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A várakozás fényei
Együtt készül az ünnep-
re a Szent Rita Katolikus 
Óvoda minden kis óvodá-
sa, szüleik és az óvónők. 
Húsz éve hagyomány, 
hogy a családok adventi 
koszorút készítenek, ame-
lyen az első gyertyát közö-
sen gyújtják meg.

Az óvoda életében az egyik 
a legfontosabb ünnep az ad-
vent, amely minden évben 
közös gyertyagyújtással veszi 
kezdetét. A koszorúk mellett 
a gyerekek ilyenkor az óvo-

dát is ünnepi díszbe öltözte-
tik. Az ovisok és az óvónők 
műsora után idén a koszo-
rúkat dr. Udvardy György 
megyéspüspök áldotta meg. 
„A gyerekek tanítanak meg 
minket várakozni. Ez a sok-
sok koszorú vigye a várako-
zás örömét a családokba” – 
mondta a püspök.

Az adventi koszorúkon a 
családok együtt gyújtották 
meg az első gyertyát, így az 
oviban több, mint hetven 
gyertya vitte hírét az ün-
nepnek.  - mwj -

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Első ütem
A Bor utca hivatalos átadá-
sával lezárult a Modern Vá-
rosok Program első üteme 
Szekszárdon. A Mérey Mi-
hály infrastruktúra fejleszté-
si program keretében meg-
valósult teljes rekonstrukció 
1,2 milliárd forintba került.
 → 3. oldal

Elismerés
Eredményes sportolói és 
edzői munkásságnak elis-
meréseként a Magyar Csel-
gáncs Szövetség a Magyar 
Judóért-díj arany fokoza-
tával tüntette ki Szepesi Jó-
zsefet, a szekszárdi OLC 
T-Trans Gemenc Judo Klub 
vezetőedzőjét.
 → 13. oldal
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„Lásd meg, mit tudsz tenni!”
A szekszárdi Janó Attiláné 
Puska Valéria vehette át az 
első alkalommal átadott Év 
Megyei Önkéntese díjat a 
Tolna Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Háztól.

„Ha szívből jön a másokért vég-
zett önzetlen segítségnyújtás, 
akkor éri el valódi célját” – fo-
galmazott Csillagné Szánthó 
Polixéna, a szekszárdi közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban december 5-én meg-
tartott ünnepségen.

– A civil szervezeteket segítő 
Tolna Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház mun-
katársai szívvel-lélekkel végzik 
munkájukat – erről már Réger 
Balázs, a Lakható Szekszárdért 
Közhasznú Egyesület elnöke be-
szélt. Úgy értékelt: a díj remél-
hetőleg ráirányítja a figyelmet 
az önkéntességet végzőkre.

A díjat első alkalommal Janó 
Attiláné Puska Valériának ítél-
ték oda. Az elismerést Csillagné 
Szánthó Polixénától, Réger Ba-
lázstól, valamint Zsikó Zoltántól, 
a Babits kulturális központ ügy-
vezetőjétől vehette át. A kitünte-
tett elmondta: egyfajta ajándék 
számára az önkéntes munka. Po-

zitív életszemléletét férje és négy 
gyermeke is segíti. Úton-útfélen 
szereti észrevenni, hol van szük-
ség segítségre. A „lásd meg, mit 
tudsz tenni” filozófiáját követi, 
amelyhez – mint vallja – vallá-
sossága, mindennapi imádsága 
is hozzásegíti.

Janóné Puska Valéria számos 
esetben tett tanúbizonyságot 
segítőkészségéről, ha adomány-

gyűjtés, adományosztás szerve-
zése, lebonyolítása került szóba. 
Lelki vezetője a Szekszárdi Ka-
tolikus Baba-Mama Klubnak. 
Nemrég egy tíz éve balesetet 
szenvedett fiatalembert és meg-
mentőjét „hozta össze”, amiről 
lapunk is beszámolt.  Gy. L.

A jövő év tavaszán helyezik el 
az új, mintegy 2,3 milliárd fo-
rintból megépülő szekszárdi 
sportuszoda alapkövét – kö-
zölte hétfőn Horváth István, 
megyei jogú városok fejlesz-
téséért felelős államtitkár. 

A térség országgyűlési képvi-
selője elmondta, a Modern Vá-
rosok Programban megvalósuló 
uszoda megépítésével kapcso-
latos közbeszerzési pályázatot 
még karácsony előtt kiírja a vá-
ros. Emlékeztetett: a Miniszter-
elnökséget vezető Lázár János a 
múlt csütörtöki kormányinfón 
jelentette be, hogy a kormány 
hozzájárul a szekszárdi uszoda 
megépítéséhez, amihez a forrá-
sok is rendelkezésre állnak. 

A beruházás keretében – a 
fenntarthatóságot is figyelembe 

véve – 25×33 méteres meden-
cével épül meg az új uszoda a 
Szekszárdi Családbarát Strand- 
és Élményfürdő mellett. A 220 
centiméter vízmélységű meden-
ce rövidpályás úszóversenyek 
megrendezésére is alkalmas lesz. 
A medence mérete lehetővé te-
szi, hogy azt egyszerre használ-
ják úszásra és vízilabda edzések 
megtartására. A medence mel-
lett közel 280 néző befogadására 
alkalmas lelátó épül.

Az úszásoktatás lehetőségének 
biztosítására egy 8×16 méteres, 
80 centiméter vízmélységű tan-
medence készül. A létesítmény-
ben három szauna is lesz.

Az új uszodának köszönhető-
en a remények szerint a városi 
úszó- és vízilabdasport egyaránt 
bővülni fog. 

 Forrás: kadarka.net
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NÉVNAP–TÁR
December 10. (vasárnap) – Judit, Loretta
Judit: héber eredetű; jelentése: Judeából származó nő, zsidó nő.
Loretta: latin eredetű női név, a Laurentius (Lőrinc) férfinév női párjának, a Lau-
renciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a 
jelentése: babérfa, babérkoszorú.

December 11. (hétfő) – Árpád
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.

December 12. (kedd) – Gabriella
Gabriella: héber-latin eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

December 13. (szerda) – Luca, Otília, Lúcia
Luca: latin eredetű; a Lúcia régi magyar név alakváltozata. 
Otília: német eredetű; jelentése: öröklött vagyon.
Lúcia: latin eredetű; jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született.

December 14. (csütörtök) – Szilárda, Szilárd
Szilárda: latin eredetű; jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Szilárd: a Konstantin magyarító lefordítása.

December 15. (péntek) – Valér, Detre
Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Detre: germán eredetű; jelentése: nép + hatalmas.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 10.
(vasárnap)

December 11.
(hétfő)

December 12.
(kedd)

December 13.
(szerda)

December 14.
(csütörtök)

December 15.
(péntek)

December 16.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült | szeles nap
max. 2o , min. -2o

havas eső | kb. 10 mm havas eső |  
szeles nap
max. 7o , min. -2o

eső | kb. 8 mm eső | szeles nap
max. 9o , min. 6o

eső | kb. 8 mm eső| szeles nap 
max. 8o , min. 3o

borult
max. 6o , min. 0o

havas eső
max. 6o , min. -1o

havas eső
max. 6o , min. 0o

Több mint egy milliárd forintból újult meg a Bor utca 
A Bor utca hivatalos átadásá-
val lezárult a Modern Városok 
Program első üteme Szek-
szárdon. 

Régi adósságát rótta le a város 
a Bor utca teljes rekonstrukci-
ójával, mely a Modern Városok 
Programnak köszönhetően va-
lósult meg mintegy 1,2 milliárd 
forintból – fogalmazott Hor-
váth István, megyei jogú váro-
sok fejlesztéséért felelős állam-
titkár a hétfő délelőtti hivatalos 
átadáson. A térség országgyűlé-
si képviselője emlékeztetett, Ács 
Rezső polgármester és Orbán 
Viktor, Magyarország minisz-
terelnöke 2016 februárjában 
írta alá a program szekszárdi 
beruházásaival kapcsolatos 
megállapodást.

Ennek a megállapodásnak 
fontos része volt a 3 milliárd 
forint értékű Mérey Mihály inf-
rastruktúra fejlesztési projekt, 

melynek keretében mintegy 13 
kilométeren építettek betonvá-
pás vízelvezetőt a szurdokok-
ban, felújítottak több utcát és 
megtörtént a Parászta patak 
mederrendezése is. Mint azt 
Horváth István tudatta, a Bor 
utca teljes rekonstrukciójával a 
Modern Városok Program első 
üteme lezárult. Hangsúlyozta, 
az utca teljes felújítása nemcsak 

az ott lakóknak, de a környék-
beli tanyatulajdonosoknak is 
megkönnyíti telkeik elérését. 
Horváth István azt is megosz-
totta, hogy a következő cél az, 
hogy kerékpárút csatlakozzon 
az utcára.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere felidézte: három évvel 
ezelőtt, amikor átadták a 6-os 
és a 65-ös számú főút kereszte-

ződésében található körforgal-
mat, ígéretet tettek arra, hogy a 
Bor utca teljes hosszán kiépítik 
a közvilágítást. Mint fogalma-
zott, sikerült ennél is tovább-
lépni, hiszen nemcsak azt, de a 
teljes infrastruktúrát kiépítet-
ték. Hozzáfűzte, a munka folya-
mán az itt élők egyedi igényeit is 
szem előtt tartották.

