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Nívódíj

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Jó évjárat
Minden tekintetben kivá-
ló minőségű a szőlőtermés a 
borvidék Szekszárdi Hegy-
községének területén – mond-
ja Bodri István hegyközségi 
elnök. Boros híreinkből meg-
tudhatják, hogy Mészáros Pált 
ismét jelölték az Év Borterme-
lője címre.  → 5. oldal

Babits 133
Éppen 133 évvel ezelőtt, 1883. 
november 26-án született 
Szekszárdon Babits Mihály 
költő, író, műfordító, a 20. szá-
zad eleji magyar irodalom je-
lentős alakja. November 28-
án a Babits-házban idézik fel 
a költő alakját.
 → 9. oldal

→ 4. oldal

Részletes program a 10. oldal
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Példaértékű a város és az államkincstár együttműködése
Szekszárd kiemelkedően tel-
jesít a Magyar Államkincstár 
(MÁK) által felügyelt TOP-os 
források elnyerése és lehívása 
terén – hangzott el a város és 
a kincstár szerdai közös sajtó-
tájékoztatóján.

Dr. Dancsó József, a MÁK el-
nöke emlékeztetett: a kincstár 
közel egy millió munkavállaló 
illetmény-számfejtését látja 
el. Ezen a területen a 2010-es 
évek elején, budapesti szék-
hellyel végrehajtott közpon-
tosítás nem volt szerencsés. 
A MÁK vezetése úgy döntött, 
hogy öt helyszínen – köztük 
Szekszárdon – jelöl ki fejlesz-
tési helyszínt, hogy javítson a 
feladatellátás hatékonyságán. 
Októberben 12 új munka-
társsal indult el a tolnai me-
gyeszékhelyen 33 intézmény 
– így többek között az Állami 
Operaház és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem – dolgozó-
inak illetmény-számfejtése. A 
bővítés az infrastruktúrában 

is fejlesztéseket kívánt, ezért 
elkezdődött a MÁK Augusz 
Imre utcai irodáinak bővítése, 
modernizálása, mintegy 500 
négyzetméteren, közel 100 
millió forint értékben.

Dr. Dancsó József kiemelte: 
a MÁK eredményes munkájá-
hoz elengedhetetlen a megyei 
kirendeltségek és az önkor-

mányzatok együttműködése, 
és ez Szekszárdon példaér-
tékű. Az elnök emlékeztetett: a 

kincstár végzi az önkormány-
zati szabályszerűségi ellenőr-
zéseket – ezt helyben hét fő 
látja el –, de a MÁK koordi-
nálja a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) pályázatait is. A tolnai 
megyeszékhely kiemelkedő-
en teljesít a TOP-os források 
elnyerése és lehívása terén. A 

szekszárdi önkormányzat volt 
az első az országban, amely 
– egy foglalkoztatási paktum 

keretében – megállapodást írt 
alá a kincstárral.

A tájékoztatón Ács Rezső 
elmondta: Szekszárd nagy 
hangsúlyt fektet a szakképzés 
erősítésére, de a MÁK helyi 
feladatbővítése is jelzi, hogy 
magasan képzett szakembe-
rekből sincs hiány a városban. 
A polgármester elmondta, 
hogy a megyeszékhely eddig 
1,7 milliárd forintnyi TOP-os 
forrásra kötött szerződést (ez a 
Szekszárd számára megnyitott 
keret mintegy 30 százaléka) az 
óvodai és bölcsődei férőhelyek 
bővítése, az egészségügyi alap-
ellátás feltételeinek javítása és 
a foglalkoztatás elősegítése 
terén. Utóbbiban mintegy 570 
millió forintos keret áll ren-
delkezésre. 

Ács Rezső hozzá tette: az 
kincstár épületének felújítása 
összhangban van az önkor-
mányzat terveivel, hogy a Zöld 
Városok programban megújít-
ják a belváros köztereit.

  - fl -
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 27.
(vasárnap)

November 28.
(hétfő)

November 29.
(kedd)

November 30.
(szerda)

December 1.
(csütörtök)

December 2.
(péntek)

December 3.
(szombat)

gyenge eső, hidegfront erős 
széllel max. 11o , min. 4o

közepesen felhős, szeles nap
max. 5o , min. 0o

gyengén felhős, szeles nap
max. 3o , min. -4o

gyengén felhős
max. 3o , min. -6o

havazás
max. 4o , min. -4o

havas eső
max. 5o , min. -1o

erősen felhős
max. 5o , min. 0o

NÉVNAP–TÁR
November 27. (vasárnap) – Virgil
Virgil: latin eredetű; jelentése: szűz.

November 28. (hétfő) – Stefánia
Stefánia: latin eredetű; jelentése: virágkoszorú.

November 29. (kedd) – Taksony, Ilma, Filoména
Taksony: török-magyar eredetű; jelentése: jóllakott, elégedett; vad, kegyetlen, 
féktelen, szilaj. 
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből. Egyúttal finn 
név is, ami szintén 19. századi alkotás; jelentése: levegő, ég, világ.
Filoména: görög eredetű; jelentése: szeretett.

November 30. (szerda) – András, Andor
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Andor: görög eredetű és a latin Andronicus magyar változata; jelentése: férfiak 
legyőzője.

December 1. (csütörtök) – Elza
Elza: az Erzsébet (Elisabeth) német rövidülése.

December 2. (péntek) – Melinda, Vivien
Melinda: D'Ussieux francia író névalkotása, Katona József innen vette át Bánk bán 
című drámájához, a név ezután terjedt el.
Vivien: a Viviána angol változata.

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

Csip-csup csodák

A Tolna Megyei Integrált Szo-
ciális Intézmény – a szekszár-
di székhely otthon mellett 
– 11 telephelyen nyújt intéz-
ményi ellátást a fogyatékkal 
élők, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek és idősek 
számára.

Bölcskén, Pálfán, Regölyben, 
Belecskán, Bonyhádon és Ten-
gelicen szociális foglalkoztatás 
keretében rendszeres munka-
tevékenységet biztosítunk az 
ellátottak számára a meglévő 
képességeire építve, koruknak, 
fizikai és mentális állapotuknak 
megfelelően.

A telephelyeken összesen 170 
fogyatékkal élő, krónikus pszi-
chiátriai beteg és szenvedélybe-
teg ellátott készít kézműves és 
egyéb tárgyakat: varrodai termé-
keket, bőrtárgyakat, mézeskalá-

csot, gyertyákat és szappanokat, 
szőnyegeket. E különböző alap-
anyagból készült használati és 
ajándéktárgyakból vásárolhatunk 
az Augusz-ház sarkán, december 
1-én nyíló kis üzletben – tudtuk 
meg Pál Mária intézményvezető-
től az ünnepélyes átadón.

Ez alkalomból Posta Zoltán, 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Tolna Megyei 
Kirendeltségének igazgatója 
elmondta: a foglalkoztatással 
céljuk, hogy az ellátottak ér-
telmesen töltsék napjaikat, ér-
téket teremtsenek, hasznosnak 
érezzék magukat, s az önálló 
munkavégzés elsajátításával 
integrálhatók legyenek a mun-
kaerőpiacra. A nonprofit „szo-
ciális boltot” – és az ajándéktár-
gyak készítőit – Bacsmai László 
katolikus esperes-plébános ál-
dotta meg.   SZV

Felkészült a város a télre
A város és a megyeszékhely 
utcáinak és járdáinak gépi 
hó- és síkosság mentesíté-
sét végző Alisca Terra NKft. 
felkészült a télre – hangzott 
el a múlt pénteken, egy 
gépszemlével egybekötött 
sajtótájékoztatón.

Ács Rezső polgármester el-
mondta: az előkészületek 
már szeptemberben elkez-
dődtek a járművek felkészí-
tésével, a szükséges szóró-
anyagok megvásárlásával, 
október elején pedig elkezd-
ték a szóró ládák kihelyezé-
sét, a dolgozók felkészítését. 
A szóráshoz természetes ás-
ványokat tartalmazó anyagot 
használnak, amely a csator-
nákon át szennyvíztelepre 
érkezve javítja a tisztítás ha-
tásfokát.

