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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ajándékok
Szekszárd város önkor-
mányzata – mintegy 10 mil-
lió forint értékű – élelmi-
szer-csomagokkal, illetve 
utalványokkal segít az idő-
seknek és a rászoruló csa-
ládoknak szebbé és meg-
hittebbé tenni a karácsonyi 
ünnepeket. → 3. és 6. oldal

Évértékelő
„Meghatározó, hogy meg-
erősítsük a családokat, a vá-
rosi közösségeket” – mondta 
lapunknak adott év végi in-
terjújában Ács Rezső. A pol-
gármester szerint mérlegre 
kell tenni mindent, hiszen 
csak annak tükrében fordul-
hatunk az új esztendő felé.
 → 5. oldal

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!

Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkat tartja kezében, lapunk legközelebb 

2018. január 14-én jelenik meg.
Addig is kövesse velünk a szekszárdi eseményeket

közösségi oldalunkon:
www. facebook.com/szekszardivasarnap
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Az igazi ajándék
Minden évben, szenteste 

Apám, Hugi és én nyakunkba 
vettük a várost, elindultunk 
meglátogatni a Nagymamá-
kat. Szinte csak mi jártunk az 
utcán. Szótlanul lépkedtünk 
egymás mellett és hallgattuk, 
ahogyan ropog a hó a lábunk 
alatt. A lábnyomunk vizsla-
tását megtörve néha feltekin-
tettünk és néztük, ahogy a 
panelházak 
a b l a k á b a n 
vidám ala-
kok jelennek 
meg egy-egy 
f é n y f ü z é r -
rel a kezük-
ben. Néztük, 
ahogy mások 
k é s z ü l n e k 
az ünnepre. 
Mindig nagy 
volt a sürgés-forgás: itt-ott 
már „kikukucskált” az ab-
lakon egy-egy feldíszített fa, 
körülötte gyerekek álltak szü-
leikkel és talán énekelték a 
„mennybőlazangyalt”.

A húgommal mindig cso-
dás izgalommal a szívünk-
ben vártuk ezt a városi sétát, 
mert tudtuk: a Nagymamák 
meglátogatás után otthon is 

megszólal majd a kis kerámi-
acsengettyű. A nagyszülőknél 
kiosztott csókok és elfogyasz-
tott mézespuszedlik után 
szinte futva indultunk haza a 
karácsonyi csendben. Az ajtón 
belépve már dobtuk is le a sap-
kát, sálat és vártuk, hogy Anya 
és két nagyobb testvérünk vég-
re csengessen. Az előszobaajtó 
üvegén át láttuk, ahogy a szo-

bát megtölti 
lágy, meleg 
fénnyel a mi 
fánk. Egyszer 
csak megszó-
lalt a kis ke-
rámiacsengő: 
a kis harang-
nyelv csilin-
gelve szaladt 
jobbról balra, 
majd kör-

be-körbe. Beléphettünk a szo-
bába, amelyet már betöltötte a 
fenyő és a narancs illata. Anya 
porcelán teáscsészéjében gő-
zölgött tea, a karácsonyfa ránk 
ontotta fényét.

Mi már akkor tudtuk: nem 
számít, milyen ajándékok so-
rakoznak a fa alatt, a lényeg, 
hogy kik állják körbe.

 M. Wessely Judit

Ajándékot vittek az otthonba

Kakaós és lekváros palacsinta il-
lata töltötte be a Mérey utcai idő-
sek otthona étkezőjét december 
13-án délután. Egy közel évtize-
des hagyománynak eleget téve 
ugyanis Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere és dr. Haag Éva 
alpolgármester palacsintát sütött 
előtt a lakóknak. A városvezető 
rutinos mozdulatokkal sütötte, 
forgatta a tésztát, míg dr. Haag 
Éva a kedvelt édesség ízesítésben 
jeleskedett. Nem érkeztek üres 
kézzel a palacsintázásra a város-
vezetők: az otthon lakói ugyanis 
tőlük vehették át azt a csomagot, 
amelyet az önkormányzat állított 
össze a hatvankét év feletti szek-
szárdiaknak.

Rottenbacher Ádám, a szek-
szárdi Szociális Központ igazga-
tója lapunk kérdésére elmondta, 
az idősek otthona Kadarka utcai 
és Mérey utcai két épületében 
összesen mintegy 110 szépko-
rúról gondoskodnak kollégáival. 
A karácsonyi készülődés jegyé-
ben a jövő csütörtökön ünnepi 
műsort tartanak mindhárom 
helyszínen, szentmisével, kö-
zös énekléssel, és természetesen 
ajándékot is kapnak a lakók. Az 
igazgató hozzátette: karácsony-
kor a gyermekek, unokák fel-
keresik az otthonban lakó idős 
(nagy)szülőket, s akit lehet, ha-
zaviszik az ünnep idejére. 
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NÉVNAP–TÁR
December 17. (vasárnap) – Lázár, Olimpia
Lázár: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten a segítőm.
Olimpia: görög eredetű; jelentése: égi, mennyei, isteni.

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

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

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

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

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

December 23. (szombat) – Viktória, Niké
Viktória: latin eredetű; jelentése: győzelem.
Niké: görög eredetű; jelentése: győzelem.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 17.
(vasárnap)

December 18.
(hétfő)

December 19.
(kedd)

December 20.
(szerda)

December 21.
(csütörtök)

December 22.
(péntek)

December 23.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap
max. 4o , min. -21

közepsen felhős
max. 4o , min. -3o

hószállingózás | kb. 1 cm hó | 
hidegfront
max. 3o , min. -3o

erősen felhős 
max. 2o , min. -4o

hószállingózás | kb. 1 cm hó
max. 3o , min. -3o

erősen felhős
max. 4o , min. -2o

hószállingózás
max. 2o , min. -2o

Zökkenőmentesen zajlik a csomagosztás
Az első két napban a terve-
zettnek megfelelően mint-
egy ezer szekszárdi nyugdí-
jas vette át a megyeszékhely 
önkormányzata által össze-
állított karácsonyi csomag-
ját – tudtuk meg Ács Rezső 
polgármestertől a témában 
szerda reggel tartott sajtótá-
jékoztatón.

A Garay tér és a Széchenyi utca 
sarkán – az egykori Hungária 
Biztosító épületében – december 
11. és 19. között adják át a csoma-
gokat a november végéig regiszt-
rált közel három és félezer 62 év 
feletti szekszárdi polgárnak.

– A tésztát, kekszet, csokit, 
kakaót, teát és kávét is tartal-
mazó, egyenként 2000 Ft értékű 
karácsonyi csomagok átvétele 
szervezetten, zökkenőmente-
sen zajlik – mondta a polgár-
mester. – Az időskorúak a szá-
mukra megadott napon, reggel 

8 és 16 óra között, fennakadás 
nélkül juthatnak hozzá az ön-
kormányzat ajándékához, csak 
a maguk, vagy az őket megbízó 
lakcímkártyáját kell bemutatni 
az ügyintézőknek. A város-
ban működő nyugdíjas klubok 
maguk juttatják el tagjaiknak a 
csomagokat, míg az idősek ott-
honába én viszek belőlük.

A város szeretne hagyományt 
teremteni a karácsonyi csoma-
gok ajándékozásából – tette 
hozzá Ács Rezső. A közgyűlés 
ennek érdekében módosította 
szociális rendeletét, a hivatal 
pedig közbeszerzésen választot-
ta ki az összesen 7 millió forint 
értékű csomagokat elkészítő 
vállalkozást.  - fl -

Az újvárosi társaskör tagjai is kaptak ajándékot 
Idén mintegy 3500-an je-
lentkeztek az önkormányzat 
időseknek szánt karácsonyi 
csomagjának átvételére. Kö-
zülük százan a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Tár-
saskör tagjaként vehették azt 
át december 13-án dr. Haag 
Éva alpolgármestertől és Ács 
Rezső polgármester a Szent 
István Házban.

Az ünnepi rendezvényhez a 
Szent Rita Katolikus Óvoda 
„Mackó” csoportjának csemetéi 
szolgáltattak színvonalas betle-
hemi műsort, Bognár Cecilné és 
Kissné Dékány Ágnes óvodape-
dagógusok felkészítésében.

Mint arról köszöntőjében a 
polgármester említést tett, a 
katolikus óvoda immár negyed 
százada létezik Szekszárd okta-
tási rendszerében. Külön öröm, 
hogy az intézménybe – de a 
Szent József Katolikus Iskola-
központba is – mind többen 
íratják be gyermekeiket, felis-

merve, mennyire lényeges az 
ott folyó munka.

Ács Rezső kiemelte: a megye-
székhely önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy egész évben 
támogassa az önkéntes munkát 
végző civil szervezeteket. Jó 
példa erre a Szekszárd-Újváro-
si Római Katolikus Társaskör, 
hiszen egész évben, megannyi 
programmal várja tagságát, erős 
kohéziós, összetartó erőt képvi-

selve a városban. „Ilyen kis kö-
zösségekből épül fel a település 
nagyobb közössége is, szilár-
dítva azt az összetartást, amely 
a város jelenének, jövőjének 
érdekét szolgálja” – hangzott el. 

Az adventi időszak kicsit 
mindig más jelleggel bír a kö-
zösségekben, családokban, hi-
szen az elmélyedés, számvetés 
időszaka ez – jelezte Ács Rezső. 
A város idén a karácsonyi ün-

nepekre gondolva úgy döntött, 
valamennyi 62 éven felüli idős 
polgárának ajándékcsomaggal 
kedveskedik. A csomagokat 
igyekeztek a szervezők úgy ösz-
szeállítani, hogy egy-egy család 
minden tagjának megfelelő tar-
talommal bírjon. Az akcióval 
a városvezetés meghittebbé kí-
vánja tenni a Karácsonyt az idő-
sek számára – hangsúlyozta Ács 
Rezső, megköszönve egyúttal a 
Társaskör 2017-es tevékeny-
ségét, kívánva mindenkinek 
boldog karácsonyi ünnepeket 
és egészségben gazdag újesz-
tendőt.

A Társaskör részéről Horváth 
Jánosné általános elnökhelyet-
tes fejezte ki köszönetét a cso-
magokért, melyekben egyebek 
mellett narancs, bor, kuglóf, 
barackbefőtt, szaloncukor, va-
lamint kávé is került. Külön 
méltatta azt a mintegy tizenöt 
fős csapatot, akik az ajándékok 
előkészítésében jeleskedtek.  

 Gy. L.

Támogatók
Szekszárd önkormányzata és a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
szponzori fogadásra invitálta a 
városi nagyrendezvényeket tá-
mogató vállalkozások képviselőit.

