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Mesebeli
mézeskalácsfalu

FOTÓ: KISS ALBERT

Idén negyedik alkalommal hirdettek mézeskalácsfalu építő ver-
senyt a Babits Mihály Általános Iskolában. Advent második hét-
végéjén a gyerekek szüleikkel tervezték meg és készítették el saját 
mézeskalács házikóikat. 

A kiírásra 26 remekmű érkezett, a kiállítást szervező pedagó-
gusok pedig gyönyörű hátteret varázsoltak a mézescsodák köré. 
A mesebeli falu tavaly óta újabb lakókkal, a szintén tanulók által 
készített ötletes karácsonyi manócskákkal népesült be.

A látvány káprázatos – az iskolába érkező szülők, vendégek, az 
órák szüneteiben pedig a gyerekek rendre körbeveszik, és csodál-
ják a közös alkotást –, az épületet belengő mézeskalácsillat pedig 
megidézi a közelgő karácsony hangulatát.

A legszebb pályamunkára voksolhatnak is a tanulók: az eredmény-
hirdetést december 18-án tartják, ahol minden alkotó ajándékban 
részesül. SZV

Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkat tartja kezében,

lapunk legközelebb 
2020 januárjában jelenik meg.

Addig is kövesse velünk a szekszárdi eseményeket
közösségi oldalunkon:

www. facebook.com/szekszardivasarnap

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!
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Közmeghallgatás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a 
alapján 2019. december 23. 
napján (hétfő) 17:00 órától 
tartja 2019. évi közmeghall-
gatását.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal díszter-
me (Béla király tér 8.).

A közmeghallgatásra Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése 
minden érdeklődő állampol-
gárt tisztelettel vár.
 Ács Rezső polgármester
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Évértékelő: fejlődő pályán kell tartani a várost
Közeledik az év vége. Advent 
időszaka az ünnepre készülő-
dés mellett a számvetés ideje 
is. Ács Rezsőt, Szekszárd vá-
ros polgármesterét arra kér-
tük, pillantsunk vissza együtt 
a 2019-es esztendőre.

– Hála az időjárásnak, a gaz-
dák gondosságának és persze 
Istennek, kiváló minőségű szőlőt 
szüretelhettek a borvidéken. Az 
idei ősz azonban mégsem (csak) 
erről marad emlékezetes...

– A közvéleményt minden 
bizonnyal jobban érdekelte az 
önkormányzati választás. A 
szekszárdiak változást szerettek 
volna, ezt tükrözi az ÉSZ frak-
ció közgyűlési többsége, amely 
azonban nem csak hatalmat, de 
felelősséget is jelent. Minden 
kérdésben csak a többségi frakció 
jóváhagyásával születhet döntés, 
miközben mindkét „félnek” meg 
van a lehetősége, hogy kontrollál-
ja a másik munkáját. Most ebben 
a „koordináta rendszerben” kell 
dolgozni. Ugyan sok mindenről 
másként vélekedünk, de abban 
egyet értünk, hogy a szekszárdi-
akat kell képviselnünk.

– Kormánypárti polgármester 
ellenzéki többségű közgyűléssel 
igyekszik együtt dolgozni a város 
fejlődéséért.

– A választók újabb öt évre 
szavaztak nekem bizalmat, amit 
ezúton is köszönök. Polgármes-
terként csak azokat a célokat, 
döntéseket tudom támogatni, 
amelyek a megkötött szerződé-
sek értelmében és a törvények 
szellemében fogannak. Bízom 
benne, hogy mihamarabb kiala-
kul az együttműködés struktú-
rája, megalakulnak a közgyűlés 
munkáját segítő bizottságok és 
mielőbb közös nevezőre jutunk 
az alpolgármester(ek) személyét 
illetően is. A város fejlődése ér-
dekében nélkülözhetetlen egy 
működőképes közgyűlés.

– A tervezhető, kiszámítható 
fejlődéshez pedig többek között 
egy gazdasági program és egy 
költségvetési koncepció...

– Igen, ehhez képest az ala-
kuló ülésen a többség levetette 
napirendről a 2020-2025. évi 
gazdasági program elkészíté-
sére vonatkozó javaslatot, de a 
folyamatban lévő fejlesztésekről 
szóló beszámolómat sem kíván-
ták meghallgatni.

– Pedig gondolom, van miről 
beszélni…

– A mögöttünk hagyott cik-
lus fejlesztési koncepciójában 
arra törekedtünk, hogy Szek-
szárd olyan élhető város legyen, 
amelyben a családok minden 
tagja megtalálja, miért érdemes 
itt élni. A beruházásoknál – így 
például az utak, járdák és a köz-
világítás kiépítésénél – a külte-
rületeket és a belterületeket is 
egyformán fejlesztettük. Az ok-
tatási és nevelési intézmények 
esetében is az volt a cél, hogy 
azok jó infrastruktúrával és 
szakmai háttérrel várják a gye-
rekeket. Idén megújult a váro-
si bölcsőde épülete, a Kadarka 
utcában új minibölcsit adtunk 
át. Megszépült a Babits Mihály 
iskola is, ahol – régi adósságun-
kat törlesztve – hamarosan egy 
tornacsarnokot is építünk.

– A kisgyermekes családok-
ra gondolva módosítottuk a 
rendeletünket, így – a komplex 
ultrahangos vizsgálaton felül – 
tízezer forint értékű ajándéku-

talványt kapnak a 2019. január 
1-je után született szekszárdi 
lakóhellyel rendelkező gyerme-
kek, továbbá elindítottunk egy 
babakönyvet, melyben nyomot 
hagyhatnak a gyerekek.

– Sikerült elérnünk, hogy 
ne legyen egyetlen betöltetlen 
gyermek- vagy felnőtt házior-
vosi praxis sem Szekszárdon. 
Ehhez az alap egészségügyi el-
látásban dolgozók munkahelyi 
feltételeit fejlesztettük: a Wigand 
téren és a Kölcsey lakótelepen 
is megújultak a rendelők. Az 
egészségügyi fejlesztések terén 
nem szeretnénk itt megállni – s 
ezzel el is érkeztünk a következő 
év, évek feladataihoz.

– Hamarosan megkezdődik 
az Ybl utcai új ügyeleti központ 
kialakítása. Itt a szolgáltatások 
színvonalának javítása mellett 
az is szempont volt, hogy új 
funkciót adjunk az elhagyott, 
leromlott állapotú épületeknek. 
E logika mentén szeretnénk a 
szakképzés szolgálatába állítani 
a SZÜV és az egykori Gyerme-
kek Háza épületét. Az egész-
ségügyi alapellátás fejlesztését 
szolgálná a TOP-os pályázat 
keretében megvalósuló, Szabó 
Dezső utcai új háziorvosi ren-
delő is.

– A Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programnak köszön-

hetően további fontos fejlesztése-
ket valósíthatnak meg…

– Ez így igaz. Új nyomvo-
nalon épülhet meg az északi 
városrészt is a hálózatba kap-
csoló kerékpárút, a Zöld Város 
programban úgy növelnénk a 
belvárosi zöldfelületek nagy-
ságát, hogy közben új parko-
lóhelyeket is létesítünk. Gaz-
daság-élénkítő és sportcélú 
nagyberuházásokat tervezünk. 
A Modern Városok Program 
részeként az uszoda építése 
zajlik, és hamarosan indul a 
Tudásközpont kivitelezése is.

– Süli János miniszter úr segít-
ségével a TOP-os beruházások 
önerejéhez nyertünk mintegy 2 
milliárdos támogatást, amely-
ből elindulhat a szőlőhegyi 
óvoda bővítése, a bölcsőde ki-
alakítása, a Keselyűsi úti csomó-
pont átépítése, valamint a Béke 
telep és Epreskert vízrendezése. 
Ebbe a „kalapba” tartozik a Di-
enes és Baka iskola energetikai 
korszerűsítése is – mert a klíma-
változás ügye, a fenntarthatóság 
nekünk is fontos.

