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Idősek napja a németeknél
Idén debütált idősek napi 
rendezvényszervezésből a 
Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Egyesület. A különleges 
alkalom kapcsán a Szekszár-
di Vasárnapot Scherer-Csabai 
Gyöngyi, a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola pedagógusa, 
az esemény egyik szervezője 
tájékoztatta.

Tőle úgy értesültünk: a novem-
ber 20-án a Szent István Házban 
tartott összejövetelen nagyjá-
ból 25-30 fő, zömében 70 évét 
taposó idős ember vett részt. A 
szervezők ugyanakkor külön 
örültek annak, hogy néhányan 
80 éves koruk ellenére szintén 
jelen tudtak lenni. 

A helyszínen az Egyesület el-
nöke, Töttős Gábor köszöntötte 
az idős embereket. A műsorban 
a Wunderland óvoda nagycso-

portosai adtak elő német nyelven 
egy Márton napi produkciót, de 
verses összeállítást is hallhattak 
a szép korúak – utóbbi költe-
ményfüzért már magyarul. 

Rajtuk kívül, a Szent József Is-
kolaközpont diákjai vegyesen, 
hangszeres, verses, énekelt mű-
sorszámokat adtak elő felkészítő 
tanárukkal. A Dienes Valéria Ál-
talános Iskolából Föglein Liza 5.b. 
osztályos tanuló mondott verset 
németül, akit a 2.b-sek követtek 
német nemzetiségi táncokkal, 
játékokkal. A program szervezői 
a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Egyesület elnökségi tagjai: Scher-
er-Csabai Gyöngyi, valamint Häf-
ner Adél, a Wunderland Óvoda 
igazgató-helyettese voltak. 

Amint azt megtudhattuk, 
az idősek napi köszöntés egy 
programsorozat részeként je-
lentkezett az egyesület részéről. 

A szervezők számára örömteli, 
hogy immár második éve a helyi 
német nemzetiségi önkormány-
zathoz benyújtott pályázataikkal 
szervezhetik meg programjaikat. 
Így juthattak el tagjaik például 
Nagynyárádra a Kékfestő Fesz-
tiválra, míg, az idei esztendőben 
Nagymányokon, a Bor és Strudel 
(rétes) Fesztiválon is jártak, Ne-
mesnádodvaron pedig – ahogy a 
többi helyszínen - szintén felvet-
ték a kapcsolatot a helyi német 
önkormányzattal.

Utóbbi településen egy remek 
borkóstoló, falulátogatás, illetve 
hangulatos műsor tette örömte-
livé a napot a tagság számára. A 
társszervező jelezni kívánta azt 
is: rendezvényeiken nem csu-
pán a nyugdíjas korosztály vesz 
részt, a fiatalabbak is rendre lá-
togatják nemzetiségi összejöve-
teleiket.  Gy. L. 
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Adventre készülődik a város
3D-s rénszarvas és hóember, 
hófánk pálya, sztárfellépők, 
de még mikulás futás is várja 
a gyerekeket és a családokat 
Szekszárdon, az Adventi idő-
szak alkalmával a már hagyo-
mányossá vált karácsonyi vásár 
mellett. A város idén egy telje-
sen új filozófiájú programsoro-
zatot szeretne útjára indítani. 

Többek között erről is beszélt 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a november 26-án, a 
Babits Kulturális Központban 
tartott sajtótájékoztatón, ahol 
ismertették a decemberi ünnepi 
karácsonyváró régi és új elemeit. 

Egyazon téren számtalan 
érdekesség

A városvezető hangsúlyozta: 
az eddigi többhelyszínes Ad-
venti rendezvényeket idén sze-
rették volna egy területre, a Béla 
király térre összpontosítani: itt 
látogatható az adventi vásár és 
számos program is december 
4-től 23-ig. Az eseménysor hi-
vatalos megnyitója december 
6-án, 17.00 órakor lesz, amely 
a városi Mikulás ünnepség-
gel kapcsolódik össze: ezen a 
napon Mikulás futást szervez 
az önkormányzat a Szekszárdi 
Sportközpont Kft.-vel, amely-
nek befutója a Béla király téren 
lesz. A következő három hétben 
a város programjait igyekezett 
úgy összeállítani, hogy vala-
mennyi napra jusson érdekes-
ség – emellett a kínálat is bővül 
annak érdekében, hogy minél 
több család látogasson ki és 
érezze jól magát – hívta fel a fi-
gyelmet a polgármester. Éppen 
ezért új különlegességekkel is 
készülnek: december 6-tól egy 
60 méter hosszú, 2 méter szé-
les hófánk pályát alakítanak ki 
a Béla király tértől a Garay tér 
irányába, amely december 30-ig 
üzemel majd. Ide az óvodás, ki-
siskolás, vagy éppen a napközis 
ellátásban részt vevő gyermeke-
ket várják, akik akár – egy-egy 
osztály, csoport részvételével, 
vagy szervezett formában – na-
ponta, egy órás időtartamra té-

rítésmentesen vehetik igénybe 
a pálya használatát. Az ettől el-
térő időpontban három csúszás 
ára 500 forintba kerül – értesül-
tünk. A hófánk pályán túl a Béla 
király téri Országzászló előtti 
placcon egy szalmabábúból 
kialakított labirintus is várja a 
legifjabb korosztályt. Az adventi 
vásáron 25 árus kínálja portéká-
it: közülük tizenöten kézműves 
termékeket értékesítenek: a 
többieknél a megszokott kará-
csonyi áruk lesznek elérhetőek. 

Megújult a díszkivilágítás is
A héten a karácsonyfát is fel-

állították már a Béla király té-
ren, amelynek feldíszítése után 
lámpagyújtás történik. A díszí-
tés jelentős részében is változás 
történt, mivel az önkormányzat 
új elemeket szerzett be: ezek je-
lentős részét helyi vállalkozások 
készítették el, kivilágított látvá-
nyuk pedig a Széchenyi utcától 
a Béla király térig emeli majd a 
karácsonyi hangulatot. Nehe-
zen ugyan, de sikerült beszerez-
ni 3D-s szobrokat is a gyerekek 
örömére: ezek a majdnem két 
méteres látványelemek szarvast 
és hóembert ábrázolnak. A kí-
nálat tekintetében a családok 
természetese fogyaszthatnak 
kürtös kalácsot, langallót és 
természetesen forralt bor is lesz. 
Hétvégenként, szombat-va-
sárnap ingyenes koncertekre 
várják a város és a környező te-
lepülések lakosságát, ahol egye-
bek mellett Srámek Péter, Vágó 
Bernadett, Harcsa Veronika, a 
Misztrál és a Buborék együtte-
sek, illetve a Csűrdöngölő zene-
kar is műsort ad. 

Naponta adnak műsort a 
civilek

A hétköznapok sem maradnak 
esemény nélküliek: a Mentálhi-
giénés Műhely esténként kará-
csonyi rendezvényekkel várja a 
látogatókat. A tájékoztatón Pócs 
Margit, a város közművelődési 
és civil kapcsolatokért felelős re-
ferense taglalta az „Élő szeretet 
embertársainkért” fantázianevű 
programsorozat érdekességeit. 
Ebben több,mint harminc civil 
szervezet vesz részt, a napi más-
fél-három órás események indu-
lását pedig pontban 17.00 órakor 
csengő jelzi.

Az „Élő szeretet” program-
jai tíz napra osztódnak el: a 
rendezvények december 6-án, 
Aranyvasárnap kezdődnek és 
a sztárfellépők produkciói alatt 
is zajlanak. Lesz „Karácsonyi 
Szívküldi” 17.00 – és 20.00 óra 
között, a szeretetfalon pedig 
szeretetüzeneteket helyezhet el 
bárki . Hétfőn és kedden miku-
lásjárat indul az Ipartestületnek 
köszönhetően. A műsorokat 
nagyjából száz önkéntes segíti, 
akik a vendéglátáshoz járulnak 
hozzá. Idén nem csak érdeklő-
dőként, hanem szereplőként a 
környező településekről kóru-
sok is érkeznek – így többek 
közt Dusnokról, Kajdacsról, 
Decsről, illetve Tolna-Mözsről.  

Karácsonyra készülnek a 
Babits Központban is

A Babits Központ kettős prog-
ramfüzetet jelentet meg Advent 
alkalmából – erről már Hal-
mai-Nagy Róbert igazgató szólt, 
kiemelve: a Kulturális Központ 
programjai napi aktualitásokkal 

az intézmény hivatalos és face-
book-oldalán is láthatóak lesznek. 
December elsején a Szekszár-
dkörnyéki Foltvarró Egyesület 
kiállításával nyitja meg a karácso-
nyi rendezvények sorát a Babits. 
December 12-én a Bartina Nép-
táncegyüttes ad Karácsonyváró 
Műsort, 13-án pedig a Karácso-
nyi Kincsesház – Családi Matiné 
sorozat nyújt ünnepi hangulatot 
a kisebbeknek a rendezvényte-
remben, de 16-án, a Művészetek 
Házában például a Gagliarda 
Kamarakórus hangversenyét 
tekinthetik meg az érdeklődők. 
December 19-én – szintén a ren-
dezvényterem falai közt – a Duna 
Művészegyüttes táncszínházi 
produkciója színesíti a karácsonyi 
hangulatot, míg 21-én – Karácso-
nyi álom címmel – adventi mű-
sor lesz látható. A műsorfolyam 
zárásaként, december 22-én a 
Művészetek Házában a szekszár-
di Madrigálkórus hangversenyét 
tekintheti meg bárki. 

