
A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER

XXX. évfolyam, 45. szám                      Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                           2020. december 13.

Sefcsik Zoltán: „Most a Teremtő Sefcsik Zoltán: „Most a Teremtő 
felráz bennünket”felráz bennünket”  →→   Interjú a 11. oldalonInterjú a 11. oldalon

KarácsonyiKarácsonyi
csomagokat osztanakcsomagokat osztanak

a rászorulóknaka rászorulóknak
→→ 2. oldal 2. oldal

Búcsú Tóth FerenctőlBúcsú Tóth Ferenctől
– Nem ragadta el– Nem ragadta el

soha a politika gőgjesoha a politika gőgje
→→ 3. oldal 3. oldal

Petrits Szilveszter:Petrits Szilveszter:
a mézeskalácsa mézeskalács

érzéseket közvetítérzéseket közvetít
→→ 13. oldal 13. oldal



2 2020. december 13.

FO
TÓ

: F
A

C
EB

O
O

K
.C

O
M

Karácsonyi csomagokat osztanak a rászorulóknak
Nyolc-kilencezer forint ér-
tékű, alapvető élelmiszereket 
tartalmazó csomagokat osz-
tanak a szerény körülmények 
között élő kisnyugdíjasoknak 
és a pandémia miatt nehéz 
helyzetbe került családok-
nak az Éljen Szekszárd (ÉSZ) 
képviselői. 

Farkas Melinda

Az ÉSZ képviselői és bizottsági 
tagjai által felajánlott több mint 
2 millió forintból 200–300 
élelmiszercsomagot osztunk a 
szekszárdi kisnyugdíjasoknak 
és a vírushelyzet következtében 
rossz anyagi helyzetbe került 
családoknak – mondta lapunk-
nak Jantnerné Márkus Manyi, 
az ÉSZ szociális ügyekért fele-
lős referense. Mint kifejtette, 
szeretnék a csomagokat egye-
dibbé, különlegesebbé tenni. 
Már több felajánlás is érkezett: 
a Gemenc Foltvarró kör részt-
vevői vállalták, hogy egyedi 

ajándékokat készítenek a cso-
magokba, mások horgolással 
segítenek, de hűtőmágneseket, 
maszkokat is ajánlottak már fel 
magánszemélyek. A népszerű 
bőrdíszműves, Nepp Dénes is 
ígérte, hogy saját készítésű tár-
gyakat ad a gyűjtéshez. A Bár-
ka Művészeti Szalon tagjai azt 
vállalták, hogy miniatűr fest-
ményeket készítenek azoknak 
a felajánlóknak, akik munká-
jukkal legaktívabban járulnak 
hozzá a csomagok egyedivé 
tételéhez.

E. Nagy Mária szekszárdi 
alkotó pedig egyik festményét 
ajánlotta fel licitre. Az ebből 
befolyt összeget szintén a cso-
magokra fordítják.

Jantnerné Márkus Manyi sze-
rint az ajándékcsomagokat a ka-
rácsony előtti napokban kapják 
majd meg a rászorulók. A kép-
viselők, valamint a bizottsági ta-
gok személyesen viszik majd el 
nekik az ajándékokat. Azoknak 
szeretnék szebbé tenni a kará-

csonyát, akiknek a legnagyobb 
szükségük van erre, ezért példá-
ul a városi fenntartású óvodák 
közreműködésével 50 csomagot 
osztanak ki a leginkább rászo-
ruló kisgyermekes családoknak.

Rajzpályázat
Az Éljen Szekszárd! Egyesü-

let karácsonyi rajzpályázatot 
hirdetett gyerekeknek (3 éves 

kortól 18 éves korig). Pályázni 
maximum A/4 méretű alko-
tással lehet, bármilyen színes 
technika (pasztell, festés, kol-
lázs, zsírkréta…) alkalmazha-
tó. A megjelenítendő téma: a 
boldog karácsony (bármi, ami 
az alkotó számára a boldog-
ságot, az örömforrást jelenti 
az ünnepben). Az alkotásokat 
paszpartu, azaz szegély nélkül 
Szekszárdon, a Jantner Fotó üz-
letben (Szekszárd, Liszt Ferenc 
tér 2–4., a Korzó sarkán) lehet 
leadni, vagy szkennelve, jpg 
formátumban kell beküldeni 
az eljenszekszard@gmail.com 
címre. A pályamunkák hátol-
dalán fel kell tüntetni az alkotó 
nevét, életkorát, telefonos elér-
hetőségét. Az alkotók munkája 
megjelenik az egyesület közös-
ségi oldalán. 

Beküldési határidő: 2020. 
december 17., (csütörtök). A 
szakmai zsűri által legjobbnak 
értékelt öt pályamunka készítő-
je jutalomban részesül.

Hamarosan elkészülhet az ügyeleti központ
Még az idén elkészülhetnek 
az új, Ybl Miklós utcai ügyeleti 
központ kivitelezési munkái.

Steiner Viktor

A múlt hét csütörtökön a hely-
színen megtartott sajtótájékoz-
tatón Ács Rezső polgármester 
emlékeztetett, a támogatási 
szerződést 2017 novemberében 
írták alá, a munkaterületet idén 
februárban adták át. Kiemelte, az 
ügyeleti központ – ahol két fel-
nőtt és egy gyermek háziorvosi 
rendelő, illetve a védőnői szol-
gálat kap helyet – kivitelezésére 
a szerződés szerint 12 hónap áll 
rendelkezésre, ám a polgármes-
ter szerint az még a határidő 
előtt, az idén elkészülhet. 

Ács szerint ezzel a város ket-
tős célt teljesít: egyrészt méltó 
helyre kerül az ügyeleti köz-
pont, másrészt új életre kel a ki-
használatlanul álló épület. A 274 

millió forint értékű beruházást 
a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programból (TOP), 
valamint a Miniszterelnökség 
által biztosított forrásból való-
sítják meg. Az egyébként állami 
tulajdonban lévő épületet a kor-
mányhivatal adta át használatra 
az önkormányzatnak.

Ács Rezső hangsúlyozta, az 
ügyeleti központ tervezését és 
kivitelezését szekszárdi szakem-
berek végezték. Emlékeztetett, az 
elmúlt esztendőkben megújult a 
Kandó Kálmán, a Mikes utcai, il-
letve a Kölcsey lakótelepen talál-
ható háziorvosi rendelő, valamint 
a Wigand János téren álló körzeti 
orvosi és fogorvosi rendelő.

Zsobrák Róbert, a kivitelező 
Ács-Állványozó Kft. vezetője el-
mondta, az épület gyakorlatilag 
teljes felújításon esett át. Komoly 
gépészeti fejlesztést végeztek, az 
energiatakarékosságot például 
egy 17,5 kW/óra teljesítményű 

napelemes rendszer is szolgálja. 
Ottjártunkkor a világítótestek 
felszerelésénél tartottak, amit a 
gépészeti rendszer beüzemelé-
se, próbája követ. Az új ügyeleti 
központban előreláthatólag 2021 
februárjában, márciusában fo-
gadhatják majd a betegeket.

Mindkét rendelő megépülhet
Orvosi rendelő épülhet az Allen-
de és a Csopak utcában a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) támogatásával. 

A Pénzügyminisztérium 
mindkét rendelő esetében 
megnyitotta a pályázati ablakot 
– közölte Ács Rezső (FIDESZ) 
polgármester a hétfői sajtótá-
jékoztatón. Tekintve, hogy az 
Allende utcai rendelő esetében 
még nem állnak rendelkezésre 
a szükséges tervek, a pályázati 
határidő pedig 2020. december 
23., igyekeznek felgyorsítani az 
ezzel kapcsolatos munkát. A két 

rendelő építése két ütemben 
valósulhat meg, elsőként az Al-
lende utcába tervezett rendelő 
kerülhet tető alá.