– Mivel készülnek az ünnepekre?
– Idén is karácsonyi cso-

magokkal igyekszünk szebbé, 
könnyebbé tenni a szekszárdi 
idősek ünnepét, de folytatódik 
szociális tűzifa programunk is, 
amelyben 170 családnak biz-
tosítunk több hétre elegendő 
tüzelőt.

– Mit remél az újesztendőtől?
– Szeretném, ha 2020-ban 

hosszú előkészületek után el-
indulnának a nagy projektek, 
átadnánk az uszodát és rendez-
vényeink a megszokott magas 
színvonalon zajlanának. Bízom 
a képviselők együttműködésé-
ben, s hogy a város zavartalan 
napi működése mellett a kitű-
zött gazdasági, oktatási, egész-
ségügyi és szociális fejlesztése-
ket megvalósíthassuk, s ezzel 
fejlődő pályán tartsuk a várost. 
Addig is kívánok minden szek-
szárdinak áldott, békés kará-
csonyt és boldog új esztendőt!   
 (fekete)

NÉVNAP–TÁR
December 15. (vasárnap) – Valér, Detre
Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Detre: germán eredetű; jelentése: nép + hatalmas.

December 16. (hétfő) – Etelka, Alet
Etelka: az Etele férfinév női párja. A név Dugonics András író alkotása az 
Etelka című művébe.
Aletta: német-olasz eredetű; jelentése: nemes.

December 17. (kedd) – Lázár, Olimpia
Lázár: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten a segítőm.
Olimpia: görög eredetű; jelentése: égi, mennyei, isteni.

December 18. (szerda) – Auguszta
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

December 19. (csütörtök) – Viola, Violetta
Viola: magyar eredetű; jelentése: a virág maga. 
Violetta:  a Viola olasz kicsinyítőképzős származéka.

December 20. (péntek) – Teofil
Teofil: görög-latin eredetű; jelentése: Isten kedveltje; Istent kedvelő.

December 21. (szombat) – Tamás
Tamás: arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.

December 22. (vasárnap) – Zénó, Flórián
Zénó: görög-latin eredetű; jelentése: Zeusztól származó.
Flórián: latin eredetű; jelentése: virágos, virágzó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 15.
(vasárnap)

December 16.
(hétfő)

December 17.
(kedd)

December 18.
(szerda)

December 19.
(csütörtök)

December 20.
(péntek)

December 21.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős
max. 11o , min. -1o

közepesen felhős
max. 13o , min. 3o

közepesen felhős | szeles nap
max. 15o , min. 5o

közepesen felhős | szeles nap
max. 14o , min. 5o

pára
max. 11o , min. 4o

erősen felhős
max. 10o , min. 5o

gyenge eső
max. 10o , min. 5o

Átadták „Az év vállalkozója” díjakat
Hagyományosan a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége (VOSZ) Vállal-
kozók napja rendezvényén 
adták át „Az év vállalkozója” 
díjakat.

A december 6-án, a fővárosi 
Müpában megtartott ünnep-
ségen az ország 19 megyéjé-
nek mintegy száz vállalkozója 
részesült az elismerésben. A 
négy díjazott Tolna megyei 
cégvezető között volt a szek-
szárdi Keszthelyi Szabolcs, a 
Keszthelyiné és Társai Bt. ügy-
vezetője is. A családi vállalko-
zás tulajdonosa és üzemeltetője 
a Szász Étteremnek, a Belvárosi 
Kávéháznak és a Belvárosi Ven-
dégháznak.

A 26 éves cég neve egybeforrt 
a vendéglátással, meghatározó 
szerepet tölt be Tolna megyé-
ben a rendezvényszervezés és 
a catering területén is. Keszt-
helyi Szabolcs (képünkön Var-

ga Mihály pénzügyminisztertől 
és Tolnay Tibor VOSZ-elnöktől 
vette át elismerését) nevéhez 
fűződik a Vendéglátók Kere-
kasztala Szekszárdért Egyesület 
alapítása is.

A rendezvényen Varga Mihály 
pénzügyminiszter hangsúlyoz-
ta: a kormány elkötelezett ab-
ban, hogy segítse a vállalkozá-
sok fejlődését. Hozzátette: így 
érhető el, hogy folytatódjon a 
fejlődés, a magyar gazdaság nö-
vekedjen. Varga Mihály rámu-
tatott, a kis- és középvállalkozá-
sok jelentik a magyar gazdaság 
erősödésének legfontosabb 
bázisát. A kormány az elmúlt 
években számos eszközzel, így 
például adócsökkentésekkel, az 
adóadminisztráció egyszerű-
sítésével, a pénzügyi források 
bővítésével segítette a magyar 
vállalkozások fejlődését.

Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke a 
szövetség és a kormányzat közös 
munkája eredményének nevezte 
a többi között, hogy kiterjesz-
tették a legkisebb vállalkozások 
áfamentességét.  SZV

Felújítás a szülészeten
A „Családbarát Szülészet” or-
szágos program keretében fel-
újítási munkálatok zajlanak a 
szekszárdi kórház Szülészet-Nő-
gyógyászati Osztályának épület-
tömbjében. Az osztályon fekvő 
kismamák és betegek érdekében 
a munkálatok idejére különleges 
higiéniai és biztonsági intézke-

dések léptek életbe, amelyek be-
tartásában kórház vezetése kéri a 
látogatók megértő együttműkö-
dését, mert azok az édesanyák 
és újszülöttek, illetve a betegek 
védelmét, biztonságát szolgálják!

A kórház közleményét a www.
portal.tmkorhaz.hu honlapon 
olvashatják teljes terjedelmében. 
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Kiállítás: kávé a vásznon

ZaccArt címmel nyílt meg Czi-
rok Róbert szekszárdi grafi-
kus, tetováló művész kiállítá-
sa december 6-án, a Belvárosi 
Kávéházban.

A 20. századi magyar írókat és 
költőket – közte Szekszárd szü-
löttét, Babits Mihályt – ábrázo-
ló, kávéval festett képek néhány 
hónapja a fővárosban már be-
mutatkoztak, a megyeszékhely 
közönsége azonban most elő-
ször láthatja őket.

Az alkotásokat Tóth Sándor 
barista, A Kávé Háza tulajdono-
sa ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe. Kettejük beszélgetése so-
rán „rajzolódott ki” a tetováló, a 
grafikus és a képzőművész – bár 
ő maga tiltakozik e maghatározás 
ellen – Czirok Róbert portréja.

Saját bevallása szerint mindig 
is kedvelte az egyedi, a „pol-
gárpukkasztó” dolgokat, így 

találkozott a tetoválással is. Az 
első, fekete-fehér magazinok 
után „kitárult a világ”, és sza-
badjára engedhette képzeletét. 
Az immár széles körben ismert 
„testfestő” művész grafikai tu-
dását kamatoztatva fordult a 
szekszárdi borok felé. Több 
pincészet számára tervezett 
boros címkéket, közülük kettő 
elnyerte az év legszebb palack-
jának járó díjat is.

Czirok Róbert nem csak értő 
fogyasztója a kiváló szekszárdi 
bornak, de egy maga kikísér-
letezett technikával festeni is 
tud vele. A borvidéket, a város 
nevezetességeit ábrázoló úgy-
nevezett vinorelljeiből már több 
tárlaton vonzották a látogatókat. 
A munkásságáért augusztusban 
Közjóért díjjal kitüntetett alko-
tó – újabb kihívásokat keresve 
– kávéval festette meg barátja, 
Tóth Sándor barista születésnapi 
portréját. A kép olyan figyelmet 
kapott, hogy egy budapesti szak-
mai eseményre Czirok Róbert 
további, 20. századi írókat-köl-
tőket – többek között Babits 
Mihályt, József Attilát és Ady 
Endrét – ábrázoló festménye-
ket készített, amelyek most az 
ünnepekig láthatóak a Belvárosi 
Kávéházban. A kávékóstolóval 
egybekötött tárlatnyitó vendége 
volt a festmények alapanyagát 
biztosító Bányai László, Costa 
Ricában élő kávétermelő is. - fl -
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Mikulás-babák a szekszárdi kórház újszülött részlegén
Kedves ötlettel teremtettek 
ünnepi hangulatot a szek-
szárdi kórház újszülött rész-
legének munkatársai: de-
cember 6-án Mikulás-ruhába 
öltöztették az újszülötteket.