A multik is adakoznak 
A helyi Tesco áruház Sza-

bó Balázs igazgató vezetésé-
vel gyűjtést szervez a szegény 
sorsú családok támogatására. 
Az áruházlánc várja a magán 
és civil felajánlásokat azoktól, 
akik úgy gondolják: pénzzel, 
ajándékkal segítenék az akciót. 
A Tesco-ban november 26-án 
gyűjtés indult, ahol meseköny-
veket, játékokat adhat le bárki. 
A rászorulók számára a cég 
tartós élelmiszereket is biztosít, 
így csatlakozva a városi adventi 
eseményeihez. 

Ács Rezső polgármester jelez-
te: mindenkit szeretettel és tisz-
telettel várnak a gyűjtésre, mind 
magán, mind pedig vállalkozók 
részéről. A város civil közve-
títéssel idén is segíti utalvány 
formájában a nehezebb körül-
mények között élő családokat, 
– szintén az idei évtől pedig 
ingyenes iskolai étkeztetést biz-
tosít saját költségvetéséből a téli 
szünetben a rászoruló gyerme-
kek számára. A polgármester 
egyúttal jelezte: szívesen fogad-
nak javaslatokat annak érdeké-
ben, hogy a rendezvény minél 
jobbá, színvonalasabbá váljon. 
 – gyimóthy –
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Aranyba öltözött az Ifjú Szív a cseheknél
2016-ban is részt vehet az 
„Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes a Nemzetközi 
Minősítő Fesztiválon. Erről 
tájékoztatta lapunkat Gaálné 
Hoffercsik Dóra, az együttes 
művészeti vezetője. 

A csoport november 20-21-22-
én a csehországi Pribyslavban 
tartózkodott, ahol tizenegy 
gyermek, valamint öt felnőtt 
pár mutatta meg tánctudását 
– utóbbiak versenyen is bemu-
tatkoztak, arany minősítéssel 
zárva az eseményt. Ennek ér-
telmében első helyen végeztek, 
tekintve, hogy a zsűri csupán 
egy arany, egy ezüst, illetve egy 
bronz minősítéssel él.  

Az együttes vezetője, Gaál Lász-
ló a rendezvényen történtekről 
úgy nyilatkozott: elképesztően ha-
tott, amikor a zsűri elnöke feltette 
a kérdést közönség számára: ki 
kapja az első díjat. „A jelenlévők – 
elsősorban a többi fellépő – együtt 
az „Ifjú Szív” nevét skandálta” – je-
lezte a táncegyüttes alapítója. 

A fesztivál főszervezője a hét-
végén lezajlott versenyt követő-
en meghívta a csapatot a követ-
kező évi fesztiválra is. A dolog 
pikantériája, hogy korábban a 
csehek által rendezett tánc-se-
regszemlén évente más csapat 
képviselte Magyarországot, ám 
a szekszárdi együttes, annyira 
belopta magát a csehek szívé-
be, hogy nélkülük tizenegy éve 
nem is létezhet fesztivál”.

November 22-én, vasárnap 
Pribyslav polgármestere fogad-
ta a csapatot: számára a tánco-
sok tolmácsolták Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere jókí-
vánságait, átadva a városvezető 

ajándékát. Az „Ifjú Szív” aján-
dékot is hozott haza,viszonozva 
a cseh település vezetése a kül-
deményt. 

Gaál László lapunknak el-
mondta: úgy látja, Pribyslav 
nem zárkózik el a magyar és a 
cseh település közötti kapcsolat 
szorosabbá tételétől, amelyet a 
táncegyüttes irányítója is szor-
galmaz. A szóban forgó nem-
zetközi folklór-fesztivál igen 
rangos esemény – azt a hozzá-
tartozók az internetes kapcsolat 
segítségével élőben nézhettek/
izgulhattak végig.

 
 Gy. L./SZV

Kedves
Olvasóink!

Decembertől megújul 
a Szekszárdi Vasárnap. 
Ennek a megújulásnak 
fontos eleme az is, hogy 
a főszerkesztői teendőket 
a következő lapszám-
tól immáron kedves és 
általam nagyra becsült 
kollégám, a lap olvasói-
nak régi ismerőse, Fekete 
László veszi át.

Bizony, Lacinak sem 
lesz könnyű dolga, hiszen 
Szekszárd lakossága igen 
aktív, lévén, a közéletet 
az országos átlagnál sok-
kal alaposabban kíséri 
figyelemmel, szívesen 
és gyakran nyilvánítva 
véleményt a tervekről, 
történtekről. 

Az élhető város – szól 
a szekszárdi szlogen, 
és ez bizony igaz. Igaz-
zá tette az, hogy kevés 
olyan városa van Ma-
gyarországnak, ahol a 
helybéliek külön-külön, 
személyükben is szere-
tett tulajdonuknak érzik 
lakóhelyüket. Ez teszi 
nehéz, egyúttal nemes 
feladattá Szekszárd heti-
lapjának szerkesztését.

Hogy az elmúlt két 
esztendőben ez a feladat 
nekem jutott, az bizony 
kitüntető megtisztelte-
tés számomra, érdemes 
kollégámnak, Fekete 
Lacinak pedig jó munkát 
kívánok.

 Mészáros József
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Hatszáz gyerkőc és sok méz
Mézes reggeli néven nyolc éve indították 
el szlovén méhészek a kezdeményezést, 
melynek keretében a gazdák előadásokat 
tartottak az iskolákban, s közben mézes 
reggelivel kínálták a gyerekeket. Az akci-
óhoz 2014-ben Magyarország is csatlako-
zott, Szekszárdon pedig a múlt pénteken 
kóstolhatták az egészséges, édes finom-
ságot a gyerekek. A Gyakorló iskolában 
több mint hatszáz alsó és felső tagozatos 
diák falatozhatott mézes kenyeret a szek-
szárdi Völgy Méhészet és a Tesco áruház 
felajánlásának köszönhetően.

– A kenyerekre ezúttal repce krémméz ke-
rült, amely egyfelől kellemes ízű, másrészt 
krémes állagának köszönhetően nem folyik 
ki a kenyérbél lyukacskáin, így a legkiseb-
bek is maszatolás nélkül fogyaszthatják – 
mondta Lengyel Péter, a Völgy Méhészet 

vezetője. – A Vidékfejlesztési Minisztérium 
és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
felhívására először tavaly szervezték meg a 
helyi egyesületek a mézes reggelit, hogy így 
is népszerűsítsék az egészséges életmódot 
és a helyben termelt élelmiszereket.
Napjainkban egyre több problémát okoz 
a finomított cukrok túlzott fogyasztásából 
adódó elhízás, és a cukorbetegség, ezért 
fontos, hogy minél korábban ráirányuljon a 
figyelem a mézfogyasztás előnyeire. Fontos, 
hogy a gyerekek ismerjék meg a méz jóté-
kony hatásait, amely természetes anyag, tele 
van nyomelemekkel, ásványi anyagokkal 
és vitaminokkal, s így nélkülözhetetlen tá-
panyagforrás a szervezet számára. A mézes 
reggeli zárásaként a tanulók egy, a méhekről 
és a mézről szóló kifestő-foglalkoztató füze-
tet is kaptak ajándékba.
  - fl -

Szent Terézzel indulnak Jézushoz Csatár katolikusai

Közel húsz éve már, hogy felmerült az érték-
teremtő gondolat: Szekszárdon, a csatári ben-
zinkút (volt Shell kút) mögötti területen, légyen 
katolikus templom. Jó ideig túllépett az idő az 
ötleten, ám a kezdeményezés – szerencsére – 
sok más gondolattal együtt nem enyészett el.

– Igen, szerencsére. A sors ugyanis úgy 
hozta, Bacsmai László szekszárdi espe-
res-plébános, a városi plébánia vezetője kez-
deményezésére egyházi létesítmény kerül-
hetett ebbe a városrészbe is, Szent Terézről 
elnevezve a liturgikus épületet. Az egyházi 
vezető úgy látta jónak: mivel Szekszárd déli 
részében nem kevés hitét gyakorló katolikus 
él, akik számára a belvárosi templom meg-
közelítése nem mindig zökkenőmentes, ép-
pen ezért „nyúljon ki feléjük a templom”. Az 
új imaház vezetésére a fiatal Cseh Péter Mi-
hály katolikus papot kérték fel – őt személyé-
ben Udvardy György pécsi megyéspüspök is 
támogatta. A városrész kinevezett egyházi 
elöljárója korábbi tapasztalatait, illetve új-
szerű formákat is bátran kipróbálva fogott 

közösségépítésbe - nyilatkozott munkájáról 
az ifjú tisztelendő atya lapunknak. 

– Mekkora igény mutatkozott Csatár és Fa-
luhely vonzásában egy új templom alapítására? 
– Konkrétan nem mértük, túl sok ilyen 
jellegű megkeresés nem érkezett. Az igény 
rejtetten mégis valós volt - lévén, hogy a kö-
zelben található Baka István Általános Isko-
lában egyre több szülő íratja be gyermekeit 
hittanra. Ezeket a családokat is szeretettel 
hívjuk a Szent Teréz Házba, konkrét lehe-
tőségekkel.

– Ha jól tudom, igen sok ifjúsági, családi- 
és idősprogrammal hívják közelebb Istenhez 
az ott élőket…
– Valóban. Bibliaórát tartunk szerdánként 
az esti órákban azoknak, akik már gyakorló 
keresztények. Ők közösségünkbe járva, má-
sokkal együtt megismerhetik a Szentírást. 
Csütörtökönként egy másik csoportnak 
zajlik evangelizáció: ők azok, akik életükben 
először szeretnének választ kapni arra a kér-
désre: „Kicsoda Jézus Krisztus?” 