Így a város két különböző 
pontján létesülhet új rendelő a 
Szabó Dezső utcába egy épület-
be tervezett két rendelő helyett. 
Mint emlékezetes, utóbbi építé-
sét a lakosság tiltakozása akadá-
lyozta meg.

Ács Rezső köszönetet mon-
dott az Éljen Szekszárd frakció 
két képviselőjének, Zaják Ritá-
nak és Illés Tamásnak, valamint 
Máté Péter fideszes képviselő-
nek azért a lobbi tevékenysé-
gért, amit a rendelők létesítése 
érdekében folytatott.

A polgármester felkérte Zaják 
Ritát, hogy az orvosi rendelők 
építése kapcsán tanácsnokként 
segítse munkáját. Zaják Rita 
kérdésünkre azt mondta, meg-
tisztelőnek találja a felkérést, 
amelynek értelmében hidat ké-
pezhetne frakciója és a polgár-
mester között. Az ígérte, a héten 
választ ad a megkeresésre.
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Nem ragadta el soha a politika gőgje

Tóth Ferenc (1950–2020)
Megrendüléssel értesültünk róla, 
hogy Tóth Ferenc, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal nyugalma-
zott kormánymegbízottja, Tolna 

megye egykori országgyűlési kép-
viselője elhunyt. Tisztelettel adó-
zunk élete és a köz szolgálatában 
végzett példaértékű munkássága 
előtt – közölte a lesújtó hírt a 
Tolna Megyei Kormányhivatal. 
Az egykori fideszes politikus 
koronavírusban hunyt el. Tóth 
Ferenc 1950. december 30-án, 
Faddon született, dolgozott szü-
lővárosa termelőszövetkezetében 
és nevelőotthonában, valamint a 
szekszárdi KÖJÁL-nál is. 1994-
ben Fadd alpolgármestere lett, 
majd 1998-tól egészen 2014-ig 

országgyűlési képviselőként dol-
gozott. Egymás után négyszer 
választották meg Paks és körzete 
parlamenti képviselőjének. 2011-
ben kormánymegbízott lett, a 
tisztséget 2014-ig töltötte be.

Amikor megláttam a gyász-
hírt, percekig csak mély döbbene-
tet éreztem. Hiszen néhány hete 
még kedvenc kosárlabda csapa-
ta, az Atomerőmű SE mérkőzé-
sén futottunk össze. Jó színben, 
jó hangulatban volt, szemében 
ott ragyogott a jól megszokott 
csillogás, mindig mosolygott az 

arca. Mert Tóth Ferenc ilyen 
volt: áradt belőle a derű, min-
denkihez volt egy kedves szava. 
Nem ragadta el őt soha a politika 
gőgje, egy akart maradni közü-
lünk, és éppen ettől volt különle-
ges. Megadatott nekem, hogy egy 
évig együtt dolgozhattam vele, a 
közvetlen főnököm volt. Mosoly-
lyal, nyílt szívvel, allűrök nélkül 
vezette a kormányhivatalt. Ő 
soha nem élt vissza a hatalmá-
val. Isten önnel, jó utat! 

 Farkas Melinda
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Ünnepi bevásárlás: bizakodók a kereskedők
A járványügyi korlátozások 
ellenére a szekszárdi kereske-
dők optimisták – legalábbis 
ez derül ki a megkérdezettek 
nyilatkozataiból. Azt várják, 
hogy az óév utolsó hónapja 
szép eredményeket, a tavalyi 
esztendőhöz hasonló forgal-
mat produkál. Utánanéztünk, 
változtak-e, s ha igen, miként 
vásárlási szokásaink, pénzki-
adási hajlandóságunk.

Vöröss Endre

A lapunk által megkérdezett 
szekszárdi kereskedők többsé-
ge szerint a tavaszi újranyitás 
óta tapasztalt számok közelítik 
a 2019-es adatokat. Az idősá-
vot viszont közvetve azok az 
üzletek is megérzik, amelyekre 
egyébiránt ez a szabályozás nem 
vonatkozik.

– Sokan nem ismerik pon-
tosan, mely boltoknak kell az 
idősáv alapján nyitva tartaniuk, 
mi is megérezzük ezt a bizony-
talanságot – mondja Petrovics 
Miklós, az egyik, cipőket áru-
sító üzletlánc szekszárdi boltját 
három és fél éve irányító vezető.

– Délelőtt a szokásosnál 60–
70%-kal kisebb a forgalmunk 
az idősáv közvetett hatása mi-
att, ám utána ledolgozzuk a 
lemaradást. Délelőttönként így 
több idő jut más, kiegészítő 
tevékenységre: belső leltárra, 

árellenőrzésre, árufeltöltésre, 
rendelésre.

A boltvezető hozzátette: a 
cégnél tavasszal sem volt napi-
renden elbocsátás, azóta is ki-
lenc embert foglalkoztatnak a 
tolnai megyeszékhelyen. Az idei 
advent kapcsán megjegyezte: bi-
zonytalan, mit hoz a közeljövő, 
de ha az elmúlt fél év tenden-
ciája folytatódhat, eredményes 
időszaknak néznek elébe.

Az egyik, Szekszárdon mű-
ködő állateledel és állatfelsze-
relés áruház munkatársa is úgy 
látja, hogy a nyári és őszi idő-
szak forgalma eléri a korábbi 
esztendők azonos időszakának 
számait. Azt remélik, a decem-
beri adatok is hasonlóan ala-
kulnak majd, mint egy évvel 
ezelőtt. Ők is érzik az üzlet el-
helyezkedése és az idősáv miatt 
átalakult vásárlói szokásokat. 
Gazdag Ágnes műszakveze-
tő-helyettes nyolc éve dolgozik 

Szekszárdon, így jelentős ta-
pasztalata van vásárlóik kap-
csán. Úgy látja, hogy az állat-
tartók továbbra is megveszik 
kedvenceik számára a szoká-
sos árukat, az ehhez szükséges 
pénzt akár az elmaradt üdülés-
re szánt forrásból is fedezik. A 
legidőszerűbb példa, hogy az 
adventi kalendárium nagyon 
gyors elfogyott, noha ez esetben 
több ezer forintos induló árról 
beszélhetünk. „Terjed az online 
vásárlás nálunk is, ugyanakkor 
vevőink igénylik a személyes 
kiszolgálást. Kedvenceik bejö-
hetnek a boltba, kóstolhatnak, 
próbálhatnak, amire az online 
térben nyilván nincs lehetőség” 
– tette hozzá Gazdag Ágnes.

Azt tartják, az arany mindig 
jó befektetés, válság idején kü-
lönösen. Erről már Fődiné Di-
nók Katalinnal beszélgettünk. 
A Barsi Ékszer üzletvezetője 
elmondta: a tavasz tradicionáli-

san ballagási, eljegyzési időszak, 
az akkori zárás így jelentős for-
galomkiesést eredményezett. 
Nyáron ugyanakkor pótolták 
az ezen eseményekre történő 
ajándékozást, ami érzékelhető-
en emelkedő forgalmat hozott. 
Szeptemberben, októberben és 
novemberben viszont – talán a 
vírusveszély második hulláma  
és az idősáv bevezetése miatt – 
lelentősen csökkent a forgalom.
Az üzlet a felszabaduló időben 
a három éve működő webáru-
ház kínálatának bővítésén dol-
gozott. A karácsonyi szezonra 
fordulva viszont bizakodóak, 
remélik, hogy a szabályok lehe-
tővé teszik majd a vásárlói igé-
nyek kielégítését.

