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Mészáros Pál
– az év borásza

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ajándék
Tizenhét civil szervezeten ke-
resztül mintegy ezer rászoru-
ló szekszárdi lakosnak juttat 
el ajándékutalványokat kará-
csony előtt a város Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága. A 
teljes keret meghaladja a két-
millió forintot.
 → 2. oldal

Büszkeségek
Huszonkét egyesület közel 340 
sportolójának eredményessé-
gét ismerte el az önkormány-
zat a Szekszárd Büszkesége 
díjjal. Idén első alkalommal ju-
talmazták az év legjobb edző-
jét és sportolóját is a Placcon 
tartott ünnepségen.
 → 7. oldal

→ 3. oldal

Aktuális program a 10. oldal
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Mészáros Pál a 2016-os Év Bortermelője Magyarországon
Mészáros Pál, a szekszárdi 
Mészáros Pál Borház és Pince 
tulajdonosa nyerte el a 2016-
os Év Bortermelője Magyar-
országon díjat. A borász sze-
rint a díj elnyerését a kitartó 
munkának és persze a jó bo-
roknak köszönheti.

Az elismerést, melyet nem hiva-
talosan a borászat Kossuth-díja-
ként is emlegetnek, péntek dél-
után vehette át Mészáros Pál a 
Magyar Bor Akadémia ünnepé-
lyes rendezvényén Budapesten, 
a Fortuna Étteremben.

Mészáros Pál – akinek család-
ja az 1600-as évek óta foglalko-
zik szőlőtermesztéssel és bor-
készítéssel – 1970-ben végzett 
agrármérnökként, első szőlőjét 
1974-ben telepítette Kisbödő-
ben. A területet régi családi 
szokás szerint nászajándékba 
kapta. Az ültetvény azóta is a 
család birtokában van.

A pincészet ma már mint-
egy 120 hektáron gazdálko-
dik, ebből 110 hektár területen 
termesztenek a vörösborok 
alapanyagául szolgáló kék sző-
lőt. Saját palackozó üzemüket 
2010-ben létesítették, 2014-
ben pedig megnyitották Szek-
szárd egyetlen jelenlegi négy-

csillagos szállodáját, a Hotel 
Merops Mészárost.

A Mészáros Pál Borház és 
Pince számtalan elismerést 
tudhat magáénak. Ezek közül 
kiemelkedik „Az év pincészete” 
díj, melyet 2012-ben nyertek 
el, illetve az idén megkapott 
„Magyarország legszebb sző-
lőbirtoka” cím. Mészáros Pál 
szakértelmét megannyi rangos 
hazai és nemzetközi borverse-
nyen elért siker is bizonyítja. 
Boraival az idén egy ezüst mel-
lett két aranyérmet is nyert a 
Challenge International du Vin 
viadalon, Bordeaux-ban. A vi-
lág talán legrangosabb borver-

senyén aranyat kapott a Grand 
Antiqua Cabernet Sauvignon 
2012, illetve Grand Antiqua 
Cuvée 2012 is.

A szintén idei VinAgora 
Nemzetközi Borversenyen 
– amelyet a világ kilenc szak-
mailag legelismertebb verse-
nye közé sorolnak – egy nagy 
aranyat és két aranyérmet nyert 
a Mészáros Pál Borház és Pin-
ce. A borászat a 36. Magyar 
Bormustrán egy nagy aranyat, 
három aranyérmet és három 
ezüstérmet szerzett, s ezzel ki-
érdemelte a legeredményesebb 
pincészetnek járó elismerést. A 
szintén rangos Szekszárdi Bor-
vidéki Borversenyen az idén 
Mészáros Pál öt bora szerzett 
aranyérmet.

A számtalan nemzetközi és 
hazai siker ellenére Mészáros 
Pál mégis arra a legbüszkébb, 
hogy négy alkalommal is a 
pincészet adta Szekszárd Város 
Borát. „Szekszárdon világszín-
vonalú borok készülnek, és szá-
momra rendkívüli szerepe van 
a helyi kötődésnek” – mondta 
erről a borász. Élen jár a jelleg-
zetes szekszárdi fajtának szá-
mító kadarkával kapcsolatos 
kutatásban. A „Mészi kadarka” 
után márciusban államilag el-

ismert szőlőfajta lett az általa 
nemesített „Virághegyi kadar-
ka” klón is.

A kérdésre, hogy borászként 
milyen célt tart fontosnak, sze-
rényen csak annyit mondott: 
kielégíteni a fogyasztók igé-
nyét. Mészáros Pál szerint a díj 
elnyerését a kitartó munkának 
és persze a jó boroknak, illetve 
fiának, Mészáros Péter segítsé-
gének köszönheti. 

 Forrás: kadarka.net
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
December 11.
(vasárnap)

December 12.
(hétfő)

December 13.
(kedd)

December 14.
(szerda)

December15.
(csütörtök)

December 16.
(péntek)

December 17.
(szombat)

közepesen felhős
max. 7o , min. -3o

zápor, hidegfront erős széllel
max. 7o , min. 0o

gyengén felhős
max. 2o , min. -7o

közepesen felhős
max. 1o , min. -8o

közepesen felhős
max. 1o , min. -7o

pára
max. 0o , min. -7o

pára
max. 0o , min. -7o

NÉVNAP–TÁR
December 11. (vasárnap) – Árpád
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.

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

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

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

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

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

A segítség nem lehet pénz kérdése
Több éves hagyomány, hogy 
a város – a költségvetés adta 
lehetőségeket kihasználva – 
igyekszik segíteni a rászoruló 
szekszárdi embereken, csalá-
dokon – mondta el Ács Rezső 
polgármester kedden a Placc 
Ifjúsági Közösségi Térben tar-
tott találkozón, ahol 17 civil 
szervezet képviselője vehe-
tett át ajándékutalványokat 
karácsony előtt, hogy azokat 
aztán eljuttassák a leginkább 
rászorulóknak.

A városvezető kiemelte: nagy 
felelősség a szervezetek számá-
ra a rászorulók kiválasztása. A 
karácsonyi ajándékozásra két-
millió forintot sikerült az ön-
kormányzatnak elkülönítenie, 
ezt juttatják el utalványok, vagy 
ajándékcsomagok formájában 
a szervezetek az emberekhez, 
családokhoz. A 17 civil szerve-
zet az akcióval összesen mint-
egy ezer rászorulót ér el.

Az alkalmon a Babits Mi-
hály Kulturális Központban 
működő Platán, illetve Babits 
Nyugdíjas Klub, a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesü-
lete, az Értelmi Fejlődésükben 
Akadályozottak Tolna Megyei 
Közhasznú Szervezete, a Ma-

gyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezete, a Magyar 
Vöröskereszt megyei szerve-
zete, a Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozat, 
a Mozgássérültek Tolna Me-
gyei Egyesülete, az Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület 
szekszárdi szervezete, a Szek-
szárdi Nagycsaládosok Egye-
sülete, a Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége, a 
Szekszárdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Szent Erzsé-
bet Caritas Alapítvány, a Tolna 
Megyei Felnőtt Diabetesesek 
Közhasznú Egyesülete, Tol-
na Megyei ILCO Egyesület, a 

Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete, valamint a 
Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdí-
jas Klub vehetett át 50–370 ezer 
forintnyi ajándékutalványt. 

A polgármester kitért a tűzi-
faprogramra is, amelynél idén 
közel háromszor annyian felel-
tek meg a szociális rendeletben 
foglaltaknak, mint egy éve, és 
így jóval többe került az akció, 
mint amit a költségvetésbe ter-
veztek. Ács Rezső szerint azon-
ban ha valakinek segítség kell, 
az nem lehet pénz kérdése. A 
tűzifa kiszállítása még az idén 
megkezdődik. 

 SZV

A Magyar Bor Akadémia idén 
26. alkalommal adta át ha-
zánk legrégebbi és legrango-
sabb borszakmai elismerését, 
az Év Bortermelője díjat. A 
győztest az öt legtöbb jelölést 
kapott borász: Borbély Tamás 
(Badacsony), Jásdi István (Ba-
latonfüred-Csopak), Koch Csa-
ba (Hajós-Baja), Mészáros Pál 
(Szekszárd) és Szőke Mátyás 
(Mátra) közül választották ki.
Az elismerést – melyért Szek-
szárdon díszpolgári cím jár – 
korábban már négy borászunk 
is kiérdemelte: Vesztergombi 
Ferenc (1993), Takler Ferenc 
(2004), Vida Péter (2011) és 
Dúzsi Tamás (2014).