A hóeltakarítás szempont-
jából prioritást élveznek a 
város fő közlekedési útjai, a 
helyi buszjáratok útvonalai, 
a mentők, a tűzoltók állo-
másai. A kórházban dolgozó 
Unimog szükség esetén a vá-
rosi síkosság mentesítésbe is 
bekapcsolódik. A feladatok-
hoz hozzátartozik a kerék-

párutak, közúton a gyalogos 
átkelők, a járdák csatlakozá-
sainak és a helyi buszmegál-
lók takarítása.

A kézi hóeltakarítás a vá-
ros feladata. A polgármester 
jelezte: első körben a 30 fős 
„zöld brigád” kezdi a mun-
kát, de ha indokolttá válik, 
további 80–100 embert tud-
nak bevonni. 

Ács Rezső elmondta, hogy 
a hatékonyabb munka érde-
kében a hóeltakarítást végző 
járművek rádiós összekötte-
tésben állnak egymással és 
az Alisca Terra központjá-
ban lévő ügyelettel is, ahol 
24 órás készenlétet tartanak 
fenn. Itt fogadják az észrevé-
teleket és tájékoztatást kérni 
is itt, az ingyenesen hívható 
80/620–456-os telefonszá-
mon lehet.

Kérik ugyanakkor a lakos-
ságot, hogy a helyi köztisz-
tasági rendelet értelmében 
mindenki gondoskodjon a 
saját portája körül a hó- és 
síkosság-mentesítésről, a 
szűk utcákban pedig a parko-
lásnál figyeljenek arra, hogy 
ne akadályozzák a hókotrók 
útját.  SZV

Összefogná, támogatná a város a vonzáskörzetét
November 22-én huszon-
öt település részvételével, 
Szekszárd vezetésével alakult 
Polgármesteri Konzultációs 
Fórum.

A Garay Élménypincében zaj-
lott sajtóeseményen Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere, 
a fórum elnöke emlékeztetett: 
a törvényi változások hatására 
megszűnt kistérségek munká-
ját új keretben pótolnák, mivel 
fontosnak tartják a különböző 
fejlesztési tervek, elképzelések 
összehangolását – akár a szak-
képzés, akár a rendezvények 
kapcsán.

„Szeretnénk, hogy fejleszté-
seink a kistérségi települések 
terveihez kapcsolódjanak” – 
hangsúlyozta a városvezető az 
alakuló ülés céljáról, lévén, hogy 
a megyeszékhely és környé-
kének érdekei közösek. Közös 

rendezvénynaptár kiadását is 
tervezik, amelyből a szekszárdi 
eseményeken kívül a környék-
beli programokról is értesül-
hetnek az érdeklődők, intenzí-
vebbé téve azok látogatottságát.

„Számunkra is jó, ha nem 
állunk meg a város határánál 
és elképzeléseinket kivisszük 
a kistelepülésekre” – utalt Ács 
Rezső arra, hogy a szekszárdi 

önkormányzat a szakképzést 
érintő terveit a környéken élők-
kel is megismertetné. Ennek 
egyik fontos állomása lesz a de-
cember 8-i szakképzési fórum, 
amelyen iskolaigazgatók, okta-
tási szakemberek vesznek részt. 
Ennek folytatásaként az össze-
fogásban részt vevő települések 
saját általános iskoláikban is 
fórumot szerveznek a témá-

ban. A cél, hogy az itt dolgozó 
cégek megtalálhassák a szá-
mukra megfelelő munkaerőt, 
ehhez viszont elengedhetetlen, 
hogy a környéken élő szülők 
és gyerekek a szakképzésben 
gondolkodjanak. „Kevés olyan 
térség van az országban, amely-
ben ennyire összetartanának a 
települések” – jegyezte meg Ács 
Rezső a megbeszélés eredmé-
nyességéről.

A fórum tiszteletbeli elnö-
kének a szekszárdi választóke-
rület parlamenti képviselőjét, 
Horváth Istvánt kérték fel, míg 
az általános elnökhelyettes Fadd 
polgármestere, Fülöp János lett. 
Utóbbi kiemelte: az atomerőmű 
bővítése okán is közös érdekei 
vannak a térségnek a szakkép-
zésben, a beszélgetések pedig az 
egymás sikereiből, hibáiból való 
okulást is elősegítik. 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Fesztivál: nívódíjat érdemeltek a Bartina táncosai
Az elmúlt szombaton a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
rendezték a hagyományos 
Szekszárdi Néptáncfeszti-
vált, melyen a koreográfiát, 
a zenét, az együttesi és a tán-
cos teljesítményt is értékelő, 
neves szakemberekből álló 
zsűri nívódíjjal jutalmazta a 
házigazda Bartina Néptánc 
Egyesületet.

A hétvégén ismét a táncé volt 
a főszerep: 1968 óta éven-
te rendezik meg a Szekszár-
di Néptáncfesztivált, amely a 
Kárpát-medencei magyarság 
néptáncmozgalmának egyik leg-
jelentősebb szakmai eseménye. 
A programot a Babits Mihály 
Kulturális Központ és a Barti-
na Néptánc Egyesület közösen 
szervezi. A megmérettetés során 
feltétel, hogy valamennyi együt-
tes műsorán szerepelnie kell egy 
nyugati dialektus táncanyagából 
vagy egy nemzetiségi táncanyag-
ból készült koreográfiának, 
továbbá az előadások közül az 
egyiknek új műnek kell lennie, 
amelyet versenyen még nem mu-
tattak be. Szekszárdon szakértő 
zsűri figyelte mindezt: Mihály 
Gábor koreográfus, rendező, a 
Magyar Állami Népi Együttes 
vezetője, Busai Norbert ko-
reográfus, néptánc pedagógus, 
Örökös Aranysarkatyús Táncos, 

dr. Fülemile Ágnes néprajzkuta-
tó, az MTA BTK Néprajztudo-
mányi Intézetének tudományos 
főmunkatársa, Kocsis Rozi dra-
maturg, bábművész, a Vaskakas 
Bábszínház igazgatója és Pál La-
jos népzenész, zenepedagógus.  

A táncos megmérettetésen 
nyolc együttes versengett a leg-
jobbnak járó díjért: színpadra 
lépett a Kecskeméti Kunság 
Táncegyüttes, a Kókai Kóka 
Néptáncegyüttes, a Pécsi 
Mecsek Tánc-
együttes, a 

Pécsi Misina Néptáncegyüttes 
és Táncszínház, a Rákospalotai 
Szilas Néptáncegyüttes, a Száz-
halombattai Forrás Néptánc-
együttes, a Székesfehérvári Alba 
Regia Táncegyüttes. Természete-
sen a szekszárdi Bartina táncosai 
is megmutatták tudásukat: „A 
játék” című, nadabi román tán-
canyagból készült koreográfiá-
val, illetve a zalai táncanyagból 
összeállított „Karcolatok” című 
koreográfiával bűvölték el a zsű-

rit és a közönséget.
A kiváló együt-

tesek legjobb-
jait a zsűri 
egyetértés-
ben válasz-

totta ki. 

Koreográfiai Nívódíjat érdemelt 
Kocsis Enikő és Fitos Dezső 
„A Játék” című koreográfiá-
ja, valamint a székesfehérvá-
ri Majoros Róbert: Bertóké 
című koreográfiája, továbbá a 
százhalombattai Asztalos-Kiss 
Zsuzsanna, Fábián Zsófia: „A 
két szeméért” című előadása. 
Együttesi Nívódíjban részesült 
a Szekszárdi Bartina Néptánc 
Egyesület, a Székesfehérvá-
ri Alba Regia Táncegyüttes, a 
Százhalombattai Forrás Tánc-
együttes és a Rákospalotai Szilas 
Táncegyüttes.

Zenei Nívódíjat kapott a 
Galiba zenekar a „Padkaporos 
bál” című koreográfia, a Tar-
soly zenekar a „Játék” című 
koreográfia és a Vörös Rezes 
Banda a „Röndbe szödve” című 
koreográfia zenei kíséretéért.

