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DECEMBER 15. VASÁRNAP:
– Adventi dalok szintetizátoron Mayer Gábortól.

– „Szívek melegében” - énekel Karácsonyiné

Tusa Anikó és lánya Mészáros Rebeka.

– „Karácsonyi Mozgás Percek” Sági Ildikó ve-

zetésével (Szekszárdi FITT Fiatalok SE For

FITT Szakosztálya).

DECEMBER 16. HÉTFŐ:
– „Karácsonyváró” –verses, zenés összeállítás

a „Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyer-

mekeiért” előadásában.

– „Szólj csengő” a Tücsök Zenés Színpad koncertje.

– A Szekszárdi Magyarnóta Klub mûsora.

DECEMBER 17. KEDD:
– „Ünnepi dallamok” - a Szekszárdi Gyermek-

lánc Óvoda óvónőinek előadása.

– „Szívek melegében” - énekel Karácsonyiné

Tusa Anikó és lánya Mészáros Rebeka.

– „Karácsonyköszöntő verssel, zenével” - elő-

adja a Sternlein Egyesület.

– A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgató-

ság 3. sz. Gyermekotthona lakóinak ünnepi

mûsora.

DECEMBER 18. SZERDA:
– Betlehemes játékok az V. Számú Gyermek-

otthon (Kapospula) előadásában.

– Kajdacsi Általános Iskola karácsonyváró

mûsora.

– „Karácsonynak küszöbén” - a „Segíts Raj-

tam!” Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány

verses, dalos előadása.

– „Adventi hangulat zenében, dalban” - Mayer

Gábor előadása.

„Kreatív Karácsony” kézmûves foglalkozás

az Eszterlánc Alapítvány - Városi Bölcsőde ve-

zetésével 17.00-19.00 óráig.

DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK:
– Betlehemes játék a Szent József Iskolaköz-

pont előadásában.

– „Szólj csengő” a Tücsök Zenés Színpad

koncertje.

DECEMBER 20. PÉNTEK: 
– „Táncos Karácsonyváró a Szekszárdi Moz-

gásmûvészeti Stúdióval”.

– Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemze-

tiségi Néptáncegyüttes mûsora.

– „Ünnepek ünnepe” a Cinka Panna Tanoda

előadásában.

DECEMBER 21. SZOMBAT:
– „Karácsonyi Mozgás Percek” Held Anita veze-

tésével (FITT Fiatalok SE For FITT Szakosztálya).

– „Szívek melegében” - énekel Karácsonyiné

Tusa Anikó és lánya Mészáros Rebeka.

– „Apáca Show” az Eszterlánc Alapítvány - Vá-

rosi Bölcsőde előadásában.

– A Szekszárdi Református Egyházközség sze-

retetmûsora.

Adventi Találkozás Őcsénnyel

– „Sárközi karikázó”, előadja a Bogár István

Hagyományőrző Egyesület Őcsényből.

– „Versek Bognár Lászlótól” az Őszirózsa Nyug-

díjas Egyesület előadásában.

DECEMBER 22. VASÁRNAP:
– „Karácsonyi Mozgás Percek” Asztalos Adri-

enn vezetésével (Szekszárdi FITT Fiatalok SE

For FITT Szakosztálya).

– „Csoda ez az éj…” a TÜCSÖK Zenés Színpad

adventi záró koncertje.

Valamennyi program ideje alatt a téren a ki-
csik és nagyok találkozhatnak a Mikulással!
Minden csütörtökön-pénteken és szomba-

ton 16-20 óráig tea és forralt boros jóté-
konysági program a Rotary Club Szekszárd

önkénteseivel.
Információ: Adventi Találkozások - Hajdúné
Varga Andrea, telefon: 504-113; 20/967-4722 

Élő Szeretetet Embertársainknak - Pócs
Margit, telefon: 504-119; 30/632-3266;

20/473-0644 és Gaálné Hoffercsik Dóra,
telefon: 20/353-4366.

Köszönet a szereplőknek, szervezőknek,
közremûködő intézményeknek, szerveze-
teknek, önkénteseknek, támogatóknak!
Boldog Karácsonyt mindenkinek!

Karácsonyváró
a Béla király téren „Adventi találkozások” a város szervezésében és 

„Élő szeretet embertársainknak!” a Mentálhigiénés Mûhely szervezésében
2013. december 15-22-ig naponta 17.00 órától

Babits programok december

DECEMBER 17. 10.00 ÓRA AGÓRA 
SZÍNHÁZTEREM
Télapó karácsonyi rénszarvasa mesejá-
ték a FOGI Színház előadásában Óvo-
dás bérlet 2. előadás. Karácsonyi zenés
mesejáték. Szereplők: Rudolf: Vi-
nyarszki János, Zoé: Presits Berna-
dett/Gerencsér Alexandra, Mikulás:
Presits Tamás, Mikulás manója: Boros
Ádám, Nyíl: Ondrik János/Pásztor Má-
té, Viharella: Balázs Andrea/Szumelidisz
Krisztina. Jegyek korlátozott számban
kaphatók 900 Ft-os áron.

