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A TARTALOMBÓL

Mecénás
Az idén húsz éves Mecénás Te-
hetséggondozó Támogatás ke-
retében közel hetven diákot és 
negyvenöt felkészítő tanárt, 
edzőt díjazott Szekszárd ön-
kormányzata, amely két évti-
zed alatt mintegy háromezer 
fiatal számára nyújtott támo-
gatást. → 3. oldal

Emlékezés
Születésnapján zenével és sze-
mélyes történetekkel emlékez-
tek barátai, művésztársai a ja-
nuárban elhunyt Lányi Péterre. 
A Mindig „nagyon jó voltam” 
című estét a nagy érdeklődés 
miatt „vitték át” a Művészetek 
Házából a kulturális központba.
 → 5. oldal

Bajnokverés
Remek hetet tudhat maga mö-
gött az Atomerőmű KSC Szek-
szárd női kosárlabda csapata, 
amely a címvédő Sopron elle-
ni is megőrizte hazai veretlen-
ségét, és negyedik Európa Kupa 
győzelmét begyűjtve továbbju-
tott csoportjából. → 13. oldal
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Szekszárdi
Advent 2017.

→ Részletek a 10. oldalon → 5. oldal

Szekszárd költője,
Babits városa
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Biztonságban az ovisok
Ideiglenesen a Wosinsky Mór 
utcai óvodában helyezték el a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda 
közel harminc kisgyermekét, 
miután hétfőn riasztott az 
épületben található szén-mo-
noxid érzékelő.

Sebestyén Györgyi, az 1-es 
számú óvoda vezetője az előz-
ményekről szólva elmondta, 
a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság szakemberei októ-
ber 4-én tartottak ellenőrzést az 
intézmény mindhárom – Baj-
csy-Zsilinszky utcai, Wosinsky 
Mór utcai és Kölcsey lakótele-
pen található – épületében. Az 
ellenőrzésen mindent rendben 
találtak.

Hétfőn azonban mégis riasz-
tott a szén-monoxid érzékelő, 
amire korábban még nem volt 
példa. A jelzésre az óvodások 
és a pedagógusok rögtön el-
hagyták az épületet, és az udva-
ron várakoztak. Egy alaposan 
szellőztetés után a vészjelző el-
hallgatott, így a gyerekek visz-
sza térhettek az épületbe, hogy 
összeszedjék a holmijukat. Az 
óvodapedagógusok ezt köve-
tően átkísérték a gyerekeket a 
Wosinsky Mór utcai oviba. A 
gyermekek biztonsága és a to-

vábbi intézkedések megtétele 
érdekében a katasztrófavédel-
met is értesítették – tájékozta-
tott Sebestyén Györgyi.

Az intézményvezető kérdé-
sünkre tudatta: a gyerekek vé-
gig nyugodtak maradtak, ebben 
nagy szerepe volt a szakszerű és 
gyors intézkedésnek, a pedagó-
gusok példamutató és higgadt 
fellépésének.

A problémát a gázkazán 
meghibásodása okozta – közöl-
te Sebestyén Györgyi. A kazán 
cseréjét követően a gyerekek 
– legkésőbb a jövő hét elején 
– visszaköltözhetnek a Baj-
csy-Zsilinszky utcai épületbe. A 
gyerekeket addig is kényelmes 
körülmények között helyezték 
el a Wosinsky utcai óvodában, 
mely az 1-es számú óvoda leg-
nagyobb épülete. Erről a szülők 
– akiket természetesen ugyan-
csak részletesen tájékoztattak a 
történtekről – is meggyőződtek.

Sebestyén Györgyi zárásként 
elmondta, saját „bőrükön” ta-
pasztalhatták a szén-monoxid 
érzékelő meglétének fontossá-
gát, és azt, hogy az ilyen helyze-
tekben milyen jelentős szerepe 
van a pedagógusok felkészült-
ségének és a gyors, szakszerű 
intézkedésnek.   S. V.

Újabb elismerés a borvidéknek

A Guinness-rekordok köny-
vében is helyet kapott a szlo-
véniai Mariborban található 
„Világ legősibb szőlőtőkéje”, 
amelyről a legrégebbi tárgyi 
emlékek 450 éves múltra nyúl-
nak vissza. A Modra Kavcina 
fajtájú kék borszőlő termésé-
ből évente mintegy 100 pa-
lack bort töltenek le, ezekből 
szlovén közjogi méltóságok 
ajándékoznak világszerte.

Így történt ez a múlt héten is, 
amikor Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke találkozott 
szlovén kollégájával a két ország 
közötti kisebbségi keretegyez-
mény elfogadásának 25. évfordu-
lója alkalmából. A megbeszélést 

követően Milan Brglez, a szlovén 
parlament elnöke a maribori ősi 
szőlőtőke egy oltványát is Kövér 
Lászlónak ajándékozta, amelyet 
a Parlament elnöke elültetésre és 
további gondozásra a Szekszárdi 
borvidéknek adományozott.

A közel félezer éves szőlőtőke 
vesszője a Vatikán, Barcelona, 
Párizs, Japán és Argentína után 
Szekszárdon hozhat gyümölcsöt. 
Az Országházban tartott ünne-
pélyes átadáson jelen volt Hor-
váth István parlamenti képvise-
lő, Ács Rezső polgármester és 
Eszterbauer János, a Szekszárdi 
Borászok Céhének elnöke is. Az 
ősi szőlő oltványának végleges 
helyéről a város és a borászok 
közösen döntenek majd.  SZV

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

A Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjazottjai:
Garay János Általános Iskola és AMI: Ferger 
Viktória Hanna, Ranga Simon Péter, Sili Gergő 
(Felkészítő: Csizmazia Ferencné). 

Babits Mihály Általános Iskola: Dicső Bo-
tond, Juhász Márton (Molnárné Csiki Erika, 
Ráczné Kovács Erika), Sándor Máté, Sárosdi 
Ákos (Szepesi József) Bánki Dávid Ede (Rácz 
Petra), Kiss Zsombor (Steig Gábor), B33 Or-
szágos Diákolimpia: Marsai Dóra, Andi Han-
na Emma, Holcz Rebeka, Szőke Cintia Fanni, 
Renczes Rebeka (Harsányi Mária).

Baka István Általános Iskola: Bacsó Bence 
(Szoboszlai Edit, Ábrahám Béla), Zádori Zalán.

Dienes Valéria Általános Iskola: Angyal 
Réka, Molnár Eszter Viktória (Illésné Gesztesi 
Piroska), Doszpod Sarolta (Klézli Mária, Stel-
la Éva), Hamar Eszter (Prischetzkyné Márkus 
Emőke), Trapp Margaréta, Dani Nándor (Pus-
kás Andrea), Koch Benjamin Levente (Vargáné 
Róna Éva), Mayer Virág (Losonczyné Csuprik 
Erika), Főglein Liza Kató (Csizmazia Ferencné, 
Scherer Tamás), Péceli Tamás, Mészáros Bence, 
Bán Benedek, Péter Patrícia Jázmin (Scherer 
Tamás), Hilbert József, Metzger Botond, Sán-
dor Máté, Sárosdi Ákos (Szepesi József), B33: 
Angyal Réka, Miklós Melinda, Pljesovszky 
Flóra, Régi Melánia (Stierné Jankovics Mária).

Szent József Iskolaközpont: Nagy Eszter 
Anna (Vadóc Eszter). 

PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorló 
Óvoda: Lábas Flóra (Kovács Erzsébet), Móga 
Martin (Szepesi Dávid), Buri Petra (Molnár 
Béla), Tanács Janka Boglárka (Schneider Gá-
bor), labdarúgás: Benedek Barnabás, Budai 
Gergő, Csapó András, Huber Máté, Juhász 
Ákos, Kiss Boldizsár, Máté Csaba, Szabó Már-
ton, Takács Dávid, Valkai Vajk (Ruff Dániel). 

Támcművészeti Tagozat (Felkészítő: Valkainé 
Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád: Wágner 
Hanna, Endrődi Gabriella Eliza, Rikkert Zita. 
Országos Táncművészeti Fesztivál, 1. évf.: Ara-
di Zsóka, Aranyi Panna, Csontos Blanka, Csö-
tönyi Réka, Jaszanovits Szonja, Lóczi Panka, 
Nagy Eszter, Ninaj Gentiana, Mészáros Nóra, 
Petris Blanka, Petris Janka, Szabó Eliza, Szebel-
lédi Luca, Szollár Beatrix; 3. évf.: Csontos Ali-
na, Kaltenecker Lili, Katona Dóra, Kölliker La-
ura, Száraz Luca, Vörös Hanna Fédra;  6–7. évf.: 
Kiss Krisztina, Mester Zsófia, Lovasi Eszter, 
Orbán Lili, Tamás Réka, Törjék Virág, Endeli 
Réka, Flóris Viktória, Korsós Anna Nóra, Man-
csi Panna, Száraz Hanna; 8–9. évf.: Ábrahám 
Bereniké, Brandt Tímea, Czövek Sára Anna, 
Csányi Fruzsina, Janó Dézi, Potyondi Dorina, 
Sági Dóra; 10. évf.: Füredi Fanni, Bakos Do-
minika, Rang Petra, Wágner Hanna, Endrődi 
Eliza, Rikkert Zita, Szabó Emese Róza, Kiss 
Zsuzsanna; Berczik Sára emlékverseny (Valka-
iné Daczó Eszter; Táborfi-Rónai Nóra); Junior 
Táncművészeti Fesztivál (Valkainé Daczó Esz-
ter, Táborfi-Rónai Nóra, Valkai Csaba Csanád).

