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Büszkeségek
Hagyomány, hogy az óesz-
tendőben a kultúra, a sport és 
a tudomány területén mara-
dandót alkotó fiatalok és ta-
náraik, edzőik teljesítményét 
a Szekszárd Büszkesége cím-
mel ismeri el a megyeszék-
hely önkormányzata.
 → 4. oldal

Hármas jubileum
A Szekszárdi Evangélikus 
Egyházközség idén ünnepeli 
megalakulása 110., templom-
szentelése 90., orgonája meg-
építésének 200. évfordulóját. 
E jubileumok alkalmából ün-
nepi Istentiszteletet tartanak 
december 16-án.
 → 9. oldal

FOTÓK: KISS ALBERT

Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkat tartja kezében,

lapunk legközelebb 
2019. január 13-án jelenik meg.

Addig is kövesse velünk a szekszárdi eseményeket
közösségi oldalunkon:

www. facebook.com/szekszardivasarnap

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!
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2018. évi támogatók
Gyémánt
• MVM Paksi Atomerőmű
• Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
• Tarr Kft.
• Tolnagro Kft.
Arany 
• Adval Tech Kft.
• Alisca Bau Zrt.
• Szerencsejáték Zrt.

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

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

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 16.
(vasárnap)

December 17.
(hétfő)

December 18.
(kedd)

December 19.
(szerda)

December 20.
(csütörtök)

December 21.
(péntek)

December 22.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült 
max. 0o , min. -3o

hószállingózás | kb. 2 cm hó 
max. 1o , min. -5o

erősen felhős 
max. 2o , min. -3o

erősen felhős | ónos eső 
max. 2o , min. -3o

havas eső
max. 3o , min. -2o

erősen felhős
max. 4o , min. -1o

gyenge eső
max. 5o , min. 1o
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Olvasnivaló a Könyvszekér Egyesülettől
Szekszárd vette először ko-
molyan a Könyvszekér Egye-
sület célkitűzéseit. A szerve-
zet egyéves helyi jelenléte 
óta városunk ad otthont e 
gördülő könyvesbolt regio-
nális elosztó központjának is.

Járműveik, amelyekről jelképes 
áron bárki vásárolhat kedvére 
való kötetet tavaly advent óta 
a Kárpát-medence megannyi 
szegletét bejárták már, hirdet-
ve mindenütt a magyar szót. A 
két, magyar-történelem szakos 
tanár ötlete nyomán négy éve 
könyveket kínáló egyesület egy 
esztendeje vetette meg „kere-
két” Szekszárdon.

– Nagyon jó elbeszélgetni az 
emberekkel. Jó látni az örömü-
ket, mert hihetetlen számuk-
ra, hogy háromszáz forintért 
könyvhöz juthatnak! – újságolta 
tapasztalatait Veress Katalin, az 
egyesület elnöke (képünkön). A 
szocialista érában temérdek 
könyvet adtak ki. Van hát mit 
megmenteni az enyészettől az 
utókornak. Mindemellett fel-
hívta a figyelmet arra, a szekér 
egyre inkább egyfajta „pici kul-

turális ponttá válik” a városok-
ban – így Szekszárdon is.

A Könyvszekér munkatársai 
partnerre találtak a megye-
székhely vezetőiben az Olvasók 
Szekszárdért programban. Akik 
szociálisan rászorulnak, azok 
karácsonykor, húsvétkor, avagy 
tanévkezdés előtt ajándékba is 
kaphatnak a lapoznivalókból.

Advent alkalmából az önkor-
mányzattal és a Szekszárdi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Köz-
ponttal együtt jó pár kötetük jut 
el azokhoz, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy könyvre 
költsenek. A fővárost megelőzve 
Szekszárd volt az első, amely a 

rászorulók ilyetén megajándé-
kozásában segítő kezet nyújtott 
– méltatta a város hozzáállását 
Veress Katalin a december 10-
én a Béla király téren megtartott 
sajtótájékoztatón.

Ács Rezső polgármester pél-
daértékűnek nevezte, hogy az 
egyesület regionális logisztikai 
központjának városunk ad helyet.

Az egyesület egyéves szekszár-
di működése során több ezer 
kötetet értékesítettek, amely jó 
eredménynek számít a 33 ezres 
lélekszámú településen – jelezte. 
A városvezető elmondta, amikor 
a Háry János Mesefesztivált út-
jára indították, szerették volna, 
hogy a mesék által a gyerekek 
megszeressék a könyveket.

Az egyesület felajánlására 
utalva hozzátette: a jövőben is 
várják azokat, akik szeretnek 
olvasni, de nincs rá lehetőségük. 
Ők a családsegítő központon át 
juttathatják el igényeiket, a köte-
tek kiszállítását lelkes szekszárdi 
fiatalok vállalták. 

A jelentkezők még azt is meg-
határozhatják, milyen jellegű 
olvasnivalót szeretnének. Érde-
mes tehát jelentkezni.  Gy. L.

Mecénások: már nem csak rendezvényeket támogatnak
December 7-én, pénteken 
immár második alkalommal 
rendezett évzáró szponzori 
fogadást az önkormányzat 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ.

A Művészetek Házában tartott 
estre azoknak a cégeknek a veze-
tőit, képviselőit hívták meg, akik 
azon túl, hogy becsületesen eleget 
tettek adózási kötelezettségeik-
nek, jelentős támogatói voltak a 
városi rendezvényeknek, sport- 
és kulturális eseményeknek.

A megyeszékhely az idén 
is rangos és rendkívül nép-
szerű rendezvényeket kínált a 
szekszárdiaknak és az akár az 
országhatáron túlról is idelá-
togatóknak. Tehette ezt azért 
(is), mert a zömmel székhelyű 
vállalkozások komolyan vették 
a társadalmi szerepvállalás fo-
galmát. Csak egy számadat: a 
szponzori bevételek 2017-ben 
21,3 millió forintot tettek ki, 
míg idén ez az összeg megha-
ladta a 35,6 milliót.

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a Szekszárdon működő vál-
lalkozások, munkaadók ennyire 
szívükön viselik a város dolga-
it – fogalmazott köszöntőjében 
Ács Rezső polgármester. – Az ő 

nagylelkűségüknek is köszönhe-
tő, hogy 2018-ban is színvona-
las, több tízezer embert vonzó 
rendezvényeket szervezhettünk. 
És most nem csak a kulturális és 
művészeti fesztiválokra gondo-
lok, de a sportesemények is tö-
megeket vonzottak, hírük az or-
szág minden „szegletébe” eljutott. 
Elég, ha csak a Gemenc Nagydíj 
nemzetközi kerékpáros versenyt, 
vagy a Borvidék Félmaratont em-
lítem – tette hozzá a városvezető.

Ács Rezső örömének adott 
hangot annak az új jelenségnek 
kapcsán, hogy egyre több me-
cénás nemcsak rendezvényeket 
támogat, de intézményeket, így 
például óvodákat, iskolákat is. 
Teszi ezt azért, mert dolgozó-

inak gyermekei ezen intézmé-
nyekbe járnak és nem mindegy, 
hogy milyen körülmények kö-
zött töltik mindennapjaikat.

A polgármester zárásként az 
eddigi legsikeresebb esztendőnek 
minősítette a 2018-as évet, és azt 
kívánta a vendégeknek, hogy egy 
év múlva még szélesebb körben 
ünnepelhessenek együtt.

A folytatásban Zsikó Zoltán, a 
Szekszárdi Közművelődési Szol-
gáltató Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója adott összefoglalót 
2018 rendezvényeiről. Az idei 
év rekord számú programmal 
kényeztette el a közönséget a 
megyeszékhelyen. A kilenc vá-
rosi nagyrendezvény összesen 
120 ezer látogatót vonzott. 

A kulturális központ csapata 
4366 programnak adott ott-
hont, ebből 2574 volt saját szer-
vezésű, közte a nemzeti és vá-
rosi ünnepségek. Zsikó Zoltán 
szerint szintet léptek a színházi 
előadások terén is, de az Opera-
ház társulatának fellépései és a 
szimfonikus koncertek is minő-
ségi szórakozást kínáltak.

Az ügyvezető szólt a temati-
kus táboraikról, a Digitális Jólét 
Program Pont megnyitásáról és 
az újjáélesztett Tolna Megyei 
Cinegemadár Népzenei Ver-
senyről is, majd zárásként a jövő 
évi városi nagyrendezvények 
időpontjait tárta a vendégek elé.

A szponzorokat illető ajándé-
kok átadása után állófogadás és 
kötetlen beszélgetés várta a gyé-
mánt-, arany-, ezüst- és bronz-fo-
kozatú támogatókat. SZV

Karácsonyi ajándékkal kedveskedett az időseknek a város
Szekszárd önkormányzata 
második alkalommal hirdet-
te meg a város idősei számá-
ra a karácsonyi ajándékozási 
akciót, melyre mintegy 3700-
an regisztráltak – mondta 
el Ács Rezső polgármester 
december 12-én reggel a 
csomagosztás helyszínén, a 
Széchenyi utca 29–31. szám 
alatt.

A városvezető hozzátette, a cso-
mag, melyben tízféle termék 
található, tartalmában és volu-
menében is előrelépést jelent 
a tavalyihoz képest. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában a 
tartós élelmiszeren kívül – mint 
amilyen például a száraztészta 
és liszt – többek között tea, kávé 
és édesség is helyet kapott.

Mivel az önkormányzat köz-
beszerzés keretében nagyobb 
tételt vásárolt az élelmiszerek-
ből, ezért kedvezményesen ju-
tott azokhoz, ennek köszönhe-
tően pedig gazdagabb csomagot 
tudtak összeállítani.

A polgármester tudatta, az 
ajándékcsomagok kiosztása 
zökkenőmentesen zajlik, és 
mindenki, aki regisztrált érte-
sítést kapott arról, hogy melyik 
nap juthat csomagjához, melyet 
ennek köszönhetően különö-

sebb várakozás nélkül vehet át. 
Hozzáfűzte, december 6. óta 
mintegy 2700 nyugdíjasnak ad-
ták át az ajándékcsomagot.

A városvezető arról is szólt, 
hogy néhányan lemaradtak a re-
gisztrációs határidőről, de őket 
sem utasították el. A késve re-
gisztrálók az utolsó napon, vagy-
is december 14-én, pénteken 
vehették át az ajándékcsomagot.

Ács Rezső elmondta, ezzel az 
ajándékkal szeretnének boldog 
karácsonyt kívánni a szekszár-
di időseknek. Kiemelte, az ön-
kormányzat büszke arra, hogy 
családbarát és idősbarát önkor-
mányzat díjat is nyert, és min-
dent megtesz majd a jövőben, 
hogy ezekre az elismerésekre 
továbbra is érdemes maradjon.  
 S. V.

Az élet kenyere
„Eucharisztia - az élet kenyere” 
címmel tartott előadást dr. Ud-
vardy György megyéspüspök a 
Vármegyeházi Esték sorozatban.

