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→ 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kerekasztal
December 3. a fogyatékos em-
berek nemzetközi napja. Az 
alkalomból kerekasztal beszél-
getést tartottak a Tolna megyé-
ben működő, fogyatékkal élő 
emberek érdekképviseletét el-
látó egyesületek vezetői Szek-
szárdon.
 → 3. oldal

Omega-bor
Két zenei elkötelezettséggel 
bíró szekszárdi borász és az 
Omega zenekar jó bort kedve-
lő tagjainak együttműködésé-
ben született meg az együttes 
következő (utolsó?) albumá-
nak címét viselő vörösbor, a 
Testamentum.
 → 7. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

Szekszárdi Advent

2018. december 2–23-ig
Béla király tér

→ Aktuális program a 10. oldal
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A klímakör elismerése
Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) a 
magyarországi éghajlatvál-
tozással kapcsolatos nemzeti 
jelentés elkészítését indította 
el egy hazai klímacsúcsnak is 
beillő, fővárosi nyitókonferen-
ciával, melyre az ország 3150 
települése közül csak Szek-
szárd város önkormányzatát 
hívták meg.

A konferencia célja az éghaj-
latváltozással foglalkozó hazai 
kutatók és tudományos műhe-
lyek munkásságának feltérké-

pezése, a kapcsolatteremtési 
lehetőségek biztosítása, a tájé-
koztatás a nemzeti jelentéssel 
kapcsolatos elképzelésekről.

A tudományos élet képvise-
lőinek előadását a döntésho-
zók képviselőinek beszámolói 
követték. Ebben a szekcióban 
tartott lendületes előadást Kő-
vári László, a szekszárdi köz-
gyűlés Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságának elnöke a Szek-
szárdi Klímakör elmúlt 10 évi 
tevékenységéről.

 SZV

NÉVNAP–TÁR
December 9. (vasárnap) – 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.

December 10. (hétfő) – 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. (kedd) – Árpád
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.

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

December 13. (csütörtök) – 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. (péntek) – Szilárda, Szilárd
Szilárda: latin eredetű; jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
Szilárd: a Konstantin magyarító lefordítása.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 9.
(vasárnap)

December 10.
(hétfő)

December 11.
(kedd)

December 12.
(szerda)

December 13.
(csütörtök)

December 14.
(péntek)

December 15.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap 
max. 10o , min. 1o

zápor | kb. 1 mm eső | hidegfront
erős széllel 
max. 8o , min. 2o

hózápor | szeles nap 
max. 4o , min. -3o

erősen felhős | szeles nap 
max. 4o , min. -5o

erősen felhős
max. 3o , min. -4o

havas eső
max. 4o , min. -4o

havas eső
max. 4o , min. -3o
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Kerekasztal beszélgetés a fogyatékkal élők helyzetéről
December 3. a fogyatékos 
emberek nemzetközi napja. 
Az alkalomból közös kere-
kasztal beszélgetést tartottak 
a Tolna megyében működő, 
fogyatékkal élő emberek ér-
dekképviseletét ellátó egye-
sületek vezetői Szekszárdon. 
A rendezvény célja elsősor-
ban az volt, hogy ráirányítsa 
az emberek figyelmét a fo-
gyatékkal élők helyzetére.

Kovács Lászlóné, a szervező 
Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesületének elnöke 
elmondta, megyénkben mint-
egy 3600 fogyatékkal élő ember 
van, aki fogyatékossága okán tá-
mogatást is kap. Közülük 1900 
a gyengénlátók, illetve vakok 
száma, míg a fennmaradó 1700 
ember a hallássérültek, értel-
mileg akadályozottak és moz-
gáskorlátozottak közül kerül ki.

Tudatta, az egyesület az orszá-
gos szervezet által nyújtott támo-
gatás mellett az adományokból 
és pályázatokból befolyó pénzből 
nem csak a működését finanszí-
rozza, de különböző módokon 
próbálnak segíteni tagtársai-
kon. Többek között szabadidős 
programokat szerveznek, vagy 
a mindennapi életüket meg-
könnyítő eszközöket szereznek 
be számukra. Az elnök szerint 
rendkívül fontos az is, hogy se-
gítsék a vakok és gyengénlátók 
munkához, szakmához jutását. 
Hozzátette, lényeges, hogy a 
látássérült fiatalok jó szakmát 
válasszanak, hogy később ne 
segélyekből kelljen tengődniük, 
hanem fizetésből élő adófizető 
polgárok legyenek.

Kovács Lászlóné arról is szólt, 
hogy Tolna megyében mintegy 
450 munkaképes korú vak em-
ber él, közülük pedig mintegy 
kétszázan dolgoznak, ami jobb 
az országos átlagnál. Hozzá-
fűzte ez nagyrészt a különféle 
munkába állást segítő tanfolya-
moknak, az összefogásnak és az 
egyesület munkáltatókkal való 
jó kapcsolatának köszönhető. 
Az elnök azt is elmondta, hogy 
nagy könnyebbséget jelent szá-

mukra, hogy a vakok és gyen-
génlátók mindennapjait meg-
könnyítő eszközökhöz készült 
speciális szoftvereket ingyen 
tudnak letölteni.

Várady Zsuzsanna, a Siketek 
és Nagyothallók Országos Szö-
vetsége (SINOSZ) Tolna Megyei 
Tagszervezetének szakmai veze-
tője tudatta, a lakosság mintegy 
15 százaléka tartozik a hallássé-
rültek, siketek közé. Ám ehhez 
képest a Tolna megyei szervezet 
tagsága csak mintegy 300 főt 
számlál. Tudatta, ebben nagy 
mértékben közrejátszik, hogy a 
legtöbben idős korukra válnak 
hallássérültté és közülük sokan 
nem hajlandók elfogadni hely-
zetüket.

A SINOSZ megyei tagszerve-
zetének szakmai vezetője arról 
is beszámolt, hogy forráshiány-
nyal küzdenek. Mint azt rész-
letezte, miután 2017-ben – a 
korábban önállóan működő 
megyei szervezet – a működési 
költségek biztosítása érdekében 
ismét az országos alapszerve-
zet tagja lett, azóta a működési 
költségeik biztosítottak. Ám, 
mint kiemelte, ezen felül alig, 
vagy egyáltalán nem marad 
lehetőségük olyan projektek ki-
vitelezésére, melyek előrelépést 
jelenthetnének.

Dr. Garay Zoltánné, az Értel-
mi Fejlődésükben Akadályo-
zottak (ÉFOÉSZ) Tolna Megyei 
Közhasznú Szervezete vezetője 
elsőként arról szólt, hogy sajnos 

rendkívül alacsony a munkáju-
kat segítő önkéntesek száma. 
Hozzátette, a meglévő önkénte-
sek maguk is értelmileg sérül-
tek, így korlátozott azon tevé-
kenységek köre, amit el tudnak 
végezni. Mégis, mivel az állami 
támogatás annyira kevés, a szer-
vezet az ő segítségüknek és a 
szekszárdi önkormányzat anya-
gi támogatásának köszönheti, 
hogy még működik.

A szervezet vezetője – aki im-
már 40 éve foglalkozik értelmi-
leg akadályozottakkal – arról is 
szólt, hogy lassan átadná a sta-
fétát, de nincs, aki azt átvállalná. 
Mint mondta, szükségük lenne 
legalább egy olyan segítőre, 
aki mellékállásban foglalkozik 
a szervezet dolgaival, hogy ő 
maga csak a szakmai teendőkre 
koncentrálhasson.

Dr. Garay Zoltánné meg-
említette, az értelmileg akadá-
lyozottak valós számáról sincs 
megbízható adat. Komoly prob-
lémának nevezte azt is, hogy a 
tagságukat adók rendkívül szét-
szórva, jellemzően kisebb tele-
püléseken élnek családokban 
és intézményekben. Ezért aztán 
nehéz rendszeresen eljutni hoz-
zájuk és kevés program van a 
számukra a közvetlen környeze-
tükben. Hozzátette, a különféle 
programokon való részvétel, 
szocializálódás sokat segíthetne 
ezeknek az embereknek.

Az ÉFOÉSZ megyei vezetője 
szerint speciális lakásotthonok 

építése javíthatna a helyzeten. 
Ezzel kapcsolatosan felidéz-
te a Tolnanémediben tartott 
– az alacsony részvétel miatt 
érvénytelen – népszavazást, 
melyet helyi lakosok kezdemé-
nyeztek annak érdekében, hogy 
a településen ne létesülhesse-
nek – a belecskai Mechwart 
András Otthon fogyatékkal 
élő lakóit befogadó – lakásott-
honok. Dr. Garay Zoltánné 
hangsúlyozta, a lakásotthonok 
építését nem előzte meg kellő 
mértékű előkészítő munka, 
ezért történhetett meg, hogy 
népszavazást kezdeményeztek 
az otthonok létesítésére. Hoz-
zátette, azóta már változóban 
van a kérdés megítélése Tolna-
némediben.