Mindezen túl, valamennyi hónap első pén-
tekén, este 19 órától gyógyító imaest várja a 
betegeket. Szentmisét minden pénteken, 17 
órai kezdettel tartunk azok számára, akik ta-
lálkozni kívánnak az Oltáriszentségben kö-
zénk jövő Jézussal. A Szent Teréz Ház nyitva 
áll valamennyi jószándékú kezdeményezés, 
program számára, amelyek a katolikus ke-
resztény hittel összeegyeztethetőek. 

– Kiknek köszönhetjük a Házat?
– Bacsmai László plébánoson kívül Simon 
Béla és Juhász János, az egyházi képviselő-
testület munkatársai segédkeztek a létre-
hozatalban. Jómagam idén október 13-án 
költöztem be, viszont szeptember elején 
már tartottak nyitott alkalmat az épületben.

– A megyeszékhely egyéb városrészeiben 
élőket is megszólítják? 
– Természetesen. Bárkit fogadunk, bárhon-
nan – nem kérdezzük: errefelé lakik-e.

– Milyen jellegű programok várják Alsó-
város csatári katolikus közösségét 2016 fo-
lyamán?
– A már említett imaórákon és Szentmisék 
mellett egész hétvégés „Új Élet Krisztus-
ban”- kurzust indítunk május 20-22 között 
azoknak, akikben erős a késztetés Isten 
megtapasztalása iránt.

– Ha már Szent Teréznél tartunk: meg-
osztaná az olvasókkal, miért őt választották 
névadóul?
– Teréz kármelita szerzetesnővérként élt 
1873-1897 között Franciaországban. Őt a 
missziók védőszentjeként tiszteljük a Ka-
tolikus Egyházban. A „Kis utat” tanította, 
amely azt jelenti: a bizalom csodákat tesz, 
hiszen a hétköznapi életben a „szeretet kis 
tettei” változtatják meg a világot. 

 Gyimóthy Levente

• Kézműves- és kirakodó vásár
• Színpadi programok (Misztrál 
Együttes, Peter Srámek, Vágó 
Bernadett, Harcsa Veronika és 
Gyémánt Bálint, Buborék együt-
tes, Csűrdöngölő Zenekar)
• Mikulás
• Hófánk csúszda (6-án ingyenes! 
Többi napokon: 500 Ft/ 3 csúszás)
• Szalmalabirintus
• Adventi kalendárium
• Vasárnapokon adventi gyer-
tyagyújtás
• Kézműves foglalkozások

Forralt bor, tea, kemencés lán-
gos és sokmás finomság.

Hétköznapokon 17 órától „Élő 
szeretetet embertársainknak” sza-
badtéri karácsonyi műsorok a Men-
tálhigiénés Műhely szervezésében.
Béla király téri programok, 
koncertek:
•  December 5. (szombat) 17:00 

– Misztrál együttes – koncert
•  December 6.(vasárnap) 17:00 

– Szekszárdi Advent ünnepé-
lyes megnyitója 

•  December 12. (szombat) 17:00  
– Peter Srámek koncertje

•  December 13. (vasárnap) 17:00 
– Buborék Együttes karácso-
nyi koncertje  

•  December 18. (péntek) 18:00 
– Harcsa Veronika, Gyémánt 
Bálint Duó koncertje

•  December 19. (szombat) 17:00 
– Vágó Bernadett koncertje

• December 20. (vasárnap) 17:00 
– Csűrdöngölő Zenekar koncertje 
– közreműködik: Herczeg Flóra

Városi adventi programok:
• December 1. (kedd) 17:00 
– Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Márványterem
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület Adventi kiállítása

Kiállításra kerülnek a 2015-
ben elkészült egyéni alkotások 
és csoportmunkát. Tombola az 
egyesület karitatív tevékenysé-
gének illetve a Véradó Állomás 
támogatására. A kiállítás megte-
kinthető december 15-ig az in-
tézmény nyitvatartási idejében, 
hétfőtől szombatig 10-18 óráig.
• December 2. (szerda) 10-17 óráig 
– Wosinsky MMM Vármegye-
háza (Béla király tér 1.)
Varródoboz – Rongybabák, an-
gyalok, apró kézműves ajándék-
tárgyak készítése.

Belépőjegy ára: felnőtt: 600 
Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft

Programfelelős neve: Szűcs 
Zsuzsanna (70/491-1201, e-mail: 
szucs.zsuzsanna@wmmm.hu, 
www.wmmm.hu)
• December 4. (péntek) 19:30
– Szekszárdi Garay János Gim-
názium díszterem

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes – „Ma-
gyar Kórusok Napja” – ünnepi 
Kodály hangverseny. Ünnepi 
koncert Kodály Zoltán születé-
sének 133. évfordulóján
Közreműködnek:
•  Szekszárdi Garay János Gim-

názium „Nefelejcs” népdalköre 
•  Lónyay Utcai Református 

Gimnázium és Kollégium 
Énekkara, Budapest 

•  Pécsi Kamarakórus
•  Gárdonyi Zoltán Református 

Együttes
Köszöntőt mond Csillagné 

Szánthó Polixéna, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat 
Humán Bizottságának elnöke.

Áhítatot tart a kórusalapító 
Lemle Zoltán, Csokonai Vitéz 
Mihály Alkotói-díjas reformá-
tus lelkipásztor. A belépés díj-
talan. Programfelelős: Naszladi 
Judit (karnagy) www.szekszar-
digardonyikorus.hu 
• December 5. (szombat) 10:00 
– Csatár terem
Ringató – adventi énekszó!

„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
Szeretettel várjuk a legkisebb 

gyerekeket – néhány hónapos 
kortól hároméves korig – az 
anyukákat, apukákat és a nagy-
szülőket énekelni és játszani!

A programot vezeti: Gróh 
Ilona, a Ringató módszer ki-
dolgozója. Közreműködnek: 
dr. Gáll Viktória Emese, László 
Virág és Beck Angéla. Családi 
belépő: 500Ft.
• December 5. (szombat) 17:00 
– Béla király téri színpad
Misztrál együttes – Adventi 
koncert.

Az 1997-ben alakult Misztrál 
együttes a magyarországi zenei 
élet egyik népszerű formációja. 
Magyar és külföldi költők ver-
sei, valamint népdalfeldolgo-
zások szerepelnek repertoárju-
kon. Megzenésítéseik forrása a 
magyar népzenei hagyomány, 
amelyet gyakran ötvöznek a 
ma divatos világzenei irányza-
tokkal is. A magyar költészet 
megszólaltatása mellett több 
alkalommal merítettek az eu-
rópai költészet kincsestárából 
is (Baudelaire, Garcia Lorca, 
Villon, Gabriella Mistral).
• December 5. (szombat) 19:00 
– Szekszárd, Scarabeus Rendez-
vényterem (Béla király tér 5.)

Béla király téri akusztik 
programsorozat – HáraKétKét 
együttes koncertje 

A HáraKétKét a baráti együtt 
muzsikálás örömére alakult. A 
magyar népdalkincsek világá-
ból merít, de belekóstol más 
népek, kultúrák zenei sokszínű-
ségébe is. Tagjai: Simon-Tajdi-
na Balázs – gitár, basszusgitár, 
ének; Komjáthy Attila – gitár, 
ének; Simon Attila – ütőshang-
szerek; Rózsafi Tímea – klari-
nét, furulya, szaxofon, Belépő: 
500 Ft/fő. 
• December 6. (vasárnap) 16:30 
– Béla király tér
Mikulás – futás a Béla király téren

1 kör a Mikulással + 1 kör a 
Mikulás kedvéért. Aki kellően 
kipirosodott ajándékot kap.

Nagyon várjuk a mikulás, 
rénszarvas és krampusz jelmezben 
futókat! Szervező: Scherer Tamás.
• December 6.(vasárnap) 17:00 
– Béla király téri színpad

Szekszárdi Advent ünnepé-
lyes megnyitója.

Köszöntőt mond: Ács Rezső 
SZMJV polgármestere.

Gyertyagyújtás és a tér díszki-
világításának felkapcsolása

Kling, Glökchen! Zenés kará-
csonyvárás a Magyarországi Né-
met Színház közreműködésével.

Érkezik a Városi Mikulás
Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kin-
dergarten óvodásainak adventi 
műsora. 
Egyházi köszöntőt mond: Bacs-
mai László esperes.
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A statisztika szerint hazánkban az elmúlt 
években több mint kétszeresére emelkedett 
a mézfogyasztás: a 2010-ben mért fejen-
kénti 30-ról 70 dekagrammra. A szándék 
az, hogy ez az évtized végére 1 kilogramm-
ra emelkedjen. Alapanyag bőven van, hi-
szen mintegy 20 ezer méhész dolgozik az 
országban, és a kiváló minőségű magyar 
méz 73 százalékát külföldi piacokon (Né-
metország, Franciaország, Egyesült Ki-
rályság) értékesítik.
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Kolping ereklyéje előtt tettek fogadalmat
A munkásfiatalok számára 
jövőt, reményt biztosított, az 
1991-ben boldoggá avatott 
volt elberfeldi káplánra, Adolf 
Kolpingra emlékeztek Szek-
szárdon, az Újvárosi katolikus 
templomban a helyi Kolping 
iskola tanárai és diákjai. Az ap-
ropót az adta, hogy a közeli de-
cember 4-én van a mozgaloma-
lapító pap „égi születésének”, 
azaz halálának évfordulója, 
másrészt – ebből az alkalomból 
– a megyeszékhelyre érkezett 
ujjperc-ereklyéje.