Dr. Kuhajda Valéria részleg-
vezető főorvos, Osztermajer-
né Fodor Ilona osztályvezető 
ápoló és munkatársaik puha 
anyagokból készítettek Miku-
lás-öltözéket az újszülött ap-
róságoknak. A zsákocskákat és 
sapkákat Brachamerné Széles 

Lívia kórházi védőnő varrta 
meg. A reggeli vizit után ebben 
az ünnepi öltözékben kapták 
vissza az piciket anyukáik.

A Mikulás-napi meglepetés 
nemcsak az édesanyáknak, 
hanem az osztály valamennyi 
munkatársának örömet szer-

zett. Az orvosok, szülésznők, 
egészségügyi munkatársak is 
csodájára jártak a Mikulás-ba-
báknak, és együtt örültek a lá-
togatóba érkező, meghatott csa-
ládtagokkal. Az osztály lelkes 
munkatársainak még a felújítás 
alatt álló épületbelsőt is sikerült 
adventi hangulatba öltöztetni.

– Jó érzés volt látni a mo-
solygós édesanyákat – mondta 
Osztermajerné Fodor Ilona. Az 
osztályvezető ápoló hozzátette, 
a jövőben újabb meglepetéseket 
terveznek.  (tmkorhaz.hu)

Bányai: „liftet nem láttam”
Liftszerelő technikusból lett 
Costa Rica-i gazdálkodó a 
miskolci származású Bányai 
László, akinek kiváló minő-
ségű kávéját Szekszárdon, a 
Kávé Házában is kóstolhatjuk.

A Bányai-kávé híre és története 
megelőzte „tulajdonosát” (la-
punk 2018 márciusában írt elő-
ször a Costa Ricában élő magyar 
termelőről), most azonban Tóth 
Sándor jóvoltából módunk nyílt 
személyesen beszélgetni a Közép- 
Amerikában élő hazánk fiával.

Miskolcon szerzett liftszerelő 
technikusi képesítést, és jó szak-
emberként az országot járva 
teremtett egzisztenciát családjá-
nak. A kommunista rendszerrel 
azonban nem tudott megbarát-
kozni, így feleségével és két gyer-
mekével 1988-ban az Egyesült 
Államokba emigrált, ahol politi-
kai menedékjogot kapott.

Először New Jersey-ben vállalt 
munkát, majd Virginiába költö-
zött a családjával. Dolgozott a 
szakmájában, majd építőipari 
vállalkozást indított, amely egy-
re jobban prosperált. „Kitisztult 
az ég”, mondja Bányai László, aki 
összesen 24 évet töltött az USA-
ban, s közben megvalósította 
saját amerikai álmát.

Szabadidejében szívesen horgá-
szott, és túrái során több alkalom-
mal megfordult Costa Rica vizein 
is. „Ideális hely a horgászathoz” – 

mondja Bányai. És nem csak ah-
hoz, mert egy alkalommal egy he-
lyi „menyecske” is horogra akadt, 
ő pedig 55 évesen új életet kezdett 
a közép-amerikai országban.

„Liftet nem láttam a környé-
ken, hallottam viszont a kiváló 
kávéültetvényekről” – folytat-
ja a sztorit. Megtakarításaiból 
mindjárt vásárolt 11 hektár föl-
det, amelyen sok ezer kávécser-
jét ültetett. „Titokban minden 
bokorral elbeszélgetek, így lesz 
szép a termés” – teszi hozzá Bá-
nyai László. Ma mintegy 16 ezer 
kg kávét szüretelnek minden év 
januárjában az 1450–1500 mé-
ter magasan fekvő ültetvényről.

Tóth Sándorral egy norvég 
kereskedőn keresztül került 
kapcsolatba, és az üzletből ba-
rátság lett. Ma együtt építik a 
brandet, és készítik a világ egyik 
legfinomabb kávéját. Costa Ri-
cán és itt, Szekszárdon. - fl -
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Díjat kaptak Tolna megye diák sporttehetségei
Kétszázötven Tolna megyei, 
közte negyvennél is több 
szekszárdi diákot ismert el a 
Tolna Megyei Diáksport Szö-
vetség kedden a Garay gim-
názium dísztermében meg-
tartott ünnepségen.

Földesi Gyula, a Tolna Megye 
Diáksport Tanács titkára el-
mondta, a rendezvényen azon 
diáksportolók teljesítményét 
ismerik el, akik a 2018/2019-
es tanévben az országos diá-
kolimpiai döntőkben dobogós 
helyezést értek el. Az idén 
összesen 21 sportág 250 diák-
sportolója vehet át elismerést. 
Ez a gyönyörű szám a megyé-
ben dolgozó sportszakemberek 
teljesítményét is mutatja.

„A megye folyamatosan fi-
gyel az utánpótlásra, nagy re-
ménységünk, hogy azok, akik 
utánunk jönnek, jobb vezetők 
lesznek, mint manapság. Így 
tekintünk azokra, akik ma 

elismerésben részesülnek” – 
fogalmazott köszöntőjében 
Orbán Attila. A Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke hozzátette, 
a megyei önkormányzat sze-
retne beállni a sikeres embe-

rek mögé és támogatni őket. A 
rendezvényen közreműködött 
(vers) Csizmazia Dóra, az I. 
Béla Gimnázium tanulója.  

 Forrás: kadarka.net

Jótékony célt szolgált a Kodály hangverseny
Naszladi Judit karnagy ötlete 
nyomán immár húsz éve szer-
vezi a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes 
a „Magyar Kórusok Napja” 
hangversenyt Kodály Zoltán 
születésnapjára emlékezve. A 
jubileum alkalomra reformá-
tus énekkarokat hívtak meg.

A házigazda Gárdonyi Kórus 
műsorában Georg Friedrich 
Händel, Kodály Zoltán, Josh 
Groban, Tillai Aurél és Georg 
Philipp Telemann válogatott 
alkotásai hangzottak el. Szólót 
énekelt Tillai Csilla, Árki Inez és 
Varga Tiborné. Közreműködött 
Lozsányi Tamás orgonaművész 
és a pécsi Eozin Vonósnégyes 
(Deák Márta, Morvay Ágnes, 
Murin Jaroszlav, Janzsó Ildikó). 

Áhítatra készülve Kodály 
gyűjtötte népdalokat énekelt 
Kovács Fanni, a Garay Gimná-
zium 12. A osztályos diákja. Az 
igehirdetés szolgálatát Lemle 

Zoltán Csokonai Vitéz Mihály 
Alkotói-díjas református lelki-
pásztor végezte. A Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes alapítója többek kö-
zött arról szólt, hogy a krisztusi 
szeretet az emberiség jövője és 
az áldott karácsony záloga. 

A vendégek közül elsőként a 
Zalaegerszegi Református Kórus 
lépett dobogóra. Előadásukban 
Claude Goudimel, illetve Osváth 

Viktor zsoltár- és dicséret fel-
dolgozásai mellett Bach kantáta 
részlet is megszólalt, de Kodály 
Zoltán „Miatyánk” című kó-
rusművét is előadták. Orgonán 
közreműködött Kiss Szabolcs, 
vezényelt Varga Annamária.

A hangverseny egyik meghitt 
pillanata volt a Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekar fellépése. A 
Kovács Zsolt dirigálta együttes 
a szekszárdi fúvószene atyja, 

Véghelyi Miklós tanár úr szü-
letésének 100. évfordulóján 
Ivor Bosanko „Share my yoke” 
alkotását játszotta. Szólót ját-
szott Kovács-Szabó Áron, a 
Garay gimnázium 12. D osztá-
lyos diákja.

A hangverseny zárásaként 
a pápai Séllyei István Énekkar 
mutatkozott be. A protestáns 
egyházzenét képviselő Gárdo-
nyi Zsolt alkotásai mellett Vö-
rös Boglárka és Kodály Zoltán 
műveit is hallgatta a közönség. 
A karnagy, Parola Csaba saját 
szerzeményével örvendeztette 
meg a hallgatóságot.