A zsűri a szóló táncosok tel-
jesítményét is figyelte: teljesít-
ményéért nívódíjban részesült 
a Tombor Beáta–Majoros Ró-
bert pár és Sipos Gergő. A pénz 
és tárgyjutalmakat a Nemzeti 
Kulturális Alap Népművészeti 
Kollégiuma, Szekszárd város 
önkormányzata, Eszterbauer 
János, Heimann Zoltán és Mé-
száros Pál borászok, Rács Ró-
bert fazekas népi iparművész, 
az Alisca Bau Zrt. és Szabadi 
Mihály, a fesztivál alapítója 
ajánlotta föl.  - wj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szakítottak a hagyománnyal: új címert kapott a borvidék 

Mint azt lapunk is megírta, 
a Szekszárd Borvidék NKft. 
félmillió forint összdíjazású 
arculattervezési pályázatot 
hirdetett az arthungry.com 
internetes oldalon, melyre 
végül százharmincöt pálya-
munka érkezett.

A pályázatokat elbíráló hattagú 
zsűri – Auth Attila tervezőgrafi-
kus-mester, Laki Eszter és Tábo-
ri-Simon José tervezőgrafikus, 
Eszterbauer János, a Szekszárdi 

Borászok Céhe elnöke, ifj. Hei-
mann Zoltán és ifj. Vida Péter 
borászok – a harminc előválo-
gatott tervből kilenc munkát 
szavazott be a döntőbe, melyek 
közül a Szekszárdi Borászok 
Céhe segítségével választották 
ki a győztest. A pályázat ünne-
pélyes díjátadóját hétfőn este 
tartották Budapesten, a Hygge 
rendezvényhelyszínen.

A pályázat győztese Nagy Dá-
niel és Lakosi Krisztián munká-
ja lett. A nyertes pályamunkán 

egy korona, alatta pedig a Szek-
szárdi-dombságot jelképező 
vonalak láthatók. Maguk a ké-
szítők így írtak pályamunká-
jukról: „Egy új címert hoztunk 
létre, amely utal a helyszínre és 
a szőlőtermesztésre egyaránt. 
Jól reprezentálja a vidék törté-
nelmi múltját és hagyományait, 
ennek ellenére a vizuális meg-
fogalmazása korszerű. A színek 
tekintetében szerettük volna 
megidézni a kékszőlő domi-
nanciájú terroir-t. Továbbá az 

elegáns, hosszú életű vörösbo-
rokat, amelyek a borvidék leg-
értékesebb darabjai.”

A nyertes alkotók semmit 
sem őriztek meg a borvidék 
régi címeréből, melynek kör-
vonalai azt a római korból való 
szarkofágot ábrázolták, melyet 
Szekszárdon találtak és mely 
ékes bizonyítéka volt az itteni 
szőlőtermesztés és borkészítés 
2000 éves hagyományának. A 
szarkofágon és a régi címe-
ren egy kereszt, egy hal és egy 
szarvas, valamint szőlőlevelek, 
illetve szőlőfürtök és egy kehely 
is látható. Ezek alapján egyértel-
mű volt, hogy a címer haszná-
lója régóta szőlőtermesztéssel 
és borkészítéssel foglalkozik. 
Kérdés, hogy a korona, illetve 
a szerintünk inkább szántóföldi 
lankákra, mint szőlődombokra 
hajazó ívek láttán asszociál-e a 
vásárló Szekszárdra, a szőlőter-
mesztésre és a borkészítésre... 
 Forrás: kadarka.net

Kiváló minőségű termést szüreteltek
Minden tekintetben kiváló 
minőségű a szőlőtermés a 
borvidék Szekszárdi Hegy-
községének területén, a hó-
nap elején befejeződött szü-
ret tapasztalatai alapján.

A szőlőtermés a színanyagok, a 
cukorfok és minden más a mi-
nőséget meghatározó tényező 
tekintetében kiváló lett az idén. 
Ez a fehér- és a vörösborok 
alapanyagául szőlőfajtákra egy-
aránt igaz. A termés mennyisé-
ge ugyancsak jó lett a Szekszárdi 
Hegyközség területén, a szüret 
pedig november elején fejező-
dött be – tudtuk meg Bodri Ist-
vántól, a hegyközség elnökétől.

A Szekszárdi bikavér gerincét 
is adó jellegzetes helyi fajtánál, a 
kékfrankosnál 20,5 és 22 közötti 
cukorfokot mértek. A rothadás 
sem okozott különösebb gon-
dot, igaz, míg egy átlagos évben 
nyolc-kilenc alkalommal szok-
tak permetezni a gazdák, addig 

az idén tizenegyszer kellett. Az 
ugyancsak a Szekszárdi bika-
vér alapanyagaként szolgáló, 
szintén jellegzetes helyi fajtát, 
a rothadásra érzékeny kadarkát 
viszont több pincészet is rozé-
bornak szedte le.

Szekszárdon egyébként nem 
fagyott el tavasszal a szőlő, 
nem úgy, mint az ország több 
borvidékének kisebb-nagyobb 

területén. Csak a borvidék leg-
északabbi részén volt minimá-
lis fagykár – tájékoztatott Bodri 
István.

Azt, hogy a termés mennyi-
vel lett több, mint tavaly, csak 
a november végéig leadott je-
lentések összesítését követően, 
december közepén lehet majd 
tudni.  

 Forrás: kadarka.net

Mészáros Pál is
a legjobbak között
A Magyar Bor Akadémia idén 
26. alkalommal ítéli oda az Év 
Bortermelője díjat. Közel 250 
borász, borszakíró, étteremve-
zető, sommelier és séf jelölé-
se alapján a végső győzelemre 
esélyes öt borász: Borbély Ta-
más (Badacsony), Jásdi István 
(Balatonfüred-Csopak), Koch 
Csaba (Hajós-Baja), Mészáros 
Pál (Szekszárd) és Szőke Má-
tyás (Mátra). Az eredményhir-
detést december 2-án tartják a 
Budavári Fortuna Étteremben. 
Tavalyi az azóta elhunyt Szöllősi 
Mihály (Neszmély) érdemelte ki 
az elismerést. 

A szekszárdi Mészáros Pál 
2015 után második alkalommal 
került be a díjra esélyes öt borász 
közé. Borvidékünkről korábban 
már négyen is elnyerték a bor-
szakma Kossuth-díját: Veszter-
gombi Ferenc (1993), Takler Fe-
renc (2004), Vida Péter (2011) és 
Dúzsi Tamás (2014).  SZV
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A „bőség zavara” a pályaválasztási kiállításon
Tizennyolcadik alkalommal 
hívta életre a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztálya a „Jövőd zálo-
ga – Pályaválasztási Kiállítást”. 
A rendezvény lehetőséget biz-
tosított az általános és közép-
iskolás diákok, illetve szüleik 
számára, hogy megismerhes-
sék az országos, megyei és 
városi képzési kínálatot.

November 22. és 26. között a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont adott otthont a rendez-
vénynek, ahol már a nyitónapon 
sok érdeklődő középiskolás tá-
jékozódott a számára leginkább 
tetsző továbbtanulási ajánlatról. 
A kiállításra érve a „bőség zava-
ra” fogadta a látogatókat, hiszen 
már szerdán 31 (!) felsőoktatási, 
vagy ahhoz kapcsolódó intéz-
mény brosúrája várta az olykor 
speciális információs igények-
kel fellépő ifjakat.

A Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karának (PTE-

KPVK) standjánál például a 
pedagógusképzés a sláger, míg 
a Szent István Egyetemnél a 
Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi, valamint a Gazda-
ság- és Társadalomtudományi 
Kar ajánlatai voltak népszerűb-
bek a szekszárdi és környékbeli 
diákoknál. Intézményükben 
azonban sokan képeznék ma-
gukat gépészmérnöknek, vagy 
tájépítésznek is. A Pécsi Tudo-
mányegyetem képviselőinél a 

gépész-, a villamos-, az építő- 
és az építészmérnök szakokról 
érdeklődtek, mások az orvosi 
és tanári pályákat részesíte-
nék előnyben. Tanácsadójukat 
„megizzasztották” a szekszár-
di gimnazisták kérdései, akit 
célirányosan a programterve-
ző-informatikus szak kapcsán a 
programnyelvek elsajátításának 
lehetőségeiről is faggattak.