Megkerestünk olyan kereske-
dőt is, akit közvetlenül is érint 
az idősávi szabályozás. Bencze 
Evelin, a Lipóti Pékség eladója 
azt mondta: valamivel keve-
sebben jönnek, de ők többet 
költenek, így a forgalmuk nem 
sínylette meg a válságot. Nyitva 
tartásukat nem kellett megvál-
toztatni, továbbra is a már meg-
szokott 06:00–18:00 óra közötti 
időszakban lehet náluk vásárolni 
– betartva persze az idősávi kor-
látozásokat. Evelin hozzátette: 
a pékségtől interneten nem le-
het rendelni, de a bolti számok 
tükrében is jó esélyt látnak arra, 
hogy megismételjék az előző év 
adventi forgalmát.
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MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

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, beruházá-

sokban 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.
(05898)

Kiemelt bérezéssel keresünk:
Önállóan dolgozni tudó AUTÓSZERELŐT,

valamint MŰSZAKI VIZSGABIZTOST
személy- és teherautóra.

Munkavégzés helye: Szekszárd.
Jelentkezni a 06–30/936–1490 telefonszámon 
lehet, 08:00 és 18:00 óra között. Euro Szervizcentrum

(05894) Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2020. december 1–31-ig tart.
(05897)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(05899)

(05900)
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Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunkBékés karácsonyt és boldog új évet kívánunk
kedves vendégeinknek, törzsvendégeinknek!kedves vendégeinknek, törzsvendégeinknek!

MINDKÉT ÉTTERMÜNKBŐL LEHETŐSÉG VAN ÉTEL ELVITELRE!!!MINDKÉT ÉTTERMÜNKBŐL LEHETŐSÉG VAN ÉTEL ELVITELRE!!!
Szekszárdról kiszállítást vállalunk.

Rendelésfelvétel az ünnepekre is 08:00 – 18:00 óra között.Rendelésfelvétel az ünnepekre is 08:00 – 18:00 óra között.
HARC | 06–20/929–6229 • SZEKSZÁRD | 06–20/267–1567HARC | 06–20/929–6229 • SZEKSZÁRD | 06–20/267–1567

Kiszállítás min. 3.000,- Ft-tól.
A kiszállítás díja: 30,- Ft/km • Kiszállítás: 11:00 – 19:00 óra között.

(05904)

Matteo pizza & pasta
Minden nap nyitva vagyunk!

Kiszállítás késő estig!

(05905)

Ünnepi sültes tálakraÜnnepi sültes tálakra
rendelést felveszünk!rendelést felveszünk!

A Sárszeg Áfész értesíti tagjait, hogy a karácsonyi csomagok 
átvehetők Szekszárdon, a Tarsay V. u. 10. szám alatti

pékségben a következő időpontokban:
• 2020. december 14-től 

2020. december 18-ig
(hétfőtől péntekig) 09:00–

12:00 óráig.

Ezúton kívánunk minden tagunknak békés,Ezúton kívánunk minden tagunknak békés,
áldott ünnepeket, és eredményekben gazdag új évet.áldott ünnepeket, és eredményekben gazdag új évet.

(05902)(05902)

(05903)
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(05892)

(05896)

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
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Újabb jó évjárat a Szekszárdi borvidéken
Fajtajelleges, gyümölcsös 
borok készülhetnek az idei 
szőlőtermésből a Szekszárdi 
borvidéken, ahol – a megkér-
dezett borászok elmondása 
alapján – az elmúlt évekhez 
hasonlóan jó minőségű és 
megfelelő mennyiségű szőlőt 
szüretelhettek a gazdák.

Steiner Viktor

Az idei év nem indult biztatóan 
a borászok számára, ugyanis a 
tavasz kevésbé volt napsütéses, 
mint az elmúlt években. Mészá-
ros Péter, a Mészáros Pincészet 
borásza szerint a növényen ké-
sőbb jelentek meg a hajtások, és 
a virágzás is 1–2 héttel később 
kezdődött, mint az azt megelő-
ző pár évben. A szőlő a nyáron 
sem hozta be ezt a „viszonyla-
gos lemaradást”. Arról is szólt 
ugyanakkor, hogy a csapadék 
mennyisége megfelelő, eloszlása 
pedig egyenletes volt, ami ked-
vezett a növénynek, és szintén 
jó hatást gyakorolt rá a száraz és 
meleg szeptember. Októberben 
ugyan még volt egy csapadéko-
sabb időszak, ám ez nem rontott 
a minőségen.

A több mint 120 hektáron 
gazdálkodó Mészáros Pincé-
szetnél a tavalyinál valamivel 
később, augusztus harmadik he-

tében kezdték a szüretet az Irsai 
Olivér szedésével, a fehér fajták 
szüretével szeptember közepére 
végeztek. 

A jellegzetes helyi fajta, a szek-
szárdi bikavér alapanyagául is 
szolgáló kadarka és kékfrankos, 
de a bordói fajták, így a caber-
net franc és sauvignon, illetve a 
merlot számára is kedvező volt 
az idei év – mondta Mészáros 
Péter. Így ez az évjárat beleillik 
majd az elmúlt néhány esztendő 
sorába. 2017 óta ugyanis szeren-
csés a borvidék, a gazdák immár 
az egymást követő negyedik év-
ben szüretelhettek hasonlóan jó 
minőségű szőlőt. 

Prantner Gergely, a 20 hektá-
ron gazdálkodó Prantner Pince 

borásza szintén arról számolt 
be, hogy az előjelek nem vol-
tak biztatók. A hajtások később 
jelentek meg a növényen, és a 
szőlővirágzás is egy héttel ké-
sőbb kezdődött meg tavalyhoz 
képest. Ám ők úgy tapasztalták, 
hogy a nyári napsütés hatásá-
ra a szüreti időszak kezdetére 
utolérte magát a szőlő. Bár az 
októberi esőzések némi aggoda-
lomra adtak okot, de az eső nem 
okozott problémát sem a minő-
ség, sem a mennyiség terén.

Prantner Gergely elmondása 
szerint a pincészetnél jól sike-
rült a szüret. A kékfrankost – 
attól függően, hogy a szőlőből 
rozé, vagy vörösbor készül-e 
– 18–20-as, míg a kadarkát 

19-es mustfokkal szüretelték. 
A borász hozzátette, mindkét 
fajta esetében igen fajtajelleges 
– fűszeres, gyümölcsös ízje-
gyű – termést takaríthattak be. 
Prantner Gergely szintén úgy 
látja, hogy az idei évjárat na-
gyon hasonló az elmúlt néhány 
esztendőhöz, amikor jó minő-
ségű és megfelelő mennyiségű 
szőlőt szüretelhettek a gazdák 
Szekszárdon.

Az idei év még a nehezeb-
ben termeszthető fajták – mint 
például a kadarka – esetében is 
kiváló eredményt hozott – tá-
jékoztatott Vesztergombi Csa-
ba. A 30 hektáron gazdálkodó 
Vesztergombi Pince borásza 
elmondta, a kékfrankost 19–21-
es, a cabernet franc és sauvig-
non, valamint a merlot fajtákat 
20–23-as mustfokkal szüretel-
ték. Bár a mennyiség valamivel 
elmaradt a szokásostól, egysé-
gesen beérett, szép termést ta-
karíthattak be, érett tanninok-
kal, megfelelő savkészlettel. Az 
erjedések hibátlanul, jó dinami-
kával mentek végbe.

Komoly, koncentrált, harmo-
nikus és kiegyensúlyozott. Az 
idei termés lehetőséget arra, 
hogy mély tónusú, fajtajelleges, 
gyümölcsös igazi szekszárdi bo-
rok készülhessenek – értékelte a 
helyzetet Vesztergombi Csaba. 

