-
ködve – vesznek részt a Magyar 

Jégkorong Szövetség bajnoki 
rendszerében. A legfiatalabbak 
januárban és februárban hazai 
rendezésű tornákon bizonyít-
hatják tehetségüket. Természe-
tesen idén sem maradhat el a 
Városi Jégkorong Bajnokság, 
amelynek győztese a tervek sze-
rint összecsap majd Baja város 
bajnokával.

A belépők árai immáron 
negyedik éve nem változtak, 
a város óvodásai és általános 
iskolásai pedig idén is ingye-
nesen léphetnek a jégre déle-
lőttönként. A fejlesztések miatt 
néhány héttel később nyitott 
ugyan a jégpálya, cserébe vi-
szont – ha az időjárás is engedi 
– tovább biztosít majd korcso-
lyázási lehetőséget a szekszárdi-
ak és környéken élők számára.

A programokért és egyéb 
hasznos információért érdemes 
felkeresni a Szekszárdi Sport-
központ Nkft. honlapját (www.
szekszardisport.hu).  R. P.

Tehetség és siker: diáksportolókat jutalmaztak
Immár 25 éve díjazza a diáko-
limpiákon sikeres sportoló-
kat a megyei önkormányzat 
és a Tolna Megyei Diáksport 
Tanács. A keddi díjátadó ün-
nepségen, a Garay gimnázi-
um dísztermében 17 sportág 
220 sportolóját jutalmazták, 
akik a 2015/16-os tanévben 
szereztek érmet az országos 
döntőkben.

Ribányi József köszöntötte a 
sportolókat, felkészítőiket és 
családtagjaikat. A megyei köz-
gyűlés alelnöke elmondta: az 
elmúlt évtizedek során számos 
korosztály felcseperedett, akik 
a sport fontosságát, annak sze-
retetét képviselik. „Más vilá-
got élünk, mint 25 éve, hiszen 
manapság a gyerekek inkább a 
négy fal között töltik a szabad-
idejüket, nem pedig a szabad-
ban. Tolna megyében viszont 
eredmények igazolják, hogy 
az ifjúság kedvét leli a moz-
gásban, és számos sportágban 

tehetséges. A diákok munkája 
rendkívüli elismerésre ad okot, 
ugyanakkor a felkészítők, köz-
reműködők és támogatók is 
nagy szerepet játszottak a sike-
rekben” – fogalmazott Ribányi 
József.

A diákolimpiai sikerekben a 
legtöbb babér az atlétika, a flo-
orball és a cselgáncs sportágak-
ban termett. A szekszárdiak ez 
utóbbiban voltak a „legtermé-
kenyebbek”. 

Szekszárdi díjazottak, 
sportáganként:
Asztalitenisz: 3. Horváth Le-
vente (Dienes iskola). Atlétika: 
1. Szemerei Levente (I. Béla 
gimnázium); 3. Andi Péter 
(Baka iskola). Aerobik: 1. Ga-
ray J. Gimnázium (Lotz Anna, 
Gulácsi Renáta, Mácz Andrea, 
Tuller Nadin, Csató Csenge). 
Cselgáncs: 2. Ács Balázs, 3. 
Berlinger Gábor és Sárecz Már-
ton (mindhárom Garay gimná-

zium); 1. Móga Martin, Sándor 
Máté (mindkettő Babits iskola), 
Döbrösy Bese (Baka iskola); 2. 
Sárosdi Ákos (Babits iskola), 3. 
Hunyadi Panna (Babits iskola), 
Döbrösy Álmos, Lengyel-Hef-
ner Annamária (mindkettő 
Baka iskola), Hilbert József 
(Dienes iskola). Karate: 2. Szu-
tor Zétény (Szent József Kat. 
iskola). Kerékpár: 1. Mészá-
ros Bence (Dienes iskola), 3. 
Tanács Janka (PTE Gyakorló 
iskola). Kosárlabda: 2. Babits 
iskola (Andi Hanna, Halász Re-
beka, Nagy Alexandra, Renczes 
Rebeka, Everste Peggy, Dávid 
Nóra, Szűcs Edina, Szőke Fanni, 
Schmauzer Dóra, Horog Betta, 
Nagy Vivien, Binder Anna. Ko-
sárlabda, B/33: 2. Elek Zita, 
Süle Gabriella, Propszt Aman-
da, Studer Ágnes (I. Béla gim-
názium), Angyal Réka, Koller 
Valéria, Liszkai Rebeka, Kócsi 
Petra (Dienes iskola). Úszás: 3. 
O. Jakócs Liza (Babits iskola).
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 5-én, hétfőn tartotta 
14–16 óráig. Előzetes bejelent-
kezés alapján: +36–74/504–102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 10. (kedd) 16–17 órá-
ig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
December 13. (kedd) 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Gy. A. 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.)