A koncert zárásaként a refor-
mátus énekkarok közös előa-
dásában „Az Isten visz majd 
tovább” kezdetű evangelizációs 
ének hangzott el Naszladi Judit 
vezényletével.

A jótékony célú hangverseny 
– melynek moderátora Orbán 
György előadóművész volt – be-
vétele a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesületének 
eszközbeszerzését támogatta.  
 SZV
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Szekszárd (ahol élünk): lassú gyarapodás 1849 után
Szekszárd 19–20. századi 
gyarapodását alapvetően a 
természet, a mezőgazdasági 
„profil”, az itt élő társadalmi 
rétegek és főként a közleke-
dés-földrajzi adottságok ha-
tározták meg.

Erről beszélt dr. Csekő Ernő, 
a soproni levéltár szekszárdi 
származású főlevéltárosa az 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban. A kutató a „Szekszárd, ahol 
élünk” című kötetből azt általa 
írt fejezetet, vagyis az 1849 és 
1919 közötti időszakot mutatta 
be december 5-én.

Csekő Ernő elmondta, az 
1848–49-es forradalom előtt 
gyarapodó település fejlődése 
részben megrekedt. Egyfelől 
a Habsburg restauráció okán, 
másrészt mert az Európában 
végbement ipari, technológiai 
változást nem tudta követni. 
Szekszárdot elkerülték a jelen-
tős közlekedési útvonalak – a 

vasúthálózat csak 1883-ban 
érintette egyetlen szárnyvonal-
lal –, mezőgazdasági beren-
dezkedését tekintve ipart sem 
lehetett kiépíteni, piacközpon-
túsága pedig sokáig nem volt 
számottevő.

Szekszárd 1849 előtt uradal-
mi joghatás alá tartozó mező-
városnak minősült. Ez a Bach- 

korszakban megváltozott: egy-
séges, bécsi irányítású jogi 
szervezet telepedett a városra. 
Megszűnt az úriszék, az ura-
dalmaknak csupán az iskolák 
fenntartásában volt „szavuk”. 
A céhrendszer is megmaradt, 
de a céhen kívüli egyéb iparo-
sok szabadabban folytathatták 
gazdasági tevékenységüket. A 
jobbágyok az 1860-as évekig 
pereskedtek a legelőért, rétekért 
a nagybirtokosokkal. Akárcsak 
a szőlőért: csak 1858-ban 1500 
szőlősgazda fizetett területük 
megváltásáért.

A dualizmusban aztán a vár-
megyék újra autonómiát kaptak 
(1871), s lassan Szekszárdon is 
megindult az intézményesülés. 
A település központja 1910-re 
már városias formát öltött, az 
emberek többsége azonban még 
zsindelyes tetejű vályogházak-
ban élt. A századfordulón aztán 
gyönyörű színházat terveztek a 
városba – ami végül nem épült 

meg –, a Széchenyi utcában „ki-
nőttek” a polgári házak, könyv-
tár és kártyaszoba is várta a la-
kosságot – az utóbbiba többen 
jártak... A városnak lett közfür-
dője és mozija is, bank és múze-
um, gimnázium és zsinagóga is 
épült. A Csörge tónál strandot 
alakítottak ki, a Gemencben 
új kikötő létesült. Az Augusz 
háztól a kórházig kockakövek-
kel tették szilárd burkolatúvá a 
főutcát, s az országban az elsők 
között kezdődött a villamosítás. 
A fejlesztéseknek azonban ára is 
volt, amelyet a város nagyrészt 
hitelből fedezett.

Az országosan egységesített 
tisztviselői fizetések adókban 
a parasztgazdákat terhelték. Az 
óriási elégedetlenségben a gaz-
dák el akarták érni: az 1905-ben 
az elsők közt rendezett tanácsú 
várossá emelt Szekszárdot mi-
nősítsék vissza nagyközséggé, 
így kerülve el a pótadót”. 

 Gy. L.

A szekszárdi iskolák díjazottjai:
Aerobik: Egri Lili, Falus Hanga 
Bianka, László Lilla, Lotz Gab-
riella, Szegner Zita (Garay János 
Gimnázium V–VI. kcs.).

Asztalitenisz: Kizakisz Georgi-
osz Nikolaosz (III–IV. kcs. A, Baka 
iskola), Kiss Lionel Krisztián (III–
IV. kcs. B, PTE Gyakorló iskola), 
Keresztesi Kitty Viktória (V–VI. 
kcs. A, I. Béla Gimnázium).

Atlétika: Szemerei Levente 
(VI. kcs., I. Béla Gimnázium), 
Felkl Dominik (II. kcs., Baka 
iskola), Badacsonyi Edina (III. 
kcs., Baka iskola), Dienes iskola 
magasugró csapat, III–IV. kcs. 
(Péceli Tamás, Atkáry Lajos, Ga-
rabás Gergő, Miklós Kevin).

Cselgáncs: Berlinger Zsuzsa 
(diák B, PTE Gyakorló iskola), 

Sárosdi Ákos (serdülő, Babits 
iskola), Hilbert József (serdü-
lő, Dienes iskola), Pető Léna és 
Pető Levente (mindkettő diák B, 
PTE Gyakorló iskola), Döbrösy 
Álmos (II. junior, Baka iskola), 
Trunk Zita (junior, Szekszárdi 
SZC Ady E. Szakképző iskola).

Karate: Szutor Zétény (for-
magyakorlat, Szent József Is-
kolaközpont), Nagy Gergő (küz-
delem, Baka iskola).

Kajak-kenu: Schein Dániel 
(MK-1, Baka I. iskola), Jámbor 
Lotti (MK-1, Babits M. isko-
la), Kilián Kincső és Kercsmár 
Boglárka (Mk-2, PTE Gyakorló 
iskola), Jávor Bence és Némedi 
Lőrinc (K-2, Garay János Gim-
názium).

Kosárlabda: Bíró D., Csákvá-
ri V., Csepregi R., Gyöngyös K., 
Halasi H., Heberling H., Lábas 
F., László V., Nyári D., Rózsa A., 
Szűcs G. (PTE Gyakorló iskola, 
III. kcs.), Angyal R., Árki B., Bé-
késy Á., Bogos I., Farkas E., Koller 
V., Kovács K. E., László L., Nagy 
D., Pljesovszky F., Puskás S., Ta-
más R. (Garay János Gimnázium, 
V–VI. kcs. B), Aradi H. E., Istó-
kovics A., Leskó A., Lipovszky F., 
Marsai D., Miklós M., Renczes R., 
Temesi E. (Garay János Gimnázi-
um, V–VI. kcs. A).

Kerékpár: Steig Benjamin (I. 
kcs., Baka iskola), Bán Botond 
(II. kcs., Dienes iskola), Bán Be-
nedek (IV. kcs., Dienes iskola), 
Mármarosi Alexa Ildikó (II. kcs., 

Dienes iskola), Schneider Sebes-
tyén (VI. kcs., Garay gimnázium), 
Schneider Zsófia (VI. kcs., Garay 
gimnázium).

Labdarúgás: Budi R., Csicsó 
K., Hamza D., Léhmann D., 
Monigl B., Orbán N., Ranga S. P., 
Stölkler B., Tatár Z. (Garay János 
Általános Iskola).

Petanque: Tumpek Fanni, 
Kocsis Dorka, Liszkai Rebeka, 
Máté Balázs, Horváth György 
Máté, Macsek Zsombor (Garay 
gimnázium, VI. kcs.).

Taekwondo: Bánki Lilien 
(junior, Babits iskola), Aranyi 
Marcell (gyerek 2, PTE Gyakor-
ló), Szabó Jázmin (gyerek 3, PTE 
Gyakorló), Dombi Luca (junior, 
Garay gimnázium).

Úszás: Hild Zsanett (III. kcs., 
Dienes iskola), Liszkai Péter (IV. 
kcs., PTE Gyakorló iskola).
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7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Telefon: +36–74/319–593

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 08:00 – 16:00 óráig
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Békés karácsonyt és 
boldog új évet

kívánunk minden
kedves vásárlónknak!