I. Bélás diák nyerte el a Sajó Elemér-díjat
A Magyar Hidrológiai Társa-
ság Sajó Elemér-díját nyerte el 
Herceg Olivér, a Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium, Kollégium és 
Általános Iskola 11. B osztályos 
tanulója a „Csapadék okoz-
ta talajerózió összefüggései a 
vízfolyások lebegtetett hor-
dalék szállításával a Szekszár-
di-dombságon” című pályáza-
tával. A díjat a gimnáziumban 
vehette át, mivel a budapesti át-
adó ünnepséget a járványhely-
zetre tekintettel nem rendezték 
meg. Dolgozatában a Szekszár-
di-dombságon kialakult eró-
ziós folyamatokat, valamint az 

erózió és a szélsőségesebbé váló 
csapadék összefüggéseit vizsgál-
ta. Csapadékadatokat, talajmin-
tákat elemzett, erózióbecslést 
végzett és mérte a Parásztai-Séd 
patak vízhozamát valamint hor-
dalékszállítását. Munkájával az 
egyre szélsőségesebbé váló csa-
padékeloszlás okozta eróziós fo-
lyamatokra szeretne megoldási 
lehetőségeket találni.

A Sajó Elemér-díj összes-
ségében a tanuló 10. országos 
első helyezését jelentette, mivel 
korábban a miskolci egyetem, 
a pécsi egyetem, a veszprémi 
egyetem és az Egri Eszterházy 

Károly Egyetem középiskolá-
soknak szervezett Tudományos 
Diákköri Konferenciáin és pá-

lyázatain is nyert. Részt vett a 
Kutató Diákok Mozgalmának 
poszter- és esszéversenyén, ahol 
a bírálóbizottságok szintén első 
helyezéssel jutalmazták kutató-
munkáját, amelyben mentora, 
Barocsai Zoltán, a szekszárdi 
I. Béla gimnázium pedagógusa 
segíti. Olivér kiemelt dicséret-
ben részesült a Magyar Innová-
ciós Szövetség által szervezett 
Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Tehetségkutató Verse-
nyen. Legutóbb pedig a MOL 
Tehetségtámogató Programjá-
nak Művészet-Tudomány ka-
tegóriájában nyert ösztöndíjat, 
mely további anyagi támogatást 
nyújt vizsgálatai folytatásához. 
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ADVENT

Belső imádsággá váltak az énekek
A lelkipásztor felesége kórházi lelki gondozást végez

Húsz éve, 2001-től szolgálja a 
szekszárdi evangélikus hívek 
lelki épülését a pásztoruk, 
Sefcsik Zoltán. A lelkipásztor 
a járvány okozta megpróbál-
tatásokkal kapcsolatban azt 
mondja: azoknak, akik szere-
tik Istent, minden a javukra 
válik, még a szenvedés is.

Wessely Gábor

Sefcsik Zoltán felesége is fontos 
munkát lát el: kórházi lelki gon-
dozást végez.

– Hogyan találtak egymásra?
– Biológus hallgató voltam 

Szegeden – mondja –, amikor 
megismerkedtünk. A felesé-
gem pedagógusdiplomát szer-
zett, aztán részt vett egy men-
tálhigiénés továbbképzésen, így 
lett lelki gondozó. Ma is bejár a 
kórházba, a koronavírusos be-
tegekhez is – természetesen a 
legszigorúbb előírások betartá-
sával –, akik nagyon várják, szá-
mítanak rá. Én meg pályát mó-
dosítottam, eljöttem Szegedről, 
és elvégeztem a teológiai aka-
démiát 1995-ben. Házasságot 
is abban az évben kötöttünk. 
Három gyermekünk született, 
kettő még az első szolgálati 
helyemen, Pécsen, a harmadik 
már itt, Szekszárdon. 

– Milyen állapotban 
volt ide kerülésekor a 
templom, a parókia, 
a gyülekezet? Mit 
vettek át, hol tarta-
nak ma, mekkora 
a közösség?

– Magyarorszá-
gi viszonylatban 
ez egy erős, közepes 
méretű gyülekezet. 
Nagyon vágytak már rá, 
hogy legyen egy állan-
dó lelkipásztoruk, mert 
előttem többen szolgál-
tak Szekszárdon rövid 
időszakokat. Az épületek 
jó állapotban voltak, és a 
hitgyakorlással sem akadt 
semmi probléma. Persze, 

tudni kell, hogy a történelmi egy-
házaknál a létszám háromféle. Az 
első körbe a rendszeres templom-
ba járókat soroljuk, a másodikba 
már azok is beleszámítanak, akik 
alkalmanként vesznek részt is-
tentiszteleteken, a legbővebb 
csoportba pedig mindazokat 
belevesszük, akik az adott feleke-
zethez tartozónak vallják magu-
kat. Ez a megyeszékhelyen több 
mint hatszáz személy, a környe-
ző falvak evangélikusaival együtt 
mintegy nyolcszáz. Az aktív 
tagok, akik a gyülekezet anyagi 
fenntartásához is hozzájárulnak, 
körülbelül 280-an vannak, csa-
ládtagjaikkal együtt ötszázan. 

– Itt az advent, hogyan készül-
nek a karácsonyra?

– Az adott helyzetben ez most 
nem egyszerű kérdés. Hétközi al-
kalmaink nincsenek, nem lehet-
nek, a vasárnapi istentiszteleteket 
még tartjuk. Ha megszületik a 
kormány döntése a karácsonyi 
időszakban betartandó szabá-
lyokról, arra majd a püspöke-
ink is reagálnak, konkretizálva 
a részleteket, útmutatást adva a 

gyülekezeteknek. 
Természetesen 
a cél az, hogy 
biztonságosan, 
egymásra vi-

gyázva lehessünk együtt, távolsá-
got tartva, szájmaszkot használva. 
Már jó néhány óvintézkedés el-
fogadott gyakorlattá vált. Példá-
ul kivetítjük az énekek szövegét, 
hogy semmihez, még az énekes 
könyvekhez se kelljen hozzányúl-
ni. Sőt, az utóbbi hetekben nem 
is énekelünk, csak szól az orgona, 
az énekek pedig belső imádsággá 
váltak. Az élő együttlétre azonban 
szükségünk van. Gondolkodunk 
azon is, hogy ha zárt térben tiltva 
lenne a szertartás, a templomud-
varon rendezzünk istentiszteletet, 
vagy videóra vegyünk egy-egy 
alkalmat és tegyük elérhetővé a 
neten. Gyülekezeti hírlevelet is 
akarunk nyomtatni, hogy akik 
nem internethasználók, azok is 
jussanak lelki táplálékhoz. Szóval 
vannak A, B, C tervek, mert egye-
lőre nagy a bizonytalanság. 

– Partnerek mindebben a gyü-
lekezeti tagok?

– Persze. Egy aktív, nyíltszívű, 
munkára, tettre kész emberek-
ből álló közösség ez. Erős Krisz-
tus-hittel megáldva.

– A hívő ember elfogadja a 
járványt, mint Isten akaratát, 
vagy imádkozik azért, hogy 
múljon el?

– Ösztönösen nyilván arra 
vágyunk, hogy múljon el, de a 
bibliai történetek és elődeink ta-
pasztalatai alapján még jobb azt 
kívánnunk, hogy Isten fordítsa a 
javunkra azt, amiben vagyunk. 
Akik szeretik Istent, azoknak 
minden a javukra válik. Minden 
élethelyzetben éreznünk kell az Ő 
jelenlétét, s kérhetjük, hogy váljon 
áldássá a szenvedés. Megszoktuk 
a jólétet, s most a Teremtő felráz 
bennünket. Aztán, ha véget ér a 
megpróbáltatások időszaka, majd 
ráébredünk, hogy milyen jó, ami-
kor a fertőzéstől való félelem nél-
kül kezet foghatunk, megölelhet-
jük egymást. Elkerülhetetlen lesz 
némileg a lelki, szellemi dolgok 
felé fordulni. Nem Istentől van 
a rossz, de Isten felhasználhatja 
arra, hogy lelki ébredésre segít-
sen minket.