DECEMBER 17. 14.30 ÓRA – AGÓRA
SZÍNHÁZTEREM
Az Oroszlánkirály meséje gyermekmu-
sical a FOGI Színház előadásában Kisis-
kolás bérlet (SÁRGA bérlet) 2. előadás.
Szereplők: Szimba - Hompok Ta-
más/Pintér Gábor Attila, Nila - Presits
Bernadett/Fogarasy Bernadett, Fuga-
Fogarasy András/Bodrogi Attila, Scar-
Lénárt László/Fekete István, Toccata-
Bárkány Miklós/Szőlősi Zoltán, Mufa-
sa, Hiéna - Pintér Gábor/Presits Tamás/
Benedek Gyula. Dalszöveg/Szerző: Lé-
nárt László.Zene: Mujahid Zoltán.
Afrikai népmesét színpadra alkalmaz-
ta:Fogarassy Bernadett. Rendező: Nád-
házy Péter.

Jegyek korlátozott számban kaphatók
900 Ft-os áron.

DECEMBER 17. 18.00 ÓRA – AGÓRA MŰ-
VÉSZETEK HÁZA
Önarckép Értékkel - Vendég: Petrits Jó-
zsef. Jegyár:1000 Ft.

DECEMBER 18. 14.30 ÓRA – AGÓRA
SZÍNHÁZTEREM
Az Oroszlánkirály meséje gyermekmu-
sical a FOGI Színház előadásában.
Kisiskolás Plusz bérlet (KÉK bérlet) 2.
előadás. Jegyek korlátozott számban
kaphatók 900 Ft-os áron.

DECEMBER 20. PÉNTEK 18.00 ÓRA –
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes és
Virágh András Liszt-díjas orgonamû-
vész Karácsonyi Koncertje. Mûsoron:
Karácsonyi népdalcsokor, valamint
Caccini, Bach, Mozart, Brahms, Gou-
nod, Kodály Zoltán, Halmos László és
Liszt Ferenc mûvei. Jegyár: 2500.- Ft.

DECEMBER 22., VASÁRNAP – AGÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA
Szekszárdi Madrigálkórus Adventi Hang-
versenye. Vezényel: Jobbágy Valér. Mûsor-
közlő: Csötönyi László. Jegyár:1000 Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt, hozzátartozóit és ismerőseit

2013. december 31-én

a Városi Örömünnepre.

Program
Szabadtéri zenés mûsor a Béla király téren 22.00 és 01.00 óra között

22.00 Szilveszteri Toborzó a Tücsök Zenés Színpad szólistáival
23.00 Kiss Kata Zenekar koncertje

23.45 Pohárköszöntő: Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok 
Céhének vezetője

• Újévi köszöntő áldást mond Dr. Kaszó Gyula református tiszteletes
• „Boldog új évet Szekszárd!” – Tücsök Zenés Színpad előadása

• Harangkongás, éjféli visszaszámlálás
0.00 Himnusz

• Újévi köszöntőt mond Horváth István, 
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

• Tûzijáték 
0.20 Somló Tamás koncertje
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Nem akármilyen bejelentést tett a
Folklórfesztiválok Nemzetközi Taná-
csának (CIOFF) magyarországi képvi-
selője a Bartina Néptáncegyesület év
végi dupla nagykoncertjén.

A világszervezet döntése szerint a tánc-
csoport mûvészeti vezetője, Matókné
Kapási Júlia egyike annak az öt sze-

mélynek a világon, akit a szervezet az
idén kitüntet. Egyúttal meghívást ka-
pott az együttes a mexikói Zacatecaba,
ahol jövőre tartják a 2016-os Folkloria-
da próbafesztiválját. A duplakoncert –
természetesen – teltházat hozott a Ba-
bits Mihály Kulturális Központban. 

A nézők az ország legjobb 10-15 ama-
tőr tánccsoportjába sorolt, több mint

négy évtizede mûködő Bartinától most
is a megszokott magas színvonalú pro-
dukciót kapták: a gyerekcsoportoktól
az ifjúságiakon át egészen a felnőttekig
négy felújított és nyolc teljesen új ko-
reográfiát mutattak be a táncosok.

Az év végi gálán díjazták (szavazás
nyomán) házon belül az idei év leg-
jobbjait is. Eszerint a legjobb női, illet-
ve a legjobb férfi táncosnak járó kü-
löndíjat Zatykó Tünde és Sipos Gergő

vehették át. Zatykó Tündét immáron
harmadszor választották társai a leg-
jobbnak, aligha véletlenül… 

Vastapsot és különdíjat kapott Far-
kas Zsuzsanna, aki húsz éve tagja a
Bartinának; emelkedett hangulatban
köszöntötték a visszavonuló Farkas-
né Enyedi Gyöngyit, s elköszöntek
az egyesület aktív tánctól visszavo-
nuló hat tagjától is – akiket persze
egy-egy produkcióba bármikor szí-

Teltház a Bartina év végi
gálaműsorán

Ha Miskolc és Országos Tudományos
Diákköri Konferencia (OTDK), akkor a
középiskolások számára kiírt tehet-
ségkutató versenyen nagy valószínű-
séggel mindig ott van az élmezőny-
ben egy-egy diák – olykor több is – a
Szekszárdi I. Béla Gimnáziumból.