A kerekasztal beszélgetés 
résztvevői szerint több össze-
fogásra volna szükség a külön-
böző fogyatékosságokkal élőket 
tömörítő megyei szervezetek 
között, hogy jobban érvényesít-
hessék érdekeiket.

Dr. Haag Éva, Szekszárd pol-
gármestere kiemelte, fontosak 
az ehhez hasonló szűk körű 
beszélgetések, ahol az érintet-
tek megoszthatják problémái-
kat és szólhatnak a jogszabályi 
változásokról is. Elmondta, a 
szekszárdi önkormányzat jó 
kapcsolatot ápol az érintett ci-
vil szervezetekkel, akik jelzésire 
nagyban számítanak is.

Dr. Haag Éva hangsúlyozta, 
a következő években Szekszár-
don várható nagyberuházások – 
mint az épülő sportuszoda, vagy 
a tervezett tudásközpont és új 
sportcsarnok – megvalósításá-
nál is számítanak véleményükre, 
segítségükre annak érdekében, 
hogy a létesítmények szolgáltatá-
sai bárki számára akadálytalanul 
elérhetők legyenek.

Az alpolgármester jelezte, az 
önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten továbbra is igyekszik 
anyagiakkal és a rendezvények 
megtartásában való segítség-
nyújtással támogatni a fogya-
tékkal élőket segítő civil szer-
vezeteket. 

 Forrás: kadarka.net

Három szekszárdi
a TOP15 újbor között

A Magyarország Legjobb Újbo-
ra borversenyt a XV. Magyaror-
szági Újbor és Sajt Fesztivál ré-
szeként tartották meg – mondta 
el Ferenc Vilmos főszervező. 
Hozzátette, a közel négyszáz 
benevezett újbort közel ötven 
fiatal borász mustrálta.

Idén 15 éves a fesztivál, ezért 
a jubileumra való tekintettel a 
legjobb 15 bor nyerte el a Ma-
gyarország Legjobb Újbora cí-
met. Az ünnepélyes eredmény-

hirdetést a XV. Magyarországi 
Újbor és Sajt Fesztivál keretén 
belül tartották meg Budapes-
ten, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban.

A legjobb tizenöt újbor közé 
három szekszárdi pincészet 
egy-egy bora, így a Prantner 
Pince szekszárdi rozéja, a Lajver 
Borház szekszárdi rose cuvée-je 
és a Takler Pincészet szekszárdi 
pinot noir rose-ja is bekerült.

 Forrás: kadarka.net

Ne megszokásból vezessünk!
Bizonyára mindannyian hal-
lottuk már a címben szereplő 
felszólítást elhangozni tévé- 
vagy rádióműsorokban ren-
dőrök, szakemberek szájából. 
Baleset megelőzési szem-
pontból bizony rendkívül fon-
tos, hogy járművezetőként, 
vagy gyalogosként ne a rutint 
követve közlekedjünk, hanem 
minden esetben figyeljünk a 
forgalom rendjét szabályozó 
táblákra, jelzésekre.

Ne megszokásból vezessünk, 
mert előfordulhat, hogy az ut-
cát, amelyen immár két évtizede 
heti rendszerességgel közleke-
dünk, egyirányúsították. A ke-
reszteződésben, ahol „mindig 
is” elsőbbségünk volt, egyenran-
gú utak találkozásaként már a 
jobb kéz szabály érvényes... Az 
ilyen és hasonló változ(tat)ások 

általában a balesetek megelőzé-
se érdekében születnek, de arra 
is akad példa, hogy a forgalom 
gyorsítása a cél. Ilyenről adha-
tunk most hírt.

A Mészáros Lázás utca és a 
Hunyadi utca kereszteződésében 
rendszeresek a délutáni, munka- 
és iskolaidő utáni dugók. A me-
gyei múzeum mellett feltorlódó 
kocsisor vége nem ritkán a Ge-
menc Hotelnél áll. A várakozási 
idő csökkentése érdekében – a 
város Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottságának döntésének megfe-
lelően – az eddig balra, a vasút 
felé kanyarodó belső sávból is 
lehet egyenesen tovább haladni 
a Holub utca felé. Ezt tábla és út-
burkolati festés is jelzi – tudtuk 
meg Máté Péter polgármesteri 
tanácsostól, a bizottság tagjától. 
Éljünk a lehetőséggel! Ne vezes-
sünk megszokásból!   SZV
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Premium
Hamuporszívó

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

Premium Home
Nedves-száraz porszívó

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

(03864)

Merjünk szeretni és szeretetet elfogadni
Asztalosné Marosi Marianna, 
az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület alapító 
tagja érdemelte ki 2018-ban 
az Év Tolna Megyei Önkénte-
sének járó elismerést.

Nem véletlen, hogy az adventi 
időszakra esik az év megyei ön-
kéntesének díjátadója. Ebben 
az időszakban jobban feltűnnek 
az önkéntesek, hiszen megsza-
porodnak az adománygyűjtési 
akciók – emlékeztetett dr. Haag 
Éva arra, milyen fontos munkát 
végeznek az önzetlenül segítők. A 
kulturális központban december 
4-én megtartott rendezvényen 
Szekszárd alpolgármestere el-
mondta, manapság nem jellem-
ző, hogy könnyen adnánk szere-
tetet, de nehezen is fogadunk el. 
Az önkéntesek ellenben ezt teszik 
nap, mint nap, s közben arra sar-
kallnak bennünket is: merjünk 
szeretni és szeretetet elfogadni. 
Dr. Haag Éva azt kívánta az ad-
venti időszakra, hogy mindenki 
annyi szeretetet gyűjtsön össze, 
ami kitart az újévben, és adjunk 
ebből minél több embernek.

A Lakható Szekszárdért Köz-
hasznú Egyesület elnöke, Réger 
Balázs köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik az egyesület 
égisze alatt működő Tolna Me-
gyei Család, Esélyteremtő és Ön-
kéntes Ház tevékenysége során 

partnereik. Elmondta, lényeges, 
hogy rászoruló embertársaink 
életét színesebbé tegyük, ezért 
őket az alapszolgáltatásokhoz 
való minél gördülékenyebb hoz-
záférésükben is segíteni kell.

Az önkéntesség a levegőt jelenti 
a demokrácia számára, az önkén-
tesek szabadon gyarapíthatják a 
közjót – erről már Kővári Ildikó, 
az Új Nemzedék Közösségi Tér 
szekszárdi irodavezetője szólt, 
idézve Navracsics Tibor korábbi 
igazságügyi miniszter szavait. A 
fiatalok önkéntességbe történő 
bevonása kapcsán nyomatéko-
sította, be kell vezetni őket a kö-
zösségi szolgálat világába, annak 
érdekében, hogy ne csak kapni, de 
adni is tudjanak. 

A 2018-as év megyei önkénte-
sének Asztalosné Marosi Marian-
nát, az Esőmanók Tolna Megyei 

Autistákért Egyesület egyik ala-
pítóját, vezetőségi tagját választot-
ták. A kitüntetett gyógypedagó-
gus, 16 éve foglalkozik autizmus 
spektrum zavar /ASD/ állapotú, 
különleges gondozást igénylő 
gyermekekkel és családjaikkal. A 
díjazott úgy látja, tevékenysége 
szeretet nélkül nem működik, de 
a visszajelzések is rendkívül fonto-
sak. „Ha egy-egy családnak segí-
teni tudtam, az nagyon jó érzéssel 
tölt el” – nyilatkozta Asztalosné 
Marosi Marianna az állófogadás-
sal zárult ceremónián.

Az Év Tolna Megyei Önkéntese 
elismerést a tavalyi díjazott, Janó 
Attiláné nyújtotta át, míg dr. Haag 
Évától elismerő oklevelet vehetett 
át a kitüntetett. A díjátadón elis-
merő oklevelet kapott Takács Já-
nos Tamásné, Domokos Lőrinc-
né és Rittinger Antal.   Gy. L.

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

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

Az élet kenyere
A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal és a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum által közösen szerve-
zett Vármegyeházi Esték soro-
zat következő rendezvényén dr. 
Udvardy György megyéspüpök 
tart előadást „Eucharisztia – 
az élet kenyere” címmel 2018. 
december 10-én, hétfőn 17:00 
órakor a Vármegyeháza dísz-
termében. A belépés díjtalan.

Az előadás előtt 1 órával in-
gyenes tárlatvezetést tartanak a 
megyei múzeum vármegyeházi 
kiállítótermében.

Szekszárdi Advent: karácsonyig tart a rendezvénysorozat
Ünnepi fényekbe öltözött 
advent első vasárnapján a 
Béla király tér, ahol a Szent 
József Iskolaközpont diákja-
inak pásztorjátéka nyitotta 
meg a december 23-ig tartó 
Szekszárdi Advent program-
sorozatot.

