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Gyertyagyújtás

„Milyen jó hogy itt vagy,
S a karod ölelésre tárod
Bár kezed kicsiny,
Szíved mégis átöleli a világot”
FOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közgyűlés

Városi advent

Szemerei a legjobb

Tizenkét pontot vett napirendre szerdai rendkívüli ülésén a
szekszárdi közgyűlés. A képviselők jóváhagyták többek között a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása”
című támogatás elnyerésére benyújtandó kérelmeket.

→ 3. oldal

December elsején, vasárnap a
Babits Mihály Kulturális Központ előtt meggyújtották az
adventi koszorú első gyertyáját. Megkezdődött a karácsonyig tartó négy hetes várakozás,
az ünnepre való lelki felkészülés
időszaka.

→ 5. oldal

A Magyar Atlétikai Szövetség november 29-én tartotta
meg szokásos év végi gálaestjét, amelyen az idei év legjobb
férfi junior atlétájának a Szekszárdi Sportközpont középtávfutóját, a junior Eb-n negyedik
Szemerei Leventét választották.

→ 13. oldal

Szent József Iskolaközpont
Szent Rita Katolikus Tagóvodája életében az egyik
legszebb ünnep az advent. A
szép hagyományt folytatva
idén is együtt készítették a
koszorút az óvodások a szüleikkel és az óvó nénikkel.
November 29-én délután
aztán egy bensőséges ünnepség keretében – az ovisok és a katolikus iskolások
műsora után – Petkó Tamás
plébános megszentelte a koszorúkat, majd meggyújtotta az első lila gyertyát.
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A munka önbecsülést ad a fogyatékkal élőknek
ÉFOÉSZ elnöke az értelmükben
akadályozottak elhelyezkedési
esélyeiről beszélt, Fábián Anita, a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai vezetője pedig tanácsokkal szolgált, hogyan készüljünk állásinterjúra.
Bodó Ágnes, a Bambino Babafutár Kft. ügyvezető igazgatója
„Esélyt adni jó!” címmel tartott
előadást, végül a konferencia
zárásaként Bálványossy Zoltán
látássérült fiatalember arról beszélt, miként változtatta meg az
életét a munkavállalás.

SZV

Rákóczi Szilva énekes és a Bartina Zenekar műsorát követően
Kovács Lászlóné köszöntötte a
meghívott előadókat és érdeklődőket. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
elnöke elmondta, a rendezvény
célja, hogy látássérült tagtársaink és fogyatékkal élő embertársaink naprakész információval
rendelkezzenek munkavállalási
esélyeikről és lehetőségeikről.
Kovács Lászlóné hangsúlyozta,
a munka „felemeli” a fogyatékkal élőket, akik a társadalom
megbecsült tagjainak érzik magukat. A Tolna megyei adatokról szólva elmondta, a mintegy
3600 fogyatékkal élő sorstárs
között 1900 a vak vagy gyengénlátó ember, és közülük 230an dolgoznak.
Dr. Horváth Kálmán megyei
kormánymegbízott „Esélyegyenlőség és munkavállalás”
címet viselő előadásában arról
szólt, hogy az országot a keresz-
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„Esélyegyenlőség és munkavállalás” címmel szervezett
konferenciát a Fogyatékos
Emberek Világnapján, december 3-án a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Szekszárdon.

tény értékek mentén irányító
kormány különös figyelemmel
viseltetik a hátrányos helyzetűekre és fogyatékkal élő embertársainkra. Dr. Horváth Kálmán
többek között elmondta, egy
fogyatékos embernek önbecsülést ad, ha a munkájáért kapott
fizetésből támogathatja, tarthatja el családját, és nem szorul
segélyekre.
Pénzt nem tudok adni, de lehetőséget igen – fogalmazott a
kormánymegbízott, majd hozzátette: a kormányhivatal szolgáltató intézmény, ezért bátran
fordulhatnak segítségért a kollégáihoz, például foglalkoztatási

NÉVNAP–TÁR
December 8. (vasárnap) – Mária, Emőke

Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.

December 9. (hétfő) – Natália, Natasa

Natália: latin eredetű; jelentése: az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsonykor született lánygyerekek kapták ezt a nevet.
Natasa: a Natália orosz becézőjéből önállósult.

December 10. (kedd) – Judit, Loretta

Judit: héber eredetű; jelentése: Judeából származó nő, zsidó nő.
Loretta: latin eredetű női név, a Laurentius (Lőrinc) férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek
a jelentése: babérfa, babérkoszorú.

December 11. (szerda) – Árpád

kérdésekben. Dr. Horváth Kálmán – megköszönve a meghívást – egy felajánlással élt: a jövő
évi konferencia helyszínének a
Vármegyeháza dísztermét ajánlotta fel, ahol az előadásokat követően egy jótékonysági hangversennyel zárnák a Fogyatékos
Emberek Világnapja alkalmából
szervezett programot.
A konferencián Vizdár-Lőczi
Gizella, az Esőmanók Tolna
Megyei Autistákért Egyesület
vezetőségi tagja az autisták, míg
Simonné Váradi Zsuzsanna jelnyelvi tolmács a siketek helyzetéről a munka világában tartott
előadást. Dr. Garay Zoltánné, az

Gabriella: héber-latin eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

December 13. (péntek) – Luca, Otília, Lúcia

Luca: latin eredetű; a Lúcia régi magyar név alakváltozata.
Otília: német eredetű; jelentése: öröklött vagyon.
Lúcia: latin eredetű; jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született.

December 14. (szombat) – Szilárda, Szilárd

Szilárda: latin eredetű; jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Szilárd: a Konstantin magyarító lefordítása.

A Távszem (Távoli Segítségnyújtás) programról tart
tájékoztatót Szekszárdon,
a Hunyadi u. 4. szám alatti irodaház nagytermében
december 11-én 10:00 órakor Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete. A
rendezvényre tagtársaikat
várják, akik már kaptak, illetve igényeltek okos telefont.
Infó: 06–74/512–355

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 8.
(vasárnap)

közepesen felhős | köd
max. 8o , min. 2o

December 9.
(hétfő)

eső | kb. 4 mm eső | hidegfront
max. 9o , min. 5o

December 10.
(kedd)

zápor | szeles nap
max. 7o , min. 3o

December 11.
(szerda)

közepesen felhős
max. 5o , min. -2o

December 12.
(csütörtök)

gyenge eső
max. 5o , min. 0o

December 13.
(péntek)

erősen felhős
max. 5o , min. 0o

December 14.
(szombat)

gyenge eső
max. 6o , min. 0o

Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.