A nemrégiben lezajlott idei konferen-
cián újabb dicsőség, egy második hely
fémjelzi a bélás gimnazisták közérdekû
témák iránti érdeklődését, felkészült-
ségét, jelezvén: az iskolában komoly di-
ák-tanár háttérmunka zajlik az OTDK-
n való sikeres szereplés érdekében – és
úgy általában tehetséggondozásban. 

A 11. osztályos Gál Dominika lett az I.
Béla Gimnázium újabb, országos szin-
ten is sikeres tanulója az OTDK-n. Té-
mája középpontjában az emberiség lé-
telemének számító, a háztartásokba ér-
kező ivóvíz vizsgálata, annak minősége,
az ezzel kapcsolatos problémák álltak. 

A diáklány konzulense Gál Zoltánné
környezet-egészségügyi felügyelő, okle-
veles vegyészmérnök volt. Fölkeltette az
érdeklődésemet a szekszárdi vízbázis ve-

szélyeztetettsége – mondta Gál Domi-
nika, aki egy általa összeállított kérdőív-
ben arra is kíváncsi volt: mit, mennyit
tudnak erről a témáról a szekszárdiak?

121 választ kapott direkt módon
vagy a világhálón keresztül.

Miután a dolgozat iskolai szinten „nye-
rő lett”, a miskolci OTDK-n is megmé-
retett, átütő sikerrel: a zsûri által ebben
a kategóriában megítélt 2. hellyel a leg-
jobbak közé került. 

A diáklány a vízmû laborjában szer-
zett adatok alapján kifejtette: közegész-
ségügyi szempontból kifogástalan, ás-
ványi anyagokban egyéb paraméterek-
ben jól ellátottnak is mondható az állaga,
élvezeti értéke alapján olykor kritizált
szekszárdi ivóvíz.

Dominika természettudományos ér-
deklődésének fókuszában a földrajz áll,
de nagyon érdekli a kémia a biológia is.
A következő OTDK-s dolgozata is – ígé-
ri – Szekszárd-specifikus lesz, hiszen a
borászatot jelölte meg a témának – még-
pedig nem a szokványos módon, ha-
nem a környezetvédelem aspektusából.

B. Gy. 

Újabb kiemelkedő „tédékás” dolgozat született
Ezúttal Gál Dominika remekelt az I. Béla Gimnáziumból

Szent Miklós napján 
a Mikulás természetesen 

ellátogatott a „Kecskés” – oviba is...

... és ugyanezt tette
a Katolikus Társakör invitálására.
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Borok karácsonyra a Garay Pincéből
Igazán különleges karácsonyi akcióval kedveskedik vásárlóinak 

a Garay Pince, amely most kedvező áru borcsomagokat 
kínál ajándékba és az ünnepi asztalra.

1. CSOMAG: Németh János Olaszrizling 2012 és 
Remete Kadarka 2009 3400 Ft helyett 2490 Ft.

2. CSOMAG: Remete Kadarka 2011 és Remete Merlot 2007 3800 Ft helyett 2920 Ft.
3. CSOMAG: Tüske Pincészet Kékfrankos 2009, Tüske Pincészet 125A Merlot

2009 és Tüske Siller 2012 4345 Ft helyett 3025 Ft.
4. CSOMAG: Németh János Olaszrizling 2012, Németh János Fuxli Siller 2012 

és Németh János Virtus Cuvée 2010 4840 Ft helyett 3440 Ft.
10 000 Ft feletti vásárlás esetén egy palack bort adunk ajándékba.

GARAY PINCE 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7. • Tel.: +36–20/215–9396
www.garaypince.hu

Közmeghallgatásra várják a szekszárdiakat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése december 19. napján (csütörtökön) 

17 órától tartja 2013. évi közmeghallgatását. 
A közmeghallgatás témája: szekszárdi fejlesztések a

2007-2013 közötti időszakban illetve elképzelések, ja-
vaslatok a 2014-2020 fejlesztési időszakra vonatkozóan.

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal 
konferenciaterem (Szekszárd, Béla király tér 8.)

A közmeghallgatásra Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése minden érdeklődő

állampolgárt tisztelettel vár – olvasható 
Horváth István polgármester felhívásában.
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Idén decembertől mintegy kétmilliárd
forintot költhetnek az önkormányza-
tok szociális tűzifa programra – hang-
súlyozta Horváth István polgármester
a témával kapcsolatos sajtótájékoz-
tatón. Kijelentette:a kormány felmér-
te azokat az önkormányzatokat, ahol
nehéz sorsú családok élnek, ott is a
legrászorultabbakat próbálja segíteni
ezzel a pénzzel. 