A november 20-i különleges 
alkalom kapcsán a Szekszárdi 
Kolping Általános, Szakképző 
és Művészeti Iskola intézmény-
vezetőjét, Csima Ágotát kér-
deztük. Az igazgató elmond-
ta: az évfordulón a budapesti 
intézményfenntartó szervezet 
vállalta, hogy a Magyar Kolping 
Szövetség egyházi vezetője az 
ország valamennyi Kolping ok-
tatási és szociális intézményébe 
elviszi azt a pétfürdői kápolna 
oltárában őrzött csontdarabot, 
amely a neves diáksegítőtől 
származik. Az országjáró kör-
útra vitt kegytárgy csupán az 
újvárosi szertartás alatt volt 
látható a megyeszékhelyen, azt 
az eseményt követően Pécsre 
szállították. 

Folyamatosan fejlesztenek
Az intézményben folyamat-

ban van egy már nyertes pá-
lyázat megvalósítása, amelynek 
keretében új közösségi termet 
alakítanak ki az épület felső 
szintjén. Egy másik pályázati le-
hetőség révén pénzt nyernének 
annak érdekében, hogy a Szek-
szárd-Palánkon található zarán-
dokszállásukat modernizálják, 
kihasználtabbá tegyék – tájékoz-
tatta lapunkat az igazgató.

Amint azt megtudhattuk, a 
szekszárdi intézmény alapításá-
nak 25. évfordulóján jubileumi 
rendezvénysorozatuk is folytató-
dik. A Kolping iskola mindig nagy 
hangsúlyt fektetett és fektet arra, 
hogy Szekszárdon az óvodáktól 
az általános iskolák végzősein át 

minden réteget megnyerjen an-
nak érdekében, hogy iskolakez-
déskor, illetve továbbtanuláskor 
intézményüket válasszák.

A pétfürdői kápolna oltárából 
a városba hozott ereklyetartóban 
borítékban, lepecsételve található 
Adolf Kolping ereklyéje. A temp-
lomba a Nemzetközi Kolping 
Szövetség főprézese hozta el 2005-
ben Németországból – véglegesen 
hazánknak adományozva azt. 

A szegény sorsú ifjakon 
és az elesetteken segíte-
nek világszerte

A november 20-i szentmisét 
megelőzően Kolping életéről 
tartottak filmvetítést a templom 
falai között a diákok számára. A 
Kerpenben született és a Kölni 

Minorita templomban pappá 
szentelt gyermeksegítőnek elé-
vülhetetlen érdemei vannak 
a munkásfiatalok nyomorból 
való kiemelésében, a szegények 
felkarolásában. „Hit és bizalom 
nélkül részekre hullik szét a vi-
lág” – vallotta Adolf Kolping, 
célt adva a reményvesztett fia-
talok számára. Mozgalma ha-
zánkban 1856 májusától fejti 
ki tevékenységét, amely a lel-
ki-erkölcsi nevelés, a szociális 
segítségnyújtás területén vált is-
mertté. Amint az tudható, Kol-
ping jól tudta ötvözni a vallásos 
egyesületi jelleget a társadalmi 
funkcióval, amelynek élő lenyo-
matai a szervezet ma is működő 
iskolái, szociális intézményei. 
A gyermekeket támogató pap 
szellemisége ma is él és virág-
zik – hangzott el a műsor alatt.

A szekszárdi eseményen a 
Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet 
országos vezetője, prézise, Kö-
vesi Ferenc tartott szentmisét, 
amelynek végén fogadalomté-
telre, ereklyetiszteletre is sor 
került a tanárok és a diákok ré-
széről. A tanulók a helyszínről 
Kolping idézeteit tartalmazó 
kártyákat vihettek magukkal, 
de az emlékkönyvbe is beírták 
nevüket a jeles alkalomból.

 Gy. L.

Díjeső
Két szekszárdi személy volt a 
VOSZ Tolna megyei szerveze-
te által alapított „Az  Év Tolna 
Megyei Vállalkozója” cím idei 
négy kitüntetettjei között. 

Az egyik Jobbágy Gábor gépipa-
ri üzemmérnök, a BHG Ász Kft. 
ügyvezető igazgatója, akit az Év 
Vállalkozója Országos díjra is je-
löltek, melyet a december 5-én a 
fővárosi Művészetek Palotájá-
ban tartandó Vállalkozók Napja 
ünnepségen vehet majd át. Job-
bágy Gábor által hosszú idő óta 
irányított BHG, az autóipari be-
szállítók egyik legdinamikusabb 
képviselője, amely rendkívüli 
műszaki fejlesztéseket valósított 
meg az elmúlt tíz évben. 

A négy  „Év Tolna megyei  
Vállalkozója” kitüntettjei között 
találjuk 2015-ben Sárosdi Ró-
bert szekszárdi borászt. Az egyik 
legrégebb szekszárdi élpincészet 
képviselőjét. A Sárosdi-név már 
a kilencvenes évek közepétől 
kezdett ismertté válni országo-
san a szekszárdi borvidékről. 
Robinak ebben kulcsszerepe 
volt, hiszen a pincészetet alapí-
tó édesapja évekkel ezelőtti tra-

gikus halálát követően tovább 
viszi a szakmát, a vállalkozást, s  
ebben a díjban ennek elismerése 
is jócskán benne van.

Az est fénypontjaként átadták 
a Megyei Prima Díjakat is, ami 
komoly szakmai erkölcsi elis-
merést jelent a helyi tudomá-
nyos-, illetve művészeti életből 
díjazottak számára – az egymil-
lió forint pénzjutalom is jelzi a 
kitüntetés rangosságát. 2015-
ben Megyei Prima Díjat kapott 
a Magyar Képzőművészet kate-
góriában Kovács Ferenc nyugál-
lományú festőművész, s egyben 

karizmatikus rajztanár, egykori 
szakfelügyelő, aki negyvenöt 
évvel ezelőtt hívta életre a Tolna 
Megyei Gyermekrajz Pályázatot 
és Kiállítást, ami roppant fontos 
szerepet tölt be manapság is a 
tehetséggondozásban. 

A Magyar Zeneművészet ka-
tegóriában egy a megyéhez kö-
tődő országos, mi több nemzet-
közi hírű rockzenész, a bátaszéki 
gyökerekkel bíró Kóbor János, a 
legendás Omega együttes egyik 
alapítója, félévszázadon át és 
mai is frontembere kapta 2015-
ben a Megyei Prima Díjat. Aki 

azon a színpadon érzékenyült el 
a neki ítélt díj átvételekor, ahol 
1977-ben déltől este tízig gyors 
egymásutánban három kon-
certet is adott az Omega, mert 
legalább háromezren szerettek 
volna bejutni a Babits Mihály 
Művelődési Központ színház-
termébe – és az igényeket csak 
így lehetett annó kielégíteni. A 
72 évesen még felettébb aktív 
zenész - aki még ma is idehaza és 
külföldön egyaránt koncertezik 
a producerként általa létreho-
zott Omega-oratóriummal, és a 
hamarosan készülő 17. önálló 
Omega nagylemezen is dolgoz-
ni fog - megígérte: Szekszárdnak 
és környékének egy oratóriumi 
koncerttel szeretné viszonozni a 
közeljövőben ezt a díjat.

A gála zárásaként bemutatták 
az idei közönségíjast: a paksi 
Tűzvirág táncegyüttes művé-
szeti vezetőjét Mádi Magdolnát 
szólították a színpadra, hogy 
vegye át az elismerést, melyre 
az egzotikus országok táncait, 
valamint az autentikus folklórt 
is magas művészi szinten be-
mutató, világjáró tánccsoport 
igencsak rászolgált. B. Gy.
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Rendezik a Sió medrét – kikötők is lesznek
Több, mint 300 milliárdos ösz-
szeg jut a 2020-ig tartó uni-
ós ciklusban a Sió projektre, 
melynek népszerűsítésére 
nemrég kisfilm is készült. A 
folyón induló beruházások 
természetesen Szekszárdot is 
érintik. A fejlesztés aktualitása-
iról Fehérvári Tamást a megyei 
közgyűlés elnökét kérdeztük.

– A Sió projekt szorosan össze-
függ a balatoni térség fejlesz-
tésével. Az új uniós ciklusban 
a 300 milliárd feletti forrásnak 
köszönhetően többek között sor 
kerül a Sió-zsilip és a Sió-csa-

torna rekonstrukciójára, illetve 
a turizmus fellendítésére – vá-
zolta a beruházás pilléreit a 
megyei önkormányzat elnöke, 
hangsúlyozva egyúttal: a terv 
megvalósítását szolgálja az a 12 
milliárd forint, amelyből a fo-
lyómeder rehabilitációjára, de 
a siófoki zsilip átépítésére is jut.  

– Milyen átalakuláson megy 
át a Sió vonala? 

– A csatorna rekonstrukci-
ója magában foglalja a meder 
vízügyi rendezését, a vízi út, 
valamint a kikötőhelyek kiala-
kítását, továbbá a vízrajzi háló-
zat és a magas parti szakaszok 

fejlesztését - ezekre a munkála-
tokra több ütemben kerül sor. 