Garay János Gimnázium: Tóth Flóra, Kor-
sós Gergő, Bomba Soma Ákos, Fritz Szabolcs, 
Oláh Péter György, „KATÓKA” kisegyüttes, 
Tóth Flóra, Kasza Dóra, Kovács Fanni (dr. Sá-
godi Ibolya); Csizmazia Dóra (Csizmazia Fe-
rencné); Verebi Máté, Énekes Dávid (dr. Gesz-
tesi Enikő); Kovács Krisztóf (Werner István); 
Pongrácz Edina Sára (Kiss Hedvig); Tóth Cson-
gor Murád (Nagy László); Keresztes László 
(Straubingerné Kemler Anikó); Huszárik Már-
ton, Máté István (Huszárikné Böröcz Zsófia); 
„Ordo Cognito” csapat, Máté István, Patonai 
Kitti, Vajda Ákos (Vechtel Helmut Herman); 

Szőts Bence Ábel, Janicska Balázs, Pálma Gel-
lért, Takács Bendegúz, Mohácsi András (Szőts 
Gábor); Rikkert Zita (Posta Endre).

SZSZC Bezerédj István Szakképző Iskolá-
ja: Dobosi Kíra, Kajári Kata, Kiss Bernadett, 
Lendvai Dorina, Rákos Krisztina, Ruff Niko-
lett, Stantic Marina, Verbászi Réka Emese (Ba-
logh Attila).

I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános 
Iskola: Hamdi Fatma (Kosóczkiné Raile Ka-
talin); Rappai Bence Zsolt (Barocsai Zoltán); 
Ádám Alexa (Barina József); Szemerei Leven-
te (Szőke Gergő); Istlstekker Zsolt (Rusovszki 
Gábor).

A díjazott pedagógusok, edzők: Klézli 
Mária, Prischetzkyné Márkus Emőke, Illésné 
Gesztesi Piroska, Zalakovicsné Kovács Klá-
ra (Dienes Valéria Általános Iskola), Scherer 
Tamás (Dienes V. Általános Iskola és Szek-
szárdi Sportközpont Atlétikai Szakosztálya), 
Ábrahám Béla, Szoboszlai Edit (Baka István 
Általános Iskola), Szabó Noémi, Molnárné 
Csíki Erika (Babits Mihály Általános Iskola), 
Valkainé Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád 
(PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, Művésze-
ti Tagozat), Csizmazia Ferencné (Garay János 
Általános Iskola), Báló Marianna, dr. Geszte-
si Enikő (Garay János Gimnázium), Naszladi 
Judit (Garay János Gimnázium, Babits Mihály 
Általános Iskola). Németh Gyula (Atlétikai 
Club Szekszárd), Steig Gábor (Szekszárdi Ke-
rékpáros Sportegyesület), Szepesi József (OLC 
Trans Gemenc Judo Club), Jámborné Inger Ni-
koletta, Jámbor Attila (Szekszárdi Kajak-Kenu 
Sportegyesület), Schneider Gábor (Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros Egyesület).

NÉVNAP–TÁR
December 3. (vasárnap) – Ferenc, Olívia
Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.
Olívia: latin eredetű; jelentése: olajfa.

December 4. (hétfő) – Borbála, Barbara, Boróka
Borbála: a Barbara magyaros módosulata.
Barbara: görög eredetű; jelentése: idegen, külföldi nő.
Boróka: a Borbála régi magyar becézőjéből önállósult.

December 5. (kedd) – Vilma
Vilma: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

December 6. (szerda) – Miklós, Döniz
Miklós: görög-szláv eredetű; jelentése: győzelem + nép. 
Döniz: görög-francia eredetű; jelentése: Dionűszosz Istennek ajánlott.

December 7. (csütörtök) – Ambrus, Ambrózia
Ambrus: görög eredetű; jelentése: halhatatlan.
Ambrózia: görög eredetű; az Ambrus férfinév női párja, illetve a görög mi-
tológiában az istenek étele; jelentése: halhatatlan.

December 8. (péntek) – Mária, Emőke
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.

December 9. (szombat) – Natália, Natasa
Natália: latin eredetű; jelentése: az Úr Jézus születésnapja. Valaha a kará-
csonykor született lánygyerekek kapták ezt a nevet.
Natasa: a Natália orosz becézőjéből önállósult.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 3.
(vasárnap)

December 4.
(hétfő)

December 5.
(kedd)

December 6.
(szerda)

December 7.
(csütörtök)

December 8.
(péntek)

December 9.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

havazás | kb. 2 cm hó |  
mediterrán ciklon
max. 1o , min. -2o

hózápor | kb. 1 cm hó |  
hidegfront erős széllel
max. 2o , min. -5o

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | szeles nap
max. 4o , min. -3o

közepesen felhős
max. 5o , min. -3o

erősen felhős
max. 5o , min. -1o

havas eső
max. 4o , min. 0o

erősen felhős
max. 4o , min. -1o

Sikert sikerre halmoztak idén is a város diákjai
Közel hetven diákot és negy-
venöt felkészítő tanárt, edzőt 
díjazott Szekszárd önkor-
mányzata az idén húsz éves 
Mecénás Tehetséggondozó 
Támogatás keretében.

Az eltelt két évtized alatt mint-
egy háromezer (!) szekszárdi fi-
atal számára nyújtottak támoga-
tást, de a díjazott tanárok száma 
is háromszáz körüli.

– Jó érzés elismerni és meg-
köszönni azoknak a fiatalok-
nak a munkáját, akik a tanu-
lás mellett sport, művészeti és 
tanulmányi versenyekre plusz 
munkát vállalnak – méltatta a 
diákok erőfeszítéseit Ács Re-
zső november 24-én, a Babits 
Mihály Kulturális Központ-

ban. Szekszárd polgármestere 
úgy fogalmazott, az ő teljesít-
ményükön keresztül erősödik 
városunk hírneve.  Fontos a 
díj, hiszen a település és önkor-
mányzata arra törekszik, hogy 

ha hazánkban bárhol elhangzik 
a megyeszékhely neve, min-
denki tisztában legyen azzal, 
az itt élők „büszke emberek”, s 
„a Szekszárd név egyet jelent a 
minőséggel” – tette hozzá.

Valamennyi diák sokkal töb-
bet teljesített, mint ami tőle 
elvárható. „Feláldozták szaba-
didejüket és a versenyekre ké-
szülve szerettek volna többet, 
jobbat alkotni” – mondta a pol-
gármester.

A jubileumon azok a felké-
szítő pedagógusok, edzők is 
díjat vehettek át, akik legalább 
10 éven át szerepeltek a díjá-
tadón, illetve legkevesebb húsz 
felkészítésen vannak túl. Az 
ünnepi műsoron közreműköd-
tek a PTE Illyés Gyula Gyakor-
lóiskola és AMI Táncművészeti 
Tagozatának növendékei,  Koch 
Benjamin (Dienes V. Általános 
Iskola), valamint Kovács Fanni 
és Huszárik Márton (Garay Já-
nos Gimnázium).  Gy. L.
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Költőóriás: 134 éve született Szekszárdon Babits Mihály
A szülőházon található em-
léktábla megkoszorúzásával 
és előadással adóztak tiszte-
lői a 134 éve született Babits 
Mihály emléke előtt.

Babits Mihály költő, író, műfor-
dító, a 20. század eleji magyar 
irodalom jelentős alakja, a Nyu-
gat első nemzedékének tagja 
1883. november 26-án született 
Szekszárdon. Az elemi iskolát 
Pesten és Pécsett végezte, 1893 
szeptemberétől a ciszterciek 
gimnáziumába. Ötödikes gimn-
azista volt, amikor édesapja, id. 
Babits Mihály törvényszéki bíró 
meghalt. A költő érettségi után 
a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen, latin-magyar szakon 
szerzett diplomát. Itt ismerkedett 
meg Juhász Gyulával és Kosztolá-
nyi Dezsővel. Gimnáziumi tanár-
ként dolgozott Baján, Szegeden és 
szülővárosában, Szekszárdon is, 
az 1910-es évek első felében pedig 
Pesten tanított.

Már a századfordulón írt 
verseket, ám először a Nagy-
váradon 1908-ban kiadott „A 
Holnap” című antológiában 
publikálta műveit. Első önálló 
kötete, a Levelek Iris koszorú-
jából 1909-ben jelent meg. A 
20. századi magyar irodalom 
meghatározó lapja, a Nyugat 
című folyóirat első nemzedé-
kének tagja, később főmunka-
társa, majd 1934-től haláláig 
főszerkesztője lett. Feleségével, 

a Török Sophie álnéven írogató 
Tanner Ilonával 1921-ben kö-
tött házasságot. Gazdag alkotói 
pályáját öt regény, tíz verseskö-
tet és több kiváló műfordítás 
(Szophoklész, Dante, Shakes-
peare, Goethe, Baudelaire) fém-
jelzi. Lírájára amúgy is jellemző 
pesszimizmusát tovább fokozta 
a diagnózis, hogy gégerákban 
szenved. Az 1938-as műtétjét 
követően „beszélgető füzetén” 
keresztül érintkezett a külvilág-

gal. Budapesten hunyt el, 1941. 
augusztus 4-én. Feleségével kö-
zös síremléke a Kerepesi teme-
tőben található.