Magyarország ad otthont 
2020-ban az eucharisztikus vi-
lágkongresszusnak, amely a sa-
játos katolikus értékeket kutatja 
fel, hangsúlyozva a szentmisén 
való részvétel és a keresztény 
élet fontosságát. Erről, valamint 
az eucharisztika lényegéről tar-
tott előadást dr. Udvardy György 
pécsi megyéspüspök a Várme-
gyeházi Esték programsorozat 
keretében, december 10-én.

Az eucharisztia teológiai hátte-
réről szólva az egyházi vezető ki-
emelte annak áldozati és lakoma 
jelentését, valamint Krisztus va-
lóságos jelenlétének megtestesü-
lését. Áldozati, hiszen „magunk-
hoz vesszük Krisztust”, és lakoma, 
mivel Jézus „eledelül” adja magát.

A püspök hangsúlyozta, az 
eucharisztia a föltámadott 
Krisztussal való találkozás lehe-
tőségét adja. A Megváltó a ke-
nyérben és a borban saját testét 
és vérét adta az utolsó vacsorán, 
általa Istennel egy közösséget 
élhetünk meg.  Gy. L.
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A díjazottak: 
Művészeti együttesek, egyesü-
letek kategória: „Ifjú Szív” Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes (felkészítő: Gaál 
László, Gaálné Hoffercsik Dóra); 
Szekszárdi Garay János Gimnázi-
um Leánykara és Német Nemzeti-
ségi Kamarakórus (Naszladi Judit); 
„Mondschein” Német Nemzetiségi 
Kórus Egyesület (Molnár Márta); 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
(Kovács Zsolt); Bartina Néptánc 
Közhasznú Egyesület (Matók-
né Kapási Julianna, Nyemcsokné 
Kárpáti Katalin, Nyemcsok Pál, 
Tóth-Mihó Erika, Tóth Zoltán, Si-
pos Gergő); Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 
(Huszár Krisztina).

Sportegyesületek, sportolók 
kategória:

Alisca Nyilai Íjász Egyesület: 
Andrékovics Balázs, Barta Niko-
lett, Barta Viktória, Bencze Gábor, 
Dózsa Alexandra, Juhász Márton, 
dr. Juhász László, Németh Réka 

Anna, Szeitl Milán, Török Hanna 
Vanda, Török István Szilárd, We-
hovszky Kíra Tícia (edző: Barta 
István, Bencze János, Horváth Ta-
más, Boros Zoltán).

Szekszárdi Rosszcsontok Ame-
rikai Futball Sportegyesület: 
MAFSZ DIVÍZIÓ I. (Tomalik Gá-
bor, Véghelyi Miklós).

Szekszárdi Fekete Gólyák Ké-
zilabda Club: serdülő és ifjúsági 
csapat (Bordán Anna, Tabajdi Fe-
renc).

Szekszárdi Utánpótlás-nevelő 
Futball Club: U17-es és U19-es 
csapat (Dienes Pál, Teszler Vendel).

Atomerőmű Kosárlabda Sport 
Club Szekszárd: NB I A-csopor-
tos és Gyermek (U12) csapat, 
valamint Theodoreán Alexandra, 
Studer Ágnes, Gereben Lívia, Kiss 
Virág (Djokics Zseljko, Maljkovics 
Borisz, Szabó Noémi, Baki Eszter).

Szekszárdi Sportközpont NKft. 
Atlétikai Szakosztály: Angyal Ba-
lázs, Barabás Kata, Barna Tamás, 
Binder Zsombor, Felkl Benjamin, 
Frei Nóra, Németh Mátyás János, 

Őry Tamás, Szemerei Levente, 
Veress Zsombor, Zsiga Levente 
(Scherer Tamás, Péterbencze Csilla, 
Szőke Gergő, Gaál László).

Szekszárdi Sportközpont NKft. 
Úszó Szakosztály: Hild Zsanett 
Krisztina (Paszler József).

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

Yorgos Asztalitenisz Sportegye-
sület: Kizakisz Georgiosz Nikola-
osz (Kizakisz Georgiosz).

Szekszárd Asztalitenisz Club: 
Imre Leila (Türei Ferenc).

Hikari Aikido Egyesület: Takács 
Bendegúz (Szőts Gábor).

Tolnai Tájak Íjász Egyesület: 
Kovács Gábor Zsigmond, Nagy 
Attila, Huszár-Háhner Erika, Hu-
szár Zoltán (Nagy Attila).

Dynamic Triatlon Club: Czencz 
Péter, Klem Zsolt, Mészáros László, 
Módos László, dr. Schranz Róbert.

OLC Trans Gemenc Judo Club 
Egyesület: Ács Balázs, Berlinger 
Gábor, Bogáncs Gergő, Hilbert 
József, Mátics András, Metzer Bo-

tond, Sárecz-Huth Márton, Sárosdi 
Ákos, Szepesi Dávid, Vaskó Kamil-
la (Szepesi József, Szepesi Dávid).

Szekszárdi Kajak-Kenu Sporte-
gyesület: Bartos Zsófia, Bercsényi 
Bence József, Bodnár Bálint, Csiz-
mazia Dóra, Horváth Ádám, Jávor 
Bence, Kiss Léna, Mercz Marcell, 
Mészáros Hunor, Molnár Mira, 
Müller Dániel György, Nagy Vik-
tória, Némedi Lőrincz, Visnyei 
Gergely. 

Szekszárdi Szabadidős Kerék-
páros Egyesület: Bán Benedek, 
Genzler Tamás, Schneider Sebes-
tyén (Schneider Gábor).

Szenior Atlétikai Club: Balogh 
István, Bucsányi Kálmán, Cser 
Katalin, Sörösné Bogos Anikó 
Cecília, dr. Péntek Imre, dr. Soós 
László, Rohn Mihályné Götz Ka-
talin, Halász József, Honti József, 
Némethné László Zsuzsanna, 
Kasziba Szilveszter, Reisch József, 
Lóki Magdolna, Lóki Ferenc, Me-
legh Imre, Doszpod András, Ru-
zsinka István, Varga Sándor, Vass 
József, Szegedi Gábor.

Szekszárd Büszkesége: kajakos az év sportolója és edzője
Hagyomány, hogy az óesz-
tendőben a kultúra, a sport 
és a tudomány területén 
maradandót alkotó fiatalok 
és tanáraik, edzőik teljesít-
ményét a Szekszárd Büsz-
kesége címmel ismeri el a 
város.

Az idei díjátadót a Babits Mi-
hály Kulturális Központ Ren-
dezvénytermében tartották meg 
december 13-án. Az eseményen 
azon kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó sportolókat és edzőket, 
a művészet, a kultura és a tu-
dományok területén bizonyító 
szekszárdiakat díjazták, akik 
„tevékenységükkel hozzájárul-
nak a város országos vagy nem-
zetközi hírének növeléséhez és 
a Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatására nem jogosultak”.

Idén 108 egyéni sportoló, 16 
együttes 335 csapattagja, vala-
mint 53 sportegyesületi elnök és 
felkészítő kapta meg a kitüntető 
címet.  

Köszöntőjében Ács Rezső 
polgármestere elmondta: Szek-
szárd sok tehetséggel büszkél-
kedhet, s ha ők megkapják a 
támogatást iskolájuktól, egye-
sületüktől és családjuktól, akkor 
a határon túl is hírnevet szerez-
hetnek városuknak.

Az ünnepségen adták a „Szek-
szárd Sportolója 2018.” és a 
„Szekszárd Edzője 2018.” elisme-
réseket is (képünkön). Az év spor-
tolója a Szekszárdi Kajak-Kenu 

SE versenyzője, Mercz Marcell 
lett. A 9 éves kora óta kajakozó 
fiatalember pályafutása során 
már több magyar bajnoki címet 
szerzett, idén azonban nemzetkö-
zi szinten is letette a névjegyét. A 
maratoni távú Európa-bajnoksá-
gon az ifjúsági kajak kettesek 22 
km-es versenyében nagy fölény-
nyel nyert aranyérmet párjával, 
Horváth Ádámmal.

A „Szekszárd Edzője 2018.” 
díjat Jámbor Attila vehette át. 

A sportolóként világ- és Euró-
pa-bajnok szakember alapítója 
és vezetőedzője a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu Sportegyesületnek. Ki-
váló szakmai munkájáért 2014-
ben Közjóért, 2017-ben pedig 
Sipos Márton díjat vehetett át. 
Tanítványai korosztályos világ- 
és Európa-bajnoki címekkel és 
érmekkel büszkélkedhetnek. 
Nagy Viktória, Korsós Zsófia, 
Balogh Zsófia, illetve Bodnár 
Balázs és Horváth Ádám mel-
lé „zárkózott fel” most Mercz 
Marcell. Jámbor Attila rendkívül 
elhivatott, rengeteget tesz azért, 
hogy versenyzői a lehető legtöb-
bet hozhassák ki magukból.

A díjakat Ács Rezső polgár-
mester és Csillagné Szánthó 
Polixéna, a Humán Bizottság 
elnöke adta át. A gálán közre-
működtek a Szekszárdi Moz-
gásművészeti Stúdió sporto-
lói, a Bartina Néptáncegyüttes 
táncosai, a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar, valamint verset 
mondott Csizmazia Dóra.  - fl -

„Mi, szekszárdiak nem szeretjük a félmegoldásokat”
Az év vége a visszatekintés, 
a számvetés ideje. Mérlegre 
kell tennünk mindent, hiszen 
csak annak tükrében fordul-
hatunk az új esztendő felé. 
Ács Rezső polgármesterrel 
beszélgettünk.

– Polgármester úr, Ön mindig 
elkötelezett szekszárdiként szó-
lal meg és cselekszik. Én csak 
a közelmúltban tudtam meg, 
hogy eredetileg nem szekszárdi 
származású.

– Ez így igaz. Zala megyé-
ből, Reziből származom, de 
hála Istennek, elmondhatom, 
hogy életem nagyobbik részét 
– már közel 30 évet – Szekszár-
don tölthettem. Itt alapítottam 
családot, itt születtek a gyere-
keim, úgyhogy most már „ős” 
szekszárdinak vallom magam. 
A megyeszékhely nagyon be-
fogadó város volt és az ma is, 
bár – és ez természetes – elvár-
ja, hogy az ide érkező elfogadja, 
magáévá tegye azokat az értéke-
ket, amelyekre ez a település az 
elmúlt évszázadok során alapo-
zott és épített. 

– Mit jelent Önnek a szekszárdi 
lét? Ha például külföldön jár, ho-
gyan mutatja be a várost olyan-
nak, aki még hírből sem hallott 
róla?