A Művészetek Házában tartott 
esten Ács Rezső polgármester 
megköszönte, hogy sok cégnek 
fontos a társadalmi felelősségvál-
lalás. A városvezető reményét fe-
jezte ki, hogy a jövőben újabb lo-
kálpatrióta vállalkozások válnak 
támogatóvá. A polgármester el-
mondta: egy 200 milliós TOP-os 
forrásból bővül a rendezvények 
infrastruktúrája. Zsikó Zoltán, a 
kulturális központ ügyvezetője 
mozgalmasnak és sikeresnek ne-
vezte a 2017-es évet, és hasonló-
an pezsgő, vendégekben és (sztár)
fellépőkben gazdag esztendőt kí-
vánt mindenkinek. Hozzátette: 
egységes platform létrehozására 
törekednek a kulturális élet sze-
repelőivel, hogy a rendezvények 
erősítsék egymást.  SZV
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„Meghatározó, hogy megerősítsük a családokat, a városi közösségeket”
Az év vége a számvetés, a 
visszatekintés időszaka. Mér-
legre kell tennünk mindent, 
hiszen csak annak tükrében 
fordulhatunk az új esztendő 
felé. ÁCS REZSŐ polgármes-
terrel beszélgettünk.

– Polgármester úr! Ha két mon-
datban kellene megfogalmaznia, 
miként tekint vissza 2017-re, 
melyik lenne az a kettő?

– Egyértelműen azzal kezdhe-
tem, hogy sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött. Ugyanakkor 
nyilván nem állíthatom, hogy 
mindent elvégeztünk, amit sze-
rettünk volna, hiszen még sok fel-
adat van előttünk, de a fő törek-
véseket, a legfontosabb kitűzött 
célokat sikerült jól megfogalmaz-
nunk és ezekben előrelépnünk.

– Milyen korosztályokat érin-
tettek leginkább ezek a célok?

– Mindenekelőtt a szekszár-
di gyerekek számára szerettünk 
volna jobb körülményeket te-
remteni. Célunk, hogy intézmé-
nyeinkben, a bölcsődékben, az 
óvodákban, az általános és kö-
zépiskolákban olyan feltételeket 
alakítsunk ki, mely körülmények 
között már a gyerekek saját tehet-
ségén múlik, hogy mivé lesznek a 
későbbiekben. Ezen belül kiemel-
ten kezeltük a sport kérdését. El-
indítottunk egy programot, ami 
az óvodáknál kezdődött: ott ala-
kítottuk ki az első műfüves pályá-
kat, ezt vittük tovább az általános 
iskolák szintjére. Szeretnénk, ha a 
gyerekek már az óvodában meg-
éreznék a mozgás örömét, és az 
általános iskolákban ugyanezek a 
feltételek várnák őket.

És ha már a feltételeknél tar-
tunk: az évet azzal kezdtük, 
hogy valamennyi iskolai étkez-
dében lecseréltük a bútorokat, 
a Dienes iskolában pedig új ét-
kezőt alakítottunk ki – átadva 
a múltnak a korábbi, méltatlan 
körülményeket.

– Úgy tapasztalni: nemcsak az 
intézmények falain belül, hanem 
azon kívül is sok figyelem kíséri 
a legfiatalabbakat.

– Igen, idén például második 
alkalommal rendeztük meg a 
Háry János Mesefesztivált – egy-
re nagyobb érdeklődés mellett. A 
rendezvényen magam is mesél-
tem, mert azt vallom, hogy a mese 
tanít, és azok a gyerekek, akik sok 
mesét olvasnak, vagy akiknek so-
kat mesélnek, műveltebbek, krea-
tívabbak és a világra is nyitottab-
bak lesznek. A magyar mesevilág 
rendkívül gazdag, a gyerekek sok 
mindent tanulhatnak belőle, amit 
majd később hasznosíthatnak.

– Hogy nemcsak a fiatalokra 
figyelnek, azt jelzi a közelmúlt-
ban Szekszárdnak ítélt Idősbarát 
Önkormányzat Díj is.

– Mindig is kiemelt feladat-
ként kezeltük az idősebb kor-
osztály kérdését. Nagyon sok 
közös rendezvényt szervezünk 
nyugdíjas klubokkal: az idősek 
világnapján Csepregi Éva és 
a Csurgó zenekar előadásával 
kedveskedtünk nekik, decem-
berben pedig külön karácsonyi 
csomagot készítettünk a részük-
re. Gyakorlatilag minden hónap-
ban van olyan rendezvény, ahol 
a klubok meghívásának teszünk 
eleget: kóruselőadástól a vers-
mondó versenyen keresztül a 

farsangig, megannyi alkalommal 
lehettünk vendégek. Támogatjuk 
őket a hazai utazásokban, kirán-
dulásokban, hogy Magyarország 
minél több tájára eljuthassanak, 
feltöltődhessenek. Ezeket a tö-
rekvéseinket ismerte el az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
azzal, hogy – 90 pályázó közül, 
két másik megyei jogú várossal 
együtt – Idősbarát Önkormány-
zat Díjat kaphattunk. Az elis-
merésnek igyekszünk ezután is 
megfelelni, de nem a kitüntetés 
miatt. Szeretnénk, ha a Szekszár-
don élő időskorúak úgy éreznék, 
hogy érdemes itt élni, jól érzik 
magukat városunkban.

– A nemzedékek közötti kap-
csolattartás nagy jelentőségű: az 
idősebbek számára nem mind-
egy, hogy a gyerekek, unokák 
közel laknak-e hozzájuk vagy 
távol. Milyen feladatokat ró ez a 
városvezetésre?

– A családok, a gyerekek 
egészséges fejlődése szempont-
jából nagyon fontos vezérelv, 
hogy a különböző korosztályok 
egy településen éljenek. Ez egy 
merész célkitűzés, és nem is 
egyszerű a megvalósítása. Ezt a 
célt szolgálja többek között az, 

hogy a szakképzés rendszerét 
szeretnénk megerősíteni. A Mo-
dern Városok Programban ka-
pott, viszonylag jelentős összeg 
segítségével az ösztöndíjrend-
szert szeretnénk kibővíteni. Ha 
valaki itt tanul és itt telepszik le, 
az itt is fog családot alapítani. 
A város jövője szempontjából 
is meghatározó, hogy a fiatalok 
elvándorlását megállítsuk, meg-
erősítsük a mikroközösségeket 
– ami ez esetben a családokat je-
lenti –, s ezen keresztül a városi 
közösségeket is egyben tartsuk.

– Márpedig a városi közössé-
gek lehetőségeinek kérdése min-
dig hangsúlyos...

– Igen. Ha a rendezvényeket 
nézzük, azt mondhatom, ez év-
ben is kiváló programokra te-
kinthetünk vissza, valamennyi 
generáció megtalálta a számítá-
sát. Elég, ha csak a harmincezres 
látogatottságú Pünkösdi Hal- és 
Vadünnepet vagy a Szekszárdi 
Szüreti Napokat említem, me-
lyen 70 ezer ember vett részt. 
Mind kiváló alkalom volt a ta-
lálkozásra, a kisebb-nagyobb 
közösségek együttlétére. Ebbe az 
irányba mutatnak fejlesztéseink 
is, így az uszoda megépítése, ami 
már a jövő év elején megkezdőd-
het, a könyvtárat és a levéltárat 
magába foglaló tudásközpont 
megvalósítása, valamint az új 
sportcsarnok és rekreációs köz-
pont tervpályázatának kiírása is.

– Ez idő tájt sokan tekintenek 
magukban megfogalmazott kí-
vánságokkal az új esztendő felé. 
Mit kívánna a város vezetője, ha 
módja lenne?

– Advent idején kicsit a „sze-
mélyes világunk” felé fordu-
lunk: számot vetünk a mögöt-
tünk hagyott évvel, ugyanakkor 
tiszta hittel várjuk a Megváltó 
érkezését. Azt kívánom, hogy 
minél többen élhessük meg e 
napok boldog várakozását csa-
ládjaink, szeretteink körében, és 
az új esztendőben megújult erő-
vel és lélekkel fordulhassunk új 
feladataink, köztük közös tenni-
valóink felé. - orbán -

Államtitkárként is Szekszárdért lobbizik a korábbi polgármester
„Az új uszoda jár a szekszár-
diaknak” – szögezte le HOR-
VÁTH ISTVÁN, a megyei jogú 
városok fejlesztésének koor-
dinációjáért felelős államtit-
kár. A tolnai megyeszékhely 
korábbi polgármestere sze-
rint a Modern Városok Prog-
ramban megfogalmazott 
fejlesztések a jövőben még 
élhetőbb, komfortosabb te-
lepüléssé teszik Szekszárdot.

A megyeszékhely és térsége or-
szággyűlési képviselője előbb 
miniszteri megbízottként, majd 
polgármesteri ciklusa kitöltése 
után, 2014-től két éven át mi-
niszteri biztosként felügyelte a 
kormány sertésprogramját. Ezt 
követően választották meg a 
Magyarországi Sertéstenyésztők 
és Sertéstartók Szövetségének 
(MSTSZ) elnökévé. Társadalmi 
funkcióját azt követően is meg-
tartotta, hogy Kósa Lajos, a me-
gyei jogú városok fejlesztéséért 
felelős tárca nélküli miniszter 
javaslatára Áder János köztár-
sasági elnök október közepén 
a fejlesztések koordinációjáért 
felelős államtitkárrá nevezte ki.

– Mi a feladata államtitkár-
ként?

– Kollégáimmal a megyei jogú 
városok, elsősorban a Modern 
Városok Programhoz kapcsolódó 
fejlesztési forrásainak felhasználá-
sát koordináljuk. Az infrastruktu-
rális és jóléti beruházások sokasá-
gából álló, 2020-ig megvalósítani 
tervezett programra nagyjából 
3400 milliárd forintnyi, részben 
hazai, részben európai uniós for-
rás áll rendelkezésre. Feladatunk 
a hatékonyság növelése, a megál-
modott tervek mielőbbi megvaló-
sulásának elősegítése oly módon, 
hogy a program során létrejövő 
infrastruktúra önkormányza-
ti működtetéssel hosszú távon 
fenntartható legyen, évtizedekig 
szolgálja az érintett városok és 
környezetük közösségét.

– Az átlagember számára 
3400 milliárd forint elképzelhe-
tetlenül sok pénz...

– A megyei jogú városok fej-
lesztése az egyik legnagyobb 
kormányzati program. A 3400 
milliárd forintból huszonhárom 
megyei jogú városban összesen 
260 projektet szeretnénk meg-
valósítani. A legnagyobb összeg-
gel, mintegy 2000 milliárddal az 
infrastrukturális beruházások 
szerepelnek a programban: 690 
kilométernyi közút és 140 kilo-
méternyi vasút fejlesztését ter-
vezzük. A gazdaság élénkítését 
és a munkahelyteremtő beru-
házások megtelepedését segítve 
húsz városban hozunk létre új, 
illetve bővítünk meglévő ipari 
parkot. Hat városban jelentős 
energetikai és közműfejlesztés 
is lesz, és száznál is több kultu-
rális, turisztikai, egészségügyi és 
sportberuházást is támogatunk, 
s még hosszan sorolhatnám. 
Valamennyi fejlesztés célja a 
városokban, valamint az azok 
vonzáskörzetében lakók élet-
minőségének javítása, a telepü-
lések turisztikai vonzerejének 
növelése.

– Hogyan időzítik a program 
végrehajtását?