Megújult a Garay tornaterme
A Szekszárdi Fekete Gólyák 
Kézilabda Club és a város 
összefogásával újult meg a 
Garay János Általános Iskola 
tornacsarnoka.

A tornaterem – illetve a későb-
biekben az öltözők – felújításá-
ra összesen 47 millió forintot 
fordítanak. A nemrég lezárult 
első ütemben, mintegy 20 mil-
lió forintból újra szigetelték a 
tornacsarnok tetőszerkezetét, 
de kicserélték a világítótesteket 
és új festést is kapott a terem. 
Ezen kívül több régi nyílászárót 
is új, energiatakarékosra cserél-
tek az iskola épületében – tájé-
koztatott Ács Rezső kedden, a 

helyszínen. Szekszárd polgár-
mestere elmondta: a 20 milliós 
beruházásból a klub 14 millió 
forintot biztosított a társasági 
adó (TAO) gyűjtésével. A 30 
százaléknyi önrészt az önkor-
mányzat, illetve a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. biztosította. 
A felújítást két hét alatt, az őszi 
szünetben végezte el a szekszár-
di Primer-Color Kft.

A második 27 millió forint 
értékű felújítás alkalmával az 
öltözők, a vizesblokkok és egyéb 
kiszolgáló helyiségek felújítása 
valósulhat meg a nyáron – tájé-
koztatott Bay Attila. Az FKGC 
ügyvezető elnöke hozzátette: a 
Garay fontos bázisa a sportág-

nak, hiszen ott délelőttönként a 
Kézilabda az iskolában program-
ban részt vevő osztályok, délután 
pedig a Fekete Gólyák korosztá-
lyos csapatai tartanak edzéseket, 
heti tíz alkalommal. Az FGKC 
színeiben – az NB I/B-s felnőtt 
gárda játékosai mellett –tizenhá-

rom utánpótlás csapatban közel 
140 gyermek kézilabdázik.

A klubnak és a városnak a 
felújításhoz nyújtott segítségét, 
a kivitelező gyors és minősé-
gi munkáját az iskola nevében 
Pekari Bernadett, az intézmény 
igazgatója köszönte meg.   - fl -

Ferenc Vilmos 
az új elnök

Tisztújítást tartott a Szekszár-
di Civil Kerekasztal. A csak 
nem száz szekszárdi civil szer-
vezetet tömörítő fórum tagjai 
Ferenc Vilmos szőlész-borász, 
kertészmérnököt kérték fel a 
kerekasztal vezetői feladatának 
ellátására. A Dicenty Dezső 
Kertbarátkör alapító elnöke el-
fogadta a felkérést és motiváltan 
áll a munkához.

– Magam is egy konkrét 
szakmához köthető szekszárdi 
szervezetet vezetek, így a civil 
szféra valóban közel áll hozzám, 
ráadásul más civil szervezetek-
ben is töltök be társadalmi tiszt-
ségeket. Vannak tapasztalataim, 
amit ebben az új feladatkörben 
minden bizonnyal hasznosítani 
tudok.

A kerekasztal eddig is műkö-
dött a városban, de Ferenc Vil-
mos azt szeretné, hogy ne csak 
a Szüreti Napok, a Húsvét, vagy 
így Advent idején hallassanak 
magukról a civilek.

- A közös nevezőt megtalálva 
egymáshoz is közel hozni a kü-
lönböző szervezeteket, ami új, 
önálló rendezvényekben, egyéb 
a város javát szolgáló közhasznú 
tevékenységekben jelenne meg – 
fogalmazott az új elnök.  B. Gy.
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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 

6 db palackos bort 5%, 
12 db palackos bort 10%

kedvezménnyel  vásárolhatják 
meg kedves vásárlóink. Ötféle 
minőségi folyóborunkat 500,- 

Ft/l  illetve 550,- Ft/l egységá-
ron kínáljuk.

Karácsonyi vásár 
a Schieber

Pincészetnél!

(01933)

Bartina Advent: tánccal ünnepeltek

Megrendezte hagyományos éves nagyműsorát a Bartina Nép-
tánc Egyesület. A Bartina Advent című programon az együttes 
nyolc korcsoportja lépett színpadra, és a nagy érdeklődésre 
tekintettel idén is kétszer adták elő a táncosok a Babits Mihály 
Kulturális Központ színháztermében.

Mozgalmas év áll a Bartina Nép-
tánc Egyesület mögött. Tavaly a 
Fölszállott a Páva című televízi-
ós vetélkedőben a Bartina gyer-
mekcsoportja kategóriájában a 

legjobb lett, de a győzelem után 
sem pihentek a táncosok, hiszen 
50 éves az együttes. Ezt gálamű-
sorokkal ünnepelték, eközben 
pedig versenyeken vettek részt, 

és eleget tettek számtalan meg-
hívásnak, mert a televíziós te-
hetségkutató után egyre több 
helyre hívták őket.

Az idei igen mozgalmas évet 
hagyományosan az adventi 
nagyműsorral zárta a Barti-
na nagy családja. A kulturális 
központ színpadán az együttes 
nyolc csoportja mutatta meg 
tudását. A műsorban a nézők 
láthatták többek között az ala-
pító Szabadi Mihály „Bim-bam” 
című koreográfiáját, Nyemcsok-
né Kárpáti Katalin és Nyemcsok 

Pál „A magam földjén” című 
alkotását, vagy éppen Kocsis 
Enikő és Fitos Dezső „Játék” 
című koreográfiáját. A táncosok 
összesen 13 darabot mutattak 
be, két részletben.

Az előadásokra az egyesület 
működését segítő támogató je-
gyet is értékesítettek, emellett 
persze sokan segítik a Bartina 
tevékenységét, így Szekszárd 
város önkormányzata, helyi vál-
lalkozások, a táncosok családjai 
és a Nemzeti Kulturális Alap. 
 - mwj -FO
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Amikor a rongyokba szívet, lelket öltenek…
Ismét eltelt egy tevékeny 
esztendő a Szekszárdkörnyé-
ki Foltvarró Egyesület háza 
táján. A 2000 óta egyesületi 
keretek közt működő közös-
ség temérdek kíváncsiságot 
vonz magával.

Nem is csoda, hiszen tagságuk 
évről évre újabbnál újabb „kre-
atív ínyencséget” tartogat a kéz-
műves termékek iránt érdeklő-
dők számára, amely munkák 
egyikére sem lehet kijelenteni, 
hogy átlagos kreatúra. A cso-
port ismert karitatív tevékeny-
ségéről is: a tombola idei be-
vételével az Esőmanók - Tolna 
Megyei Autistákért Egyesületet 
kívánják támogatni.

Adventi kiállítás megnyitó-
ján – amelyet december 6-án 
a Babits kulturális központ 
márványtermében tartottak 
– Acélosné Solymár Magdol-
na elnök mondott köszöntőt, 
közreműködtek a PTE Illyés 

Gyula Gyakorlóiskola és AMI 
táncművészeti tagozatának di-
ákjai, Tordon Ákos: Decemberi 
köszöntő című versét pedig az 
egyik egyesületi tag, Szíjjártó 
Istvánné Terike szavalta el.

Az idei tárlat egyediségét 
emeli egy „boutis csempékből” 
álló, fehér színű textilből készí-
tett kályha. A 17. századi fran-
cia eredetű, tűzési technikával 
létrehozott alkotás érdekessé-

ge abban rejlik, hogy az anyag 
megtűzött két rétege közé egy 
hosszúkás tű segítségével tö-
mőanyagot juttatnak. A mód-
szert is erről a tűről – vagyis a 
boutisról – nevezték el, az így 
készült termékek pedig igazán 
különleges hatást keltenek. Az 
anyagból készített kályhát a 
Magyar Foltvarró Céh vezető-
je, Dolányi Anna ötlete alap-
ján varrták a 2014-es Hous-

toni Quilt Fesztiválra, s aztán 
az amerikai földrészen kívül 
Franciaországba és Koreába is 
eljutott.

A kiállítás részét képezik az 
egyedi párnákon, női válltáská-
kon, szíves, angyalos, hóembe-
res és csillagos kompozíciókon 
túl az anyagból készült ko-
szorúk is. A foltvarrók tárlata 
december 20-ig, a kulturális 
központ nyitva tartási idejében 
látogatható.  Gy. L.