– Az elmúlt évszázadok so-
rán nemcsak az ország, hanem 
a város is elég sokat szenvedett. 
Ez megtanította az itt élőket el-
viselni a kudarcokat, és sokszor 
újra talpra állni. Szekszárdon 
sok kisebb közösség él, amelyek 
érték alapon szerveződnek, és 
ezeknek az értékeknek a kohé-
ziója hozta össze ezt a kisvárost. 
Nem lehet és nem is szeretném 
megkerülni a borászkodást, il-
letve a borvidéket, hiszen az sok 
mindent megmutat abból, mit is 
jelent szekszárdinak lenni: hogy 
van kurázsi, van tehetség ebben 
a városban. A bor istenáldotta 
lehetőség, de önmagában nem 
biztos, hogy sikerre vihet vala-
kit, egy vállalkozást vagy akár 
egy várost, mert kell hozzá az 
ember. A tehetség és a kreati-

vitás mellett nagy alázatra és 
szorgalomra van szükség – és 
ez a boron keresztül mind meg-
mutatkozik és tetten érhető.

– Azt szoktam mondani, 
hogy mi szekszárdiak nem 
szeretjük a félmegoldásokat: 
vagy szívvel-lélekkel, nagyon 
jó minőségben csinálunk va-
lamit, vagy nem kezdünk bele 
olyanba, aminek nem látjuk 
biztosan a végeredményét. Ez a 
rendezvényektől kezdve a beru-
házásokon keresztül mindenütt 
érvényes. Azt szeretnénk, hogy 
a város neve összefonódjék 
a minőség fogalmával az élet 
minden területén. Hogy csak 
egy példát mondjak: itt van a 
szekszárdi kosárlabda, amely 
már fogalom nemcsak Magyar-
országon, de Európában is. 

– Az évvége mindig a számve-
tés ideje is. Visszagondolva az 
elmúlt esztendőre: városvezető-
ként mire a legbüszkébb?

– Nehéz lenne sorrendet fel-
állítani, hiszen nyilván szubjek-
tív az ember. Én nagyon örülök 
például annak, hogy 2018-ban 
végre megjelent a város történe-
tét bemutató Szekszárd-könyv. 
Kifejezetten szép, színvonalas, 
gazdagon illusztrált kiadvány, 
amely fontos szerepet játszhat 
abban, hogy az itt élők – első-

sorban a fiatalok – megismerjék 
annak helynek a múltját, ahon-
nét származnak. 

– Ha a rendezvényeket néz-
zük, úgy vélem, hogy az idei 
évet az eddigi legsikeresebbnek 
tekinthetjük. A Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep akkorát lépett előre, 
hogy erre két-három év múl-
va számítottam. Amit célként 
tűztünk ki, hogy legyen a Szek-
szárdi Szüreti Napok mellett egy 
kisebb volumenű, de hasonlóan 
színvonalas rendezvény, azt már 
2018-ban elértük, hiszen 30 ez-
ren látogattak ki a programokra. 
Ezt egyfajta „rákészülésnek” is 
tartjuk a gemenci ökocentrum-
ra: szeretnénk elérni, hogy Ge-
menc visszatérjen a szekszárdi 
emberek köztudatába, ehhez 
pedig meg fogjuk építeni az új 
látogatóközpontot, amely a ter-
vek szerint a Vadászati Világki-
állításra, 2021-re készül el.

– Sok minden történt a vá-
rosban, én a Háry János Me-
sefesztivált emelném még ki. 
Úgy vélem, nagyon jól eltalál-
tuk, melyek azok a programok, 
amelyekre a gyerekek szívesen 
jönnek ki, és ha jönnek, akkor 
már a családot is „kihozzák”. 
Idén már hatezren voltak a 
rendezvényen a két nap alatt, 
amit nagyon fontosnak tartok, 
hiszen ezzel már kisgyerekkor-

ban megalapozódhat a városhoz 
való kötődés.

– Ez azt is jelenti, hogy a város-
vezető mindennel elégedett?

– Fontos, hogy az ember soha 
ne legyen teljesen elégedett, 
hiszen ez viszi előre a világ fo-
lyását. Ha a nagy fejlesztéseket 
nézzük, szerettem volna, hogy 
a 2017–18-as, de különösen az 
idei évben még dinamikusabban 
haladjunk. Sajnos, az embernek 
a külső tényezőkre kevesebb rá-
hatása van, így az mindig meg-
nehezíti a dolgokat. Ugyanak-
kor nem szabad elfelejteni, hogy 
ezek a beruházások hosszú távra 
készülnek, nem lehet siettetni 
azért, hogy aztán ne olyan ered-
mény jöjjön ki, amelyre vala-
mennyien büszkék lehetünk, és 
generációkon keresztül szolgál-
ják a szekszárdiakat.

– Mire lenne legszívesebben 
büszke egy év múlva ilyenkor?

– Leginkább arra, ha azokból 
a beruházásokból és fejleszté-
sekből, amelyeket elindítottunk, 
sokat át tudnánk adni. Például 
normál méretű tornatermet a 
Babits iskolában, az egészség-
ügy területén a felújított ren-
delőket és még sorolhatnám. 
Nem is azért, hogy átvágjunk 
egy szalagot – az is szép és fon-
tos –, hanem hogy azt követően 
tudjunk összpontosítani a kö-
vetkező feladatra.

– Polgármester úr, Ön ho-
gyan-miképp tölti az év végét, 
az ünnepeket?

–  A szentestét mindig itt tölt-
jük, és utána megyünk a szülők-
höz december 25-én vagy 26-
án. Szilveszterkor a Béla király 
téren leszek, ahol szeretnénk 
egy kis meglepetéssel szolgálni 
a szekszárdiaknak – ennek mi-
benléte egyelőre legyen titok... 
És bízom benne, hogy egy kis 
pihenésre is jut idő.

– Az ünnepekre meghitt ké-
szülődést, valamint áldott ka-
rácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánok minden szekszárdinak!  
 Orbán György



6 72018. december 16. 2018. december 16.

Szemeszternyitó a Család Akadémián
A családokat helyezi a kö-
zéppontba a PTE KPVK új, 
Család Akadémia című előa-
dás-sorozata, melynek nyitó-
rendezvényét szerda délután 
tartották.

A Pécsi Tudományegyetem Kul-
túratudományi, Pedagóguskép-
ző és Vidékfejlesztési Kara (PTE 
KPVK) a Családok Éve tiszte-
letére, a családok és intézmé-
nyek értékes együttnevelésének 
hangsúlyával Család Akadémia 
néven rendezvénysorozatot 
indított családoknak, pedagó-
gusoknak. A jövő májusig tar-
tó program keretében kiváló 
szakemberek (pszichológusok, 
orvosok, filozófusok, kommu-
nikációkutatók, szociológusok, 
pedagógusok) tartanak előa-
dásokat és kezdeményeznek 
interaktívan beszélgetéseket a 
résztvevőkkel.

A nyitórendezvényen dr. ha-
bil Kurucz Rózsa dékánhelyet-
tes elmondta, a program célja, 

hogy komoly párbeszéd alakul-
jon ki a generációk között, és 
véleménycsere folyhat arról is, 
mit jelent a házasság, a család, 
és miképpen lehet gyermeket 
nevelni.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere elmondta, a Család 
Akadémia előrelépés a Szek-
szárdi Harmadik Kor Egyete-
méhez képest, hiszen előadásai 
egyszerre szólnak az idősekhez 

és a fiatalokhoz úgy, hogy az 
emberi kapcsolatokra irányít-
ják a figyelmet. Mint mondta, 
a boldog együttélés érdekében 
fontos a generációk közötti 
zökkenőmentes kommuniká-
ció, az új sorozat pedig ebben 
segíthet. A városvezető arról is 
szólt, hogy az önkormányzat 
számára fontosak a fiatalok, a 
családok, ezért a városi rendez-
vények alkalmával is kiemelt fi-

gyelmet fordítanak az ő kikap-
csolódásukra.

Prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE 
KPVK dékánja szerint a család 
lényege a lelkek különleges, 
megbonthatatlan egysége, mely 
mindannyiunknak mintát kínál 
az életben a problémák megol-
dásához. Hozzátette, a kulturá-
lis értékváltások forgatagában 
nem csak a család fogalma ala-
kul át, hanem annak társadalmi 
megítélésével kapcsolatos „je-
lenségek” is.

A Család Akadémia nyi-
tórendezvényén „Vonzerő és 
párválasztás” címmel előadást 
tartott prof. dr. Bereczkei Ta-
más egyetemi tanár, dékán 
(PTE BTK), illetve „Érték és 
nevelés az információ vilá-
gában” prof. dr. Szécsi Gábor 
egyetemi tanár, dékán. Az 
előadásokat követően a hall-
gatóságnak lehetősége nyílt 
arra, hogy kérdéseit feltegye 
az előadóknak. 
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A szakképzést és az innovációt hangolnák össze
Új kutató, szolgáltató köz-
pontok megalapítására és 
működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapo-
dást írtak alá december 12-én 
a PTE Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfej-
lesztési Karán.

Szekszárd város és Tolna Me-
gyei Önkormányzata, vala-
mint a központok helyszínéül 
szolgáló egyetemi kar célként 
tűzte ki a regionális innováci-
ós folyamatok megalapozását, 
összehangolását. Terveik között 
innovatív hálózatok és képzési 
programok szervezése, illetve 
az ipari együttműködések, a vi-
dékfejlesztés és a pedagógia te-
rületén végzendő szakmai szol-
gáltatások nyújtása is szerepel.

Prof. dr. Szécsi Gábor dékán 
történelmi pillanatnak nevezte 
a megye, a város és az egyetem 
együttműködését. Az erők össze-

hangolását jó irányként értékelte, 
hiszen ezzel a térség gazdasági, 
társadalmi fejlődése biztosítottá 
válik, a helyi gazdasági életbe pe-
dig becsatornázhatják az egyetem 
eredményeit. A dékán kiemelte, 
Tolna megyének erősödő, vonze-
rejét folyamatosan növelni képes 
térséggé kell válnia.

A megyei közgyűlés elnöke, 
Fehérvári Tamás is az egysé-

get hangsúlyozta a fejlesztések 
kapcsán, egyúttal a települések 
fiatal munkavállalókat megtar-
tó erejének létfontosságát húzta 
alá. Szintén az együttműködés 
előnyeiről ejtett szót Ács Rezső. 
Szekszárd polgármestere nyo-
matékosította: a megállapodás-
nak a kormány Modern Váro-
sok Programja is előzményéül 
szolgál, azzal ugyanis szintén 

a szakképzés vállalkozásokkal 
történő összehangolását kíván-
ták megalapozni. Emlékeztetett, 
a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum már elindult ezen az úton. 
A városvezető úgy véli, a most 
tető alá hozott megállapodás-
sal Tolna megye tudományos 
szempontból is központtá vál-
hat, innovatív kezdeményezé-
sekkel segítve a szakképzést, 
egyúttal növelve településeinek 
megtartó erejét.

Prof. dr. Szécsi Gábor szerint 
olyan képzési programokat kell 
menedzselni, amelyek által a 
munkavállalók versenyképes 
tudáshoz juthatnak, átfogni a 
térség kínálatát és ráhangolni 
a munkaadói igényekre. Ehhez 
olyan stratégiákat szükséges 
kidolgozni, amelyekkel a helyi 
kis- és közepes vállalkozások, 
nonprofit csoportok és egyesü-
letek is bevonhatóak.  