December 12. (csütörtök) – Gabriella

Meghívó

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Közgyűlés: kétmilliárd forintra pályázik a város
Tizenkét pontot vett napirendre szerda délelőtti rendkívüli ülésén a szekszárdi közgyűlés.
Az ülés kezdetén Ács Rezső
polgármester (FIDESZ-KDNP)
jelezte, hogy a múlt hét csütörtökön megtartott közgyűlésen
– az Éljen Szekszárd (ÉSZ) által
– előterjesztett, egy az önkormányzat működésének átláthatóságát, illetve egy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást
elősegítő terv kidolgozását
célzó javaslattal kapcsolatosan
törvényességi észrevételt tett.
A két javaslatról így várhatóan
december 12-én újabb rendkívüli közgyűlésen tárgyal majd a
testület.
A képviselők döntést hoztak
arról, felkérik dr. Molnár Kata
jegyzőt, hogy – az ÉSZ képviselőivel együttműködésben – segítse
az új szervezeti és működési szabályzat elkészítését. A képviselők
szintén elfogadták az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló 2012-es önkormányzati
rendelet módosítását. A testület
egyhangú szavazással fogadta
el a 2020. évi folyószámlahitel
szerződés megkötéséről szóló
határozati javaslatot, és zöld utat
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adott a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd 40 millió forintos támogatási kérelmének is.
A grémium ugyancsak egyhangúan fogadta el a szépkorú
szekszárdiaknak járó karácsonyi
csomag beszerzési eljárásának
eredményével kapcsolatos határozati javaslatot. Eredménytelennek nyilvánították viszont
a szociális tűzifa közbeszerzési
kiírását, ezért az eljárást újra lefolytatják.
A közgyűlés jóváhagyta a
„Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című
támogatás elnyerésére benyújtandó kérelmeket. A mintegy

2 milliárd forintos támogatás
felhasználásával többek között
iskolák újulhatnak meg és óvoda épülhet Szőlőhegyen. Arról
is döntés született, hogy a közmeghallgatást december 23-án
tartsák meg.
Habár alpolgármestere(i) és
bizottságai továbbra sincsenek
az önkormányzatnak – előbbi
nem is szerepelt napirenden,
utóbbit az ÉSZ javaslatára levették – Rácz Zoltán Rókus (ÉSZ)
képviselő indítványára három
új napirendi ponttal bővült a
tárgyalandók listája. Az uszoda
építési munkáival kapcsolatos
tájékoztatással kapcsolatban az

ÉSZ egy bizottság felállítását
javasolta, melyben négy képviselő és két külsős tag dolgozik
Bomba Gábor vezetésével. A
közgyűlés döntése értelmében
ezen túlmenően a kivitelező cég
képviselője a következő rendes
közgyűlésen számol be az aktuális helyzetről.
A téli felkészülésről Märcz
László adott tájékoztatást. Az
önkormányzat városüzemeltetési és városfejlesztési igazgatóságának vezetőjének beszámolóját
a képviselők elfogadták. A napirendi pont megvitatása során
Ács Rezsőnek halaszthatatlan teendője miatt távoznia kellett az
elhúzódó közgyűlésről, ezért felkérésére az ülés hátralévő részét
Rácz Zoltán Rókus vezette le.
A testület arról is döntést hozott, hogy az önkormányzat
– szekszard.hu címen elérhető
– honlapjára – az átláthatóságot biztosító anyagok kivételével – a jövőben csak Bomba
Gábor (ÉSZ) és Máté Péter
(FIDESZ-KDNP) frakcióvezető
jóváhagyása után kerülhetnek fel
írások. A képviselők végül zárt
ülésen szavaztak a „Szekszárd
Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozásáról.

S. V.

Nyolcvannyolcan kapnak Bursa ösztöndíjat Utak és kutak
A szekszárdi közgyűlés múlt
csütörtöki, alakuló ülésén
döntött arról, hogy a város
jövő évi költségvetésében
hatmillió forintot különít el a
felsőoktatási ösztöndíjpályázatra, illetve elbírálta az idei kiírásra beérkezett kérelmeket.
Szekszárd város önkormányzata még 2000 decemberében
csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez. A program célja az, hogy a hátrányos
szociális helyzetben lévő egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve a felsőoktatási intézménybe
jelentkezni kívánó fiataloknak

is elérhetővé tegye a részvételt a
képzésben.
A közgyűlés a 2020-as pályázati fordulóhoz történő csatlakozásról szóló nyilatkozatot
jóváhagyta, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a jövő évi költségvetésében hatmillió forint
önkormányzati önrészt különít
el az ösztöndíjpályázatra.
A pályázati kiírás november
5-i határidejéig összesen nyolcvannyolc „A” típusú érvényes
pályázat érkezett, a „B” típusra
pedig három érettségi előtt álló
középiskolás jelentkezett. A pályázatok elbírálása, illetve a szociális rászorultság megállapítása
a szociális körülmények és a pá-

lyázathoz csatolt jövedelem- és
vagyonnyilatkozatok figyelembevételével történt.
A közgyűlés a beérkezett
nyolcvannyolc „A” típusú pályázatot – rászorultságtól függően
– havi hat-nyolcezer forintos
összeggel támogatta. A „B” típusú pályázatokat nem támogatta,
tekintettel a már felvételt nyert
pályázók magas számára és azok
szociális, anyagi körülményeire.
Az „A” típusú ösztöndíjat két
szemeszteren át kapják a felsőoktatásban tanuló hallgatók.
A 2019/2020-as tanév második,
és a 2020/2021-es tanév első félévében jutnak a megítélt támogatáshoz. Forrás: szekszard.hu

Tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Szekszárd zártkertek infrastrukt
urális fejlesztésére az Agrárminisztérium által meghirdetett,
2 milliárd forint keretösszegű
revitalizációs programban.
Szekszárd város második alkalommal pályázott és nyert. A
támogatásból a Tatai-völgyben
a 8984/2 és 8986 helyrajzi számú
út felújítása történik meg 228
méteres szakaszon. Az útfelújítás 27 zártkerti ingatlant érint.
Emellett a Porkoláb-völgyben, a
Bagó-dűlőben és a Cinka-dűlőben három leromlott állapotú
kút javítása, megújítása is a projekt eleme. 
SZV
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Elkezdődött a várakozás, a lelki felkészülés időszaka

FOTÓK: KISS ALBERT
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December elsején, vasárnap
a Babits Mihály Kulturális
Központ előtt meggyújtották az adventi koszorú első
gyertyáját. Megkezdődött a
négy hétig tartó felkészülés
a karácsonyra.
Ezzel párhuzamosan megnyitott a karácsonyi kézműves
vásár a Szent István téren. A
Babitsnál megtartották az első
adventi programot is: a Holló
Együttes interaktív koncertet
adott a gyerekeknek. Ezt megelőzően dr. Kaszó Gyula református lelkész beszélt az adventi
időszak lényegéről, az Immánuelről, amely szó jelentése: velünk az Isten. Ez az eljövendő,
azaz Jézus az, akivel a Teremtő
közelségét érezhetjük.
A téren december 23-ig karácsonyváró hangulat fogadja a

látogatókat. A családokat kulturális programokkal, adventi
kalendáriummal, betlehemmel,
adventi kézműves vásárral és vasárnaponként közös gyertyagyújtással várják. A vásárban étkesek,
kézművesek, kirakodó árusok
kínálják a karácsonyi portékákat.
A kulturális központban mind
a négy adventi vasárnapon színvonalas műsort kínálnak a vendégeknek. A gyerekeknek megrendezik a már hagyományossá
vált Karácsonyi Kincsesházat, a
két ünnep között pedig játszótérré alakul a Babits, ahol téli
játszóházzal, kölyökszilveszterrel, délelőtti matinévetítésekkel
várják a gyermekes családokat.
A Szekszárdi Advent részletes
programja lapunk 14. oldalán,
illetve a www.szekszardagora.
hu oldalon olvasható.