A jelmezekbe öltözött kisdiákok 
hangulatos műsorral mutatták 
be a kis Jézus világra jöttét, se-
gítve az ünnepi időszakra való 
ráhangolódást.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármesterének szavai szerint a 
katolikus iskola műsora segít 
abban, hogy túllépjünk a hét-
köznapokon és úgy éljük meg 
az adventet, ahogy azt valóban 
meg kell élni. Mint mondta, 
az advent első vasárnapja egy 

olyan időszak kezdete, amikor 
felkészülünk a karácsonyra, 
várjuk az Úr eljövetelét. Hozzá-
tette, a hétköznapokon általá-
ban mindenki siet, de kellenek 
olyan időszakok, amikor egy ki-
csit megállunk, magunkba né-
zünk, és lelkileg megpróbálunk 
feltöltődni. Az advent pedig le-
hetőséget biztosít erre.

A városvezető kiemelte, fon-
tos, hogy a családoknak lehető-
sége legyen együtt töltekezni, jól 
érezni magukat, ezért az adventi 
rendezvénysorozattal szeretné-
nek számukra erre alkalmas 
programokat, kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani. Hozzá-
fűzte, a következő hetekben a 

Béla király téren és a Babits Mi-
hály Kulturális központban ren-
geteg olyan esemény, program 
lesz, melyet a családokra, főként 
gyermekekre gondolva állítot-
tak össze. Mint a polgármester 
fogalmazott, ezek a programok 

lehetőséget biztosítanak az ad-
vent megélésére.

Ács Rezső azt kívánta, hogy a 
következő három hétben min-
denki legyen többet családjával 
és kicsit jobban figyeljen oda 
embertársaira, kiváltképp azok-
ra, akiknek ebben az időszak-
ban még nehezebb. Hozzátette, 
az önkormányzat is sok olyan 
ajándékozási akciót szervez, 
mellyel a nélkülözők számá-
ra szeretné szebbé tenni ezt az 
időszakot.

Zárásként arról szólt, miként 
az önkormányzat számára fon-
tos ez az időszak, úgy a családok 
számára is, amit a megnyitón 
résztvevők száma is jelez.

A városvezető köszöntője 
után a Szent József Iskolaköz-
pont tanulói együtt számoltak 
vissza a polgármesterrel, majd 
felgyúltak az ünnepi fények a 
színpad mellett álló méretes ka-
rácsonyfán, melyet a szokások-
hoz híven az idén is egy helyi 
polgár ajánlott fel.

Kovács Ferenc római katoli-
kus lelkész köszöntőjében el-
mondta, advent első vasárnap-
ján megkezdődik az új egyházi 
év és a templomokban, ottho-
nokban elhelyezik az adventi 
koszorút, melyen meggyújtják 
az első gyertyát. Tudatta, az 
advent a latin „adventus do-
mini” kifejezésből származik, 
jelentése az Úr eljövetele, maga 
az adventi időszak pedig az Úr 
kegyelemhozó eljövetelére való 
felkészülés időszaka. Hozzátet-
te, fontos, hogy emlékezzünk 
az ünnep igazi jelentőségére, 
hogy amikor majd beköszönt a 
karácsony ünnepe, akkor tiszta 
szívvel tudjunk örülni egymás-
nak és annak, hogy Istenhez 
tartozunk, hiszen a karácsony 
Jézus születéséről szól.

A lelkész arra biztatott, hogy 
foglalkozzunk többet Isten dol-
gaival, ismerjük meg azt, akit 
várunk, vagyis Jézust. Szintén 
arra biztatott, törekedjünk arra, 
hogy az adventi időszak meg-
hozza a lelki békét, a megújulást 
és éreztessük embertársainkkal, 
hogy szeretjük őket, illetve Is-
tennel, hogy hozzá tartozunk.

A megnyitó után a Buborék 
Együttes adott gyermekkoncer-
tet a Béla király téren, ahol ezt 

követően fényfestést tartottak, 
melynek részeként animációkat 
vetítettek ki a városháza hom-
lokzatára.

A Szekszárdi Advent első he-
tében az érdeklődők a Béla ki-
rály téri színpadon láthatták a 
Garay iskolások karácsonyváró 
műsorát (felkészítő tanár: Hef-
ner Edit), fellépett a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesü-
lete és bordalaival a Muslin-
ca Férfikórus is. Csütörtökön 
megérkezett a Mikulás, és a 
Prima-díjas Holló együttes téli 
ünnepekre készített Ajándék 
című jelmezes, interaktív kon-
certtel kedveskedett a gyere-
keknek. Pénteken „Élő szeretet 
embertársainknak” című prog-
ramfolyamban közreműködött 
többek között a Babits Mihály 

Általános Iskola csoportja, 
az „Ifjú szív” Magyarorszá-
gi Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes, a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és 
TEGYESZ 1. számú Gyerme-
kotthon lakói és a Tücsök Ze-
nés Színpad gyermekcsoportja.

A Szekszárdi Advent látoga-
tóit kézműves, kirakodó vásár 
(kerámia, mézeskalács, bőrdí-
szmű, kézzel készített csokolá-
dé, gyertya, könyv és fajátékok), 
vásári étkesek kínálata (kemen-
cés lángos, forró tea, forralt bor, 
kürtös kalács, sült gesztenye), a 
gyerekeket népi fajátékok (kör-
hinta, hordólovaglás, gólyaláb, 
horgászat) várják.   S. V.
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A ma agrártanulóinak kell választ találni a jövő kihívásaira
A november utolsó szombat-
ján a palánki Csapó Dániel 
középiskolában megtartott 
első megyei Gazdász Bál fő-
védnöke, vendége volt dr. 
Nagy István agrárminiszter. 
A tárcavezető Horváth Ist-
ván országgyűlési képviselő 
meghívására érkezett Szek-
szárdra, és az est előtt vála-
szolt lapunk kérdéseire.

– Miniszter úr! Milyen éven van 
túl a magyar mezőgazdaság?

– Azt hiszem, van mire büsz-
kének lenni. Nagyon komoly 
munka és nehéz időszak áll 
mögöttünk, de az eredmények 
szépen javulnak: a magyar me-
zőgazdaság teljesítmény-nö-
vekedése európai viszonylat-
ban dobogós helyen van. A 
mennyiségi mutatóink erős 
emelkedést mutatnak, de amin 
mindenképpen javítanunk 
kell, az a jövedelmezőség. Az 
egy hektáron megtermelhető 
jövedelem „mennyiségében” 
ugyanis mintegy 40 százalékkal 
elmaradunk az uniós országok 
átlagától.

– Mire vezethető ez vissza?
– A feldolgozóipar nem lé-

tezik, vagy nagyon gyenge 
lábakon áll ma hazánkban. A 

rendszerváltás idején a jól mű-
ködő élelmiszeripari (konzerv, 
növényi olaj, cukor) cégeket 
privatizálták. A külföldi befek-
tetők nem modernizálták, ha-
nem bezárták ezeket a termelő 
üzemeket – tulajdonképpen 
piacot vásároltak. A helyze-
tet súlyosbította a szocialista 
kormány elhibázott döntése az 
első uniós ciklus támogatása-
inak felhasználásáról. Ennek 
nagy részét ugyanis szociális 
felzárkóztatásra és nem gaz-
dasági fejlesztésre fordították. 
A magyar mezőgazdaságnak 
mélyről kellett „újrakezdenie”, 
ám az elmúlt évek kormányza-
ti intézkedéseinek és gazdáink 
kitartó, szorgalmas munkájá-

nak köszönhetően ma az ag-
rárium is hozzájárult a magyar 
gazdaság 5 százalékos növeke-
déséhez.

– A jövedelmezőség javítá-
sában fontos a magyar föld a 
termőképességének növelése 
is. Az elmúlt ötven évben 90 
százalékkal esett vissza a talaj-
ban lévő mikroorganizmusok 
száma. A szerves tápanyagok 
pótlását el kell végezni annak 
érdekében, hogy a magyar föld 
termőképessége ismét növe-
kedjen. Kardinális kérdés, hogy 
növeljük az öntözéses területek 
arányát. A fejlesztéshez a kor-
mányzat 2020 és 2030 között 
évente 17 milliárd forintot 
biztosít. Öntözni nemcsak ku-
takból lehet, a felszín feletti 
vizeket, a csapadékot is hasz-
nosítani kell. A csatornák kar-
bantartásával a mostani 80–85 
ezer hektár helyett 220–230 
ezer hektárt lehetne öntözni.

– Milyen feladatok várnak a 
minisztériumra?