Az említett összeg egyébként duplája a
tavalyinak, hiszen 2012-ben egymilliárd
forintot lehetett szociális alapon, állami
támogatással e programra költeni. A tû-
zifaosztás hozzávetőleg 1760 települést
érint, Tolna megyét tekintve 58 telepü-
léssel számol a kormány. Ez a szám csak-
nem fele a megye településeinek, ahol
összesen 60.692.654 Ft-ot lehet majd
szociális tûzifa vásárlására költenie az ön-

kormányzatoknak. Ez az összeg a jelen-
legi árakat figyelembe véve körülbelül
4000 köbméter megvásárlására alkal-
mas – jelentette ki a polgármester; hoz-
zátette: egy családot általában egy köb-
méter tüzelésre alkalmas faanyaggal se-
gítenek az önkormányzatok, így Tolna
megyében mintegy 4000 család részesül
a programban. A szekszárdi választóke-
rület 17 településéből 13 nyert, ők min-

tegy 15.300.000 forintértékben oszt-
hatnak szét tûzifát. Ez, hozzávetőleg
1000 családot érint.A tûzifa kiosztása
idén decemberben, már a karácsonyi
ünnepek előtt megkezdődik –tájékoz-
tatott az eseményen Horváth István.

Érintett települések: Alsónyék, Báta,
Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Medi-
na, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd,
Szedres és Várdomb. Gy. L.

Kétmilliárdos támogatás a tűzifa programnak
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Két évtized – barátságban

A testvérvárosi kapcsolatot megerősí-
tő diplomát írt alá az elmúlt pénteken
Horváth István és Francisc Boldea,
Szekszárd és a romániai Lugos pol-
gármestere a két település közötti test-
vérvárosi kapcsolat huszadik évfordu-
lója alkalmából a szekszárdi városhá-
za dísztermében megtartott ünnepi
közgyűlés keretében.

Ünnepi beszédében Horváth István kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik
az elmúlt két évtizedben éltették ezt a
kapcsolatot – többek között az első lé-
péseket megtevő Kaczián Jánosnak és
a lugosi Bakk Miklósnak, valamint a ba-
ráti társaságok elnökeinek, Fodor Mik-
lósnak és Pozsár Józsefnek –, amely
már a kezdetektől túlmutat a két ön-
kormányzat hivatalos együttmûködé-
sén. Szekszárd első embere hangsú-
lyozta: ez a kapcsolat – melyet a ma-
gánszemélyek mellett például a helyi
református közösségek, a rotary klub

és a kulturális egyesületek töltöttek
meg tartalommal – sok értéket, erőt
adott mindkét fél számára.

Francisc Boldea kiemelte, hogy a két
város kapcsolata példaértékû lehet min-
denki számára. Hozzátette: boldog, hogy
Temes megyei elöljáróként 20 évvel ez-
előtt jelen lehetett a testvérvárosi megál-
lapodás létrejöttekor, és most polgár-
mesterként maga írhatja alá az ezt meg-
erősítő diplomát. Francisc Boldea hang-
súlyozta: mindig szívesen jön Szekszárd-
ra – polgármestersége hat éve alatt egyet-
len alkalommal sem hiányzott a lugosi
delegációból –, hiszen a város, ahol az el-
múlt években sok barátra talált, közel áll
a szívéhez. A 20 éves évforduló alkalmá-
ból mindkét önkormányzat egy-egy em-
lékplakettel ajándékozta meg a másikat.

Az ünnepi közgyûlést követően a Ba-
ka István Általános Iskolában lugosi-estet
tartottak, amelyen az elmúlt évtizedek-
ben kapcsolatot ápoló lugosi szerveze-
tek és magánszemélyek – a Boldea pol-

gármester vezette 10 fős delegáció tagja-
ival együtt – közösen ünnepelték a jubi-
leumot szekszárdi barátaikkal. Az esten
Kocsis Imre Antal, Szekszárd korábbi, a
testvérvárosi szerződést 20 éve aláíró pol-
gármestere mondott pohárköszöntőt,
Gál Zoltán lugosi református tiszteletes
pedig asztali áldást. A vacsora után a ro-
mániai testvérvárosból érkezett Flamin-

gó zenekar húzta a talpalávalót. Az est tel-
jes bevételét a lugosi magyar fiatalok jö-
vő évi országjárására fordítják, akik Ma-
gyarország történelmi emlékhelyeit ke-
resik majd fel, ezzel is erősítve nemzet-
tudatukat és identitásukat.

A negyvenezer lakosú Lugos (romá-
nul Lugoj) városa Temes megyében, Te-
mesvártól 60 km-re délkeletre, a Temes
két partján fekszik. A soknemzetiségû,
multikulturális bánáti településen a ma-

gyarság aránya 10 százalék. Lugos az
1989-es forradalom utáni első testvérvá-
rosi megállapodást Szekszárd városával
létesítette. A településen hat középisko-
la – közte egy mûvészeti –, tíz általános
iskola és 17 óvoda mûködik. Magán-
egyetemén közgazdasági és jogi képzés
folyik. A város híres szülötte többek kö-
zött Szende Béla, a kiegyezést követő ma-

gyar kormányok honvédelmi miniszte-
re, Josef „Jupp” Posipal, az 1954-ben a
magyarok ellen világbajnoki címet szer-
zett német labdarúgó-válogatott játéko-
sa, a kétszeres olimpiai bajnok tornász,
Lavinia Milosovici, valamint Lugosi Béla
színmûvész, aki Drakula gróf alakjának
megformálása révén vált világhírûvé és
a klasszikus horrorfilmek sztárjává. Egye-
düli magyarként kapott csillagot a holly-
woodi Hírességek sétányán. F. L.
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A borászoknak szakmajogi szerve-
zetbe kell tömörülniük – erről is szó
esett november 26-án, azon a Mé-
száros Borházban tartott rendezvé-
nyen, amelyet a Szekszárdi és a Tolnai
borvidék vezetői szerveztek.