Forrás: szekszard.hu

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

November 30-án, a Belvárosi
Plébánia közösségi házát újra
adventi koszorúkat készítő
gyerekek és felnőttek töltötték
meg. A karácsonyváró programra a város valamennyi általános iskolájából és óvodájából érkeztek segítő kezek.
Az elkészült koszorúkat aztán
– Petkó Tamás atya áldását

követően – valamennyi család
hazavihette otthonába. Az alkotásokra a liturgiának megfelelően három lila és egy rózsaszín adventi gyertyák került,
amelyek a hitet, a reményt,
az örömet és a szeretetet jelképezik. A kompozíciókhoz az
alapanyagokat a Tündérkert
virágüzlet biztosította.  Gy. L.

TISZA CIPŐBOLT
A Decs Tesz – Vesz
Óvoda és Mini Bölcsőde
7144 Decs, Ady E. u. 12–16.

3 fő óvó nénit keres
határozatlan időre.
Ha szeretnél mosolygós,
gyermekszerető, összetartó
csapatban dolgozni, akkor itt
a helyed, várjuk jelentkezésed!
Érdeklődni:
ovidecs69@gmail.com vagy
06–20/313–8137-es
telefonszámon!

(04847)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36–74/510–134

Bronzvasárnap
a Tisza
Cipőboltban!

15–30%

engedmény!
Nyitva tartás:
08:00 – 12:00
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

(04842)

Múltunk zenéjével táplálják a legkisebbeket

Kit is kell ringatni? Természetesen a legkisebbeket, mégpedig a
zene útján, nyelvén megszólítva
őket. Dr. Gállné Gróh Ilona
óvodapedagógus, énektanár és
karvezető 1991-ben Szekszárdon, a Tanítóképző Főiskola
„berkeiben” ült le énekelni öthat szülővel és azok csemetéivel.
Az akkori foglalkozások később
sokféle tartalommal bővültek –
ecsetelte a mozgalom létrehozója december 3-án, a Család
Akadémia soros előadásán, a
PTE szekszárdi egyetemi karán. A kezdetekkor nem sejtette, milyen népszerűvé is válhat
a módszer. Mert a híre bizony
„futótűzként” terjedt határon
innen és túl, a Duna Televíziótól
országos hírű lapokig készültek
sorra a riportok Ilonával.
A kisgyermekeknek és a családoknak szóló, a kodályi gondo-
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„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
Ez a mottója annak a hazai –
mára már Kárpát-medencei
viszonylatban is jelentőssé
vált – mozgalomnak, amely
Ringató névre hallgat.

latra épülő zenei nevelési módszerrel Ilona a fiatal szülőknek
szeretné bebizonyítani, hogy az
együtt éneklés jó, hasznos gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
Ehhez kíván kedvet ébreszteni
bennük, egyfajta mintaadással
élni. Például ősi magyar dajkaénekkel, mint amilyen a Tolna
megyei „Kis kece lányom” kezdetű népdal is.
A mozgalom elindítója nagyrészt saját néphagyományunkból építkezik, az élő zene útján.
„Nem használunk hangfelvételeket, hanem együtt, közös

énekléssel teremtjük meg az élményt” – magyarázta dr. Gállné
Gróh Ilona. Hozzátette, a dallamok, mondókák a „szőnyegen szólalnak meg”, közvetlen
módon, oldott hangulatban,
otthonos helyzetben tanítva a
szülőket, s egyúttal ráébresztve
őket arra: a magyar népdalok
szépséggel telítettek.
„Érezzék, hogy képesek énekelni gyermekeiknek, ami jó a
babának, szülőnek egyaránt”
– mondja Ilona. Kodály nyilatkozta egyszer, hogy a kisgyermek zenei nevelése születése

előtt kilenc hónappal kezdődik.
Valahogy így gondolják a Ringató művelői is. Próbálják az édesanyákat ösztönözni, higgyenek
abban, hogy az általuk énekelt
dal fontos utódaik számára.
„Szeretnénk, ha az éneklés
beköltözne a mindennapokba!”
– erről már Ilona lánya, Gáll
Viktória Emese, a Ringató foglalkozások vezetője, a Ringató
mesék szerzője beszélt. Kiemelte, az élő énekszó hatékonyabb,
mint bármilyen felvétel. Úgy
tartják, az a családi ünnepekhez, szertartásokhoz a (nagy)
szülő éneke is hozzá tartozik
– például karácsonykor. Ezekre
az alkalmakra a gyerekek még
sokáig emlékezni fognak…
Gróh Ilonáék vezetésével a
Ringató 2006-tól módszertanná
nőtte ki magát. Az alapító idáig
141 tanítvánnyal büszkélkedhet,
közülük többen határon túli magyarlakta területek óvodáiban,
iskoláiban terjesztik a Ringató
repertoárját. Ott, ahol még a mai
napig a hazai közegnél erősebb
hatással bír a magyar szó, a magyar dal…
Gy. L.

Élő Szeretet Embertársainknak
A Mentálhigiénés Műhely karácsonyváró rendezvénye 2019.
december 9–12-ig és december
16–19-ig. Szabadtéri programok
a Garay téren, naponta 16:30
órától.
2019. december 9. (hétfő)
„Adventi várakozás” a Szekszárdi
Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Gimnázium és AMI diákjainak
előadásában; a „Segíts Rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
zenés műsora; Énekek, mondókák kicsiknek, nagyoknak a Városi
Bölcsőde kisgyermeknevelői előadásában; „Jézus születése” – a medinai Medmanók Művészeti Csoport
színjátéka; „A szeretet hangjai” Kádasné Zlamál Anikó karácsonyváró
hangfürdője; „Várjuk a karácsonyt!”
– táncos advent a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdióval (MMS).

2019. december 10. (kedd)
A harci Rozmaring Dalkör adventi
műsora; a Szekszárdi Magyarnóta
Klub „A kis Jézus megszületett!”
című összeállítása; a MESZ Dance
karácsonyváró előadása; „Várjuk
a karácsonyt!” – táncos advent az
MMS-sel; interaktív adventi zumba
Sági Ildikóval.
2019. december 11. (szerda)
„Adventi készülődés” a Szent József
Katolikus Iskolaközpont énekkara
előadásában; „Szeretettel” – az
SZSZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zenebarátainak dalos ünnepvárása; a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Központ
és TEGYESZ IV. számú Gyermekotthon (Hőgyész) lakóinak műsora; „A versen, zenén át a lélekig”
– a „Csizmazia Alapítvány a jövő
ígéretes gyermekeiért” és a Szek-

szárdi I. Béla Gimnázium adventi
köszöntője.
2019. december 12. (csütörtök)
Zumba Karácsony Sági Ildikó vezetésével; „Tihanoč - Csendes éj” – horvát
karácsonyi énekeket ad elő a Dušenici Horvát Gyermekénekkar (Dusnok); „Szól a szív” – Pintér Zsolt ünnepi énekes-gitáros műsora (Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete); „A szeretet hangjai” – Kádasné
Zlamál Anikó karácsonyváró hangfürdője; „Bűvös éj” – a Tücsök Zenés
Színpad szólistáinak műsora; „Luca
napi előzetes”- az Iberican Táncegyesület boszorkánytánca (Flashmob);
Kutyás játszóház a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyái és önkéntesei
közreműködésével 16:30 órától.
A programok alatt 16:30 és 18:00
óra között a Garay téren: angyal-

lánc készítése az Eszterlánc Alapítvány közreműködésével; kicsik és
nagyok találkozhatnak a Mikulással

Kapcsolódó programok:

2019. december 10. (kedd)
| 15:00 | A „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Karácsonyi zenés műsora
2019. december 12. (csütörtök)
| 18:00 | „ Ifjú Szív”Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes: „Kis karácsony, nagy karácsony…”
2019. december 13. (péntek)
| 15:00 | Kádasné Zlamál Anikó:
„Hangfürdő az advent jegyében”.
2019. december 14. (szombat)
| 18:00 | A szekszárdi Gitárkvartett
adventi hangversenye.
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Krebsgang, avagy Józan főorvos tervezett visszavonulása
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat élén
töltött huszonöt év után idén
már nem indult a választáson
dr. Józan-Jilling Mihály elnök.
Tervezetten fújt visszavonulót.
A kardiológus főorvos Györkönyből származik, és 1976 óta él
Szekszárdon, amikor is az egyetemről kikerülve máig egyetlen
munkahelyén, a megyei kórházban kapott állást. A gyógyítás
mellett a politika is érdekelte,
így 1988-ban az MDF szekszárdi
szervezetének egyik alapító tagja
lett. A németség ügyei a rendszerváltás idején „fogták meg”:
előbb a városi és megyei, majd az
országos német nemzetiségi önkormányzatban vállalt szerepet.
„Jó, ha az ember a szakmája mellett a saját fajtájáért is igyekszik
minden tőle telhetőt megtenni”
– vallotta egy korábbi interjúban.
A „hőskorban” – ahogy ma
jellemzi azt az időszakot – jó
barátokra, jó közösségre lelt.
Szendrei Mihály, Hepp Ádám
és Krémer György – hogy csak
a legfontosabbakat említsük –
társaságában megalapították a
helyi német nemzetiségi egyesületet, ebből „nőtt ki” később
az önkormányzat.
Egyesületük érdekképviseletet
is ellátott és a partnerkapcsolato-

FOTÓ: KISS ALBERT
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kat erősítette, de a hagyományápolás mikéntjét, a német kultúra
életben tartását sem akkor kellett kitalálni – emlékszik vissza
a főorvos. „Tudásunk és szervezettségünk is volt, hogy helyre
tegyük a dolgokat. Az egész városért dolgoztunk” – fogalmaz
dr. Józan-Jilling Mihály.
A nemzetiségi törvény elfogadása után 1994 decemberében megalakult Szekszárd német önkormányzata, melynek
első és 2019-ig egyetlen elnöke
volt. A megyében már 11 német
nemzetiségi képviselőtestület
működött, amikor 1995 áprilisában létrejött az országos önkormányzat. A főorvos a kezdetektől tagja ennek a testületnek
is: dolgozott elnökhelyettesként,
ma tanácsnoki tisztet tölt be a

grémium „öreg bölények” frakciójában, ahol az egyetlen, aki
az első pillanattól kezdve tagja
az országos testületnek.
A szekszárdi német önkormányzat éléről idén leköszönő
Józan doktor szerint nem a pozíció, hanem az elvégzett munka számít. Feladatból pedig volt
elég... Az Európai Unió időszaka előtt sok segítséget kaptak
Németországból, elindulni is
csak Baden-Württenberg tartomány kormánya támogatásával
tudtak. Egy régi TSZ-iroda átalakításával hozták létre a mai
Szent István Ház elődjét, ahol
nappali ellátást biztosítottak az
újvárosi időseknek.
Ebben az időszakban alakult
meg a Magyarországi Német
Színház (DBU) is, amely először
a Babits művelődési házban talált otthonra, majd 1994-ban
mai helyére, az egykori Világ
Mozgó filmszínház széles összefogással felújított – a magyar és
a német kormány állta a mintegy 1 millió márkás beruházás
költségeit – épületébe költözött.
A Pünkösdi Fesztivált 1991ben indították útjára. Az első
rendezvényt még a Prométheusz
parkban tartották – havas eső
hullott májusban. Az érdeklődés
fokozatosan nőtt, s a rendezvény
végül 21 évet élt meg. Akadt

Székelyföldön jártak a Kolping diákjai
A Szekszárdi Kolping Iskola
35 tanulója három kísérőtanárral vett részt egy erdélyi
kiránduláson a közelmúltban
a „Határtalanul” pályázatban.
Számos csodálatos, a magyar
történelem kiemelkedően fontos helyén jártak, ahol az idegenvezető érdekes információkkal szolgált a nevezetességekről.
Az utazás első napján, Aradon a hősök emléke előtt tisztelegtek (képünkön), majd Lippán
– Csíksomlyó után a második
legfontosabb zarándokhelyen –
megtekintettek egy templomot,

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP
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végül felmentek és bejárták „magos Déva” várát. A kirándulás
második napján előbb Vajdahunyadváron megnézték Hunyadi

János kastélyát, majd Segesváron
sétáltak a város központjában,
ahol Petőfi Sándor szobrát és
Drakula emlékművét is látták.

olyan esztendő (1992), amikor
a német és az orosz nagykövet
sörözés közben itt beszélte meg
az aktuális politikai helyzetet…
A hagyományok ápolását
nem lehet elég korán kezdeni, a
nemzetiségi önkormányzatnak
pedig akkor van értelme, ha az
közfeladatot is ellát – folytatja dr.
Józan-Jilling Mihály. Ezért döntöttek 2005-ben az egykori 3. sz.
óvoda átvételéről, ahol már zajlott német nemzetiségi nevelés.
A leromlott állapotú intézményt
2008–2009-ben mintegy 200 ezer
eurós költségvetéssel felújították.
A 2000-es évek közepén idehaza
mindössze négy intézmény működött nemzetiségi önkormányzat fenntartásában, ezek egyike
volt a Wunderland ovi.
Józan doktor 2017 januárja óta nyugdíjas, de továbbra is
praktizál. Huszonöt év elnöki
teendő után az októberben újjá
alakult Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatban már
nem vállalt szerepet, de a munkát kipróbált emberek folytatják,
Farkas Pálné vezetésével. Azt
mondja, tervezetten fújt visszavonulót: „jó így, hogy az ember
nem haraggal, hanem derűs emlékezettel tekinthet vissza a múltra” – fogalmaz a főorvos, aki ha
megkérdezik, azért továbbra is
szívesen ad tanácsot…
- fl Az utazás során jártak a
Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál, a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpontba
ismerkedtek az intézménnyel,
az erdélyi tanulókkal együtt
néptáncoltak és fociztak. A hazautazás előtt még felkeresték
a tordai sóbányát, Kolozsváron Hunyadi Mátyás szobrát és
szülőházát is, de Nagyváradon
is megnézték a helyi nevezetességeket.
A Határtalanul pályázat
nagyszerű alkalmat kínált ahhoz, hogy az iskola diákjai
megismerhessék a határon túli
magyarság életét, és erősödjön
bennük a nemzeti összetartozás tudata.
SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Keresünk
Keresünk szekszárdi
szekszárdi munkavégzésre
munkavégzésre

Közelednek az ünnepek,
a forraltboros hűvös napok,
ezért a Németh János Pincészetben
ÁDVENTI FOLYÓBOR VÁSÁRT tartunk
2019. december 2. – december 20.
között!

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

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

december 9-től december 13-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

(04839)

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

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!