„Az emberiségnek néhány év-
ezred során csak húsz-harminc 
olyan költőzsenije született, 
mint ő”. Szabó Lőrinc szavaival 
emlékezett a Babits Mihályra 
dr. Máté István önkormányza-
ti képviselő a költőóriás szüle-
tésnapja alkalmából rendezett 
megemlékezésen. A Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum ötödik 
éve szervezi a megemlékezést az 
immár ötven éve múzeumként 
működő Babits Mihály Emlék-
házban, az író szülőházában. 
Az eseményen közreműködött 
Rubányi Anita előadóművész. 
Az emlékezők koszorúkat he-
lyeztek el szülőházon, majd 
meghallgatták Buda Attila iro-
dalomtörténész „Kettős szerep-
ben. Babits Mihály a Nyugat 
szerzője és szerkesztője” című 
előadását.  - mwj -

Óvatosan a karácsonyi ajándékokkal
Akár van időnk rá, akár az utolsó 
pillanatban kapkodunk, az ünnepi 
kellékek, ajándékok vásárlásánál 
legyünk óvatosak. 

Internetes és bolti beszerzés 
esetén is figyeljünk a termék-
biztonságra, az áru minőségére, 
tájékozódjunk az ünnepek utáni 
cserélhetőségről.

Őrizzük meg a blokkot, le-
gyünk tisztában azzal, ha több 
árat látunk egy terméken, akkor 
az alacsonyabbat kell fizetnünk. 
Figyeljük a termékeken a CE je-
lölést, ez a világon a legszigorúbb 
biztonsági előírásokat takarja.

Folyamatosan nő az internet-
ről rendelt ajándékok aránya. 
Ez esetben tartsuk szem előtt az 
áruház megbízhatóságát, mert az 
ünnepek előtt megszaporodnak 

a hamis internetes 
áruházak. Ha az 
Európai Unió tag-
országaiból rende-

lünk, akkor van segítség problé-
ma esetén (Európai Fogyasztói 
Központ – ingyenes jogi segít-
ség). Az internetes vásárlás előtti 
tájékozódást segíti az NFM által 
létrehozott, súlyos jogsértést 
elkövető webáruházakat össze-
gyűjtő adatbázis is (www.jogser-
towebaruhazak.kormany.hu). 

Amikor nem az Európai Unió-
ból rendel valaki, az áru értékétől 
függően meg kell fizetni a vámot 
és az áfát is. Így jelentős lehet a 
különbség az eredeti ár és a fize-
tendő összeg között.

Ha olyan terméket kapott aján-
dékba, ami nem tetszett, vagy 
már több is van belőle, tudnia 
kell, hogy a hibátlan terméket a 
kereskedő sem kicserélni, sem 
visszavenni nem köteles.

További tudnivalók a Europe 
Direct irodában található kiad-
ványokban személyesen vagy az 
iroda facebook oldalára posztolt 
cikkekben.

(02870)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
december 4-től december 8-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02862)

MENÜ December 4. December 5. December 6. December 7. December 8.

„A”
1050 Ft

Palócleves Tarhonyaleves Csirkegulyás Burgonyaleves Zöldségkrém-
leves

Mákos 
metélt

Parajfőzelék, 
virslis

omlett

Aranygaluska, 
vaníliasodó

Rántott halfilé, 
párolt rizs, 

tartár

Reform
töltött-

káposzta

„B”
1050 Ft

Palócleves Tarhonyaleves Csirkegulyás Burgonyaleves Zöldségkrém-
leves

Pirított 
csirkemáj, 
párolt rizs,

savanyúság

Csirkepörkölt,
galuska,

savanyúság

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

Zöldborsó-
főzelék,

házi fasírt

Sajttal töltött 
sertésborda,

fűszeres 
parázs-

burgonya,
savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Sertésborda 
sokmagvas 
bundában ,

bugaci saláta

Sertésborda 
sokmagvas 
bundában ,

bugaci saláta

Sertésborda 
sokmagvas 
bundában ,

bugaci saláta

Sertésborda 
sokmagvas 
bundában ,

bugaci saláta

Sertésborda 
sokmagvas 
bundában ,

bugaci saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös- 
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Bor + Kultúra + Minőségi szórakozás = Bormúzeum Szekszárd 
Szekszárd városról elsőre min-
denkinek a bor jut az eszébe. 
Az ide látogató turistának 
is legfőbb vágya beülni egy 
helyre, ahol jól érezheti magát 
és megkóstolhatja a méltón 
világhírű szekszárdi nedűket. 
Szerencsére jobbnál-jobb pin-
cészetekből nincs hiány a kör-
nyéken, olyan borozó viszont, 
ahol egyszerre kapható lega-
lább 20 kisebb-nagyobb pin-
cészet, helyi borosgazda több 
mint 60 féle bora, sokáig nem 
volt a városban. Ezt az űrt tölti 
be pontosan egy éve a Bormú-
zeum Szekszárd a város szívé-
ben, a Fürdőház utcában.

Puha Róbert a Bormúzeum üz-
letvezetője szerint a múlt év no-
vemberi nyitásuk óta, érezhetően 
felpezsdült a zenei, gasztronómi-
ai és kulturális élet a városban a 
helynek köszönhetően. A cél az 
volt, hogy megnyissa kapuit egy 
olyan minőségi hely, ahová be 

tudunk ülni egy pohár bor mellé 
beszélgetni, miközben a változó 
zenei és irodalmi programokban 
többféle korosztály megtalálja 
a számára megfelelő kikapcso-
lódási lehetőséget. Ezen felül a 
gasztronómia iránt érdeklődők is 
elmerülhetnek a különleges ízek 
tengerében. A Bormúzeum ve-
zetősége nagyon fontosnak tartja 
a kultúrára és minőségi progra-
mokra éhes közönség étvágyá-
nak kielégítését is, ezért szerda 
és csütörtöki napokon irodalmi 
esteket, élőzenei koncerteket, 
kiállításokat szerveznek és végre 

hétköznap esténként is van hová 
menni Szekszárdon. 

Eddig a Bormúzeum kiállító-
termeit csak előzetes bejelent-
kezés alapján lehetett látogatni, 
de ennek vége! 2017. december 
6-ától szerdától vasárnapig, bárki 
bemehet és megnézheti az állan-
dó és időszaki tárlatokat. A múze-
umon belül egy külön Borpatika 
működik a jövőben, ahol megvá-
sárolhatóak lesznek a borászok 
Szekszárd palackba került borai.

A Szekszárd jelzéssel ellátott 
palackok különlegessége, hogy 
azokba kizárólag csak kadarka, 

kékfrankos, és bikavér kerülhet 
szigorú zsűri bírálatot követően.

A Bormúzeum látogatottságát 
minden bizonnyal növelni fogja 
az a különlegesen egyedülálló, 
decemberben induló programso-
rozat is, amelynek első főszereplői 
a Grunting Pigs Duó – Pribojszky 
Mátyás és Szász Ferenc. Őket kö-
veti Németh Janó borász „Az első 
18 évem” című borkóstolója, majd 
a Heimann Családi Birtok évjára-
tos Barbár bemutatója. 

A Bormúzeum tökéletes válasz-
tás lehet családi és céges rendez-
vények lebonyolítására 20–50 fős 
befogadással. Különtermüknek 
közvetlen kijárata van a csodála-
tos szekszárdi látképpel rendelke-
ző borteraszra.

„A zene bennünk van” – Lányi Péterre emlékeztek barátai
Mindig „nagyon jó voltam” 
címmel rendeztek hangver-
senyt a január 16-án elhunyt 
Lányi Péter születésnapján 
barátai, művésztársai a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pontban. 

Ma este, a születése napján, Lá-
nyi Pétert köszönteni jöttünk. 
Hellyel szeretnénk kínálni, hogy 
legalább néhány rövid percre 
közénk üljön, integessen az is-
merősöknek, nevetve bólintson, 
ha tetszett valami és a végén 
összecsapja a tenyerét: „Köszi, 
gyerekek, köszi! Ma megint na-
gyon jó voltam!” – idézte Lányi 
Péter szavait Orbán György, az 
est házigazdája, november 27-
én, a kulturális központban. Az 
eseményt eredetileg a Művésze-
tek Házában rendezték volna, 
ám a rengeteg érdeklődő miatt 
a ház kicsinek bizonyult, így a 
koncertnek végül a színház-
terem adott otthont.

Lányi Péter születésnapján 
barátai, művésztársai adtak 
hangversenyt, emlékeztek egy-
egy történettel a szekszárdi 
művészre. Szabadi Mihály ko-
reográfus az elsők között is-
merte meg a zenei pályáját ép-
pen megkezdő Lányit. „Péterről 
szólni nagyon nehéz, mert az 
ember a bőség zavarában van” 
– kezdte a koreográfus. „A ka-
masz Lányi Péternek különböző 

korszakai voltak. Volt egy furu-
lyás korszaka, amikor minden-
hova egy furulyával közlekedett 
és muzsikált. Történt egyszer – 
valamikor 1968 táján lehetett –, 
hogy a táncegyüttessel Balaton-
földvárra mentünk. A néptánc 
fesztiválon szabadtéri színpad 
volt, előtte zenekari árok. A 
Thész Laci vezette zenekar elfog-
lalta helyét, kirakták a kottákat, 
Laci beintett és elkezdődött a 

műsor. Ám ekkor a Balaton felől 
egy fürge szellő lepett meg ben-
nünket...” – emlékezett Szabadi 
Mihály. A fuvallat az összes kot-
tát elvitte a zenekar elől, miköz-
ben a táncosok éppen előadták 
műsorukat. Mindenki tanács-
talanul állt, amikor „megszólalt 
Lányi Péter furulyája. Komplett 
zenekari kíséretet biztosított a 
táncosoknak. Hatalmas tapsot 
kapott a közönségtől”.