– Az agrárkormányzatnak 
nagyon fontos feladata a ge-
nerációváltás segítése. Minden 
fórumon, s így most Szekszár-
don is, azt erősítem az agrár-
pályát választó fiatalokban, 
hogy jól döntöttek. A jövő 

kihívásaira nekik kell megta-
lálniuk a választ. Tudjuk jól, 
hogy a Föld népessége 2050-re 
9 milliárdra nő, 70 százalékkal 
több élelmiszerre lesz szükség 
úgy, hogy a klímaválság miatt 
harmadannyi termőterület és 
40 százalékkal kevesebb ivóvíz 
áll majd rendelkezésre. Ezekre 
fejlesztésekkel, digitalizációval, 
precíziós gazdálkodással lehet 
megtalálni a választ.

– Mit üzen a szekszárdi méhé-
szeknek?

– A magyar méz a minőségét 
tekintve a legfelső kategóriába 
tartozik a világon, összefogás-
sal jelentősen nőhetne az ága-
zat jövedelemtermelő képes-
sége. Már nem fenntartható, 
hogy a megtermelt méz nagy 
részét hordós kiszerelésben 
adják el. A méhészeknek meg 
kell mutatniuk, hogy a terme-
lésben és az értékesítésben is 
közösen tudnak előre lépni. Az 
ágazat kihívása a méhcsaládok 
számának csökkenése és az 
önbeporzó napraforgók terje-
dése. A méhpusztulás ütemét 
látva csak idő kérdése, hogy 
Magyarország legyen az a hely, 
ahol a legsűrűbb a méhpopulá-
ció Európában.  

 - fl -

Palackban már létezik az Omega Testamentum
Két zenei elkötelezettséggel 
bíró szekszárdi borász és az 
Omega zenekar jó bort ked-
velő tagjainak együttműkö-
désében született meg az 
együttes következő (utolsó?) 
albumának címét viselő vö-
rösbor, a Testamentum.

Nem tudjuk, hogy a nagyszülői 
ágon Kóbor-rokon, Takler Fe-
renc, vagy az Omega-koncerte-
ken basszusgitárosként három 
alkalommal is fellépő barát, 
Eszterbauer János, netán a bá-
taszéki gyökerekkel bíró front-
ember, Kóbor János hozakodott 
elő elsőként az ötlettel, hogy 
készüljön egy Omega-bor, de 
jelentjük: megszületett!

Ennek apropóján érkezett 
november 29-én Szekszárd-
ra Kóbor János (ének), Benkő 
László (billentyűk), Debreceni 
Ferenc (dob) és Szőllősi Katalin 
(basszusgitár), az Omega négy, 
a mostani felállásban állandó 
tagja Trunkos András mene-
dzser társaságában, hogy a Ga-
ray Élménypincében bemutas-

sák a hamarosan piacra kerülő 
Omega Testamentumot.

Kóstolni csak keveseknek 
adatik meg, lévén mindösz-
sze 670 palack készült belőle. 
Az idei nagyszerű évjáratból 
elkészült vörös házasítás ru-
binos csillogása, az illatok és 
az ízek frissessége előrevetíti 
egy nagy bor megszületését, 
ami méltó Kelet-Európa Pink 
Floyd-jaként is emlegetett 
Omega progresszív rockjához, 
s ahhoz a munkássághoz, amit 

az együttes bő félévszázad alatt 
felmutatott.

A világfajták, a cabernet franc, 
cabernet sauvignon és merlot 
dominálnak a palackban, de 
nem lenne igazi szekszárdi cuvée 
kékfrankos nélkül. Utóbbi a va-
lamikori Szenta-dűlői birtokon, 
Kóbor János néhai nagyapjának 
szőlőjében termett.

A bor neve, Testamentum az 
Omega lassan készülő új nagy 
albumának címe is, amely a ze-
nekar 17. s egyben utolsó ilyen 

vállalkozása. Az Omegának igye-
keznie kell, hogy végleges formá-
ba öntsék a már többé kevésbé 
kész produkciót, a bor ugyanis 
jövő ilyenkor már „Ótestamen-
tum” lesz, s ennek kortyolgatása 
közben az Omega népes táborá-
nak borkedvelői már a fülükön 
akarják tudni a még új Testa-
mentum „zenei ízeit”.

Az eseményen Ács Rezső 
polgármester megköszönte az 
együttesnek, hogy koncertje-
ikkel maradandó élménnyel 
gazdagították a megyeszékhely 
lakóit és minden résztvevőt. 
Hozzátette, reméli, hogy szíve-
sen térnek vissza Szekszárdra.

Az új anyaggal kapcsolatosan 
Kóbor János lapunknak annyit 
árult el: a megjelenést a szöveg-
írás hátráltatja, de a zenei anyag 
is folyamatos finomítás alatt van, 
maximálisan törekedve arra, 
hogy az Omega életműhöz méltó 
(utolsó?) nagylemez készüljön.

Az együttes jövőre országos 
turnét is tervez tavasztól őszig, 
amely minden bizonnyal Tolna 
megyét is érinti majd.  B. Gy.
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„Magyar Kórusok Napja”
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes tisztelettel és 
szeretettel meghívja Önt, családját, barátait, ismerőseit 2018. de-
cember 9-én (vasárnap) 17:00 órakor kezdődő „Magyar Kórusok 
Napja” ünnepi Kodály hangversenyre a Művészetek Házába.

Áhítat: Lemle Zoltán Csokonai 
Vitéz Mihály alkotó-díjas refor-
mátus lelkipásztor.
Köszöntőt mond: Kertész Atti-
la Liszt-díjas karnagy, a Magyar 
Kodály Társaság elnöke
Fellépő énekkarok:
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes (karnagy: Naszladi Judit)
Garay János Gimnázium Német 
Nemzetiségi Kamarakórusa 
(Naszladi Judit).
Liszt Ferenc Énekkar, Baja 
(Makkai Gézáné).

Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnázium Laudate Leányka-
ra, Pécs (Havasi Gábor).

Közreműködők: Ágostonné 
Béres Kornélia (fuvola), Lozsá-
nyi Tamás orgonaművész, Bog-
nár-Ócsai Annamária operaéne-
kes, Orbán György előadóművész, 
Keller Antal (harmónika), Tóth 
Anna és Varga Viktória (ének), 
Hodozsó György (zongora), 
Dankó József (zongora), Kubán 
Loránd (hegedű).

Egy este rosé és vörös forralt borral, zenével, dallal,
szegfűszeges-fahéjas illatban...

Időpont: 2018. december 15. (szombat) 19:00 óra |  
Helyszín: Scarabeus Rendezvényterem (Béla király tér 5.)  

Jegyár: 1.500 Ft, - Ft Jegyek kaphatók a helyszínen és elővételben is!
Rendező: Szekszárdi Gitár Egyesület (tel.: + 36–20/383–7314, 

e-mail: gitarkvartett@tolna.net)

Béla király téri akusztik
koncertsorozat | Komjáth(y)i-ak

Rászorulóknak gyűjtött az alapítvány

Összesen több mint 2,1 tonna 
élelmiszert gyűjtött önkénte-
sei segítségével rászorulóknak 
(gyermekek, nehéz körülmények 
között élő nyugdíjasok, mentális 
betegek, a tanyavilágban élő, kr-
ízishelyzetben lévő emberek szá-
mára) a szekszárdi Gyöngysor 
Alapítvány a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület adománygyűjtő 
akciójában november 23. és 25. 
között a Tesco hipermarketben 

– mondta el Nagy Károlyné, az 
alapítvány elnöke.

Az adományok között volt 
konzerv, étolaj, cukor, liszt, tar-
tós tej, bébiétel, tészta, rizs, bú-
zadara, szaloncukor és csokoládé 
is. A csomagokat a Szőlő- Szem 
Mozgalom Civil Bűnmegelőzési 
Egyesület segítségével még kará-
csony előtt eljuttatják a rászoru-
lókhoz. 
 Forrás: kadarka.net

Két csimpánzt fogadtak örökbe
Gombor Lili, a Jane Goodall 
Intézet önkéntese (képünkön) 
látogatott a közelmúltban a 
PTE IGY Gyakorló Általános 
Iskola, AMI és Gyakorlóóvo-
da intézményébe. Lili annak 
apropóján tartott termé-
szet- és főemlősvédelemmel 
kapcsolatos előadást a gyere-
keknek, hogy az iskola tanu-
lói, szüleik és az intézmény 
dolgozói által összegyűjtött 
pénzadományból két csim-
pánzt is örökbe fogadott a 
szekszárdi intézmény. Lemba 
és Mambou egy évig névlege-
sen az intézmény csimpánzai.

Lili mesélt a csimpánzok, 
illetve általában a főemlősök 
szomorú helyzetéről. A gyere-
kek érdeklődve hallgatták az 
előadást, s amikor Lili meg-
kérdezte, hogy ki mondana 
le a legkedveltebb édességről, 

ha tudná, hogy abba olyan 
adalékanyag kerül, ami miatt 
letarolják a főemlősök élette-
rének jó részét, sok apró kéz 
emelkedett a magasba...