A résztvevőket Heimann Zoltán, a Szek-
szárdi Borvidék elnöke köszöntötte,
aki hangsúlyozta: nagy kérdés, hogy ké-
pesek-e a szakmabeliek összefogni, s
nem egymást kioltva mûködni. 

Schmidt Győző, a Tolnai borvidék
hegyközségi elnöke a helyszínen az
idei évjárat kapcsán kifejtette: a Szek-
szárdi és a Tolnai borvidéken nem je-
lentkeztek gondok, a gazdák kiválóan
védekeztek a kártevők ellen, azonban
akadt olyan borrégió, ahol például
nem termett egyáltalán chardonnay.
Schmidt Győző úgy tapasztalta, a hő-
ségnapokban „bezárkózott” a szőlő, az
évjárat tekintetében pedig az éghajlat
sem volt igazán kedvező, mindennek
ellenére – a gazdák növényvédelmi
munkájának köszönhetően – a szőlők
igen „szépek lettek”. 

A szakma jövőbeni elképzeléseit már
Tornai Tamás, a Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsának (HNT) új elnöke tag-
lalta, aki egy nem éppen szívderítő ten-
denciára világított rá, amely szerint
amellett, hogy a világ szőlőtermelése az
elmúlt 20 évben 4%-os csökkenő ten-

denciát mutatott, az európai termelés
drasztikusan, mintegy 9%-kal apadt. 

A csökkenés Franciaország tekinte-
tében 2%-ot, Olaszországnál 15-öt, míg
Spanyolországot illetően 13%-ot jelent,
ugyanakkor Ausztráliában 20%-os, Dél-
Afrikában pedig 12%-os emelkedés tör-
tént. Mindemellett az is megfigyelhető
volt, hogy kisebb mértékben csökkent
a bortermelés, mint a szőlőterületek
nagysága. Ám újabb sajnálatos tény-
ként tudható be, hogy míg Ausztráliá-
ban 43%-kal növekedett a bortermelés,
addig például Spanyolországban 29%-os
mérséklődés volt tapasztalható, a ten-
dencia pedig egész Európában általá-
nos csökkenést jelez. A 2012-es adatok
alapján elmondható a domináns spa-
nyol, olasz és francia területek jelentős
csökkenése, Németország stagnálása,
valamint Ausztria növekedése – szö-
gezte le Tornai, aki úgy látja: nem lehet
kifejezetten sajnálkoznia hazánknak a
támogatási összegeket tekintve, hiszen
az EU-átlag 353 euró, hazánk pedig 341
eurós átlag számadattal bír. 

A támogatási összeget Magyarország
a termelői alapok megújítására fordí-
totta, amelyből 80% a szerkezetátala-
kítást, 20% pedig a beruházás mérté-
két teszi ki. Megfigyelhető azonban,
hogy marketingre az unióban sokkal
jelentősebb arányban, mintegy 20%-
ban fordítanak a támogatásokból.

Tornai a rendezvényen kijelentette:
van még min javítani, mivel hazánk az
uniós borfogyasztási átlagban helyez-
kedik el, a franciák és az olaszok bor-
fogyasztása pedig kétszerese az EU-át-
lagnak! 

De vajon képesek voltunk-e húsz év
alatt a változásokat nyomon követni? –
tette fel a kérdést a HNT-elnök, aki sze-
rint a szakma kompromisszumokat kö-
tött, s egy kissé el is tévedt az útvesz-
tőkben. A 2012-ben elfogadott új hegy-
községi törvény véleménye szerint új
helyzetet teremt az egyes borvidékek-
kel, hegyközségekkel. A Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa kapcsán ugyanakkor
kifejtette: mivel a rendszer területi ala-
pon indult el, így, ha valaki nagyobb
súllyal bír, nagyobb erővel is rendel-
kezik. Úgy véli, az elnökséget nem te-
rületi alapon lenne szükséges szervez-
ni, a küldötteknek pedig valóban be
kellene tölteni vállalt szerepüket, egy-
ben információ-közvetítőkként is szük-
séges lenne mûködniük. A rendezvé-
nyen Bodnár Péter, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal osztályveze-
tője kifejtette: a következő öt évre a
szőlőszerkezeti átalakításra, borászati
beruházásra, továbbá – új elemként(!)
– a promócióra is lehet igényelni tá-
mogatást. A kérelmeket 2013. decem-
ber 14-ig lehet benyújtani, a kifizeté-
sek pedig 2014. október 15-ig zajlanak

majd. Ezidáig 128 darab kérelem érke-
zett, az elvégzett beruházások mértéke
3,5 milliárd forintra rúg, az igényelt tá-
mogatások összege pedig 1,4 milliárd
forint volt.