– A városokkal kötött megál-
lapodásról támogató kormány-

határozat születik, ezt követően 
az érintett szakminisztériumok 
feladata az adott projektek elő-
készítése és megvalósítása. E 
célra tavaly 50, idén 150 milliárd 
forintot folyósított a kormány 
hazai forrásból, míg 2018-ban 
további 150 milliárd forint jut 
a projektekre a költségvetésből. 
Ezen túlmenően eddig mintegy 
200 milliárd forintnyi európai 
uniós pénzt folyósítottunk a 
programra. A 2020-ig tervezett 
időtáv indokolt esetben néhány 
évvel kitolódhat. E tekintetben 
rugalmasnak kell lenni, hiszen 
nem a mának, hanem a jövőnek 
építünk.

– Államtitkárként önnek rész-
rehajlás nélkül kell dolgoznia, de 
Szekszárd korábbi polgármeste-
reként azért gondolom, jobban 
odafigyel a tolnai megyeszék-
helyre?

– Nem lehetek elfogult, ez 
alapelv, de természetesen Szek-
szárd ügye kiemelten fontos 
számomra. Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr és Ács Rezső 
polgármester úr 2016 febru-
árjában kötött megállapodása 
értelmében a Modern Városok 
Programban megfogalmazott 

célokra mintegy 33 milliárd 
forint áll rendelkezésre. A vá-
rosvezetéssel közösen azon 
leszünk, hogy a teljes forrást 
Szekszárd város fejlesztésére 
tudjuk fordítani, melynek kö-
szönhetően még élhetőbbé tud-
juk tenni a megyeszékhelyet, 
növelve az itt élők komfortérze-
tét és vonzóbbá téve a várost a 
befektetők számára.

– A program első üteme már 
le is zárult a felújított Bor utca 
átadásával.

– A megállapodás része volt a 3 
milliárd forint keretösszegű Mé-
rey Mihály infrastruktúra fejlesz-
tési projekt, melynek keretében 
mintegy 13 kilométeren épült 
betonvápás vízelvezető a borvi-
déken, bel- és külterületi utak, 
utcák újultak meg, s melynek 
részeként megtörtént a Parászta 
patak mederrendezése is. A Bor 
utca teljes rekonstrukciójával egy 
régi adósságát törlesztette a város. 
A mintegy 1,2 milliárd forintból 
megvalósult fejlesztés több száz 
család életét könnyíti meg.

– Sokan várják már Szekszár-
don az új fedett uszoda építését...

– A Miniszterelnökséget ve-
zető Lázár János a közelmúltban 
jelentette be, hogy a kormány 
hozzájárul a szekszárdi uszoda 
építéséhez. A Modern Városok 
Programban szereplő fejlesz-
tések közül ez van a legjobban 
előkészített állapotban, hiszen 
megvan a helyszín, a terv és a 
források is rendelkezésre állnak. 
Még karácsony előtt kiírásra 
kerülhet a 2,3 milliárd forintos 
beruházás közbeszerzése, és a 
létesítmény alapkövét 2018 ta-
vaszán lerakhatjuk. Nem kér-
dés, hogy ez az uszoda – miként 
a programban meghatározott 
többi fejlesztés is – jár Szek-
szárdnak, jár a szekszárdiaknak.

– Megragadva az alkalmat, a 
Szekszárdi Vasárnap hasábjain 
keresztül szeretnék mindenki-
nek áldott karácsonyi ünnepet 
és egészségben, sikerekben gaz-
dag újesztendőt kívánni!

 - fl -
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Szekszárdi szakképzés: a Trabanttól a számítógépes rendszerekig
Napjaink egyik legjobb fog-
lalkoztatója az autóipar, 
mégis mintha kevesen for-
dulnának e sok lehetőséget 
rejtő szakmák felé. Riporta-
lanyunk is közgazdászként 
kezdte volna, ám pályája egé-
szen másként alakult, s mára 
a város egyik legkeresettebb 
szerelője lett. PALKÓ TAMÁS 
autóvillamossági műszerész 
mesterrel beszélgettünk.

– Mindig is erre a pályára ké-
szült?

– Nem. A Garay gimnázium-
ban érettségiztem, és a „Köz-
gázra” szerettem volna menni, 
de nem vettek fel. Egy év múlva 
a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolára jelentkeztem, a pont-
számaimmal fel is vettek vol-
na, de elgondolkodtam, hogy 
akarok-e egy életen át íróasztal 
mögött ülni. Úgy gondoltam, 
hogy valami mozgalmasabbat, 
érdekesebbet szeretnék. Elő-
ször autószerelő akartam len-
ni, de amikor megláttam egy 
autóvillamossági szakembert 
elegánsan, köpenyben, akkor 
azt mondtam: inkább ezt sze-
retném csinálni.

– Segítség volt a gimnáziumi 
fizika tagozat?

– Igen, mindenképpen. A 
gyengeáramot már ott is sze-
rettem, az Ohm-törvényeket 
nemcsak megtanultam, de 
használom is. Itt nemcsak me-
chanikusan dolgozik az ember, 
hanem végig kell gondolni a 
dolgokat, manapság már egyre 
bonyolultabbak a rendszerek. 
A hajdani AFIT-nál nagyon jó 
mesterem volt, majd kezdő vil-
lamossági szerelőként a tolnai 
GÉM-hez kerültem, ahol az 
első években keleti kocsikat sze-
reltünk. Szakmailag nagy váltás 
volt, amikor a rendszerváltással 
bejöttek az első nyugati autók. 
Amikor azokat megtanultuk, 
kimentek a divatból – most a 
harmadik vagy a negyedik ge-
nerációt szereljük. Ma, amikor 
egy régi autó kerül a kezem alá, 
eszembe jut, hogy milyen volt 

annak idején először megcsinál-
ni valamit, mert az mindig kihí-
vás, hogy az ember úgy bontson 
szét, majd rakjon össze valamit, 
hogy az jó legyen. 

– Hogyan alakította ki a saját 
műhelyét?

– A GÉM 1990 után meg-
szűnt, én pedig közben letettem 
a mestervizsgát Pécsett. Igen 
szigorú vizsga volt, harminc-
valahányból hárman mentünk 
át. Akkor döntöttem úgy, hogy 
nyitok egy kis műhelyt. Először 
egy kocsibeállóval kezdtem 
dolgozgatni. Apránként mindig 
visszaforgattam egy kis pénzt, 
hogy mindig legyen új szerszá-
mom, olyan, ami a kornak meg-
felelő. Jobb minőségű eszközö-
ket vehettem, ami sokat könnyít 
a munkánkon. Nagyon sok időt 
spórolok meg azzal például, 
hogy helyettem egy légkulcs 
erőlködik...

– Hol tart ma a felszereltség?
– A kötelező szerszámaim 

megvannak, de bizonyos dol-
gokban nem akarok fejleszteni. 
Három lányom van, akik nem 
valószínű, hogy továbbvinnék 

a szakmámat. A kapcsolatrend-
szerem ugyanakkor jól kiala-
kult, így van egy szerviz, ahol 
van mindenféle eszköz adott – 
amit nekem egyedül nem lenne 
érdemes megvennem –, és azt 
tudom használni.

– Mekkora a műhely forgal-
ma?

– Egyedül dolgozom, de 
aránylag nagy a mozgás. Sok 
az úgynevezett „futó” munka, 
vagyis valaki behozza a kocsit, 
és egy fél óra vagy két óra múl-
va elviheti. Nagyon ritka, hogy 
egy fél napot dolgozom egy 
autón, ami miatt egy kicsit vál-
tozatosabb is a munka, mindig 
új kihívások, új feladatok van-
nak. A mostani autók bőséggel 
adnak munkát... Annak idején 
a Volkswagen Bogár elment 
negyven évig is úgy, hogy nem 
kellett kicserélni benne semmit. 
Aztán kitalálták a „tervszerű el-
használódást”: a régi izzók pél-
dául elmentek évekig, a mos-
taniakat félévente cserélni kell, 
ami eleve növeli a munkát. 

– Mennyire teszik lehetővé a 
mai autók a beavatkozást?

– Amikor „kijön” egy új autó, 
azt először visszaviszik a kötele-
ző garanciális szervizre, így ne-
künk van egy pár évünk, amíg 
az új típussal szembesülünk. Ez 
idő alatt tájékozódni tudunk 
továbbképzéseken, hogy milyen 
szerszám kell hozzá, és akkor az 
ember természetesen apránként 
fejleszti azt, ami létszükséglet.

– A mikroelektronika korá-
ban gondolom, máshogy fest egy 
autó elektromos hálózata, mint, 
mondjuk, harminc éve.

– Ma már egészen mások az 
igények, mint a Trabant-kor-
szakban. Napjainkban azért 
működik számítógépes rendszer, 
mert a gépkocsikban az ülésfű-
téstől a tolatóradarig annyi fo-
gyasztó van, hogy ha ezt mind 
hagyományos rézvezetékkel ol-
danák meg, akkor 100-150 szá-
lat kellene kihúzni. Ezért találták 
ki a CAN Bus-rendszert, ami 
egy „közös nyelv” az autóban 
üzemelő különböző elektromos 
berendezéseknek. Ezzel egyrészt 
sokkal több mindent tudnak ve-
zérelni, másrészt egy vezetéken 
nem 12,5 V megy, hanem van 
egy kormánykapcsoló, amelyről 
már rádiót lehet vezérelni, kür-
töt, világítást, indexet kapcsolni, 
és ott van a légzsák is, és elég egy 
vagy két szál. A rendszer „négy-
szögjeleket” küld, amit érzékel az 
„agy”, és kezeli a prioritásokat: 
például a légzsák előbb műkö-
dik, mint az index. Ezzel pedig 
egy csomó vezetéket megspórol-
nak, és sokkal komfortosabb az 
autó.  - orbán -

Autós szakmák az 
Adyban
Az Ady Endre Szakképző 
Iskolában a 2018/19-es tan-
évben a szakgimnázium-
ban indul közlekedésgépész 
ágazati képzés (kimenet: 
autószerelő), a szakközépis-
kolában pedig karosszériala-
katos és gépjármű-mechani-
kus szakmák.
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Utalványokkal segít a város
Ezernél is városlakónak 
juttatott támogatást idén 
Szekszárd önkormányza-
ta a közgyűlés Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága 
közreműködésaével, ame-
lyet a városban működő civil 
szervezetek osztanak ki a rá-
szorulók számára.

Közel 2,8 millió forintos keret-
ből, utalvány formájában segí-
tik a nehéz helyzetben lévőket, 
akik az adományt arra használ-
ják, ami számukra a legfonto-
sabb. A szervezetek által átvett 
„csomagok” ezer forintos cím-
leteket tartalmaznak, melyből a 
civilek maguk döntik el, kinek 
mekkora összeget szánnak. Az 
adományra hosszú évek óta az 
adventi időszakban kerít sort a 
város, hiszen sokaknak anya-
gilag éppen a Karácsony előtti 
hetek telnek legnehezebben.

– Jól működő rendszerről be-
szélhetünk, hiszen a civil szer-

vezetek tudják leginkább, kik 
tartoznak a legrászorultabbak 
körébe – mondta Ács Rezső 
a csomagok átadása kapcsán 
december 11-én tartott saj-
tóeseményen, a Városházán. 
Szekszárd polgármestere hang-
súlyozta: az éves költségvetés 
készítésénél mindig számolnak 
azzal, hogy az utalványokra 
szánt összeg az év végén ren-
delkezésre álljon.