 Gy. L.

TOLNA MEGYEI NAPELEM HÍREK
A vállalkozókat sikeres GINOP pályázatok 
segítették a jelentős energetikai beruházá-
saik megvalósításában. GINOP-8.4.1/B-16 
KKV számú pályázat támogatott 0%-os ka-
matú hitelfelvételével és 10%-os önerővel 
valósult meg. Öt darab 499 kVA-os telje-
sítményű napelem park valósult meg Tol-
na megyében. A létesítmények sikeres pró-
baüzeme várhatóan 2019 elején lezárul és 
– a megkötendő szolgáltatási szerződés 
alapján – megindulhat a tényleges villa-
mosenergia-termelés. 

Az alábbi napelem parkok kezdik meg 
rövidesen a működésüket:

Beruházó: Omár Bt.
Helyszín: Tolnanémedi 886 HRSZ.
Beruházó: Medi-Bau Kft. 
Helyszín: Izmény 0132/123 HRSZ. 
Beruházó: Szi-Za Kft.
Helyszín: Fadd 071/20 HRSZ. 
Beruházó: Sz+C Stúdió Kft.
Helyszín: Decs 0299/14 HRSZ. 
Beruházó: Sz-Familia Kft.
Helyszín: Decs 0299/12 HRSZ. 

Ezen uniós támogatású beruházások-
nak a rendszerbe állásával komoly CO 
kibocsátás lesz megtakarítható a jövő-
ben. A napelem parkok létesítéséhez a te-
rületeket a beruházó társaságok helyi ön-
kormányzatoktól bérlik, kivéve a Szi-Za 
Kft.-t, aki saját területen valósította meg a 
beruházását. Az elkészült és átadott nap-

elem parkok a KÁT-engedély alapján biz-
tosítják az áramtermelést. 

A fenti beruházásokkal kihasználatlan, 
több rendezetlen területet sikerült rendezetté 
tenni. További előny a bérbeadó önkormány-
zatoknak, hogy a napelem parkok a fennál-
lásuk ideje alatt, a bérleti díj bevételén felül, 
folyamatos adóbevételt is biztosítanak.  (03907)

Újszerű kezdeményezés az Austrothermtől
A hőszigetelőanyagok gyártá-
sával foglalkozó Austrotherm 
kétmillió forintos támogatá-
sának köszönhetően újulhat 
meg a Kölcsey lakótelepen ta-
lálható játszótér – tudatta Ács 
Rezső polgármester és Bozsa-
ky János, a cég ügyvezető igaz-
gatója kedden, a városházán 
megtartott sajtótájékoztatón.

Ács Rezső elmondta, az Aust-
rotherm kereste meg az ön-
kormányzatot, felajánlva a 
kétmillió forintos támogatást, 
melyet – egyeztetés nyomán – 
a Kölcsey lakótelepen található 
játszótér felújítására fordítanak.

A polgármester emlékeztetett, 
hogy a helyi vállalkozások rend-
szeresen támogatják városi ren-
dezvényeket, és korábban már 
volt rá példa, hogy egy vállalko-
zás óvodai eszközök beszerzését 
segítette. Mint mondta, az ilyen 
újszerű kezdeményezések pél-
dáját a remények szerint további 
vállalkozások is követik majd.

Bozsaky János, az Austrot-
herm ügyvezető igazgatója 
felidézte, a vállalat 2006-ban 
határozta el, hogy Szekszárdra 
települ, új raktárcsarnokukat 
pedig az idén avatták fel. Hoz-
zátette, a cég a kezdetektől fog-
va sok segítséget kapott az ön-
kormányzattól. Az ügyvezető 
úgy fogalmazott, szeretnének 
továbbra is jó adófizetők ma-
radni, de ezen felül támogatás 
útján is kivenni a részüket a 

város fejlődésének elősegíté-
sében.

Bozsaky János tudatta, a vál-
lalat számára fontosak a gyer-
mekek, a fiatalok, ezért is esett 
a választás a közös egyeztetés 
nyomán a játszótér biztonságo-
sabbá tételére. Sok gyermekes 
család él a Kölcsey lakótelep ját-
szóterének környékén, melynek 
játékait biztonságosabbá teszik, 
többségüket lecserélik. 

 Forrás: kadarka.net

Felhívás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. törvény 
97. §-a alapján december 27-én 
(csütörtök) 09:00 órakor tartja a 
2018. évi közmeghallgatását.

Helye: Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala (Béla király tér 8. ), konfe-
renciaterem. 
 ifj. Kovács György elnök

Hangverseny
Gagliarda Kamarakórus de-
cember 19-én (szerda) 18:00 
órától a Művészetek Házában 
tartja hagyományos karácsonyi 
hangversenyét. 

Közreműködik: Szabó Gab-
riella Eszter (zongora), Mül-
ler János (orgona), Ocsovay 
Damján (konga), Tóth Mónika 
(ének). Művészeti vezető, kar-
nagy: dr. Szabó Szabolcs. 

A belépés díjtalan.
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Kodály Zoltánra emlékeztek a Magyar Kórusok Napján
December 9-én, vasárnap 
este a Művészetek Háza adott 
otthont a Magyar Kórusok 
Napja hagyományos hang-
versenyének, mellyel Kodály 
Zoltán emléke előtt tiszteleg-
tek a résztvevők.

A házigazda Szekszárdi Gárdo-
nyi Zoltán Református Együttes 
Naszladi Judit karnagy vezény-
letével (képünkön) Händel: Ör-
vendj, világ!, Bárdos Lajos: Az 
Úr érkezése, Kodály Zoltán: 
Fölszállott a páva, Faure: Jean 
Racine éneke és Tillai Aurél: 
Dicsőült helyeken című da-
rabjait adta elő. Szólót énekelt 
Bognár-Ócsai Annamária ope-
raénekes, közreműködött Loz-
sányi Tamás orgonaművész. 

A „nyitányt” követően Ker-
tész Attila, Liszt-díjas karnagy, 
egyetemi docens, a Kodály Tár-
saság elnöke mondott köszön-
tőt, majd John Rutter: Suite 
Antique – Aria című darabját 
adta elő Ágostonné Béres Kor-
nélia (fuvola) és Lozsányi Ta-
más (orgona).

A koncerten áhítatot tartott 
Lemle Zoltán, Csokonai alko-
tói-díjas református lelkipásztor. 
„Örvendj egész föld az Istennek 
és énekelj szép zengéssel. Nagy 
dicsőségét szent nevének, min-
denek dicsérjék széjjel” – idézte a 
66. zsoltárt a Gárdonyi együttes 
alapítója. Lemle Zoltán hozzá-
tette, a Magyar Kórusok Napján, 
Kodály Zoltán születésnapjára 
emlékezve különösen is idősze-
rű ez a gondolat, hiszen oly sok 
a megkeseredett, bús élet. A zene 
pedig felüdíti, lelkileg gazdagítja 

hitünket, növeli Isten iránti sze-
retetünket. „Advent van, a lelki 
felkészülés és a várakozás ideje. 
Az Úr közel. Várjuk Őt boldog, 
örömteli énekszóval, hogy kará-
csonykor valóban megszülessen 
szívünkben a várva várt Meg-
váltó” – fogalmazott zárásként a 
református lelkipásztor.

Az est során fellépett a Ga-
ray János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamara Kórusa 
is. A Naszladi Judit irányítot-
ta együttes három dalt (O du 
fröhliche; Maria durch ein 

Dornwald ging; Guten Abend, 
schön Abend) énekelt Keller 
Antal harmonika kíséretével.

A koncert vendége volt a Mak-
kai Gézáné dirigálta Bajai Liszt 
Ferenc Énekkar, melynek előadá-
sában Mary Lynn Lightfoot, Wil-
liam Gomez, John Rutter, Josh 
Groban, John Leavitt és Kodály 
Zoltán egy-egy darabja hangzott 
el. Közreműködött Dankó József 
(zongora) és Kubán Loránd (he-
gedű), szólót énekelt Csallóközi 
Krisztina, Kuti Józsefné és Tipszi-
csné Batta Ibolya.

A pécsi Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnázium Laudate Le-
ánykara Havasi Gábor karnagy 
dirigálásával – egy gregorián 
ének mellett – Rossini, Bartók 
és Kodály műveket szólaltatott 
meg. Szólót énekelt Tóth Anna 
és Varga Viktória, zongorán kí-
sért Hodozsó György (zongora).

A hangverseny zárásaként 
a kórusokból alakult összkar 
Kodály Zoltán: Esti dal című 
művét adta elő Havasi Gábor 
vezényletével.  
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Hármas jubileumot ünnepelnek az evangélikusok
A Szekszárdi Evangélikus 
Egyházközség idén ünnepeli 
megalakulása 110., temp-
lomszentelése 90., orgonája 
megépítésének 200. évfor-
dulóját.

E különleges jubileumok alkal-
mából ünnepi Istentiszteletet tar-
tanak december 16-án, vasárnap 
15:00 órától a Luther téri evangé-
likus templomban. A különleges 
alkalmon 15:00 órától Sefcsik 
Zoltán lelkész tart áhítatott, majd 
Németh Judit felügyelő a gyü-
lekezet 110 évéről tart előadást. 
Megszólalnak a régi idők tanúi, 
dr. Németh Pálné és Korossy 
József is, dr. Hafenscher Károly 
lelkész pedig a 200 éves orgoná-
ról beszél. Az ünnepség máso-
dik részében Lozsányi Tamás és 
Lozsányi Soma orgonakoncertjét 
hallgathatják az érdeklődők.

A püspök 1908-ban Németh 
Gyulát nevezte ki gyülekezet-
szervező adminisztrátornak 
Szekszárdra, aki szeptember 
27-én megtartotta első isten-
tiszteletét a gimnázium díszter-
mében Wigand János igazgató, 
egyháztanácsos jóvoltából. Az 

evangélikusok száma a nyolc 
filiával együtt 1264 fő volt.

A templomépítési munkát az 
első világháború hátráltatta, az 
azt követő forradalmi esemé-
nyekben pedig az 57 000 korona 
pénzvagyon pedig szinte teljesen 
elértéktelenedett. Az építkezés 

végül 1924-ben indult meg, a 
templom négy évvel később nyi-
totta meg kapuit a hívek előtt.

Kapi Béla püspök 1928. de-
cember 16-án vette át a kulcsot 
az építőmestertől, s adta át Né-
meth Gyula lelkésznek. A zsú-
folásig megtöltött templomban 
tartott szentelő istentiszteleten 
a püspök Bibliát, a főesperes 
úrvacsorai szent edényeket, az 
alesperes a keresztelő kancsót 
helyezte az oltárra.”

A templom 200 éves, késő 
barokk orgonáját 1931-ben a 
bonyhádi gyülekezet adomá-
nyozta a szekszárdiaknak. A 
hangszer valószínűleg Mar-
schall József bonyhádi és Märcz 
Ádám kistormási orgonaépítők 
műhelyében készült. Dr. Né-
meth Pál, a gyülekezet legendás 
kántora 77 éven át, haláláig kí-
sérte az istentiszteleteket.  SZV
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„A családos bajtársak otthon tölthessék az ünnepet”
Az adventi időszakban előre „lépegetve” 
egyre közelebb kerülünk a karácsony-
hoz. Az ünnephez, amelyben végre 
együtt lehetünk a családunkkal, bará-
tainkkal, végre csak rájuk figyelhetünk.