A Szekszárdi Szakképzési 
Centrum pultjánál az autósze-

relő szakma, az egészségügyi 
képzés, valamint a kereskedelmi 
és pénzügyi vonal volt a sláger. 
A Szegedi Tudományegyetem 
tekintetében a sort a biológia és 
az általános orvostudományi, 
továbbá a gazdaságtudomá-
nyi képzés ajánlatai vezették. 
Az ELTE nem gyakori vendég 
Szekszárdon: standjuknál a jogi, 
a bölcsész, sőt, a pedagógiai és 
pszichológiai, illetve termé-
szettudományi karuk képzései 
hatottak népszerűbbnek. A 
Pázmány Katolikus Egyetem 
bölcsészkara kapcsán egyeseket 
a sinológia (Kína kutatásával 
foglalkozó szak) foglalkozta-
tott. Középiskolásaink náluk is 
zömmel a pedagógusképzést 
választanák, de nemzetközi 
tanulmányokat, szociológiát, 
kommunikációt, művészettör-
ténetet, filozófiát és politológiát 
is hallgatnának. A kiállításon a 
honvédelmi és rendőri pályák 
iránt is számottevő érdeklődés 
mutatkozott.  Gy. L.

Kép és szöveg: Szilasi
A Mészöly-díjas Szilasi László 
legújabb kötetét ismerhette 
meg a szekszárdi közönség 
november 21-én az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárban. 
Az esemény különlegessége 
volt, hogy ugyanekkor nyílt 
meg testvére, Szilasi Róbert 
fotóművész kiállítása is.

„Ritka, hogy egy testvérpár 
minkét tagja alkotó” – mond-
ta Liebhauser János könyvtá-
rigazgató a kötetbemutatón. Az 
pedig talán még ritkább, hogy 
az író nyitja meg testvére fotós 
tárlatát. Ez történt most Szek-
szárdon.

Szilasi Róbert érdekesen eme-
li ki a valóságot fotóin, csakúgy, 
mint író testvére teszi azt műve-
iben. Szilasi László békéscsabai 
születésű József Attila-díjas író, 
irodalomtörténész, a Szegedi 
Egyetem egyetemi tanára. Ko-
rábbi nagysikerű A harmadik 
híd című könyve után nemrég 
jelent meg – a kortárs magyar 
irodalom kedvelőinek nagy örö-

mére – a Magvető gondozásában 
az „Amíg másokkal voltunk” 
című kötet. A kisregény Babits 
Mihály, Jókai Mór és Bessenyei 
György magányát tárja az olvasó 
elé. A történetek főszereplőinek 
életében közös vonás az elha-
gyatottság és a vágy, hogy valami 
nagyot alkossanak.

Szilasi László népszerű író 
Szekszárdon, a nyári magasisko-
lában is sokan vettek részt előa-
dásain csakúgy, mint legutóbbi 
kötetnek bemutatóján.  - wj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Foglalkoztatási paktum: öt év alatt 500 fő juthat munkához
A munkaerőigényt és a szak-
képzést kívánja szinkronba 
hozni megyei szinten az a pak-
tum, amely a megyei önkor-
mányzat, a kormányhivatal, 
továbbá a helyi munkaadói, 
munkavállalói szféra és az ér-
dekképviseletek közt formá-
lódott az idei év folyamán.

A november 21-én, egy szak-
mai rendezvény keretében aláírt 
paktum lényege, hogy a külön-
böző érdekképviseleti csopor-
tok a foglalkoztatás növelése, 
illetve a helyi gazdaság fejlesz-
tése érdekében fogjanak össze. 
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 
keretében minderre 1255 millió 
forint áll rendelkezésre. A prog-
ramba 2017 elejétől nagyjából 
ezer főt vonnának be öt év alatt, 
amely létszámból reményeik 
szerint közel ötszázan álláshoz 
is jutnának.

Az egyezményt Ribányi József, 
a megyei közgyűlés alelnöke, dr. 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott és dr. Gábor Ferenc megyei 
főjegyzőn kívül Mészáros And-
rea, a civil rész koordinálásáért 
felelős Kék Madár Alapítvány 
vezetője, Bán Róbert, a Tolnáért 
– Tolna Megyei Térségfejlesztési 
NKft. ügyvezetője, valamint – 
nem konzorciumi tagként – dr. 
Fischer Sándor iparkamara el-
nök látta el kézjegyével. Ribányi 
József „jó válaszlehetőségként” 
értékelte a program céljait, amely 

a kedvezőtlen munkaerő-piaci 
tendenciákat megfordítaná. Dr. 
Horváth Kálmán szerint a kor-
mány felismerte: léteznek olyan 
ágazatok, szakmák, amelyeknél 
megfelelő szakemberből hiány 
mutatkozik. Kiemelte egyúttal 
a kabinetnek a jövedelmek eme-
lésére vonatkozó szándékának 
helyességét is.

Janza Frigyes, a foglalkoztatási 
paktum szakmai vezetője hang-
súlyozta: a támogatások a képzé-
seken, a béreken, bérköltségeken 
kívül a lakhatásra, utazásra is 

vonatkoznak. Az összefogással 
segíteni kívánják a munkaválla-
lók toborzását, kiválasztását, pá-
lyaorientációjukat, akik mentori 
szolgáltatást is igénybe vehetnek.

A célcsoportok közé tartoz-
nak egyebek mellett azok, akik 
az előző 6 hónapban nem ren-
delkeztek munkaviszonnyal, 
vagy nem szereztek középfokú 
végzettséget, illetve szakképesí-
tést, de a 25 év alatti fiatal pá-
lyakezdőkre, a 12 hónapon belül 
GYES-ről, GYED-ről visszatérő 
nőkre, valamint az 50 éven felüli 
munkavállalókra is számítanak. 
Megyénkben a tavaly bejelen-
tett üres álláshelyek és az állás-
keresők aránya egy szinten áll, 
amely örömre adhatna okot. A 
szakképzés népszerűsítésére el-
engedhetetlen a fiatalok pálya-
orientációja, itthon maradásuk 
béremelésekkel ösztönzése, va-
lamint összehangolása a cégek 
igényeivel.  Gy. L.

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 szó-
ló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet-
ben előírt feltételek megléte, ma-
gyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendel-
kező, illetve 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 ha-
táridő lejáratát követő Képvise-
lő-testületi ülés.

• Az állás betölthető: 2017. január 1. 

Egész-ség
a bölcsőtől a bölcsességig

Idén is megrendezte az évek 
óta hagyományos Egészség-
hetet a Babits Mihály Kul-
turális Központ. Az elmúlt 
három évben a Mentálhigié-
nés Műhellyel szoros együtt-
működésben szervezik az 
eseményt, amelynek célja 
az egészségtudatosságra 
ösztönzés. Idén „Egész-ség a 
bölcsőtől a bölcsességig” volt 
a mottója a hétnek.

A mozgás, a test és a lélek ösz-
szhangja, az étkezés fontossá-
ga és a művészetek szerepe az 
egészséges életvitelben. Mind-
ez témája volt az idei Egész-
séghétnek, amelyet évek óta 
hagyományosan minden ősszel 
megrendez a szekszárdi agóra. 
A programok során szakértő 
előadók beszéltek a jelzett té-
mákban. Itt volt Szekszárdon 
többek között Németh László 
művészetterapeuta, egyetemi 
oktató is, aki előadásában arra 

világított rá, hogy a művészet-
terápia elengedhetetlen része 
az egészséges életnek. Művé-
szetkedvelő emberek bizonyára 
ismerik az érzést, amikor egy 
fárasztó nap után, tele gondo-
latokkal és megoldandó prob-
lémákkal egy koncertre beülve 
máris könnyebben érzi magát 
az ember. A mentális egészség 
pedig elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a test is egészséges legyen. 
Németh László szerint nagyon 
fontos, hogy a művészet a min-
dennanpjaink részévé váljon.

Az Egészséghét során– a 
művészetterápián túl – a részt-
vevők hallhattak a MediBall, 
mint segédeszköz szerepéről, 
a lélek és a test összhangjának 
fontosságáról Holló Eszter jó-
gaoktatótól. Dr. Gonda Mária 
a gyermekek egészségét állítot-
ta a fókuszba, zárásként pedig 
terítékre került az egészséges 
(köz)étkez(tet)és szerepe is. 