Az est során a fellépők Lányi 
Péterrel kapcsolatos személyes 
történetüket elevenítették fel. 
Közreműködött többek között 
Ágostonné Béres Kornélia, Do-
bai Tamásné, Grósz Zsuzsanna, 
Papp Máté és a Muslinca Férfi-
kar is. „Te megtanítottál arra, 
hogy a zene bennünk van, nem 
kottába írva” – mondta Lányi 
Péterről Nagy Melinda fuvo-
laművész, aki szintén színpadra 
állt november 27-én a Babits 
Mihály Kulturális Központban.  
 - mwj -

Bormúzeum Szekszárd
7100 Szekszárd,
Fürdőház u. 14. 
www.bormuzeumszekszard.hu

 Bormúzeum Szekszárd
Telefon: +36–70/302–4326

(02881)
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Kettős jubileum a neveléstudomány jegyében
A 2017–2018-as tanévben 
kettős jubileumot ünnepel 
Szekszárd egyetemi kara: a 
pécsi egyetemalapítás 650. 
évfordulóját és a szekszárdi 
felsőoktatás 1977. évi meg-
alapításának negyven éves 
jubileumát.

Az ünnepi rendezvénysorozat 
legnagyobb eseményeként no-
vember 21-én nemzetközi konfe-
renciát és egész napos programot 
rendezett az egykori Tanítókép-
ző Főiskola, a PTE mai Kultúra-
tudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kara (KPVK). 
Az eseményfüzér 9 órakor – a 
Magyar Tudomány Ünnepéhez 
is kapcsolódó – neveléstudomá-
nyi konferenciával kezdődött. A 
résztvevőket prof. dr. Horváth 
Béla DSc egyetemi tanár, dékán 
köszöntötte. A vendégek sorá-
ban külföldi, illetve határon túli 
magyar egyetemek képviselői is 
jelen voltak, így többek között 
dr. Matthias Heimann, a Lipcsei 
Egyetem professzora, a KPVK 
címzetes egyetemi docense.

A délelőtti plenáris ülés előadói 
témáikkal a karon megjelent tu-
dományterületekre fókuszál-
tak, míg a délutáni program hat 
szekcióülésen zajlott. Ezekben 
összesen 41 előadás hangzott el 
a KPVK és más felsőoktatási in-
tézmények oktatóitól, a PTE Ily-
lyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI 
és Gyakorlóóvoda, valamint más 
gyakorlóintézmények képviselő-
itől, és a pályára elhivatottan ké-
szülő hallgatóktól. Külön szekció 
foglalkozott a gyakorlati képzé-
sekkel, illetve a kutatáshoz tarto-
zó munkaszociológiával is.

A konferenciát követően, 16 
órától kartörténeti kiállítás nyílt 
a 40 éves szekszárdi felsőokta-
tás pillanatképeiből, a KPVK 
könyvtárának munkatársai pe-
dig bemutatták a kar oktatóinak 
publikációit az egyetem online 
könyvespolcán. A kar 2. emele-
tén Pedagógiatörténeti állandó 
kiállítás várja a téma iránt ér-
deklődőket, a környezetkultú-
ra szakos hallgatók és oktatók 
képzőművészeti munkáiból 
„Térhajlítók 650/40/10” címmel 
nyílt tárlat pedig a december 7-i 
Nyílt Napig várja a látogatókat. 

Névadó ünnepséget követően a 
campus terei és termei jeles elő-
dök, így Illyés Gyula, Bezerédj 
Amália és Bezerédj István, vala-
mint dr. Deli István, a Kar egy-
kori főigazgatója emlékét viselik.

Az este zárásaként gálaestre 
került sor, amely méltón repre-
zentálja a megye egyetlen fel-
sőoktatási intézményének 40 
éves hagyományait és megújulási 
képességét, az egykori és jelenlegi 
egyetemi oktatók és hallgatók je-
lentős tudományos és művészeti 
alkotó tevékenységét. 

 (Forrás: PTE KPVK)

Nyílt nap

A PTE KPVK Nyílt Napot 
szervez december 7-én, csü-
törtökön 08:00 és 12:00 óra 
között az egyetemi kar szek-
szárdi campusán (Rákóczi 
u. 1.). A részletes program 
megtalálható a www.kpvk.
pte.hu oldalon.

Testvérváros: élő „szövet” a Bezons-i kapcsolat
Szilárd alapokon nyug-
szik Szekszárd és a francia 
Bezons közötti testvérváro-
si kapcsolat. A Szajna-parti 
településsel – francia kezde-
ményezésre – még a korábbi 
rendszerben vette fel a kap-
csolatot az akkori városveze-
tés, élén Császár József taná-
cselnökkel.

A vasfüggönyös Magyarország-
ról Szekszárd épített ki elsőként 
ilyetén együttműködést – pon-
tosan ötven éve, 1967 őszén. Az 
első francia delegáció szeptem-
ber 25-én érkezett városunkba, 
míg a szekszárdiak először 1969 
áprilisában látogattak Bezons-
ba. A testvérváros vezetője, 
Albert Bettencourt a Francia 
Kommunista Párt megyei bizott-
ságának tagja volt, ez is segíthet-
te, hogy idehaza zöld utat kapott 
a nyugati együttműködés.

Ötven év alatt mintegy hatezer 
ember „cserélt kultúrát”. A vál-
lalati dolgozók csere-útja kere-
tében olykor 40–45 szekszárdi is 
kiutazhatott ismerkedni a fran-
cia közeggel. Az elmúlt fél évszá-
zad pozitív hozadékairól dr. Fisi 
Istvánnéval, az 1992-ben alakult 
Szekszárd-Bezons Baráti Társa-
ság vezetőjével beszélgettünk.

– A baráti társaság alapjait 
1992-ben tették le...

– Mégpedig a hímzésen 
keresztül. Egy hímző asszo-

nyokból álló, hatfős csoportot 
láttunk ugyanis vendégül. Be-
jártuk velük a megyét: gyöngy-
fűzést, jellegzetes helyi hímzés-
technikákat sajátíthattak el. A 
program végén felvetődött, ha 
már náluk létezik testvérvárosi 
baráti társaság, miért ne alapí-
tanánk mi is.

– Úgy tudom, szerelmi kötelé-
kek is szövődtek...

– Éppen 25 éve látogatott ide 
egy rock zenekar Bezons-ból. A 
külkapcsolatok akkori referense 
Nagy Márta volt, akinek a zene-
karvezetővel való megismerke-
déséből szerelem majd házasság 
lett. Ma Párizsban élnek.

– Öt éve fontos nyilatkozatot 
hoztak tető alá.

– Az említett okiratot Marcel 
Prigent és jómagam szignóz-
tam. Megegyeztünk, hogy lega-
lább még húsz évig fenntartjuk 
a kapcsolatot, amely sokféle 

szinten működik. Az együtt-
működésbe természetesen vá-
rosaink valamennyi társadalmi 
rétegét igyekszünk bevonni.

– Milyen sűrűn folyik eszme-
csere?

– Évente találkozunk, kété-
vente pedig programegyeztetés 
zajlik. Legutóbb november 9. és 
13. között jártunk Bezons-ban 
egy hatfős delegációval, amikor 
is a 2018–2019-es esztendők 
programjairól tárgyaltunk. A 
szekszárdi önkormányzatot 
Kővári László, a közgyűlés Gaz-
dasági Bizottságának elnöke és 
Máté Péter polgármesteri ta-
nácsos képviselte, Nemessányi 
Gyöngyi tolmácsolt, de velünk 
tartott Béres Vilmos vezetőségi 
tag és Letenyeiné Mráz Márta, 
az „Esélyt Tolnának” Alapítvány 
elnöke is.

– Az ifjúság jelenleg mit ka-
matoztat a francia kapcsolatból?

– Évente egy-egy 18. életévét 
betöltött diákot lát vendégül a 
partnerváros. A tanuló teljes ellá-
tást kap, dolgozhat a helyi könyv-
tárban és számos programon 
vehet részt. Mindez ragyogó nyel-
vgyakorlásra nyújt lehetőséget.

– A kultúra és sport terén is a 
fiatalokra koncentrálnak...

– Béresné Kollár Éva, a Tü-
csök Zenés Színpad vezető-
je 10–15 gyermeket hív meg 
nyárra, akikkel közös éneklés 
és produkció készül majd. Bágyi 
Zsuzsa festőművész ötfős dele-
gációt invitál egy balatonszépla-
ki művésztáborba. A 18–22 éves 
fiataloknak a Rotary Club szer-
vez kikapcsolódást Szedresbe. 
Valkainé Daczó Eszter irányí-
tásával idén először a Gyakor-
lóiskolába is várnak egy 9 fős 
francia tánccsoportot, akikkel 
együtt szerepelnének a szek-
szárdiak. A Bezons-i pünkösdi 
futballfesztiválra a Szekszárdi 
UFC-től évente 15 fiatalt invi-
tálnak. Számukra sem utolsó a 
zene, így a dr. Gál Gábor vezette 
jazz-formáció is fellépett már a 
Szajna-parti városban. Minde-
zen túl családok között is rend-
kívül szoros barátságok alakul-
tak ki: közülük évente mindig 
mások látogatnak Szekszárdra 
és viszont. Örömmel mondha-
tom: ezek a kapcsolatok sokszor 
generációkon átívelőek. 