– Úgy tudjuk, a program egy-
szerre több célterületet, tevé-
kenységet érintene …
– Számos projekt benyújtását 
tervezzük, melyek egy része a 
vízrendezést szolgálja – minde-
zek mellett a turizmusra, sport-
ra és a gazdaságfejlesztésre is 
fókuszálunk. Folyamatban van 
egy Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) szerve-
zet létrehozása is, hazai forrás-
ból: ennek egyik fő feladata a 
Sió-csatorna turisztikai fellen-
dítése lesz.

– Mikor indulhatnak a mun-
kálatok? 
–Érdemben a jövő év második 
felétől kezdődhetnek az első 
fejlesztések. 

– Az érintett falvak, városok 
nyilván szívesen vennék ki ré-
szüket a folyó újjáélesztéséből…

– Ezért is szeretnénk őket 
jelentős mértékben bevonni a 
munkába. Ennek első lépése-
ként a nyár folyamán, a Sió be-
járása során a folyó környékén 
elhelyezkedő településekre is 
ellátogattunk. A Sióra megyei 
értékként tekintünk, amelyet 
– sajnos – csupán kevesen is-
mernek. 

 Gyimóthy L.

Megnyílt a szekszárdi jégpálya
Az idén is ingyenesen koriz-
hatnak a város óvodásai és ál-
talános iskolásai a Szekszárdi 
Műjégpályán – mondta el 
kedden tartott sajtótájékoz-
tatóján Ács Rezső. A polgár-
mester emlékeztetett: a régió 
legnagyobb, 800 nm-es jég-
felülettel rendelkező fedett 
pályája immár 9. éve várja a 
megyeszékhely és környéke 
korcsolyázni és jégkorongoz-
ni szerető közönségét. 

A városi sportcsarnok mögött 
felhúzott jégsátor a tervek szerint 
február végéig tart majd nyit-
va, addig délelőttönként a város 
nevelési és oktatási intézményei 
vehetik birtokba a jeget, s miként 
korábban, a gyerekek ezúttal is 
ingyenesen korcsolyázhatnak. A 

20x40 méteres jégpályát délután a 
nagyközönség, este pedig a Szek-
szárdi Jégkorong SE hokisai hasz-
nálhatják. Ács Rezső elmondta: 
az egyesületben közel 60 gyerek 
edz és versenyez hétről hétre, a 
legfiatalabb 4, a legidősebb 16 
esztendős. A Jégmadarak játé-

kosai jelenleg három korosztá-
lyos bajnokságban szerepelnek. 
A polgármester megjegyezte: az 
elmúlt években átlag 12-13 ezer 
látogatója volt a jégpályának, és 
bízik benne, hogy ez a szám a 
2015/16-os szezonban tovább 
emelkedik majd.

Az üzemeltető Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. ügyvezetője, 
Csillag Balázs hozzátette: a hét 
minden napján várják a korcso-
lyázni szeretőket, a belépők árain 
pedig immár harmadik éve nem 
változtattak. A korikölcsönzés 
mellett új szolgáltatás az élezés, és 
a héten korisuli is indult, amelyre 
– keddi és csütörtöki napokon – 
nem csak gyerekeket várnak. A 
november 16. óta nyitva tartó 
jégpályán idén is megrendezik 
a városi jégkorong bajnokságot, 
immár nyolc csapattal. A ter-
vek szerint a győztes a szezon 
végén megmérkőzne Baja város 
bajnokával. Egyéb programokat 
is szerveznek a jégpályán, így 
például a téli szünidő alatt egy 
családi napot, amelynek prog-
ramját és időpontját a helyszí-
nen és a Sportközpont honlapján  
(www.szekszardisport.hu) is idő-
ben közzé teszik.   - fl -
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Új, csomagolássérült, szépséghibás műszaki- háztartási cikkek árusítása fél éves garanciával, kedvező áron. 
Áruházunkban bútorok széles kínálatából is választhatnak.

ADVENTI
AJÁNLATUNK

Bútoraik újrakárpitozásához bútorszövetet a Pető�  u. 38. sz.
alatti üzletünkben választhatnak.

Várjuk kedves vásárlóinkat piactéri bútorboltunkban!
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 08:00 –16:00 óráig

Szombat: 08:00 – 12:00 óráig
Telefon: +36-30/631-1456 • www.szeleitexkft .hu

(0
09

92
)

(Ö00109)

Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 

(Távhőszolgáltatás)
1 fő központifűtés- 

szerelő/csőhálózat-szerelő 
és hegesztő munkatársat 
keres teljes munkaidős 

foglalkoztatásra.
Feltétel:

• szakirányú szakképesítés, 
• szakmai gyakorlat.

A fényképpel ellátott jelent-
kezéséket személyesen kérjük 

benyújtani a 
Szekszárdi Vagyonkezelő 

Kft.-hez,
(7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.,

Tel.: 74/684-400)

(Ö
00115)

Tisztelt Fogyasztó!
Kérjük, olvassa el tájékoztató levelünket!

Számlázással kapcsolatos
információ:
A 2015.november havi számla 
egész havi fűtési hődíj előleget 
tartalmaz.

A fizetési határidő megálla-
pításánál figyelembe vettük az 
átállás miatti késedelmes szám-
la kibocsátást.
Pénzügyi elszámolás:

Az előző szolgáltató Al-
fa-Nova Kft a továbbiakban 
1s elzárkózik mindennemű 
együttműködéstől.
Jogi lépések:

Szekszárd város ingyenes 
jogi segítséget nyújt azoknak 
a fogyasztóknak, akik önhibá-
jukon kívül befizették az elő-
ző szolgáltató teljes augusztus 
havi számláját, valamint azok-
nak a fogyasztóknak, akik az 
elszámolásból visszajáró ösz-
szeget nem kapták meg, illetve 
a szeptember havi előző szol-
gáltató által kiállított számlát 
kompenzálták az elszámolás 
visszajáró összegéből.

Miután nincs információnk 
arról, hogy az előző szolgáltató 
kinek és milyen összeggel tar-
tozik, csak személyes egyez-
tetéssel rendezhető a jogos 
követelés. Jogi segítségnyújtás 
ügyfélfogadási ideje:

Szerda: 14-16 óra között a 
déli fűtőműben (Szekszárd, 
Sárvíz u. 4.)

Csütörtök: 9-11 óra között a 
Vagyonkezelő Kft. épületében 
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

Amennyiben Önnek köve-
telése van az Alfa-Nova Kft-
vel szemben a megadott jogi 
ügyfélfogadási időn kívül  a  
Szekszárd, Sárvíz u. 4.sz. alatt 
normál ügyfélfogadási időben 
a megfelelő adatlapok kitölté-
sével megbízást tud adni a jogi 
eljárás megindításához.

Azok a fogyasztók, akik 
2015. augusztus 18-31. közötti 
időszakra, illetve a 2015. szep-
tember havi számlát nem fizet-
ték be (jogosan), és emiatt fel-
szólítást kaptak a Global Faktor 
Zrt-től, rendelkezésre áll olyan 
nyomtatvány, amiben vitatják 
a követelést. Ez a nyomtatvány 
szintén megtalálható ügyfél-
szolgálatunkon.

Amennyiben további kér-
dése van a fentiekkel kapcso-
latban, kérjük keresse fel ügy-
félszolgálatunkat, (Szekszárd, 
Sárvíz u. 4.), vagy érdeklődjön 
a következő telefonszámokon:  
06-74/684-400, 06-74/684-401, 
06-74/684-402.

 Távhőszolgáltató
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AGÓRA MOZI
November 30. – december 2.
17:00
A SZÜFRAZSETT Színes fel-
iratos angol filmdráma. Korha-
tár: 12 év alatt szülői kísérettel!.
Hossz: 106 perc.

November 30. – december 2.
19:00
FEKETE MISE
Színes feliratos amerikai ak-
ciófilm. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz: 122 perc.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 22-ei rejtvényünk megfejtése: Törőcsik Mari, Körhinta, Szerelem

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 30. hétfő 19:00
– Színházterem 
Múzsa bérlet, II. előadás – Wass 
Albert: A funtineli boszorkány

Színpadi játék két részben, a fő-
városi Új Színház előadása.

Wass Albert, az amerikai emigrá-
ció Magyarországon sokáig elhall-
gatott írója, a rendszerváltás után 
vált igazán ismertté. Legnépszerűbb 
sikerkönyve a háromkötetes, sok ki-
adást megélt, több nyelvre fordított 
regénye, A funtineli boszorkány. 
Aki kicsit is fogékony léleknemesítő 
élményekre ebben a borzongatóan 
meseszerű történetben megtalálja 
a szépet. Nuca, a megejtő szépségű, 
veszedelmes havasi tündér-bo-
szorkány lírai történetét álmodta 
színpadra Kerényi Imre rendező 
gazdag, mozgalmas, látomásos és 
látványos formában, az Új Színház 
társulatával.

A főbb szerepekben: Nemes Wan-
da, Timkó Eszter, Koncz Gábor, Já-
nosi Dávid, Lux Ádám, Kautzky Ar-
mand. Jegyárak: 3300-3500 Ft.

December 1. (kedd) 17:00 
– Márványterem
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egye-
sület Adventi kiállítása

Kiállításra kerülnek a 2015-ben 
elkészült egyéni alkotások és cso-
portmunkát. Tombola az egyesület 
karitatív tevékenységének, illetve a 
Véradó Állomás támogatására. A ki-
állítás megtekinthető december 15-ig 
az intézmény nyitvatartási idejében, 
hétfőtől szombatig 10-18 óráig.