 - wj -
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Láncfűrész 135
Könnyű és hatékony láncfűrész otthoni felhasználásra.
• 40,9 cm³; 1,5 kW
• 14”; 4,4 kg Fűkasza 525 RX

• 25,4 cm³; 1 kW
• 4,9 kgLáncfűrész 545

Nagy igénybevételre
tervezett láncfűrész 
építőipari szakemberek és 
gazdálkodók számára.
• 50,1 cm³; 2,5 kW,
• 15”; 4,9 kg

Használt gépét továbbra is beszámítjunk!

karácsonyi akcióval egybekötve!

JUBILEUMI
ÉVFORDULÓ –

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Tel.: 74/510–026

(01894)

Vállalkozásunk 45 éves évfordulója alkalmából
minden Husqvarna gépre 10% kedvezményt adunk.

Az akció november 28-tól december 23-ig tart!

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap november 28-tól december 2-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ november 28. november 29. november 30. december 1. december 2.

„A”
950 Ft

Májgombócleves Vegyes
gyümölcsleves

Csontleves
cérnametélttel Paradicsomleves Zöldbableves

Burgonyás
tészta,

csemege uborka

Rántott
csirkemell,

kukoricás rizs,
savanyúság

Eszterházy 
marharagu,

krokett

Kelkáposzta-
főzelék,

házi vagdalt
Rácos
hal� lé

„B”
950 Ft

Májgombócleves Vegyes
gyümölcsleves

Csontleves
cérnametélttel Paradicsomleves Zöldbableves

Székelykáposzta, 
tejföl

Zöldbabfőzelék, 
natúr szelet

Rántott 
csirkemáj,

bugaci saláta

Sült csirkecomb, 
petrezselymes 

burgonya, 
almapaprika

Hentes tokány, 
tészta

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott csirkemell, 
petrezselymes

jázmin rizs,
csemege uborka

Rántott csirkemell, 
petrezselymes

jázmin rizs,
csemege uborka

Rántott csirkemell, 
petrezselymes

jázmin rizs,
csemege uborka

Rántott csirkemell, 
petrezselymes

jázmin rizs,
csemege uborka

Rántott csirkemell, 
petrezselymes

jázmin rizs,
csemege uborka

(01882)

Trend Minőség Szakértelem

December 3–4-én
10%

December 10–11-én
15%

December 17–18-án
20%

kedvezmény.

NYITVA TARTÁS:
H. – P.: 8:30 – 17:00 • Szo. – V.: 9:00 – 11:30

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

facebook.com/fuggonyvilag

(01885)

Kínai és magyar – különleges konyha és házias ízek Szekszárdon
Be kell vallanom, hogy imá-
dom a kínai ennivalót. Néhány 
hónapja nyílt egy új kínai ét-
terem Szekszárdon, amelyet 
természetesen azonnal ki kel-
lett próbálni, ám jött az örök 
dilemma: a társaság néhány 
tagja nem kedveli igazán a kí-
nai ételt. És akkor most mi le-
gyen? Ezt a problémát hidalta 
át, méghozzá remekül a régi 
„Domus” épületében találha-
tó Ázsia Étterem.

Zeng Zhjoie sok évvel ezelőtt ér-
kezett Magyarországra Kínából, 
családja receptjeivel azért, hogy 
népszerűsítse a kínai konyha fo-
gásait ebben a hazájától távol eső 
országban. Ma már Szekszárdon 
is kóstolhatják a vendégek azt a 
csaknem harminc fogást, ame-
lyet egyedi receptek alapján ké-
szítenek el a városközpontban, 
az Ázsia Étteremben. Öten dol-
goznak itt azért, hogy fenséges 
ízeket varázsoljanak az asztalra. 

Az étkezdében frissen készítik 
a sushit, de gondoltak azokra is, 
akik nem kedvelik a kínai étele-
ket. Nekik házias ízekkel, magyar 
kedvenceket készítenek: rántott 
húst petrezselymes burgonyával, 
vagy éppen pörköltet galuskával, 
húslevest cérnametélttel. A kíná-
lat gyakran változik. Emellett az 
ételek ára is igen kedvező. Sőt, 
nyugdíjasok és diákok tíz száza-
lék kedvezménnyel vásárolhat-
nak az étteremben. Házhozszál-
lításra is van lehetőség: aznap 10 

óráig veszik fel a rendeléseket. 
Esténként pedig különleges akció 
várja az éhes embereket: minden 
étel fél áron fogyasztható.

Szekszárdon nincs még egy 
ekkora választékkal, ilyen ízekkel 
kecsegtető kínai étterem. Emellett 
az Ázsia Étteremben akár nyolc-
van fő is le tud ülni és kényelme-
sen étkezni. Nem véletlen az, hogy 
Zeng Zhjoie szívesen fogadja be 
a különböző rendezvényeket is. 
Legyen szó szalagtűzőről vagy 
nyugdíjas búcsúztatóról, esetleg 

esküvőről, céges rendezvényről, 
keresztelőről – az Ázsia Étterem 
mindenki előtt nyitva áll. A zárt-
körű rendezvények során bérleti 
díjat nem számol fel a tulajdonos, 
csupán az ételek árát kell megfizet-
ni. Bármilyen ételt elkészítenek, 
de természetesen ilyen alkalmak-
kor is kérhető a közkedvelt kínai 
bambuszos csirke és pirított tészta, 
de a magyaros, házias ételeket is 
kiválóan készítik.

Az Ázsia Étterem nem csupán 
az ízek miatt csábító: igényes kör-
nyezetben fogyaszthatja itt el az 
ember az ebédjét vagy akár a va-
csoráját. (x)  (01889)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Cím: 7100 Szekszárd,
Arany János u. 4.
Rendelésfelvétel: 

+36–30/276–67–94
Nyitva tartás: 

hétfőtől vasárnapig, 
10:00 – 20:00 óráig

Szombaton és vasárnap 
csak kínai ételek!

Szekszárd neves szülötte: Babits Mihály
Éppen 133 évvel ezelőtt, 
1883. november 26-án szü-
letett Szekszárdon Babits 
Mihály költő, író, műfordító, 
a 20. század eleji magyar iro-
dalom jelentős alakja.

Az elemi iskolát Pesten és Pé-
csett végezte, 1893 szeptemberé-
től a ciszterciek gimnáziumába 
járt. Ötödikes gimnazista volt, 
amikor édesapja meghalt. Ek-
kor édesanyja, Kelemen Auróra 
két gyermekével visszaköltözött 
Szekszárdra. Babits az érettségi 
után a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán latin-magyar sza-
kon szerzett diplomát. lett. Baján, 
Szekszárdon, Újpesten, Pesten és 
Szegeden dolgozott gimnáziumi 
tanárként, majd Fogarason és is-
mét Budapesten tanított.

A századfordulótól írt verse-
ket, de első művei csak 1908-
ban, a Nagyváradon kiadott 
A Holnap című antológiában 

jelentek meg. Első saját kötete 
1909-ben látott napvilágot Leve-
lek Iris koszorújából címmel. Első 
regényét (A gólyakalifa) 1913-
ban írta, de csak 1916-ban jelent 

meg. Műfordítói munkásságának 
egyik maradandó darabja Dante 
Isteni színjátékának magyarra 
való átültetése, melyért az olasz 
állam San Remo-díjjal tünteti ki 

1940-ben. A Vörösmarty Aka-
démia alelnöke, majd elnöke, 
a Petőfi Társaság és a Kisfaludy 
Társaság rendes tagja. Főmun-
katársa, majd 1929-től főszer-
kesztője a Nyugatnak, a kor 
legmeghatározóbb magyar iro-
dalmi folyóiratának.

Ady özvegyével, Boncza 
Bertával (Csinszka) fenntar-
tott rövid viszonyát követően 
Szabó Lőrinc menyasszonyát, 
Tanner Ilonát (írói álnevén Tö-
rök Sophie) vette feleségül 1921 
januárjában. Lírájára amúgy 
is jellemző pesszimizmusát to-
vább fokozta a diagnózis, hogy 
gégerákban szenved. A Jónás 
könyve megjelenésének évében, 
1938-ban gégeműtéten esett át, 
ezt követően beszélgető-füzetén 
keresztül érintkezett a külvilág-
gal. Babits Mihály 1941. augusz-
tus 4-én halt meg, és Budapes-
ten helyezték örök nyugalomra.