A város első embere köszö-
netét fejezte ki a civileknek, 
hogy a támogatást a megfele-
lő helyekre juttatják, egyúttal 
méltatta tevékenységüket, és 
áldott adventvárást és boldog 
karácsonyt kívánt civil szerve-
zetek jelenlévő képviselőinek. 
A polgármester jókívánságai-
hoz csatlakozva dr. Tóth Gyula, 
a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnöke elmondta, idén 
tizennyolc szervezet kapott a 
keretből erre a célra. 

 Gy. L. 

Megújul a belváros: aláírták a támogatói szerződést
Aláírta az Zöld Városok Prog-
rammal kapcsolatos támo-
gatási szerződést szerda 
délelőtt az önkormányzat és 
a Magyar Államkincstár me-
gyei igazgatósága. A prog-
ramnak köszönhetően jelen-
tős átalakuláson megy majd 
át a belváros.

A Zöld Városok Program elő-
készületei már több mint két 
hónapja zajlanak Szekszárdon. 
Az önkormányzat úgy gon-
dolta, hogy mivel a változások 
minden szekszárdit érintenek, 
ezért a tervezésbe és ötletelésbe 
bevonják a polgárokat is, folya-
matosan kikérve véleményüket. 
A témában már két lakossági 
fórumot is tartottak – emlékez-
tetett Ács Rezső polgármester a 
szerződés aláírása előtt megtar-
tott sajtótájékoztatón.

Felidézte, az 1,277 milliárd 
forintos programban jelentős 
arculati átalakuláson megy 

majd át a belváros. A program 
legfontosabb célja, hogy nö-
veljék a zöldfelületek arányát. 
Olyan területeket is parkosí-
tanak majd, melyeken jelenleg 
betonburkolat található. Ilyen a 

Luther tér, illetve a 160 lakásos 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ közötti terület, me-
lyek a jelenlegi formában nem 
igazán használhatók közösségi 
térként. A program másik fon-

tos célkitűzése még, hogy gya-
rapítsák a parkolóhelyek számát 
is, ezzel enyhítve a zsúfoltságot.

Ács Rezső elmondta, jelenleg 
még az előkészítő munkánál 
tartanak, de hamarosan a terve-
zés szakaszába lépnek. Jövő év 
elején lefolytatják a tervezésre 
a közbeszerzést, majd kezdőd-
het a kivitelezés. Ha minden jól 
megy, akár már 2018-ban be is 
fejeződhet a munka – fogalma-
zott a polgármester. A városve-
zető tudatta, továbbra is várják 
a polgárok programmal kapcso-
latos ötleteit, melyeket lehetőség 
szerint megpróbálnak beépíte-
ni a tervekbe. A javaslatokat a 
zoldvaros@szekszard.hu e-mail 
címre várják.

A sajtótájékoztató végén Ács 
Rezső polgármester, és Fehér 
János, a MÁK megyei igazgató-
ságának – mint közreműködő 
szervezet – vezetője látta el kéz-
jegyével Zöld Városok Program-
mal kapcsolatos szerződést.   S. V.

Adomány. Hatodik éve gyűjt adományt karácsony előtt Szabó Balázs 
jobbikos önkormányzati képviselő a Tolna Megyei Integrált Szociális 
Intézmény Hétszínvilág Otthona számára. A december 14-én meg-
tartott átadáson az intézmény ifjú lakói őszinte örömmel fogadták 
a szekszárdi sportklubok és a párt aktivistái által gyűjtött játékokat, 
sportszereket, ruhát, gyümölcsöt és édességet, amelyet Serfelné 
Bencze Amália gyermekotthon-vezető vett át Szabó Balázstól.  SZV

Lezárult a rejtvénypályázat
Lezárult a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár idegen nyelvi rejt-
vénypályázata. Az 57 helyes megfejtést beküldő közül – sorsolás 
alapján – angol nyelvű könyvet nyert Mészáros Éva, dr. Polgár 
Tibor és Deli Tibor, míg német nyelvű könyvet Farkas Beáta, dr. 
Horváth Mónika és Erdélyi Z. János.

Minden résztvevő egyéves, átruházható könyvtári tagságot kap 
jutalomként, a nyertesek ezen felül egyéves, emelt szintű tagság-
ban is részesülnek. A nyeremények átvehetők a könyvtár Idegen 
nyelvi részlegben.
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Példaképek: van kire büszkének lenni Szekszárdon
Háromszáznál is több tehet-
séges fiatalt és felnőttet is-
mert el a város a Szekszárd 
Büszkesége 2017. díjkiosz-
tón, melyet december 7-én 
tartottak a Babits Mihály Kul-
turális Központban.

A zsúfolásig telt Rendezvény-
teremben helyet foglalókra te-
kintve Ács Rezső polgármester 
elmondta: jó körülnézni, mert 
ez a magas létszám azt jelenti, 
hogy Szekszárdon sok tehetsé-
ges gyermek, fiatal és felnőtt 
végzi „munkáját” eredménye-
sen. A „Szekszárd Büszkesége 
2017.” elismerésben részesü-
lőkről elmondta: közülük sokan 
nemcsak a megyében, vagy az 
országon belül értek el kiemel-
kedő eredményt, hanem azon 
túl is. A polgármester kijelen-

tette, ezek a sikerek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy Szekszárd neve 
egyet jelentsen a minőséggel és 
tehetséggel. Hangsúlyozta, a 
díjban részesülők ez utóbbiak 
élő példái. A városvezető arról 
is szólt, hogy a „tehetség Isten 
áldotta dolog”, ám ha az nem 

párosul sok lemondással járó 
munkával, akkor nem lehet si-
kereket elérni.

– Bízom benne, hogy sok 
szekszárdi fiatal a ti példátokon 
felbuzdulva egy kicsit többet 
szeretne elérni a mindenna-
pok sikereinél, egy kicsit többet 

szeretne teljesíteni a tanulás, a 
művészet, a kultúra, vagy éppen 
a sport területén” – fogalmazott 
Ács Rezső.

A „Szekszárd Edzője 2017.” 
díjat Djokics Zseljko, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd bajnoki 
ezüstérmes edzője vehette át, 
míg a „Szekszárd Sportolója 
2017.” elismerést a KSC kosár-
labdázójának, a sportág 3x3 
szakágában Európa-bajnok és 
világbajnoki ezüstérmes Theo-
doreán Alexandrának adomá-
nyozta a közgyűlés.

Az ünnepélyes átadón köz-
reműködött a Szekszárdi Moz-
gásművészeti Stúdió Közhasznú 
Egyesület, valamint a Tücsök 
Zenés Színpad Egyesület tagja, 
Juhász Bence, illetve az Ifjú Szív 
Magyarországi Német Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes.  S. V.

A díjazottak
Művészeti együttesek, egyesületek ka-
tegória: Iberican Táncegyesület (felkészítő 
Hacsa Mónika), „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes (Gaál 
László, Gaálné Hoffercsik Dóra), Szekszár-
di Garay János Gimnázium Leánykara és 
Német Nemzetiségi Kamarakórus (Naszla-
di Judit), Tücsök Zenés Színpad Egyesület 
(Béresné Kollár Éva), „Mondschein” Né-
met Nemzetiségi Kórus Egyesület (Molnár 
Márta), Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd 
(Kovács Zsolt), Szekszárdi Mozgásművé-
szeti Stúdió (Huszár Krisztina).
Sportegyesületek, sportolók kategória: 

Alisca Nyilai Íjász Egyesület: Barta 
Nikolett, Barta Viktória, Juhász Márton, 
Németh Réka Anna, Szedmák Fanni, Tö-
rök Hanna Vanda, Török István Szilárd, 
Bencze Gábor, Bolvári Anna, Szepesi 
Márk, Szeitl Milán, Mátyásné Varga Ale-
xandra, Varga György, Mátyás Zsolt (felké-
szítők: Barta István, Bencze János, Horváth 
Tamás, Boros Zoltán, Domonkos Erzsébet).

Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai 
Futball Sportegyesület: MAFSZ Divízió 
II. (Tomalik Gábor, Véghelyi Miklós).

Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda 
Club: serdülő csapat (Tabajdi Ferenc, Rácz 
Adrián).

Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball 
Club: U14-es és U19-es csapat (Pusztai 
Károly, Kvanduk János), Agenta Girls FC 
Szekszárd női futsal csapat (Micskó Márk).

Kosárlabda Sport Club Szekszárd: NB 
I-es felnőtt, junior, serdülő, gyermek és 
„kenguru” csapatai (Djokics Zseljko, Sza-
bó Noémi, Juhász Gábor, Harsányi Mária, 
Stierné Jankovics Mária), valamint Theo-
doreán Alexandra, Studer Ágnes, Gereben 
Lívia és Vincze Nikolett (képünkön).

Szekszárdi Sportközpont NKft. Atléti-
kai Szakosztály: Péceli Tamás, Szegedi Ár-
pád, Andi Péter, Szabó Máté, Hamar János, 
Erdélyi Zoltán Tibor, Őry Tamás, Indaia 
Ivett, Máté Fanni Szabina, Angyal Balázs, 
Szemerei Levente, Dékány Botond, Nagy 
László, Németh Mátyás, Fekete Gergő, 
Kóka Gergő, Rittberger András, Béla Szi-
lárd, Zsigmond Előd Zsolt, Orsós Zoltán, 
Deák Bálint (Scherer Tamás, Szőke Gergő).

Alisca Taekwondo Club: Bánki Dávid 
Ede (Rácz Petra).

Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület: 
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz (Kizakisz 
Georgiosz).

Tolnai Tájak Íjász Egyesület: Kovács 
Gábor Zsigmond (Nagy Attila).
Szekszárd Asztalitenisz Club: Madarász 
Dóra, Imre Leila, Bálint Bernadett (Szily 
György).

Dynamic Triatlon Club: Nádi Csaba, id. 
Czencz Péter, ifj. Czencz Péter, Mészáros 
László, Módos László, Arató Gabriella.
Hikari Aikido Egyesület: Takács Bendegúz, 
Rőfi Gyula, Tóth Máté, Szőts Gábor (Szőts 
Gábor).

OLC Trans Gemenc Judo Club: Sárecz 
Márton, Ács Balázs, Mátics András, Döb-

rösy Álmos, Lengyel Annamária, Hilbert 
József, Sárosdi Ákos, Sándor Máté, Móga 
Martin, Dór Dávid (Szepesi József, Szepesi 
Dávid, Patyi Károly).

Szekszárdi Kajak-Kenu SE: Korsós 
Zsófia, Nagy Viktória, Bodnár Balázs, 
Horváth Ádám, Müller Bence, Csizma-
zia Dóra, Mercz Marcell, Visnyei Gergely, 
Müller Dániel, Jávor Péter, Balogh Zsófia, 
Bartos Zsófia, Mészáros Hunor, Havel Bo-
tond, Molnár Míra, Kiss Léna (Jámbor At-
tila, Jámborné Inger Nikoletta).

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület: Balás Attila, Csomor Zoltán, 
Vörös Ferenc, Hartmann József, Fábián 
Csongor, Schneider Sebestyén, Fábián Za-
lán, Tanács Janka Boglárka (Schneider 
Gábor).