Az előadás végén a gyere-
kek két videót is megnézhet-
tek, az egyik ezek közül az 
iskola által örökbe fogadott 
Mambou nevű csimpánzt 
mutatta be.   SZV

FOTÓ: SZV
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DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 
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Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03858)

Svédasztalos vacsora és 
korlátlan italfogyasztás várja
a vendégeket.

Élőben fellép Hevesi Tamás 
utána az est további
részében pedig DJ Papp Geri 
lesz felelős a hangulatért.

Online jegy vásárlás:
lajverwine.com/webshop

(03868)

KARÁCSONYI 
ÁGYNEMŰ ÉS 

PAPLANVÁSÁR
Szekszárdon a

DOMINÓ irodaházban
(Mátyás király u. 4/c)

DECEMBER 12-én, szerdán 
08:00 – 13:00 óráig

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

konyharuhák...
• Mosható műszálas paplanok: 4.500,- Ft.

• Gyapjúval töltött téli paplanok: 
6.000,- Ft

• 3 részes paplangarnitúra 
(paplan+nagypárna+kispárna):

6.900,- Ft. 
• Ágyneműhuzatok (3 részes): 1.900,- Ft-tól
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!

(03856)

Családbarát vállalatunk keresi csapata 
új tagját agilis,aktí v, önállóan dolgozni tudó, 

marketi ng ügyintéző munkakörbe.
Fényképes önéletrajzokat a 

vecsei.kriszta@szpluszcstudio.hu email címre, 
illetve a Szekszárd, Tartsay u. 30. alá várjuk.

Érdeklődni: +36–30/430–2030

MARKETING ÜGYINTÉZŐ

(03873)

Kortárs segítő
támogatása az I. Bélában

A pályázat a Klebelsberg Központ 
támogatásával valósult meg. Cél-
ja a tanulási folyamatot támogató 
tanulói együttműködés előmozdí-
tása. A pályázat az I. Béla Gimná-
zium szellemiségének megfelelően 
a közvetlen, egymás problémájára 
érzékenyen reagáló, egymást segítő 
tanulói magatartásra épült. A meg-
valósítás ez év májusától decembe-
réig tartott. A pályázatba bevont 43 
tanuló közül néhányan már a lehe-
tőség előtt is tanultak közösen, de a 
többség a projekt során tapasztalta 
meg ennek előnyeit. Voltak, akik a 
gimnáziumban vagy a kollégium-
ban, esetleg egyikük otthonában ül-
tek össze, mások a technika kínálta 
lehetőségekkel élve tanultak együtt. 
A közös munkát, a kétnapos ki-
rándulás élményeit: a Padlás című 
musical előadást, a Láthatatlan ki-

állítást meg a Cso-
dák palotájában tett 
látogatást a diákok 
tevékenységi napló, 
fotók, kisfilm for-
májában dokumentálták. 

A projekt zárásaként a mento-
rok és a diákok sikeres tájékoztatót 
tartottak a pályázatban szerzett ta-
pasztalataikról, élményeikről. 

Az I. Béla Gimnázium kortárs 
segítő pályázata elérte célját, hiszen 
mind a mentorok, mind pedig a ta-
nulók megelégedésére szolgált. A 
gimnázium tanárai bíznak annak 
lehetőségében, hogy a jövőben egy 
újabb sikeres pályázat révén továb-
bi diákok vállalkoznak az egymást 
segítő tanulmányi munkára, így 
tudásuk mellett együttműködésük, 
közösségi szerepvállalásuk tovább 
erősödik.  (03862)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
December 10-től december 14-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03855)

MENÜ December 10. December 11. December 12. December 13. December 14.

„A”
1150 Ft

Sárgaborsóleves 
gazdagon

Májgaluska-
leves

Fokhagymakrém-
leves,

levesgyöngy
Karalábéleves Csontleves

Nutellás 
gombóc

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Csirkepaprikás,
tészta

Rakott 
burgonya,

cékla

Székely-
káposzta,

tejföl

„B”
1150 Ft

Sárgaborsóleves 
gazdagon

Májgaluska-
leves

Fokhagymakrém-
leves,

levesgyöngy
Karalábéleves Csontleves

Sörben sült 
csülök pékné 

módra,
burgonya,

savanyúság

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Rántott puly-
kamellfilé, 1/2 

adag majonézes 
kukorica,

1/2 adag rizs

Parajos-csirkés 
farfalle sajttal

Natúr sertés-
borda, hagymás 
tört burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Falusi rántott 
szelet,

steakburgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

steakburgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

steakburgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

steakburgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

steakburgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Csirkecomb-
filé roston,

almás-fahéjas 
hajdinakása

Csirkecomb-
filé roston,

almás-fahéjas 
hajdinakása

Csirkecomb-
filé roston,

almás-fahéjas 
hajdinakása

Csirkecomb-
filé roston,

almás-fahéjas 
hajdinakása

Csirkecomb-
filé roston,

almás-fahéjas 
hajdinakása
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December 2-ai rejtvényünk megfejtése: Kaffka Margit, Színek és évek
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Engrich Bella. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését december 13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Immánuel” – Velünk az Isten!”  
 (Máté evangéliuma 1,23)

Elkezdődött Advent, ez a várako-
zásteljes időszak, amikor feszülten 
tekintünk az eljövendő Ünnep felé. 
Maga a szó eljövetelt hirdet, mégis 
összekapcsolódik ez az eljövendőre 
való várakozás örömével, izgalmá-
val. Áldott és üdvös idő, mely – mint 
annyi más ebben a furcsa-idegen vi-
lágban – elveszítette már jótékony, 
isteni kincsét, s vált a hajtás, a gyűj-
tés, a rohanás áldatlanságává. Ám 
nem kell ennek így lennie!

Visszapillanthatunk a régiek böl-
csességére, s felfedezhetjük újra és 
újra az örök titkot, az ünnep valódi 
örömét. Advent másik, „régikincs” 
neve kisböjt. Ilyenkor lemondással 

készítették elődeink szívüket az ün-
nep befogadására. „Kisböjt igazi útja 
ugyanis nem a szeretet bebizonyítá-
sa felé, hanem a szeretet befogadása, 
a kiüresedés felé tart. Képessé kell 
válnunk a szeretetre ahhoz, hogy 
túllássunk a szavakon, a tárgyakon. 
Valamit el kell hagynunk, valamit ki 
kell tennünk a lelkünkből, hogy Isten 
teljes, önmagát megüresítő szeretetét 
befogadhassuk karácsonykor.” Ez 
utóbbi gondolatot egy adventi csen-
dességre hívó kis füzetben olvastam, 
s nagyon elgondolkodtatott.

Kivitelezhetetlennek, élet-ide-
gennek tűnnek a szavak, hiszen 
nincsen egyszerűen idő arra, hogy 
megálljak, hogy elhagyjak valamit 
is. A hárítás, a magyarázkodás pil-

lanatok alatt megszületik bennem, 
s talán többünkben. Pedig... Nem 
azért futunk, hogy megérkezzünk? 
Nem azért fáradozunk, hogy aján-
dékozóvá váljunk, nem azért küz-
dünk, hogy majd megpihenjünk, 
nem azért szolgálunk, hogy szebb 
legyen a világ?

Hiábavalóvá válik minden jó 
szándék, ha nem érkezik meg hoz-
zánk az a szeretet, amiből táplál-
kozni tudunk, aminek erejével negy-
ven nap és negyven éjjel bírjuk az 
iramot, mint egykor Illés. „Szétoszt-
hatom bár mindenemet a nélkülö-
zők között, odaadhatom a testemet 
is égő áldozatul, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem használ nekem” – 
ismeri be maga Pál apostol.

Ezerszínű és ezerfényű rohaná-
sunkban egyetlen esélyünk arra, 
hogy az ünnepet ne veszítsük el, 
az Ünnepelt beengedése. Egy-egy 
imádság, pillanatnyi rácsodálko-
zás, a megszólaló Ige hangja, az eső-
cseppben vagy éppen a jól megtalált 
ajándékban Isten mosolyának felfe-
dezése, a külső csillogás elengedése, 
a terített asztal egyszerűsítése, egy 
kedves szó kimondása segítségünk-
re siet. Hiszen velünk az Isten! Nem 
kell messzire utazni ahhoz, hogy 
megtalálhassuk. Igaz, hogy ez böjt, 
vagyis áldozat, de micsoda gazda-
gító erejű! Engedd hát!!! Áldott Ád-
ventet mindenkinek!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Szekszárdi Advent 2018. | december 9–16.
A Béla király téren igazi kará-
csonyváró hangulat fogadja a 
látogatókat 2018. december 2. 
és 23. között. A családokat szín-
padi produkciókkal, ünnepi 
fényfestéssel, szalmalabirintus-
sal, adventi kalendáriummal, 
betlehemmel, cukorkaágyú-
zással és vasárnaponként kö-
zös gyertyagyújtással várjuk. 
A vásárban étkesek, kézműve-
sek, kirakodó árusok kínálják a 
karácsonyi portékákat.