Tündérkert a belvárosban
Szeretnék egy olyan vintage 
asztaldíszt, amelyik az inter-
neten már többször „szembe 
jött velem”. Fából készült, fehér, 
koptatott, benne csodás tuli-
pánok. A világháló számtalan 
„csináld magad” megoldást 
kínál, de nekem még sosem 
sikerült olyanra, mint a képen. 
Nemrég azonban megtaláltam 
itt, Szekszárdon. A belváros-
ban sétálva megálltam egy 
virágüzlet kirakata előtt és ott 
volt. Csak sokkal jobban nézett 
ki, mint a képen. Bementem a 
Tündérkertbe, hogy megkér-
dezzem „több is van belőle?” 
„Nem” – hangzott a mosolygós 
válasz az eladótól – „én magam 
készítettem.”

A Tündérkert az a virágüzlet, 
ahova sokszor megyek be azért, 
hogy feltöltődjek, hazavigyek 
egy keveset a hangulatból. Már 
a bejárat is hívogat. Csipetnyi 
Provence Szekszárd szívében. 
A lépcső telis-tele virággal, a 
kirakat remek „vintage világot” 

rejt. Csodás virágok, kézzel ké-
szített, egyedi tárgyak, koszo-
rúk, ajtódíszek, képkeretek és 
még sorolhatnánk. Mindez a 
mostanában kedvelt „vintage” 
stílusban megalkotva. Nekem 
egy álom. Legszívesebben az 
egész boltot megvenném, de 
nem, talán mégsem.

Kell, hogy itt legyen mindezen 
dolgok megalkotója, Kiss Barba-
ra, a bolt tulajdonosa. Elképzelte 
másfél évvel ezelőtt és meg is va-
lósította a terveit. Olyan benyo-
mást kelt benne, mintha maga 
is a csodás alkotások, növények 
egyike lenne, annyira beleillik 
a képbe. Személyisége nyomán 
alakult ki a Tündérkert világa. 
Ott jártamkor éppen az adventi 
koszorúk készültek. Minden da-
rab egyedi, megismételhetetlen. 
Akadt belőle zöld, kék, piros, 
sárga – mind a bolt tulajdonosá-
nak alkotása. Kiss Barbara több, 
mint 10 éve virágkötő. A mun-
kája a hobbija, hiszen otthon is 
ezzel foglalkozik, tudását pedig 

szakmai kiállításokon, bemuta-
tókon bővíti.

Miközben a Béla király 
téren, az 1800 táján épült 
Fischof-házban található Tün-
dérkertben beszélgetünk, a vá-
sárlók jönnek-mennek. Sokan 
egyedi kéréssel érkeznek, ám 
akkora az érdeklődés, hogy 
azokat előjegyzésben tudja 

megvalósítani a designer-csa-
pat. Nem véletlen a kifejezés. 
A stílus, amelyet a Tündér-
kert tud, egyedi Szekszárdon. 
Ennek nyomán saját márkát 
is alkotott Kiss Barbara. Fairy 
Flowers, azaz tündéri virágok – 
dobozba csomagolt orvosság a 
léleknek. A Fairy Flowers tulaj-
donképpen egy rózsákkal teli 
dobozka, amelyet különböző 
színekben készített el az alkotó.

A Tündérkert alkotásai rö-
videsen a neten is elérhetőek 
lesznek, ám mi, szekszárdiak 
szerencsére betérhetünk a Béla 
király tér 7. szám alatti üzlet-
be. Az biztos, hogy én ezután 
is sűrűn vendégeskedem majd 
ott. (x)

 (01931)

Tündérkert Virágüzlet
7100 Szekszárd,
Béla király tér 7.
Telefon: +36–30/849–4875

  facebook/Tündérkert  
Virágüzlet-Szekszárd

Az adventi tárlat kiállítói: 
Szijjártó Istvánné, Tömpe 
Andrea, Richolnné Ács Ildikó, 
Acélosné Solymár Magdolna, 
Endrődi Istvánné, Molnár 
Jánosné, Földesi Lászlóné, 
Gulyásné Schwab Györgyi, 
Göttlingerné Vitzli Erzsébet, 
Deák Katalin, Harnos Lász-
lóné, Rókus Jánosné, Csabai 
Zsuzsanna, Takács Istvánné, 
Klézli Jánosné.
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Ahol egészségesek és sérültek együtt alkothatnak
Tizenöt éve immár, hogy 
képzőművészeti tagozat in-
dításával „erősített” a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la. Az elmúlt másfél évtized 
munkáiból összeállított tárlat 
nyílt december 2-án, a Babits 
kulturális központ Bakta ga-
lériájában.

Antus Györgyné intézményve-
zető úgy emlékszik, a képzés 
ötlete egy Fusz Györggyel foly-
tatott beszélgetés során merült 
fel. Akkoriban a Zeneiskolán 
kívül művészeti oktatás nem 
igen akadt a városban. Az intéz-
mény a soron következő szep-
temberben képzőművészeti és 
tánc szakon indított képzéseket 
a diákok számára. A feltételek 

ugyan nem voltak ideálisak, ám 
a tanárok, gyerekek mégis lelke-
sen dolgoztak.

Érdekesség, hogy az iskola 
falai közt művészetterápiás fog-

lalkozás is zajlik sérült fiatalok 
számára, Kis Ildikó művészet-
terapeuta irányításával, aki a 
kezdetektől fogva koordinálja a 
képzőművészeti tanszak mun-

káját. „Az alkotás élményének 
megtapasztalásáért jönnek 
hozzánk a gyerekek” – jelezte 
az igazgató, aki szerint az intéz-
mény tehetséggondozó munká-
jára a később közép és felsőfokú 
művészeti intézményekben to-
vábbtanuló diák a bizonyíték.

Fusz György szobrászmű-
vész, egyetemi tanár szerint is 
hiánypótló volt a tagozat be-
indítása, lévén, hogy a korábbi 
generációk Szekszárdon és a 
megyében – leszámítva talán 
Farkas Pál rajzoktatását – alig-
ha juthattak a művészeti oktatás 
közelébe. Fusz György úgy látja: 
a művészettel való foglalatosság 
egyszerre kikapcsolódás, mene-
külés és terápia.

A tárlat megtekinthető de-
cember 23-ig.  Gy. L.

Sportolók és példaképek: akikre büszke a város
Huszonkét egyesület közel 
340 sportolójának eredmé-
nyességét ismerte el az ön-
kormányzat, amikor szerdán, 
a Placcon tartott ünnepségen 
átadták a Szekszárd Büszke-
sége díjakat.

„Jó érzéssel tölt el, hogy kinőttük 
ezt a teret, mert ennyire sok te-
hetséges sportoló él a városban” 
– kezdte köszöntőjét Ács Rezső. 
A polgármestere hangsúlyoz-
ta: 2015-ben azért alapították 
a Szekszárd Büszkesége díjat, 
hogy az országos és nemzetközi 
versenyeken érmet szerző spor-
tolók eredményét elismerjék. A 
városvezető hozzátette: különle-
ges alkalom az idei, hiszen első 
alkalommal jutalmazzák az év 
sportolóját és edzőjét.

A 198 egyénileg és 140 csa-
patban díjazott versenyző 
sporttáskát/tornazsákot, és 
egyedi kulcstartót kapott aján-
dékba.

A díjazott klubok: Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület, Dynamic 
Triatlon Club, Fáklya Sportegye-
sület, Fehérlófia Sportegyesület, 
Gemenc Hőlégballon Sporte-

gyesület, Hikari Aikido Sporte-
gyesület, Kosárlabda Sport Club 
Szekszárd, OLC Trans Gemenc 
Judo Club Egyesület, Szekszárd 
Asztalitenisz Club, Szekszárdi 
Fekete Gólyák Kézilabda Club, 
Szekszárdi Kajak-Kenu Sporte-
gyesület, Szekszárdi Kerékpáros 
Sportegyesület, Szekszárdi Moz-
gásművészeti Stúdió Közhasznú 
Egyesület, Szekszárdi Rádió 
Klub, Szekszárdi Szabadidős Ke-
rékpáros Sportegyesület, Szek-
szárdi Rosszcsontok Amerikai 
Futball Sportegyesület, Szekszár-
di Sportközpont Nkft. Atlétikai 
Szakosztálya, Szekszárd Városi 
Diáksport Egyesület, Szekszárdi 
Utánpótlásnevelő Football Club, 
Szenior Atlétikai Club, Tolnai 
Tájak Íjász Egyesület, Unio Box 
Team. - fl -
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Prima díjas Tücsök Zenés Színpad

December elsején immár 
tizenkettedik alkalommal 
rendezte meg a Vállalkozók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
Tolna megyei szervezete a 
Prima Primissima díjátadó 
gálát, a Babits Mihály Kultu-
rális Központban.