A Sárszeg Áfész és Pannon Market Zrt.
Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 
értesíti Tisztelt tagjait, hogy a tagi 

csomagok 2019. december 9-től
2019. december 20-ig

(hétfőtől péntekig) 08:00–12:00 óráig 
az Arany János u. 23–25. II. emelet 

211-es szobában átvehetőek.

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

(04891)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!

2020-ban is szeretettel várjuk
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

(04883)

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 
Telefon: +36–74/510–026 

Mobil: +36–30/694-25-05, +36–30/162–20–02
(04871)

KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁR!
Játék 

láncfűrész 
9.590,- Ft

Játék 
lombfúvó 
7.990,- Ft

Boldog karácsonyt
kívánunk minden

kedves vásárlónknak!

Játék
fűnyíró

16.900,- Ft

Játék 
fűkasza 

8.990,- Ft
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December 8-ai rejtvényünk megfejtése: Hild József, egri főszékesegyház 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Molnár László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését december 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Bízzunk Isten igéreteiben!
„János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekede-
teiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: Te vagy-e 
az Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: 
Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és lát-
tok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek 
hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik 
meg énbennem.”  (Mt 11, 3–6)

Az ádventi időszak egyik külön-
leges alakja Keresztelő János. Az 
egyházi hagyomány biblia olva-
só rendje szerint fel-fel tűnik a 
meghitt várakozás közepette ez 
a nyers újszövetségi próféta. Hol 
kemény, bűnt ostorozó és meg-
térésre hívó prédikációival, most 
pedig egy különleges kérdéssel 

forgatja fel a szokásos ádventi 
hétköznapokat.

Kérdésében („Te vagy-e az El-
jövendő?”) az a felkavaró, hogy 
éppen ő kérdezi. Hát nem éppen 
ő látta a Szentlelket leszállni Jé-
zusra a Jordánnál! Hát nem ő 
prédikálta róla, hogy íme, az 
Isten báránya? Hát nem őróla 

mondta a Szentírás, hogy anyja 
méhétől fogva megtelt Szentlé-
lekkel és hogy asszonyok között 
születettek között nincs nála na-
gyobb? Akkor miért bizonytala-
nodik el? Meggyőződésem sze-
rint arra emlékeztet Keresztelő 
alakja, hogy e földi létünk során 
a hitben járás a maga gyönyö-
rűségével, örömével együtt azért 
harc is marad. És ebben a harc-
ban olykor elgyengülünk – még 
vele is megtörtént!

Ugyanakkor miénk az a vi-
gasztaló bátorítást is, amit ő 
kapott Jézustól. Érdekes, hogy 
Urunk nem egyszerűen „igent” 
üzen a kérdésre, hanem az 
igére, Isten szavára utal. Régi 
próféciákat idéz, amit Isten 

évszázadokkal korábban ígért 
az eljövendő messiás munká-
járól Malakiáson és Ézsaiáson 
keresztül. Keresztelő János fel 
kellett, hogy ismerje ezeket. 
Mintha azt üzente volna Jézus: 
Én vagyok az Isten szavának 
minden beteljesült ígérete! Csak 
figyeld az igét, csak támaszkodj 
az ígéretekre, és fedezd fel, lásd 
meg, hogy ezek Bennem teljesül-
tek! „Boldog az, aki nem botrán-
kozik meg énbennem” – mond-
ja. Boldogok azok, akik harcaik 
közepette és kérdéseikkel való 
küszködésük közepette is Jézus-
ba kapaszkodnak, és mindennel 
dacolva bíznak benne.

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04861)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04876)

2020. ÉVI
VÁSÁRNAPTÁR

JANUÁR ....................... 12., 26.
FEBRUÁR ....................... 9., 23.
MÁRCIUS ....................... 8., 22.
ÁPRILIS ................................ 26.
MÁJUS ......................... 10., 24.
JÚNIUS ......................... 14., 28.
JÚLIUS .......................... 12., 26.
AUGUSZTUS .................. 9., 23.
SZEPTEMBER .............. 13., 27.
OKTÓBER .................... 11., 25.
NOVEMBER .................. 8., 22.
DECEMBER .................. 13., 20.

Szekszárdi
Vásár

Országos Állat- és 
Kirakodóvásár, Autóvásár

Közmeghallgatás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. 
§-a alapján 2019. december 18-
án (szerdán) 9:00 órakor tartja 
2019. évi közmeghallgatását.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal (Béla ki-
rály tér 8.), díszterem.

A Szekszárdi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete minden érdeklődő 
állampolgárt tisztelettel vár.
 Ifj. Kovács György elnök (SZRNÖ)

ÜNNEPI
NYITVA TARTÁS:

Babits Mihály
Kulturális Központ:

• Dec. 24–26.: ZÁRVA
• Dec. 27–30.: 08:00–18:00
•  Dec. 31.: csak az Agóra Mozi 

üzemel 10:00–17:00 óráig.
•  Január 1.: csak az Agóra Mozi 

üzemel 10:00–17:00 óráig.

Művészetek Háza:
Rendezvényekhez igazodóan, il-
letve előzetes egyeztetés szerint.

Digitális Jólét Program Pont:
•  December 23. – Január 1.: 

ZÁRVA

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátója, 
és Avon Cosmetics Hungary 
Kft. hagyományteremtő céllal 
véradást hirdet 2019. december 
20-án, pénteken 8:30 és 12:00 

óra között Szekszárdon, a Tinó-
di utca 13. szám alatt.

Szeretettel várjuk régi és új 
véradóinkat. Személyigazol-
ványt, lakcímkártyát, TAJ-kár-
tyát  hozzanak magukkal. 

A véradókat ajándék csomag-
gal várják.

Meghívó
A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör szeretettel hívja 

Önt és családtagjait 
2019. december 
17-én, kedden 
10:00 órára, a 

Szent István 
Házba (Szek-
szárd, Rákó-
czi u. 69–71.),  

a Társaskör karácsonyi ünnep-
ségére.

Az ünnepi műsort a Szent 
Rita Katolikus Óvoda és a tár-
saskör tagjainak gyermekei, 
unokái adják.

Az ünnepség keretében a 
Társaskör 70 évet betöltött tag-
jainak karácsonyi csomagot 
adunk.

A Társaskör vezetősége bol-
dog karácsonyt és áldott újesz-
tendőt kíván!

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja település-
rendezési eszközeit: 
a.)  a különleges zöldterületek 

(sporttelep, strandterü-
let) építési használatának 
megengedett határértékeit 
érintően;

b.)  a kertvárosias lakóterüle-
ten elhelyezhető lakásszám 
egyértelműsítését érintően. 

Az Önkormányzat elkészít-
tette a partnerségi egyeztetés 
véleményezési anyagát, melyet 
megtekinthetnek a www.szek-
szard.hu honlapon található 
hirdetményben, valamint a 
Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján, kivonatolva 
pedig közterületi hirdetőfelüle-

ten (Széchenyi u. 28–30., Garay 
téri üvegfelület).

A módosítási tervezet véle-
ményezésének módja:

Személyesen: a témában 2019. 
december 23-án, 8:00 órakor la-
kossági fórumot tartunk, a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

Írásban: a Partnerek papír 
alapon a Polgármesteri Hivatal 
címére elküldve, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal főépítészi iro-
dájában leadva, továbbá elekt-
ronikus levélben a foepitesz@
szekszard.hu e-mail címre el-
küldve közölhetik írásos észre-
vételeiket, javaslataikat, kizáró-
lag az egyeztetésre bocsájtott 
módosítással kapcsolatosan. 

A vélemények beérkezésé-
nek határideje: 2019. dec. 31.

A legjobbak közé kerültek
Négy szekszárdi borászat, ét-
terem, illetve szálláshely került 
be a kedvencek közé a  Pécsi 
Borozó idei TOP5 szavazásán, 
melyen a Pannon Borrégió szál-
láshelyeire lehetett voksolni.