A szőlőszerkezet-átalakításra, a tele-
pítésekre igényelt összeg mértéke
2007-től kezdődően évről évre nőtt,
így 2013-ban már átlagban 28 ezer eu-
rót kérvényeztek a gazdák, amelyből
24,4 eurót hagyott jóvá a hivatal. Az
említett összeg borvidéki megoszlása
zömmel a Kunságot fedi le, az 47%-kal
viszi a prímet. 

A borászszakmai rendezvényen a
szekszárdi borvidék top 10-es szőlő-
fajtáiról is szó esett, amely rangsorban
a kékfrankos viszi a pálmát, rögtön utá-
na pedig a merlot, a kadarka, a caber-
net franc, valamint a cabernet sauvig-
non, a zweigelt és a cserszegi fûszeres
következik, de például a zöldveltelini
mint középerős növekedésû, bő ter-
mést hozó fajta is szerepel már a ked-
veltek listáján. 

Országosan a 2009 és 2013-as évet te-
kintve, a telepítési engedélyeket alapján
a legnépszerûbb a bőven termû, lédús,
fagytûrő fehérborszőlő-fajta, a Bianca,
ám a cserszegi fûszeres, a muskotályos
illatú és ízû Aletta, de a kékfrankos, va-
lamint az olaszrizling, az Irsai Olivér és
a chardonnay is slágerek voltak.

Gy. L.

Tornai: a borászszakma kissé eltévedt az útvesztőkben

Rendhagyó osztályfőnöki óra kereté-
ben ismerkedhettek meg a középis-
kolai diákok a vármegyeházán a kor-
mányhivatal és a járási hivatalok mű-
ködésével november 28-án, a ,,hiva-
talok napján”; arra is választ kaphat-
tak, mire kell ügyelniük, ha munkát
vállalnak fiatalkorúként, valamint ki-
derült számukra az is, mennyire szer-
teágazó és sokrétű a hivatali élet. 

A vármegyeháza dísztermében zajlott
előadások közül az egyik legérdeke-
sebb a diákok számára a munkaügyi
központ osztályvezetője, Mátyás Tibor
Attila által tartott összefoglaló ígérke-
zett, aki a pályaválasztás nehézségeiről,
buktatóiról számolt be, valamint arról a
sajnálatos tényről is, hogy az OECD,

azaz a fejlett piacgazdaságokat tömörí-
tő szervezet országaiban 8 emberből
egy 15-24 év közötti fiatal. Az osztály-
vezető felhívta a figyelmet arra is: a
munkavállalás kapcsán igen lényeges a
csapatmunkában való részvétel, a krea-
tivitás, ám ezen kívül a munkamorál, a
problémamegoldó gondolkodás, vala-
mint számítógép-felhasználási ismere-
tek is döntő jelentőségûek.

Amint azt Mátyás Tibor Attila kiemel-
te, megyénkben a pályakezdő munka-
nélkülieket állásközvetítés, munkaválla-
lási és pszichológiai tanácsadás is segíti,
s a támogatott képzéseken túl – amelyek
a munkáltató számára adó- és járulék-
kedvezménnyel járnak – a munkaválla-
lóknak lakhatási támogatással segítenek,
de a vállalkozóvá válást is támogatják.

A fiatalkorúak munkavállalása terén
a kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve ré-
széről Weberné dr. Erős Anikó igazga-
tó taglalta, mi mindenre kell a munka-
vállalásnál egy fiatalnak figyelnie: min-
denekelőtt fontos tudni, hogy a mun-
kaközvetítésekért nem kell fizetni, az
ezzel foglalkozó cégek nyilvántartásba
vétele kötelező! 

A munkaszerződés megkötését
írásba kell foglalni, a jogviszonyt pe-
dig a munkáltatónak minden esetben
kötelező jelentenie az illetékes állami
adóhatóságnál. A munkaszerződés-
nek az alapbért, a munkakört és a
munkavégzés helyét is tartalmaznia
kell. A 18 évet be nem töltött munka-
vállaló fiatal munkavállalónak számít:
ők este 10 és reggel 6 óra között nem
dolgozhatnak, valamint 4 és fél órát
meghaladó munka után 30 perc, 6

órát meghaladó munkát követően pe-
dig 45 perc szünet, de 5 nap pótsza-
badság is megilleti a 20 nap alapsza-
badságon felül. A munkavállalónak
mindemellett heti 2 nap vagy heti 48
óra egybefüggő szabadidő jár mun-
kája során – jelentette ki az igazgató,
aki arra is figyelmeztette a hallgatósá-
got: a munkavédelem egyik célja,
hogy megbetegedések ne következ-
hessenek be.

A munkáltatónak munkavédelmi tá-
jékoztatást is szükséges adnia, továbbá
fel kell mérnie a munkavállaló orvosi
alkalmasságát is, emellett a biztonsá-
gos munkavégzést és a tisztálkodási le-
hetőséget is biztosítania kell – tette
hozzá az elmondottakhoz Weberné dr.
Erős Anikó, aki kiemelte azt is: a mun-
kavállalónak valamennyi rosszullétet,
sérülést és balesetet jelentenie kell
munkaadója felé. Gy. L.