A megyei Prima díj egyik ki-
tüntetettje a szekszárdi Tücsök 
Zenés Színpad, az elismerést 
Béresné Kollár Éva művésze-
ti vezető vette át (képünk). Az 
idén harmadik alkalommal 
ítélték oda a Príma közönség-
díjat: a szavazatok alapján ezt 

Bacsmai László szekszárdi es-
peres-plébános vehette át.

A megyei Év Vállalkozója 
díjat városunkból Piri Lajosné, 
Vizdár Zsoltné és Friedmann 
Tamás kapott.  Az Országos Év 
Vállalkozója díjra idén két szek-
szárdi cégvezető kapott jelölést: 
Nádasdi József, a Nádasdi Kft. 
és Takler Ferenc, a Takler Pin-
ce Kft. tulajdonosai a főváros-
ban vehették át az elismerést. 
Ugyanitt részesült Miniszteri 
Elismerő Oklevél díjban Takács 
Sándorné, a szekszárdi Számvi-
tech Bt. ügyvezető igazgatója. 
 SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Rodenbachban jártak a Babitsosok
A Babits Mihály Általános Is-
kola évek óta jó kapcsolatot 
ápol a németországi Roden-
bach település intézményé-
vel, ahova idén ősszel immár 
sokadszorra szerveztek kirán-
dulást 7-8. osztályosoknak.

Az útra, mely során a gyerekek 
nyelvi tudásukat csiszolhatták, 
három pedagógus és Pappné 
Kutas Annamária igazgató kí-
sérte el a diákokat.

A kezdeti nehézségek után a 
szekszárdi gyerekek egyre job-
ban belejöttek a német nyelv 
használatába. A közel egy hét 
alatt megannyi izgalmas prog-
ramban volt részük: kedden 
a polgármester fogadta őket, 
másnap a frankfurti állatkert-
ben néztek körül német nyelvű 

idegenvezetéssel. Csütörtökön 
a német tanulók rajz- és törté-
nelemóráit tekinthették meg, de 
kézműveskedésre, falmászásra 
és labdás játékokra is volt le-
hetőségük. A helyi uszodában 
játékos feladatokat teljesítettek, 
a családokkal együtt egy „lé-
zer-csatára” is sort kerítettek. 
Pénteken a szekszárdiak mű-
sort adtak vendéglátóiknak: 
szerepelt benne nép- és moder-
ntánc, balett és népdaléneklés 
is. A rodenbachiak grill partival 
búcsúztak a Babitsos diákok-
tól, akik felejthetetlen napokat 
töltöttek Németországban. A 
partner iskola diákjait 2017 
májusában a szántódi táborba 
várják vissza. 
 Ignácz Zsófia (8.B) 
 beszámolója alapján

FOTÓ: BABITS ISKOLA 

Szekszárd Edzője 2016:
Szepesi József

A szekszárdi közgyűlés dön-
tése értelmében a „Szekszárd 
Edzője” díjat 2016-ban az OLC 
Trans Gemenc Judo Club ve-
zető-edzője, Szepesi József ér-
demelte ki szakmai munkája 
elismeréseként.

Szepesi József 1978-ban végzett 
sportedzőként a Testnevelési 
Főiskolán, edzői tevékenységét 
Szekszárdon kezdte a következő 
évben. Dávid fiát – aki ma már 
edzőként dolgozik mellette – 
2000-ben az ifi válogatottig jut-
tatta, ahol EORV-bronzérmet és 
egy Eb 9. helyet szerzett.

Szepesi József 2001-ben alakí-
totta meg a Gemenc Judo Klu-
bot, melynek színeiben olyan 
remek versenyzők bontogatták 
szárnyaikat, mint Ács Balázs, 
Berlinger Gábor, Hunyadi Ben-
ce, vagy Sárecz Márton, akinek 
világbajnoki 9. helye Ifjúsági 
Olimpiai indulást ért. Alapítása 
óta a klub sportolói közel 90 or-
szágos bajnoki címet szereztek.

Szepesi József a kezdetektől 
lelkiismeretesen és becsülettel 
végzi munkáját, és kiváló peda-
gógia érzékkel neveli a sporto-
lókat, hogy megállják helyüket 
az életben.  SZV
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Szekszárd Sportolója 2016:
Nagy Viktória és Korsós Zsófia

A szekszárdi közgyűlés ha-
tározata szerint a „Szekszárd 
Sportolója” díjjal 2016-ban a 
Szekszárdi Kajak-Kenu Spor-
tegyesület versenyzői, Nagy 
Viktória és Korsós Zsófia te-
vékenységét ismerték el.

A még serdülőkorú Nagy Viktória 
(képünkön jobbról) és párosbeli 
társa, Korsós Zsófia egyaránt az 
első csoporttal kezdett kajakozni. 
Felkészülési időszaktól függően 
heti 8-12 edzésen vesznek részt, 
az 5 hónapos évad során 17-20 
versenyen indulnak. Évek óta 
korosztályos válogatottak.

Az országos bajnoki elsősé-
geknek köszönhetően 2016-ban 
Európa- és világbajnokságra is 
kvalifikálták magukat az ifik 
között. Kajak kettesük a spa-
nyolországi kontinens viadalról 
és a szeptemberi, brandenburgi 
világbajnokságról is aranyérem-
mel térhetett haza.

Nagy Viktória egyéniben is 
rajthoz állt: az Európa-bajnok-
ságon első, a világbajnokságon 
pedig második lett korosztályá-
ban. Viki síkvízen is jól ment: a 
szegedi Olimpiai Reménységek 
versenyén K-1 1000 méteren 
nyerni tudott.  SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap december 12-től december 17-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ december 12. december 13. december 14. december 15. december 16.

„A”
950 Ft

Szárnyas
raguleves Karfiolleves Zellerkrémleves

levesgyönggyel Kertészleves Lebbencsleves

Mákos guba,
vanília sodó

Brassói
aprópecsenye, 

savanyúság

Csirkecsíkok,
strogano�  módra,

tészta

Paradicsomos
húsgombóc,

főtt burgonya

Hal� lé magvas 
bundában,
rizs, tartár

„B”
950 Ft

Zöldségleves Karfiolleves Zellerkrémleves
levesgyönggyel Kertészleves Lebbencsleves

Fejtett
babfőzelék,

főtt, füstölt tarja

Sertésborda,
burgonyás
bundában,

kukoricás rizs,
savanyúság

Pásztortarhonya,
savanyúság

Spagetti
carbonara

Csirkepörkölt, 
galuska,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkemell� lé
lenmagos
bundában, 

steak burgonya, 
majonézes

kukoricasaláta

Csirkemell� lé
lenmagos
bundában, 

steak burgonya, 
majonézes

kukoricasaláta

Csirkemell� lé
lenmagos
bundában, 

steak burgonya, 
majonézes

kukoricasaláta

Csirkemell� lé
lenmagos
bundában, 

steak burgonya, 
majonézes

kukoricasaláta

Csirkemell� lé
lenmagos
bundában, 

steak burgonya, 
majonézes

kukoricasaláta

(01929)

A szekszárdi munkaidő 
nyilvántartó és beléptető 

rendszerekkel foglalkozó NÉ Kft ., 
Jantar Hungary 

műszerész munkakörbe; 
műszerész, informati kai; 
végzett séggel rendelkező 
agilis munkatársat keres.

Elvárásaink:
• műszerész végzett ség,
•  az angol nyelv legalább 

középfokú ismerete,
• jó kommunikációs készség,
• rugalmasság.

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem,
• családias munkakörnyezet,
• fejlődési lehetőség.

Fényképes önéletrajzokat az 
info@jantar.hu címre várjuk.