 
December 1. (kedd) 18:00 
– Csatár terem
Bertók László: Firkák a szalmaszálra 
című kötetének bemutatója. Házi-
gazda: Ágoston Zoltán, a Jelenkor 
főszerkesztője. Közreműködik: 
Frank Ildikó. A rendezvény a Jelen-

kor folyóirat és a Babits Mihály Kul-
turális Központ együttműködésében 
jön létre, támogatja a Szépírók Társa-
sága. Belépő: 490 Ft/fő.

December 3. (csütörtök) 17:00 
– Bakta galéria
Colin Foster szobor-kiállítás meg-
nyitó. A Budapesti Erlin Galériában 
nemrég bemutatott munkáktól elté-
rően a Szekszárdon kiállított szobrok 
újak, jó részét az idén készítette el 
Colin Foster. A legnagyobb munka 
egy több elemből álló kör, ami egy 
napfénnyel foglalkozó sorozatnak a 
legújabb példája.

December 5. (szombat) 8:00 –12:00 
– Rendezvényterem
Használt gyermekruha vásár. Gyer-
mekruhák, cipők, babakelengyék, 
játékok vására. 

Arcfestés és játékos angol foglal-
kozás a Kids Club Nyelviskolával. 
Asztal: 1500 Ft. Asztalfoglalás és in-
formáció: 30/9020223, bacsoandi@
freemail.hu

 
December 5. (szombat) 10:00
– Csatár terem
Ringató – adventi énekszó! „Vedd 
ölbe, ringasd, énekelj!” Szeretettel 
várjuk a legkisebb gyerekeket – né-
hány hónapos kortól hároméves 
korig – az anyukákat, apukákat és a 
nagyszülőket énekelni és játszani! A 
programot vezeti: Gróh Ilona, a Rin-
gató módszer kidolgozója. Közre-
működnek: dr. Gáll Viktória Emese, 
László Virág és Beck Angéla. Családi 
belépő: 500 Ft.

 
December 9. (szerda) 14:30 
– Színházterem
Kisiskolás bérlet II. előadás: Fésűs 
Éva: Kíváncsi királykisasszony – ze-
nés mesejáték a salgótarjáni Zenthe 
Ferenc Színház előadásában.

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1000 Ft-os áron.

 
December 10. (csütörtök) 10:00 
– Színházterem
Óvodás bérlet II. előadás: Fésűs Éva: 
Kíváncsi királykisasszony.

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 1000 Ft-os áron.

December 10. (csütörtök) 14:30 
– Színházterem
Kisiskolás PLUSZ bérlet II. előadás: 
Fésűs Éva: Kíváncsi királykisasszony. 
Jegyek korlátozott számban kapha-
tók 1000 Ft-os áron.      

 
December 11. (péntek) 17:00 
– Művészetek Háza

Fiatalok Fiataloknak – Farkas 
Kata és Kéry Tamás hegedű- zongo-
ra kamarahangversenye

A fiatal korosztályt (12-25 éve-
sek) megcélzó koncert műsorát 
Bach születésének 330. és Bartók 
halálának 70. évfordulója teszi 
különösen időszerűvé. A hangver-
senyprogramot Schumann d-moll, 
hegedű-zongora szonátája színesíti, 
képviselve a romantikus zenei kor-
szakot. Jegyárak: 1500, nyugdíjas 
1100 Ft. A koncertre a diákoknak a 
belépés díjtalan!

 
December 13. (vasárnap) 9:00–13:00
– Rendezvényterem
Karácsonyi Kincsesház – Csalá-
di Matiné sorozat. Hagyományos 
karácsonyi játszóházunkba idén is 
vidám, ünnepi hangulattal, mézes-
kalács illattal várjuk a kisgyerme-
kes családokat. A kézműves foglal-
kozásokon karácsonyi díszeket és 
ajándékok készíthetnek szakem-
berek segítségével a gyerekek pa-
pírból, gyöngyből, textilből, méh-
viaszból, szalmából, gyékényből 
és csuhéból. 11 órakor a sióagárdi 

Fecske Bábcsoport bábelőadását 
láthatja a közönség. Lesz mézes-
kalácssütés – és díszítés, hajfonás, 
babajátszó. Minden gyermeknek 
a belépőjegy mellé tombola jegyet 
adunk ajándékba! 

Belépődíj: 890 Ft/fő.
 

December 17. (csütörtök) 19:00 
– Rendezvényterem
Pódium bérlet I. előadás: Eperjes 
Károly: Az igazat mondd, ne csak a 
valódit – zenés, rendhagyó irodalmi 
est a XX. század Istenkereső költőitől 
(Ady, Babits, József Attila, Pilinszky) 
Eperjes Károly, Kossuth-díjas szín-
művész tolmácsolásában. Gordon-
kán közreműködik: Négyessy Kata-
lin. A három előadásból álló bérlet 
ára 5300 Ft, jegyár: 2000 Ft.

 
December 19. (szombat) 10:00
– Színházterem
Hamupipőke – a Duna Művé-
szegyüttes táncszínházi produkciója.

A Grimm testvérek egyik legismer-
tebb története rendkívül alkalmas a 
tánccal, a zenével való megjelenítésre, 
a táncos-zenés forma pedig kifejező-
en közvetíti az abban rejlő érzelme-
ket, emberi értékeket. A Duna Művé-
szegyüttes az európai népek táncaiból, 
valamint az azokat kiegészítő kortárs 
technikákból merít, s így hoz létre a 
gyerekek számára érthető és élvezhe-
tő, látványos és derűs, ugyanakkor ta-
nulságos előadást. A Ghymes együttes 
zenéjére Juhász Zsolt és Maros Anna 
készített koreográfiákat, a koreográ-
fus-rendező Mucsi János. Jegyárak: 
1300, 1400, 1500 Ft.

December 21. (hétfő) 19:00 
– Rendezvényterem
Karácsonyi Álom – Udvarhelyi Bog-
lárka karácsonyi opera-, musical- és 
dalestje. Közreműködnek: Kiss Ti-
vadar énekművész, Korényi Judit 
zongoraművész, Demeter László 
fuvolaművész, Pánti Anna műsor-
vezető. Jegyár: 2.000 Ft.

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA 
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, 
Dózsa György u. 1.

Ideje: 2015. december 7. 
(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2015. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

tagjait, és minden rászorulót.

TEGYÜK SZEBBÉ 
EGYÜTT

A KARÁCSONYT!
A Babits Mihály Kulturális Köz-

pont karácsonyi ajándékgyűj-
tést szervez a rászorult gyer-

mekeknek. Csatlakozzon idén 
Ön is, és próbálja ki, mennyi 

szeretet fér el egy cipős doboz-
ban! Ha szeretné, hogy minél 

több gyermek kapjon karácso-
nyi ajándékot, akkor nem kell 
mást tennie, csupán egy cipős 

dobozba csomagolni ajándékot  
és eljuttatni nekünk. 

A dobozban lehet játék, iskolai 
eszköz, édesség, üdvözlőlap, 
könyv, játék, ékszer, higiéniai 

eszköz, bármi, amivel a szeretet 
ünnepén mosolyt csalhatunk a 

gyermekek arcára.
Kérjük, a dobozon tüntesse fel 
az alábbiakat: ajándék típusa 
(játék, iskolaszer, ruha stb.), a 

gyermek kora és neme. 
A dobozba nem kerülhet rom-
landó étel, gyümölcs, gyógy-

szer, törékeny tárgy! 
Az ajándékcsomagokat 

a Tolna Megyei Gyermekvédel-
mi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
által pártfogolt 

gyermekek kapják meg. 
Az ajándékokat

2015. december 17-ig 
adhatják le hétköznapokon 

8:00–18:00 óráig 
személyesen a Babits Mihály 

Kulturális Központban.
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Egészségügyi 
Gondnoksága az alábbi 

tájékoztatást teszi közzé: 
2015. december 1-től a 

4. számú felnőtt fogászati 
körzet rendelését ismét a 
Szekszárd, Mátyás király 

utca 6. szám alatt 
kereshetik fel a betegek.

 Dölles Lászlóné
 intézményvezető

EVANGÉLIUM

Nyújtsd ki a kezedet!

Ez az ige Jézus szájából hangzik el 
ebben a történetben: „Jézus ismét 
bement a zsinagógába. Volt ott egy 
ember, akinek a keze el volt száradva. 
Lesték őt, vajon meggyógyítja-e szom-
batnapon, hogy vádolhassák. Akkor 
ő ezt mondta a béna kezű embernek: 
’Állj középre!’ Aztán megkérdezte tő-
lük: ’Szabad-e szombaton jót tenni, 
vagy rosszat, életet megmenteni vagy 
veszni hagyni?’ Azok csak hallgattak. 
Ő erre haragosan körülnézett rajtuk, 
elszomorodott szívük keménységén, és 
így szólt az emberhez: ’Nyújtsd ki a ke-
zedet!’ Az kinyújtotta, és meggyógyult 
a keze. A farizeusok, mihelyt kimen-
tek, azonnal tanácsot tartottak ellene 
a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan 
öljék meg Jézust. (Márk evangéliuma 
3,1-6)

Most pedig konkrétan térjünk rá 
az evangéliumi szakasz értelmezé-
sére! Képzeljünk magunk elé egy 
elszáradt kezű embert. Biztosan 
azonnal észrevesszük rajta, hogy 
kicsit elesetten mozog, ügyetlenül 
nyitja az ajtót, félszegen is lépdel 
talán. Kabátja alatt rejtegeti elszá-
radt kezét. Nem akarja, hogy lás-
sák, és éppen ezért mindenki sejti, 
hogy valami komoly baja van. Egy 
zsidó embernek ez az állapot két-
szeresen is szörnyű volt: szégyen 
az emberek előtt a hétköznapok-
ban, és szégyen Isten előtt a zsi-
nagógában, ahol felemelt kézzel, 
kitárt karral dicsérték az Urat. 