Akadnak persze közöttünk olyan hivatást 
választók, akik ezeket a meghitt pillanatokat 
sem tölthetik maradéktalanul a szeretteikkel, 
mert a „beosztásuk” szerint dolgozniuk kell, 
ügyeletet tartani – akár szenteste is. Men-
tőtisztet, tűzoltót, rendőrt és benzinkúti al-
kalmazottat faggattunk erről a helyzetről, és 
persze kíváncsiak voltunk, miként élték meg 
a 2018-as év hétköznapjait, hogy telnek szá-
mukra az ünnepek, és mit várnak az újévtől.

Szabó Szilvia – benzinkúti alkalmazott 
– Hat éve dolgozom a jelenlegi munkahelye-
men, munkabeosztásom fele nappalos, fele 
éjszakás. Utóbbi esetben sokszor a szüleim 
vigyáznak iskolás lányomra.

– A karácsonyt a családommal töltöm. 
Szenteste hagyományosan halászlé, sültek és 
sütemények kerülnek az asztalra. Persze elő-
fordult már, hogy ezen a napon is dolgoztam. 
Ilyenkor azt vettem észre, hogy 22:00 – 23:00 
óráig „nyugi” van, majd beindulnak az em-
berek: taxik jönnek-mennek, többen a temp-
lomból jövet térnek be.

– Sok és sokféle emberrel kerülök kapcso-
latba. Sajnos akadnak köztük olyanok, akik-
hez megfelelő idegrendszer és sok türelem 
kell... A munkaidőt követően kikapcsolódom: 
zenét hallgatok, tévézek, a gyerekkel foglalko-
zom, kutyázok, vagy a házimunkát végzem el. 
Így vezetem le a műszak utáni feszültséget. A 
jövő évre mindenkinek jó munkahelyet, jól 
fizető állást – és kevesebb problémás embert 
kívánok.

Máthé Zoltán – címzetes rendőr törzsőr-
mester, Szekszárdi Rendőrkapitányság
– Szolgálatirányító parancsnokként mindig 
pontosan tudnom kell, melyik egység milyen 
feladatot lát el. Mindemellett folyamatosan 

jelen vagyok a kiemelt eseményeknél és ko-
ordinálom a helyszíni rendőri munkát. Beosz-
tottjaim nap, mint nap kiemelkedő munkát 
végeznek, az ő pozitív hozzáállásuk nélkül 
nekünk is nehezebb lenne a szolgálat ellátása. 
Sikeresen államvizsgáztam az idén a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán, és magasabb beosztásba léptettek elő.

– Az utóbbi évek vizsga időszakainak 
szentestébe hajló készülései után idén újra 
szolgálatban leszek ezen az éjszakán, így a 
munkatársaim körében érkezik a Jézuska. 
Ezt leszámítva, a karácsonyt családi körben 
ünnepeljük. Ilyenkor jókat beszélgetünk, 
sokat nevetünk és mellőzzük a telefonok 
használatát...

– Jövőre hasonlóan sikeres szakmai évet 
várok, amelyben az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzete továbbra is pozitívan alakul. 
Magánéleti szempontból a párommal a júli-
usra szervezett esküvőnk és az arra történő 
felkészülés lesz kiemelkedően fontos.

Lukács Balázs – tűzoltó százados, Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

– A 2018-as év mozgalmasra sikerült szá-
momra. Nagyobbik gyermekemnek első évét 
töltötte az iskolában, míg ikergyermekeim 
óvodások lettek. Mindez több tennivalót adott 
a páromnak és nekem. A szolgálat során tör-
téntek kisebb-nagyobb káresemények. Úgy 
érzem, csak úgy maradhatunk kiegyensúlyo-
zottak, ha „nem visszük haza” a beavatkozá-
sok során bennünket érő ingereket.

– Mióta megszülettek a gyerekek, Kará-
csonykor nálunk jön össze a család. Rendsze-
rint nagy fenyőt választok és a gyerekekkel 
együtt díszítjük fel. Fantasztikus érzés látni 
az örömüket. Hasonló, mint amikor sikerül 
megmentenünk egy életet. Olyankor mindig 
arra gondolok, ezért érdemes és kell folytatni 
a tűzoltó hivatást.

– Minden harmadik nap 24:00 órás szol-
gálatba vagyunk beosztva. Ilyenkor úgy kell 
eljönni otthonról, hogy minden le legyen 
szervezve a szolgálatra eső időszakra – akár a 
nagyszülőket is bevonva a gyerekek felügye-
letébe. 

– Az újévtől egészséget várok és persze ki-
tartást a családhoz, a szolgálathoz. Fogadal-
mat nem szoktam tenni, csak kisebb elhatá-
rozásokban gondolkodom.

Molnár Ferenc József – mentőtiszt, Szek-
szárdi Mentőállomás

– Idén diplomáztam és kerültem a Szek-
szárdi Mentőállomásra, ahol a váratlan hely-
zetekből is kijutott: az egyik szabadnapomon 
egy megkezdett újraélesztésbe csöppentem. 
Szerencsére pozitív lett a történet vége.

– A Szenteste csaknem nyolc éve az Orszá-
gos Mentőszolgálaté. Fiatal vagyok, gyerme-
künk még nincs, így én dolgozom, hogy a csa-
ládos bajtársak otthon tölthessék az ünnepet. 
Ezt családom és a párom is elfogadja. Tudják, 
a távollétem jó ügyet szolgál. Megígértem, ha 
édesapa leszek, otthon díszítem a fát és csak 
egy napot dolgozom az ünnepekből. Szenteste 
a bajtársakkal kicsit feldíszítjük a mentőállo-
mást két kivonulás között. Olyan ez, mint egy 
második család, rengeteg testvérrel.

– Az újévben szeretném megtalálni a töké-
letes egyensúlyt a család és a munka között. A 
mentőknél 12:00 és 24:00 órás szolgálatokban 
dolgozunk váltásokban, mert a betegek nem 
kötik magukat időhöz. Azért, őszintén szólva, 
egy huszonnégy órás szolgálat után nincs jobb 
érzés annál, mint amikor az ember hazatér a 
családjához és lepihen egy kis időre a saját 
ágyába...   - gyimóthy -
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Akciós ajánlatunk december 17-től december 31-ig, illetve a készlet 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 (03887)

KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁR!
Játék

láncfűrész
8.990,- Ft

Játék
fűkasza

8.990,- Ft

Játék
lombfúvó
7.990,- Ft

LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ! 
Cetelem áruhitel lehetőség

LÁNCFŰRÉSZ 135
• Lökettérfogat 40,9 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

79.900,- Ft

LÁNCFŰRÉSZ 120
• Lökettérfogat 38 cm³
• Teljesítmény 1,4 kW54

54.900,- Ft
ÚJ

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

119 900 Ft

Boldog karácsonyt
kívánunk minden kedves

vásárlónknak!

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03886)

Deluxe EasyFix
Gőztisztító

TÉLI AJÁNLATAINK
Akciónk időtartama: 2018. november 15. – 2018. december 31.

Premium Home
Nedves-száraz porszívó

CPH KFT. KÄRCHER CENTER 
7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Telefon: 74/529–320

(03892)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
December 17-től december 21-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03880)

MENÜ December 17. December 18. December 19. December 20. December 21.

„A”
1150 Ft

Tárkonyos 
raguleves

Paradicsom-
leves Zöldbableves Marhahúsleves Karfiolleves

Burgonyás
tészta,

csemege
uborka

Zöldborsó-
főzelék,
rántott

csirkecombfilé

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Főtt marha-
szelet,

gyümölcs
mártás,

pirított dara

Sertéspörkölt 
tarhonya,

savanyúság

„B”
1150 Ft

Tárkonyos 
raguleves

Paradicsom-
leves Zöldbableves Marhahúsleves Karfiolleves

Trappista sajt
rántva, rizs,

tartármártás

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

sós burgonya,
savanyúság

Mézes-mustáros 
sült oldalas,
kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csirkehússal,
rakott brokkoli,
csőben sütve

Bolognai
spagetti

sajttal

Napi
ajánlat
1050 Ft

Pulykamell 
rántva,
hasáb-

burgonya,
 savanyúság

Pulykamell 
rántva,
hasáb-

burgonya,
 savanyúság

Pulykamell 
rántva,
hasáb-

burgonya,
 savanyúság

Pulykamell 
rántva,
hasáb-

burgonya,
 savanyúság

Pulykamell 
rántva,
hasáb-

burgonya,
 savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Vastagon sült 
sertésjava, 

grillezett kukori-
ca montenegrói 
parázsburgonya

Vastagon sült 
sertésjava, 

grillezett kukori-
ca montenegrói 
parázsburgonya

Vastagon sült 
sertésjava, 

grillezett kukori-
ca montenegrói 
parázsburgonya

Vastagon sült 
sertésjava, 

grillezett kukori-
ca montenegrói 
parázsburgonya

Vastagon sült 
sertésjava, 

grillezett kukori-
ca montenegrói 
parázsburgonya

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Mindenkit vár a szekszárdi

Szeretet Gyülekezet
December 16-án, vasárnap 16:00 órakor

„Lendületben”: Zenés istentisztelet

December 23-án, vasárnap 16:00 órakor
„Ünnepi hangulat”: Zenés istentisztelet

December 30-án, vasárnap 16:00 órakor
„2019”: Zenés baráti találkozó

Nézz be hozzánk, szívesen látunk!

GOSPEL CENTRUM RENDEZVÉNYTEREM
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(03891)

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyt,

és boldog új évet kívánunk!
(03902)
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SZ + C STÚDIÓ KFT. | KÖZPONTI ÁRUHÁZ
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. • Tel.: 74/511–833
info@szpluszcstudio.hu • www.szpluszcstudio.hu

Szeretetteljes 
meghitt

karácsonyi
ünnepeket és 
boldog új évet 

kívánunk!

Köszönjük, 
hogy partnerei 

lehettünk a 
fejlődésben, folytassuk

együtt jövőre is!

Idei évi zárás:  2018.  december  14.  |  Tervezett nyitás:  2019.  január  7.

(03882)

Kellemes Ünnepeket és
Eredményes Új Esztendőt kívánunk! 

Elektrolit Cégcsoport dolgozói

H-Centrum Kft.

Elektrolit Kft.
Cikádor Kft. – Szedres 

Lovas Udvarház 

Tolnavill Kft.

(03899)

(03896)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(03894)

KT Dinamic NKFT.

Boldog karácsonyt és
sikeres új évet

kívánunk!
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19. 