„Ne félj!”– biztatás 
Advent 3. vasárnapján

Adventi készülődésünk sürgése-for-
gása nagyszerű eszköze annak, 
hogy figyelmünket egy irányba ren-
dezve – bár ezerfelé szétszakadva – 
készítsük házunk táját az ünnepre. 
Ám ugyanígy furfangosan ügyes 
taktika arra is, hogy a még egyre 
sötétülő világ külső-belső hatása-
it kicselezve figyeljünk mindenre, 
csak éppen az ünnepre, az Ünne-
peltre ne. Furcsa kettősség ez, de 
valóságosan sajátunk. Idei adven-
tünk viszont zsigeri szinten hozza 
elő belőlünk az ünneppel való iga-
zi találkozástól való félelmünket. 
Csökkenti a pótcselekvéseket a sok 
korlátozás, csendre és találkozás-
mentes órákra kényszerítenek a 
rendelkezések, s ez az új helyzet 
egyszerre ébreszt dühöt és dacot, 
félelmet és flegmaságot bennünk. A 
kérdés az, mit kezdünk a bennünk 
szárba szökkenő, olykor még fölénk 
is magasodó érzelmeinkkel, indula-
tainkkal, a bennünk lévő és mélyről 
jövő reakcióinkkal?! 

Advent – az idei különösen is 
–, meghív arra, hogy elbeszélges-
sünk a bennünk lévő valósággal. 
Őszintén utánakérdezhetünk, 
miért sietek, miért rántok egyet a 
vállamon, miért gubózok be, vagy 
éppen miért rúgnám szét a szabá-
lyok építette falakat?

Advent – az idei különösen is 
–, meghív arra, hogy félretegyük 
a kényszeresen fontos dolgok egy 
részét, s a futkosás helyett számba 
vegyük értelmetlenségeinket, s rá-
csodálkozzunk kincseinkre. Időt ka-
punk arra, hogy ne csak a fiókokat 
rendezzük át, hanem lelkünk ka-
catjait is újralapozzuk, a sarokban 
lapuló szégyeneinket elővegyük, 
megnézzük és megbocsássuk, régi 
álmaink szunnyadó, haldokló fényét 
újra átsimítsuk, sutba dobott fényké-
peket leporoljunk, félelmeket megsze-
lídítsünk, lelkünk ajtaján csendben 
kopogtató vendéget beeresszünk…

Advent – az idei különösen is –, 
meghív arra, hogy egy láthatatlan, 
de szavával, békéjével, válaszaival 
nagyon is valóságosan jelenlévő 
társhoz odalépjünk és kérdezzünk, 
sírjunk, meséljünk, hallgassunk, 
dacoljunk, elcsituljunk. S Ő csak 
ennyit szól: „Ne félj!” – s e szóban 
benne rejtezik az ünnep maga.

Csendes, áldott Adventet kívá-
nok magunknak! Ámen.

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor
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Ötvenéves a Babits – ünnepi programok az online térben
Az új igazgató megbízása január 31-ig szól

Kivetített festmények, online 
térbe költöztetett kulturá-
lis programok. Ez az év más, 
mint a többi a Babits éle-
tében is. Más azért is, mert 
vezetőváltás történt az intéz-
mény élén. Az új megbízott 
igazgatóval, Mácsik Henriet-
tával beszélgettünk.

Wessely Gábor

– Mennyi időre szól a megbízá-
sa, és mi lesz utána? 

– Rövid időszakra, csupán 
négy hónapra vettem át a kultu-
rális központ vezetését, ami nagy 
kihívás és hatalmas felelősség. 
A közgyűlés 2021. január 31-ig 
bízott meg a feladat ellátásával. 
Utódom kiválasztására pályázta-
tás útján kerül majd sor.

– Hogyan kezdett neki a mun-
kának?

– Egy rendkívüli, pandémiás 
időszakban, ami mindannyiunk 
tevékenységét és életét megvál-
toztatta. A kulturális szféra mű-
ködését, a kultúra átadásának 
módját is. Ráadásul a Babits egy 
financiális nehézségekkel küzdő 
intézmény. A feladat tehát nem 
könnyű, de szerencsésnek tar-
tom magam, hiszen a háttérben 
komoly szakmai tapasztalattal 
és erős hivatástudattal rendel-
kező csapat segíti a munkámat. 
Olyan szakemberek, akik ezért 
az intézményért mint sajátjukért 
dolgoznak. Az új igazgatóhe-
lyettessel, Gonda Máriával – aki 
több, mint 16 éve kulturális me-
nedzser az intézményben – azt 
gondolom, jól kiegészítjük egy-
mást a feladatellátásban és a ve-
zetésben. Az ő helyben szerzett 
szakmai tapasztalatai nagy se-
gítséget jelentenek számomra. A 
dolgozókra mindig mint csapat-
ra gondolok. Mindenki munkája 
egyformán fontos, hiszen a szo-
ros mindennapi együttműködés 
elengedhetetlen a programok 
zökkenőmentes lebonyolításá-
hoz, sikeréhez, a vendégek, lá-
togatók, közreműködők, nézők 
elégedettségéhez.

– Mondana pár szót magáról? 
Milyen közegből érkezett, mi-
lyen szakmai előélete van?

– Ügyvezetőként a feladatok 
többsége jellemzően nem szak-
mai – ami huszonöt éve közel 
áll hozzám –, hanem elsősorban 
gazdálkodási jellegű, ami kihívás, 
de azt gondolom, ezen a téren is 
sikerül megalapoznom egy új, ra-
cionálisabb szemléletmódot. Úgy 
érzem, felkészült, képzett ember 
vagyok, aki programszervezői 
tapasztalatokkal jócskán rendel-
kezik. Művelődésszervezőként 
az Eötvös József Főiskolán, filo-
zófia szakos bölcsészként a Sze-
gedi Tudományegyetemen, szo-
ciológusként az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen végeztem. 
Legmeghatározóbb munkahe-
lyemként a Sani Luludyi Köz-
hasznú Érdekvédelmi Egyesü-
letre tekintek, ahol halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és 
fiatalok mentora és programszer-
vezője voltam. Egyébként három 
gyermek anyukája és egy kisfiú 
büszke nagymamája vagyok. Új 
munkaköröm miatt sajnos keve-
sebb idő jut a családra.

– Az online programok lebo-
nyolítása is ennyire időigényes? 

– Persze, de szívesen csinál-
juk. A november 11-től életbe 
léptetett veszélyhelyzet miatt 
a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. egy-
ségei (a Babits Mihály Kulturális 
Központ, a Művészetek Háza és 
a Placc- Ifjúsági Közösségi Tér) 
zárva vannak a látogatók előtt, 
de kollégáim folyamatosan dol-
goznak azon, hogy felületeinket 
online tartalmakkal töltsék meg. 
Célom, hogy intézményünk fo-
lyamatosan stabilan működjön, 
és programjainkkal mindig, 
minden körülmények között 
igazodjunk a közönség igényei-
hez. A Babits az idén ötvenéves, 
így ezt az ünnepi programsoro-
zatot is az online térben tartjuk. 
Volt egy online gálaműsorunk, 
amelyen a kulturális központtal 
szoros kapcsolatban álló együt-
tesek léptek fel. (Mások mellett 

a Bartina Néptánc Egyesület és a 
Tücsök Zenés Színpad.) Emellett 
korábbi, a kulturális intézmény 
életéről szóló összeállításokat 
adunk közre decemberben, min-
den kedden. Megemlíthetem az 
online Adventi Kalendáriumot 
is. December elsejétől az ablakok 
mögött mindennap egy megle-
petés várja a nézőket. Akik sze-
retnek alkotni, azokat az online 
térben egy Adventi Varázsasztal 
várja advent vasárnapjain, vala-
mint a két ünnep között déle-
lőttönként. A korábban nagy si-
kerrel futott Önarckép Értékkel 
című, saját ötletből született mű-
sorunkat péntekenként láthatják 
a nézők a Facebook-oldalunkon, 
valamint a YouTube-csatornán-
kon. Igyekszünk a jelenlegi, nem 
könnyű helyzetben is programo-
kat kínálni a közönségnek, és a 
visszajelzések azt mutatják, hogy 
kedvükre van mindez, velünk 
tartanak.  