Nehéz kimondani, de igaz: mind-
annyian elszáradt kezű emberek va-
gyunk. Egy ponton át belülről vérzik 
az életünk. Egyetlen elrejtett sebből 
egész lényünk segítség után kiált: 

családi tragédia, személyes sötétség, 
életre szóló kudarc a munkában… 
Jézus belelát a szívünkbe, ismer 
minket. Arra hív, hogy keljünk föl, 
álljunk középre, álljunk elé és az em-
berek elé. Mutassuk meg magunkat, 
ne szégyelljük sebezhetőségünket. Ez 
az első lépés a gyógyulás felé. 

Jézus nem azt mondja a bénának: 
„Most meggyógyítalak, és neked 
semmit sem kell tenned.” Jézus nem 
erőszakos, hanem szelíd. Beleegyezé-
sünkre vár, fel akarja ébreszteni hi-
tünket. Be akar vonni minket a saját 
hitébe, részesíteni akar bennünket 
abból a tapasztalatból, ahogyan ő 
hagyatkozik rá az Atyára. Korunk 
nagyszerű teológusa, Hans Urs von 
Balthasar tanítja: „A hit Istentől 
adományozott cselekvőerő.” Ezt a 
cselekvőerőt adja Jézus az elszáradt 
kezű embernek, amikor azt mond-

ja neki: „Nyújtsd ki a kezedet!” És 
abban a pillanatban, amikor ez az 
ember túlnyúlik személyes határain 
tudatos döntésével, megtapasztalja 
a gyógyulást Jézusban. 

Át kell lépnünk határainkat, 
amelyek elválasztanak bennün-
ket Istentől és az emberektől. Ez 
a lépés pedig egyszerre mozgásba 
hozza a hit erejét. Mozduljunk, 
cselekedjünk, induljunk Jézus sza-
vára: „Nyújtsd ki a kezedet!”

Egyúttal szeretettel hívlak té-
ged, kedves Olvasó, hogy gyere el 
a Szent Teréz Ház (Csopak u. 1.) 
csütörtök esti evangelizációjára, 
ahol megtudhatod, hogy „Kicsoda 
Jézus Krisztus?” Nyújtsd ki a keze-
det Jézus felé!

 Cseh Péter Mihály
 római katolikus pap
 csepeticsapata.hu
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„A tisztes végtisztesség”

TEMETKEZÉS
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
(telefon: 74/511-755) értesíti az érintett hozzátartozókat,

hogy az általa üzemeltetett temetőkben:
• Szekszárd, Alsóvárosi köztemető

• Szekszárd, Újvárosi köztemető
• Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1990-év előtt betemetett sírok,

a 2005-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1955-év előtt megváltott sírboltok

használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (7100 Szekszárd, Alkony u. 1.) 

felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési 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 4 hónap múlva, de legkésőbb 
2016. március 31-ét 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

(00993)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 30-tól december 4-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00984)

november 30. december 1. december 2. december 3. december 4.

„A”

Tarhonyaleves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Vegyespörkölt, 
sós burgonya, 

savanyúság

Szezámos hal� lé, 
majonézes 
burgonya

Disznótoros,
sós burgonya,

párolt káposzta

Brassói,
pirított burgonya, 

savanyúság
Hentestokány, 

tészta

„B”

Frankfurti leves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Fahéjas
csiga

Zöldbabfőzelék, 
pulykafalatok

Bolognai 
spagetti

Natúr szelet,
párolt rizs,
majonézes 

kukorica

Mediterrán 
csirkemell,

burgonyapüré, 
uborka saláta

„C”

Frankfurti leves Zöldségleves Lebbencsleves Fejtett bableves Zöldborsókrém-
leves

Gránátos kocka, 
savanyúság

Bazsalikomos 
húsgombóc, para-
dicsomos penne

Tökfőzelék,
sertéspörkölt Masánszky rizs

Pirított sertésmáj, 
párolt rizs,

uborka saláta
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Tovább szárnyalnak a Fekete Gólyák
Tízből tíz, ez a Szekszárdi 
FGKC mérlege a női kézilab-
da NB I/B-ben. A Fekete Gó-
lyák hibátlanul menetelnek, 
és három fordulóval az őszi 
idény vége előtt már öt pont 
az előnyük a riválisok előtt.

Tabajdi Ferenc edző együtte-
se az elmúlt hétvégén a szezon 
rangadóját játszotta a tehetséges 
fiatalok alkotta, jó formában lévő 
Nemzeti Kézilabda Akadémia el-
len. A hazai közönség előtt, nagy 
csatában kiharcolt győzelemmel 
(24–22) az FGKC megerősítet-
te helyét a táblázat élén. A nagy 
akarással kicsikart sikerből a nyá-
ron Siófokról hazatért Fauszt Éva 
7 góllal vette ki a részét. A több 
NB I-es klubot is megjárt, jobb-
kezes átlövő 10 mérkőzésen szer-
zett 71 találatával a csoport egyik 
legeredményesebb játékosa, az 
akciógólok tekintetében viszont 
nincs nála jobb Nyugaton.
– Gratulálok a sikerhez, nem ad-
ták könnyen…

– Köszönjük! Valóban, végig 
kiegyenlített meccset játszot-
tunk az akadémistákkal, akik 
a találkozó egyes szakaszaiban 
még vezettek is. Szerencsére, 
amikor nagyon kellett, védeke-
zésben is megfelelően koncent-

ráltunk, így végül hozni tudtuk 
ezt a fontos mérkőzést.

– Mintha kicsit görcsösen ját-
szottak volna?
– Igen, ezúttal a szokásosnál is 
idegesebbek voltunk, több hibát 
is vétettünk. Nekem sem ment 
igazán, de a csapat egységét, 
erejét mutatja, hogy mindig 
akadt valaki, aki egy góllal, jó 
védekezéssel, vagy hétméterest 
hárítva tovább lendítette az 
együttes szekerét.

– Nyáron az élvonalbeli Siófok 
szerelését cserélte le a Szekszár-
déra. Mi volt a váltás oka?
– Korábbi edzőm hívására 2014-
ben szerződtem Siófokra, ahol 
egy plusz egy éves szerződést 
kötöttem a Balaton-partiakkal. 
Sajnos, kevés játéklehetőséget 

kaptam, ráadásul a sérülések 
sem kerültek el. A térdemet 
műteni is kellett, így kiestem az 
edzésmunkából. A tavasszal ér-
kezett dán tréner sokat dolgozott 
velem, sikerült visszanyernem 
az erőnlétem, de tudtam, hogy 
a siófokiak további igazolásokat 
terveznek, ezért jobbnak láttam, 
ha hazajövök. Hiányzott a játék.

– Nos, a Fekete Gólyáknál 
ebben nem szenvedhet hiányt. 
Gondolta, hogy ilyen őszt pro-
dukálnak?
– Néhány éve már együtt ját-
szik ennek a csapatnak a mag-
ja, és azt gondolom, benne volt 
a levegőben, hogy lehet egy 
jó szezonunk. A bajnoki cím 
megszerzése ugyan nem volt, 
és most sem elvárás a csapattal 

szemben, de profi szemléletű 
játékosok alkotják az együttest, 
akik minden mérkőzésen a győ-
zelemért lépnek pályára. Sikerült 
az elején elkapnunk a fonalat, és 
sorra húztuk be a mérkőzéseket. 
Horváth Szimonetta sérülés mi-
atti kiválása érzékeny veszteség 
volt a csapatnak, de közben visz-
szatért közénk Weigel Zita. Ko-
zármislenyben még sikerült jó 
teljesítménnyel, fölényes sikert 
aratni, aztán viszont valahogy 
nem akart összeállni a védeke-
zésünk. Nagyatádon – bár simán 
nyertünk – már akadozott a „gé-
pezett”, aztán a Magyar Kupában 
kikaptunk az NB II-es Csurgó 
otthonában. Éppen jókor jött a 
pofon, mert a Mohács ellen már 
visszataláltunk az útra.

– Meddig nyújtható ez a hibát-
lan sorozat?
– Szeretnénk minél tovább, de 
azt látni kell, hogy a tavaszi 
sorsolásunk nehezebb lesz. A 
jó játékerőt képviselő csapatok 
közül a Vasas, a NEKA, a Du-
naújváros, az FTC II és a Pénz-
ügyőr ellen is idegenben kell 
majd bizonyítanunk, hogy mi 
vagyunk a legerősebb együttes 
a csoportban. Azt gondolom, 
ha a sérülések elkerülnek ben-
nünket, akár a bajnokság végéig 
folytatódhat a győzelmi széria. 
Mi ezért lépünk pályára hétről 
hétre.   - fl - 

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. Az elmúlt hét-
végén a szekszárdi városi sport-
csarnok adott otthont az újonc 
Top 12 bajnokságnak. Az orszá-
gos viadalon a lányoknál a Szek-
szárd AC két tehetsége is ütőt ra-
gadott, közülük Kozári Tamara 
nyolc győzelemmel bronzérmet 
szerzett, míg Szilasi Flóra a hete-
dik helyen zárt. 
FUTSAL. Megnehezítette esé-
lyesebb riválisa dolgát a sérülé-
sek miatt tartalékos Szekszárdi 
UFC csapata a női NB I-es futsal 
bajnokság hétvégi fordulójá-
ban. Micskó Márk edző három 
alapemberét is kénytelen volt 
nélkülözni, ám a háromgólos 
Horváth Katalin vezérletével 
így is helytálltak a szekszárdiak 

a vendég Győri ETO ellen (4:6). 
Az UFC 1 ponttal a táblázat 9., 
utolsó helyét foglalja el.
LABDARÚGÁS. Győzelemmel 
zárta az őszi idényt a Szekszárdi 
UFC, amely az NB III-as labda-
rúgóbajnokság középcsoportjá-
ban 2–0-ás sikert aratott a Komló 
vendégeként. Szabolcska szerzett 
vezetést a vendégeknek az első 
félidő ráadásában, majd a 80. 
percben Hegedűs biztosította be 
az UFC győzelmét. Nagy Tamás 
edző együttese immár öt forduló 
óta veretlen, három győzelem 
mellett két döntetlent jegyez. A 
végig sereghajtó szekszárdiak 
11 ponttal, immár csak rosszabb 
gólkülönbséggel telelnek a tabel-
la utolsó helyén.