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete 

karácsonyi ünnepséget tart 
2016. december 20-án délelőtt 

10 órakor Szekszárdon a Babits 
Mihály Kulturális Központ 

Bödő termében. 
Az ünnepségre sok szeretettel 
várjuk Kedves Tagtársainkat, 

Családtagjaikat, Együttműködő 
Partnereinket és Támogatóin-
kat. Kellemes Karácsonyi ün-

nepeket kívánunk a Szekszárdi 
Vasárnap Munkatársainak, 

Olvasóinak és minden segítő-
kész Embertársunknak! 

VGYTME Elnöksége

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatala
a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóság

Controlling csoportjába
folyamatellenőr

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

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

menüpontban tekinthető meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI MUNKAKÖRRE
A pályázatot meghirdető szerv 
neve és címe:
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése pá-
lyázatot ír ki Szekszárd VI. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet felada-
tainak vállalkozási formában való 
ellátására területi ellátási kötele-
zettséggel.

Munkakör és munkahely
megnevezése:
•  A VI sz. háziorvosi körzethez 

tartozó felnőtt lakosság ellátása 
a Szekszárd, Kadarka u. 29. szám 
alatti rendelőben.

•  A tevékenység magában foglal-
ja a hétközi és hétvégi központi 
háziorvosi ügyeleti szolgálatban 
való részvételt.

Pályázati feltételek:
•  A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 

szerinti képesítés és a 313/2011. 
(XII.23.) Korm. rendeletben elő-
írt feltételek megléte.

• Büntetlen előélet.

Pályázathoz csatolni kell:
•  végzettséget és szakirányú kép-

zettséget igazoló okirat másolatát,
•  részletes személyi és szakmai ön-

életrajzot,
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
•  a pályázó hozzájárulása arról, 

hogy a pályázati eljárásban részt-
vevők a pályázati anyagot megis-
merhetik.

• MOK tagsági igazolás.

Pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső polgármester
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Egyéb információk:
•  A praxis működtetési jogát az 

Önkormányzat térítésmentesen 
adja át a szükséges szerződések 
megkötése alapján.

•  A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 10.

•  Elbírálási határidő: a pályázati 
határidő lejáratát követő Képvi-
selő-testületi ülés.

•  Az állás betölthető: Képviselő–
testületi döntést követően. 

•  További információ kérhető:  
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: 
+36–30/377–4021

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01955)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01954)

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Idegenbeli győ-
zelemmel folytatta Bajnokok 
Ligája szereplését a Szek-
szárd AC együttese, amely a 
C-csoportban a török Bur-
sa Büyükşehir Belediyespor 
otthonában győzött 3:1-re. A 
SZAC sikereit Mikhailova (2) 
és Madarász jegyezték.
Elkészítették a Klubcsapatok 
Szuperligájának sorsolását is: 
a címvédő szekszárdiak csak 
a negyeddöntőben kapcso-

lódnak be a küzdelmekbe, 
és az MSK Breclav Gumotex 
– U21 Team Czech mérkőzés 
győztesével csapnak össze a 
négy közé jutásért jövő már-
ciusban.

Kézilabda. A Mohácstól hazai 
pályán elszenvedett vereséget 
(18-22) követően ezúttal az 
NB I/B Nyugati csoportjának 
legjobb formában lévő együt-
teséhez látogatott a Szekszárdi 

FGKC. A Fekete Gólyák a be-
teg Weigel és Nick nélkül is jól 
tartották magukat Dunaújvá-
rosban, de a pontszerzéshez az 
idei legjobb teljesítmény sem 
volt elég (29-27). Tabajdi Fe-
renc edző csapatából Grénus, 
Fehér és a 13 gólt szerző Nagy 
Szilvia nyújtott átlagon felüli 
teljesítményt.

Kosárlabda. Hozta a kötelezőt 
az Atomerőmű-KSC Szekszárd 

együttese, amely az élvonalbeli 
női bajnokság 10. fordulójában 
idegenben győzte le az MTK 
gárdáját. Az 59-79-es városma-
jori sikerből Lisec 19, Erkic 15, 
Bálint 14, Studer Á. 11 ponttal 
vette ki a részét. Djokics Zselj-
ko vezetőedző csapata 7-2-es 
mérleggel az alapszakasz má-
sodik helyéről várhatja az idei 
utolsó mérkőzést, amelyet 
szombat délután a BEAC ott-
honában rendeznek.