A polgármester tudatta, a 
következő feladat a tömegköz-
lekedéssel kapcsolatos helyzet 
rendezése. Ennek érdekében 
már megkezdték a tárgyalást 
a Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt-vel. Hozzátette, 
a reggeli és délutáni órákban 
is közlekednek majd erre helyi 
járatok, melynek köszönhetően 
az itt élők könnyebben juthat-
nak majd iskolába, munkába.

Az átadón az utcában lakók 
közül mintegy tízen vettek 
részt, megköszönve a Bor utca 
felújítását.   S. V.

Tavasszal indul az 
uszodaépítés

Korszerűsítés: megújult a Családok Átmeneti Otthona
Tizenöt millió forintból újult 
meg Szekszárdon a Csalá-
dok Átmeneti Otthona, ahol 
immár egész családokat is 
tudnak fogadni – az ország 
minden részéből. 

Befejeződött a Csatári u. 70/B 
szám alatt található Családok 
Átmeneti Otthona felújítása – 
közölte dr. Haag Éva alpolgár-
mester szerda délután a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón. 
Mint azt elmondta, a több mint 
15 millió forintos beruházás 
keretében szigetelték a tetőt, 
nyílászárókat cseréltek ki, elő-
tetetőt készítettek a hátsó udvar 
felé, felújítást hajtottak végre a 
vizesblokkokban, megújult az 
aljzat, szúnyogháló és roló ke-
rült a tetőablakokra.

Emellett teljesen megújult a 
konyha, melynek részeként új 
bútort szereztek be, valamint 
eltávolítottak egy falat, ami által 
egy közösségi térként is funkci-
onáló helyiség jött létre. Ezen 

túlmenően új hűtőszekrényt és 
mosógépet is beszereztek. A 
felújítást egy helyi vállalkozó 
végezte el, a költségek felét saját 
forrásból fizette az önkormány-
zat – tájékoztatott az alpolgár-
mester.

Dr. Haag Éva azt is elmondta, 
hogy a felújítás után nemcsak a 
régi lakók térhettek vissza, ha-
nem újakat is tudott fogadni az 

otthon. Hozzátette, a 20 férőhe-
lyes intézmény telítettsége egész 
évben közel 100 százalékos, il-
letve, hogy az ország egész terü-
letéről tudnak egész családokat 
fogadni.

Az intézményben jelenleg 
három család tagjai, összesen 
tizenketten laknak, de folya-
matosan érkeznek a kérelmek, 
így várhatóan rövid időn belül 

teljesen fel fog töltődni a lakók 
létszáma – számolt be Tolácziné 
Varga Zsuzsa, a Humánszolgál-
tató Központ vezetője.

Az önkormányzat nevében 
dr. Haag Éva egy kis meglepe-
tést is átadott „Mikulás napja” 
alkalmából az otthon kis lakó-
inak, akik nagyon örültek az 
ajándéknak. 

 S. V.
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Szekszárdi Advent: színes programok aranyvasárnapig
Minden korábbinál többen 
vettek részt az idei Szekszár-
di Advent rendezvénysorozat 
megnyitóján, melyet decem-
ber 3-án tartottak az ünnepi 
díszkivilágításba öltözött 
Béla király téren.

A Szekszárdi Advent rendez-
vénysorozat hivatalos megnyi-
tója a Baka István Általános 
Iskola diákjainak zenés, verses 
karácsonyváró műsorával vette 
kezdetét. Ezt követően Sefcsik 
Zoltán evangélikus lelkész, János 
evangéliumából idézve mondott 
áldást: „Én vagyok a világ vilá-
gossága: a ki engem követ, nem 
járhat a sötétségben, hanem övé 
lesz az életnek világossága.” A 

lelkész ifjak és idősek, magány-
ban és családban élők részé-
re egyaránt azt kívánta, hogy 
Krisztus fénye világítsa meg a 
karácsonyvárás időszakát.

– Sikerült valódi adventi han-
gulatot varázsolni a Béla király 
téren. Azért is jó körülnézni, 
mert még soha nem vettek 
részt annyian az adventi ren-

dezvénysorozat megnyitóján, 
mint az idén – fogalmazott kö-
szöntőjében Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere azt kívánta 
a gyermekeknek, felnőtteknek 

és családoknak, hogy érezzék 
jól magukat az adventi időszak 
előttünk álló három hetében 
és a Béla király téren megren-
dezendő programokkal han-
golódjanak együtt az előttünk 
álló ünnepre. „A karácsony 
nemcsak az ajándékozásról, ha-
nem a lelki feltöltődésről is szól” 
– mondta a városvezető. Ács 
Rezső azt kérte a jelenlévőktől, 
hogy a szokásosnál is jobban 
figyeljenek oda ebben az idő-
szakban azokra, akik nehezebb 
körülmények között élik meg 
az ünnepet. Hozzáfűzte, ebben 
a város is partner.

A Szekszárdi Advent rendez-
vénysorozat ideje alatt, vagy-
is december 3. és 23. között, 
hétköznaponként a szekszárdi 
óvodák, iskolák, intézmények 
és civil szervezetek adnak mű-
sort, a hétvégéken pedig egy-
egy ismert fellépőt láthatnak, 
hallhatnak az érdeklődők a Béla 
király téren, de a Babits Mihály 
Kulturális Központban is min-

den nap lesznek programok az 
ünnepi időszakban.

A megnyitó zárásaként Ács 
Rezső polgármester és a Baka 
iskola diákjai közös visszaszá-
molás után felkapcsolták a tér és 
a város karácsonyfájának ünne-
pi fényeit. Ezt követően Szulák 
Andrea lépett fel a Béla király 
téri színpadon: karácsonyi da-
lokkal fűszerezett koncertjére 
alaposan benépesült a tér.

A háromhetes rendezvény-
sorozat ideje alatt tizenöt étkes 
és tíz kézműves vásáros kínálja 
ételeit, termékeit. A decem-
ber 3. és aranyvasárnap között 
megtartandó programokat 27 
szekszárdi civil szervezet, va-
lamint 13 intézmény és öt ma-
gánszemély, összesen mintegy 
ezer ember közreműködésével 
tartják meg. (A következő hetek 
részletes programját a 10. olda-
lon olvashatják.)  S. V.

A város Mikulása a Szekszár-
di Advent rendezvénysorozat 
részeként december 6-án, 
Miklós napján fogadta a gyer-
mekeket, akik csillogó szem-
mel várták, hogy rájuk kerül-
jön a sor. A „nagyszakállú” 
maga mellé ültette szánjára a 
gyerekeket és úgy beszélgetett 
velük, amivel nagy boldogsá-
got okozott a nekik. A kiseb-
bek eleinte láthatóan nagyon 
izgultak, ám hamar feloldód-
tak a Mikulás társaságában.

Népek karácsonya
A karácsony szokásköre nagyon 
gazdag Európában. Az ajándékosz-
tó személye eltérő, de a hangulat, 
a jelképek használata és a fokozott 
érzelmi töltet mindenhol jelen van. 

A fenyőfaállítás szokása Német-
országból indult el. Hazánkban 
az első karácsonyfát Brunszvik 
Teréz állította 1824-ben. Díszítése 
országról országra változik. Hun-
garikum a szaloncukor fára akasz-
tása,  Dániában Andersen hagyo-
mányait követve kézzel készített, 
fehér-piros kis szívek a díszítés 
alapjai. A másik legismertebb 
jelkép az adventi koszorú, melyet 
elsőként egy hamburgi lelkész 
készített 1860-ban, ma már szin-
te minden európai országban az 
ünnep része. A 12 apostol tiszte-
letére a lettek 12 ajándékot adnak 

egymásnak, a len-
gyelek 12 fogásból 
álló vacsorát főz-
nek. A franciáknál 
nem hiányozhat az 

ünnepi asztalról a fatörzstorta. Ha 
már készülődés. A dánok a legiz-
gatottabbak, míg a franciák a leg-
kevésbé. A svédeknél a várakozás 
jelképe a szalmából készített kecs-
ke, a spanyolok pedig karácsonyi 
lottólázban égnek. Az angoloknál 
a gyerekek tűzbe dobják a Télapó-
nak írt levelet. A hiedelem szerint 
kérésük így eljut az ajándékosztó-
hoz. A környezettudatos ünneplés 
egyre jellemzőbb, minden évben 
nő a műfenyőt díszítők köre. Nép-
szerűek az év végi vásárok is. A 
legszebbek között említik a bécsi, 
a drezdai, a budapesti Vörösmarty 
téri és a lengyel vásárokat.