A Pécsi Borozó harmadik alka-
lommal tartotta meg az inter-
netes szavazást, melyet ebben 
az évben is három kategóriában 
– pincészet, étterem, szálláshely 
– hirdettek meg. Míg korábban 
külön szavaztak az olvasók, il-
letve a szerkesztőség tagjai és 
így minden kategóriából két 
TOP5-ös lista keletkezett, addig 
az idén összevonták a voksokat.  
Így a korábbi harminc helyett ti-
zenöt nyertest hirdettek, minden 
kategóriában négy díjazottat a 
közönség, egyet a szerkesztőség 

juttatott a legjobbak közé – de-
rült ki a pecsiborozo.hu portálon 
közölt információk alapján.

A tizenöt díjból négyet sze-
reztek meg szekszárdi borásza-
tok, illetve az általuk működte-
tett éttermek, szálláshelyek. A 
pincészet kategóriában Szek-
szárdról a TOP5-be választották 
a Prantner Pincét és a Veszter-
gombi Pincészetet. Az étterem 
kategóriában a kedvencek közé 
közé jutott a szekszárdi Bodri 
Optimus, illetve a Fadd-Dom-
boriban található Donautica 
Étterem és Hotel. Szintén a 
TOP5-be került a szálláshely 
kategóriában a Takler Kúria és a 
Donautica Étterem és Hotel. Az 
elismeréseket december 7-én, a 
Pécsi Borozó Adventi Borsza-
lonján adták át.  S. V.



2019. december 15. 2019. december 15. 1312

Weisz László ismét a világ legjobbja
Megismételve 2017-ben elért 
eredményét idén ismét arany-
érmes lett a rádióamatőrök 
rövidhullámú világbajnoksá-
gán Weisz László a Szekszárdi 
Rádió Klub versenyzője.

– Tavaly hallottunk utoljára fe-
lőled, mi történt veled azóta?

– Egyesületünk vezetése és a 
nemzeti gyorstávírász váloga-
tott szakmai irányítása mellett 
sok rádióforgalmi versenyen in-
dultam, hiszen ez az alapja a jó 
forma fenntartásának. Megnyer-
tem a nemzetközi nyílt magyar 
bajnokságot, a 2019-es ob-n első, 
az Európa-bajnokságon ötödik 
lettem. A legrangosabb rövid-
hullámú versenyen – egy nem-
zetközi csapat tagjaként – idén 
első lettem Madeira szigetén.

– A 2018-as világbajnokságon 
nem indultál?

A vb-vel egy időben rende-
zik a négy évente esedékes csa-
pat világbajnokságot (WRTC), 

ami a rádióamatőrök olimpiája. 
Ilyenkor a rendező ország biz-
tosít ötven egyformán felszerelt 
rádióállomást, egyenlő feltétele-
ket biztosítva a résztvevőknek. 
Nos, ezen a viadalon 15 éve te-
vékenykedek nemzetközi bíró-
ként, így most sem hagytam ki.

– Az idén azonban nem hiá-
nyoztál a világbajnokságról. 
Mekkora mezőny volt?

– Hosszú évek óta 120–130 
ország mintegy 4500 sportoló-
ja indul a világbajnokságon. Az 
„elit” kategóriában, amiben én 
is versenyeztem, mintegy 250 
körüli rádióamatőr küzdött az 
érmekért.

– Számítottál a 2017-es ered-
mény megismétlésére?

– Az utóbbi években minden 
„színű” vb-érmet szereztem 
már, így egy dobogós helyezés-
ben bizakodtam. Sikerült jól fel-
készülnöm és szerencsére tech-
nikai problémám sem volt a 24 
órás verseny alatt. Szoros csatát 
vívtam egy litván versenyzővel, 
aki régi riválisnak számít, de vé-
gül sikerült legyőzöm.

– Hosszú évek óta a világ élme-
zőnyében vagy. Mi a titok?

– Ez a sport viszonylag korta-
lannak számít, de az idősebbek 
közül már kevesebben vállalják 
fel az egyéni kategóriát, inkább 
csapatban indulnak el, ahol van 

lehetőség a pihenésre. A hosz-
szú távú szellemi koncentráció 
mellett fizikailag is bírni kell a 
24 – esetlegesen 48 – óra végig 
ülését. A jó értelemben vett fa-
natizmus sok mindenen átsegí-
ti az embert... Ami esetemben 
feltétlen előny a mezőny nagy 
részével szemben, az a magas 
szintű morze-tudás.

– Lesz folytatás?
– Ez volt a tízedik érmem, 

amit gyorstávírász világ- vagy 
Európa-bajnokságon szerez-
tem, ebből kettő-kettő arany. 
Ha nem lesz több kiemelkedő 
eredményem, akkor is elégedett 
lehetek, de érzek még energiát 
magamban, így lehet még pár 
jó évem. Egy világszínvonalú 
állomás fenntartása nagyon 
sok munkával és költséggel 
jár, de ahogy Larry Waters, az 
egyik leghíresebb Darwin-díjas 
mondta: „az ember nem ülhet 
otthon tétlenül”.

 SZV
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FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT

FOTÓ: SZV

Kellemes Ünnepeket és
Eredményes Új Esztendőt kívánunk! 

Elektrolit Cégcsoport dolgozói

H-Centrum Kft.

Elektrolit Kft.
Cikádor Kft. – Szedres 

Lovas Udvarház 

Tolnavill Kft.

(04892)

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 minden

kedves ügyfelünknek!

(04889)

25 év alatti, építőiparban jártas 
• szakembereket, 
• valamint építőipari segédmunkásokat, 

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail 
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

Keresünk szekszárdi munkavégzésreKeresünk szekszárdi munkavégzésre

kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

(04875)

EPSOL TÁRSASHÁZ-ÜZEMELTETŐ
ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Mobil: 06–20/9803–474 • e-mail: kutrovaczne@freemail.hu

7100 Szekszárd,
Arany János u. 23–25.
Telefon: 06–74/411–165 

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk.
7100 Szekszárd,

Holub u. 3.
Telefon: 06–74/418–786

(04888)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(04884)

(04885)

Minden kedves ügyfelünknek 
kellemes karácsonyt
és boldog 
új évet
kívánunk!

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(04870)

Két arany az évzáróról
Az évtized utolsó Sport XXI. 
versenyét december 7-én 
rendezték Bonyhádon.

A sportolók két korosztályban, 
négy versenyszámban (medicin 
labda hajítása fej felett előre, 
illetve kétkezes mellső dobása, 
hármas- vagy ötösugrás, vala-
mint sprintváltó).

Az U11-es korosztályban 
14 együttes közül a Szekszárdi 
Sportközpont „piros” csapata 
(képünkön középen) került ki 
győztesen. A Benke Eszter, Erdé-

lyi Barna, Gréczy Bálint, Gréczy 
Dániel, Häckl Ábel, Kaszó Bor-
ka, Kiss Bendegúz és Posta Gréta 
alkotta csapat három verseny-
számot is megnyert. Az U13-as 
korosztályban Dancsó Gréta, 
Felkl Dominik, Főfai Laura, Gré-
czy Balázs, Istlstekker Boglárka, 
Kovalik Máté, Kurcz Kata és Or-
bán-Zaják Péter révén szintén 
szekszárdi győzelem született. 
A csapatokat Péterbence Csil-
la, Gaál László, Póth Gábor és 
Scherer Tamás edzők készítették 
fel.  Forrás: szekszardisport.hu

Németországban aratott fölé-
nyes sikerének köszönhetően 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
az első helyen zárt az Európa 
Kupa I-csoportjában.

Az elmúlt hét csütörtökén befe-
jeződtek a női kosárlabda Euró-
pa-kupa csoportküzdelmei. Az 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
német Keltern otthonában aratott 
sikerének (63–90) köszönhetően 
megnyerte az I-csoportot, s így ki-
emeltként jutott tovább a sorozat 
egyenes kieséses szakaszába. 

A Szekszárd a teljes mezőnyt 
tekintve a hetedik legjobb csa-
patnak bizonyult a győzelem/

vereség mutató (5:1) és a gó-
larány alapján. A magyar csapa-
tok közül a KSC mellett csak a 
DVTK lépett tovább a csoport-
körből a 22. helyen.