Szenior Atlétikai Club: Melegh Imre, 
Balogh István, Lóki Ferenc, Varga Sán-
dor, Szekretár János, Cser Katalin, dr. Soós 
László, Seres Péterné Bárdos Erzsébet, Kni-
eszné Jéhn Katalin, Doszpod András, Oláh 
Annamária, Ruzsinka István, dr. Péntek 
Imre, Halász József, Némethné László Zsu-
zsanna, Honti József, Szegedi Gábor, Novi-
kov József, Fáth Zoltánné Deé Márta, Róhn 
Mihályné Götz Katalin, Kasziba Szilvesz-
ter, Szabó-Kovács János, Bucsányi Kálmán, 
Vass József.

Fáklya SE: Sebestyén András, Steiner 
Zsófia, Wittinger Jánosné, Pető Gyula, 
Fábián Márton, Pelczer Ferenc, Fritschi 
Mária.

Jubileumi hangversennyel emlékeztek Kodály Zoltánra
„... és kérek mindenkit, akit 
illet: hasson oda, hogy a zene 
ne csak ünnepi, de minden-
napi kenyere legyen a város-
nak és egész környékének.” 
Kodály Zoltán fenti gondo-
latainak jegyében rendezte 
meg a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes 
a „Magyar Kórusok Napja” ün-
nepi hangversenyét – immár 
18. alkalommal.

December 10-én, vasárnap a 
Művészetek Háza adott ott-
hont e rangos eseménynek. A 
meghívott együtteseket és a kö-
zönséget Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a szekszárdi közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 
köszöntötte. Rácz József espe-
res, dunaszentgyörgyi lelki-
pásztor áhítata lelki feltöltődést 

adó, igazi adventi hangulatot 
teremtett.

A kiváló zeneszerző és ze-
nepedagógus, Kodály Zoltán 
születésének 135. évfordulójá-
ra emlékezve a Kaposvári Ze-
nekedvelők Kórusa (karnagy: 
dr. Kerekesné Pytel Anna, 
Horváth Jenőné), a Kaposvári 

Református Kórus (dr. Kere-
kesné Pytel Anna), a szigetvári 
Tinódi Vegyeskar (Vucskics 
Anett) és a Szekszárdi Gárdo-
nyi Zoltán Református Együt-
tes (Naszladi Judit) lépett a 
közönség elé.

A bensőséges hangulatú 
hangversenyen szólót énekelt 

Bognár-Ócsai Annamária ope-
raénekes (mezzoszoprán), a 
Gárdonyi kórus alapítója, Lem-
le Zoltán Csokonai Vitéz Mi-
hály alkotói-díjas református 
lelkipásztor (tenor), valamint 
Schenk Andrásné, Utasiné 
Kenderák Tímea és Vörös Jenő 
Kaposvárról. Közreműködött 
Ágostonné Béres Kornélia (fu-
vola) és Lozsányi Tamás (or-
gona), a műsort ismertette és 
verset mondott Orbán György 
előadóművész.

A Berkesi Sándor, Liszt- és 
Károli Gáspár-díjas karnagy, 
főiskolai docens, Debrecen dí-
szpolgára által dirigált összkar 
zárásként a 114. genfi zsoltárt 
énekelte, melyet a nagy sikerre 
tekintettel a kórusoknak meg 
kellett ismételniük. 

 SZV

Karácsonyváró Bartina módra 
Idén is megrendezte hagyo-
mányos, évzáró nagyműsorát 
a Bartina Néptáncegyüttes. A 
Bartina Karácsonyváró kere-
tében több száz táncos lépett 
színpadra – a nagy érdeklődés-
re tekintettel a korábbi évek-
hez híven kétszer is – a Babits 
Mihály Kulturális Központ szín-
padán, december 9-én. 

Rengeteg próba és fellépés, 
számtalan siker és taps. A ko-
rábbi Fölszállott a Páva győztes 
Bartina mögött egy újabb moz-
galmas év áll. Minderről rövid 
összeállítást láthatott a közön-
ség a Bartina Karácsonyváró 
elején, majd „függöny fel”, és 
kezdődött is a tánc...

Az első produkciót követően 
Ács Rezső, Szekszárd polgármes-
tere köszöntötte a népes Bartina 
családot. „Szinte minden szek-
szárdi családot érint az a munka, 
amelyet a Bartinában végeznek” 
– mondta a polgármester, utal-
va az egyesület „elsöprő erejű” 
mozgalmára. A Babits Mihály 
Kulturális Központ színpadán a 
Bartina Néptáncegyüttes nyolc 

csoportja mutatta meg tudását. 
A nézők láthatták többek kö-
zött Kocsis Enikő és Fitos Dezső 
„Karcolatok”, Nyemcsokné Kár-
páti Katalin „Játékfűzés”, Tóth 
Ferenc „Katicák és tücskök” 
című koreográfiáját is.

Matókéné Kapási Julianna, az 
együttes művészeti vezetője ki-
emelte: a Bartina idén is „tarolt”, 
táncversenyek győztesét láthatják 
a nézők a színpadon. A műsorban 
színpadra lépett Zsikó Zoltán, a 
kulturális központ ügyvezetője 
is, aki népzenével szórakoztatta a 
közönséget.  - mwj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Expressz Zálog évtizedes tapasztalattal
A záloghitel az egyik legrégebbi 
hitelezési forma, a zálogjog alap-
ján több ezer éves múlttal rendel-
kezik. Napjainkig biztonságossá 
tökéletesített formája a kézizálog 
kölcsön, ami a leggyorsabb, leg-
egyszerűbb készpénzkölcsön.

– Szekszárdról indult minden. Itt 
volt a ma már országos hálózat első 
fiókja – mondja Szebellédi Anita, 
szekszárdi fiókvezető. – Ma már 
tizenhat zálogfiókot működtet a há-
lózat hazánkban, Kaposvártól Békés-
csabán át egészen Fehérgyarmatig.

Számomra nem idegen a zálog-
házi kínálat, hiszen a kirakatban 
széles választék s talán mindennél 
egyedibb ékszerek sorakoznak, 
így természetes hogy vonzó a női 
szemnek. Persze maga a szolgál-
tatások köre nem korlátozódik az 
ékszerkínálatra.

– Fő profilunk a zálogházi tevé-
kenység – hangsúlyozza a fiókveze-
tő, – de a felvásárlás, a használt – és 
új ékszerek értékesítése, valamint 
a valutaváltás és a western union 
szolgáltatás is a tevékenységeink 
közé tartozik.

Új, használt antik arany, ezüst és 
drágaköves ékszerek, műtárgyak, 
porcelánok, órák, aranyérmék, be-
fektetési aranytömbök értékesítése, 
felvásárlása akár világpiaci áron 
felül. Maximális diszkréció mellett, 
biztonságos környezetben, felkészült 
munkatársak garantálják a megfele-
lő kiszolgálást. Egyedi árfolyamok, 
rugalmas kedvezmények nagyobb 
összegű valutaváltás esetén.

– Évtizedes tapasztalattal a há-
tunk mögött végzünk magánsze-
mélyeknek és cégeknek hivatalos 
írásos és szóbeli értékbecslést – 
hangsúlyozza Szebellédi Anita. 
– Ékszerek, műtárgyak, porcelá-
nok, bútorok, festmények korrekt 
ármeghatározását kínáljuk ügyfe-
leinknek a világpiaci ár, a magyar-
országi kiskereskedelmi forgalmi 
ár alapján.

Készítsen pillanatok alatt egye-
di, személyre szabott kedvez-
ménykártyát, amivel különböző 
kedvezményre válik jogosulttá. Az 
Expressz Zálog számára fontos az 
ügyfelek kényelme. Ezt szolgálja 
segíteni az előrendelési szolgálta-
tás, amelynek keretében előre je-
lezheti valuta-igényét, illetve segí-
tenek Önnek megkeresni a vágyott 
ékszert, műtárgyat vagy porcelánt.

A szekszárdi fiókban három mo-
solygós hölgy várja az ügyfeleket. 
A tapasztalat szerint az év vége felé 
jellemzően nő a zálogosítás iránti 
igény. Ha még ajándékvásárlás előtt 
áll, érdemes megtekinteni a kínála-
tot annál is inkább, mivel 10–20–30 
százalékos árengedményt kínálnak 
az ünnepi időszakra.

Az Expressz Zálog Szekszárd 
szívében várja ügyfeleit.  (02932)

EXPRESSZ ZÁLOG
7100 Szekszárd,

Széchenyi utca 23.
Belvárosi Üzletház

Telefon: +36–74/315–994
NYITVA:

hétfő – péntek: 08:00 – 16:30
szombat: 08:00 – 12:00

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
december 18-tól december 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02916)

MENÜ December 18. December 19. December 20. December 21. December 22.

„A”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Karalábéleves Brokkolikrém-

leves
Vegyes 

gyümölcsleves
Grízgaluska 

leves

Nutellás 
gombóc

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Harcsa-
paprikás,

tészta

Zöldborsós
csirkemáj,
párolt rizs

Rántott 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Szárnyas 
raguleves Karalábéleves Brokkolikrém-

leves
Vegyes 

gyümölcsleves
Grízgaluska 

leves

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Rántott 
csirkecomb-

filé,
zöldséges 

bulgur

Fejtettbab 
főzelék,

füstölt tarja

Natúr szelet,
párolt 

káposzta,
sós burgonya

Rakott
karfiol

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Csirkecomb-
filé rántva,

hasáb-
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Vastagon sült 
sertéskaraj,

borsmártással,
friss saláta

Vastagon sült 
sertéskaraj,

borsmártással,
friss saláta

Vastagon sült 
sertéskaraj,

borsmártással,
friss saláta

Vastagon sült 
sertéskaraj,

borsmártással,
friss saláta

Vastagon sült 
sertéskaraj,

borsmártással,
friss saláta

Schieber Pincészet
7100 Szekszárd, Kadarka u. 100.

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

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

Kellemes Karácsony
Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk!

Advent időszakában 
szabadon választott legalább 
6 db palackos bor vásárlása 

esetén 10%
kedvezményt biztosítunk.

Ötféle minőségi folyóborunkat 
500,- Ft/l  illetve 550,- Ft/l 

egységáron kínáljuk.

Karácsonyi vásár 
a Schieber

Pincészetnél!

(02928)

Karácsonyi vásár
a Schieber

Pincészetnél!

Kellemes Ünnepeket és
Eredményes Új Esztendőt kívánunk! 

Elektrolit Cégcsoport dolgozói

H-Centrum Kft.

Elektrolit Kft.
Cikádor Kft. – Szedres 

Lovas Udvarház 

Tolnavill Kft.  – „SZAKI”

(02934)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(02922)

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

(02913)

(02933)

Minden kedves ügyfelünknek 
kellemes karácsonyt
és boldog 
új évet
kívánunk!
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Békés,
boldog karácsonyt, 

és sikerekben
gazdag 

új évet kíván 
a Panteon Kft.

(02925)

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyt,

és boldog új évet kívánunk!
(02926)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!

2018-ban is szeretettel várunk
minden kedves ügyfelünket

a megszokott, színvonalas
szolgáltatásainkkal!