Az élen telelnek a szekszárdi futsalos hölgyek
A hétvégi forduló eredmé-
nyeitől függetlenül az első 
helyen zárta az évet a Szek-
szárdi FC NB I-es női futsal 
csapata. Micskó Márk veze-
tőedző gárdája veretlenül, 
a legkevesebb gólt kapva 
tudta le az idényből 2016-ra 
rendelt mérkőzéseket.

Kurta-furcsa véget ért a szezon 
a Szekszárdi FC (egy támoga-
tói szerződésnek köszönhető-
en 2017-től már Agenta Gir-
ls Szekszárdi FC – A szerk.) 
számára a bajnokság, hiszen 
a 11. fordulót megelőzően a 
Debreceni AC jelezte: sérü-
lések és betegség miatt nem 
tud kiállni. A bajnoki pontok 
3-0-s gólkülönbséggel a szek-
szárdiaké lettek, de Micskó 
Márk azért nem volt boldog... 
A vezetőedzőt nem erről kér-

deztük, hanem egy év végi ösz-
szegzésre kértük. 

– Ilyen őszre számított?
– A nyári erősítések után, amik 

nagyon jól sikerültek, bíztam 
benne, hogy szép ősz elé nézünk 
majd. Azt láttam, hogy sok mun-
kára van szükség, hiszen az új 
játékosoknak be kellett illeszked-
niük a csapatba. Mi kezdtük leg-
korábban a szezont éppen emi-
att, de úgy gondoltam, hogy erre 
szükség volt. A lányok nagyon 
keményen végigdolgozták a fel-
készülést. Láttam, hogy ez a csa-
pat nagyon sokra hivatott. Csak 
fokozatosan haladhatunk előre, 
nem szabadott azonnal nagyot 
harapni a tortából, mert akkor az 
megülhette volna a gyomrunkat. 
Szépen alakultak a mérkőzéseink: 
nem játszottunk mindig jól, vol-
tak nehéz mérkőzéseink, de úgy 

gondolom egy csapat akkor jó, ha 
gyengébb játékkal is tud mérkő-
zéseket nyerni.

– Együttesünkre mindig is 
a nagyon erős csapatkohézió 
volt a jellemző, szerencsére 
nyári szerzeményeink is azon-
nal beálltak a sorba. Sikeres 
őszünk nagy részben ennek 
volt köszönhető. Folyamato-
san fejlődünk, de természete-
sen még bőven van hova, ezen 
dolgozunk a továbbiakban is. 
A felsőházba kerülést tűztük ki 
célul magunk elé, szeretnénk 
minél előkelőbb helyen végezni 
az alapszakaszban, hiszen utána 
egy teljesen új sorozat kezdőd-
ni, ahol 8 mérkőzés dönt a baj-
nokság végkimeneteléről.

– Miben rejlik a csapata ereje?
– A nagyon erős összetartás-

ban. Amikor nem játszottunk 

igazán jól, akkor az emberi tu-
lajdonságok vitték előre a csa-
patot. A lányok nagyon tudnak 
küzdeni: egymásért, a csapatért, 
sokszor az utolsó utáni erőtar-
talékaikat is mozgósítják. Ezért 
nem véletlen az, hogy többször 
is az utolsó percben egyenlítet-
tünk vagy éppen nyertük meg 
a mérkőzéseket. Ez a tavalyi 
csapatra is jellemző volt, ezért 
mondtam, hogy az új játékosa-
ink is azonnal beálltak a sorba.

– Januárban a Tolna elleni me-
gyei rangadóval folytatódik a 
bajnokság. A téli szünetben ér-
kezhet új játékos a Szekszárdi 
FC keretébe?

– Ukrán légiónak köszönhe-
tően a Tolna nagyon erős, de 
úgy gondolom, az ősszel bizo-
nyítottuk, hogy ellenük is győ-
zelmi esélyeink vannak. Sze-
rencsére mára eljutottunk oda, 
hogy senkitől se kell tartanunk. 
Most már komolyan vesznek 
minket a csapatok, ami azt mu-
tatja, hogy a lányok nagyszerű 
munkát végeznek. Elégedett 
vagyok a játékosaimmal. A téli 
szünetben nem tervezünk új 
játékost igazolni, a keretünk 
rendben van, bár lehetnénk ki-
csivel többen is... Szóval nem 
tervezünk új játékost szerződ-
tetni, de bármi megtörténhet. 
Ha igazolunk, akkor csakis 
olyan játékost, aki erősítést je-
lent a csapatnak.  
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(01951)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

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

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

(01947)

SC 2  Gőztisztító
31 990 Ft

ÁFA-val értendő

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

A készlet erejéig! 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01949)

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  (01952)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01950)

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