(01943)

(01932)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Telefon: 74/319-593

Nyitva tartás: H-P. 08:00 – 16:00 óráig
Ezüstvasárnap december 11. 08:00 – 12:00 óráig
Aranyvasárnap december 18. 08:00 – 12:00 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Ezüst- és arany vasárnap!

cipők, csizmák, mamuszok
30% kedvezménnyel

,

A Mikulás is feltűnt a
Szekszárdi Advent forgatagában

A Szekszárdi Advent no-
vember 27-én nyitotta meg 
kapuit a Béla király téren, s 
egészen december 23-ig kí-
nál programokat az ünnepre 
készülődőknek.

Csodás, megújult ünnepi vilá-
gítás várja azokat, akik kiláto-
gatnak a Szekszárdi Adventre, 
ahol minden nap kézműves- és 
kirakodó vásár, hókunyhó és 
hófánk csúszda várja a kicsiket 
és nagyokat. A téren ott áll a 
hagyományos Betlehem és az 
Adventi kalendárium, amely 
szekszárdi gyerekek rajzait rej-
ti. Vasárnaponként egy újabb 
adventi gyertya fénye tölti meg 
a teret világossággal, ahol rend-
szeresek a kézműves foglalko-
zások.

Az elmúlt hétvégén két sztár-
fellépő is koncertet adott: de-
cember 3-án rengetegen láto-

gattak ki Hevesi Tamás (lenti 
képünkön) adventi műsorára, 
szinte megtelt a tér. Másnap, 
Bronzvasárnap pedig Kovácso-
vics Fruzsina „Elfeledett mézes-
csók” című koncertjét láthatták 
a nézők. Az interaktív előadás 
nem csupán gyerekeknek, de 
gyereklelkű felnőtteknek is ki-
váló kikapcsolódást nyújtott. 
A nézőtér játszótérré változott, 
ahol mondókáké, éneklésé volt 
a főszerepe. A hűvös idő kife-
jezetten jól jött a koncerten a 
pingvintánc elsajátításához.

A programok hét közben is 
folytatódtak a téren. Kedden 
megérkezett a Mikulás, a vállal-
kozó kedvűek pedig futhattak is 
egyet a nagyszakállú tiszteleté-
re. „Élő szeretet embertáraink-
nak” címmel szekszárdi civil 
szervezetek lépnek a színpadra 
a Mentálhigiénés Műhely szer-
vezésében.  - mwj -
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December 4-ei rejtvényünk megfejtése: Claude Monet: A londoni parlament
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fodor Nándor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését december 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Aki titeket befogad, engem 
fogad be…” 
Hittanos gyerekekkel újra átnéz-
tük a karácsonyi történeteket, s 
egy csodálatos felismerésre jutot-
tunk: az egyik meghatározó mo-
tívum valamennyi történetben 
a befogadás. Mária befogadta 
az angyal szavait, majd befo-
gadta a Szentlélek ajándékát, a 
magzatot szíve alá. A napkeleti 
bölcsek befogadták a csillagok 
üzenetét, szívükben forgatták 
azt, értelmükbe zárták, és tetté, 
lépésekké formálták a befogadott 
titkot. József befogadta Máriát a 
gyermekkel együtt, holott értelme 
előtt még zárva volt a teljes értés. 
Befogadta az álom rejtette bizta-
tást, magába zárta az Úr szavát, 

és ezernyi kérdése és bizonytalan-
sága ellenére is őrizte azt, s őrizte 
a rábízott gyermeket.

Karácsony közeledtével olyan 
sokszor buzdítjuk magunkat és 
nevelgetjük „csimotáinkat” is 
arra, milyen jó adni. Nagyszerű 
érzés az öröm okozójává lenni, 
kincseinket megosztani mások-
kal, szívünk melegével készül-
ni az ajándékozásra. Ám Isten 
most arra tanítgat ebben az idő-
ben, hogy tudjuk el- és befogad-
ni mindazt, amit adnak nekünk. 
Elfogadni sokszor nagyon nehéz. 
Megalapozott félelmeink van-
nak, kiszolgáltatottnak, adósnak 
érezzük magunkat. Ha valaki 
meglátja hiányunkat, s pótolná 
azt, gyanússá válik...

Pedig befogadni jó. Elfogadni 
azt a szépet és szeretettel teljeset, 
amit a Másik nyújt: meggazda-
gító! Ám itt nem a „konzumálás-
ról” szólok, nem is a bekebelezés-
ről, még kevésbé a habzsolásról 
és követelőzésről. Hiszen abból 
nem jóllakottság, hanem csömör 
fakad. Nem megelégedettség, ha-
nem eltelés.

Az igazi befogadást a bizalom, 
a remény és a hit táplálja. Biza-
lom, hogy a másik ember nem 
ellenség. Remény, hogy gazdagít 
az, amit közel engedek, és hit az 
értékesben, a maradandóban, a 
becsesben. A Karácsony a befo-
gadás ünnepe. Befogadása an-
nak, aki jön (Advent – Úrjövet!) 
bizalommal, hiszen a Teremtő 

Isten közeledik. Reménnyel, hi-
szen legnagyobb gazdagságát 
kínálja: önmagát, közelségét, 
szabadítását. Hittel, hiszen 
örökkévaló szeretettel szeret, 
mely nem múlik el.

Az a tapasztalatom, hogy 
sokan öltöztetjük szívünket ün-
neplőbe Krisztus várásában, 
hogy befogadóvá váljunk, ami-
kor megérkezik. Az előkészüle-
tek sodrásában se feledkezzünk 
erről el! S aki még nem próbálta 
a befogadás békességét, annak 
szívből kívánom, hogy Isten drá-
ga Lelke tegye késszé és képessé 
arra, hogy megajándékozottá 
válhasson. Ámen! 

 Kaszóné Karola
 református lelkész

A SZEKSZÁRDI ADVENT PROGRAMJA 2016. DECEMBER 11-TŐL DECEMBER 18-IG
• Kézműves- és kirakodó vásár
• Színpadi programok, sztárfellépők
• Mikulás
• Adventi hókunyhó
• Hófánk csúszda
• Szalmalabirintus
• Betlehem
• Adventi kalendárium
• Vasárnapokon adventi gyertyagyújtás
• Kézműves foglalkozások
•  Forralt bor, tea, kemencés lángos 

és sok más finomság
Hófánk csúszda nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 10:00 – 18:00,
Szombat – vasárnap: 10:00 – 19:00
Jegyár: 500 Ft/3 csúszás
2016. december 5–18-ig a Béla ki-
rály téren naponta 17.00 órától „Élő 
szeretet embertársainknak” szabad-
téri karácsonyi műsorok a Mentálhi-
giénés Műhely szervezésében.

December 12. (hétfő) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  A Sterlein Egyesület karácsonyi 

zenés verses öszszeállítása.
•  Táncos hópihék – a Tücsök Zenés 

Színpad tini csoportjának műsora.
•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 

Fitnesszel, Asztalos Adrival.
•  „Hóember, Hóasszony” versek 

Dicső Zsolt és fia, Dicső Botond 
előadásában.

•  Táncos karácsonyváró a Szekszár-
di Mozgásművészeti Stúdióval.

•  Nagy Károly karácsonyi vers és 
énekcsokra.

December 13. (kedd) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  A versen, zenén át a lélekig – kará-

csonyi köszöntő a „Csizmazia Ala-
pítvány a jövő ígéretes gyermekei-
ért” előadásában.

•  A szeretet hangjai – a Tücsök Ze-
nés Színpad szólistáinak műsora.

•  Az Iberican Táncegyüttes karácso-
nyi műsora.

•  Karácsonyi dallamok – a Szek-
szárdi Gyermeklánc Óvoda óvó-
nőinek előadása.

•  Adventi dalokat ad elő a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesülete.

December 14. (szerda) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Karácsonyi csengettyűk – a Szek-

szárdi Baka István Általános Isko-
la adventi köszöntője.

•  Gyermekek az Ünnepért – a Tol-
na Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont 8. számú Gyermekotthona 
lakóinak adventi műsora.

•  A szeretet hangjai – a Tücsök Ze-
nés Színpad szólistáinak műsora.

•  Lelkedben él a karácsony – Bog-
nár Cecil interaktív játéka kicsik-
kel és nagyokkal.

•  Advent és karácsonyvárás ének-
ben – a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum énekkara, a Babits Mi-
hály Általános Iskola magyar és 
német énekkara, a Tolnai Katoli-
kus templom énekkara és a Tolnai 

Német Nemzetiségi Baráti Kör 
énekkara előadásában.

December 15. (csütörtök) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Német adventi és karácsonyi dalokat 

ad elő a Mondschein Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Kórus Egyesület.