 - gyimóthy - 
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Húsz év, másfél ezer nyelvvizsga: jubilált a Nyitott Világ
Jubileumot ünnepelt no-
vember 17-én a Nyitott Vi-
lág Alapítvány. Az elmúlt 
20 évet felelevenítő ünnep-
ség résztvevőit dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott 
köszöntötte a Művészetek 
Házában.

Az alapítvány 1997-ben jött lét-
re azzal a céllal, hogy – a közok-
tatást kiegészítve – használható 
nyelvtudást biztosítson a közép-
iskolás diákoknak. Akkoriban 
„nulladik” évfolyamként műkö-
dött sikeresen: egy év intenzív 
tanulás után középfokú nyelv-
vizsgát szereztek a diákok –em-
lékezett vissza dr. Palkó Zsófia 
és Szabó Tamás, akik azóta sike-
res szakemberekként állják meg 
helyüket és kamatoztatják azt a 
tudást és tapasztalatot, amit a 
Nyitott Világnál szereztek.

Halbrucker Anett évek óta 
Bécsben él. Ő már az újabb kép-
zési formában, délutáni tanfo-
lyamokon, nyári nyelvtáborban, 
illetve külföldi cserekapcsola-
tokon szerezte angol és német 
nyelvtudását – mindkettőből 
felsőfokú szinten. Saját példáján 
érzékeltette az idegen nyelvtudás 
fontosságát és hasznát.

Bálint Zoltán egykori diák sze-
rint nem csak a 20 éveseké a Nyi-
tott Világ! Ő is hálával emlékezik 
vissza azokra az évekre, amikor itt 
tanult. Kiemelte: még ma is figyel 
arra, hogy szinten tartsa nyelv-
tudását. Szülők is méltatták az 
alapítványban folyó munkát. Dr. 
Nagy Csilla és dr. Ugodi Andrea 
gyermekeik nyelvtanulását kísér-

ték figyelemmel és a jó közössé-
get, a bizalmon alapuló tanár-di-
ák kapcsolatot emelték ki.

Az estét filmbejátszások és ze-
neszámok tették színesebbé. Szily 
Lajos rézfúvós együttese, Lóki 
Hanna ének és gitár produkciója, 
Valentiny Anett klarinét szólója 
szórakoztatta a közönséget, de 
Bartina táncosainak előadását 
is nagy tapssal jutalmazták a je-
lenlévők. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével a szekszárdi 
önkormányzat több képviselője 
és dr. Pálos Miklós, a megyei ön-
kormányzat korábbi alelnöke is.

Tóth Lászlóné Márta, az ala-
pítvány titkára köszönetét fejezte 
ki a város önkormányzatának, 
iskolaigazgatóknak, kollegáknak 
és mindenkinek, aki az elmúlt két 
évtizedben sokat segített a Nyitott 
Világnak. Az estet Lozsányi Soma 
orgonajátéka zárta.  SZV

Kamarai választás: teljes lehet az agrárium képviselete
Vendégh Editet választot-
ta meg megyei elnökének 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) Tolna megyei 
küldöttgyűlése, mely péntek 
délután Szekszárdon, a Vár-
megyeháza Dísztermében 
tartotta meg alakuló ülését.

A megyei küldöttgyűlésen 
megválasztották a következő 
öt éves ciklus tisztségviselőit, a 
megyei elnököt és alelnököket, 
az etikai bizottság tagjait, a ka-
marai osztályok megyei veze-

tőit, illetve azt a 15 főt, akik az 
országos küldöttgyűlésen kép-
viselik a megyét. A támogató 
szervezetek számának növeke-
désével az erdészektől kezdve 
a szántóföldi növénytermesz-
tőkön át az állattenyésztőkig 
a teljes agrárium képviselete 
megvalósulhat minden me-
gyében.

A frissen megválasztott el-
nök, Vendégh Edit munkáját 
hét alelnök – Naszvadi Endre 
mezőgazdaságért, Koller Atti-
la élelmiszeriparért, Lajkó Fe-

renc vidékfejlesztésért, Csike 
György általános agrárgazda-
sági ügyekért, illetve Kővári 
László, Kalocsa Jenő és Gyur-
kovics János helyi földbizott-
sági ügyekért felelős alelnök 
– segíti.

A Szántóföldi növényterm-
esztési és beszállító ipari osztályt 
Szalai István, a Kertészeti és be-
szállító ipari osztályt Rivnyák 
Sándor, az Állattenyésztési és 
beszállító ipari osztályt Eicher 
József, az Élelmiszer-feldolgo-
zási osztályt Kászpari Károly, 

az Élelmiszer-kereskedelmi osz-
tályt Koller Attila, a Kistermelői 
és helyi kezdeményezések osz-
tályt dr. Tóth György, az Erdő-, 
vad- és halgazdálkodási osztályt 
Göbölős Péter, az Együttműkö-
dés, fiatal gazda és innovációs 
osztályt Naszvadi Endre vezeti 
a megyében.

A köztestület tisztújításának 
utolsó állomása az országos 
alakuló küldöttgyűlés lesz, amit 
december 20-án tartanak a Par-
lament Felsőházi termében.

 S. V.
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27. Tel: 74/511–077

E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
OM-azonosító: 036394

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Informatika – reál tagozat
0002  Geo – informatika tagozat 

(földrajz, biológia, informatika)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv 

(angol/német) tagozat (+művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 

(idegen nyelv, informatika)
Öt évfolyamos gimnázium
0007 Nyelvi előkészítő tagozat 
0008  Arany János Kollégiumi Program 

előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

Felvételi előkészítő
magyar nyelvből és matematikából 

szerdánként 14:30 órától.

(02880)

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02856)

Szekszárd – Több, mint jó bor
A fejlesztések és a rendez-
vények rendkívül fontos 
szerepet töltenek be a város 
megtartó- és vonzerejének 
növelésében – hangzott el 
a Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyeteme hétfői előadásán.

„Szekszárd, több mint jó bor” 
címmel Ács Rezső polgármes-
ter tartott előadást hétfőn, a 
PTE KPVK-n. Mint elöljáróban 
elmondta, Szekszárdon valóban 
nagyon jó minőségűek a borok 
– a város sokat is köszönhet 
ennek –, ám az önkormányzat 
célja, hogy ne csak a borok, ha-
nem a megvalósult és tervezett 
fejlesztések, kezdeményezések, 
illetve a városi rendezvények is 
ezt a magas minőséget képvisel-
jék. Hozzátette, az elmúlt évek 
fejlesztéseire és a rendezvények-
re visszatekintve elmondható, 
hogy a város jó úton indult el.

Kiemelte, ahogy szinte min-
den település, úgy Szekszárd is 
küzd a fiatalok elvándorlása ál-
tal jelentett problémával, amin 
nem egyszerű változtatni. A 
megvalósított és megvalósítás 
előtt álló fejlesztések, illetve a 
város által szervezett rendez-
vények azt a célt is szolgálják, 
hogy általuk növekedjék a vá-
ros megtartó-, illetve vonzereje. 
Ács Rezső ezt követően pontról 
pontra beszámolt az elmúlt hét 

évben megvalósult és a tervezett 
fejlesztésekről, illetve a városi 
rendezvényekről.

A megvalósítás előtt álló fej-
lesztésekkel kapcsolatban töb-
bek között felidézte, a Modern 
Városok Programban távhőve-
zeték létesül a paksi atomerőmű 
és Szekszárd között. Új, 100 
hektáros ipari parkot alakítanak 
ki a város keleti részén, illetve 
új, könyvtárnak és levéltárnak 
is helyet adó tudásközpontot 
emelnek a volt laktanya terü-
letén. A programban új sport-
csarnok épülhet a sporttelep 
területén, ahol a sportpályák 
további fejlesztését is tervezik. 
Az élményfürdő fejlesztéseként 
új, fedett fürdő és rekreációs 
központ jön létre a létesítmény 

szomszédágában. Ugyancsak a 
fürdő mellett kap majd helyet az 
új, 2 milliárd forintból megva-
lósuló sportuszoda is.

Ezzel kapcsolatban Ács Rezső 
arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a kormány felgyorsítaná 
a Modern Városok Program 
sportcélú beruházásainak meg-
valósítását. Hozzátette, várha-
tóan decemberben születhet 
meg a döntés, melynek nyomán 
megindulhatnak az ilyen jellegű 
fejlesztések.

A Keselyűsben található volt 
Szarvas Csárda helyén ökocent-
rumot, mellette pedig kaland-
parkot létesítenek, és alkalmassá 
teszik a gemenci Duna-kikötőt 
a személyszállító hajók foga-
dására, aminek köszönhetően 

újabb turisták érkezhetnek a 
városba. Szállodát az egyetemi 
kar egykori E-épületéből ala-
kítanának ki, mely enyhíthet-
ne a szálláshelyek hiányán. A 
Terület- és Településfejlesztési 
Programban (TOP) többek 
között új ügyeleti központ jön 
létre, illetve új orvosi rendelő 
létesül a Szabó Dezső utca és a 
Béri Balogh Ádám utca közötti 
területen. 