Ha további érdekességeket 
szeretne megtudni Európa orszá-
gainak karácsonyáról, a Europe 
Direct irodában személyesen 
keresgélhet a dokumentumok 
között illetve meglátogathatja 
facebook oldalukat.
Jó készülődést, 
békés, boldog
ünnepet kívánunk!

(02891)

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

Másfélmilliárd forintos keret nyílt meg
Példaértékű pályázati program szolgálja az atomerőmű térségének fejlesztését

A Paksi Atomerőmű környeze-
tében lévő közel félszáz telepü-
lés fejlesztését segíti a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány másfélmilliárd forintos 
keretösszegű pályázata. Az 
önkormányzatok a korábbinál 
több pályázatot nyújthatnak 
be és nőtt a támogatási inten-
zitás is.

Hét kategóriában várja a támo-
gatotti körbe tartozó települések 
pályázatait a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány (JETA). 
A meghatározott fejlesztési célok 
a korábbiaknál még szorosabban 
illeszkednek a Paksi Atomerőmű 
kapacitás-fenntartásához, előnyt 
élveznek a szolgáltatási infrastruk-
túra fejlesztésre irányuló projektek. 
Idén is lehet pályázni megvalósítás 
alatt álló, nagyobb léptékű pályá-
zatok önrészének részleges kivál-
tására, életminőség és életbizton-
ság emelését célzó programokra, 
épületek energia-racionalizálására, 
helyi építészeti értékek megóvásá-

ra. Legfeljebb ötmillió forinttal 
támogatja az alapítvány tanul-
mánytervek elkészítését és maxi-
mum egymillió forinttal közösségi 
rendezvények szervezését főként 
kis településeken. A pályázatok 
beadási határideje 2018. január 31.

A korábbiakhoz képest hattal 
több településnek van lehetősége 
pályázni. Dr. Kovács Antal elnök 
azt mondta, az igazságosság elve 
indokolta a bővítést. Így már negy-
venhét önkormányzat juthat vissza 
nem térítendő támogatáshoz. A 
pályázók visszajelzéseit beépítették 
az idei felhívásba, amely így min-
den korábbinál jobban illeszkedik a 
települések igényeihez. Jelentős vál-
tozás az, hogy nőtt a támogatási in-
tenzitás, azaz kevesebb önrészt kell 
vállalniuk az önkormányzatoknak a 
megpályázott projektjeikhez. Egyes 
esetekben, így közösségi progra-
mok szervezése, tervdokumentáció 
készítése és legfeljebb 15 millió fo-
rint értékű fejlesztés esetén önerőre 
sincs szükség. A kuratórium dönté-
se értelmében a valamilyen okból 

meghiúsult projekteknek ítélt, így 
visszamaradt forrásból a tartaléklis-
tán szereplő igényeket elégítik ki. 
Nőtt a benyújtható igények száma 
is, így egy település akár öt pályá-
zattal is részt vehet a térségfejlesztési 
programban önállóan vagy konzor-
ciumban.

A Paksi Atomerőmű által alapí-
tott Jövőnk Energia Térségfejlesz-

tési Alapítvány hét éve dolgozik 
a térségben, jogszerűen, átlátha-
tó módon, a nyilvánosság teljes 
körű biztosításával és közmeg-
elégedéssel. Célja az atomerőmű 
körüli kedvezményezett terüle-
teken a felzárkóztatás, az életmi-
nőség-emelés segítése. Az érin-
tettségi körbe a Paksi, a Kalocsai, 
a Tolnai járás összes, valamint a 
Szekszárdi járás északi részén fek-
vő települések tartoznak. A szer-
vezet fennállása óta összesen közel 
3,5 milliárd forintot ítélt oda a pá-
lyázóknak. A megítélt támogatás 
közvetetten több mint 13 milliárd 
forint fejlesztést generált a Paksi 
Atomerőmű környezetében.

Az alapító 2011-től 2014-ig 
évente 500 millió forintot bo-
csátott az alapítvány rendelkezé-
sére, míg az utóbbi két évben a 
Miniszterelnökség biztosította a 
fejlesztési támogatást az alapít-
vány térségfejlesztési program-
jához. A támogatási szerződést a 
kormányzat részéről Süli János és 
Lázár János miniszterek írták alá. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványhoz kapcsolódó in-
formációk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon.  (02905)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány által támogatott projektek 
egyike a szekszárdi kutyafuttató

Lovasiné Taksonyi Erika mesterfodrász
7100 Szekszárd, Tinódi u. 12.
+36–20/355–1139 

A hajápolás forradalma Szekszárdon!
Festés 8+3 perc alatt? Hajegyenesítés?

Kevesebb várakozás, egyedülálló technológia!
Spóroljon időt és óvja haját!

iMASTER 
Szekszárdon is

Gőz, ózon, 
ionok;
rugalmasság, 
hidratáltság;
tartósság.

Hajkezelések 
zsíros, korpás, 
vékonyszálú, 
száraz, 
töredezett 
hajra.

(02906)
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Kadétokat képeznek az Ady Endre középiskolában
Néhány évvel a hadkötele-
zettség eltörlését követően 
újra fokozódó érdeklődés 
mutatkozik a honvédelmi pá-
lya iránt a fiatalok körében. 
Ezt tapasztalták a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Ady 
Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiumában is, ahol a Du-
nántúlon egyedüliként kadét-
képzés indult szeptembertől.

A megyeszékhelyen merőben 
újnak számító képzéstípus hát-
teréről és az intézmény ezzel 
kapcsolatos elképzeléseiről a 
Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum főigazgatójával, Ábrahám 
Norberttel beszélgettünk.

– A képzés elindításának öt-
letét én vetettem fel dr. Benkő 
Tibor vezérezredesnek egy ko-
rábbi beszélgetésünk során. A 
koncepciót aztán két lelkes ka-
tona „fogta össze”, és a 2016/17-
es tanév második felében már 
nekiláttunk a komoly munká-
nak. Elsőként itt, az Ady iskolá-
ban és egy budapesti társintéz-
ményben indítottuk a próbaévet 
2017 szeptemberében.

– Ön szerint mi imponál a fia-
taloknak a honvédelemben?

– Az egyenruha, Magyaror-
szág NATO szerepvállalása, ha-
táraink védelme, hogy a komoly 
felkészülésen átesett katonáink, 
akik idegen nyelveket beszélve 
külföldi szolgálatban is megáll-
ják a helyüket, de vállalása van a 

honvédségnek a Gripen vadász-
gépekre is, amelyekkel számos 
ország légterét védjük. A pályá-
hoz való vonzódásuk ugyanak-
kor családjuk háborúban, vagy 
honvédelemben meglévő érin-
tettségében is kereshető. Nem 
elhanyagolható, hogy a hon-
védségi hivatásban sokan biztos 
életpályát is látnak. Két diákunk 
a horvát határtól nem messze él: 
az ő hozzáállásukon, magukkal 
szembeni elvárásaikon különö-
sen látszik az elszántság.

– Mit tanul egy honvéd kadét?
– A négyéves tanulmányi idő 

alatt a közismereti tárgyak – 
matematika, történelem, nyelv, 
informatika, vagy földrajz – 
mellett létezik egy többféle „ka-
tonai szegmensből” álló tárgy 
is, amelyből ugyancsak érettsé-
gizniük kell. Ezeken az órákon 
NATO-ismeretet, közelharcot 
tanulnak, de megismerkednek a 
magyar honvédség rendfokoza-
taival, valamint az alakulatokkal 

is. A tudásanyagot megfelelően 
elsajátítók „honvédelmi igazgatá-
si ügykezelő” szakmát kapnak az 
érettségi mellé, amellyel elhelyez-
kedhetnek a közigazgatásban.

– Maradhatnak is még egy 
évig érettségi után...

– Ez esetben honvédelmi 
igazgatási ügyintézők lesznek, 
többletpontot szerezve a szent-
endrei MH Altiszti Akadémiá-
ra, vagy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem katonatiszti képzésére. 
Sok elmélettel, gyakorlattal sajá-
títják el a tudásanyagot.

– Hányan „tisztelegnek” önök 
előtt az intézményben?