A második hét programja:
2018. december 9. (vasárnap)  
– Béla király tér
17:00  Suba Attila & The SoulFool 

Band koncertje
◆  A koncert előtt egyházi köszön-

tőt mond Sefcsik Zoltán, evan-
gélikus lelkész.

◆  A koncertet a Night Projection 
adventi fényfestése követi.

◆   Fényfestés a Polgármesteri Hi-
vatalra ünnepi állóképekkel és 
animációval.

17:00 – 19:00 Élő szeretetet em-
bertársainknak
◆   Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével

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

2018. december 9. (vasárnap) 
– Színházterem
14:30; 19:00 Dés László – Geszti 
Péter – Grecsó Krisztián: A Pál 
utcai fiúk zenés játék

Jegyárak: 3.300,- Ft; 3.600,- Ft; 
3.900,- Ft

2018. december 09. (vasárnap) 
– Béla király tér
◆  Egyházi köszöntőt mond a 

17:00 órai koncert előtt Sefcsik 
Zoltán, evangélikus lelkész.

◆  17:00 Suba Attila & The Soul-
Fool Band koncert

◆  Fényfestés a Polgármesteri Hi-
vatalra ünnepi állóképekkel és 
animációval.

17:00 – 19:00 Élő szeretet ember-
társainknak
◆  Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével

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

2018. december 10. (hétfő) 
– Béla király tér
17:00 – 19:00 Élő szeretet em-
bertársainknak
◆  „Táncos karácsony” –  a PTE 

IGY Gyakorlóiskola, AMI és 
Gyakorlóóvoda műsora

◆  Karácsonyi dalok a Szívküldi 
Dalkör és Mallerné Virányi Pi-
roska előadásában

◆  Az Iberican Táncegyesület ad-
venti műsora

◆  „Karácsonyi dallamok” – a 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
óvónőinek előadása

◆  „A versen, zenén át a lélekig” – 
a „Csizmazia Alapítvány a jövő 
ígéretes gyermekeiért” adventi 
köszöntője

◆  I. Béla Gimnázium diákjainak 
zenés műsora, élőzene kísé-
rettel

◆  A Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület tolnai és szedresi 
csapatainak adventi műsora

◆   Kutyás játszóház a Csiga-Biga 
Alapítvány terápiás kutyái és 
önkéntesei közreműködésével

2018. december 11. (kedd) 
– Béla király tér
17:00 – 19:00 Élő szeretet em-
bertársainknak
◆  A Szekszárdi Baka István Általá-

nos Iskola ünnepi összeállítása
◆  „Várjuk a karácsonyt” – táncos 

karácsonyváróváró a Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdióval

◆  „Tiha noč-Csendes éj” – hor-
vát karácsonyi énekeket ad elő 
a Dušenici Horvát Gyermeké-
nekkar (Dusnok)

◆  Takács Zsuzsanna saját verse a 
szeretetről

◆  „Tűztündér” – a Tücsök Zenés 
Színpad Gyermekcsoportjának 
műsora

◆  Zumba Karácsony Sági Ildikó 
vezetésével (FITT Lesz Sporte-
gyesület)

2018. december 12. (szerda)
– Béla király tér
17:00 – 19:00 Élő szeretet em-
bertársainknak

◆  Adventi Ajándékcsokor Medi-
nától:

◆  „Adventi várakozás” – ze-
nés-verses műsor a medinai 
óvoda és a Nyugdíjas Érdekszö-
vetség előadásában

◆  „Melyiket a kilenc közül?” című 
népmesét előadják a medinai is-
kolások

◆  Karácsonyi dalokat énekel a 
Miss-Sió Református Kórus 
(Medina)

◆  Sumadiai szerb táncokat mu-
tat be a Medinski Dukati Szerb 
Tánccsoport

◆  „A szeretet hangjai” – a Tücsök 
Zenés Színpad szólistáinak mű-
sora

2018. december 13. (csütörtök)
– Béla király téri színpad
17:00 Csurgó Zenekar gyerek-
koncertje Gryllus Vilmossal
18:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  Hóban ébred majd az ünnepi – 

dalos ünnepvárás a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum diákjai 
előadásában

◆   Az Iberican Táncegyesület bo-
szorkánytánca (Flashmob)

◆   Karácsonyi népi dallamok a 
kölesdi Zönge Népdalkör előa-
dásában

2018. december 14. (péntek)
– Béla király tér
17:00 – 19:00 Élő szeretetet em-
bertársainknak
◆  Karácsonyra várva&quot;- a 

Tolna Megyei Gyermekvédel-
mi Központ és TEGYESZ IV. 
számú

◆  Gyermekotthon (Hőgyész) 
gyermekeinek és a PTE KPVK 
hallgatóinak közös műsora

◆  Német adventi és karácsonyi dalo-
kat énekel a „Mondschein” Szek-
szárdi Német NemzetiségKórus

◆  Pintér Zsolt ünnepi énekes-gitá-
ros műsora (Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete)

◆  Adventi énekeket ad elő Antal-
né Bíró Jolán és a harci Rozma-
ring Dalkör

◆  A Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület Szekszárdi Ver-
senyző és Haladó Csapatának 
adventi műsora

◆  Pecze István és vendégei nem-
zetközi zenevarázsa adventi 
hangulatban

2018. december 15. (szombat) 
– Béla király tér
17:00 Harmónia – Rend - Band 
Gyermekkórus műsora
18:00 Élő szeretetet embertársa-
inknak
◆  Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével

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

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

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

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

Dr. Kaszó Gyula, református lel-
kipásztor.

◆  Fényfestés a Polgármesteri Hi-
vatalra ünnepi állóképekkel és 
animációval.

Élő szeretetet embertársainknak
◆  Angyallánc készítése az Eszter-

lánc Alapítvány közreműködé-
sével

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

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

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

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

Értesítjük rejtvény-megfej-
tőinket, hogy akik könyvet 
nyertek, december 13-ig 
vehetik át nyereményüket 
szerkesztőségünkben:
•  Rochi László,
• Steinerné Góra Aranka,
• Kőszegi Józsefné,
• Ujvári Márton.

UROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS
DR. HEGEDÜS MIKLÓS

Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda 18:00 – 19:00,

szombat 10:00 – 12:00
7030 Paks, Szent János u. 19.

Bejelentkezés:
06–30/346–7046

(03857)

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

(03854)
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Tizenöt pontos KSC-sikert hozott puttonyában a Mikulás
Döcögősen indult, aztán a 
második negyedben átvette 
az irányítást az Atomerőmű 
KSC, amely végül jó játékkal 
nyert a szlovák Rózsahegy el-
len a női kosárlabda Európa 
Kupa 5. fordulójában szerda 
este, Szekszárdon lejátszott 
mérkőzésen.

Volt miért revansot vennie Djo-
kics Zseljko együttesének, hiszen 
a KSC egyetlen Európa Kupa ve-
reségét éppen Rózsahegyen szen-
vedte el (65–58). Azon a találko-
zón sérülés miatt nem léphetett 
pályára Abby Bishop, aki leg-
utóbb, a sorozat 4. fordulójában 
21 pontjával és 9 lepattanójával a 
mezőny legjobbja volt a szlovén 
Celje otthonában sikerrel megví-
vott találkozón (68–75). Ezúttal is 
az ausztrál center volt a szekszár-
diak egyik vezére, a másik pedig 
az ismét elképesztő energiákat 
mozgósító Erica McCall.

Nem indult jól a meccs az 
atomosok szempontjából. A ke-
vesebbet hibázó és pontosabban 
célzó szlovákok szereztek veze-
tést, és 8 percnyi játékot követően 
már 8 ponttal vezettek. Djokics 
mester és az ezúttal is fantaszti-

kus szekszárdi publikum közö-
sen „fújt ébresztőt”, és a KSC a 
negyed végére két pontra faragta 
hátrányát. A folytatásban gyorsan 
be is érte riválisát a hazai csapat, 
ám a vezetést csak a 17. percben 
tudták átvenni Studerék. Innen 
viszont nagyon belelendültek, és 
a nagyszünetig 8 pontra hizlalták 
előnyüket (47–39).