•  Karácsonyi pásztorjáték a Szent 
József Iskolaközpont előadásában.

•  Karácsonyi angyalok – a Tücsök 
Zenés Színpad tini csoportjának 
műsora.

•  „Legyen ünnep!” – énekel Kará-
csonyiné Tusa Anikó és lánya Mé-
száros Rebeka.

•  Táncos karácsonyváró a Szekszár-
di Mozgásművészeti Stúdióval.

•  Karácsonyi verset ad elő Vígh Fe-
rencné (BukovinaiSzékelyek Szek 
szárdi Egyesülete).

  
December 16. (péntek) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Gyermekek az Ünnepért – a Tol-

na Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont 4. számú Gyermekotthona 
lakóinak adventi műsora.

•  Karácsonyvárás – előadja a Kaj-
dacsi Gyermekekért és Ifjúságért 
Alapítvány.

•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 
Fitnesszel, Horváth Beával

•  Kovács Gergő karácsonyi műsora 
Málinger Anita közreműködésével.

•  Készülünk karácsonyra – a Vá-

raljai Hagyományőrző Egyesület 
Népdalköre előadása.

•  Interaktív kutyás karácsonyváró 
meglepetésekkel a Szekszárdi Ku-
tyamenhely lakói és önkéntesei 
közreműködésével 17:00 órától.

December 17.,
(szombat) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI 
SZÍNPAD
PÁL DÉNES 
KARÁCSONYI
MŰSORA
 
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Angyallánc készítése az Eszterlánc 

Alapítvány közreműködésével.
•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 

(Szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál).

 
December 18.,
vasárnap 17:00 –
BÉLA KIRÁLY
TÉRI SZÍNPAD
BÓBITA ZENEKAR
E Z Ü S T S Z Á N KÓ 
CÍMŰ GYEREK-
KONCERTJE
 
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Angyallánc készítése az Eszterlánc 

Alapítvány közreműködésével
•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 

(Szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál)

FELHÍVÁS
A Szekszárdi Roma

Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 97. §-a alapján

2016. december 14-én 
(szerdán) 09:00 órakor 

tartja a 2016. évi
közmeghallgatását.

A közmeghallgatás helye: 
Babits Mihály Kulturális 

Központ 
(7100 Szekszárd,

Szent István tér 10.)
A Szekszárdi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete minden 

érdeklődő állampolgárt 
tisztelettel vár.

ifj. Kovács György
Szekszárdi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke

Az Ozone FM már Rádió1: csak a név változott, a lényeg maradt
A Rádió1 eddig sem volt isme-
retlen a rádióhallgatók előtt, 
de most még nagyobbat szól: a 
népszerű Morning Show, Reg-
geli Show néven itt folytatódik. 
A szekszárdi hallgatók szeren-
csések, hiszen a 91.1-en már no-
vember 15-től fogható a Rádió1, 
így Sebestyén Balázst, Vadon 
Janit és Rákóczi Ferit nem kellett 
sokáig nélkülözniük. Erről, és az 
Oxygen Médiacsoporton belüli 
változásokról is kérdeztük Pénz-
es Anikó ügyvezető igazgatót.

– A 91.1-es frekvencián még novem-
ber 15. előtt az Ozone FM-et hall-
hatták a szekszárdiak. Hogy került 
a helyére a Rádió1?

– A rádiónak csak a neve válto-
zott, a tulajdonosok, a munkatársak 
ugyanazok maradtak. A névvál-
toztatásra pedig azért volt szükség, 
mert a Rádió1 jól hangzó név, egy 
országos brand. A budapesti frek-

vencia és az országos média együt-
tese erősebb piaci jelenlétet ered-
ményez számunkra, így egységesen 
könnyebb értékesíteni a termékein-
ket, mint külön-külön. A műsorve-
zetők, a megszólalók és a zene is a 
megszokott stílust viszik tovább. 

– Az országos hálózaton belül meny-
nyi idő jut a helyi stúdióknak?

– Négy órában a helyi, jelen eset-
ben a szekszárdi stúdió adja az adást, 
ezen felül pedig a reggeli órákban 
helyi hírek, összefoglalók kapnak 
helyet. Nehéz egy hónap van mögöt-
tünk, a hálózatra kapcsolódás nem 
volt kis munka. Büszke is vagyok 
kollégáimra, akiknek köszönhetően 
egy-két hét után már tökéletesen 
működött a rendszer. Szekszárdon 
ez elsősorban Bálint Judit és Kis Gá-
bor műsorvezető-szerkesztőknek 
(képünkön), Süli Gabriella marke-
tingvezetőnek és Kőműves Krisztián 
technikusnak köszönhető. 

– A Morning Show rajongói sokáig 
csak találgatták, hol folytatja műso-
rát a népszerű trió. Aztán robbant a 
bomba: a Rádió1-re költöznek.

– Örültünk, hogy bennünket vá-
lasztottak, de meg is tettünk min-
dent, hogy hozzánk kerüljön ez a 
reggeli műsor. Azt gondolom, ez 
egy jó találkozás: a leghallgatottabb 
rádióműsor, a legnagyobb lefedett-

ségű rádiócsatornánál. Azt tapasz-
taltuk, a hallgatók nagyon örültek 
nekik, megtartották hallgatottsá-
gukat. A Rádió 1 alkalmazásával 
nem csak az élő adást lehet hallani, 
hanem a stúdióban lévő kamerák 
segítségével beleshetünk a stúdióba 
is. Az alkalmazás a péntek délelőtti 
bejelentés után nem sokkal az App 
Store letöltési listájának élére ug-
rott, és azóta is ez a legtöbbek által 
töltött applikáció.

– Mit terveznek a 2017-es évre?
– Az idei az újítások éve volt, jö-

vőre a tökéletesítést tűztük ki célul, 
valamint azt, hogy megtartsuk a 
népszerűségünket, és a hallgatók 
igényeit maximálisan kielégítsük. 
Közelebb szeretnénk kerülni a kö-
zönséghez. A nagy sikerű Ozone FM 
kamionos kitelepülések Szekszárdon 
is sikeresek voltak, szeretnénk bőví-
teni ezeket a megmozdulásainkat.

 Szántó Rita
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A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
TERMELÉSVEZETŐ

munkakörbe.
Feladatok:
• Termelési tervfeladatok és célkitűzések megvalósítása.
•  Termelési tevékenységek hatékony szervezése, ellenőrzése, műszakveze-

tők, sorfelelősök irányítása.
•  Munkafeltételek és működési feltételek biztosítása, szabályozása ill. 

optimalizálása.
• Gyártási költségek csökkentése, optimalizálása.
• Napi gyártási problémák és feladatok megoldása.
• Kapacitástervezés.
• Kapcsolattartás külföldi anyacéggel.

Elvárások:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
•  Önálló, szisztematikus munkavégzés, csapatmunkára való képesség, 

terhelhetőség
• Jó kommunikációs képesség, hatékony problémamegoldás.
• Innovatív gondolkodás.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
• Folyamatosan fejlődő, dinamikus csapat.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01938)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keresó
VEZETŐ GYÁRTÁS-

ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe.
Feladatok:
• Munkaelőkészítő csapat munkájának irányítása, támogatása.
• Gyártási dokumentációk készítése, felülvizsgálata.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Új termék bevezetésében való aktív részvétel
• Gyártástámogatás.
• Gyártási folyamatok folyamatos optimalizálása.
• Kapcsolattartás társosztályokkal, külföldi partnerekkel.
Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).
Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•  Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.
Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01939)

A nagymányoki telephelyű 
PeMaC Kábeltechnika Kft.

munkatársat keres
GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ 

munkakörbe.

Feladatok:
• Gyártási dokumentációk készítése.
• Változások bevezetése, nyomonkövetése.
• Mintagyártás felügyelete.
• Gyártástámogatás.

Elvárások:
• Haladó számítógépes ismeret.
• Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás (német előny).

Előnyök:
• Műszaki rajz ismerete.
• Tervezőprogram használata.
• Kábelgyártás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet.
• Ingyenes céges buszjárat.
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség.
•   Próbaidő lejártával megfelelő teljesítmény, hozzáállás esetén béremelés 

lehetősége.