Okosodhattak a pályakezdők
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– A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy 2013. dec-
ember 16-án, hétfőn, reggel 6 órától
akciós kedvező árakon füstöltáru áru-
sítást tartunk a készlet erejéig. Ezzel
együtt még száraztészta, étolaj, ételí-
zesítő. őrölt paprika árusítás is lesz a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Szeretettel vá-
runk minden nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlót. Árusítás alatt a tagdíjakat
is lehet rendezni. Tagsági igazolványt
kérjük minden tagunk hozza magával.

– A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TE-

RÜLETI ÉRDEKSZÖVETSÉGE kéri azon

tagjait, akik eddig nem tettek eleget

évi tagdíj fizetési kötelezettségük-

nek, kérjük pótolni.

Amennyiben valamilyen oknál

fogva akadályozva van a befizetést il-

letően, kérjük keressen bennünket a

74/319-739-es telefonszámon, hogy

segíteni tudjunk.

Ha esetleg más jellegû segítségre

van szükség, megpróbálunk segíteni.

MEGEMLÉKEZÉS
2014. január 13., hétfő 10.30 óra

DONI ÁTTÖRÉS NAPJA
KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS

Helyszín: Szent István tér,
II. világháborús emlékmû

FIGYELEM!

Ezúton tájkoztatjuk kedves 
olvasóinkat, hirdetőinket, hogy a 

Szekszárdi Vasárnap 
következő száma 

2014. január 19.-én jelenik meg.

– KÖZLEMÉNY:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szekszárdi Szervezete gyûjtést szer-
vez a környezetünkben, nehéz körül-
mények között élő embertársaink szá-
mára.

Helye: SPAR Áruház, Szekszárd. 
Ideje: December 16-21-ig (hétfőtől

szombatig), naponta 10-17 óráig,
szombaton 13 óráig.

Várjuk szíves adományaikat tartós
élelmiszerek formájában.

Előre is köszönjük jóságukat!
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Igen, Ildike. Most már tudjuk, való-
ban ennyi. Két gondolatjel között egy
rövidke szignó. 

Ennyi voltál. Ennyik vagyunk
mindannyian.

S most valami búcsúfélét kellene ír-
nom, ha már el nem búcsúztam Tő-
led – de nehezen mozdul a kéz. Túl-
ságosan élő vagy Te ahhoz. Túlságo-
san élők nyomaid a lélekben.

Hiszen ha felidézlek, csak egy mo-
solygós, élettel teli nőt látok, aki vi-
harzik, telefonál, harsogóan nevet,
csippent a szemével, kérdez, meggyőz
– s akit meggyőzni akar, annak egy
kicsit mindig megérinti a kezét, mert
így emberi, így igaz.

Mert Te csak jó ember akartál len-
ni, csak jó ember tudtál lenni, Neked
nem volt más lehetséges választás az
életedben.

S hogy „e földön jónak lenni oly ne-
héz”, kevesen tudták ezt jobban rajtad
kívül. S hogy mégis mindig, mindig
mosolyogtál – kevesen tudnák ezt raj-
tad kívül. Hiszen ahova beléptél, ott de-
rû támadt, ahol nagy társaságban fia-
tal jércék billegtek, valahogy mégis kö-
rülötted támadt férfigyûrû, ahol az em-

ber elgyengült, hozzád indult beszél-
getni – aki magad is segítségre vágytál
volna. De mindig volt erőd hallgatni,
meghallgatni, egy kézszorítással erőt
adni.

A nevetésed. Ahogy a sorokat bön-
gészed feszült figyelemmel. A hited, a
meggyőződésed. Ahogy a fiatal pá-
lyakezdő magadról tudtad mondani:
„persze azt gondoltam, minden sza-
vam aranyból van”. Ahogy az „ellen-
kezőleg exponált” munkahelyünkön
kimerültségünk tetőfokán hárman
harsogtuk torkunkszakadtából a
szovjet munkásmozgalmi dalokat. A
kérlelhetetlenséged, ha elvi kérdésről
volt szó. A riportalanyok, akik életük
legmélyebb pontjaiig megnyíltak előt-
ted. A csacska rímek szilveszter köze-
ledtén. A belátásod, ha hibáztál vala-
hol. Ahogy hagyományokról tudtál
beszélni szinte szerelmesen. Ahogy
tündéri, csillogó szemmel a gyere-
kekről tudtál mesélni, akik most…

Befejezhetetlen mondat ez. A többi
is. S most intenem kellene, Ildike, utá-
nad – de nem mozdul a kéz.

Nem búcsúzom. Találkozni fogunk.
Orbán György

– csi –

Nagy veszteség érte a szekszárdi közéletet és a megye újságíró 
társadalmát: türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt 

Cser Ildikó, a Szekszárdi Vasárnap korábbi főszerkesztője, 
Az Év Tolna Megyei Újságírója-díj 2012-es kitüntetettje.