Telefon: +36–74/315–103
(03897)

Diáksportolók teljesítményét ismerte el a megye

Közel háromszáz Tolna me-
gyei diákot, köztük mintegy 
félszáz szekszárdit ismert el a 
Tolna Megyei Diáksport Szö-
vetség kedd délután a Garay 
János Gimnázium Dísztermé-
ben megtartott ünnepségen, 
Szekszárdon.

A rendezvényen összesen 22 
sportág 270 diáksportolója ve-
het át elismerést. Azokat jutal-
mazták, akik a 2017/2018-as 

tanévben megrendezett diáko-
limpián országos döntőben do-
bogós helyezést értek el. 

Ribányi József, a Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke (képünkön) 
arról szólt köszöntőjében, hogy 
hogy a sport közösséget hoz 
létre, kitartásra tanít és céltuda-
tosságra nevel. A sport az, ami 
megalapozza, hogy az életben 
megálljuk a helyünket. Ribányi 
József zárásként megköszönte a 
pedagógusoknak, a szülőknek 
és természetesen a sportolók-
nak a szép eredményeket.

Szekszárdi díjazottak:
Aerobik, V–VI. kcs.: 3. Czö-

vek Sára Anna, Harangozó Lil-
la, Kenéz Kata, Kócsi Vanessza, 
Lotz Dóra Klára (Garay János 
Gimnázium)

Asztalitenisz, I–II. kcs. „A”: 
1. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 
(Baka István Ált. Isk.). III–IV. 
kcs. „A”: 3. Trenka Tímea. „B”: 
3. Kiss Lionel Krisztián (mind-
kettő PTE Gyakorló Ált. Isk.).

Atlétika, mezei VI. kcs.: 2. 
Szemerei Levente (I. Béla Gim-

názium). ÜCSB. III–IV. kcs., 
magasugrás: 2. Sebestyén Ta-
más, Péceli Tamás, Temesi Bá-
lint, Kászpári Csongor (Dienes 
Valéria Ált. Isk.). Magasugrás: 
3. Barabás Kata (PTE Gyakorló 
Ált. Isk.), VI. kcs.: 3. Angyal Ba-
lázs (I. Béla Gimnázium). Súly-
lökés, IV. kcs.: 3. Farkas Karla 
(Szivárvány iskola).

Cselgáncs: 2. Hilbert József 
(Dienes Ált. Isk.) és Sárosdi 
Ákos (Babits M. Ált. Isk.), 3. 
Trunk Zita Zsófia (PTE Gya-
korló Ált. Isk.), Vaskó Kamilla 
(Ady E. Középiskola) és Sándor 
Máté (Babits Ált. Isk.).

Duatlon, VI. kcs.: 3. Elek 
Zita Sára (I. Béla Gimnázium).

Karate: 1. Mórocz Ákos (Ga-
ray J. Gimn.), 3. Szutor Zétény 
(Szent József Iskolaközpont) és 
Steigler Bence (PTE Gyakorló 
Ált. Isk.)

Kajak-kenu: 2. Buri Petra 
(PTE Gyakorló Ált. Isk.).

Kerékpár, I. kcs.: 1. Bán Bo-
tond, II. kcs.: 1. Bíró Nóra, III. 
kcs.: 1. Bán Benedek (mindhá-
rom Dienes Ált. Isk.), II. kcs., 

B: 1. Kiss Zsombor (Babits Ált. 
Isk.), VI. kcs.: 1. Schneider 
Sebestyén (Garay J. Gimn.). 
2. Schneider Zsófia (Garay J. 
Gimn.). III kcs.: 3. Tanács Jan-
ka Boglárka (PTE Gyakorló Ált 
Isk.), U13: 3. Bakó Dániel (PTE 
Gyakorló Ált. Isk.), U15: 3. Pé-
ter Jázmin (Babits Ált. Isk.) és 
Szabó Csongor (PTE Gyakorló 
Ált Isk.). Mészáros Bence (Die-
nes V. Ált. Isk.)

Kézilabda, IV. kcs.: 3. Die-
nes V. Ált. Iskola (Bencze Dóra, 
Berta Bernadett, Bodó Alíz, 
Doszpod Bernadett Csilla, Ka-
raszi Éva Lili, Kocsis Anita, Ko-
csis Luca, Lambert Viola, Lotz 
Gabriella, Szolnoki Nóra).

Kosárlabda, B33: 3. Baka 
Natália, Doszpod Sarolta, Dosz-
pod Anna, Sámóczi Zsófia (Di-
enes V. Ált. Isk.)

Petanque, V–VI. kcs. trip-
lett: 2. Tumpek Fanni, Kocsis 
Dorka, Liszkai Rebeka (Garay 
J. Gimnázium).

Sakk, III. kcs.: 3. Buri Kata 
(PTE Gyakorló Ált. Isk.).

 SZV

A Pannon Borrégió kedvencei
A Pécsi Borozó idén másod-
szor hirdetett szavazást olva-
sói és munkatársai körében, 
hogy számukra melyek a 
Pannon Borrégió öt kedvenc 
pincészete, étterme és szál-
láshelye. A díjakat december 
8-án, az első Adventi Borsza-
lonon adták át.

A tavalyihoz hasonlóan külön 
szavazott a közönség, külön a 
szerkesztőség. A három kate-
gória TOP5-jét így mindjárt 
kétszer választották meg, azaz 
harminc díj talált gazdára.
Idén sok jelölt aktivizálta a kö-
zönségét, a közösségi média 
aktív használata megtette a ha-
tását. Összesen 523 szavazatot 
regisztráltak, néhány résztvevő 
esetében kimagasló szavazat-
szám érkezett. A díjakat a Pécsi 
Borozó szerkesztőségét képvi-

selve Győrffy Zoltán főszerkesz-
tő, az olvasók nevében pedig dr. 
Páva Zsolt, Pécs polgármestere 
adta át.
A Pannon Borrégió öt legked-
veltebb pincészete között Szek-
szárdról ott találjuk a Mészáros 
Borházat és a Vesztergombi 
Pincészetet (az olvasók szava-

zatai alapján), valamint Németh 
János Pincészetét (a szerkesztő-
ség voksai szerint). A TOP5 ét-
terem olvasói listáján szerepel a 
szekszárdi Bodri Optimus, míg 
borrégió legjobb szálláshelyei 
között a Hotel Merops Mészáros 
és a decsi-hegyi Takler Kúria 
kapott helyet.  SZV

Értesítés
vízmérők

leolvasásáról
Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 
értesíti tisztelt ügyfeleit, 
hogy a szekszárdi társashá-
zakban 2019. január 02. és 
24. között vízmérő leolvasást 
és ellenőrzést végez.

A leolvasás ütemezése 
megtalálható az E.R.Ö.V. 
Víziközmű Zrt. honlapján 
a Leolvasások – 2019. janu-
ár menüpont alatt (http://
www.erovzrt.hu/doc/olva-
sas/201901_olvasas.pdf ).

A Szolgáltató kérése, hogy 
a tájékoztatóban megadott 
időpontban biztosítsák a 
lakásba történő bejutást és 
a vízmérő(k) hozzáférhető-
ségét a leolvasás elősegítése 
érdekében. Együttműködé-
süket köszönjük!
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December 9-ei rejtvényünk megfejtése: Alekszandr Szolzsenyicin, A Gulag szigetcsoport
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fritz Andrásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését január 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Te vagy-e az Eljövendő?
„János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekede-
teiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: Te vagy-e az 
Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menje-
tek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok 
látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek 
hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik 
az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” 
 (Mt 11, 2-6)

Az ádventi időben előlépő bibli-
ai szereplők egyik legkülönlege-
sebb alakja Keresztelő János. Az 
Úr útkészítő hírnöke, az üdvös-
ség felé népét a bűnbánat útján 
vezető próféta. Pusztában élő, 
teljes életével az Úr szolgálatá-
nak szenelt, karakán, kemény 

hangú prédikátor... Ám ebben 
a jelenetben más. Börtönben 
ülve kérdezi Jézustól: Te vagy-e 
az Eljövendő? Mintha azt mon-
daná: egész életemen vártam a 
saját sorsom és minden ember 
életének Megváltóját. Hiszem, 
hogy igazsággal és erővel jön, 

üdvösséget kínál és ítéltet tart. 
Benned hittem ezt az Üdvözí-
tőt, de most elbizonytalanod-
tam. Mondd, te vagy az, Jézus? 

Talán a börtön, talán az őt 
ért igazságtalanság, vagy talán 
az gyengítette meg hitét, hogy 
nem látja Jézus tetteiben az íté-
letet tartó, a pelyvát megégető 
Megváltó igazságát? Bizony, 
„elfáradnak az ifjak és megbot-
lanak a legkiválóbbak is” (Ézs 
40,30). Amikor Jézus vissza-
üzen neki, akkor több ézsaiási 
prófécia beteljesedésére utalva 
biztatja Jánost: „A vakok lát-
nak, a sánták járnak, a leprások 
megtisztulnak, a süketek halla-
nak, a halottak föltámadnak, a 

szegényeknek pedig hirdetik az 
evangéliumot.”

Mintha azt mondaná: lesz 
majd ítélet, de most a kegye-
lem ideje tart és Isten irgalma 
után vágyóknak hirdettetik az 
Isten minden értelmet felül-
múló szeretete. Jól tetted, hogy 
felismertél, jól teszed, hogy 
hiszel bennem – én vagyok 
minden álmod beteljesítője. 
Egyszer majd megadom a vá-
laszt a „miértekre”, de addig is 
bízz bennem. Boldog vagy, ha 
minden kétséges körülmény és 
esemény ellenére is rám bízod 
az életedet. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Szekszárdi Advent 2018. | december 16–23.
A Béla király téren igazi kará-
csonyváró hangulat fogadja a 
látogatókat 2018. december 
2. és 23. között. A családokat 
színpadi produkciókkal, ün-
nepi fényfestéssel, szalma-
labirintussal, adventi kalen-
dáriummal, betlehemmel, 
cukorkaágyúzással és vasár-
naponként közös gyertyagyúj-
tással várjuk. A vásárban ét-
kesek, kézművesek, kirakodó 
árusok kínálják a karácsonyi 
portékákat.

Aktuális programok:
2018. december 16. (vasárnap) 
– Márványterem 
09:00 – 13:00 Karácsonyi Kin-
csesház, kézműves játszóház az 
adventi készülődésben

Jegyár: 1.000,- Ft; 4 éves kor 
alatt 500,- Ft

2018. december 16. (vasárnap)  
– Béla király tér
17:00 Pom Pom Együttes kará-
csonyi gyermekkoncert
◆  A koncert előtt köszöntőt mond 

Dr. Kaszó Gyula, református lel-
kipásztor.

◆  A koncertet a Night Projecti-
on adventi fényfestése követi. 
Fényfestés a Polgármesteri Hi-
vatalra ünnepi állóképekkel és 
animációval.

Élő szeretetet embertársaink-
nak
◆  Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével

◆  Karácsonyi Szívküldi Szolgálat - 
Szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál

2018. december 16. (vasárnap) 
– Színházterem
19:00 Hooligans Symphonic
Közreműködik a Szolnoki Szim-
fonikus Zenekar

Jegyárak: 4.900,- Ft; 5.400,- Ft;  
5.900,- Ft.