A polgármester kiemelte, a 
fejlesztések egy része a szekszár-
di rendezvények szempontjából 
is lényeges. Hozzáfűzte, az ön-
kormányzat fontos célkitűzése, 
hogy tavasztól őszig minőségi 
rendezvényeket kínáljon a szek-
szárdiak és a városba érkező tu-
risták számára. 

Ezzel összefüggésben Ács 
Rezső emlékeztetett: megújult 
a pünkösdi rendezvénysorozat, 
másodszor rendezték meg Szek-
szárd Város Napját és a Háry Já-
nos Mesefesztivált. Ugyancsak új 
formában tartották meg a László 
Napi Pikniket, de szintén a váro-
si rendezvények sorát gazdagítja 
a Márton-napi Vigadalom és a 
háromhetes Szekszárdi Advent 
programsorozata. Emellett az 
idei évtől az önkormányzat vet-
te át a Gemenci Nagydíj meg-
szervezését, hogy a nagy múltú, 
nemzetközi kerékpáros verseny 
új életre keljen.  S. V.
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November 26-ai rejtvényünk megfejtése: Jonathan Swift, Gulliver utazásai
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tóth Ildikó. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését december 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Advent a Krisztusra való várakozás 
ideje. Az igaz és mély találkozásban 
segítsen bennünket a készület alatt 
az alábbi valós történet.

1945 karácsonyán egy német lel-
kész épp egy ismerős családnál járt lá-
togatóban. Onnan a gyermekkórház-
ba készülődött, mert aznap sok olyan 
beteg gyermeket vittek oda, akiknek 
a háborúban szinte mindenkije el-
pusztult. Szét akart ott nézni, hátha 
valamit tehet az érdekükben. Ezt 
hallva a család négy-öt éves kislánya 
gyorsan odalépett a karácsonyfa alatt 
álló betlehemhez, kiemelte a kis Jézus 
figurát a jászolból, és odanyújtotta a 
lelkésznek: „Ezt add oda valamelyik 
árva, beteg kisgyermeknek!” A lelkész 
nem kis meghatottsággal tette el.

A kórház egyik termében rábuk-
kant egy kislányra, aki – a nővérek 
elbeszélése szerint – amióta itt van, 

nem szól egy szót sem. Egy bombá-
zás után ásták ki a romok közül: 
ő még nyöszörgött, de mindenkije 
„odahalt”. Láthatóan még mindig 
az iszonyatos sokk hatása alatt állt. 
A pap leült az ágya szélére, ám bár-
mit mondott, a kislány rá se nézett, 
csak mereven maga elé meredt. S 
akkor a papnak eszébe jutott a Jé-
zus szobor. Kivette a táskájából, és 
a kislány felé nyújtotta. Az ráné-
zett, kisimultak a vonásai, és végre 
megszólalt: „Hozzám jöttél? Nekem 
adod?” – majd a karjára fektette a 
bepólyált kisdedet, szorosan a szí-
vére ölelte, merev arca élni kezdett, 
aztán hangtalanul megeredtek a 
könnyei... Így kezdődött el ennek a 
gyermeknek testi-lelki gyógyulása.

Igen, e csodában rejlik karácsony 
igazi öröme! Isten hozzánk jött, ne-
künk adta önmagát egy csöppnyi 

törékeny gyermek alakjában. Az a 
kislány, akinek senkije sem maradt, 
és fiatalon minden szörnyűséget el 
kellett szenvednie, átélhette a szere-
tet nagy csodáját, hogy neki is van 
valakije, aki csakis őt keresi. Lehet, 
hogy valaki azt érzi, hogy rászakad 
minden teher, vagy, hogy senkije 
sincs, beteg, s talán már sírni vagy 
szólni sem tud. Lehet, hogy majd’ 
megszakad a szíve, és semmitől sem 
fél úgy, mint a karácsonytól. Ám ő 
is átélheti, hogy valaki megáll csön-
desen a betegágya mellett, és azt 
mondja: „bárhogy is érezd magad, 
én hozzád és érted jöttem, és úgy 
szeretlek, ahogyan csak Isten tud 
szeretni. Kisgyermekké lettem érted, 
keresztre mentem érted, kenyér és 
bor színe alatt tied vagyok egészen!”

Adja az Úr, hogy az adventi szent 
időben napról napra minél inkább 

rádöbbenjük Isten végtelen, min-
dent betöltő szeretetére, jóságára az 
életünkben, és a kegyelem, valamint 
az irgalom hordozóiként elvihessük 
őt minden emberhez. Ennek a ta-
pasztalatnak az örömében méltóvá 
válhatunk arra, hogy a régi ének 
szavaival ünnepelhessünk:

„Leszállt az ég dicső Királya, kö-
zénk az üdvnek hajnalán. Jászolban 
fekszik, rongyruhában, ki mennyet, 
s földet alkotá’. Letérdelünk szent 
jászolánál, hol Égi Gyermek aluszik, 
hideg istálló szalma ágyán, üdvös-
ségünkről álmodik. – Leszállt az ég 
dicső Királya leszállt egy csöndes éj-
szakán. Jászolban fekszik rongyruhá-
ban, ki mennyet, s földet alkotá. Légy 
üdvözölve áldott Vendég, Üdvhozó, 
Égi Szeretet, ím’ elmúlik a bűnnek éje, 
mert Te az üdvöt hirdeted.”

 Molnár Péter atya

A Szekszárdi Advent 2017. programja december 12-ig
December 3. (vasárnap) 16:30 – Béla király tér
Szekszárdi Advent 2017. – Ünnepi megnyitó
•  Baka István Általános Iskola diákjainak kará-

csonyváró műsora
•  Horváth István, országgyűlési képviselő adventi 

köszöntője
•  A Béla király tér ünnepi díszkivilágításának 

felkapcsolása
•  Egyházi köszöntőt mond Sefcsik Zoltán evan-

gélikus lelkész
17:00 Szulák Andrea műsora karácsonyi dalok-
kal fűszerezve
December 3. (vasárnap) 19:00 – Színházterem
Fenyő Miklós 70. születésnapi koncertje
December 4. (hétfő) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Táncos karácsony – PTE IGY Gyakorlóiskola, 

AMI és Gyakorlóóvoda műsora
•  Soha nem volt még ilyen áldott éj – Szekszárdi 

Magyarnóta Klub műsora
•  Ric József, harmonikás adventköszöntője
•  Mozgás Mikulás! - táncos Mikulásváró a Szek-

szárdi Mozgásművészeti Stúdióval
December 5. (kedd) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  A Mikulás kesztyűje – PTE IGY Gyakorlóiskola, 

AMI és Gyakorlóóvoda előadása
•  Ünnepekre hangoló – Polip Tanoda dalos, ver-

ses produkciója
•  A Mikulás szánja – Tücsök Zenés Színpad után-

pótlás csoportjának műsora
•  Iberican Táncegyüttes adventi műsora
•  Mozgás Mikulás! – táncos Mikulásváró a Szek-

szárdi Mozgásművészeti Stúdióval

December 6. (szerda) 17:00 - Béla király tér
•  Kiss Kata Zenekar – Jófej Pelyhek című koncert
•  16:00 – 19:00 Találkozás a Mikulással
•  18:00 – Mikulásfutás (Szervező: Szekszárdi 

Sportközpont)
December 07. (csütörtök) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  A versen, zenén át a lélekig – adventi köszöntő 

a „Csizmazia Alapítvány a jövő ígéretes gyerme-
keiért előadásában

•  A szeretet hangjai – A Tücsök Zenés Színpad 
szólistáinak műsora

•  Táncos karácsony – PTE IGY Gyakorlóiskola, 
AMI és Gyakorlóóvoda 

•  Az Iberican Táncegyüttes adventi műsora
•  Adventi mozgáspercek a Szekszárdi Mozgásmű-

vészeti Stúdióval
December 8. (péntek) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Adventi törpi torna – Városi Bölcsőde bölcső-

déseivel és kisgyermeknevelőivel
•  Legyen ünnep! – énekel Karácsonyiné Tusa Anikó 
•  Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület – 

Fashion Dance tánccsoport műsora
• Nagy Károly – karácsonyi versek
•  Adventi énekek – Bíró Jolán és a harci Rozma-

ring Dalkör
•  Karácsonyi népi dallamok – Zönge Népdalkör, 

Kölesd
December 09. (szombat) 17:00 – Béla király tér 
• Kocsis Tibor műsora
December 10. (vasárnap) 17:00 – Béla király tér 
•  Egyházi köszöntőt mond Petkó Tamás, római 

katolikus plébános 

•  MintAPinty zenekar Karácsonyi kívánság c. koncert
December 10. (vasárnap) 19:00 – Színházterem
A padlás – Kvártélyház Zalaegerszeg
December 11. (hétfő) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Az otthon melege TM.-i Gyermekvédelmi Köz-

pont és TEGYESZ 1. és 3. számú Gyermekott-
honok lakóinak verses, zenés műsora

•  Karácsonyi dallamok – Szekszárdi Gyermek-
lánc Óvoda óvónőinek előadása

•  Égnek a gyertyák – Tücsök Zenés Színpad 
•  Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület – 

Fashion Dance tánccsoport műsora
•  Világ teteje, menny padlója – versek Dicső Zsolt 

és fia, Dicső Botond előadásában
•  Karácsonyváró mozgáspercek a Szekszárdi 

Mozgásművészeti Stúdióval
December 12. (kedd) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Mikulás az erdőben c. mesejáték és Mikulás kesztyű-

je c. bábjáték – Városi Bölcsőde kisgyermeknevelői
•  Adventi hangulatban – karácsonyi dalcsokrok 

és versek – Szekszárdi Dienes Valéria Általános 
Iskola 4. b. osztály

•  Megint karácsony – Magyarországi Német Színház 
•  Váraljai karácsonyvárás – Váraljai Hagyo-

mányőrző Egyesület Népdalkör 
•  Karácsonyváró a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és TEGYESZ IV. számú Gyermekott-
hon (Hőgyész) lakóinak verses, zenés műsora

•  Táncos karácsonyváró – Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió

•  Az Iberican Táncegyüttes karácsonyi műsora

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2017. december 1–31-ig tart.
(02863)

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 
Közgyűlése

Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX.
 törvény 54. §-a alapján

2017. december 14. napján 
(csütörtökön) 17:00 órától 

tartja
2017. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás helye:  

Polgármesteri Hivatal 
díszterme (Szekszárd, Béla 

király tér 8.)
A közmeghallgatásra 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
Közgyűlése minden 

érdeklődő állampolgárt 
tisztelettel vár.