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

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

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

(02923)

Karácsony előtt, ünnepre hangolódva…
Immár hagyomány, hogy az 
év utolsó számában a közélet 
legkülönbözőbb területein 
dolgozó szekszárdiakkal te-
kintettünk vissza az óév tör-
ténéseire, s kicsit előre, 2018-
ra is. A megkérdezettek azt is 
megosztották velünk, miként 
zajlik családjuk körében az év 
legmeghittebb ünnepe.

Dr. Róth Teréz főorvos, Orto-
pédiai Osztály, Tolna Megyei 
Balassa János Kórház

– Idén is igyekeztünk mind 
szakmailag, mind emberi-
leg segíteni betegeinknek. Az 
e-recept, valamint az Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér /EESZT/ bevezetése 
némi izgalmat okozott, ám, 
úgy hiszem, a kezdeti problé-
mákon túllépve az új rendszer 
könnyebb lesz nekünk és a pá-
ciensek számára is.

– Már Advent elején szeretem 
feldíszíteni a lakást, s már ilyen-
tájt ünnepi hangulatú a ház. A 
lelkem is ekkor kezdem han-
golni a Karácsonyra, amelyre 
a „rorate”, vagyis a hajnali (an-
gyal) mise igencsak alkalmas. 
Jézus születése ünnepének része 
számomra a Szentmise és a gyö-
nyörű egyházi énekek. Szenteste 
napján mindig Tamás fiam főzi 
a halászlevet, a Balatonból kifo-
gott pontyból. A vacsorát már 
Péter fiam készíti – általában 
süllőből. A karácsonyi asztalról 
nálunk nem hiányozhat a töltött 
káposzta, de a Zacher torta, a 
hókifli, a diócska és a zserbó is 
a menüsor része.

– Sajnos mindig találok sze-
gény sorsú gyerekeket, akiknek 
igyekszem közvetlenül is aján-
dékot adni. Több, mint tíz éve 
támogatok állami gondozott 
gyermekeket. A jövő esztendőre 
elsősorban egészséget kívánok 
családomnak, s magamnak, és 
szeretnék 2018-ban szép utazá-
sokon sok új helyet megismerni.

Sebestyén Györgyi intézmény-
vezető, Szekszárdi 1. számú 
Óvoda

– Az óvodás korosztály ne-
velése maga az örömforrás, tele 
pozitív, vidám élménnyel, amit 
a gyermekektől kapunk nap, 
mint nap. Sikerként könyvelhet-
jük el az év kiváló pedagógus-
minősítéseit, az eredményes ve-
zetői tanfelügyeleti ellenőrzést. 
Pedagógiai munkánkat erősíti, 
hogy intézményünk népszerű 
a családok körében. Büszkeség-
gel tölt el, hogy egy szakmailag 
igényes, összetartó, jól működő 
csapatban dolgozhatom.

– Az adventi időszak, a négy-
hetes felkészülés, ráhangolódás 
minősége, úgy gondolom, meg-
határozza az ünnep hangulatát. 
Meggyőződésem, hogy a leg-
közelebbi kapcsolataink állítják 
elénk a legnagyobb „kihíváso-
kat”, ezért Karácsony egyik leg-
fontosabb üzenete az elfogadás 
lehet. Az ünnepi asztal finom-
ságai kapcsán igyekszem a csa-

ládom kívánságait teljesíteni – 
több-kevesebb sikerrel. Nálunk 
régi, jól bevált receptek szerint 
készülnek a karácsonyi finom-
ságok. Az egyik nagy kedvenc 

a citromszelet, ami egy diós, 
csokoládés, citromos édesség, 
amit családunk húsz éve nem 
tud megunni...

– Nem szoktam újévi fogadal-
makat tenni, de terveim, céljaim 
persze mindig vannak. Új fel-
adatok várnak ránk a jövő évtől, 
hiszen intézményünk elnyerte a 
„Pécsi Tudományegyetem part-
nerintézménye” címet.

Farkas Zsuzsanna kommuni-
kációs osztályvezető, Babits 
Mihály Kulturális Központ

– Intézményünk a közönség 
nagy örömére, folyamatosan 
csordultig volt programmal. 
Emellett szinte minden év-
szakra jutott két városi nagy-
rendezvény – volt, amikor egy 
hét különbséggel. A fesztiválok 
kommunikációs támogatása 
igen nagy kihívást jelentett 
számunkra, ugyanakkor min-
denki teljes odaadással, kreatív 
ötletekkel viszi előre a munkát. 
A látogatói számok évről évre 
növekednek, ebből meríthe-
tünk erőt a jövő év újabb kihí-
vásaihoz.

– Karácsonykor igyekszünk 
mindenkivel több idő tölteni, 
mint a hétköznapokon. A közös 
karácsonyfa-díszítés, a hagyo-
mányos ünnepi ízek és zenék, 
a régi fényképek, családi videók 
nézése mind-mind hozzá tarto-
zik a mi Karácsonyunkhoz.

– A jövő évben tovább bővül 
programjaink és nagyrendez-
vényeink száma. Kommuniká-
ciós eszközeink is gyarapodnak, 
amelyekkel kulturális ajánlata-

inkat el tudjuk juttatni a célkö-
zönséghez. Folyamatosan pró-
báljuk követni az új trendeket, 
de a minőséghez továbbra is 
ragaszkodnunk kell.

Nagy László történelem-orosz 
szakos tanár, Garay János 
Gimnázium

– Igen gazdag, eseménydús 
évet hagyunk magunk mögött 
a Garayban. Néha egy napot is 
nehéz összefoglalni, nemhogy 
egy egész esztendőt... Diákjaink 
elkényeztettek szép bizonyít-
ványokkal, bravúros érettségi 
feleletekkel és nagyszerű ver-
senyhelyezésekkel. Ezekre em-
lékezni remek érzés, mégis leg-
inkább maradandó a tanulókkal 
és a kollégákkal munkával, be-
szélgetésekkel a kirándulásokon 
együtt töltött idő lesz.

– A Karácsony a családé. 
Rövid időre kikászálódunk 
a „mókuskerékből”, kifújjuk 
magunkat. Újra felfedezzük 
egymásban a jobb énünket: be-

szélgetünk, játszunk, élvezzük 
egymás társaságát. Feltöltjük 
a szeretet és életenergia cellá-
inkat azzal a szent fogadalom-
mal, hogy most majd jobban 
gazdálkodunk velük. Ezúttal 
sikerülni fog...

– Hogy mit remélek a jövő 
esztendőtől? Több beszélgetést, 
játékot, lassuló „mókuskereket”, 
kiegyensúlyozottabb, jobb ked-
vű embereket mindenütt. Több 
békét, külső helyett belső növe-
kedést. Hadd legyen! Boldog Új 
Évet mindenkinek! 
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December 10-ei rejtvényünk megfejtése: Kitaibel Pál, Nagymarton, Füvészkert
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Csaba Alexandra Gyöngyi. 

Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését 2018. január 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Úr útja készül! Készülsz?
„Kiáltó szava hangzik a pusz-
tában: Készítsétek az Úr út-
ját, egyengessétek ösvényeit! 
Minden völgyet töltsetek fel, 
minden hegyet és halmot hord-
jatok el, legyen a görbe út egye-
nessé, a göröngyös simává: és 
meglátja minden halandó az 
Isten szabadítását.” 
 (Lukács 3, 4–8)

Egy régi hívás visszhangzik 
ilyenkor ádvent idején. Több, 
mint két és fél ezer évvel ezelőtt 
csendült fel először, hogy vi-
gasztalja a reménytelenül elve-
szettnek tűnő Izraelt a babiloni 

fogság idején. Azután – Lukács 
evangéliumában – Jézus nyilvá-
nosság elé lépését megelőzően, 
Keresztelő János küldetését fog-
lalja össze az Újszövetség ezekkel 
a prófétai mondatokkal. És az a 
különleges, hogy ma is érvény-
ben van. Ma is visszhangzik ez 
az ébresztő mondat: Készítsétek 
az Úr útját! 

De mi az, amit az ember meg-
tehet, amivel előkészítheti az Úr 
útját? Elsőre azt gondolhatnánk, 
hogy a bűnöket kell elrendezni 
magunkban, megtisztulni, és ha 
így „előkészítettük” magunkat, 
akkor majd megérkezik hozzánk 

az Úr... Ám ebben a logikában 
valami sántít! Hiszen, ha mi 
magunk képesek lennénk min-
dent elrendezni a saját szívünk-
ben, életünkben, akkor miért is 
beszél a Szentírás a Megváltó, a 
Szabadító szükségességéről?

Valami másról van szó. Magát 
a bűnt: istentelenségünket, Isten 
iránti engedetlenségeinket, ma-
gunkkal és másokkal szemben 
való vétkeinket mi nem tudjuk 
meggyógyítani, de egyet tehe-
tünk: bevallani Istennek és gyó-
gyító kegyelmét kérni. Az egyik 
legnagyobb halom és göröngy az 
Úr útjában az a gőgös elképze-
lésünk, hogy nincs szükségünk 
Megváltónk kegyelmére. Ellen-

ben az egyik legfontosabb dolog, 
amivel valóban készíthetjük az 
Ő útját, az az, ha elismerjük se-
gítségre szorult voltunkat.

Az ősi mondat egyszerűen Is-
ten előtti alázatra hív! Ugyanak-
kor örömhírt jelent be: az Úr vá-
gyódik hozzánk, féltő szeretettel 
vár arra, hogy megérkezhessen 
kegyelmével. Milyen érdekes az 
utolsó mondat: „... és meglátja 
minden halandó az Isten szaba-
dítását!” „Isten szabadítása” – ez 
héberül egy név is, és valahogy 
így hangzik: Jesujah. Mi már 
csak egyszerűen így mondjuk: 
Jézus. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Szekszárdi Advent 2017. programja
December 16. (szombat) 17:00 
– Béla király tér
Fool Moon Acappella Együttes  
műsora
December 17. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Márványterem
• Karácsonyi Kincsesház 
• Kézműves foglalkozások
•  Mesekocsi Bábszínház betlehemi 

mesejátéka. Jegyár: 1.000,- Ft, 4 
éves kor alatt 500,- Ft

December 17. (vasárnap) 17:00 
– Művészetek Háza
•  Énekeljünk vígörömmel! – Ad-

venti nagykoncert és közös gyer-
tyagyújtás a szekszárdi kórusok 
részvételével. Közreműködnek: 
Mondschein Kórus Szekszárd, 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, 
Gagliarda Kamarakórus, Lozsányi 
Tamás és Francsics Ildikó. 

A belépés díjtalan!
December 17. (vasárnap) 17:00
– Béla király tér
•  Egyházi köszöntőt mond dr. Kaszó 

Gyula református lelkipásztor.

• Új Bojtorján koncert 
•  18:00 Adventi fényfestés – Night 

Projection. Fényfestés a Városhá-
zára ünnepi állóképekkel és ani-
mációval.

December 18. (hétfő) – Béla király tér
•  A versen, zenén át a lélekig – ad-

venti köszöntő a „Csizmazia Ala-
pítvány a jövő ígéretes gyermekei-
ért előadásában.