ÖKÖLVÍVÁS. Két aranyat és egy 
bronzérmet szereztek az Unio 
Box Team Szekszárd bunyósai a 
hétvégén, Vecsésen megrendezett 
női országos bajnokságon. Gál 
Miklós edző tanítványai közül 
az ifjúsági korosztályban Bogárdi 
Barbara (64 kg) és Bencze Eszter 
(+81 kg) is bajnoki címet szerzett. 
Előbbi technikai KO-val, utóbbi 
megosztott pontozással győzött 
a döntőben. A felnőttek 57 kg-os 
súlycsoportjában Nyerges Enikő a 
fináléba jutásért szenvedett vere-
séget, így harmadikként zárt.
TEREMFOCI. Idén immár 23. al-
kalommal rendezik meg a városi 
sportcsarnokban a Szekszárdi 
Sportközpont téli teremlabda-
rúgó bajnokságot. A december 
20. és február 21. között zajló 

sorozatra 20 csapat nevezését fo-
gadják a szervezők, jelentkezési 
határidő december 4., péntek 16 
óra. A bajnokság csapatait a de-
cember 11-i technikai értekezle-
ten sorsolják majd két csoportba. 
A pénzdíjas tornán különdíjak 
(gólkirály, legjobb kapus) is gaz-
dára találnak. Részletes verseny-
kiírás, szabályzat és jelentkezési 
lap a www.szekszardisport.hu 
weboldalon.
VÍVÁS. A Szekszárd Kórház 
Sportegyesület Vívószakosztály 
– a megyei szakági szövetség-
gel együttműködve – december 
7-én, hétfőn 18 órától vívóver-
senyt, egy héttel később pedig 
bemutatót rendez, melyre szere-
tettel várja az érdeklődő fiatalo-
kat és felnőtteket.
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 7-én, hétfőn 14-16 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
December 15-én, kedden 16-17 
óráig tart. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 
16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
December 16-án, szerdán 17-18 
óráig tart.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Második helyen a Vízmű SE

November 8-án tíz csapat rész-
vételével rendezték meg a 24. 
Kalocsa Kupa úszóversenyt, 
amelyen a Szekszárdi Vízmű SE 
a 2. helyen végzett. A siker ér-
tékét növeli, hogy úszóik felké-
szülése az elmúlt hetekben nem 
volt éppen ideális, ám többen 
még így is életük legjobbját tel-
jesítve állhattak dobogóra.

A szekszárdi érmesek: Lányok, 
50 m gyors, 2006-os születésűek: 
1. Hild Zs., 2. Karaszi L., 3. Var-
ga E. 2007: 2. Szabó D. 100 m 
gyors, 2001: 1. Ó. Jakócs L. 2004: 
2. Főglein L. 2005: 1. Handa D., 
3. Takács T. 50 m mell, 2006: 
1. Hild, 3. Karaszi. 100 m mell, 
2004: 1. Főglein. 2005: 2. Handa, 

3. Takács. 50 m pillangó, 2001: 
1. Ó Jakócs. 2003: 2. Horváth E. 
2004: 1. Főglein. 2005: 2. Handa, 
3. Hild. 100 m vegyes, 2001: 1. 
Ó Jakócs. 2004: 1. Főglein. 2005: 
1. Handa, 3. Hild. 4x50 m gyor-
sváltó: 1. Vízmű SE (Ó. Jakócs, 
Horváth, Főglein, Handa).

Fiúk, 100 m gyors, 2003: 2. 
Kollár A. 2004: 2. Liszkai P., 3. 
Sáfrán B. 50 m mell, 2007: 3. Du-
lai B. 100 m mell, 2003: 2. Kollár. 
2004: 1.Sáfrán, 3. Liszkai. 50 m 
pillangó, 2003: 2. Kollár. 2004: 1. 
Liszkai, 2. Sáfrán. 100 m vegyes, 
2003: 2. Kollár. 2004: 1. Liszkai, 
3. Sáfrán. 4x50 m gyorsváltó: 
2. Vízmű SE (Kollár, Liszkai, 
Sáfrán, Szegedi Á.).  - fl -

Madarász nyerte a Top 12 bajnokságot
Madarász Dóra, a Szekszárd 
AC játékosa nyerte meg az Or-
mai László asztalitenisz-csar-
nokban megrendezett 2015-
ös felnőtt Top 12 bajnokságot.

A legmagasabban jegyzett ma-
gyar asztaliteniszezők közül 
Póta Georgina és Pergel Szand-
ra visszalépése után Madarász 
Dóra lépett elő a nőknél a viadal 
esélyesévé, és a szekszárdiak já-
tékosa érvényesítette is a papír-
formát. Az elődöntőben 4:1-re 
nyert csapattársa, Tóth Edina el-
len, míg a másik ágon az ötszörös 
Top 12-győztes Braun Éva 4:0-ra 
verte a SZAC fiatalját, Hartbrich 
Leonie-t. Madarász és Braun már 
a csoportkörben is találkozott 
egymással, és akkor a Postás SE 
rutinos pingpongosa győzött, a 
fináléban viszont Madarász volt 
a jobb, így 2013 után újra meg-
nyerte a Top 12 bajnokságot – 
immár szekszárdi színekben.

Eredmények, elődöntő: Ma-
darász D. (Szekszárd AC)–Tóth 
E. (Szekszárd AC) 4:1 (11:3, 
11:4, 11:8, 10:12, 11:5); Braun É. 
(Postás SE)–Hartbrich L. (Szek-

szárd AC) 4:0 (11:8, 11:8, 11:4, 
11:7). Döntő: Madarász–Braun 
4:1 (11:9, 11:8, 11:6, 4:11, 11:4).
Vereség a KSZL-ben
Nem ment ilyen jól a friss Top 
12-győztesnek a női Klubcsapa-
tok Szuperligájának keddi szek-
szárdi mérkőzésén. A Hodonin 
ellen Csehországban elszenve-
dett vereségért (6:4) szeretett 
volna törleszteni a SZAC, ám 
ezúttal nem ment Madarászék-
nak. A hazai gárdából csak a két 
légiós, Li Fen és Yu Yang nyert 
egy-egy partit, így a csehek sima 
6:2-es sikerrel távozhattak a vá-
rosi sportcsarnokból.  - fl -
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„Az ünnep igazi fénye” 
Bibliai előadássorozat

December 3.
(csütörtök)
18:00 óra

A gyógyító megbocsátás
Emberi kapcsolataink kulcsa

Előadó: Pongrácz Róbert,
katolikus és protestáns teoló-

giát végzett lelkész

December 10.
(csütörtök)
18:00 óra

Ünnepi asztal
mellékhatások nélkül 
Betegségmegelőző és

gyógyító ételek, kóstolóval 
Előadó: Máté Carmen, tanár

Szervező: Oltalom Alapítvány • Helyszín: Szekszárd, Scarabeus rendezvényterem, Béla tér 5.
Terembérleti hozzájárulást elfogadunk. (00989)

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00978)

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

(00980)

Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk gyermekeiket
a Comenius Alapítványi Általános Iskolába,
mert nálunk az ideális 10 fő körüli osztálylétszámok miatt
tényleg több idő jut 
• a tehetséggondozásra, 
• a fejlesztésre, felzárkóztatásra, 
• a nevelésre.

A következőket kínáljuk még gyermekeiknek:
• családias, nyugodt légkör, 
•  a tanulók több, mint 60 %-a gimnáziumban, szakközépiskolában 

tanul tovább, 
• különleges szakköreink: lovasoktatás, gitárszakkör, járműbarát szakkör, 
• az egészséges életmódra külön hangsúlyt fektetünk, 
•  különösen gondot fordítunk a szeretetteljes jellemformálásra, 

ezért kiemelt tantárgy az etikaoktatás,
• évente erdei iskolába visszük a gyermekeket, 
• a szülő és a nevelő kapcsolat is közvetlenebb, 
• angolul beszélő külföldi segíti a nyelvoktatást.
VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK: ANGOL, NÉMET
Intézményünk bármely előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

2015. december 2. (szerda) 17 órától.

„Több időt a gyerekekre!”

ELÉRHETŐSÉGEK:
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430

www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu (00988)

Trend Minőség Szakértelem

Széles választékban kínálunk
karácsonyi dekor anyagokat.

Méretre készítünk
terítőket, párnákat.

Bronzvasárnap 10% kedvezmény,
Ezüstvasárnap 15% kedvezmény
Aranyvasárnap 20% kedvezmény

a készleten lévő termékekre.

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30

Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 74/312-234

(00986)