– Karácsonykor is zárva ma-
radnak az ajtók?

– Ezt nem tudhatjuk, nem raj-
tunk múlik. De ha valaki a kör-
nyéken jár, a zárt ajtók dacára is 
benézhet a Bakta galéria ablakán 
a déli bejáratnál, vagy a mozi fe-
lőli északi oldalon, ahol korábbi 
kiállítási anyagokat vetítünk. Ez 
egyedi, szekszárdi ötlet, nem tu-
dok arról, hogy bárhol máshol 
kínálnának ilyen szolgáltatást. 
Korábban a megyei gyermek-

rajz-pályázat anyagát, és az Új 
Látás művésztelep alkotóinak 
munkáit láthatták az érdeklő-
dők, november 28-tól pedig, 
minden nap 16:00 órától 19:00 
óráig Baky Péter Munkácsy-díjas 
festőművész Visszatekintés című 
kiállításának anyaga tekinthető 
meg. Bízunk abban, hogy az áp-
rilis 3-ig nyitva tartó tárlat előbb-
utóbb valóban kinyitható és 
közvetlenül megtekinthető lesz. 
Mindezeken túl, december egy-
től egy adventi kalendáriumot is 
kivetítünk a Szent József Katoli-
kus Általános Iskola diákjai által 
készített rajzokat felhasználva. 
Végül, de nem utolsó sorban, az 
idén is meghirdettük cipősdo-
boz akciónkat, amellyel szebbé 
tehetjük egy-egy gyermek kará-
csonyát. (Részletek a 13. oldalon, 
a plakáton.) 

Ács Rezső: Összeférhetet-
lenség áll fenn
Hétfőn kaptam tájékoztatást 
kormánymegbízott úrtól ar-
ról, hogy Mácsik Henrietta 
ügyvezetői megbízása ösz-
szeférhetetlen a szekszárdi 
közgyűlés Oktatás, Sport és 
Ifjúsági Bizottságában betöl-
tött tagságával, vagyis egy-
szerre nem töltheti be a két 
pozíciót – mondta csütörtöki 
rendkívüli sajtótájékoztató-
ján Ács Rezső. A polgármester 
azt mondta, van egy alkalmas 
jelöltje a Szekszárdi Közmű-
velődési NKft vezetésére, aki 
hajlandó együttműködni a régi 
igazgatóval is. Azt ígérte, még 
csütörtökön kikéri a közgyűlés 
két frakciójának véleményét, 
és ha megegyezés születik, de-
cember 15-ével ki lehet nevezi 
az új igazgatót. Lapunk arra is 
rákérdezett, a Meliorációs Kft 
élén álló, korábban fideszes 
képviselőjelölt Szegedi Attila 
ügyvezetői megbízása is ösz-
szeférhetetlen-e pénzügyi bi-
zottsági tagságával, amire úgy 
válaszolt, erről egyelőre nem 
kaptak észrevételt, de meg kell 
vizsgálni ezt is.  FM
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Petrits Szilveszter: a mézeskalács érzéseket közvetít
A spanyoloknak szavuk sincs a különleges édességre 

Nagyüzem van a kisüzem-
ben ilyenkor. Karácsony előtt 
készül a legtöbb mézes süte-
mény. Petritséké a legrégeb-
bi, máig működő kisiparos 
dinasztia Szekszárdon. Fel-
menőik 1825 óta foglalkoztak 
a mézesbábos és viaszgyer-
tyaöntő mesterséggel. 

Wessely Gábor

A hatodik generációt képviseli 
Petrits Szilveszter (képünkön), 
mint mézeskalácsos, a gyer-
tyaöntést a testvére, Péter viszi 
tovább. Besegít a munkába a 
két feleség és a két szülő is. Fel-
menőik 1825 óta foglalkoztak a 
mézesbábos és viaszgyertyaön-
tő mesterséggel. A karácsony 
előtti fő termék a puszedli. 
Mázsaszámra. Sütése, díszítése 
sok erőt, időt, energiát igényel. 
Egyedi ötletekkel is előállnak 
a megrendelők. Van, aki foci-
cipő alakú mézeskalácsot ren-

del, van, aki kamiont, van, aki 
libát. S egyre gyakoribb, hogy 
puszedlidíszekkel ékesítik fel a 
fenyőfákat: vállalatok céges lo-
góval, magánszemélyek csen-
gettyű, csillag, fenyő, virág, an-
gyalka, bárányka, huszár és szív 
alakúakkal. A recept az eredeti, 
de az árusítás módja sokat vál-
tozott a kirakodóvásártól a we-
báruházig. 

– Én még a klasszikus, bú-
csúba járós, piacozós időszakba 
csöppentem bele – emlékszik 
vissza Petrits Szilveszter –, 
amikor 1997-ben, diploma-
szerzés után bekapcsolódtam 
a munkába. Elkezdtünk szál-
lítani néhány kisebb boltnak a 
Dél-Dunántúlon, de a multik, 
a szupermarketek megjelené-
sével ezek a kis üzletek tönk-
rementek. Úgyhogy 1998-ban 
eljutottunk a saját üzlet nyitásá-
ig. Ennek a forgalma akkor vált 
számottevővé, amikor mellette 
létrehoztuk a mesterség tör-

ténetét bemutató múzeumot. 
A buszokkal érkező turisták 
mindig bevásároltak. Az inter-
net térhódításával aztán sokkal 
könnyebbé vált a csoportok fo-
gadása, az időpontok egyezteté-
se, valamint önmagunk megis-
mertetése és az árusítás is. 

2003-ban nyílt meg a Mé-
zeskalácsos, Gyertyaöntő és 
Cukorkakészítő Múzeum, mely 
valószínűleg a világ egyetlen 
ilyen kiállítása. A család haj-
dan volt iparosainak gépei, 
eszközei, fotói, bizonyítványai, 
mesterlevelei láthatóak benne. 
Évente hat-nyolcezren keresik 
fel. Minden lakott kontinens-
ről érkeztek hozzájuk: volt már 
látogatójuk Ausztráliából, az 
USA-ból, Indiából, Japánból és 
Kanadából is.

Maga a mézeskalács egyéb-
ként közép-európai specialitás. 
Csak Németországban, Ausztri-
ában és Magyarországon ismert. 
A messzebbről érkező látogatók 
rácsodálkoznak, hiszen sosem 
láttak még ilyet.

– Amikor spanyolok jártak itt 
– meséli a kismester –, kiderült, 
hogy nekik még szavuk sincs rá. 
Úgy kellett körbeírni, mi is ez 
és hogyan készül. Természetes 
anyagokból, hagyományos mó-
don. Pár éve a Márc nevű mézes 
italt is újra elkezdtem gyártani 
dédapám receptje alapján. 

Árusítanak a szekszárdi pi-
acon is, és néhány helyre ha-

gyományőrzésből kitelepülést 
is vállalnak. Ott vannak év-
ről-évre a helyi szüreti és pün-
kösdi fesztiválon, a sióagárdi és 
a szekszárdi búcsúban. Ez az év 
persze náluk is más volt, mint a 
többi. A vásárok elmaradtak, ta-
vasszal a múzeumot is be kellett 
zárniuk, ami miatt a kisboltjuk 
forgalma alaposan visszaesett. 
Ám a nyár második felében a 
belföldi turizmus megélénkült, 
és ennek köszönhetően nem 
zárnak sokkal rosszabb évet, 
mint máskor.  