NYITVATARTÁS:

hétfőtől – péntekig 09:00–16:00 között
Németh János Pincészet Levendula utca (Iván-völgy)

Lágyított vízzel történő
mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
(04844)

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
✓ Külső mosás
✓ Kárpittisztítás
✓ Belső takarítás ✓ Klímafertőtlenítés

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

(04832)

HELYE:

RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

Friss hírekért,
képgalériáinkért
látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

(04834)

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

December 11.

December 12.

December 13.

Sárgaborsóleves
gazdagon

Májgaluskaleves

Francia
hagymaleves

Karalábéleves

Csontleves

Csokis
gombóc

Paradicsomos
húsgombóc,
főtt burgonya

Csirkepörkölt,
tészta,
savanyúság

Rakott
burgonya,
savanyúság

Székelykáposzta,
tejföl

Sárgaborsóleves
gazdagon

Májgaluskaleves

Francia
hagymaleves

Karalábéleves

Csontleves

parázsburgonya,
savanyúság

Lasagne

Natúr
sertésborda,
hagymás
tört burgonya,
savanyúság

Bakonyi
pulykaragu,
párolt rizs

Rántott
csirkemell filé
majonézes
kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1150 Ft

Rántott
csirkemell,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
csirkemell,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
csirkemell,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
csirkemell,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Rántott
csirkemell,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Sütőtökös
kacsamájrizottó,
pirított
gombákkal

Sütőtökös
kacsamájrizottó,
pirított
gombákkal

Sütőtökös
kacsamájrizottó,
pirított
gombákkal

Sütőtökös
kacsamájrizottó,
pirított
gombákkal

Sütőtökös
kacsamájrizottó,
pirított
gombákkal

„B”
Sörben sült
1250 Ft sertéscsülök,

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

(04831)

(04840)

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

December 10.

(04854)

Telefon:
+36–30/2888–458

Dr. Pere Tímea

December 9.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

MAGÁNRENDELÉS

MENÜ

„A”
1250 Ft

ÁLLÁSHIRDETÉS

BŐRGYÓGYÁSZATI

FELHÍVÁS

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

Rosé, vörös- és fehér cuvée borokat
kínálunk kimérve, egységesen
650,- Ft / liter áron.
3 literes kiszerelés: 1.950,- Ft
5 literes kiszerelés: 3.250,- Ft
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Karácsonyi ajándékcsomag szekszárdi
szépkorúak számára
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata karácsonyi csomaggal
kedveskedik azoknak az állandó lakóhelyű szekszárdiaknak, akik
2019. december 31-ig betöltik a 62. életévüket (1957. december 31.
előtt születtek) és regisztráltak.
A regisztrációt követően a csomagok személyi igazolvánnyal és
lakcímkártyával történő azonosítás után, vagy meghatalmazás birtokában vehetők át.
Az ajándékcsomagok átadására ütemezetten kerül sor, a jogosultak
vezetéknevének kezdőbetűje szerint besorolva, az alábbiak szerint:
• 2019. december 12-én 08:00–16:00 óráig: A–Cs kezdőbetűk
(a, á, b, c, cs)
• 2019. december 13-án 08:00–13:00 óráig: D–F kezdőbetűk
(d, dz, dzs, e, é, f)
• 2019. december 16-án 08:00–16:00 óráig: G–J kezdőbetűk
(g, gy, h, i, í, j)
• 2019. december 17-én 08:00–16:00 óráig: K–L kezdőbetűk
(k, l)
• 2019. december 18-án 08:00–16:00 óráig: M–Ő kezdőbetűk
(m, n, ny, o, ó, ö, ő)
• 2019. december 19-én 08:00–16:00 óráig: P–S kezdőbetűk
(p, q, r, s)
• 2019. december 20-án 8:00-13:00 óráig: SZ–ZS kezdőbetűk
(sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs)
Az átadás helye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 29–31.,
a Garay tér felőli bejáratnál.
További részletek a szekszard.hu oldalon.
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Fények az Adventi Ablakokban

A Szekszárdi Adventi Ablakok
játék három esztendeje töretlen népszerűségnek örvend a
megyeszékhelyen. A kezdeményezést lapunk munkatársa,
Gyimóthy Levente honosította
meg 2017-ben, s a játék lebonyolítását azóta Janó Attilánéval
közösen szervezi.
A kihívás lényege, hogy decemberben az adventi naptár
szerint számozott – esetleg ki is
világított – ünnepi kreációk díszítsék az utcákra nyíló ablakokat, minél egyedibb ötletekkel
színesítve a város közterületeinek hangulatát. Sorra bukkannak fel a szebbnél szebb ünnepi összeállítások, hogy ünnepi
díszbe öltöztessék a szíveket az
adventi várakozásban.

FOTÓ: SZV

Huszonnégy család mellett
idén 22 cég, intézmény vállalta, hogy adventi kompozícióval díszíti ablakait a karácsonyvárás időszakában.

Az első díszített ablak a Szekszárdi Nyitok Tanulási Központ
Béla király téri utcafrontján látható: a festett kompozícióban a
városi esemény időszakát is kiolvashatjuk. A soron következő
ablakok képeiről a Szekszárdi
Adventi Ablakok közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A szívet, lelket, szemet gyönyörködtető alkotások
díjazását januárban tartják. SZV
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Véradás advent
idején
Az Országos Vérellátó Szolgálat
Szekszárdi Területi Vérellátó az
alábbi napokon sok szeretettel
és tisztelettel várja önzetlen segítő szándékú véradóit:
• 12. 07., szombat08:00–12:00
• 12. 09., hétfő 08:00–17:00
• 12. 16., hétfő 08:00–17:00
• 12. 23., hétfő 08:00–15:00
• 12. 27., péntek 08:00–12:00
A fent felsorolt napokon sütéshez való ajándékcsomaggal
várjuk véradóinkat.
• 12. 31., kedd
08:00–12:00
Egy üveg minőségi pezsgővel
köszönjük meg az egész évi önzetlenséget.
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Állomás
minden dolgozója áldott, békés
karácsonyi ünnepeket kíván!

Felhívás
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége és a Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy december 16-án (hétfő)
6:30 és 8:00 óra között füstöltáru és fűszer árusítást tart,
valamint használt ruhákat oszt.
Minden rászorulót várnak!

December 1-jei rejtvényünk megfejtése: Zilahy Lajos, Halálos tavasz
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését december 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Advent második vasárnapja

„A világosság a sötétségben
fénylik…” 
(Jn 1,5a)