A fordulást követően előbb 
állandósult, majd 10 pont fölé 
kúszott a különbség, köszön-
hetően a KSC feljavuló véde-
kezésének, és a már említett 
Bishop-McCall duó (képünkön)  

remeklésének. Az ausztrál 29 
ponttal és 8 lepattanóval vette ki 
a részét a 15 pontos szekszárdi 
sikerből (87–72), míg az ame-
rikai erőcsatár 25 ponttal és 11 
lepattanóval dupla-duplát ért el, 
teljesítményét pedig négy lát-
ványos dobásblokkolással tette 
igazán emlékezetessé.

– A hétvégén nem léptünk 
pályára, s emiatt kicsit tompán 
kezdtük a találkozót. Az első 
negyedet leszámítva jó kosár-
labdát láthattak tőlünk a szur-
kolók – értékelt Djokics Zselj-
ko vezetőedző, akinek csapata 

4 győzelemmel vezeti a H-jelű 
kvartettet. A KSC utolsó cso-
portmeccsét december 13-án a 
cseh Nymburk otthonában vívja, 
előtte azonban a Diósgyőr ven-
dégeként bajnoki rangadó vár a 
szekszárdiakra vasárnap.   - fl -
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TCsatlakozzon idén Ön is és próbálja ki, mennyi szeretet fér el egy cipős-
dobozban! Ha szeretné, hogy minél több gyermek kapjon karácsonyi 
ajándékot, akkor nem kell mást tennie, csupán egy cipősdobozt meg-
tölteni ajándékkal és eljuttatni nekünk.

A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai 
eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gye-
rekek 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 2018. december 17-ig, hétköznap 08:00 – 17:00 
óra között személyesen a Babits Mihály Kulturális Központban lehet 
leadni! 

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!

Teremfoci
A Szekszárdi Sportközpont idén 
is megszervezi a téli kispályás te-
remlabdarúgó kupát, hogy a téli 
időszakban is játéklehetőséget 
biztosítson a futball kedvelőinek.

A torna ezúttal 2018. decem-
ber 15-től 2019 februárjának 
közepéig tart, a városi sportcsar-
nokban szombaton és vasárnap 
rendeznek mérkőzéseket. Az 
idei kiírás győztese a trófea mel-
lett 60.000 Ft,- értékű sportszer 
vásárlási utalványt vihet haza. 
Díjazzák továbbá a gólkirályt és 
a legjobb kapust is.

A legfeljebb 20 fős csapatok ne-
vezését a december 12-én 17:00 
órakor kezdődő technikai értekez-
letig várják. Nevezési díj: 55.000 
Ft/csapat. Részletes versenykiírás: 
www.szekszardisport.hu.

SPORTHÍREK
Futsal. Elveszítette veretlensé-
gét a női futsal NB I-ben lista-
vezető Szekszárd FC a bajnok-
ság 9. fordulójában. Micskó 
Márk edző együttese Kiskunfé-
legyházán lépett pályára, ahol 
a második félidő közepén már 
két góllal is vezetett, de a hazai 
pálya előnyét élvező Astra – 
némi szerencsével – fordítani 
tudott. A Szekszárd FC góljait 
Megyeri (2.), Jarova (28.) és 
Horváth K. (31.) szerezték.

Kézilabda. Ide első idegenbeli 
győzelmét aratta a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női együttese, 
amely a bajnokság 10. fordu-
lójában 27–24-re nyert Doro-
gon. Az alsóházi rangadót a 
hazaiak kezdték jobban, de a 

Fekete Gólyák Reisch, Fehér és 
Farkas góljaival átvették a veze-
tést, s bár védekezésben ezúttal 
sem alkottak maradandót, be-
húzták a „kötelezőt”. Tabajdi 
Ferenc együtteséből a hat ak-

ciógólt szerző Reisch Gabriella 
(képünkön) mellett Schell, Bíró 
és Fehér dicsérhető. Az FGKC 
vasárnap este (18 óra) a Győri 
ETO U19-es csapatát fogadja.

Teremfoci. A Szekszárdi UFC 
december 8-án, szombaton a 
városi sportcsarnokban ismét 
megrendezi hagyományos Mi-
kulás-kupát. Az utánpótlás te-
remlabdarúgó-tornán a Ferenc-
város és az UFC két-két csapata 
mellett a Főnix Gold FC Fehér-
vár, a Kaposvári Rákóczi Bene 
Ferenc LA, a Pécsi Sportolda, a 
Paksi FC, a Pécsi MFC és a szerb 
FK Zenta együttesei lépnek par-
kettre. A mérkőzések 8:15-kor 
kezdődnek, az eredményhirde-
tést várható 16:30 órakor tartják.FO
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Család Akadémia a KPVK-n
A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kara 
a Családok Éve alkalmából, a 
családok és intézmények értékes 
együttnevelésének hangsúlyával 
Család Akadémia címmel ren-
dezvénysorozatot indít csalá-
doknak és pedagógusoknak.

A 2018. december 12. és 2019. 
május 15. között zajló program a 
nagyközönség számára is nyitott 
tudomány-népszerűsítő egye-
temi előadásaival olyan sajátos 
tanulási, fejlődési lehetőséget 
tartalmazó komplex képzési 
programot kínál, amelynek célja 
elősegíteni a családok egészséges 
működését, a generációk közötti 
párbeszéd elmélyítését, a család-
ban, a párkapcsolatban rejlő belső 
értékek megőrzését, a tudatosabb 
szülői szerep megélését, hogy 
a családok a pedagógusokkal, 
illetve a köznevelési intézmé-
nyekkel együtt jól és okosan ne-
velhessék gyermekeiket.

A program keretében kiváló 
szakemberek tartanak ingyenes 
előadásokat és kezdeményeznek 
interaktívan beszélgetéseket a 
résztvevőkkel.

A Család Akadémia nyitó 
előadása december 12-én, 15:00 
órától lesz a PTE KPVK-n (Rá-
kóczi út 1.). Prof dr. Szécsi Gábor 
egyetemi tanár, dékán köszöntő-
je után prof. dr. Bereczkei Tamás 
egyetemi tanár, dékán (PTE BTK) 
„Vonzerő és párválasztás”, majd 
prof. dr. Szécsi Gábor „Érték és 
nevelés az információ korában” 
címmel tart előadást. A délutánt 
a Család Akadémia szakmai ve-
zetője, dr. habil Kurucz Rózsa 
főiskolai tanár (PTE KPVK) által 
vezetett beszélgetés zárja.

Jelentkezni lehet a www.
kpvk.pte.hu honlapról letöl-
tött jelentkezési lapon, illet-
ve telefonon december 10-ig. 
Infó: Bogdán Andrea (+36–74/ 
528–300/1210) és Lévai Andrea 
(+36–74/ 528–300/1130).   SZV

Eredmény. Atomerőmű 
KSC Szekszárd – MBK Ru-
zomberok (szlovák) 87–72 
(20–22, 27–17, 21–20, 19–
13). Szekszárd, 1100 néző. 
Vezette: Faur (román), 
Podar (román), Ninkovics 
(szerb). KSC: STUDER Á. 
8, ELDEBRINK 9/3, Theo-
doreán, McCALL 25, BI-
SHOP 29. Csere: Kiss 2, 
Jovanovics 10/6, Gereben 
4/3, Studer Zs., Mansaré. 
Edző: Djokics Zseljko. A 
Ruzemberok legjobb do-
bói: Ellenberg-Wiley 17/6, 
Jeffery 17/6, Siksniute 14, 
Jackovec 12/3.

Az eredmény alakulása. 
3. perc: 2–7, 9. p.: 14–22, 12. 
p.: 24–26, 17. p.: 35–33, 21. 
p.: 49–41, 24. p.: 57–48, 27. 
p.: 61–51, 33. p.: 74–61, 36. 
p.: 80–65.
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AGÓRA MOZI
December 9., vasárnap
14:30 |  Lengemesék 2.  

– Tél a nádtengeren
17:00 |  Robin Hood
19:30 |  Amikor lehunyod  

a szemed
December 10., hétfő
14:30 |  Lengemesék 2.  

– Tél a nádtengeren
17:00 |  Robin Hood
19:30 |  Amikor lehunyod  

a szemed
December 11., kedd
14:30 |  Lengemesék 2.  

– Tél a nádtengeren
17:00 |  Robin Hood
19:30 |  Amikor lehunyod  

a szemed

December 12., szerda
14:30 |  Lengemesék 2.  

– Tél a nádtengeren
17:00 |  Robin Hood
19:30 |  Amikor lehunyod  

a szemed
Decmeber 13., csütörtök
14:30 |  A Grincs
17:00 |  Gyémánthajsza
19:30 |  BÚÉK
December 14., péntek
14:30 |  A Grincs
17:00 |  Gyémánthajsza
19:30 |  BÚÉK
December 15., szombat
14:30 |  A Grincs

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. december 11. (kedd) 14:30 
– DJP Pont
Biztonság A Neten
Téma: Biztonságos internethasz-
nálat. Google-fiók, Facebook-fi-
ók, kétfaktoros hitelesítés.