– Harmincnégyen. Több-
ségük szekszárdi, vagy Tolna 
megyei diák, de felvettünk 
tanulókat Kaposvárról, Pécs 
környékéről és Bács-Kiskun 
megyéből is. Örömmel mond-
hatom, kétszeres-háromszoros 
(!) túljelentkezést tapasztaltunk. 
Az egészségügyi alkalmassági 
vizsgálaton megfelelt diákok 

augusztusban, Pákozdon tábo-
roztak a példamutató hozzá-
állású osztályfőnökük, Varga 
Balázs vezetésével, ahol rendet, 
fegyelmet tanultak, így szep-
temberben már példaértékűen 
viselkedve érkeztek a tanévre. 
Jó volt rájuk nézni!

– Figyelemre méltó, hogy ka-
détjaink közel egyharmada lány, 
akik már-már felnőtt hozzáál-
lással végzik tanulmányaikat. 
Többen eleve kollégisták akartak 
lenni, mert számukra „lakta-
nya-szerű” az a közeg, hiszen szo-
barendjük van, reggelente pedig 
Tálosi Zoltán kollégiumi nevelő 
tanáruknak kell bemutatniuk, 
felkészültek-e a napra. A kollégák 
délutáni foglalkozásokon is segí-
tik előrehaladásukat, alap katonai 
sportokat is elsajátítanak majd. 
Idén vívhatnak, jövőre úszni és 
lovagolni is oktatjuk őket – ezek 
mind a régi katonai sportok alap-
ját képezték.   - gyimóthy -

A honvéd kadétok iskolai 
formaruhája feliratos ka-
pucnis pulóverből, egységes 
nadrágból, pólóból, sap-
kából és hátizsákból áll. A 
helyi toborzóiroda katonái 
gyakran ellenőrzik a gyere-
keket. Az ő ötletükre vásá-
rolt részükre az intézmény 
„barett sapkát”, de lesz lo-
gójuk, karjelzésük, egységes 
nyakkendőjük is.

Önkormányzati segítség a gyermekosztálynak
Az önkormányzat segítségé-
vel újult meg a Balassa János 
kórház gyermekosztályának 
második emelete, ahol immár 
jobb körülmények fogadják 
a gyermekeket, szülőket és a 
dolgozókat.

A kórház és az önkormányzat 
között kiváló az együttműkö-
dés. Ezt példázza, hogy 2015-
ben közmunkások segítségével 
festették ki a Rendelőintézetet 
az „Értékteremtő közmunka” 
programban, 2016 végén pe-
dig 22 új parkolóhelyet sikerült 
kialakítani az Ybl Miklós ut-
cában. Emellett a Rotary Club, 
a kórház és az önkormányzat 
együttműködésével újult meg 
az újszülött osztály, valamint 
tavaly áprilistól az önkormány-
zat a saját költségvetése terhére 
ingyenesen biztosítja a hathetes 
korban elvégzendő ultrahangos 
szűrést a szekszárdi újszülöttek 
részére – emlékeztetett Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
a csütörtök délelőtt megtartott 
hivatalos átadón.

Hangsúlyozta, a város szá-
mára kiemelten fontos, hogy 
a kisgyermekes családok mi-
lyen körülmények között töltik 
napjaikat, ezért is határozták 
el tavasszal, hogy – bár nem 
fenntartói a kórháznak –, az 
önkormányzat költségvetésé-
ből támogatni fogják a gyerme-
kosztály felújítását. A munka 

augusztusban kezdődött és de-
cemberben ért véget az osztá-
lyon, melynek második emelete 
újult meg 10,5 millió forintból 
– közölte Ács Rezső. A rekonst-
rukció részeként kifestették a 
teljes szintet, illetve felújítottak 
három fürdőszobát és kialakí-
tottak három másikat. A munka 
egy részét az önkormányzat és 
a kórház munkatársai végezték 
el. A polgármester tudatta, a 
felújítással jobb körülményeket 
tudnak biztosítani a gyermekek 
és a szüleik számára.

A 3200 négyzetméternyi fal-
felület lefestéséhez szükséges 
anyagot a kórház vásárolta meg, 
a festőket pedig a város biztosí-
totta – tájékoztatott dr. Németh 
Csaba. A Balassa János Kórház 
főigazgatója azt is elmondta, 
hogy míg korábban közösek 
voltak a fürdőhelyiségek, addig 
a felújítás után az egyik fürdő 
csak a szülők rendelkezésére áll. 
Az újonnan kialakított helyisé-

gek közül kettő közös használa-
tú, míg a harmadikat a fertőző 
betegséggel diagnosztizált gyer-
mekek használják. Utóbbiak 
elkülönítése nagyon fontos, a 
helyiség ebből a szempontból is 
hatalmas segítség.

Emellett kialakítottak egy 
olyan szobát, melyben kihajtha-
tó ágyak vannak, így a szülők az 
éjszakákat is gyermekük mellett 
tölthetik. A tervek szerint két 
kórterembe is lehajtható ágyak 
kerülnek majd – mondta el a fő-
igazgató. Hozzátette: a jövőben 
talán az összes kórtermet sike-
rül ilyen ágyakkal felszerelni. 

Dr. Németh Csaba kiemelte, 
a felújítás nem is történhetett 
volna jobbkor, hiszen a téli idő-
szakban növekszik a beteg gyer-
mekek száma, ilyenkor „csúcs-
ra jár az osztály”. A főigazgató 
zárásként megköszönte a város 
támogatását, mely révén javul-
tak a kórházi dolgozók munka-
körülményei is.  S. V.
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Verselve emlékeztek Babitsra
A Társadalmi Egyesülések Tol-
na Megyei Szövetsége és a Nők 
Szekszárdért Egyesület szerve-
zésében az idei évben tízedik 
alkalommal emlékeztek Babits 
Mihályra születésnapja alkal-
mából mindazok, akik szíve-
sen mondanak és hallgatnak 
verseket.

A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum könyvtártermét ezúttal is 
zsúfolásig megtöltötték a részt-
vevők és vendégeik.

A délután során 29 versmon-
dót hallgathattak meg az érdek-

lődők, a legidősebb 87, a legfi-
atalabb 12 éves volt. Az Arany 
versek és balladák mellett el-
sősorban Babits Mihálytól sza-
valtak a versmondók, de hallot-
tunk Kassák Lajos, Vörösmarty 
Mihály, Weöres Sándor verset 
is, többen pedig saját versüket 
osztották meg a hallgatósággal.

A rendezvény zárásaként 
Babits Mihály Szent István téri 
szobránál gyertyát gyújtottak 
a résztvevők, majd áldott ün-
nepeket kívánva köszöntek el 
egymástól. SZV

Hipertónia konferencia: először Szekszárdon
A város és a megyei kórház 
példaértékű kapcsolatáról szólt 
köszöntőjében Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere az I. 
Szekszárdi Hypertonia Napok 
november 24-i megnyitóján. A 
városvezető hangsúlyozta: cél, 
hogy a lehető legjobb feltételeket 
biztosítsák mind a betegek, mind 
a kórházi dolgozók számára. A 
konferenciáról szólva elmondta, 
az ilyen eseményekkel lehet a 
„tudományos világ figyelmét is 
Szekszárdra irányítani”. A város 
első embere hangsúlyozta: tuda-

tosan készülnek, hogy a konfe-
renciaturizmus megerősödjön 
Szekszárdon: a rendezvények-
hez szükséges terek már adottak, 
most a megfelelő szálláskapaci-
tás biztosításán dolgoznak.

Az országos szakmai találkozó 
szervezésének oroszlánrészét dr. 
Benczúr Béla címzetes egyetemi 
docens vállalta. A megyei kórház 
belgyógyászatának osztályveze-
tő főorvosa szerint „véresen ko-
moly” az alkohollal kapcsolatos 
ismeretanyag, mely témának 
Szekszárdra hozatalát prof. dr. 

Farsang Csaba belgyógyász, a 
Magyar Hypertonia Társaság 
alapító tagja szorgalmazta.

A kétnapos konferencián a 
hipertónia felismerése és kont-
rollja mellett szóba került pél-
dául, hogy milyen köze van a 
ritmus- és alvászavarokhoz, de a 
vörösborfogyasztás érrendszerre 
gyakorolt jótékony hatásáról is 
hangzott le előadás.
A mostani konferenciát jövőre 
a Szekszárdon immár 19. alka-
lommal megszervezett kardio-
lógiai találkozó követi.  Gy. L.

Faültetés. Huszonöt ezüsthárs facsemetét ültettek el a Kálváriára 
vezető Kurta utca mentén a Rotary Club Szekszárd tagjai december 
elsején. A megyeszékhely rotarystái a világszervezet levegőminő-
ség-javító akciójához csatlakoztak – tudtuk meg dr. Murzsa András 
elnöktől.  SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Tehetség
Harmadik helyezett lett a VIII. 
Ferenczy György nemzetközi 
zongoraversenyen Hájas Kris-
tóf, a Garay János Gimnázium 
9. osztályos tanulója. A szek-
szárdi tehetség korcsoportjában 
30 másik tehetséggel mérte ösz-
sze tudását, köztük lett harma-
dik helyezett.