Mivel Theodoreán Alexand-
ráék – a tavalyi évhez hasonlóan 
– csoportgyőztesként jutottak 
tovább, csak a rájátszás második 
körében kell újra pályára lépni-
ük. Djokics Zseljko együttese a 
spanyol Gernika Bizkaia (10.) és 
a fehérorosz Cmoki Minszk (23.) 
párharcának győztesével találko-
zik. A nyolcaddöntő játéknapjai 
2020. január 23. és 29., a párhar-
cot az alacsonyabb kiemelésű 
csapat kezdi hazai pályán. SZV

Erőnyerő a KSC az EK-ban
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, 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.: +36–74/412–765.

Szekszárdi Advent
Szent István tér

Ünnepi vásár: minden nap 
10:00–19:00 óráig.

2019. december 15. (vasárnap)
17:00 | Egyházi áldást mond Fo-
dor Péter, baptista lelkipásztor.
•  A Szívküldi Dalkör kará-

csonyváró műsora.
17:30 | Tücsök Zenés Színpad 
adventi műsora.

2019. december 20. (péntek)
17:00 | A Szekszárdi Muslinca 
Kórus műsora.
17:30 | Kovács Gergő karácso-
nyi műsora.

2019. december 21. (szombat)
17:00 | A Szekszárdi Magyar-
nóta Klub műsora.
17:30 | Helfenbein Dávid műsora.

2019. december 22. (vasárnap)
17:00 | Egyházi áldást mond 
Gyurkó Donát Sámuel, 
metodista lelkész.
•  A Magnificat Katolikus Kó-

rus műsora (Nagydorog).

AGÓRA MOZI
December 15., vasárnap  
15:00 |  Sarkvidéki akció
17:00 |  Seveled
19:30 |  Családból is megárt 

a sok
December 16., hétfő  
– december 18., szerda 
17:00 |  Seveled
19:30 |  Családból is megárt 

a sok
December 19., csütörtök  
– december 21., szombat 
15:00 |  Jumanji  

– A következő szint
17:00 |  Star Wars:  

Skywalker kora
19:30 |  Fekete karácsony

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. december 15. (vasárnap)
09:00–13:00 – Márványterem
Karácsonyi Kincsesház

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont ebben az évben is szeretettel 
várja a gyerekeket és családjukat 
egy közös karácsonyi készülődés-
re. Palinta Társulat: Karácsonyi 
csillagok című műsor. Interaktív 
családi koncert sok zenével, bá-
bozással, mozgással, játékkal.

Jegyárak: 1.000,- Ft, 4 éves kor 
alatt: 500,- Ft.

2019. december 15. (vasárnap)
19:00 – Színházterem
ExperiDance: Cinderella

A Cinderella egy gyermekek-
hez szóló örökmese és egyben 
egy nagyszerű családi mesemu-
sical-színház is. Az ismert Hamu-
pipőke történet ezúttal az Experi-
Dance saját felfogásában, tánc- és 
mesemusicalként kel életre. 

Jegyárak: 8.900,- Ft – 9.500,- Ft.

2019. december 18. (szerda) 18:00 
– Művészetek Háza
Gagliarda Kamarakórus adventi 
hangversenye

Művészeti vezető/karnagy: dr. 
Szabó Szabolcs. 

A belépés díjtalan.

2019. december 21. (szombat)
16:00, 19:00 – Művészetek Háza
Ünnepre hív a dal

A Tücsök Zenés Színpad kará-
csonyi koncertje. Közreműködik: 
Jánoki Márió előadóművész. A 
részvétel ingyenes, de – a korlá-
tozott férőhelyek száma miatt – a 
BMKK jegypénztárában váltható 
regisztrációs jegy bemutatása kö-
telező. 

2019. december 21. (szombat)
18:00 – Színházterem
Iberican Karácsony

Az Iberican Táncegyesület 
Karácsonyi évzáró jótékonysági 
előadása. 

Jegyárak: 1.500,- Ft, 2.500,- Ft, 
4.000,- Ft. A belépés 6 éves korig 
díjtalan.

2019. december 22. (vasárnap)
18:00 – Művészetek Háza
Karácsonyi hangverseny

A Szekszárdi Madrigálkórus és 
a Szekszárdi Kamarazenekar ka-
rácsonyi műsora. Művészeti veze-
tő: dr. Jobbágy Valér (Liszt-díjas 
karnagy) és Kovács-Buzás Márta/
Földesi Lajos. 

A belépés díjtalan.

2019. december 22. (vasárnap)
19:00 – Színházterem
Tóth Vera / Budapest Jazz Orchestra

Közreműködik: Pásztor Anna 
(Anna & The Barbies) és Vitáris 
Iván (Ivan & The Parazol). 

Jegyárak: 5.500,- Ft; 5.900,- Ft; 
6.500,- Ft.

2019. december 31. (kedd) 22:00 
– Béla király tér
Városi Retro Szilveszter

Szilveszteri retro disco Kindl 
Gábor közreműködésével, majd 
ünnepi tűzijáték. Búcsúztassuk 
egy retro bulival az óévet Szek-
szárdon!

2020. január 1. (szerda) 16:00
– Színházterem
Újévi hangverseny

Újévi hangverseny a Budapest 
Ragtime Band-del.

Jegyárak: 3.000,- Ft; 3.500,- Ft

Vásároljunk tudatosan!
A Europe Direct irodában közel 20 
éve tájékozódhatnak az érdeklő-
dők mind személyesen mind a ma-
gyar és idegen nyelvű kiadványok-
ból az európai polgári jogokról, 
amibe bele tartoznak a fogyasztói 
jogok is.

Az elmúlt években jelentős mér-
tékben átalakultak a vásárlói 
szokások és lassan többségbe ke-
rülnek azok, akik nem a hagyomá-
nyos módon, hanem webáruhá-
zakban szerzik be az ajándékaikat 
karácsonykor. A statisztikák sze-
rint a magyar internetezők közel 
80%-a várhatóan on-line szerzi be 
a meglepetéseit és 14% a külföldi 
vásárlást sem veti el. Az ajánlatok 
és akciók pedig sokszor nagyon 
csábítóak. Ezért is nagyon fontos 
az óvatosság valamint az, hogy 
utánanézzünk azoknak a jogok-
nak is, amelyek on-line vásárlás 

vagy szolgáltatások 
igénybe vételekor 
megilletnek ben-
nünket. Jó tudnunk, 
hogy mi minősül 

tisztességtelen gyakorlatnak, hogy 
tisztában legyünk azzal, hogy fo-
gyasztóként milyen garancia jár 
nekünk és tudjuk, hogy 14 napon 
belül jogunk van bármilyen okból, 
indoklás nélkül elállni a vásárlás-
tól és visszaküldeni a terméket. A 
bankkártyás fizetés on-line ren-
delés esetén is nagyon kényelmes, 
azonban rengeteg olyan veszéllyel 
jár, amire nem árt felkészülni, ne-
hogy adathalászok áldozatává vál-
junk és ezzel együtt a pénzünket 
is ellopják. 

Ha az Európai Unió tagországa-
iból rendelünk, akkor az Európai 
Fogyasztói Központnál probléma 
esetén ingyenes jogi segítséget is 
kaphatunk. 
Az internetes vásárlás előtti tájé-
kozódást segíti a súlyos jogsértést 
elkövető webáruházakat össze-
gyűjtő adatbázis is (www.jogser-
towebaruhazak.kormany.hu)
Hasznos információ-
kért, honlapcímekért 
vagy kiadványokért 
keresse a Europe 
Direct irodát.

(04893)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
december 16-tól december 20-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

(04860)

MENÜ December 16. December 17. December 18. December 19. December 20.