A belépés díjtalan.

2018. december 11. (kedd) 15:00 
– Fiatalok Utcája 
Téli Világ
A Szekszárdi Garay János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és sióagár-
di tagintézményének kiállítás. A 
kiállítást megnyitja: Pekari Ber-
nadett intézményvezető.

Megtekinthető: január 31-ig, a 
kulturális központ nyitvatartási 
idejében.
 
2018. december 12. (szerda) 18:00
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó: Lackfi János
Házigazda: Ágoston Zoltán, a Je-
lenkor folyóirat főszerkesztője. A 
rendezvény a Jelenkor folyóirat és 
a Babits Mihály Kulturális Központ 
együttműködésében jön létre. 

A belépés díjtalan.
 
2018. december 13. (csütörtök) 
17:00 – Bakta Galéria
Ahogy én látlak téged 
Ezer Boglárka Fine Art fotográfi-
ai kiállítása. Portrék, melyek oly-
kor a múltba vezetnek el. A ki-
állítást megnyitja: Bischof Tamás 
tanár. Közreműködnek: Liszt Fe-
renc Zeneiskola növendékei. 

Megtekinthető: 2019. janu-
ár 7-ig, hétfőtől péntekig 08:00 
– 20:00 óra között, szombaton 
08:00 – 18:00 óra között.

2018. december 16. (vasárnap) 
09:00 – 13:00 – Márványterem
Karácsonyi Kincsesház
Kézműves játszóház az adventi ké-
szülődésben. A gyerekműsor mel-

lett a résztvevők színes és izgalmas 
karácsonyi ajándékokat és díszeket 
készíthetnek, és idén sem marad-
hat el a mézeskalácssütés sem.
10:30 Suszter manói – Hahota 
Gyermek Színház. 

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

 
2018. december 16. (vasárnap) 
19:00 – Színházterem
Hooligans Symphonic
A Hooligans 22 év zúzás után is 
képes új oldalát megmutatni. Ma-
gyarország egyik legnépszerűbb 
rock zenekara kőkemény slágere-
iket ezúttal új köntösbe bújtatva, 
szimfonikus zenekari kísérettel áll 
színpadra. Közreműködik a Szol-
noki Szimfonikus Zenekar.

Jegyárak: 4.900,- Ft – 5.900,- Ft.
 
2018. december 17. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Tosca
Koncertszerű operaelőadás, az 
Operát az Operából bérlet III. 
előadása. Puccini egyik leg-meg-
rázóbb operája szerelemről, hata-
lomról, erőszakról és az emberi 
természet határairól.

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

SZILVESZTERI AJÁNLÓ 
2018. december 31. (hétfő) 19:00 
– 2019. január 01. (kedd) 04:00  
Babits Szilveszter 2018.
Exkluzív svédasztalos vacsora 
(séf: Juhos Markó), korlátlan 
italfogyasztás, éjféli pezsgő, éjfél 
utáni vacsora. Zenél a Black & 
White zenekar és Dj Táborfy.

Belépőjegyek korlátozott szám-
ban, elővételben a kulturális köz-
pont jegypénztárában kaphatók: 
december 10-ig 24.000,- Ft-os, de-
cember 10-től 27.000,- Ft-os áron.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló (Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
December 11. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

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

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

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

Lépegető
Szervusztok Gyerekek, Anyu-
kák és Apukák, kedves leendő 
LÉPEGETŐK!

A Gyakorlóóvoda leendő 
óvodásai részére LÉPEGETŐ 
címmel ismerkedő programso-
rozatot indít.

Az első LÉPÉS december 11-
én, kedden 16:00 órakor indul 
az óvodában „Itt járt a Miku-
lás” címmel.

Bábozunk, énekelünk, rajzo-
lunk a télről és a Mikulásról.
Kérjük a kedves érdeklődő szü-
lőket, hogy gyermekeiknek és 
maguknak is kényelmes benti 
cipőt hozzanak!

Bővebb felvilágosítás az 
74/528–326 telefonszámon

„Legyen velünk 
malaca”

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó az 
alábbi napokon szeretettel hívja 
és várja véradóit, és leendő vé-
radóit:

•  2018. december 21. (péntek) 
08:00 – 12:00 óráig,

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

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

•  2018. december 29. (szombat) 
08:00 – 12.00.

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

„Egy óra belőlünk”
2018. december 13. (csütörtök) 
17:00 óra adventi hangverseny 
a Garay János Gimnázium dísz-
termében.

Köszöntő: Csillagné Szánthó 
Polixéna SZMJV önkormányza-
tának Közgyűlés Humán Bizott-
ság elnöke.

Konferál: Patonai Kitti (12.C) 
és Csötönyi Pál (10.C)

Közreműködők: ének – Buzás 
Panna Napsugár (10.A); zongora 
négykezes – Hájas Kristóf (10.A) 
és Szabados Balázs (11.A); klari-
nét trió – Balogh Nóra (10.C), 
Orbán Réka Csilla (9.Ny), Tum-
pek Fanni (11.D); Garay János 

Gimnázium Leánykara; rézfúvós 
szextett – Balogh Zsolt (12.D), 
Földesi Bálint (9.A), Sági Ró-
bert (9.A), Kovács-Szabó Áron 
(11.B),Oszter András és Gálos 
Antal (mv); trombita – Sándor 
Sebestyén Ábel (10.B); fuvola 
kettős – Farkas Gréta (12.B) és 
tanár, Ágostonné Béres Kor-
nélia kíséri – Lozsányi Tamás 
zongora- és orgonamiűvész; Ga-
ray János Gimnázium Citeraze-
nekara;vers – Kovács Dorina 
(9.D); Garay János Gimnázium 
Balettkara.

Minden érdeklődőt szerettel 
hívunk és várunk!

Közmeghallgatás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. 
§ alapján 2018. december 13. 
napján (csütörtök) 17:00 órá-
tól tartja 2018. évi közmeghall-
gatását a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében (Béla király tér 8.)

A közmeghallgatásra Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése 
minden érdeklődő állampolgárt 
tisztelettel vár.
 Ács Rezső, polgármester

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. I. törvény alapján 
pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztály Zöldfelület-kar-
bantartó Csoportjába zöldfe-
lület-karbantartó munkakör 
betöltésére.

A részletek a www.szekszard.
hu honlapon, a Közügyek/Állás 
menüpontban tekinthető meg.

Karácsonyi ünnepség
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Karácsonyi 
ünnepséget tart 2018. december 14-én, pénteken 10:00 órakor a 
Hunyadi u. 4. szám alatti irodaház nagytermében. Az ünnepségre 
sok szeretettel várják a tagtársakat, családtagjaikat, együttműködő 
partnereiket és támogatóinkat!

Az egyesület szívesen fogad tartós élelmiszert vagy pénzbeli fela-
jánlást a rászorulók karácsonyi megajándékozásának támogatására!



2018. december 9.16

HUN-CUCC
AKCIÓNK december 9-től december 21-ig

Alma 150,- Ft/kg | Birs 350,- Ft/kg Burgonya 149,-/kg
Őrölt fűszerpaprika 2.500,- Ft/kg

Termelők jelentkezését várjuk! (03861)

Helyi termék, kézműves,
termelői bolt a TESCO üzletsoron

A 63-as útnál (Szedres felé) a kék konténerháznál. • Tel.: +36–30/438–7773

Termelői

ALMA

200 Ft/kg

(03867)

GOLDEN, IDARED, JONAGOLD, PINOVA, TOPÁZ
100 %-os rostos almalé 1.600,- Ft/5 l | 400,- Ft/l | 200,- Ft/2 dl

Szárított, natúr almaszirom 500,- Ft/150 g.
Szekszárdon a Czikk halas melletti garázssoron

H.-Vas. 08:00 – 16:00 óráig (időjárás függő)

(03863)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Bronz-, ezüst- és
aranyvasárnap

20%
kedvezmény!

Ünnepi nyitva tartás:
08:00 – 12:00 óráig

Bankkártyás fizetési
lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00
óráig,
szombat:
08:00 – 12:00
óráig

Trend Minőség Szakértelem

Készüljön velünk
a karácsonyra!!!

December 8–9. (szo. – vas.)
December 15–16. (szo. – vas.)
December 22–23. (szo. – vas.) 

10% kedvezmény
minden készleten lévő 

termékre.
Függöny, karnis, ágynemű, 
paplan, párna, törölköző, 

szőnyeg.
NYITVA TARTÁS:

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

facebook.com/fuggonyvilag

(03851)

FOSSIL,
MICHAEL KORS,

SKAGEN
karórák

Ékszer javítás a 160-as
alatti ékszerüzletben.

(03866)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03860)

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

A hirdetés felmutatása
kedvezményre jogosít!10%

(03852)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(03853)