Kristóf kilenc éve zongorá-
zik – mondta el tanára, Erősné 
Máté Éva, a Liszt Ferenc Ze-
neiskola zongora tanszakának 
vezetője. Kristóf többek között 
egy Bartók művet is előadott a 
versenyen. Nehéz az ilyen meg-
mérettetéseken jó eredményt 
elérni – tette hozzá tanára. 
Azon túl, hogy jó formában 
kell lenni, jól is kell szerepelni, 
meg kell győzni a zsűrit arról, 
hogy a legjobbat hallják. Hájas 
Kristófnak mindez sikerült, így 
a harmadiknak járó díjjal távo-
zott a VIII. Ferenczy György 
Zongoraversenyről.  - mwj -

Egészséges ételek
Kóstolóval egybekötött road-
show-t tartott a gyermekven-
déglátás közössége november 
30-án, a Babits kulturális köz-
pontban. A gasztro-ankét ke-
retében a legifjabb korosztály 
vendéglátásának szerepeit járta 
körbe Páger Zsolt, a Szekszár-
don is szolgáltató Hungast cso-
port üzletfejlesztési igazgatója. 
Az eseményen a színvonalasabb 
diákétkeztetését jellemző diétás 
„menza” témája is előkerült 
Lenkár Nóra dietetikus prezen-
tálásában. Gy. L.
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Schieber Pincészet
7100 Szekszárd, Kadarka u. 100.

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

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

Kellemes Karácsony
Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk!

Advent időszakában 
szabadon választott legalább 
6 db palackos bor vásárlása 

esetén 10%
kedvezményt biztosítunk.

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

egységáron kínáljuk.

Karácsonyi vásár 
a Schieber

Pincészetnél!

(02899)

Karácsonyi vásár
a Schieber

Pincészetnél!

MINŐSÉGI BOROK
BORKÓSTOLÓ
PROGRAMOK

akár ajándéknak is...

www.frankosborhaz.hu
Tel.: +36–20/977–99–79 (02897)

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

(02886)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
december 11-től december 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02889)

MENÜ December 11. December 12. December 13. December 14. December 15.

„A”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon

Paradicsom-
leves Karfiolleves Csontleves Sütőtök-

krémleves

Szilvás-diós 
házi lepény

Tejfölös 
burgonya-

főzelék, 
sült kolbász

Milánói 
sertésborda

Eszterházy 
marharagu, 

krokett

Sült 
csirkecomb, 
párolt rizs, 

franciasaláta

„B”
1050 Ft

Lencseleves
gazdagon

Paradicsom-
leves Karfiolleves Csontleves Sütőtök-

krémleves

Gomba-
pörkölt, 

vajas 
galuska

Roston 
csirkemell, 

párolt 
zöldség

Tavaszi 
rizseshús

Csirkehússal 
rakott 

brokkoli

Puszta-
pörkölt,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Jércemell 
rántva, párolt 

jázmin rizs, 
savanyúság

Jércemell 
rántva, párolt 

jázmin rizs, 
savanyúság

Jércemell 
rántva, párolt 

jázmin rizs, 
savanyúság

Jércemell 
rántva, párolt 

jázmin rizs, 
savanyúság

Jércemell 
rántva, párolt 

jázmin rizs, 
savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkemell 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

bulgurral

Csirkemell 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

bulgurral

Csirkemell 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

bulgurral

Csirkemell 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

bulgurral

Csirkemell 
brokkolival 

csőben sütve,
párolt 

bulgurral

Boregyetem. A 2017-es friss tételek kóstolója és Módos Ernő év-
járat-értékelése várta a BorEgyetem 2017/2018-as tanévének első 
alkalmának résztvevőit. Az est vendégei öt fehér- és hét vörösbort 
kóstolhattak meg. Az előadáson több borász is jelen volt, akik saját 
maguk mutatták be boraikat.  Forrás: kadarka.net
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A legjobb évjáratok egyike lehet a 2017-es Szekszárdon
Kiváló termést szüretelhet-
tek az idén a szekszárdi bor-
termelők, akik minőségben 
kiemelkedőnek nevezték a 
2017-es évjáratot. Mind a 
jellegzetes szekszárdi-, mind 
a bordói fajtákat igen magas 
mustfokkal szüretelték.

A jégverés a borvidék Szek-
szárdi Hegyközséghez tartozó 
területeit csak kisebb foltokban 
érintette. Az ültetvények 5–15 
százalékban károsodtak, ám ezt 
a szüretig nagy részük kiheverte 
– tudtuk meg dr. Bodri István-
tól. A hegyközség elnöke szerint 
bár nyáron többször is voltak 
száraz időszakok, a csapadék vé-
gül mindig időben megérkezett. 
Szeptemberben egy kéthetes, 
csapadékos időszak adott okot 
az aggodalomra, de az időjárás 
még az előtt szárazra fordult, 
hogy a szőlőben kárt tett volna. 
Növényvédelmi szempontból az 
év nem tartogatott különösebb 
kihívásokat: aki rendszeresen 
permetezett, annak nem lehetett 
gondja a betegségekkel – tájé-
koztatott az elnök. Hozzátette, a 
melegnek köszönhetően a szüret 
a korai fajták esetében a szoká-
sosnál két héttel előbb kezdődött 
meg a hegyközség területén.

Dr. Bodri István szerint a 
bortermelők mennyiségre átla-
gos, de igen jó minőségű szőlőt 

szüretelhettek, melyekből kivá-
ló borok készülhetnek. Az idei 
évjárat minősége a 2012-es ki-
emelkedő évjárat minőségéhez 
lehet hasonló.

A mintegy 120 hektáron gaz-
dálkodó Mészáros Pál Borház 
és Pince területén fagykár nem 
volt, jégverés pedig csak kis mér-
tékben érintette az ültetvényeket. 
Mészáros Péter borász szerint a 
meleg és száraz időjárásnak kö-
szönhetően a gombafertőzések 
kevésbé jelentkeztek, így az idén 
kevesebbszer kellett védekezni. 
A szüret már augusztus elején 
elkezdődött az Irsai Olivér faj-
ta szedésével. A korai időpont 
ellenére teljesen beérett a szőlő, 
amiből igen zamatos bor készült. 
Mészáros Péter elmondta, a bor-
dói fajták (cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot) tekinte-
tében extrém magas, 23–24-es 
mustfokokat mértek.

A kadarka és a kékfrankos ese-
tében is hasonló volt a helyzet. 
A borász egyenesen „kadarkás 
évjáratnak” nevezte az ideit. A 
meleg és száraz időnek köszön-
hetően ebben az évben az egyéb-
ként kényes fajta növényvédelme 
is egyszerűbb volt. A pincészet 
ültetvényeiről – a fajta esetében 
kiválónak számító – 19–21-es 
mustfokkal szüretelték a kadar-
kákat. A borvidék legstabilabban 
termő fajtáját, a kékfrankost idén 

szép színanyagok, gyümölcsös 
zamatok és lágy savak jellem-
zik. Mészáros Péter szerint a 
kékfrankos mellett a cabernet 
sauvignon, a franc, a merlot és 
a syrah is kiemelkedő minősé-
get produkált. Megvan bennük 
a potenciál, hogy hosszú érlelés 
után prémium borokká váljanak.

Vesztergombi Csaba, a közel 
harminc hektáron gazdálkodó 
Vesztergombi Pincészet borá-
sza szintén jó hírekről számolt 
be a 2017-es évjáratot illetően. 
Kiemelte, hogy az idei jó év volt 
a kadarka számára is, melyet 
20-as mustfokkal szüreteltek 
szeptember második felében. A 
fajtából készült 2017-es tételek 
a borász szerint a pincészet által 

valaha készített legjobb három 
évjárat között lesznek. Hozzá-
tette, akár az „évszázad kadar-
kája” lehetett volna az idei, ha 
mernek kockáztatni, és tovább 
hagyják a tőkén a szőlőt. A szü-
ret után pár héttel összeszedett 
néhány fürtből ugyanis 26-os 
(!) mustfokot mértek...

A kékfrankosok közül a le-
ányvári, a Porkoláb-völgyi és a 
hidaspetrei területekről betakarí-
tott szőlő minősége is kiváló volt. 
Az utóbbi, prémium területen ta-
lálható termést elképesztő, 23-as 
mustfokkal szüretelték, de caber-
net franc szőlőt sem szedtek ko-
rábban 26-os mustfokkal. Az idei 
meleg év kedvezett a shiraznak 
is, a merlot-ból pedig a 2015-ben 
Magyarország Legjobb Vörösbo-
rának választott 2012-es Bodzás 
Válogatáshoz hasonló, nagy kali-
berű borok készülhetnek.