2018. december 17. (hétfő) 
– Béla király tér
17:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  A Tolna Megyei Gyermekvé-

delmi Központ és TEGYESZ 8. 

számú Gyermekotthon lakói-
nak adventi műsora

◆  Karácsonyi üzenet” című jelenet 
a PTE IGY Gyakorló általános 
Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda-
tanulóinak előadásában

◆  „Lass uns Weihnacten!” – a 
Magyarországi Német Színház 
(DBU) zenés műsora

◆  „Várjuk a karácsonyt” – táncos 
karácsonyváró a Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdióval

◆  „Halleluja!” – a Tücsök Zenés 
Színpad szólistáinak műsora

◆  Adventi mozgáspercek az Iberi-
can Táncegyesülettel

2018. december 18. (kedd)
– Béla király tér
17:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  Mikulást, karácsonyt váró éne-

kek kicsiknek, nagyoknak a Vá-
rosi Bölcsőde kisgyermekneve-
lői előadásába

◆  „Comenius Karácsony” – a Co-
menius Általános Iskola adventi 
bemutatója

◆  „A kis Jézus megszületett!” – a 
Szekszárdi Magyarnóta Klub 
műsora

◆  „Segíts Rajtam!” – Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány ad-
venti zenés-verses összeállítása

◆  „Lelkedben él a karácsony” 
– Bognár Cecil interaktív ka-
rácsonyvárója kicsikkel és na-
gyokkal

◆  Aerobik Karácsony Horváth 
Beáta vezetésével (FITT Lesz 
Sportegyesület)

2018. december 19. (szerda) 
– Béla király tér
17:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  Versek és énekek karácsonyra 

– a Tolna Megyei Gyermekvé-
delmi Központ és TEGYESZ 3. 
számú Gyermekotthon lakói-
nak műsora

◆  Betlehemes játék a Szent József 
Katolikus Általános Iskola előa-
dásában

◆  „Karácsony küszöbén” – a Kaj-
dacsi Gyermekekért és Ifjúsá-
gért Alapítvány ünnepi össze-
állítása

◆  „Égnek a gyertyák” – a Tücsök Ze-
nés Színpad szólistáinak műsora

◆  Karácsonyi mozgáspercek az 
Iberican Táncegyesülettel

2018. december 20. (csütörtök) 
– Béla király tér
17:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  „Várjuk a karácsonyt” – a Szek-

szárdi Mozgásművészeti Stúdió 
műsora

◆  „A szívek szabója” című verses 
mese a Polip Tanoda előadásá-
ban

◆  Karácsonyi népénekeket ad elő 
a „Maroknyi Székely Népdal-
kör” (Bukovinai SzékelyekSzek-
szárdi Egyesülete)

◆  „Angyalok szárnyán” – a Tü-
csök Zenés Színpad Gyermek-
csoportjának műsora

◆  Pecze István és vendégei nem-
zetközi zenevarázsa adventi 
hangulatban

2018. december 21. (péntek) 
– Béla király tér
17:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  „Karácsonyi álom” – Kovács 

Gergő zenés műsora
◆  A Mozduljunk Együtt Szekszár-

dért Egyesület Teveli és Szek-
szárdi Csapatainak karácsonyi 
tánca

◆  A Tücsök Zenés Színpad záró 
koncertje

◆  Interaktív kutyás karácsonyvá-
ró meglepetésekkel a Szekszárdi 
Kutyamenhely lakói és önkénte-
sei közreműködésével

2018. December 22. (szombat)
– Béla király tér
17:00 Langaléta Garabonciás 
Gólyalábasok műsora
Élő szeretetet embertársainknak
◆  Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével és az üzenetek égbe küldé-
se lufikkal.

2018. december 23. (vasárnap)
– Béla király tér
◆  17:00 Daniel Speer Brass – 

swing karácsony
◆  A koncert előtt köszöntőt mond 

Gyurkó Donát Sámuel, meto-
dista lelkész.

◆  A koncertet a Night Projecti-
on adventi fényfestése követi. 
Fényfestés a Polgármesteri Hi-
vatalra ünnepi állóképekkel és 
animációval.

2018. december 23. (vasárnap) 
– Színházterem
19:00 CSÍK 30 – 30 ÉV BOL-
DOGSÁG

Vendég: Karácsony János – Ja-
mes (LGT). 

Jegyárak: 4.900,- Ft, 5.400,- Ft; 
5.900,- Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város 
rendezvénye
Rendező: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ 
Honlap: www.szekszardagora.hu
Cím: Szekszárd, Szent I. tér 10.
Telefon: 74/529–610
E-mail: info@szekszardagora.hu

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!

(03905)
•  Utazzon Egyiptomba. rapülővel, All. Inc. 

ellátással már 49.900,- Ft/fő+ill.

•  Ausztria szilveszter a pályaszálláson 72 EURO/fő

Foglalja le jövő évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, Görögországba 
és más számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási kedvezménnyel.

Irodánkban már elérhetőek a 2019-os nyári katalógusok.
Ajánlataink:

Minden kedves és leendő utasunknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

2019. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR

JANUÁR .......................... 13., 27.
FEBRUÁR ........................ 10., 24.
MÁRCIUS ................ 10., 24., 31.
ÁPRILIS ........................... 14., 28.
MÁJUS ............................ 12., 26.
JÚNIUS ........................... 23., 30.
JÚLIUS ............................ 14., 28.
AUGUSZTUS .................. 11., 25.
SZEPTEMBER ............ 8., 22., 29.
OKTÓBER ....................... 13., 27.
NOVEMBER .................... 10., 24.
DECEMBER ....................... 8., 22.
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Ferencvárosi fölény a Szekszárdi UFC Mikulás-kupáján
Huszonkét meccset játszot-
tak december 8-án, szomba-
ton a városi sportcsarnokban 
immár nyolcadik alkalommal 
megrendezett Mikulás-kupa 
utánpótlás teremlabdarúgó 
tornán.

A tornát a 2004. január 1-je után 
született korosztály (U15) fiatal-
jainak szervezték. A tízcsapatos 
Mikulás-kupán a címvédő Fe-
rencváros és a házigazda Szek-
szárdi UFC is két-két együttest 
indított. Ott volt a mezőnyben 
a Főnix Gold FC Fehérvár, a 
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia, Pécsi 
Sportolda, a Paksi FC és Pécsi 
MFC, míg a tornát a szerbiai FK 
Zenta részvétele emelte nemzet-
közi rangra.

Ács Rezső polgármester és 
Kárpáti Zoltán, az UFC elnö-
ke megnyitója után egymást 
váltották a csapatok a városi 
sportcsarnok parkettjén. A két 
csoportban, körmérkőzéses 

rendszerben lebonyolított tor-
nán hamar kiderült, az FTC két 
utánpótlás alakulata kiemelke-
dik a mezőnyből. A ferencváro-
siak zöld mezes együttese hibát-
lan mérleggel nyerte a B-csoport 
küzdelmeit, míg a fehér mezes 
fővárosi gárdától egyedül a Zen-
ta tudott pontot „rabolni”.

A ferencvárosi házi döntőt 
az egész nap magabiztos telje-
sítményt nyújtó „zöldek” fölé-

nyesen nyerték, míg a dobogó 
harmadik fokára a Zentát nagy 
csatában legyőző Kaposvár lép-
hetett fel. Az UFC együttesei kö-
zül a „fehérek” egy győzelemmel 
és egy döntetlennel a B-csoport 
3. helyén zártak, míg a sárgák-
nak nem jött össze a pontszerzés.

A csoportok végeredményei, 
A-csoport: 1. FTC fehér 10, 2. 
Zenta (szerbiai) 7, 3. PMFC 6, 4. 
Paks 6, 5. UFC sárga 0 ponttal.

B-csoport: 1. FTC zöld 12, 2. 
Kaposvár 6, 3. UFC fehér 4, 4. 
Főnix Gold 4, 5. Pécsi Sportolda 
3 ponttal.

Helyosztók, a 3. helyért: Zen-
ta–Kaposvár 1–2. Döntő: FTC 
fehér–FTC zöld 1–7.

A torna végeredménye: 1. 
FTC zöld, 2. FTC fehér, 3. Ka-
posvár, 4. Zenta, 5. Pécsi MFC, 
6. Paksi FC, 7. Szekszárdi UFC 
fehér, 8. Főnix Gold, 9. Pécsi 
Sportolda, 10. UFC sárga.

A torna legjobb kapusa Vule-
tic Momcilo (Zenta) lett, a leg-
technikásabb játékosnak Lisztes 
Krisztiánt (FTC zöld) választot-
ták, míg a gólkirályi címet 12 
góllal Kovács Patrik (FTC zöld) 
érdemelte ki. A legjobb szekszár-
dinak járó elismerést Péter Dá-
vid (UFC fehér) kapta.

A díjakat Kárpáti Zoltán klu-
belnök, Gyurkovics János ön-
kormányzati képviselő, Koch 
László sportigazgató, Igor Tesz-
lics, Micskó Márk és Juhász Máté 
edzők adták át.   SZV
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7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Telefon: +36–74/319–593

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

Békés karácsonyt és 
boldog új évet

kívánunk minden
kedves vásárlónknak!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!

2019-ben is szeretettel várunk
minden kedves ügyfelünket

a megszokott, színvonalas
szolgáltatásainkkal!

Takács Autószerviz Kft. ( JOKO)
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2. 
Tel.: 74/419–190; 74/415–559

Fax: 74/415–559
E-mail: takacsauto@tolna.net
Web: www.takacsauto.atw.hu

(03904)

(03895)

Minden kedves ügyfelünknek 
kellemes karácsonyt
és boldog 
új évet
kívánunk!

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

(03883)

SPORTHÍREK
Íjászat. Teremversenyt rende-
zett december 8-án, szomba-
ton az Alisca Nyilai Íjász Egye-
sület. A házigazda sportolói 
jól szerepeltek, közel kéttucat 
érmet szereztek. Az egyesület 
idén is különdíjjal jutalmazta a 
nemzetközi és országos viada-
lokon kiemelkedő teljesítmény 
nyújtó versenyzőit, így André-
kovics Balázst, Barta Nikolet-
tet, Barta Viktóriát, Bencze 
Gábort, Dózsa Alexandra 
Napsugárt, dr. Juhász Lász-
lót, Juhász Mártont, Németh 
Rékát, Szedmák Fannit, Szeitl 
Milánt, Török Hanna Vandát, 
Török István Szilárdot és We-
hovszky Kíra Tíciát.

Kézilabda. A szezon egyik 
legjobb teljesítményét nyújtva 
szerzett pontot a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női együtte-
se a BL-ben is szerepelt játé-
kosokkal megerősített győri 

tartalékcsapat ellen. Tabajdi 
Ferenc edző gárdája gólerős 
támadójátékával és a második 
félidőre összeálló védekezésé-
vel az 54. percben még négy 
góllal vezettek (32–28), ám 
a hajrá az ETO-nak sikerül 
jobban, s végül büntetőből 
egyenlíteni tudott. Az értékes 
pontot szerző Fekete Gólyák 
a 10. helyről várják a tavaszi 
folytatást.