Borongós, havaseső-latyakos tegnap
után verőfényes, didergetően vidám
napon írom soraimat, s az oly távolinak tűnő, mégis rohammal közeledő
ünnepre gondolok. Sötétség és fény,
ború és ragyogó fényözön olyan idegennek tűnik, pedig milyen sokszor
éljük meg egymáshoz közel a kettőt,
sőt olykor egyszerre.
Különórás logisztikám pillanatnyi, türelmetlen várakozása közben
egyszer csak karácsonyi melódia
kígyózik végig a zeneiskola folyósóján, s vesz lakozást lelkem mélyén,

hogy életre keltse a benn szunnyadó
öröméneket. Sietős függönyhúzás
közben egy pillantás a ködös tájra, s messziről egy fényfüzér távoli
fénye mosolyt csak arcomra. Sötét,
nyűgös reggelen ébredő tekintetem
mosolygós szempárba botlik, s fény
fedi máris a ködös hajnalt. Néma
gyászom belső világában egy kedves
emlék kicsiny fénye átszínezi a fájó
percet. Ó, Istenem! A világosság valóban fénylik minden sötétségben!
Jó látni a házfalakon, fákon felcsillanó fényfüzérek sokaságát – hangulatos, kedves, várakozással teljes. S
én elgondolkodom: nálunk hova is
kellene kifüggeszteni? S valahol belül

csikorog az ellenállás – minek aggassam tele külső falaimat, ha nem látom, amikor benn vagyok?! Minek világoljak, ha benn még nincsen fény?!
S keresem az otthon fényét, a fény
otthonát itt benn – nálunk, nálam,
házamban, s lelkemben, hiszen az
olyan intim, olyan saját. S ahogy át
és átvilágítja belső világunkat a fény
meleg sugara, s ébred - éled az igazi
világosság, utat nyit és teret tölt, indul
mások felé is. S talán a nagy fénymámorban kicsiny fényem átmelegíthet
más szívet is majd…
Így, egészen bentről indul el, a szív
beragyogott titkából, rejtekéből az
a világosság is, mely évezderek óta

vágyakozik arra, hogy teljes ragyogással áthassa ezt a világot gyógyítva, tisztítva, szeretve azt. S különös,
csodamódon apró – olykor pislogó
– égőcskék által ajándékozza fényét
e világban. Sokszor alig lehet észrevenni a kívülre aggatott fényözönben
– mégis világít. Mert ha elmúlik karácsony, a fényfüzérek visszasüllyednek a dobozokba, de a szív mélyéről
világító igazi fény nem alszik ki. S
ha jön az igazi sötét, az ünneptelen,
dísztelen idő, igazzá válik a régi szó:
„A világosság a sötétségben fénylik…”
Legyen hát szépséges Adventünk –
amikor növekedni tud a bennünk is
megszülető Világosság! Ámen!

Kaszóné Kovács Karola,

református lelkipásztor

2019. december 8.

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.

(04856)

Gemenc Judo: láthatáron az új bajnokjelöltek

Még van lehetősége intenzíven
szakmát szerezni a KISOSZNÁL
• Élelmiszer-,
vegyi áru eladó
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Szakács
• Pincér
• Cukrász
• Konyhai kisegítő

34 341 05
35 341 01
34 811 05
34 811 04
34 811 03
34 811 01
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

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 (04855)

DIVAT

7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8.

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

Boldog karácsonyt CR7 (Cristiano Ronaldo)
kívánunk minden kedves
férﬁ fehérneműk
vásárlónknak!
(04843)

KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁR!

LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ!
Cetelem áruhitel lehetőség

LÁNCFŰRÉSZ 135

• Lökettérfogat 40,9 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

LÁNCFŰRÉSZ 120

• Lökettérfogat 38 cm³
• Teljesítmény 1,4 kW

ÚJ

54.900,- Ft
Játék láncfűrész 9.590,- Ft

Játék lombfúvó 7.990,- Ft

79.900,- Ft

LÁNCFŰRÉSZ 435
• 40,9 cm³
• 1,6 kW
• 15” vezetőlemez
• 4,2 kg

Játék
fűnyíró
16.900,- Ft
Játék fűkasza 8.990,- Ft

119.900,- Ft

Akciós ajánlatunk
december 9-től
december 31-ig,
illetve a készle
erejéig érvényes.

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

(04850)

Három évvel ezelőtt újra indították a tehetséggondozó
programot a Szepesi József
és fia, Dávid irányította szekszárdi Gemenc Judo Klubnál.
A gyerek korcsoport „mas�szájában” újra rá kellett lelni
azokra a cselgáncsozókra,
akik az új generáció kirakatemberei lehetnek.
Jelentjük: megvannak a jelöltek.
A fiúknál a diák korcsoportban
már bizonyított két versenyző,
Hilbert József és Sárosdi Ákos
első éves serdülőként is kiemelkedett a korosztályából. Előbbi
néhány héttel ezelőtt megnyerte
a serdülő B országos bajnokságot, míg a „kis” Sárosdi ugyanitt
ezüstérmes lett. Mivel a szekszárdi borász dinasztia legifjabb
sarja technikai képzettsége alapján a bajnoki cím várományosa
volt, ma sem tud igazán örülni
az ezüstnek – noha tehetné… A
fináléig mindenkit elsöpört az
útból, ám ott egy szerencsétlen
mozdulat a győzelmébe került.

„Ki akartam emelni ellenfelemet, és a mozdulatsor végén
magamra húztam” – mondja
keserű szájízzel Ákos, majd
hozzáfűzi: mostantól a kontratechnikákat és a kiemeléseket
minden edzésen sulykolni fogják. Sárosdit az elmaradt aranyért némiképpen kárpótolta
az egy évvel idősebbek között,
a serdülő A bajnokságon elért
ötödik helye. Jó úton jár, és már
most megfogadta: a következő

Sporthírek
Asztalitenisz. Az ifjúsági fiúk
országos TOP 24 asztalitenisz
versenyét Győrött rendezték
az elmúlt hétvégén. A versenyen a Yorgos SE a 12 éves
tehetsége, Kizakisz Nikolaosz
az előkelő 9. helyen végzett a
jóval idősebbek alkotta 24 fős
mezőnyben. A versenyzőket
hatos csoportokba sorsolták,
majd a csoportmérkőzések
után az első két helyezett a bajnoki címért, a 3-4. helyezettek
a 9-16. helyért folytathatták.
Kizakisz két győzelemmel a
3. helyen zárt a csoportjában,
majd a „B” döntőben öt mérkőzést vívott meg sikerrel. A
kilencedik helyért 46 ranglista
ponttal gazdagodott.
Kézilabda. Rangadót nyert a
Szekszárdi FGKC női kézilabda csapata az NB II Délnyugati
csoportjában. A Fekete Gólyák

nagy akarással játszottak, s miután a második félidőben jól
is védekeztek, így négy gólos
hátrányból fordítottak (27-25).
Tabajdi Ferenc edző csapatából
Nagy Sz., Tóth B., Fehér T. és
Reisch G. is jó teljesítményt
nyújtott. A harmadik helyen
álló FGKC vasárnap a szomszédvár Tolna otthonában lép
pályára (kezdés 18:00 órakor).
Kosárlabda. Öt pontos vereséget szenvedett az Atomerőmű KSC Szekszárd az
NB I A-csoportos bajnokság
legutóbbi játéknapján a fővárosban. A 17 pontos McCall
vezette KSC 71–66-ra maradt
alul az NKE Csata otthonában.
A szekszárdiak csütörtök este,
lapzártánk után az Európa
Kupa csoportkörének utolsó
fordulójában a német Keltern
vendégeként léptek pályára.

országos bajnokságán (is) az
aranyért fog küzdeni.
Csapattársa, Hilbert József számára három sikeresen megvívott
meccs kellett a bajnoki címhez.
Az egyiken legnagyobb riválisa
került az útjába, de a híres „gemences” lábtechnikák alkalmazásával megoldotta, és a fináléban is esélyesként lépett tatamira.
– Előbb egy bokadobással,
majd egy combdobást megkontrázva szereztem vazaarit,

ezekkel nyertem” – pörgette
vissza az aranyhoz vezető út legfontosabb momentumait Hilbert. Természetesen ő is elindult
az egy évvel idősebbek között is,
ahol ezúttal egy hetedik helyre futotta. A sportoló korábban már bizonyított a serdülő
A-ban: a Győrben megrendezett
Európa Kupán ötödikként zárt.
Három éve indult a női dzsudó a szekszárdi klubnál. Az
egyesületi pontversenyben már
„besegítenek” a lányok: Vaskó
Kamilla bronzérmesként zárt
az ob-n, Trunk Zita pedig a felnőtt másodosztályú országos
bajnokságon végzett a második
helyen. Mindkét sportolóval
a juniorok és a felnőttek között is komoly tervei vannak a
Gemenc JK edzőinek, akik felettébb örülnek egy tehetséges
kislány, Pető Léna (a legendás
szekszárdi sportorvos, Pető
Gyula unokája – A szerző) fejlődésének, aki idén az egy évvel
idősebbek között (Diák B) nyert
országos bajnokságot.  B. Gy.