Vesztergombi Csaba összeg-
zésül elmondta: az idei évjára-
tot gyönyörűen érett, selymes 
taninnok jellemzik. A Veszter-
gombi Pincészet az idei termés 
50–60 százalékból prémium 
minőségű borokat készít majd, 
melyek másfél-két év érlelés 
után kerülhetnek forgalomba. 
A borász szerint a 2017-es az 
elmúlt két évtized legjobb év-
járatainak (2000-es, 2011-es és 
2012-es) sorába tartozik. 

 S. V.
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December 2-ai rejtvényünk megfejtése: Kosáryné Réz Lola, Selmeci diákok
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kolontár Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését december 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Benne élet volt, és az élet volt 
az emberek világossága.” 
 (János evangéliuma 1,4)
Hittanóra. Negyedik osztályos 
gyerekek. Mikulás napja. Bol-
dog, csalódott, szkeptikus és 
mindentudó arcok. S a gyermek 
kérdez, megmagyaráz, elbizony-
talanodik, csalódik, remény-
kedik... Délután szaloncukor a 
kézbe, mosolygós felnőtt szavak 
kíséretében: „A Jézuska tojta!”

Pillanatképek egy adventi nap-
ról – s mindegyik mögött egy-egy 
élet: gyermeki bizalom, csodavá-
rás, a titok misztikuma; szülői le-
lepleződés, a titok devalválódása; 
érteni és hinni akarás ereje; fény és 
sötétség – remény és bánat.

Minden adventi gyertya, így 
Karácsonyra várva, hirdeti, hogy 

„a sötétség szűnni kezd már…” (a 
Forrás zenekar kolinda éneke), 
mert az élet világossága megszü-
letett. Persze – mondják sokan –, 
minden évben megjelenik a kis-
jézuska, s hozza az ajándékokat. 

De hogy nem tud felnőni? Mi-
ért kivételezik? Ha úgyis tudjuk, 
hogy ő hozza a fenyőfát, miért 
árulják az utcákon és miért nem 
mutatja meg magát? Miért és 
hogyan? – kérdez a gyerek.

Miért? – kérdezem én is. Mi-
ért nem mondunk igazat? Talán 
azért, mert mi sem ismerjük? 
Talán azért, mert mi magunk is 
úgy, de úgy vágyjuk azt a csodát, 
azt a titkot, azt a valóságos erőt, 
amit befogadni félünk? Talán 
azért, mert a kisjézusra rá lehet 
fogni mindent… Miért? 

A gyermek vágyik a csodára 
– őszintén. A lelkünk vágyik a 
csodára – végtelenül. Ám a csa-
lódások (láttam anyát éjjel – de 
nem mondtam meg neki, hadd 
higgye, hogy hiszem!), a felnőt-
tek furcsa zavara, a való világ és 
sok-sok hideg fuvallat kisöpörte, 
begubózta, elfagyasztotta ezt az 
elemi szükségünket.

A lélek kiált a Lélek után, az 
Élet után. Mert az Élet, a Csoda 
itt van, közel van, körülvesz és 
átmelegít. A Szeretet nem hagyta 
el az emberi világot. A kis Jézus 
megszületett, de felnőtt és halálos 
hűséggel halt meg és támadt fel, 
hogy az élet ne legyen se mese, se 
távoli, se elérhetetlen. A Csoda 
– a szeretni tudás titka, ezernyi 
arca nem kuriózum, hanem va-

lóság, mely bevilágítja a sötét-
séget. Jézus hozza, adja ezt az 
ajándékot mindig – hol emberek 
által, hol csodák és titkok által, 
ezernyi színnel és dinamizmus-
sal, felfoghatatlan, de befogad-
ható ragyogással. Erre a titokra, 
csodára van szükségünk, nem 
pedig mesére. Akinek van bátor-
sága, engedje meg magának ezt a 
„luxust”, engedje be magába ezt 
a titkot, s bizony át fogja melegí-
teni, fénnyel fogja megtölteni ott 
benn a didergő lelket. Mert „Ben-
ne élet volt – és van – és az élet az 
emberek világossága.”

Áldott csodavárást kívánok! 
Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

A Szekszárdi Advent 2017. programja
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
December 13. (szerda) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Dalos ünnepvárás – Szekszárdi Szakképzési 

Centrum diákjai
•  „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Ala-

pítvány adventi zenés-verses műsora
•  Lelkedben él a karácsony” – Bognár Cecil in-

teraktív karácsonyvárója kicsikkel és nagyokkal
•  Adventi és karácsonyi kórusműveket, népénekek 

– Tolnai Katolikus templom kórusa
•  „Luca, Luca kitty-kotty…” a Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum dráma-játékos szakkörének bemutatója

•  Az Iberican Táncegyüttes boszorkánytánca
December 14. (csütörtök) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Karácsony a Comeniusszal – Comenius Általá-

nos Iskola verses-zenés műsora
•  Ma van Jézus születése – adventi dalok – Buko-

vinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
•  FITT Zumba Karácsony – Sági Ildikó vezetésével
•  Karácsonyi angyalok – Tücsök Zenés Színpad 

szólistáinak műsora
•  Német adventi és karácsonyi dalok – Mondschein 

Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
•  Karácsony küszöbén – I. Béla Gimnázium Ze-

neműhelyének műsora
•  Kutyás karácsonyváró játszóház a Csiga-Biga ala-

pítvány önkénteseivel és Ropival
December 15. (péntek) 17:00 – Béla király tér
Élő szeretet embertársainknak
•  Itt a tél! Itt az ünnep! – Szent József Iskolaközpont
•  Karácsonyvárás-regöléssel és verssel – Kajdacsi 

Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány
•  Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület – 

Fashion Dance tánccsoport műsora
•  FITT karácsonyi mozgáspercek Asztalos Adrival
•  Kovács Gergő karácsonyi műsora 
•  Interaktív kutyás karácsonyváró meglepetések-

kel a Szekszárdi Kutyamenhely lakói és önkén-
tesei közreműködésével 

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

Jegyár: 1.000,- Ft, 4 éves kor alatt 500,- Ft
December 17. (vasárnap) 17:00 – Művészetek Háza
• Énekeljünk vígörömmel! – Adventi nagykon-
cert és közös gyertyagyújtás a szekszárdi kóru-
sok részvételével. Közreműködnek: Mondschein 
Kórus Szekszárd, Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, 

Gagliarda Kamarakórus, Lozsányi Tamás és 
Francsics Ildikó. A belépés díjtalan!
December 17. (vasárnap) 17:00 – Béla király tér
•  Egyházi köszöntőt mond dr. Kaszó Gyula refor-

mátus lelkipásztor.
• Új Bojtorján koncert 
• 18:00 Adventi fényfestés – Night Projection
Fényfestés a Városházára ünnepi állóképekkel és 
animációval.
December 18. (hétfő) – Béla király tér
•  A versen, zenén át a lélekig – adventi köszöntő 

a „Csizmazia Alapítvány a jövő ígéretes gyerme-
keiért előadásában.

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

koncertje.
December 20. (szerda) 17:00 – Béla király tér
• Szekszárdi Muslinca Bordalkórus műsora
December 21. (csütörtök) 17:00 – Béla király tér
• Szent József Katolikus Iskola Betlehemi játéka
December 22. (péntek) 17:00 – Béla király tér
• Tücsök Zenés Színpad Adventi záró koncertje
December 27–30. 10:00 – 18.00 – Márványterem
•  Téli játszóház (nagyméretű fából készült ügyes-

ségi, készségfejlesztő és logikai játékok, kézmű-
ves foglalkozások)

•  10:30 – Ingyenes délelőtti matiné: karácsonyi 
filmek vetítése (minden nap 1–1 film)

• december 27. (szerda) – Égből pottyant Mikulás
• december 28. (csütörtök) – Énekelj!
• december 29. (péntek) – Balerina
• december 30. (szombat) – A Mikulás mentőakció
December 30. (szombat) 16:00 – Márványterem
•  Kölyökszilveszter – Mesekocsi Színház 

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

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 (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.)

A közmeghallgatásra 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 
Közgyűlése minden 

érdeklődő állampolgárt 
tisztelettel vár.

Ács Rezső s.k. polgármester

Kedves Olvasó!
Idei utolsó előtti
számunkat tartja 

a kezében.
Addig is kövesse velünk 

a szekszárdi 
eseményeket közösségi 

oldalunkon:
 www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap 

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
munkatársat keres

PARKOLÁSI CSOPORTVEZETŐ
pozícióba, szekszárdi munkahelyre,

teljes munkaidőbe 
(próbaidő: 3 hónap).