Ács Rezső s.k. polgármester

Hoppál Péter: ne terheljük túl a gyerekeinket
A családjából merít erőt a mindenna-
pokban Hoppál Péter. A kultúráért fe-
lelős államtitkár erről, és az életfelfogá-
sát meghatározó további dolgokról is 
vallott a Léleképítő sorozat legutóbbi 
előadásán.

Hoppál identitását református lelkész csa-
ládjából merítette: a vallási háttér saját be-
vallása szerint valamennyi alapvető munká-
ját meghatározza. November 22-én, a Garay 
János Gimnáziumban tett látogatásán arról 
is beszélt, hogy már a ’70-es évek végén, 
pápai általános iskolásként vállalt egyházi 
szolgálatot a nagyapja vezette gyülekezet-
ben. Nem volt veszélytelen ez a „kisdobos 
és úttörő korszakban”, amikor több osztály-
társát szégyenítették meg, mert vasárnap 
templomban járt.

Életútjának alakulásában hegedűvirtuóz 
édesapja is meghatározó volt: a családfő 
ugyan gépészmérnöki pályára lépett, ám 
mindig zenétől volt hangos a ház. Hoppál 
Péter már az általános iskolai évek alatt 
hegedű- és zongoraórákra járt, amelyhez 
középiskolásként még a harsona tanszakot 

is felvette. Zenéhez fűződő viszonyáról Ko-
dály Zoltán intelmei alapján így vallott: akik 
már kisgyermekként mindennapos zenei 
nevelésben részesülnek, jobban teljesítenek 
az iskolában és a nagybetűs életben egya-
ránt. Az államtitkár szerint a jövő társadal-
mának záloga a zene mellett a mindennapi 
testmozgásban és az egyházi nevelésben 
rejlik.

Az iszonyatos információözönről szólva 
emlékeztetett: harminc éve még nem léte-
zett mobiltelefon, és sokszor bizony hetekig 
tartott, mire a levelünkre válasz érkezett. 
Nehéz felfogni, ma miért lesz ideges valaki, 
ha sms-ben küldött kérdésére két-három 
perc múltán sem kap választ. Hoppál sze-
rint a tantárgyakkal is hasonló a helyzet: 
az iskolák sokszor feleslegesen túlterhelik 
diákjaikat egy-egy plusz természettudo-
mányos órával. A szülőknek azt javasolja, 
családi programokkal – például egy gemen-
ci kirándulással – lassítsák le a gyermeke-
ikre zúduló információözönt. Akárcsak a 
magyar népi játékokkal való foglalatosság, 
amelyek a „vedd el, mert megérdemled” 
hamis elvével szemben „együttműködésre 
ösztönöznek, felemelik a legkisebbet, esélyt 
adnak a leszakadóknak és a közösség erejét 
hangsúlyozzák”.

A népi hagyományok erősítése kapcsán 
elmondta: a Csoóri Sándor programban 
jövőre már 5 milliárd forint támogatást kap 
1400 együttes hagyományőrző tevékeny-
ségre. Hisz ezeken keresztül marad esélye 
a magyarságnak a jövőre.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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KSC: bajnokverés és továbbjutás az Európa Kupában
Sikerül-e újra a bravúr? Le-
győzi-e az Atomerő KSC 
Szekszárd élvonalbeli női 
kosárlabda csapata a sokszo-
ros bajnok és kupagyőztes 
Sopront, mint tette azt tavaly 
kétszer is?

Ez volt a kérdés a honi NB I két 
legjobb formában kosárlabdá-
zó alakulatának november 26-i, 
szekszárdi rangadója előtt. Djo-
kics Zseljko vezetőedző együtte-
se tavaly előbb az alapszakaszban 
verte simán az akkor még formá-
lódó zöld-sárgákat, majd megtet-
te ezt kétszeri hosszabbítás után a 
bajnoki döntő harmadik mérkő-
zésén. Az volt az igazi bravúr! S 
erre készültek most is az atomo-
sok, akik sérülés miatt továbbra 
is nélkülözték kapitányukat.

A tavalyi aranycsata hangu-
latát idézően, a zsúfolásig telt 
városi sportcsarnokban először 
akkor csattant fel hatalmas taps, 
amikor a világ legjobb 3x3-as 
játékosának választott Theodo-
reán Alexandrát és a váloga-
tottban sikerrel debütáló Studer 
Ágnest köszöntötte a klubveze-

tés és a város. Másodszor akkor 
„robbant” a csarnok, amikor 
a saját nevelésű, fiatal irányí-
tó második tripláját is bevágta 
(9–2). Időkérést követően fara-
gott ugyan hátrányából a Sop-
ron, de az Euroligában remeklő 
vendégek végig a szekszárdiak 
hátát nézték. Az utolsó negyed-
ben már 15 ponttal is vezettek 
a 18 pontig jutó Studer Ágnes, 
a 14 pontot dobó Teja Oblak és 
a 7 pontja mellé 14 lepattanót is 
begyűjtő Erica McCall vezérel-
te, igazán extrán védekező ha-

zaiak, s végül 66–53-ra nyerték 
a rangadót.

– Külön örülök annak, hogy 
a bajnokság legnagyobb ranga-
dóján védekeztünk a legjobban 
a szezonban. Egy euroligás top-
csapatot 53 ponton tartottunk, 
ez óriási fegyvertény. Nagy győ-
zelem ez – értékelt a találkozót 
követően Djokics Zseljko, aki 
joggal fogadhatta a soproniak 
Euroliga-győztes spanyol mes-
terének gratulációját. „A Szek-
szárd egyszerűen jobban játszott 
ezen a meccsen, gratulálok ne-

kik, jobban koncentráltak, meg-
érdemelték a sikert” – ismerte el 
Roberto Íniguez vezetőedző.

A rangadón aratott nagyszerű 
győzelem jóleső érzésével, de 
„holtfáradtan” utaztak el Erki-
csék kedden Portugáliába, utolsó 
Európa Kupa csoportmeccsükre. 
A rendhagyó módon magyar 
idő szerint 21:30-kor kezdődő 
találkozón a GDESSA-Barre-
iro együttese három negyeden 
át tartotta a lépést a szekszár-
diakkal. A sérüléséből felépült 
Theodoreánt, Mansarét és Kiss 
Virágot újra soraiban tudó KSC 
a záró 10 percben „megrázta” 
magát, s végül simán gyűjtötte 
be negyedik EK-sikerét (56–70). 
A szekszárdiak a nemzetközi ku-
pasorozat egyenes kiesés szaka-
szába jutottak, ám ellenfelük ki-
léte csak a lapzártánk után zárult 
csoportkör eredményeinek ösz-
szesítését követően vált ismertté.

A két hét múlva esedékes 
folytatás előtt egy újabb hazai 
rangadó vár Krnjicsékre: vasár-
nap este a DVTK gárdája ellen 
őrizheti meg veretlenségét a 
Szekszárd.  - fl -

Terepkerékpáros futamot
rendeznek Szekszárdon

Tizenkét kategóriában 
mérhetik össze tudásukat a 
bringások december 10-én 
a Szekszárdi Sportközpont 
versenyén, amely egyben a 
magyar cyclocross kupaso-
rozat ötödik futama.

A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. első alkalommal szer-
vez terepkerékpáros (cyc-
locross) versenyt, melynek 
elsődleges célja természete-
sen a kerékpározás népsze-
rűsítése, ennek megfelelően 
esett a helyszínválasztás a 
Baka István Általános Iskola 
körülötti területre. A kijelölt 
pálya néhány helyen kereszte-
zi majd a gyalogos forgalmat, 

de a szervezők gondoskodnak 
„átengedő pontokról”.

A versenyt december 10-én, 
vasárnap 10:45 és 15:00 óra 
között rendezik a magyar ke-
rékpáros elit és a lelkes szaba-
didős bringások részvételével. 
A terepkerékpár versenyeket 
az országúti és mountain bike 
szezont váltva, ősszel és télen 
rendezik. Az 1500–3000 mé-
ter hosszú körpályák földu-
takon, füves területeken, asz-
falton, lépcsőkön, különböző 
mesterséges akadályokon 
haladnak keresztül. A szakág 
1950 óta rendez világbajnok-
ságot. További információk a 
www.szekszardisport.hu web-
oldalon.

Kertészeti ABC, a kertbarátok boltja 
Szekszárdon a Mikes utca 24. alatt.