December 19. (kedd) 17:00 
– Béla király tér
•  Tücsök Zenés Színpad utánpótlás 

csoportjának koncertje.
December 20. (szerda) 17:00 
– Béla király tér
•  Szekszárdi Muslinca Bordalkórus 

műsora
December 21. (csütörtök) 17:00 
– Béla király tér
•  Szent József Katolikus Iskola  

Betlehemi játéka
December 22. (péntek) 17:00 
– Béla király tér
•  Tücsök Zenés Színpad Adventi 

záró koncertje

December 27–30. 10:00 – 18.00 
– Márványterem
•  Téli játszóház (nagyméretű fából 

készült ügyességi, készségfejlesztő 
és logikai játékok, kézműves fog-
lalkozások).

•  10:30 Ingyenes délelőtti matiné: 
karácsonyi filmek vetítése (minden 
nap 1–1 film):
→  december 27. (szerda)  

– Égből pottyant Mikulás
→  december 28. (csütörtök)  

– Énekelj!
→  december 29. (péntek)  

– Balerina
→  december 30. (szombat) 

– A Mikulás mentőakció
December 30. (szombat) 16:00  
– Márványterem
•  Kölyökszilveszter – Mesekocsi 

Színház. A belépés ingyenes!
December 31. (vasárnap) 
22:00 – 01:00 – Béla király tér
• Városi Retro Szilveszter
December 31. (vasárnap) 19:00 
– Rendezvényterem
• Szilveszteri bál

Az Alisca Terra NKft. 
hulladékgyűjtő gépkocsi 
vezetőket és rakodókat 

keres Szekszárd és Tamási 
körzetében:

FELTÉTELEK
Gépkocsi vezetőknél:
■  min. „C” kategóriás jogo-

sítvány,
■ GKI kártya.
Rakodóknál:
■  min. 8. általános iskolai 

végzettség,
■  könnyű gépkezelői bizo-

nyatvány előnyt jelent.
Jelentkezni lehet 
munkaidőben: 

08:00 – 14:00 óra között 
személyesen a vállalat  

telephelyén, Szekszárd,  
Epreskert u. 9. vagy 

telefonon a +36–74/528–
850/0-as mellék.

Meghívó
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősége 
tisztelettel meghívja a társas-
kör tagjait és mindenkit, aki a 
jó bort szereti, 2017. december 
27-én, szerdán Szent János 
apostol ünnepén 18:00 órára 
a Szent István Házban tartandó 
Borszentelésre és az azt követő 
bálra.

A szentelés után vacsora köz-
ben meg is kóstoljuk a bort. 

Mindezt 1.000,- Ft-ért kínál-
juk mindenkinek a belépővel 
együtt.

Akinek házastársa van, szí-
veskedjék vele együtt jönni.

Kérem, hogy akik szeretné-
nek részt venni a vacsorán, szí-
veskedjenek a belépő befizeté-
sével legkésőbb december 22-ig 
jelentkezni a Társaskör fogadó 
óráján (keddenként 16:00 – 
18:00 óra között).

Érdeklődni lehet Horváthné 
Editnél: +36–20/524–6820.

A Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 

vezetősége 
szeretettel hívja Önt és

családtagjait
2017. december 20-án, 

szerdán 14:00 órára
a SZENT ISTVÁN HÁZBA
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)

a társaskör karácsonyi 
ünnepségére.

Az ünnepi műsort a Szent 
József Katolikus Iskola diák-
jai és a társaskör tagjainak 
gyermekei, unokái adják.

Szeretettel várjuk 
gyermekeivel, unokáival!
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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!

Minden kedves
vásárlónknak 

békés karácsonyt és 
boldog új évet

kívánunk!

KSC: lépéselőnyben az Európa Kupában
Fegyelmezett játékának és 
pontos kinti dobásainak kö-
szönhetően kilenc pontos 
győzelmet aratott az Atom-
erőmű KSC Szekszárd a Győr 
otthonában a női kosárlabda 
Európa Kupában.

Egyetlen pont. Mindössze eny-
nyin múlott, hogy az Európa 
Kupa H-csoportjában máso-
dikként zárt szekszárdiak nem a 
szibériai Krasznojarszkba utaz-
tak az egyenes kieséses szakasz 
első körében, csak a „szomszé-
dos” Győrbe. A legjobb 16 közé 
jutásért rendezett párharc első 
felvonására jó emlékekkel tért 
vissza Zseljko Djokics vezető-
edző gárdája az egyetemi csar-
nokba, ahol októberben elvette 
a Rába-partiak veretlenségét. A 
KSC ezúttal is a rá jellemző fe-
gyelmezett játékkal rukkolt ki, 
kilenc triplát szórva – tulajdon-
képpen végig vezetve – nyert 
(67–76), és szerzett 9 pontos 
előnyt a december 21-i, szek-

szárdi visszavágóra. Az atomo-
soktól négyen is tíz pont fölé ke-
rültek: Krnjics 16 (képünkön), 
Erkic 14, míg Bálint és Oblak 
13–13 pontot tett be a közösbe.

„Csapatom az első félidőben 
nyerte meg a mérkőzést, de a 
párharcnak még egy felvonása 
hátra van. Sok dologban kell 
javulnunk, főleg a harmadik 

negyed gyengébbre sikerült 
védekezése miatt. Köszönet a 
szurkolóinak, akik ezúttal is 
nagy számban kísértek el ben-
nünk” – nyilatkozta Djokics 
Zseljko vezetőedző.

Az idei esztendőből még egy 
bajnoki forduló van hátra, így az 
már bizonyos, hogy a szekszár-
diak karácsonyoznak a tabella 

élén. Ám, hogy Theodoreán 
Alexandráék veretlenül zárják 
az óévet, ahhoz a PEAC csapatát 
is le kell győzni a december 17-i, 
hazai találkozón.

Atomos-kötés
Együttműködési megállapo-

dást kötött a megye két NB I-es 
egyesülete, az Atomerőmű KSC 
Szekszárd női és az Atomerőmű 
SE férfi kosárcsapata – jelen-
tette be december 12-én Szabó 
Noémi, a KSC szakmai- és spor-
tigazgatója és Pavlik Jan, az ASE 
szakosztályvezetője. A megálla-
podás értelmében később talán 
„kettős rangadók” rendezése is 
terítékre kerülhet, most elsőként 
a szurkolók csarnokokba csábí-
tását tűzték ki célul. Az idei utol-
só bajnokira – szombaton ASE–
MAFC, vasárnap KSC–PEAC 
találkozót rendeznek – érvényes 
belépővel rendelkező szurkolók 
ingyen tekintheti meg a másik 
csapat paksi, illetve szekszárdi 
mérkőzését.   SZV

Ünnepi korizás. Az év végén is várja a korcsolyázókat a Szekszárdi 
Műjégpálya a városi sportcsarnok mögött. A létesítmény csak de-
cember 24-én és 25-én tart zárva, 27-én viszont meghosszabbított 
nyitva tartással és jégdiszkóval várják a vendégeket. További infó: 
www.szekszardisport.hu

Sikerrel debütált Szekszárdon a terepkerékpár

Tizenkét korcsoportban ösz-
szesen 210 kerékpáros állt 
rajthoz az első alkalommal 
megrendezett Szekszárdi 
Sportközpont Cross-on. A 
verseny a magyar kupasoro-
zat ötödik állomása volt. 

Az ország minden pontjáról 
érkeztek bringások december 
10-én, vasárnap a megyeszék-
helyre, a Szekszárdi Sport-
központ NKft. által rendezett 
terepkerékpár versenyre. A 
pálya különlegessége maga 
a helyszín volt: a szervezők 
ugyanis a Béri Balogh Ádám 
utcában, a Baka István Álta-
lános Iskola körül jelölték ki 
a nyomvonalat, s egy ilyen 

verseny ritkán kap helyet egy 
lakótelep kellős közepén.

A közel 3 km-es pálya mind 
szakmai, mind nézői szempont-
ból tökéletes volt, hiszen így 
sokan ismerkedhettek meg az 
igencsak látványos versennyel. 
A szekszárdi pálya további kü-
lönlegességét egy 3 méter magas 
rámpa jelentette, melyre kerék-
páros a vállon, lépcsőn kellett 
felszaladni.

Örömhír, hogy sok szekszárdi 
is rajthoz állt. Közülük a legki-
emelkedőbb eredményt a Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület versenyzője, Bán 
Benedek érte el, aki az U15-ös 
korosztályban a dobogó tetejére 
állhatott.

Az időjárásra sem lehetett 
panaszuk a résztvevőknek, bár 
némi sárral azért meg kellett 
küzdeniük. A CPH Kft. nagy-
nyomású mosóinak köszön-
hetően azonban senkinek sem 
kellett sáros kerékpárral távoz-
nia. Az energiapótlásról is gon-
doskodtak a szervezők: minden 
versenyző egy finom gulyásle-
vessel és forró teával regenerá-
lódhatott.

A felnőtt helyezettek az Esz-
terbauer Pincészet egy palack 
kiváló borát, a fiatalok pedig 
Szekszárdi Sportközpontos 
ajándékcsomagot és Petrits mé-
zeskalácsot kapták. A díjakat 
dr. Máté István önkormányzati 
képviselő adta át. Minden bi-
zonnyal nem utoljára látogattak 
Szekszárdra a kerékpársport e 

különleges szakágának verseny-
zői, a cél ugyanis egyértelműen 
a hagyományteremtés.  
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Diáksportolókat díjaztak
A Tolna Megyei Diáksport 
Tanács a 2016/2017-évi or-
szágos diákolimpiákon 1–3. 
helyezést elért sportolók 
teljesítményét ismerte el ju-
talmakkal. A december 12-
én a Garay János Gimnázium 
dísztermében tartott ünnep-
ségen 18 sportág, 199 diák-
sportolóját díjazták.

A szekszárdi iskolák diákjai kö-
zül Péceli Tamás (Dienes V. Ált. 
Isk.) és Szemerei Levente (I. Béla 
Gimnázium) atléta, Móga Mar-
tin (PTE Gyakorló Isk.), Hilbert 
József és Metzger Botond (Die-
nes isk.), Sárosdi Ákos és Sán-
dor Máté (Babits M. Ált. Isk.) 
és Lengyel Annamária (Baka 
I. Ált. Isk.) cselgáncsozó; Szőts 
Bence Ábel, Janicska Balázs, Pá-
lma Gellért, Takács Bendegúz és 
Mohácsi András (valamennyien 
Garay J. Gimnázium) földhar-
cos (grappling); Szutor Zétény 

(Szent J. Kat. Isk.) karatés; Bod-
nár Bálint (Babits M. Ált. Isk.), 
Bercsényi Bence (Gyakorló isk.) 
és Ádám Alexa (I. Béla Gimn.) 
kajakos, Tanács Janka (Gyakorló 
isk.), Mészáros Bence, Bán Be-
nedek és Péter Jázmin (Dienes 
isk.), Zádori Zalán (Baka isk.), 
Kiss Zsombor (Babits isk.) és 
Istlstekker Zsolt (I. Béla Gimn.) 
kerékpáros; Benedek Barnabás, 
Budai Gergő, Csapó András, 
Huber Antal, Juhász Ákos, Kiss 
Boldizsár, Máté Csaba, Szabó 
Márton, Takács Dávid és Valkai 
Vajk (Dienes isk.) labdarúgó; 
Andi Hanna, Holcz Rebeka, 
Marsai Dóra, Renczes Rebeka 
és Szőke Cintia (Babits M. Ált. 
Isk.), illetve Angyal Réka, Régi 
Melánia, Miklós Melinda és 
Pljesovszky Flóra (Dienes isk.) 
kosárlabdázó (B33); Rikkert 
Zita (Garay J. Gimn.) síelő; Buri 
Petra (Gyakorló isk.) sakkozó 
vehetett át jutalmat. SZV

Ott voltak a szeren
A PTE Illyés Gyula Gyakor-
lóiskola november 30-án ren-
dezte meg a Falvai Gyula em-
lékversenyt, amely a városi 
diákolimpia egyéni összetett 
versenye is volt egyben.