Szemerei, az év junior atlétája
A Magyar Atlétikai Szövetség november 29-én tartotta
meg szokásos év végi gálaestjét, amelyen az idei év legjobb férfi junior atlétájának
a Szekszárdi Sportközpont
sportolóját, Szemerei Leventét választották.
Szemerei fantasztikus eredményeket ért el a nemzetközi
és hazai versenyeken: a junior
Európa-bajnokságon 3000 méteres akadályfutásban elért 4.
helyezése és egyéni csúcsa után
megnyerte az idei felnőtt magyar
bajnokságot és Szuper Liga döntőt is, majd az első felnőtt válogatottságán egyéni csúcsot futott
a Csapat Európa Kupán. Az elismerés értékét emeli, hogy hosszú
idő után sikerült újra középtávfutónak elnyerni a díjat, a nemzetközileg is komoly erőt képviselő
dobó szakág képviselői előtt.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Sárszeg Áfész és Pannon Market Zrt.
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2019. december 8.

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2018.
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Edzője és mentora, Szőke
Gergő legnagyobb örömére
sikerült átmenteni a Németh
Gyula által megkezdett szekszárdi futó hagyományokat.
Levente idei eredményét is segítette, hogy az egykori szekszárdi
mesterrel három hetet tölthetett
magaslati edzőtáborban, amiért
a mai napig hálás.
- rp -
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Szekszárdi Advent

2019. december 8–22. | Szekszárd, Szent István tér
Ünnepi vásár: minden nap
10:00–19:00 óráig.
2019. december 8. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond
Sefcsik Zoltán, evangélikus
lelkész
• Matók Ákos zenés karácsonyi
műsora.
2019. december 13. (péntek)
| 17:00 | A Csurgó zenekar interaktív, karácsonyváró gyermekkoncertje.
• Vendég: Gryllus Vilmos.
2019. december 14. (szombat)
| 17:00 | Radnai Erzsébet karácsonyi műsora.
2019. december 15. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond Fodor Péter, baptista lelkipásztor.

• A Szívküldi Dalkör karácsonyváró műsora.
| 17:30 | Tücsök Zenés Színpad
adventi műsora.
2019. december 20. (péntek)
| 17:00 | A Szekszárdi Muslinca
Kórus műsora.
| 17:30 | Kovács Gergő karácsonyi műsora.
2019. december 21. (szombat)
| 17:00 | A Szekszárdi Magyarnóta Klub műsora.
| 17:30 | Helfenbein Dávid műsora.
2019. december 22. (vasárnap)
| 17:00 | Egyházi áldást mond
Gyurkó Donát Sámuel, metodista lelkész.
• A Magnificat Katolikus Kórus műsora (Nagydorog).

AGÓRA MOZI
December 08., vasárnap
– december 11., szerda
15:00 | Pamacs, a Mikulás
kis rénszarvasa
17:00 | Egy esős nap
New Yorkban

19:30 | Charlie angyalai
December 12., csütörtök
– december 14., szombat
15:00 | S arkvidéki akció
17:00 | S eveled
19:30 | Családból is megárt a sok

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS
KÖZPONT:
• December 24–26.: ZÁRVA
• December 27–30.: 08:00–18:00
• December 31.: csak az Agóra
Mozi üzemel 10:00–17:00 óráig.
• Január 1.: csak az Agóra Mozi
üzemel 10:00–17:00 óráig.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45.
§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Polgármesteri

MŰVÉSZETEK HÁZA:
Rendezvényekhez igazodóan,
illetve előzetes egyeztetés szerint.
Digitális Jólét Program Pont:
• December 23. – Január 1.:
ZÁRVA

Hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóságára,
igazgatóságvezető munkakör
betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. december 09. (hétfő)
08:00–12:00, Bödő terem
Hordozó Klub vására
Várunk Benneteket szeretettel az első Téli Kézműves
Vásárunkra a Szekszárdi Babahordozó Klub és Mosható
Pelenka Klub szervezésében.
Felnőtt jegyár: 500 Ft. A vásárral párhuzamosan a babahordozó klubot a szokásos helyén,
a játszószobában tartjuk.

Vassné Ill Teréz kiállítása. A
tárlat 2020. január 4-ig látogatható.
A belépés díjtalan.

2019. december 14. (szombat)
11:00 és 15:00 – Színházterem
Kicsi Gesztenye Klub
Ünnepi Zenés Mesejáték.
Karácsonyi hangulatban a Kicsi Gesztenye Klub! Csodás
ünnepi hangulat és a máskor
nem hallható Fehér Karácsony
2019. december 09. (hétfő) című dalunk is vár! S persze
Télapó is tiszteletét teszi az
17:30 – Csatár terem
előadáson. Az előadás két éves
Tari Annamária előadása
Tari Annamária: „Generáci- kortól ajánlott.
Jegyárak: 2.990,- Ft – 4.490,- Ft.
ók egy munkahelyen – a lojalitás és bizalom szerepe” című 2019. december 14. (szombat)
előadása.
18:00 – Művészetek Háza
A belépés díjtalan.
A Szekszárdi Kamarazenekar