Ugye tudja, a Tűzoltóság mellett, a Hajóház fölszintjén.

(0
28

71
)

Kerti kéziszerszámok, gazdabolti- kertészeti jellegű áruféleségek, 
rágcsálóirtó szerek, növényvédő szerek, műanyag és 

üvegtermékek, kötöző anyagok és még sok más termék.

Kiárusítás a KERTÉSZETI ABC-ben
Szekszárdon.

December 4-től egy hétig, illetve a meglévő 
készletek erejéig!

15–30–50%-os árengedményes
AKCIÓK!

• Esztétikai hibás,
• csomagolás sérült,
• értékcsökkent,

• beragadt,
• rövid szavatosságú,
• kifutó tételek.

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

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

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02858)

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

(02859)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Kitűnően szerepeltek a szekszárdi 
Alisca Taekwondo Klub sportolói 
az elmúlt hétvégén, Budapesten 
megrendezett országos bajnok-
ságon. A 2. danos Rácz Petra ve-
zetőedző irányításával mintegy 
harmincan sportolnak az egye-
sület színeiben, közülük ezúttal 
nyolcan vettek részt az ob-n.

A szekszárdiaknak három 
érem is jutott küzdelemben. A 

veterán korcsoportban (35 éven 
felüliek) a nehézsúlyú (+87 kg) 
Kovács Tamás (képünkön) baj-
noki címet szerzett, míg a 8–9 
éves gyerekek között az első 
versenyén induló Ferencz Ba-
lázs (-33 kg), a 10–11 évesek 
mezőnyében pedig a korábban 
nemzetközi viadalon is sikerrel 
szerepelt Bánki Dávid Ede (-36 
kg) szerzett bronzérmet.  SZV
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Taekwondo 
ob-érmek
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

ÁCS REZSŐ polgármester
December 4. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig, előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Szekszárd, Béla király tér).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
December 12. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
December 3., vasárnap
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Az igazság ligája 2D
19:30 –  Boldog halálnapot
December 4., hétfő
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Mikulás karácsonyra
19:00 –  A viszkis
December 5., kedd
14:30 –  Coco 3D
17:00 –  Mikulás karácsonyra
19:00 –  A viszkis
December 6., szerda
14:30 –  Coco 3D

17:00 –  Mikulás karácsonyra
19:00 –  A viszkis
December 7., csütörtök

17:00 –  Paddington 2.
19:30 –  A viszkis
December 8., péntek

14:30 –  Mikulás karácsonyra
17:00 –  Paddington 2.
19:30 –  A viszkis
December 9., szombat

14:30 –  Mikulás karácsonyra
17:00 –  Paddington 2.
19:00 –  A viszkis

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 4. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
A miniszter félrelép

Színházi szabadelőadás. Ray 
Cooney bohózata, a fővárosi 
Bánfalvy Stúdió bemutatója.

Szereplők: Gesztesi Károly, 
Kiss Ramóna, Beleznay Endre, 
Száraz Dénes, Bánfalvy Ágnes, 
Gregor Bernadett. Rendező: 
Horváth Csaba. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.
 

December 4. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Rítus és civilizáció. Expresszio-
nizmus, dada, szürrealizmus

Művészettörténeti Sza-
badegyetem, 5. előadás. Dr. Ak-
nai Tamás, művészettörténész 
előadássorozata.

A belépés díjtalan!
 

December 5. (kedd) 14:30 
– Rendezvényterem
„Ilyen a jazz” – Ifjúsági Hang-
verseny Bérlet I. előadás. 

Közreműködik: Balásy Sza-
bolcs (zongora, ének), Bágyi Balázs 
(dob), Horváth Krisztián (basszus-
gitár). A jazz a XX. század egyik 
legizgalmasabb zenei stílusa. Az 
„Ilyen a jazz” című műsor a műfaj 
jellegét, működését mutatja be. 

Bérletár: 1.400,- Ft, jegyár: 
600,- Ft. Jelentkezés (Gonda 
Mária 0620/428-7137).

December 5. (kedd) 17:00 
– Márványterem
Adventi Foltvarró

A Szekszárd Környéki Folt-
varró Egyesület Adventi kiállí-
tása. A tárlatot megnyitja: Zsikó 
Zoltán ügyvezető igazgató. Köz-
reműködik: Farkas Béla tároga-
tóművész. 

A kiállítás megtekinthető de-
cember 16-ig.

 
December 10. (vasárnap) 17:00 
– Művészetek Háza
Magyar kórusok napja

Ünnepi Hangverseny a Szek-
szárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes szervezésében. 
Megemlékezés Kodály Zoltán 
születésének 135. évfordulóján. 
Közreműködők: Kaposvári Ze-
nekedvelők Kórusa (karnagy: 
dr. Kerekesné Pytel Anna), 
Kaposvári Református Kórus, 
Tinódi Vegyeskar Szigetvár 
(Vuskics Anett), Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes (Naszladi Judit). 

A belépés díjtalan!

December 16. (szombat) 16:00 
– Művészetek Háza
„Ünnepre hív a dal”

A Tücsök Zenés Színpad hagyo-
mányos adventi koncertje. Művé-
szeti vezető: Béresné Kollár Éva. 

A belépés díjtalan!

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezet
„Fürgeujjak, ügyek kezek” címmel 

kézimunka foglalkozást szervez.
Program: karácsonyi díszek készítése, kötés, horgolás, 

szalvéta hajtogatás.
Foglalkozás ideje: 2017. december 7. (csütörtök) 14:00 óra

Foglalkozás helye: Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.)
A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

MEGHÍVÓ
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete tisztelettel 
hívja az érdeklődőket a Fogyatékos Emberek Nemzetközi 

Napja (december 3.) alkalmából december 7-én, csütörtökön 
13:00 órától a Hunyadi u. 4. szám alatt tartandó  

rendezvényére, melyen „A fogyatékossággal élő emberek  
helyzete hazánkban” címmel Kovács Lászlóné, a Vakok és 

Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Elnöke tart előadást, 
majd „Sorsok” címmel látássérült emberek beszélnek  
életükről, mindennapjaikról. A program része még az  

adventi készülődés és persze kicsikhez és  
nagyokhoz is érkezik a Mikulás.

„AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA 
EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETETET!”
Karácsonyi ajándékgyűjtés a Babits 
Mihály Kulturális Központban
Csatlakozzon idén Ön is és próbálja 
ki, mennyi szeretet fér el egy cipősdo-
bozban! Ha szeretné, hogy minél több 
gyermek kapjon karácsonyi ajándékot, 
akkor nem kell mást tennie, csupán egy 
cipősdobozt megtölteni ajándékkal és eljuttatni nekünk.

A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, 
higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén 

mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára.
Kérjük, a dobozon tüntesse fel kinek szánja az ajándékot! 

(gyermek kora és neme) A dobozba nem kerülhet romlandó 
étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy!

Az ajándékcsomagokat a Humánszolgáltató Központ 
(Család - és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, 
Hajléktalansegítő Szolgálat) által pártfogolt 

gyermekek kapják meg.
Az ajándékokat 2017. december 13-ig, hétköznap 

08:00 – 17:00 óra között személyesen 
a Babits Mihály Kulturális Központban lehet leadni!

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02864)

MEGHÍVÓ
,,…és kérek mindenkit, akit illet: hasson oda, hogy a zene ne csak ünnepi, de 
mindennapi kenyere legyen a városnak és egész környékének.” (Kodály Zoltán)

Tisztelettel és szeretettel meg-
hívjuk Önt, barátait, ismerőseit 

2017. december 10-én
 (vasárnap) 17:00 órára 

a szekszárdi Művészetek 
Házába (Szekszárd, Szent I. tér 28.) 

Kodály Zoltán születésének 
135. évfordulóján szervezett 
„Magyar Kórusok Napja” 

ünnepi jubileumi hangversenyre. 
Köszöntő: 
•  Csillagné Szánthó Polixéna 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Humán Bizott-
ság elnöke.

Áhítat: 
•  nagytiszteletű Rácz József esperes 

(Dunaszentgyörgy) 

Közreműködnek:
•  Kaposvári Zenekedvelők Kórusa  
(Dr. Kerekesné Pytel Anna),

•  Kaposvári Református Kórus  
(Dr. Kerekesné Pytel Anna),

•  Tinódi Vegyeskar, Szigetvár  
(Vucskics Anett),

•  Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes (Naszladi Judit),

• Ágostonné Béres Kornélia (fuvola),
• Lozsányi Tamás (orgona).
Összkar: 
•  Berkesi Sándor Károli Gáspár, 

Liszt-díjas karnagy (Debrecen)
A műsort ismerteti: 
• Orbán György előadóművész 

A belépés díjtalan.



2017. december 3.16

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

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

(02868)

A szekszárdi Comenius
Általános Iskola

MAGYAR SZAKOS
PEDAGÓGUS ÁLLÁST HIRDET.

Jelentkezni tanító magyar 
műveltségterülettel, vagy 

magyar szakos tanári 
végzettséggel lehet. 

Az állás részmunkaidős, 
heti 14 vagy 18 tanóra. 

Bérezés besorolás szerint.

Jelentkezési határidő:
2017. december 15. 

Jelentkezni e-mailben 
comenius@terrasoft.hu
címen vagy telefonon a 

06–74/511–156-as számon
lehetséges.

Munkaviszony kezdete:
2018. február 1.

(02879)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02861)

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