Nemcsak az üzletről szól a 
karácsony előtti időszak Pet-
ritséknél. Aktív hitgyakorlók, 
egy ideig a házasulandók jegye-
soktatásában is részt vállaltak a 
plébánián. Most egy házaspá-
rokból álló csoportot vezetnek, 
a Házas Hétvége katolikus lelki-
ségi mozgalom keretében. 

– Három gyerekünk van – 
mondja a családfő –, és ilyen-
kor, advent idején kifejezetten 
készülünk az ünnepre, Jézus 
születésére, együtt, bensősége-
sen. De a mesterséghez is kap-
csolódik egyfajta lelkiség. A 
mézeskalács ezeréves története 
során tulajdonképpen érzése-
ket közvetített: szerelem, sze-
retet, köszönet, hála. Magamat 
is sokszor érzésközvetítőnek 
nevezem, amikor egyedi alakú, 
egyedi feliratú süteményre ka-
pok megrendelést. Édes üzene-
teket továbbítok.

„Ajándékozzon karácsonyra  
egy cipősdoboznyi szeretetet!”

Karácsonyi
AJÁNDÉKGYŰJTÉS 

A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Csatlakozzon idén Ön is és próbálja ki,  
mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban!

Ha szeretné, hogy minél több gyermek kapjon karácsonyi ajándékot,  
akkor nem kell mást tennie, csupán egy cipősdobozt megtölteni  

ajándékkal és eljuttatni nekünk.

A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz,  
bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára.

Kérjük, a dobozon tüntesse fel kinek szánja az ajándékot! (gyermek kora és neme)

A dobozba nem kerülhet romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy!

Az ajándékcsomagokat a Humánszolgáltató Központ  
(Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 

Családok Átmeneti Otthona, Hajléktalansegítő Szolgálat)  
által pártfogolt gyermekek kapják meg.

Az ajándékokat 2020. december 15-ig,  
hétfőtől csütörtökig 8:00-17:00 között, pénteken 8:00-14:00 között  

lehet leadni a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál  
(a Szent István szobor felőli oldalon) kihelyezett gyűjtőpontba! 

Köszönjük a segítségét!
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December 6-ai rejtvényünk megfejtése: Oscar Wilde, Dorian Gray arcképe.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kocsis Andrásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését január 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

I

O

220 ÉVE, 1800.
DECEMBER 1-ÉN
SZÜLETETT KÖLTŐ

DÍSZLIK,
VIRÁGZIK
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NÖVÉNY

GÁZLÓ-
MADÁR

ROPOGÓS-
RA SÜLT

SZÍNÉSZ-
NŐ (ANNA)

RÓMAI
ÖTVEN

WALTER ...;
SKÓT ÍRÓ,
KÖLTŐ

1830-BAN
ÍROTT
SZÍNMŰVE

HECCEL,
INGEREL

MEGFOG,
TAPINT

MÉSZKŐ-
FELSZÍN

IDE-
SZÁLLÍT

VÁSZNAT
KÉSZÍT

NÉP.
NEMZET,
RÉGIESEN

TELJES,
SÉRTET-
LEN

VACOGÓ,
DIDERGŐ

TÖKMAG!

RIMÁN-
KODIK, 
KÉRLEL

RAJT,
INDULÁS

ŐRÖL
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RÉGI
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HELYEZ
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KÖZSÉG

KETTŐS
BETŰ,
KIEJTVE

KIMÉRT

KÖRET-
FAJTA

FÉLSZEG,
ÜGYETLEN

FÉLTŐ!

SZERVÍ-
ROZÁS

HASAD

ANGOL-
SZÁSZ ŰR-
MÉRTÉK

PÁPAI
PALOTA

APRÓ
FOLT

RÁJÖN A
NYITJÁRA

KI ... TUD?

VISSZA-
ÜT!

ÉRZEL-
MES DAL

... WEST;
AMERIKAI
SZÍN.NŐ V.

KIS HÁZ

VÉS,
KARCOL

PEDA-
GÓGUS

BELGA
AUTÓJEL

HOZZÁ-
SZOKIK

ROMULUS
FIVÉRE

ANNÁL
LEJJEBB

TAGOLTAN
BESZÉL

RUHA-
DARAB!

NÉMET
TÉVÉADÓ

A FÜGGŐ
VÁLTOZÓ

SZEREN-
CSÉT
HOZÓ
TÁRGY

VÉDETT
VÍZI-
MADÁR,
VAKVARJÚ

GYÖTÖR,
EMÉSZT

SZÍNPADI
MŰ

Pályázati hirdetmény
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) 
nyilvános pályázat keretében 
értékesítésre meghirdeti a szek-
szárdi 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 megneve-
zésű, Ipari Parkban található 
közművesített önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhí-
vás, valamint az ingatlanok 
rövid bemutatását tartalmazó 
dokumentáció letölthető a 

www.szekszard.hu internetes 
oldalról. A pályázattal kapcso-
latosan felmerülő kérdésekre 
felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és Ren-
dészeti Osztálya (74/504–159), 
illetve a Szekszárdi Ipari Park 
Kft. (74/510–422) ad telefonon. 
Továbbá személyes érdeklődés 
esetén ügyfélfogadási időben 
dr. Varga András osztályveze-
tő (Polgármesteri Hivatal 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. II. 
em. 201. iroda), valamint La-
dányi Roland ügyvezetőigaz-
gató-helyettes (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2.) kereshető. 

Búcsúzunk
Megrendülten hallottuk a hírt, 
hogy dr. Gaál Zsuzsanna egy 
hónappal a nyugdíjba vonu-
lása után örökre elment közü-
lünk.

Sokrétű, igényes szakmai 
munkája mellett a Nyitott Vi-
lág Alapítvány kuratóriumá-
nak is tagja volt.

Egy közhasznú alapítvány 
életében fontos szerepet ját-
szanak azok az emberek, akik 
emberségükkel, higgadtságuk-
kal és megbízhatóságukkal 
nyújtanak segítséget.

Dr. Gaál Zsuzsanna szívesen 
segítette a kuratórium munká-
ját, és büszke volt a rengeteg 
sikeres nyelvvizsgára. Szoci-

álisan érzékeny volt. Neki is 
köszönhető, hogy a rászoruló 
diákokat külön is támogatjuk a 
nyelvtanulásban. Figyelemmel 
kísérte a programjainkat, cse-
rekapcsolatunk során ő maga 
mutatta be a múzeum értékeit 
a német fiataloknak természe-
tesen német nyelven.

Hiteles ember volt. Fontos-
nak tartotta a műveltséget, 
a tanulást, a nyelvtudást, a 
szakmaiságot, az emberi érté-
kek becsületét.

Köszönünk mindent Zsu-
zsa! Hiányozni fogsz…

Nyugodj békében!
A Nyitott Világ Alapítvány 

kuratóriuma és diákjai nevé-
ben: Tóth Lászlóné Márta

2021. évi vásárnaptár
JANUÁR ....................... 10., 24.
FEBRUÁR ..................... 14., 28.
MÁRCIUS ..................... 14., 28.
ÁPRILIS ........................ 11., 25.
MÁJUS ......................... 09., 30.
JÚNIUS ......................... 13., 27.
JÚLIUS .......................... 11., 25.
AUGUSZTUS ................ 08., 22.
SZEPTEMBER .............. 12., 26.
OKTÓBER .................... 10., 24.
NOVEMBER ................. 14., 28.
DECEMBER .................. 12., 19.