jubileumi hangversenye
A 35 éves Szekszárdi Kamarazenekar jubileumi hangversenye. Műsoron: Händel,
Vivaldi és Boccherini művei.
Közreműködik: Kocsis Andrea hárfaművész. Művészeti
vezetők: Kovács-Buzás Márta
2019. december 10. (kedd) és Földesi Lajos.
10:00 és 14:30 – Színházterem
A belépés díjtalan.
Hópihécske
Óvodás bérlet és Kisiskolás 2019.december15. (vasárnap)
plusz bérlet. Nyitrai Brigitta: 09:00–13:00 – Márványterem
Hópihécske című színházi Karácsonyi Kincsesház
Gyermekműsor mellett a
előadása.
résztvevők színes és izgalmas
Jegyár: 1.000,- Ft.
karácsonyi ajándékokat és dí2019. december 10. (kedd) szeket készíthetnek, és idén
18:00 – Művészetek Háza
sem maradhat el a mézeskaPTE Ének kamaraest
lács-sütés sem. Palinta TársuA Regionális Kamarakon- lat: Karácsonyi csillagok című
cert-sorozat előadása. Fel- műsor. Interaktív családi konlép: Wiedemann Bernadett, cert sok zenével, bábozással,
Liszt-díjas operaénekes és mozgással, játékkal.
növendékei: Kiss Dea, MajerJegyárak: 1.000,- Ft, 4 éves
csik Júlia, Sóki Richárd, Takács kor alatt: 500,- Ft.
László, Tóth Mónika, Wilhelm
Adrienn. Az est zongoraművé- 2019.december15. (vasárnap)
sze: Körtesi András. A hang- 19:00 – Színházterem
verseny a Potenton Alapítvány ExperiDance: Cinderella
A Cinderella egy gyermeés a PTE, valamint a szekszárdi
kekhez
szóló örökmese és
Babits Mihály Kulturális Közegyben
egy
nagyszerű családi
pont közös szervezésében vamesemusical-színház
is. Az
lósul meg.
ismert
Hamupipőke
történet
A belépés díjtalan.
ezúttal az ExperiDance saját
2019.december12. (csütörtök) felfogásában, tánc- és mese17:30 óra – Bakta galéria
musicalként kel életre.
Jegyárak: 8.900,- Ft – 9.500,- Ft.
Mesélő selyem
2019. december 09. (hétfő)
14:30 – Színházterem
Hópihécske
Kisiskolás bérlet. Nyitrai
Brigitta: Hópihécske című
színházi előadása.
Jegyár: 1.000,- Ft.
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Értesítés vízmérő leolvasásról – 2020. január
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V.
Víziközmű Zrt. az alábbi Szekszárdi társasházakban vízmérő
leolvasást és ellenőrzést végez
a mellékelt olvasási ütemezés
szerint.
A Szolgáltató kérése, hogy a
tájékoztatóban megadott időpontban biztosítsák a lakásba
történő bejutást és a vízmérő(k)
hozzáférhetőségét a leolvasás
elősegítése érdekében.
Együttműködését köszönjük!
2020. január 02. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Alisca u. 1–14., 16–17.; Napfény
u. 18., 20., 22.
2020. január 02. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Alisca u. 18–20., 22., 24., 26.,
28., 30., 34., 36., 38., 40., 42.,
44., 46.
2020. január 03. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Székely B. u. 1–3., 19., 21., 35.,
37., 41.; Zöldkert u. 2., 4., 6., 8.,
10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24.
2020. január 06. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Barátság u. 25–26., 39.; Cseri J.
u. 114.; Május 1. u. 1–4.; Ybl M.
ltp. 5–7., 12–14.

2020. január 08. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Béri B. Á. u. 60., 62., 63., 65–78.,
80., 82.
2020. január 08. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Béri B. Á. u. 91., 93., 95., 99.,
101., 103., 105.
2020. január 09. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Béri B. Á. u. 115., 117.; Honvéd
u. 15., 17., 19., 21., 23., 25.; Kossuth L. u. 10., 13., 14., 23., 27., 48.
2020. január 09. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Kiskorzó tér 3., 18., Szent L. u.
19., Széchenyi u. 18., 26., 28.,
32., 34., 42–43., 45., 47., 49., 55.,
59–62.; Táncsics u. 7., 44., 46.
2020. január 10. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Bakony u. 6., 8., 10., 12.; Csapó
D. u. 12., 14.; Esze T. u. 17.;
Kadarka ltp. 1–16., 66.; Klapka
ltp. 1., 3–7.
2020. január 13. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Alkotmány u. 1–6.; 8–13.; 15.,
17., 19.; 31.; 33–34.; 36., 38–
39.; 41., 43., 45., 47.
2020. január 13. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Bottyán-hegyi ltp. 1., 3., 5., 7.,
9., 11., 13., 15., 17., 19.

2020. január 06. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Bezerédj u. 24., 28., 30., 32.; Béla
király tér 5., 7.; Flórián u. 1–5.;
Garay tér 12., 14., 16., 18.; Mérey u. 3., 43., 45.; Várköz 7.

2020. január 14. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Wosinsky ltp. 8–29.

2020. január 07. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Béri B. Á. u. 4–6., 8–10., 12., 14.,
16., 18., 20., 22–24., 28., 30.

2020. január 14. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Bajcsy-Zs. E. u. 1., 3., 5., 9–11.;
Wosinsky ltp. 30–32., 35–37.

2020. január 07. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Béri B. Á. u. 32., 39., 41., 45.,
47., 49., 51., 53., 55., 57–59.

2020. január 15. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Holub J. u. 1–4.; Mészáros L. u.
1., 3., 5., 7., 11.

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

2020. január 15. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Arany J. u. 4., 13., 23.; Jókai u.
2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16.,
18., 20., 22.; Perczel M. u. 1., 3.;
Mikes u. 1., 3., 5., 7., 9., 11., 24.;
Találka tér 4.
2020. január 16. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Tartsay ltp. 1–6., 7–9., 10–36.
2020. január 16. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Csaba u. 13–14.; Mátyás király u.
6., 8., 16., 18.; Tartsay ltp. 47–54.
2020. január 17. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Hunyadi u. 1–3., 6., 10., 12.; Luther tér 3., 5.; Tartsay ltp. 37–46.
2020. január 20. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Kölcsey ltp. 1–14., 26–27.
2020. január 20. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Csokonai u. 3., 5., 7., 9., 11., 13.;
Kinizsi u. 18.; Szent I. tér 18.;
Tinódi utca 10–13.; Toldi utca
1–5., 8., 10.
2020. január 21. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Kőrösi Cs. S. u. 4., 6., 8., 10–14.,
16., 18., 39., 41.
2020. január 21. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Herman O. u. 1–7., 12., 27., 29.,
31., 33., 35., 37.

2020. január 23. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Csalogány u. 1–14.; Csatári u.
1., 3., 47–52.; Dr. Hirling Á. u.
1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15.
2020. január 23. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Árnyas u. 3.; Árok u. 1., 3., 5.;
Csalogány u. 15–24.; Dr. Nagy
I. u. 8.; Dr. Tóth L. u. 9.; Fagyöngy u. 7.; Magyar S. u. 5.;
Otthon u. 37.
2020. január 24. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Szent-Gy. A. u. 2., 4., 6.; Wesselényi u. 2–13.

Szekszárdi
Vásár
Országos Állat- és
Kirakodóvásár, Autóvásár

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.

2020. január 22. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Dienes V. u. 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14.,
16., 18., 20.; Semmelweis u. 2–3.
2020. január 22. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Bartina u. 3.; Erkel F. u. 6., 8.; Jedlik Á. u. 1–8.; Létay M. u. 9–10.;
Liszt F. tér 2.; Palánki út 3.; Pollack M. ltp. 1–10., 22., 26., 28., 32.

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.
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Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnőttek vérvételét!
| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |
mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia

vizsgálati csomag
• Pajzsmirigy-kivizsgálás
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok

• PSA-szűrés

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

genetikai szűrése

(04835)

(04830)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

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

GYORSSZERVÍZ!

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

Dugulás
elhárítás!

Legszebb ajándék
az ékszer!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(04833)

AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZAKÜZLET SZERVIZ

A minőség
garancia!

• Önindítók, generátorok
és alkatrészeik
• Benzinpumpák,
gyújtásalkatrészek
• Kapcsolók, érzékelők
• Szerelési anyagok

Aranyműves
Ékszerboltok
Szekszárd

NAGY AUTÓVILLAMOSSÁG
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 24.
(Non Stop autómosó mellett)

Telefon: 74/416–869, 74/512-164

(04852)

• Széchenyi u. 32.
– belvárosi ékszerüzlet
• Kölcsey ltp. 2. – 160-as alatt
• Tesco üzletsor
• Interspar áruház
(04845)