A megmérettetésre Kalocsáról, 
Kiskunhalasról, Bonyhádról és 
Pécsről is érkeztek meghívott 
tornászok. A 35 fiú és 15 lány 
alkotta mezőny színvonalas 
gyakorlatokkal adott munkát a 
pontozóknak. A házigazda gya-

korlósok 10 arany-, 14 ezüst- és 
13 bronzérmet szereztek. 

A legeredményesebbek, III–
IV. korcsoport: Kovács Emese, 
Boskó Lara, Vajda Ingrid, Ko-
vács Dóra, Szelei Márk, Jaszeno-
vics Igor. II. kcs.: Máté Kata, Sza-
bó Jázmin, Kromereczky Anna, 
Valkai Vajk, Kardos Kende. I. 
kcs.: Mészáros Kada, Fehér Vi-
vien, Győri Blanka. A tornászo-
kat Péter Györgyi, Szabó Zsolt, 
Mutzhausz Ildikó és Emersicsné 
Tatár Judit készítette fel.   SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, 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.

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
December 17., vasárnap
14:30 –  Legeslegjobb cimborák 

– Állati buli
16:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
December 18., hétfő
16:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
December 19., kedd
16:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
December 20., szerda
16:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
19:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
December 21., csütörtök
14:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
17:30 –  Az igazi csoda
20:00 –  Megjött apuci 2.
December 22., péntek
14:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
17:30 –  Az igazi csoda
20:00 –  Megjött apuci 2.
December 23., szombat
14:30 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 2D
17:30 –  Az igazi csoda
20:00 –  Megjött apuci 2.
December 24., vasárnap
11:30 –  Az igazi csoda

December 27., szerda
14:30 –  Az igazi csoda
17:00 –  Megjött apuci 2.
20:00 –  Megjött apuci 2.
December 28., csütörtök
14:30 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 2D
17:00 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
20:00 –  Eszeveszett esküvő
December 29., péntek
14:30 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 2D
17:00 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
20:00 –  Eszeveszett esküvő
December 30., szombat
14:30 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 2D
17:00 –  Star Wars: Az utolsó 

jedik 3D
20:00 –  Eszeveszett esküvő
December 31., vasárnap
10:30 –  Ferdinánd 2D
13:00 –  Legeslegjobb cimborák 

– Állati buli
15:00 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 3D
Január 1., hétfő
14:30 –  Ferdinánd 2D
17:00 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 3D
Január 2., kedd
14:30 –  Ferdinánd 2D
17:00 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 3D
Január 3., szerda
14:30 –  Ferdinánd 2D
17:00 –  Jumanji –  

Vár a dzsungel 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 17. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Márványterem
Karácsonyi Kincsesház

Kézműves foglalkozások, 
karácsonyi díszek, ajándé-
kok készítése, angyalhajfonás, 
mézeskalács sütés és díszítés, 
gyermekjátszó, arcfestés.

10:00 óra A Csizmazia Ala-
pítvány karácsonyváró műso-
ra, 11:00 óra „Menjünk együtt 
Betlehembe!” – a Mesekocsi 
Színház mesejátéka. 

A belépőjegy mellé tombola-
jegyet jár ajándékba. Belépődíj: 
1.000,- Ft, 4 éves kor alatt 500,- Ft.
 
December 17. (vasárnap) 
17:00 – Művészetek Háza
Énekeljünk vígörömmel!

A hagyományteremtő adven-
ti hangversenyen közreműköd-
nek: Francsics Ildikó énekmű-
vész, a Gagliarda Kamarakórus 
(karnagy: dr. Szabó Szabolcs), 
a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
(Simon Péter), Lozsányi Tamás 
orgonaművész és a „Mond-
schein” Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Kórus (vezényel: 
Molnár Márta, harmonikán kí-
sér: Keller Antal és Dobó Péter). 

A belépés díjtalan.
 
December 18. (hétfő) 14:30 
– Színházterem
Diótörő – zenés mesejáték

Kisiskolás bérlet II. előadás, 
Nektár Színház. Az előadásban 
Csajkovszkij azonos című balett 
szvitjének zenéje csendül fel. E. T. 
A. Hoffmann azonos című mesé-
je alapján írta: Borbély Viktória. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

December 19. (kedd) 
10:00 – 14:30 – Színházterem
Diótörő – zenés mesejáték

Óvodás bérlet II. előadás/
Kisiskolás PLUSZ bérlet II. 
előadás. Jegyár: 1.000,- Ft.

December 18. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabad- 
egyetem

Dr. Aknai Tamás, művészet-
történész előadássorozata, 6. rész. 

A belépés díjtalan.

December 27–30. 
10:00 – 18:00 – Márványterem
Téli Játszóház

Télapó óriás népi játékai: 
nagyméretű fából készült ügyes-
ségi, készségfejlesztő és logikai 
játékok. A belépés díjtalan. 

A Játszóház kiegészítő 
programjai: 
•  december 27. – Mesekuckó 

a Mentálhigiénés Műhellyel; 
•  december 28. – Helen Doron 

Nyelviskola kézműves műhely 
és játékos angol foglalkoztató; 

•  december 29. – Happy Stars 
Nyelviskola arcfestés, színe-
zők, ügyességi játékok; 

•  december 30. – Humánszol-
gáltató Központ – kézműves-
kedés és vidám játéksarok.

 
December 30. (szombat) 16:00 
– Márványterem
Kölyökszilveszter

A Mesekocsi Színház vidám, 
zenés, interaktív előadása bo-
hócműsorral és izgalmas bű-
vész trükkökkel. 17:00 órától 
Szilveszteri buli a Tücsök Zenés 
Színpaddal. A belépés díjtalan.
 
December 31. (vasárnap) 
22:00 – 01:00 – Béla király tér
Városi Retro Szilveszter

Szilveszteri Retro Disco 
Kindl Gábor közreműködésé-
vel, majd ünnepi tűzijáték.

Január 1. (hétfő) 16:00
– Színházterem
Újévi „nagy találkozás”

Szekeres Adrien és László 
Boldizsár közös újévi koncert-
je. Közreműködik a Budapest 
Jazz Orchestra. Az est házigaz-
dája Nemes Roland, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze. 

Jegyár: 3.900,- Ft.
 
Január 10. (szerda) 18:00 
– Csatár terem
Író-Olvasó találkozó Szabó T. 
Annával

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

FELHÍVÁS
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 

testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény 97. §-a alapján 2017. december 28-án (csütörtök) 09:00 

órakor tartja a 2017. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás helye: SZMJV Polgármesteri Hivatala 
(Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

ifj. Kovács György s.k. 

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. munkatársat keres
PARKOLÁSI CSOPORTVEZETŐ pozícióba, szekszárdi
munkahelyre, teljes munkaidőbe (próbaidő: 3 hónap).

Elvárások:
• szakirányú műszaki végzettség,
•  rendszerszintű informatikai ismeretek,
•  vezetői készségek, önálló precíz munkavégzés, 

terhelhetőség.
Előnyök:

• szekszárdi lakhely,
•  hasonló területen szerzett tapasztalat.

A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 7100 Szek-
szárd, Bezerédj u. 2. címre (postacím: 7101 Pf.: 115.). 
További infó: 74/510–422.

Határidő: 2017. december 21. (csütörtök) 12:00 óra.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. munkatársat keres
PARKOLÁSI CSOPORTVEZETŐ pozícióba, szekszárdi
munkahelyre, teljes munkaidőbe (próbaidő: 3 hónap).

Elvárások:
• szakirányú műszaki végzettség,
•  rendszerszintű informatikai ismeretek,
•  vezetői készségek, önálló precíz munkavégzés, 

terhelhetőség.
Előnyök:

• szekszárdi lakhely,
•  hasonló területen szerzett tapasztalat.

A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 7100 Szek-
szárd, Bezerédj u. 2. címre (postacím: 7101 Pf.: 115.). 
További infó: 74/510–422.

Határidő: 2017. december 21. (csütörtök) 12:00 óra.

Frissen vágott fenyőfa árusítása kedvező áron, 
december 13-tól Szekszárdon, a Wesselényi utcában. 

Ha tavaly a Penny Marketnél vásárolt fenyőfát és meg 
volt elégedve, idén keressen minket a SZÜV-nél! 

Házhozszállítást is vállalunk!
Hívjon most, hogy a fenyőfa után ne kelljen 

szaladgálni karácsony előtt!
Horváth Nándor: +36–30/496–1895

EZÜSTFENYŐ, LUCFENYŐ, NORMAND FENYŐ 50cm-től 4m-ig

(02937)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
29

36
)

•  Utazzon Egyiptomba rapülővel, All. Inc. 
ellátással már  64.900,- Ft/fő-től+ill.  

•  Ausztria – síelés – Lackenhof pálya-
szállás félpanziós ellátással 4 éj 44.400,- Ft//fő-től

Foglalja le most jövő évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, Görögország-
ba és más számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási kedvezménnyel!

Irodánkban már elérhetőek a 2018-os nyári katalógusok.
Ajánlataink:

Minden kedves és leendő utasunknak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

OBSITOS ONLINE 
PREMIER

Közkívánatra úgy 
döntöttünk, hogy két évvel 
a film díszbemutatója után
2017. december 20-án 

19:00 órától
ingyenesen elérhető 

lesz a közösségi 
gyártással készült 

OBSITOS 
című játékfilm teljes 

egészében a 
www.obsitos.com

weboldalon.

Doni áttörés napja
2018. január 12. (péntek) 

10:30 – Szent István tér
Kegyeleti megemlékezés a II. 
világháborús emlékműnél.

A Doni áttörés 75. évfordulója 
alkalmából koszorúzással 

egybekötött kegyeleti meg-
emlékezés Szekszárd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, a 
Magyar Nemzetőrség  

Országos Szövetségének  
Katonai Hagyományőrző Ta-

gozata, a Honvéd Hagyomány- 
őrző Egyesület Szekszárd  

Megyei Jogú Városi Szervezete 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ közreműködésével.



2017. december 17.20

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

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

(02920)

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Meghitt békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk 

minden kedves vásárlónknak! 
2018-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 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(02935)

FOSSIL,
MICHAEL KORS,

SKAGEN
karórák

Aranyát most 9.000,- Ft/gramm 
értékben beszámoljuk!!!

Interspar Ékszerüzlet 
(02938)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02915)

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

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!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02912)