Szekszárdi
Vásár

Országos Állat- és 
Kirakodóvásár, Autóvásár

Áldott, békésÁldott, békés
karácsonytkarácsonyt
és boldogés boldog

új esztendőtúj esztendőt
kívánunk!kívánunk!

Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkatIdei utolsó számunkat
tartja kezében, lapunktartja kezében, lapunk
legközelebb 2021 januárlegközelebb 2021 január
második felében jelenik meg.második felében jelenik meg.

Addig is kövesse velüAddig is kövesse velünk a nk a 
szekszárdi eseményszekszárdi eseményeketeket
közösségi oldalunközösségi oldalunkon:kon:
https://www.facebhttps://www.facebook.com/ook.com/
SzekszardiVasarnapSzekszardiVasarnapOldalaOldala
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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

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap-
ján: 06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

•  Gréczy-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

•  Csillagné 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

BMKK –
az online kultúra nem fertőz

Intézményünk számos prog-
rammal várja az érdeklődő-
ket online felületein! Kövesse 
Facebook- és weboldalunkat! 

A Babits 50 – fél évszázad a 
kultúra szolgálatában
•  A programsorozatban de-

cember 1-től minden kedden 
18:00 órától tematikus össze-
állításokkal adunk képet in-
tézményünk fél évszázadáról. 

•  Online Adventi kalendárium: 
december 24-ig minden nap 
16:00 órától meglepetésekkel. 

•  Adventi Kalendárium a kul-
turális központban: ha be-
néznek intézményünk északi 
(mozi felőli) oldalának abla-
kán, akkor a szekszárdi Szent 
József Katolikus Általános 
Iskola diákjai által készített 
rajzokat csodálhatják meg – 
minden nap egyet-egyet. 

•  Nézzenek oda! – Baky Péter 
Visszatekintés című kiállításá-
nak vetítése a Bakta galériában 
(déli, Szent I. szobor felőli oldal). 

•  Adventi Varázsasztal: kará-
csonyi és ünnepi kreatívkodás 
az online advent minden va-
sárnapján, 10:00 órától Face-
book-oldalunkon. 

•  Téli Varázsasztal: a két ün-
nep között 10:00 órától Face-
book-oldalunkon. 
A felsorolt programok mellett 

karácsonykor is számos megle-
petéssel várjuk önöket az online 
térben! Tartsanak velünk! 

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége és a 
TM.-i Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 
hogy 2020. december 21-én 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, vegeta és tészta árusítást 
tart a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Összesen 595 kg vegyes élel-
miszert és édességet gyűjtöttek 
a Baka István Általános Iskola 
szerényebb sorsú gyermekei-
nek, illetve betegeknek, krízis-
helyzetben élőknek a Gyöngy-
sor Alapítvány önkéntesei. 
Nagy Károlyné, az alapítvány 
elnökének tájékoztatása szerint 
az élelmiszergyűjtés a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel 
kötött megállapodásnak kö-
szönhetően valósulhatott meg. 
Mint elmondta, Mikulás-jel-
mezekbe öltözött önkéntesek 
tették hangulatossá a gyűjtést, 
melynek különösen a gyerekek 
örültek. Az elnök köszönetét 
fejezte ki az önkénteseknek, az 
adományozóknak és a belváro-
si szupermarket vezetőségének, 
akik lehetővé tették az üzletben 
a gyűjtést.

Az idén 15 éves Magyar Élel-
miszerbank Egyesület ország-
szerte 160 településen, több 
mint 250 helyszínen zajló ak-
ciója során összesen mintegy 
250 tonna tartós élelmiszert 
gyűjtöttek közel 6 ezer önkéntes 
segítségével. Az adományokból 
közel 50 ezer élelmiszercsomag 
készül.  SZV

Mikulás gyűjtöttgyűjtött a rászorulóa rászoruló
gyerekeknek



2020. december 13.16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

MENÜ ELVITEL 1150 Ft* / ZÓNA MENÜ ELVITEL 950 FT* 

Adja le heti előrendelését és a választott hétfői ebédet AJÁNDÉKBA adjuk, kiszállítva! 
! Rendelj házhoz akció ! Heti 4 vagy napi 4 menünél: 1250 Ft / menü 

74/ 314-009 ; 30/ 7-314-009 
amaryllishazhoz.hu 

H-P 8:00-15:00 

2020. DECEMBER 14. HÉTFŐ       
Menü 1: Gyöngybableves, Hentes tokány tarhonyával / 1650 Ft 
Menü 2: Gyöngybableves, Lencsefőzelék fasírttal / 1650 Ft       
Főétel: Csirkemell sokmagvas budában petr.burgonyával, káposztasalátával / 1750 Ft 
Tészta: Mákos tészta / 1050 Ft 
Főzelék: Lencsefőzelék fasírttal / 1250 Ft 
2020. DECEMBER 15. KEDD                 
Menü 1: Gombaleves óriás nokedlivel, Milánói sertésborda / 1650 Ft 
Menü 2: Gombaleves óriás nokedlivel, Felesborsó főzelék pörkölttel / 1650 Ft              
Főétel: Pulykagordon hasábburgonyával, céklasalátval / 1750 Ft 
Tészta: Szilvás gombóc / 1050 Ft 
Fitt: Ropogós csirkeszárnyak kapros joghurtos zöldsalátával / 1550 Ft 
Főzelék: Felesborsó főzelék pörkölttel / 1250 Ft 
2020. DECEMBER 16. SZERDA       
Menü 1: Lencseleves, Sült csirkecomb jóasszony módra jázmin rizzsel / 1650 Ft 
Menü 2: Lencseleves, Túrófánk eperöntettel / 1650 Ft          
Főétel: Sertés szűzérmék rántva burgonyapürével, paradicsomsalátával / 1750 Ft 
Tészta: Túrófánk eperöntettel / 1050 Ft 
Fitt: Csirkemelles zöldsaláta fűszeres tejföllel / 1550 Ft 
Főzelék: Finom főzelék sült virslivel / 1250 Ft 
2020. DECEMBER 17. CSÜTÖRTÖK       
Menü 1: Marhaerőleves cérnametélttel, Rántott sertés szelet gombás rizzsel / 1650 Ft 
Menü 2: Marhaerőleves cérnametélttel, 4 sajtos rakott csirkemell / 1650 Ft  
Főétel: Harcsapörkölt sztrapacskával / 2050 Ft 
Tészta: 4 sajtos rakott csirkemell / 1450 Ft 
Fitt: Roston sült csirkemell caprese salátával, jázmin rizzsel / 1550 Ft 
Főzelék: Paradicsomoskáposzta főzelék sült oldalassal / 1250 Ft 
2020. DECEMBER 18. PÉNTEK       
Menü 1: Nyírségi gombócleves, Aranygaluska vanília sodóval / 1650 Ft 
Menü 2: Nyírségi gombócleves, Zöldbabfőzelék roston karajjal / 1650 Ft  
Főétel: Parmezános morzsában sült jércemell fűszeres steakburgonyával,  
csemegeuborkával / 1650 Ft 
Tészta: Aranygaluska vanília sodóval / 1250 Ft 
Fitt: Grill csirkecomb friss tavaszi salátával, rizzsel/ 1550 Ft 
Főzelék: Zöldborsó főzelék roston karajjal / 1250 Ft 

Napi leves: 650 Ft / Pénteki napi leves: 850 Ft / Főzelék feltét nélkül: 550 Ft 

(05881)

(05879)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(05884)

(05880)

Békés karácsonytBékés karácsonyt
és boldog új évetés boldog új évet

kívánunkkívánunk
minden kedves vásárlónknak!minden kedves vásárlónknak!

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Nyitva tartás: hé� ő – péntek 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(05876)

(05883)