Kosárlabda. Elszenvedte idei 
harmadik vereségét az Atom-
erőmű KSC Szekszárd NB I 
A-csoportos női együttese. Az 
alapszakasz 9. fordulójában 
múlt vasárnap rendezett ta-
lálkozót a jobban lepattanózó 
Diósgyőr 83–73-ra nyert Djo-
kics Zseljko csapata ellen. A 
KSC csütörtök este, lapzártánk 
után a cseh Nymburk vendége 
volt az Európa Kupa csoport-
körének utolsó fordulójában.

Döntetlen a szomszédvári derbin
A női futsal NB I. 10. fordu-
lójában lejátszott találkozón 
megosztozott a pontokon a 
Szekszárd és a Tolna.

Nagy taktikai csatát igen, gólt 
viszont nem hozott a szom-
szédvári rangadó első félideje. 
A fordulást követően többet 
birtokolta a labdát a házigazda, 
és mezőnyfölénye a 22. percben 
góllá is érett. A folytatásban 
eldönthette volna a meccset a 
Szekszárd, de az utolsó passzok-
ba rendre hiba csúszott... A ki-
hagyott helyzetek megbosszul-
ták magukat: a vendégek kétszer 
mattolták a 200. élvonalbeli ta-
lálkozóján védő Hargas kapust. 
A hajrában a duplázó Megyeri 
(képünkön) találatával egy pon-
tot otthon tartottak a hazaiak.

Micskó Márk nem volt bol-
dog csapata teljesítményét lát-
va. A szakvezető szerint aka-
rati tényezők miatt nem tudták 
begyűjteni a három pontot. 

„Tragédia nem történt, a célja-
ink változatlanok, a felsőházba 
szeretnénk jutni!” – tekintett 
a jövőbe Micskó. A Kiskunfé-
legyháza előzött a tabellán, a 
szekszárdiak a második helyről 
várják a tavaszi folytatást.

Női futsal NB I, 10. forduló. 
Szekszárd FC–Tolna-Mözs 2–2 
(0–0). Szekszárd, 300 néző. Gól: 
Megyeri (22., 35.), illetve Szal-
kai (25.), Varga A. (33.).  SZV
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AGÓRA MOZI
December 16., vasárnap  
– december 19., szerda
14:30 |  A Grincs
17:00 |  BÚÉK
19:30 |  A ház, amit Jack épített
December 20., csütörtök  
– december 23., vasárnap
17:00 |  Álommeló
19:30 |  Aquaman
December 27., csütörtök
10:30 |  Sherlock Gnome 

(matinévetítés)
14:30 |  Pókember – Irány a 

Pókverzum
17:00 |  Mary Poppins visszatér
19:30 |  Aquaman
December 28., péntek
10:30 |  Mikulás karácsonyra 

(matinévetítés)
14:30 |  Pókember – Irány a 

Pókverzum
17:00 |  Mary Poppins visszatér
19:30 |  Aquaman
December 29., szombat
10:30 |  Paddington 2. 

(matinévetítés)

14:30 |  Pókember – Irány a 
Pókverzum

17:00 |  Mary Poppins visszatér
19:30 |  Aquaman
December 30., vasárnap
10:30 |  A karácsony mentőakció 

(matinévetítés)
14:30 |  Pókember – Irány a 

Pókverzum
17:00 |  Mary Poppins visszatér
19:30 | Álommeló
December 31., hétfő
10:30 |  A Grincs
13:00 |  Pókember – Irány a 

Pókverzum
15:00 |  Mary Poppins visszatér
2019. január 2., szerda
14:30 |  Pókember – Irány a 

Pókverzum
17:00 |  Mary Poppins visszatér
19:30 |  Álommeló
2019. január 3., csütörtök  
– 2019. január 9., szerda
14:30 |  Cápi kapitány
17:00 |  Űrdongó
19:30 |  Holmes és Watson

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. december 16–23.
Szekszárdi Advent
Béla király tér, Babits Mihály 
Kulturális Központ
Részletes program a 14. oldalon.

2018. december 16. (vasárnap) 
09:00–13:00 – Márványterem
Karácsonyi Kincsesház

Kézműves játszóház az adven-
ti készülődésben. A gyerekműsor 
mellett a résztvevők színes és iz-
galmas karácsonyi ajándékokat 
és díszeket készíthetnek, és idén 
sem maradhat el a mézeska¬lács-
sütés sem.
10:30 Suszter manói – Hahota 
Gyermek Színház. Jegyár: 1.000,- 
Ft, 4 éves kor alatt: 500,- Ft.
Ízelítő a kézműves foglalkozá-
sokból: arcfestés,  csuhé díszek, 
gyöngyfűzés, aranyhajfonás, mé-
zeskalácssütés, textildíszek.
 
2018. december 17. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Tosca

Koncertszerű operaelőadás, 
az Operát az Operából bérlet III. 
előadása. Puccini egyik leg-meg-
rázóbb operája szerelemről, hata-
lomról, erőszakról és az emberi 
természet határairól.

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

2018. december 18. (kedd) 14:30 
– Színházterem
Móra Ferenc: Kincskereső Kis-
ködmön

Kisiskolás bérlet II. előadás 
(Petőfi Színház Veszprém). Az 
ágrólszakadt kis Gergő képzele-

tében mesefigurák¬kal, babonás 
történésekkel színezi ki szegé-
nyes életét. Lázálmában a Cine-
gekirály menti meg őt a bűbájos 
Küsmödi karmai közül. Csodaté-
vő köd¬mönjétől pedig azt várja, 
hogy tanulás nélkül is tudjon. 

Jegyek kaphatók korlátozott 
számban 1.000,- Ft-os áron.
 
December 19. (szerda) 14:30 – 
Színházterem
Móra Ferenc: Kincskereső Kis-
ködmön

Kisiskolás PLUSZ bérlet II. 
előadás
 
December 31. (hétfő) 22:00 – Béla 
király tér
Városi Retro Szilveszter

Szilveszteri retro disco Kindl 
Gábor DJ közreműködésével. Új-
évi köszöntőt mond: Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere. Ünne-
pi tűzijáték. Búcsúztassuk egy 
hatalmas retro bulival az óévet!
 
2018. január 2. (szerda) 19:00 
– Színházterem 
Újévi Hangverseny

Az újesztendő hagyományosan 
kiemelkedő kulturális eseménye 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
évköszöntő hangversenye, me-
lyen Benedekffy Katalin opera-
énekesnő (szoprán), színésznő, és 
Turpinszky Gippert Béla opera-
énekes (tenor) is közreműködik. 
Vezényel: Gyüdi Sándor. Az est 
házigazdája: Lukácsházi Győző. 

Jegyárak: 4.900,- Ft – 5.900,- Ft.

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, 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
2019. január 7. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentke-
zés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. január 15. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16:00 – 17:00 óráig. Polgármes-
teri Hivatal, 001-es iroda (Béla 
király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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 
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
Az időpontot később közöljük. 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem. Szent I. tér 
10.)

„Legyen malaca”
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó az 
alábbi napokon szeretettel hívja 
és várja véradóit, és leendő vé-
radóit:
•  2018. december 21. (péntek) 

08:00 – 12:00 óráig,
•  2018. december 22. (szombat) 

08:00 – 12:00,
•  2018. december 28. (péntek) 

08:00 – 12:00,
•  2018. december 29. (szombat) 

08:00 – 12:00.

A fent felsorolt napokon 
a sikeresen vért adók között 
2019. január 4-én (pénteken) 
élő kismalacot sorsolunk ki!

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) 
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett 

temetőkben:
◆ Szekszárd, Alsóvárosi köztemető
◆ Szekszárd, Újvárosi köztemető

◆ Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1993-év előtt betemetett sírok,

a 2008-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1958-év előtt megváltott sírboltok,

használati ideje lejárt.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újra-
váltása érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 
1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a teme-
tési hely feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. 
(145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű 
temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 6 hónap 
múlva, de legkésőbb 2019. április 30-át követően felszámolásra 
kerülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 
19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Második közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság • www.panteon-temetkezes.hu

(03906)

Borszentelés
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Vezetősége 
tisztelettel meghívja a Társaskör 
Tagjait és mindenkit, aki a jó bort 
szereti, 2018. december 27-én, 
csütörtökön Szent János apostol 
ünnepén 18:00 órára a Szent Ist-
ván Házban (Szekszárd, Rákóczi 
u. 69–71.) tartandó Borszentelés-
re 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, 
szíveskedjék vele együtt jönni.

Kérem, hogy akik szeretnének 
részt venni a vacsorán, szívesked-
jenek a belépő befizetésével legké-
sőbb december 22-ig jelentkezni a 
Társaskör fogadó óráján (kedden-
ként 16:00 – 18:00 óra között).

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

Tisztelettel köszönti Önt:
 Gyurkovics János
 Társaskör világi elnöke

Meghívó
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör Vezető-
sége szeretettel hívja Önt és 
családtagjait 2018. decem-
ber 18-án, kedden 10:00 
órára a Szent István Házba 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–
71.) a Társaskör karácsonyi 
ünnepségére.

Az ünnepi műsort a Szent 
Rita Katolikus Óvoda gyer-
mekei és a Társaskör tagjai-
nak gyermekei, unokái adják.

Az Ünnepség keretében a 
Társaskör 70 évet betöltött 
tagjainak karácsonyi csoma-
got adunk.

Szeretettel várjuk gyerme-
keivel, unokáival!

A Társaskör Vezetősége 
Boldog Karácsonyt és Áldott

új Esztendőt kíván!

Tisztelettel köszönti Önt:
 Gyurkovics János
 Társaskör világi elnöke

Kék szív
„Az életem a tánc, szerelmem a 
Bartina” után újabb egész estét 
dokumentumfilmet készített 
Kindl Gábor producer-rende-
ző. A fókuszba ezúttal Szekszárd 
egy másik értéke, a női kosár-
labda került. A „Kék szív” című 
mozi a kezdetektől a mai „siker-
kovács” közösségig kíséri végig 
a sportág szekszárdi történetét 
közel 40 megszólalóval, egykori 
és mai játékosokkal, edzőkkel, 
szurkolókkal…

A film bemutatóját december 
19-én (szerda) 19:00 órakor tart-
ják a Babits Mihály Kulturális 
Központ Rendezvénytermében. 
Jegyinformáció: 74/529–610.



2018. december 16.20

KARÁCSONYI AKCIÓ! 10% kedvezmény
minden ezüst és arany ékszerre december 31-ig!

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18–20.
K&H Bank és  Spar között

(03884)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

A hirdetés felmutatása
kedvezményre jogosít!10%

(03874)

GYORS ÉS FRISS ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS KERESKEDÉS

Meghitt békés karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves vásárlónknak!

2019-ben 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!

(03875)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03877)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03876)