„A”
1250 Ft

Tárkonyos
sertésraguleves

Paradicsom-
leves Zöldbableves Zellerkrém-

leves Karfiolleves

Trópusi
gyümölcsrizs

Zöldborsó-
főzelék, rántott 

csirkemell

Bácskai
rizses hús,

savanyúság

Genovai
halragu,

párolt bulgur

Rántott
sertésborda,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

„B”
1250 Ft

Tárkonyos
sertésraguleves

Paradicsom-
leves Zöldbableves Zellerkrém-

leves Karfiolleves

Currys
csirkeszárny,

babos
tésztasaláta

Brassói
aprópecsenye,

savanyúság

Mediterrán 
húsgolyók, 

bazsalikomos- 
paradicsomos 

spagetti

Sült oldalas,
kemencés
burgonya,

párolt káposzta

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

petrezselymes 
rizs

Napi
ajánlat
1150 Ft

Sertésborda
sokmagvas
bundában,

petrezselymes
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
sokmagvas
bundában,

petrezselymes
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
sokmagvas
bundában,

petrezselymes
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
sokmagvas
bundában,

petrezselymes
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda
sokmagvas
bundában,

petrezselymes
jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Céklával sült
pulykamellfilé
roston sütve,

párolt barnarizs

Céklával sült
pulykamellfilé
roston sütve,

párolt barnarizs

Céklával sült
pulykamellfilé
roston sütve,

párolt barnarizs

Céklával sült
pulykamellfilé
roston sütve,

párolt barnarizs

Céklával sült
pulykamellfilé
roston sütve,

párolt barnarizs

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

Boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánunk!

Élő Szeretet Embertársainknak – december 16–19.
A Mentálhigiénés Műhely ka-
rácsonyváró rendezvénye. 
Szabadtéri programok a Garay 
téren, naponta 16:30 órától.

2019. december 16. (hétfő): 
Betlehemes játék a Szent József 
Katolikus Általános Iskola előa-
dásában; „Karácsonyi versek, 
énekek „a Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola ünnepi műsora; 
az Iberican Táncegyesület adventi 
bemutatója; Karácsonyi Hot Iron 
(FITT Lesz Sportegyesület); „Bű-
vös éj” – a Tücsök Zenés Színpad 
szólistáinak műsora; „Várjuk a ka-
rácsonyt!” – táncos advent a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdióval.

2019. december 17. (kedd): 
„Comenius Karácsony” – a Co-
menius Általános Iskola adventi 

bemutatója; „Karácsony ünnepén” 
– a Szívküldi Dalkör és Mallerné 
Virányi Piroska előadása; „Versek 
és énekek karácsonyra” – a Tolna 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 
(TMGYK) és TEGYESZ 1. számú 
Gyermekotthon lakóinak össze-
állítása; „Karácsonyi szeretet” – a 
TMGYK és TEGYESZ 3. számú 
Gyermekotthon (Fadd) lakóinak 
lélekmelegítője; „Szelek szárnyán” 
– a TMGYK és TEGYESZ 8. szá-
mú Gyermekotthon lakóinak és 
az Illyés Gyula Könyvtár gyermek 
könyvtárosainak adventi műsora; 
Lélektánc – Ünnepekre hangoló-
dás a Zumba Golddal.

2019. december 18. (szerda):
Adventi mozgáspecek az Iberican 
Táncegyesülettel; „Bűvös éj” – a 
Tücsök Zenés Színpad szólistái-

nak műsora; „Karácsonyra vár-
va” adventi népénekeket ad elő 
a „Maroknyi Székely Népdalkör” 
(Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete); „Karácsonyi multi-
kulti egyveleg” – a Magyarországi 
Német Színház (DBU) zenés mű-
sora; „A szeretet hangjai” – Ká-
dasné Zlamál Anikó karácsony-
váró hangfürdője.

2019. december 19. (csütörtök):
„A szívek szabója” című verses 
mese a Polip drámacsoport előa-
dásában; „Karácsony szóban, 
dalban, furulyával, lélekkel” – 
Bognár Cecil műsora; Adventi 
mozgáspecek az Iberican Tánc-
egyesülettel; A Tücsök Zenés 
Színpad szólistáinak záró kon-
certje (az angyallánc üzeneteinek 
égbe küldése lufikkal).

Kapcsolódó program:
2019. december 17. (kedd) 16:30 
•  „Adventi pillanatok” – a Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus hangver-
senye.

•  Meghitt adventi beszélgetések 
kiscsoportokban a Mentálhigi-
énés Műhely Őszinte Szó kon-
zultációs szobájában december 
16. és 19. között, naponta 17:00 
órától.

•  ÉSZE programok a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház Pszi-
chiátriai Osztályán.
A programok alatt 16:30 és 

18:00 óra között a Garay téren: 
angyallánc készítése az Eszterlánc 
Alapítvány közreműködésével.

Köszönet a szereplőknek, szer-
vezőknek, közreműködő intézmé-
nyeknek, közösségeknek, önkénte-
seknek, támogatóknak!

Még van lehetősége intenzíven 
szakmát szerezni a KISOSZNÁL

A fenti képzések 10–12 jelentkező esetén folyamatosan indulnak. 
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön munkatársainknál:
• személyesen: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21., 23-as iroda

• telefonon: 74/312–847, 06–30/637–00–71
• e-mailben: kisosztolna@gmail.com

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000230/2014

•  Élelmiszer-, 34 341 05
vegyi áru eladó

• Boltvezető 35 341 01
• Vendéglátó eladó 34 811 05
• Szakács 34 811 04
• Pincér 34 811 03
• Cukrász 34 811 01
• Konyhai kisegítő 221 811 01

• Diétás szakács 35 811 03
•  Tisztítási-technológiai 32 853 03

szakmunkás
•  Logisztikai és 54 941 11

szállítmányozási ügyintéző
• Töltőállomás kezelő 32 341 01
•  Kézápoló és 32 815 01

műköröm építő

(04890)

Gyerekprogramok
Téli játszóház

2019. december 27–28. (pén-
tek – szombat):
•  10:00–18:00 karácsonyi játszó-

tér gyermekeknek: téli hangu-
latú, színes népi fajátékok.

•  10:00–18:00 kézműveskedés 
és vidám játéksarok a Helen 
Doron Nyelviskolával.

2019. december 29. (vasárnap):
•  10:00–18:00 karácsonyi játszó-

tér gyermekeknek: téli hangu-
latú, színes népi fajátékok.

•  10:00–18:00 kézműveskedés 
és vidám játéksarok a Kölyök-
ház Alapítvánnyal.

2019. december 30. (hétfő):
•  10:00–18:00 karácsonyi játszó-

tér gyermekeknek: téli hangu-
latú, színes népi fajátékok.

•  10:00–18:00 kézműveskedés és 
vidám játéksarok a szekszárdi 
Humánszolgáltató Központtal.

Naponta matiné vetítések 
10:30 órától

•  2019. december 27., péntek  
Diótörő és a négy birodalom

•  2019. december 28., szombat  
Norm, az északi 2.  
– A királyság kulcsai

•  2019. december 29., vasárnap:  
Állati csetepata 2: Ez már röfi!

•  2019. december 30., hétfő:  
Asterix – A varázsital titka
A matiné vetítéseken való 

részvétel ingyenes, de a BMKK 
jegypénztárában váltható re-
gisztrációs jegy bemutatása kö-
telező.

Kölyökszilveszter
2019. december 30., hétfő 14:00  

– Márványterem
•  15:00 Kölyökszilveszteri buli 

Misi bohóccal
•  17:00 Tücsök Zenés Színpad 

szilveszteri koncertje
Jegyár: 800,- Ft



2019. december 15.16

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

Ajánlatunk:
 Év végi rendezvényekre – és 
az új évre is – konyhakész, 
tisztított, darabolt zöldségek és 
gyümölcsök széles választéka.

Meghitt békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk 

minden kedves vásárlónknak! 
2020-ban is szeretettel 

várjuk Önöket!

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:00,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(04869)

(04859)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(04868)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól 

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

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

December 17. (kedd), 09:00 – 16:00 óráig.

10% kedvezmény
minden arany
és ezüst ékszerre

Karácsonyi akció! november 25-től december 31-ig

(04872)

Sífelszerelések,
Jégkorcsolyák,

Sí- és snowboard
KÖLCSÖNZÉS

VB SPORT
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c.

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
Tel.: 20/9269–535

(04858)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04864)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04863)