Szülővárosa – ahol utca, isko-
la és kulturális központ is viseli 
a nevét – 2008-ban posztumusz 
díszpolgári címmel ismerte el 
életművét.  Forrás: wikipédia
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November 20-ai rejtvényünk megfejtése: Csiky Gergely: A nagymama
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését december 1-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az advent az egyházi év utolsó 
ünnepe, ami ráadásul négy hé-
ten keresztül tart. Ez a várakozás 
ünnepe, ami egyben felkészülést 
is jelent. Várni, várakozni akkor 
rossz, ha nem tudjuk, mi követ-
kezik, vagy ha egyenesen valami 
rosszra számítha- tunk. Ady 

Endre karácsonyi versében úgy 
fogalmaz: beteg a világ, nagy be-
teg. Betegen, reménytelenül, Isten 
nélkül a várakozás legtöbbször 
reménytelenséggel párosul. Az 
elért célok sem adják meg sok-
szor az igazi örömöt, boldogsá-
got, vagy csak átmenetileg. 

A keresztény emberek várako-
zása azonban nagyon remény-
teli. Az evangéliumban ezt az 

esküvőhöz hasonlítja Jézus. A 
vőlegény is, a menyasz-

szony is a vendégsereg-
gel együtt nagyon várja 
az egybekelés napját, 
amikor kifejezhetik 

egymás iránti örök hűségüket, 
szerelmüket. Addig azonban sok-
sok előkészületre van szükség. A 
menyasszonynak számtalan fel-
adata van önmaga felkészítésére, 
de a vacsora előkészítése is sok 
feladattal jár.

Mi vagyunk tehát a menyasz-
szony, akik készülünk az Istennel 
való találkozásra. Karácsonykor 
a jászolnál találkozhatunk a 
Földünkre születő Jézussal, aki 
később, mint vőlegény jelent meg, 
hogy hívjon mindenkit vele örül-
ni a menyegzői vacsorára. 

Most ebben a várakozásban 
élünk. Szeretnénk nap mint nap 

készülni, várni, hogy találkoz-
zunk vele. Ez nem járhat tétlen-
séggel, mert sok a feladat addig. 
Négy hét készülés. Nem csupán 
a karácsonyi ajándékok beszer-
zése, elkészítése az, ami ezt az 
időt meghatározza. Négy hetünk 
van arra, hogy mire eljön a kará-
csony, ne elfáradva, kiábrándul-
va, csalódva üljünk le az ünnepi 
asztalhoz, hanem felkészülten, 
várva az Istennel való találkozás 
örömét, jó ízét. 

Kívánom, így teljen ez az idő-
szak.

 Vasadi Teodor
 baptista lelkész

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST

TART
Helye: 7100 Szekszárd,

Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016.november 28-án 

(hétfő), és december 5-én 
(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2016. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

tagjait, és minden
rászorulót.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen...

Foglalja le most jövő évi nyaralását előfoglalási kedvezménnyel irodánkban!
Vegyes ajánlataink:

•  Advent Rómában repülővel 4* szállodában 
reggelivel már 99.900 Ft/fő + ill.

•  Bad Kleinkichhem 3 fős apartmanban 
önellátással egyénileg már 86 EUR/éj/apartman

•  Ausztria/Hotel Koralpe szilveszter egyénileg 
3* Hotelben reggelis ellátással már  330 EUR/fő/5 éj

•  Egyiptom/Hurghada 5* szállodában 
All Inclusive ellátással már 67.089 Ft/fő + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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SZEKSZÁRDI ADVENT 2016. NOVEMBER 27-TŐL DECEMBER 23-IG A BÉLA KIRÁLY TÉREN
• 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 Mentál-
higiénés Műhely szervezésében.
November 27. (vasárnap) 16:30 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
SZEKSZÁRDI ADVENT MEGNYITÓ 
ÜNNEPSÉG
•  „Mindenki karácsonya” a Garay 

János Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 5. és 7. osztá-
lyos diákjainak műsora.

•  Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármesterének adventi 
köszöntője.

•  A Béla király tér ünnepi díszkivi-
lágításának felkapcsolása.

•  Egyházi köszöntőt mond Fodor Pé-
ter, baptista lelkészjelölt a Szekszár-
di Baptista Gyülekezet részéről.

•  17:00 Tamás Éva Játéktára gyer-
mekkoncert, műsorközlő: Gödrei 
Zoltán.

December 3. 
(szombat) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI 
SZÍNPAD
HEVESI TAMÁS
ADVENTI
MŰSORA

December 4. (vasárnap) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
KOVÁCSOVICS FRUZSINA
ELFELEDETT MÉZESCSÓK
CÍMŰ KONCERTJE

December 5. (hétfő) 17:00 –
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Mikulás zsákja – a Tücsök Zenés 

Színpad utánpótlás csoportjának 
műsora.

•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 
Fitnesszel, Kolbert Adrival.

•  Az „Ifjú Szív” Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
táncos karácsonya.

•  Karácsonyi dalokat énekel a Pla-
tán Nyugdíjas Klub Kórusa.

•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 
indítása (Szeretet üzenetek elhe-
lyezése és átvétele a szeretetfalnál).

•  Mikulás járat a gyerekeknek 17:00 
órától.

December 6. (kedd) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
KISKALÁSZ EGYÜTTES 
SÜNKARÁCSONY CÍMŰ MŰSORA

December 7. (szerda) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Csendes éj – a Szekszárdi Magyar-

nóta Klub műsora.
•  „Sretan BožiĆ! Boldog Kará-

csonyt!” horvát karácsonyi dalokat 
ad elő a Dušenici Horvát Énekkar.

•  Az Iberican Táncegyüttes karácso-
nyi műsora.

•  A „Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány adventi 
zenés-verses összeállítása.

•  Legyen ünnep! – énekel Karácso-
nyiné Tusa Anikó és lánya Mészá-
ros Rebeka.

•  Kutyás Játszóház a Csiga-Biga Alapít-
vány terápiás kutyáival 17:00 órától.

•  Mikulás járat a gyerekeknek 17:00 
órától.

December 8. (csütörtök) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Comenius Karácsony – a Comeni-

us Általános Iskola verses-zenés 
összeállítása.

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

•  Karácsonyi mozgáspercek a FITT 
Fitnesszel, Sági Ildikóval.

December 9. (péntek) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
„Élő szeretet embertársainknak”
•  Gyermekek az Ünnepért – a Tol-

na Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont 1., 3., 5. számú Gyermekott-
honai lakóinak adventi műsora.

•  Adventi törptorna – a Városi 
Bölcsőde bölcsődéseivel és kis-
gyermeknevelőivel.

•  Székely adventi énekek a Rozma-
ring Dalkör (Harc) előadásában.

•  Égnek a gyertyák – a Tücsök Ze-
nés Színpad műsora.

•  Táncos karácsonyváró a Szekszár-
di Mozgásművészeti Stúdióval.

•  Karácsonyi verset ad elő Vígh 
Ferencné (Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete).

December 10. (szombat) 17:00 – 
BÉLA KIRÁLY TÉRI SZÍNPAD
ZABSZALMA GYEREKKONCERTJE

 December 11.
(vasárnap) 17:00 
– BÉLA KIRÁLY 
TÉRI SZÍNPAD
JANICSÁK VECA 
KARÁCSONYI 
KONCERTJE

„Élő szeretet embertársainknak”
•  Angyallánc készítése az Eszterlánc 

Alapítvány közreműködésével.
•  „Karácsonyi Szívküldi Szolgálat” 

(Szeretet üzenetek elhelyezése és 
átvétele a szeretetfalnál).

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 műso-
ra Málinger Anita közreműködé-
sével.

•  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)
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Zorba még mindig minőségi teniszt oktat
Bár lassan decemberre fordul a naptár, jó idő-
ben az Aranytó utcai „Zorba Teniszakadémi-
án” még mindig pattog a labda.