Elvárások:
• szakirányú műszaki végzettség,
•  rendszerszintű informatikai 

ismeretek,
•  vezetői készségek, önálló precíz 

munkavégzés, terhelhetőség.
Előnyök:

• szekszárdi lakhely,
•  hasonló területen szerzett 

tapasztalat.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyújta-
ni a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. cím-
re (postacím: 7101 Pf.: 115.). Továb-
bi infó: 74/510–422.

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

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
munkatársat keres

FŐKÖNYVELŐI pozícióba,
szekszárdi munkahelyre, teljes 

munkaidőben (próbaidő: 3 hónap)

Elvárások:
• felsőfokú számviteli végzettség,
• mérlegképes könyvelői regisztráció
•  3–5 év hasonló pozícióban szerzett

 tapasztalat,
•  vezetői készségek, önálló precíz 

munkavégzés, terhelhetőség.
Előnyök:

• Szekszárdi lakhely.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyújta-
ni a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. cím-
re (postacím: 7101 Pf.: 115.). Továb-
bi infó: 74/510–422.

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

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

Karácsonyi ünnepséget tart 2017. december 15-én (péntek) 
délelőtt 10:00 órakor Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatti 

irodaház nagytermében. 
Az ünnepségre sok szeretettel várjuk kedves tagtársainkat, 

családtagjaikat, együttműködő partnereinket és támogatóinkat.  
Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánunk 

a Szekszárdi Vasárnap munkatársainak, olvasóinak 
és minden segítőkész embertársunknak! 

VGYTME Elnöksége

„Egy óra belőlünk” – adventi hangverseny
2017. december 14. (csütörtök) 17:30 óra, 

Garay János Gimnázium díszterme.
Közreműködnek: Szücs Péter (10.A) és Tumpek Fanni 

(10.D) klarinét, Farkas Gréta (11.B) fuvola, Sándor Sebestyén 
Ábel (9.B) trombita, Lévai Barnabás (9.B) gordonka, Hajdú 
Bálint (9.A) citera, Szabados Balázs (10.A) zongora, Környei 

Attila gitár, Ferger Viktória Hanna (7. o.) vers. 
Kísér: Lozsányi Tamás orgonaművész. 

A műsort ismerteti: Ábrahám Bereniké (10.C). 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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FOTÓ: KISS ALBERT

(02903)

Hallgassa meg Ön is
Wolf József

teológiai előadását
2017. december 16. (szombat) 15:00 óra

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.
(Gospel Centrum rendezvényterem)

Minden érdeklődőt várunk!

ISTENISMERET

KARÁCSONYI 
ÁGYNEMŰ ÉS 

PAPLANVÁSÁR
Szekszárdon a

DOMINÓ irodaházban
(Mátyás király u. 4/c)

DECEMBER 13-án, szerdán 
08:00 – 13:00 óráig

• Pamut, krepp, fl anel, frotír, damaszt 
ágyneműk, lepedők, törölközők;
• párnák, párnahuzatok, plédek, 
ágytakarók, anginok, kötények, 

konyharuhák...
• Mosható téli műszálas paplanok: 

4.200,- Ft.
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

6.000,- Ft
• 3 részes paplangarnitúra 

(téli paplan+nagypárna+kispárna):
6.500,- Ft. 

Kétszemélyes paplan,
pléd is kapható!!(02910)

SPORTHÍREK
Futsal. Kétgólos sikert aratott 
az Agenta Girls Szekszárd FC 
NB I-es női futsal csapata a 
Miskolc ellen (4–2). A szek-
szárdiak találatait Ganczer, 
Buchmüller és a friss meny-
asszony Megyes Ágnes (2) 
szerezte, akinek vőlegénye a 
találkozó előtt, a kezdőkörben 
kérte meg a kezét. 

Kézilabda. Két győzelemmel 
erősítette meg pozícióját a kö-
zépmezőny élén a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női kézilabda 
csapata. A Fekete Gólyák előbb 
hazai pályán ütötték ki a Csur-

gót (31–13), az elmúlt hétvé-
gén pedig a második számú 
szombathelyi gárda otthonából 
hozták el a két pontot (31–37).

Kosárlabda. Szoros mérkő-
zésen győzött az Atomerőmű 
KSC Szekszárd NB I-es női 
kosárlabda csapata a DVTK 
Miskolc ellen. Bár a vendégek 
többször is vezettek, az utolsó 
negyedben az Erica McCall 
(17 pont, 7 lepattanó) vezérel-
te KSC bebiztosította szezon-
beli nyolcadik sikerét (59–55). 
Djokics Zseljko még veretlen 
gárdája az Európa Kupa egye-

nes kieséses fázisának első kö-
rében a hazai rivális Győrrel 
mérkőzik. Az első találkozót 
december 13-án játsszák, a 
visszavágót december 21-én 
rendezik Szekszárdon.

Labdarúgás. A 10. helyen te-
lel a Szekszárdi UFC NB III-
as labdarúgó csapata, miután 
idei utolsó találkozóján, hazai 
pályán 2–0-as vereséget szen-
vedett a bajnokaspiráns Ti-
szakécskétől. A szekszárdiak 
16 forduló után 5–5 győzelem 
és döntetlen mellett 6 vereség-
gel állnak.

Életműdíjjal ismerték el Szepesi József munkáját
Sportolói és edzői munkás-
ságnak elismeréseként a Ma-
gyar Cselgáncs Szövetség a 
Magyar Judóért-díj aranyfo-
kozatával tüntette ki Szepe-
si Józsefet, a szekszárdi OLC 
T-Trans Gemenc Judo Klub 
vezetőedzőjét.

A honi dzsúdóban adható leg-
magasabb elismeréssel – egy-
fajta életműdíjjal – kitüntetett 
szakember egy szűk elit tagja 
lett: Tolna megyéből csak az 
olimpiai- és világbajnok Kovács 
Antal, a világ- és Európa-bajnok 
Braun Ákos, valamint meste-
rük, Hangyási László érdemelte 
ki azt korábban. A Gemenc JK 
alapítója és vezetőedzője egy vi-
déki műhely szakmai munkáját 
irányítva, az utánpótlás-nevelés 
terén alkotott elismerésre méltót.

A jelekből ítélve sportági szö-
vetség illetékes bizottsága na-
gyon is odafigyel arra, mi folyik 
a „végeken” – például a Tartsay 
utcai edzőteremben. Szepesi Jó-
zsef, aki sportolói pályafutását az 
MTK-ban kezdte, majd a Hon-
védnál lett válogatott versenyző. 
Szekszárdra 1979-ben került, és 
nagy lelkesedéssel látott munká-
hoz. Az edzéseket látogatók szá-
ma csakhamar duplájára, majd 
triplájára nőtt, és jöttek az ered-
mények is. Az első magyar olim-

piai érmes cselgáncsozó, Tuncsik 
József hívására Paksra költözött, 
ám 1986-ban felhagyott az edzői 
munkával. Egy évtized elteltével 
tért vissza szeretett sportágához, 
amikor tizenéves fiát tréningezte 
a Szekszárdi Rendőr Judo Klub 
edzésein.

A kilencvenes évek bizony-
talanságában féltette  sportágát, 
annak jövőjét. Szerepvállalásá-
ban meghatározó volt az ered-
ményközpontú szemlélet: újra 
serdülő, ifjúsági, esetleg junior 
bajnokokat nevelni, és mögéjük 
fölzárkóztatni azokat, akik nél-
külözhetetlenek egy jó csapat-
bajnoki szerepléshez. A Gemenc 
JK-t 2001-ben alapította, és az 
eltelt másfél évtized alatt ver-
senyzői közel száz aranyat szállí-
tottak a diák, a serdülő és ifjúsági 
korosztályos bajnokságokról. A 
szakvezető rendkívül büszke, 
hogy csapatban is többször sike-
rült felállniuk a dobogó legfelső 
fokára. A „gemenceseknek” alig 
volt lyukas súlycsoportjuk, iga-
zolások nélkül, saját erőből arat-
tak óriási győzelmeket a pesti és 
vidéki nagy klubok ellen.

Hét-nyolc év komoly munká-
jának gyümölcseként érett be az 
1997-es „aranygeneráció”. Ács 
Balázs, Berlinger Gábor, Mátics 
András és Sárecz Márton szál-
lította az aranyakat és dobogós 

helyezéseket a hazai 
és nemzetközi 
versenyekről. A 
fiúk a dzsúdó 
révén barátokká 

váltak, s bár egyetemi tanul-
mányaik miatt elkerültek Szek-
szárdról, mégis rendszeresen 
visszajárnak. „Szepi bá” nem kis 
örömére továbbra is edzésben 
vannak, sőt a felnőtt versenye-

ken szekszárdi színekben 
indulnak...