Jelentkezés:
• munkaidőben, 08:00 – 16:00 óra között:
• telefonon: +36–74/550–030, +36–20/562–3940
• személyesen cégünk telephelyén: 7355 Nagymányok, Iparos út. 3.
• e-mailen: allashirdetes@pemac.hu

(01940)

Advent Európában
Az Európai Unió országainak 
kultúrája az adventben is meg-
mutatkozik. A tagországok 
saját hagyományaik szerint 
ünnepelnek, bár a szokások 
egyre keverednek. 

Az unió országaiban az ünnepi 
időszak kezdete és vége eltérő, az 
ajándékhozó sem mindenhol a 
Mikulás vagy a Jézuska. Valami 
viszont megegyezik: az ünnepet 
mindenki a családdal tölti. Díszbe 
borul ilyenkor Európa. Németor-
szágban az utcákat hozzánk ha-
sonlóan díszítik, december 4-én 
aranyeső ágat tesznek a vázába, 
ami karácsonyig kinyílik. Ang-
liában a Mikulás a kéményen át 
hozza az ajándékot és a gondosan 
kikészített zoknikba tölti azt. A 
finneknél december 24-én kihir-
detik a karácsonyi békét, majd a 
temetőben gyertyát gyújtanak, 

amit szaunázás kö-
vet, este pedig együtt 
olvassák a Bibliát. 

Sokan utaznak 
ilyenkor, hogy meg-

nézzék egy európai város adventi 
vásárát. Az unió legszebb vására 
idén a zágrábi lett, ám a budapes-
ti is egyre népszerűbb. Jellemző, 
hogy az emberek 60 %-a decem-
berben szerzi be az ajándékokat, 
kivéve Németországot: ők egész 
évben készülnek. A britek az ak-
ciók kihasználásában a legjobbak. 
Érdemes jól megnézni, mit ve-
szünk és hol. Főleg, ha az unió la-
kóinak 70%-hoz hasonlóan online 
tesszük ezt. Egy magyar nyelvű 
oldal mögött állhat külföldi érde-
keltségű cég, így fogyasztóvédel-
mi szempontból eltérő szabályok 
érvényesülhetnek. Tájékozódjunk 
előre! A Europe Direct Tolna Me-
gyei Európai Információs Pont 
facebook oldalán hasznos infor-
mációkat találhatunk a témában, 
vagy a szekszárdi irodától is kér-
hetünk segítséget.  (x)

 facebook.com/edtolna
7100 Szekszárd, 
Szent I. tér 11–13., 
Tel.: (74) 510–295

(0
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)

A Tempus Közalapítvány a nyer-
tesek közé sorolta a Szekszárdi 
Garay János Gimnázium „Get-
ting Science Closer to Students” 
című Erasmus+ KA2 iskolai, 
óvodai stratégiai partnerségek 
pályázatát. A nemzetközi part-
nerségben másik négy ország 
– görög, litván, olasz és svéd – 
középiskolája vesz részt, a Garay 
János Gimnázium a koordinátor 
szerepét tölti be. Az Európai 
Unió által finanszírozott pro-

jektre az öt ország iskolája ösz-
szesen 97 595 eurót nyert, mely-
ből a Garay 24 395 eurót költhet 
a megvalósításra. A projekt két 

évre szól, melynek célja a ter-
mészetismereti tantárgyak nép-
szerűsítése, és műszaki pályára, 
illetve olyan főiskolai, egyetemi 

képzésre orientálni a tanulókat, 
ahol a biológia, fizika és kémia 
tantárgyakat tanulják tovább.

A pályázatban részt vevő ta-
nárok és tanulók – mind az öt 
iskolában – fizikai, biológiai és 
kémiai kísérleteket végeznek, 
melyekről videókat készítenek 
és feltöltik az internetre. A diá-
kok saját projektjeikben mutat-
ják meg az ismeretek gyakorlati 
alkalmazását. A pályázat két 
külföldi diákcsere programot is 
tartalmaz: egyet Athénba, egy 
másikat pedig az olasz Cassano 
Delle Murge városába.  (01936)

Projektindító nemzetközi partnertalálkozó a litvániai Šiauliai  
városában, 2016. október 28-án

Újabb siker a Garay János Gimnáziumban!

A Fradié maradt a kupa
Ferencvárosi házi döntőt ho-
zott a hatodik Mikulás-kupa 
nemzetközi teremlabdarú-
gó-torna.

A Szekszárdi UFC az elmúlt 
szombaton ismét megrendezte 
hagyományos, az U13-as korosz-
tály számára kiírt Mikulás-ku-
páját a városi sportcsarnokban. 
Az ezúttal tízcsapatos tornán, 
melynek a szerb FK Zenta és a 
horvát Krpan&Babic Akadémia 
részvétele adott nemzetközi ran-
got – a címvédő Ferencváros két 
csapattal képviseltette magát, de 
több együttes is már visszatérő 
vendége volt a tornának.

A csoportküzdelmeket köve-
tően a Ferencváros két együttese 
csapott össze a fináléban, ahol a 
„Fehérek” hiába vezettek már 
2–0-ra is, a „Zöldek” végül meg-

fordították a találkozó állását, s 
így megvédték elsőségüket. A 
harmadik hely a Dunakeszinek 
jutott, amely a kisdöntőben 2–0-
ra verte a Kaposvárt. A házigaz-
da UFC a nyolcadik helyen zárta 
a küzdelmeket, a legjobb szek-
szárdi játékosnak járó elismerést 
Marosi Róbert vehette át. 
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SPORTHÍREK
Futsal. A várt nagy csata elma-
radt, miután a Szekszárd FC 
élvonalbeli női futsal csapata 
remek teljesítményt nyújtva 
lemosta a pályára a házigazda 
győrieket. A 7–2-es szekszárdi 
sikerrel zárult találkozón Hor-
váth K. (2), Urbán, Fábián R., 
Ganczer, Szekér és Megyes volt 
eredményes Micskó Márk edző 

gárdájából, amely győzelmével 
a tabella élére ugrott.
Labdarúgás. Idei utolsó baj-
nokiján nyolcadik döntetlen-
jét játszotta a Szekszárdi UFC 
NB III-as csapata, amely a Kö-
zép-csoport 18. fordulójában a 
Ferencváros II ellen végzett 1–1-
re. Varga Balázs edző együttese 
23 pontjával a 9. helyen telel a 18 
csapatos bajnokságban.

Kosaras ünnep volt
Idei utolsó bajnokiján ma-
gabiztos, 20 pontos sikert 
aratott az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd NB I-es női kosár-
labda csapata.

A találkozót megelőzően a klub 
az Ovikosár programban részt 
vevő gyerekeknek és családjaik-
nak kínált szórakozást. A remek 
hangulat este is kitartott, hiszen 
Zseljko Djokics vezetőedző 
együttese lehengerlő első félidőt 
(48-20) produkálva győzte le a 
PINKK-Pécsi 424 csapatát. A 
húsz pontos sikerből (72–52) 
a szlovén center, Eva Lisec egy-
maga 18 egységet vállalt, és be-
gyűjtött mellé 7 lepattanót is.

A mérkőzés előtt búcsúztatták 
el az aktív játékkal felhagyó Haj-
du Zsanettet, aki 16 évig kosara-
zott a KSC színeiben. A bedobó 

nagy sikereket ért el utánpótlás 
játékosként: öt magyar bajno-
ki aranyat és  két bronzérmet 
szerzett a különböző korosztá-
lyokban. Nevelőedzői Harsányi 
Mária és Szabó Noémi voltak. 
Már utánpótlás játékosként 
tagja lett az élvonalbeli felnőtt 
csapatnak, amelyben később is 
rendre helyet követelt magának. 
Klubhűségét jelzi, hogy pálya-
futása során mindvégig anya-
egyesületében kosárlabdázott. 
Hajdu Zsanettnek Szabó Gergő 
technikai vezető és Bálint Réka 
adott át ajándékot.
Az NB I-es bajnoki szünetében 
vehették át a KSC Szekszárd fi-
ataljai a Baranya megyei szövet-
ség által szervezett amatőr baj-
nokság, a Horváth Judit Nyugati 
Liga bajnoki címéért járó arany-
érmeket.  SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 5-én, hétfőn tartotta 
14–16 óráig. Előzetes bejelent-
kezés alapján: +36–74/504–102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 10. (kedd) 16–17 óráig.
Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 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
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
December 13. (kedd) 17–18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Gy. A. u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik Iroda (Dózsa Gy. u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
December hónapban nem tart 
fogadóórát.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
December 11., vasárnap
15:00 –   Vaiana 3D
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld  

– Vérözön 3D
December 12., hétfő
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld  

– Vérözön 3D
December 13., kedd
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld  

– Vérözön 3D
December 14., szerda
16:30 –  Szövetségesek
19:00 –  Underworld  

– Vérözön 3D
December 15., csütörtök
16:30 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet
19:00 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet
December 16., péntek
14:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy Star Wars történet
16:30 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet
19:00 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet
December 17., szombat
15:00 –   Zsivány egyes 2D – 

Egy Star Wars történet
16:30 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet
19:00 –  Zsivány egyes 3D – 

Egy Star Wars történet

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 11., vasárnap 17:00 
– Művészetek Háza
Magyar Kórusok Napja

Ünnepi hangverseny Kodály 
Zoltán születésének 134. évfor-
dulóján, a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes szer-
vezésében. Köszöntőt mond Csil-
lagné Szánthó Polixéna Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Humán Bizottságának elnöke. 
Áhitatot tart: Berkesi Gábor lelki-
pásztor (Budapest). 