Dobos Zoltán, az egykori élvonalbeli labdarúgó, 
szekszárdi közönségkedvenc pályafutása végén 
váltott a teniszre. A „fehér sportban” játékosként 
is sikeres volt, de edzőként talán még inkább 
megtalálta a számítását. A siófoki évek után – 
itt fedezte fel és nevelte ki a 10-szeres magyar 
bajnok Csurgó Virágot –, az Államokba utazott, 
és elvégezte a hat hónapos Bollettieri Teniszis-
kolát, ahol Szeles Mónika volt az edzője. Később 
egy évig kint is dolgozott.

„Hazatérve ráálltam a minőségi teniszre, amit 
a „Zorba Teniszakadémián” oktatok” – mondja. 
„Minden gyereknek adok néhány órát ingyen. 
Ez alatt kiderül, hogy tehetséges-e, vagy sem. Ha 
nem, megmondom a szülőknek, hogy kár pénzt 
áldozniuk az oktatásra. Ám, ha rátermett a gye-
rek, akkor mindent beleadunk.”

Zorba – a név futballista-évek alatt, mula-
tozásai során ragadt rá – túl a hetvenen, még 
nyáron is hosszú órákat tölt az Aranytó utcai 
pályán. „Nem is tudom, hogy bírom ilyen jól. 
Talán a rendszeres tenisznek és a génjeimnek 
köszönhetem” – mondja az egészsége miatt az 
italról és a pipázásról is leszokó sportember. Ma 
mintegy negyvenen járnak hozzá, legutóbb pa-
poknak rendezett tenisztornát. Ifjú tanítványai 
közül Bodó Ákost és Pató Balázst korosztálya 
legjobbjai között jegyezték, utóbbi 16 évesen 
harmadik volt a felnőtt ranglistán! Most Panghy 
Szonja karrierjét építgeti, aki a 10-11 évesek kö-
zött az ország egyik legjobbja. A felnőttekkel is 
csodát művel: dr. Ujlaky Ildikó fül-orr-gégész 
szakorvos például az ő irányításával ötször nyert 
országos bajnokságot.

Éppen a doktornő révén jutott el hozzá, s jár 
vissza azóta is Viktorija Golubics. A világranglis-
tán 53. svájci teniszezőnek Nagy Csaba, Martina 
Hingis egykori mestere volt az edzője, ő hozta 
el Szekszárdra. „A kórházban lépcsőztettem, 
egy kicsit javítottunk a lábmunkáján” – avat be 
a titokba Dobos Zoltán. Golubics áprilisban és 
májusban is eltöltött pár napot Zorbánál, aztán 
júliusban a svájci Gstaad-ban megszerezte élete 
első WTA tornagyőzelmét…

Dobos Zoltán szerint, ha valaki vinni akarja 
valamire, akkor érdemes hat éves kor körül el-
kezdeni a teniszt. „Persze nem lehet mindenki 
éljátékos, de ha valaki csak rendszeresen mozog, 
már akkor is nyertünk egy egészséges embert.”
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SPORTHÍREK
Kézilabda. Szoros mérkőzésen 
egy gólos vereséget szenve-
dett hazai pályán a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női együttese 
a Győri Audi ETO KC máso-
dik csapatától (26–27). Tabajdi 
Ferenc edző csapatából Gyenis 
és Fehér nyújtott átlagon felülit.
Labdarúgás. Bravúros tel-
jesítménnyel pontot szerzett 
Szigetszentmiklóson a Szek-
szárdi UFC NB III-as labdarú-
gó csapata (0–0), pedig Varga 
Balázs edző hét hiányzóra 
nem számíthatott az éllovas 
otthonában. Az UFC az utolsó 

két fordulóban a Dunaújvárost 
és a Fradi II-t fogadja.
Teremfoci. A Szekszárdi Sport-
központ december 10. és febru-
ár 11. között ismét megrendezi 
Téli Kispályás Teremlabdarúgó 
Kupáját. A városi sportcsarnok 
küzdőterén sorra kerülő tor-
nára legfeljebb 20 csapat ne-
vezését fogadják el, december 
5-én 17:00 óráig. A kupában 
csak azok indulhatnak, akik 
legkésőbb a december 8-i 
technikai értekezleten befize-
tik az 55 ezer forintos nevezési 
díjat. Részletes versenykiírás  
a www.szekszardisport.hu  
honlapon.

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 – 450.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(01889)

A Legjobb Munkahely – díjazták az SZ+C Stúdiót
Csempét és padlóburkolót ke-
resgélve betértem az egyik szek-
szárdi üzletbe, amely már évek 
óta működik a városban. A na-
gyáruházaktól eltérően itt nyu-
godt környezet, átlátható kíná-
lat fogadja a vásárlót. Szokatlan 
harmónia árad ebből a helyből 
és az itt dolgozókból – állapítom 
meg magamban, miközben ku-
tatom a leendő fürdőszobánkba 
megálmodott burkolatot, amely 
csakhamar meg is kerül, az érté-
kesítő pedig mosolyogva vála-
szolja meg az összes kérdést, 
amelyet rá zúdítok. 

Nem véletlenül vehette át október-
ben az SZ+C Stúdió Kft. a „Leg-
jobb munkahely” – nek járó díjat 
– merül fel bennem a gondolat. Itt 
nyugodt értékesítők, logisztiku-
sok, raktárosok dolgoznak. Czank 
Géza, a családi vállalkozás tulaj-
donos-ügyvezetője szerint nincs 
ebben semmi különös. Ő is akkor 
érzi jól magát a munkahelyén, ha jó 
a munkaközösség. A kiegyensúlyo-
zott gazdasági működés és a vásár-
lók maximális kiszolgálása alapcél 

az 50 főt foglalkoztató vállalkozás 
életében, ám emellett nagyon fon-
tos, hogy a munkatársak jól érezzék 
magukat. Szablár Klára, tulajdonos 
azt mondja, már az alapításkor is a 
kiegyensúlyozottságra törekedtek, 
amely a cég növekedésével egyre 
hangsúlyosabb igénnyé vált. A stú-
diót a feng shui szabályai szerint 
rendezték be. A munkatársaknak 
lehetőségük van az épületben ki-
alakított egészségszobában rege-
nerálódni. Hétfőnként, munkaidő-

ben tai chi foglalkozáson vehetnek 
részt. Rendszeresek a céges ren-
dezvények. Szinte az összes ilyen 
programra a dolgozók családtagjait 
is szívesen látja a cégvezetés. „Az 
emberek személyes fejlődése, lelki 
és szakmai szempontból is, nagyon 
fontos számunkra” – mondja Szab-
lár Klára. A munkatársakat – igény 
szerint – folyamatosan képzik. Fi-
gyelik, hogy ki melyik területen 
erős és, ha alkalmas, előléptetik. Így 
volt ez a budapesti Kis Józseffel is, 

aki 4 éve Szekszárdra költözött, az 
Sz+C Stúdió Kft. pedig jó munka-
helynek bizonyult, így le is telepe-
dett itt.  Ma már raktárvezetőként 
dolgozik. „Lehetőséget kaptam, 
hogy megmutassam, én ebben a 
pozícióban megállom a helyem” – 
mondja.  „Az a jó, hogy az ember 
ide örömmel jön be” – erősíti meg 
kollégája szavait Litvai Piroska, aki 
11 éve dolgozik itt. A „Legjobb 
munkahely” díjat a maximum 250 
főt foglalkoztató cégek kategóriá-
ban vehette át az SZ+C Stúdió Kft.. 
A díjra pályázni lehetett. A dol-
gozók egy tesztlapon nyilatkoztak 
munkahelyükről, anonim módon. 
A pályázatot kiíró AON Hewitt 
kétszer ellenőrizte a helyszínen az 
eredményt. Az októberi siker, a 
munkatársak és a vevők elégedett-
ségén túl újabb elismerés is mutatja 
az Sz+C Stúdió Kft. sikerét: a Leg-
jobb Női Munkahely pályázaton is 
eredményesen szerepelt a cég. A dí-
jat múlt héten vették át a Personal 
Hungary Szakkiállításon. (x)  (01887)

Mezei futás
Évtizedes hagyománnyal ren-
delkezik a sötétvölgyi mezei 
futó verseny, így a Magyar At-
létikai Szövetség 2016-ban is 
szívesen bízta a rendezést a 
Sportélmény Alapítvány és a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
párosára.