A japán tanítómeste-
reket szinte mindenben 
követő, a szép, techni-
kás dzsúdóra feleskü-
dött szakember ezt 
tanította fiának, az 
időközben edzőnek 
állt Dávidnak is, de 

nagyon „egy húron pen-
dülnek” a klub munkájában 
fontos szerepet betöltő kol-
legájával, Patyi Károllyal is. 
Éppen ettől a szakmai néze-
tazonosság, a remek emberi 
kapcsolatok miatt „irigyelt” 
kis műhely a szekszárdi, aho-
vá a szülők szeretik levinni a 
gyerekeiket, ahol mindannyi-
an a közeljövő újabb sikereiért 
dolgoznak.

A díj mellett nagy elismerés 
Szepesi Józsefnek az a mina-
pi bejelentés, miszerint az új 
szövetségi kapitány, Pánczél 
Gábor – a lábtechnikák he-
lyes oktatására – módszertani 
műhelynek jelölte a szekszárdi 
klubot. 

 B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
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 10., vasárnap
14:30 –  Mikulás karácsonyra
17:00 –  Paddington 2.
19:00 –  A viszkis
December 11., hétfő
17:00 –  Paddington 2.
19:30 –  Rossz anyák  

karácsonya
December 12., kedd
17:00 –  Paddington 2.
19:30 –  Rossz anyák  

karácsonya
December 13., szerda
17:00 –  Paddington 2.
19:30 –  Rossz anyák  

karácsonya
December 14., csütörtök
14:30 –  Legeslegjobb cimborák 

– Állati buli

16:30 –  Star Wars: Az utolsó 
jedik 3D

19:30 –  Star wars: Az utolsó 
jedik 2D

December 15., péntek
14:30 –  Legeslegjobb cimborák 

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

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

jedik 2D
December 16., szombat
14:30 –  Legeslegjobb cimborák 

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

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

jedik 2D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 10. (vasárnap) 17:00  
– Művészetek Háza
Magyar kórusok napja

Ünnepi Hangverseny a 
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes szerve-
zésében. Megemlékezés Ko-
dály Zoltán születésének 135. 
évfordulóján. Közreműködők: 
Kaposvári Zenekedvelők Kó-
rusa (karnagy: dr. Kerekesné 
Pytel Anna), Kaposvári Refor-
mátus Kórus, Tinódi Vegyes-
kar Szigetvár (Vuskics Anett), 
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes (Nasz-
ladi Judit). A belépés díjtalan!

December 13. (szerda) 17:00  
– Művészetek Háza
Reformáció 500

A Biblia nem mindenkié 
című könyv bemutatója. A 
Reformáció 500. évfordulója 
tiszteletére indított kiállítás-so-
rozat által felvetett kérdésekről, 
a kötetről a 22 szerzőből ketten 
beszélgetnek ezen az estén: 
Horváth Gergely rádiós műsor-
vezető, író, és Kókai-Nagy Vik-
tor teológus, egyetemi tanár. 

A belépés díjtalan.
 
December 14. (csütörtök) 
18:00 – Csatár terem
Író-olvasó találkozó Tompa 
Andreával

Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében jön létre. 

A belépés díjtalan.

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

A Tücsök Zenés Színpad ha-
gyományos adventi koncertje. 
Művészeti vezető: Béresné 
Kollár Éva. A belépés díjtalan!

December 16. (szombat) 10:30
– Csatár terem
Könyvbemutató

Dr. Papp István Csongor: 
Szeretve lenni – Nő és férfi 
kapcsolatának kultúrájáról. 
Közreműködik: Németh Judit 
előadóművész.

December 17. (vasárnap) 
09:00 –13:00 – Márványterem
Karácsonyi kincsesház

Kézműves foglalkozások , 
karácsonyi díszek, ajándékok 
készítése, angyalhajfonás,
mézeskalács sütés és díszítés, 
gyermekjátszó, arcfestés
10:00 A Csizmazia Alapítvány 
karácsonyváró műsora.
11:00 Menjünk együtt Betle-
hembe! – Mesekocsi Színház 
mesejátéka. A belépőjegy mellé 
tombolajegyet adunk ajándék-
ba! Belépődíj: 1.000,- Ft/fő, 4 
éves kor alatt 500 Ft/fő.
 
December 17. (vasárnap) 17:00  
– Művészetek Háza
Énekeljünk vígörömmel!

A hagyományteremtő ad-
venti hangversenyen közre-
működnek: Francsics Ildikó 
énekművész, a Gagliarda Ka-
marakórus (karnagy: dr. Sza-
bó Szabolcs), a Liszt Ferenc 
Pedagógus Kórus (Simon 
Péter), Lozsányi Tamás orgo-
naművész és a „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Kórus (vezényel: Molnár 
Márta, harmonikán kísér: Kel-
ler Antal és Dobó Péter). 

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

Kisiskolás bérlet II. előadás, 
Nektár Színház. Karácsony 
estéjén a testvérpár – Mari-
ka és Frici – izgatottan várják 
az ajándékokat. Legfőképp 
keresztapjuk meglepetésére 
kíváncsiak, hiszen ő minden 
évben valami különlegességgel 
kedveskedik nekik. Most sincs 
ez másképp: a Diótörő érkezik. 
A bábu a mese szabályai sze-
rint életre kel és Marika kép-
zeletében álmai Hercegévé vá-
lik. Megküzd az Egérkirállyal, 
majd a fináléban Ferdinánd 
személyében belép az ajtón. 
Az előadásban Csajkovszkij 
azonos című balett szvitjének 
zenéje csendül fel. E. T. A. 
Hoffmann azonos című meséje 
alapján írta: Borbély Viktória. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

December 19. (kedd) 10:00 – 14:30  
– Színházterem
Diótörő – zenés mesejáték
Óvodás bérlet II. előadás/Ki-
siskolás PLUSZ bérlet II. előa-
dás. Jegyár: 1.000,- Ft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Babits Mihály Kulturális Központot működtető Szekszárdi Köz-
művelődési Szolgáltató Kft. állást hirdet rendezvény technikus 
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra), határozatlan 
idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő).
A munkavégzés helye: Babits Mihály Kulturális Központ; Szek-
szárd, Szent I. tér 10. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, érettségi és/vagy villanyszerelő szakmun-
kás végzettség, technikusi munkakörben szerzett 1 éves szakmai 
tapasztalat.
A jelentkezéshez csatolni kell: a pályázó fényképes szakmai ön-
életrajzát, az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat máso-
latát és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A jelentkezés 2017. december 15-ig nyújtható be a Babits Mihály 
Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) címen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni: rendezvény technikus. Az állás 
2018. január 2-től tölthető be.

„AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA EGY 
CIPŐSDOBOZNYI SZERETETET!”
Karácsonyi ajándékgyűjtés a Babits 
Mihály Kulturális Központban
Csatlakozzon idén Ön is és próbálja ki, 
mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban! 
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 Humánszol-
gáltató 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!

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy
PARRAG FERENC

életének 88. és házasságának 
64. évében türelemmel viselt 

hosszú betegség után
2017. november 29-én elhunyt.

Drága halottunk földi 
maradványait 

2017. december 15-én 
11 órakor a református egyház 

szertartása szerint helyezzük 
örök nyugalomba

a szekszárdi újvárosi temetőben.
Kérjük, részvétüket egy szál 

virággal fejezzék ki.
EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN 

ŐRIZZÜK!
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik utolsó 
útjára elkísérik.

 Gyászoló család
(02908)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (02885)

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
szeretettel meghívja a 

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
adventi hangversenyére

2017. december 12-én, kedden 15:00 órára
a megyei múzeum könyvtártermébe

(7100 Szekszárd, Szent I. tér 26.)
Karnagy: Simon Péter

Frissen vágott fenyőfa árusítása kedvező áron, 
december 13-tól Szekszárdon, a Wesselényi 
utcában. Ha tavaly a Penny Marketnél vásárolt 

fenyőfát és meg volt elégedve, 
idén keressen minket a SZÜV-nél! 

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

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

EZÜSTFENYŐ, LUCFENYŐ, NORMAND FENYŐ

(0
29

09
)



2017. december 10.16

Trend Minőség Szakértelem

Készüljön velünk
a karácsonyra!!!

Karácsonyi méteráru széles választékban! 
Karácsonyi terítők, díszpárnák, plédek.

December 9–10. (szombat – vasárnap)
10% kedvezmény.

December 16-17. (szombat – vasárnap)
15% kedvezmény.

Az akció csak a készleten lévő termékekre vonatkozik.

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 • szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. • Telefon: +36–74/312–234 9 facebook.com/fuggonyvilag
(02896)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(02890)

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02883)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02888)

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

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(02882)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

December 11. (hétfő), 09:00 – 16:00 óráig.