A belépés díjtalan.

December 12., hétfő14:30 –
Színházterem
Csengő-bongó királyság

Kisiskolás bérlet II. előadás. 
Zenés mesejáték a FOGI Szín-
ház (Budapest) előadásában. 
Írta és rendezte: Harsányi Gá-
bor. Zene: Rossa László. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók 
1.000 Ft-os áron.

December 13., kedd 14:30 
– Színházterem
Csengő-bongó királyság

Kisiskolás PLUSZ bérlet II. 
előadás. Jegyek korlátozott szám-
ban kaphatók 1.000 Ft-os áron.

December 13., kedd 18:00 
– Placc - Ifjúsági Közösségi Tér
Író-olvasó találkozó Kiss Tibor 
Noéval

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztő-

je. A rendezvény a Jelenkor és 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont együttműködésében jön 
létre. A belépés ingyenes!

December 14., szerda 17:00 
– Csatár terem
Vitorlással a Föld körül „A kö-
vetkező szakasz” – Új-Zélandtól 
Dél-Afrikáig

Attila előadása a Dóra vitor-
lás kalandos útjáról. 

A belépés ingyenes!

December 14., szerda 18:00 
– Művészetek Háza
Gagliarda Kamarakórus hang-
verseny

Művészeti vezető, karnagy: 
Dr. Szabó Szabolcs. 

A belépés ingyenes! 

December 14., szerda 19:00 
– Színházterem
Görgey Gábor: Mikszáth külö-
nös házasságai

Bérleten kívüli szabadelőadás 
- Turay Ida Színház (Budapest).

Szereplők: Piros Ildikó, Mikó 
István. Rendező: Görgey Gábor.

Kedvezményes ünnepi jegyár: 
2.500 Ft.
December 16., péntek 15:15 
– Rendezvényterem
Csurgó zenekar gyermekkon-
certje

További információ a kon-
certről és a jegyekről a csur-

gozenekar@gmail.com e-mail 
címen kérhető. Jegyár: 450 Ft.

December 16,. péntek 18:00 
– Művészetek Háza
Karácsonyi hangulatban

A Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus és a Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi hangverse-
nye. Zenekarvezető: Földesi 
Lajos hegedűművész. Vezényel: 
Simon Péter karnagy. 

A belépés ingyenes!

December 17., szombat 16:00 
– Művészetek Háza

Tücsök Zenés Színpad kará-
csonyi műsora

Művészeti vezető: Béresné 
Kollár Éva. A belépés ingyenes! 

December 18., vasárnap 
09:00 – 13:00 – Rendezvényterem

Karácsonyi Kincsesház
Hagyományos karácsonyi ját-

szóházunkba idén is vidám, ün-
nepi hangulattal, mézeskalács 
illattal várjuk a kisgyermekes 
családokat.

10:00 Csizmazia Alapítvány 
karácsonyi műsora

11:00 Bergengóc Zenegóc ze-
nekar interaktív műsora

További programok: Mé-
zeskalácssütés és díszítés, 
hajfonás, babajátszó. Minden 
gyermeknek a belépőjegy mel-
lé tombolát adunk ajándékba! 
Belépődíj: 890 Ft/fő, 4 éves kor 
alatt 490 Ft/fő.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
2016. december 15. napján (csütörtökön)

17:00 órától tartja
2016. évi közmeghallgatását.

A közmeghallgatás helye: 
Vármegyeháza Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 1.)

A közmeghallgatásra Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának Közgyűlése minden érdeklődő  

állampolgárt tisztelettel vár.
Ács Rezső, polgármester

A BABITS MIHÁLY 
KULTURÁLIS KÖZPONT 

ÜNNEPI NYITVA 
TARTÁSA

Tájékoztatjuk a kedves kö-
zönségünket, hogy 

intézményünk 
2016. december 22-től 2017. 

január 1-ig zárva tart.
Ebben az időszakban csak a 

mozi üzemel, kivéve:  
2016. december 25–26-án, 

31-én valamint, 2017. január 
1-jén. Ezeken az ünnepi na-
pokon a mozi is zárva tart.

2016. december 24-én 10:00 
órakor a moziban egy  

matiné filmet vetítünk.
Békés, meghitt karácsonyi 

ünnepeket és boldog új évet 
kíván a Babits Mihály

Kulturális Központ vala-
mennyi dolgozója!

Szekszárd Megyei Jogú ú
Város Polgármesteri

Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal 

Stratégiai Tervezési 
Osztályán

pályázati referens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu 

honlapon, a Közügyek/Állás 
menüpontban tekinthető 

meg.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Közgyűlése
a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet

az Egészségügyi 
Gondnokság (Szekszárd) 

gondnokságvezető
(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás 

a www.szekszard.hu 
honlapon, a Közügyek/Állás 

menüpontban tekinthető 
meg.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A pályázatot meghirdető szerv 
neve és címe:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 
Egészségügyi Gondnoksága
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Munkahely és munkakör
megnevezése:
házi gyermekorvos

Munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Kandó K. út 10.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
•  csecsemő- és gyermekgyógyász 

szakorvosi képesítés, az önálló or-
vosi tevékenységekről szóló 2000. 
évi II. törvényben, e törvény vég-
rehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rendeletben, valamint 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
előírt feltételek megléte, magyar ál-
lampolgárság, vagy külön jogsza-
bály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, il-
letve letelepedett státusz.

Pályázathoz csatolni kell:
•  szakirányú végzettséget, képzett-

séget igazoló okirat másolatát, 
•  részletes személyi és szakmai ön-

életrajzot,
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
•  a pályázó hozzájárulása arról, 

hogy a pályázati eljárásban részt-
vevők a pályázati anyagot megis-
merhetik, a pályázatát a Szociális 
Egészségügyi Bizottság, valamint 
a Képviselő – testület nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalja.

•  MOK tagsági igazolás.

Pályázat benyújtásának helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső polgármester
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Egyéb információk:
•  A praxis működtetési jogát az Ön-

kormányzat térítésmentesen adja 
át a szükséges szerződések meg-
kötése alapján.

•  A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 12. (hétfő)

•  Elbírálási határidő: a pályázati 
határidő lejáratát követő Képvi-
selő-testületi ülés.

• Az állás betölthető: 2017. január 1. 

Újra az Agóra Mozi 
műsorán az Obsitos, a film, 
amiért összefogott a város.

Vetítések:
december 27–29., 14:30 órától. 
Korhatár: 12 éven aluliaknak 

nem ajánlott.
Info: +36–74/529–610



2016. december 11.16

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
december 12-től – december 17-ig

• Idared alma 150,-Ft/kg
• Mandarin (4-es méretű) 260,- Ft/kg
• Vöröshagyma 10 kg-os csomago-
lásban 1.100,- Ft/zsák; 110,- Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(01922)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01924)

SC 2  Gőztisztító
31 990 Ft

ÁFA-val értendő

KÄRCHER
STORE CPH
Szekszárd, Bor u. 2.
(74) 529-327 
www.karcherstore.hu

A készlet erejéig! 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01927)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(01921)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

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

sebb korosztályig minenkinek
(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 12. (hétfő) 9:00 – 16:00 óráig.

Karácsonyi
akció!

Arany és ezüst ékszerek
nagy választékban!

Interspar Ékszerüzlet

FOSSIL, MICHAEL KORS, 
SKAGEN
karórák

(01944)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01928)

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