November 27-én, vasárnap 
10:30-kor kezdődik a Twickel 
Birtok Kupa, amely egyben a 
Mezei Futó Magyar Liga harma-
dik állomása. A gyermektábor 
előtti tisztáson harcol majd a 
teljes magyar élmezőny korosz-
tályonként. Az utánpótlás pon-
tokért, a felnőttek pénzdíjért is 
versenyeznek. A viadal a Mezei 
Futó Európa-bajnokság végső 
válogatója, melyen rajthoz áll 
a teljes szekszárdi és bonyhádi 
középtávfutó csoport is, így lesz 
kinek szurkolni.

Első alkalommal rendeznek 
amatőr futamot: a 6 kilométeres 
versenyre 9:30-tól lehet nevezni 
a helyszínen. Ahogy azt meg-
szoktuk, a szervezők frissítővel 
és apró ajándékkal várják a célba 
érkezőket. Az alapítvány buszt 
indít a helyszínre Őcsényből 
(9:40), amely megáll Szekszár-
don, a Lidl előtt (9:55), a Dienes 
iskola tornaterménél (9:57), a 
főiskola előtt (10:00) és az új-
városi buszmegállónál (10:03). 
A www.sportelmeny.hu oldalon 
bővebb infót találnak.  SZV

Dobos Zoltán két tanítványával, Hinek Flórával 
és a sokszoros orvos-bajnok dr. Ujlaky Ildikó 
fül-orr-gégésszel a Zorba Teniszakadémián
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 5. (hétfő) 14–16 órá-
ig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +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
November 27., vasárnap
14:30 –   Legendás állatok és 

megfigyelésük
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –  Cop Mortem
November 28., hétfő
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –  Cop Mortem

November 29., kedd
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –  Cop Mortem
November 30., szerda
16:30 –  Legendás állatok és 

megfigyelésük 3D
19:00 –  Cop Mortem
December 1., csütörtök
15:00 – Vaiana
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –   Halj már meg!
December 2., péntek
15:00 –   Vaiana
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 –  Halj már meg!
December 3., szombat
15:00 –   Vaiana
17:00 –  Vaiana 3D
19:00 – Halj már meg!

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 1., csütörtök 19:00 
– Színházterem
„Sukhishvili” Grúz Állami Népi 
Együttes műsora

Jegyárak: 5900 Ft, 6900 Ft, 
7900 Ft
December 2., péntek 17:00 – 
Bakta galéria
Szekszárdi Rajziskola – a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
Alapfokú Művészeti Iskolája 
képzőművészet tagozatának 15. 
évfordulós kiállítása. Köszöntőt 
mond Antus Györgyné igazga-
tó és Csillagné Szánthó Polixé-
na, Szekszárd város Humán Bi-
zottságának elnöke. A kiállítást 
megnyitja Fusz György egyete-
mi tanár. A tárlat megtekinthe-
tő december 21-ig.

December 2., péntek 19:00 – 
Művészetek Háza
Zeneszalon: Szilasi Alex

A nagy hagyományokkal ren-
delkező szekszárdi Zeneszalont 
13. alkalommal az advent jegyé-
ben hívjuk életre. Olyan komoly-
zenére nyitott közönség számára, 
akik szívesebben élik meg a ze-
nei művészettel való találkozást 
közösségi élményként. További 
információk: 74/512-073, ifu@
ifu.hu.

December 5., hétfő 10:00 – 
Színházterem

Óvodás bérlet II. előadás: A 
Mikulás manói

Zenés mesejáték a Turay Ida 
Színház előadásában. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók 
1000 Ft-os áron.

December 6., kedd 17:00 – 
Márványterem
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület Adventi kiállítása

A kiállításon tombola tár-
gyakat sorsolnak ki, melynek 
bevételével az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesületet 
támogatják. A tárlat megtekint-
hető hétfőtől szombatig, 10-18 
óráig.

December 9., péntek 18:00 – 
Művészetek Háza
BARTÓK 135 – Farkas Katalin 
és Kéry Tamás kamaraestje

Bartók Béla születésének 135. 
évfordulója alkalmából sorra 
kerülő országos hegedű-zon-
gora kamaraestek első állomása 
a szekszárdi Művészetek Háza. 
Előadók: Farkas Katalin (he-
gedű), Kéry Tamás (zongora). 
Jegyárak: 1000 Ft, nyugdíjas 
és szakmai jegyek: 500 Ft, diá-
kigazolvánnyal ingyenes a belé-
pés. A hangversenyt a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.

Pszichológia mindenkinek – 
Előadássorozat

Bölcsődtől a sírodig – 
Fejlődésünk útja c. előadás

Előadó: Hartung István 
pszichológus

Ideje: 2016. november 30. 
(szerda) 17:00

Helyszín: Liszt Ferenc 
Zeneiskola, Nagyterem

(Szekszárd, Széchenyi u. 38.)
Az előadás ingyenes!

MEGHÍVÓ
Vidám Mikulás napi 

programra várjuk kedves 
Sorstársainkat és Barátainkat 

2016. december 1-én 
csütörtökön 13:00 órára 

irodaházunk nagytermébe 
(Szekszárd, Hunyadi u. 4.). 
A Klubdélután résztvevőit, 

kicsiket és nagyokat a 
Mikulás várja! 

Ezt követően a nagy 
érdeklődésre való tekintettel 

előadást szervezünk az 
igénybe vehető akadály- 

mentesítési támogatásról, 
közgyógyellátásról és parko-
lási igazolvány igényléséről. 
Az előadás után megven-
dégeljük a tagtársakat és 
adományosztást tartunk. 

Másnap folytatjuk az 
adományok átadását a 

rászoruló Sorstársaknak 
2016. december 2-án pénteken 

09:00 – 12.00 óráig.
Karácsonyra szívesen fogadjuk 
a tartós élelmiszer adományo-

kat Szekszárdon a Hunyadi 
u.4. szám alatti irodánkban.

Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete

JÖN A MIKULÁS!
Szeretettel meghívjuk a leendő 

kisóvodásokat és szüleiket a 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvo-
da – OVI-VÁRÓ programso-
rozatának első rendezvényére, 

a Mikulás ünnepségre.

Megtekinthetik az óvó nénik 
bábelőadását, majd talál-

kozhatnak a Mikulással, aki 
ajándékkal kedveskedik a 

gyerekeknek.

A Szőlőhegyi Óvodában:
2015. december 2-án,

pénteken, 10:30 órakor
a Kertvárosi Óvodában:

2016. december 6-án, 
kedden, 08:00 órakor

• a Perczel Óvodában:
2016. december 6-án, 
kedden, 11:00 órakor.
Mindenkit szeretettel 

várunk.
Kérjük, hogy gyermekeik 
számára szíveskedjenek

váltócipőt hozni! 
Együttműködésüket 

köszönjük.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nyílt, egyfordulós versenytárgy-
alásokat hirdet az alábbi ingatlanok bérleti jogainak megszerzésére: 

• Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlethelyiség (46 m²)
• Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. irodahelyiség (52 m²)

A versenytárgyalások időpontja:
2016. november 30. (szerda) 10:00 órától

A versenytárgyalási részvétel feltételeiről érdeklődni lehet:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 

Tel: 74/510–422 • www.vagyonkezelokft.huMeghívó Léleképítőre
Dr. Obrusánszky Borbála
őstörténész, kelet kutató

„A magyarság keleti 
kapcsolatai” című előadására

Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme

(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)
Időpont: 2016. december 2., 

péntek 18:00 óra
Információ: dr. Tóth Csaba 

Attila, +36-30-9319428
BELÉPÉS DÍJTALAN



2016. november 27.16

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

Iskolakóstolgató foglalkozás a leendő
elsősökkel, iskolabemutatóval egybekötve:

2016. november 30. (szerda) 17:00 óra

Intézményünk bármely előre egyeztetetett időpontban megtekinthető.

„Több időt a gyerekekre!”

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19–21.
Telefon: 74/511–165, 20/569–7430
www.comeniusiskola.hu • comenius@terrasoft .hu

Keressen minket facebook oldalunkon is! (01890)

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

(01874)

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.

(01877)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01879)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01878)

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