Cser Ildikó Szekszárdon született. Magyar-orosz szakos tanári 
diplomával tanított általános és középiskolában, de volt nevelő tanár 

veszélyeztetett fiúk nevelőotthonában is. Tíz évig volt a Tolnai Népújság
állományában, majd a bátaszéki városi televíziónál folytatta pályafutását.
Sajtóreferensként dolgozott a megyei önkormányzatnál, majd a kórházban.

A Megyei Napló első főszerkesztője volt, 2008-tól a Tolnai Hírlap 
szerkesztője. A Szekszárdi Vasárnap főszerkesztői tisztét 

2010 novemberétől idén augusztusig töltötte be.
Cser Ildikó búcsúztatása 2013. december 18-án, szerdán 13 órakor lesz

az alsóvárosi temetőben.

Búcsú Kék Imrétől
Családja, barátai és ismerősei katolikus szertartás keretében vettek végső

búcsút hétfőn az újvárosi temetőben Kék Imrétől, aki két évtizeden át felelt
a Szekszárdi Vasárnap terjesztéséért. Megbízható és becsületes ember volt,

aki munkatársaival hétről hétre azon fáradozott, hogy lapunk minden egyes
szekszárdi háztartásba eljusson. Feladatát lelkiismeretesen végezte: ha jelzés

érkezett, hogy valahol nem kaptak újságot, maga kézbesítette a címre a
Szekszárdi Vasárnap egy példányát. Kék Imre januárban lett volna 69 éves.

Lezárult a Tolna
Megyei Illyés Gyu-
la Könyv tár angol
és német nyelven

indított éves rejtvénypályázata. Ösz-
szesen 49 megfejtés érkezett, a részt-
vevők többsége zömmel az angol
nyelvű rejtvényeket választotta. 2013.
december 5-én megtörtént a juta-
lomsorsolás, másnap, Szent Miklós
napján pedig a megyei könyvtár érte-
sítette a nyerteseket.

Az angol nyelvû rejtvényeket megfej-
tők közül éves könyvtári tagságot
nyert: Venczel Nóra.

CD-vel ellátott angol nyelvû könyvet
nyertek: Hóf Julianna, Péntek Tünde,

Dr. Polgár Tibor és Simon Józsefné.
A német nyelvû rejtvényeket megfej-

tők közül éves könyvtári tagságot, vala-
mint CD-vel ellátott német nyelvû köny-
vet nyert: Jobban Anett. CD-vel ellátott
német nyelvû könyvet nyertek: Bocz
Erik, Dömösiné Ótos Erzsébet, valamint
Nagy Zsanett.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
ezúton is gratulál a nyerteseknek és meg-
köszöni minden résztvevőnek, hogy fi-
gyelt a rejtvénypályázat felhívására, to-
vábbá, hogy szellemi energiát fektetett a
rejtvények megfejtésébe. A könyvtár kö-
szönetét fejezi ki a tekintetben is, hogy
igénybe vették a könyvtár szolgáltatásait. 

Békés Adventet, áldott Karácsonyt kí-
ván a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár.

49 résztvevő a megyei könyvtár rejtvénypályázatán

Aranydiplomát kapott a Junior Stars

Az idén a fővárosi TEMI Mûvelődési
Ház adott otthont az immáron 13. al-
kalommal megrendezett nemzetközi
Budapesti Big Band Találkozónak. A
fesztivál a big band-zenekaroknak és a
jazz mûfaj kedvelőinek az egyik legje-
lentősebb rendezvénye, melyen a jaz-
zélet hazai és nemzetközi amatőr sze-
replői mutatják be az elmúlt egy év
munkáját, és mérik össze tudásukat. A
kétnapos eseményen fellépő 17 ma-
gyar és külföldi zenekar mûsorát te-
hetséges énekesek és jól ismert hang-
szeres szólisták tették még színeseb-
bé, megajándékozva ezáltal a közönsé-
get egy felejthetetlen zenei élménnyel.

A Szekszárd Junior Stars, a Dél-Du-
nántúli régió egyik legnépszerûbb big
band-zenét játszó együttese a fesztivál
visszatérő vendége. A szekszárdi zene-
kar az idén ismét bizonyított: aranydip-
lomát nyertek az A-kategóriában. Ez a leg-
magasabb minősítés, amit egy amatőr

big band kaphat ebben a kategóriában. 
A zsûri elnöke, Berki Tamás – Ma-

gyarország egyik legjobb jazzénekese –
értékelésében kiemelte a Junior Stars ze-
nei tisztaságát, a mûsorválasztás össze-
szedettségét, a zenei stílusok alkalmazá-
sának sokszínûségét, valamint a szólók
minőségét és a kiváló improvizációkat.

A népszerû szekszárdi zenekar ja-
nuár 31-én tervezi következő önálló
nagykoncertjét, amelyre – miként a jö-
vő nyári fesztiválidőszakra – már most
lelkesen készülnek. F. L.

Egyéni hang Szekszárdról

A 2000-ben alakult Szekszárd Junior
Stars Big Band sajátos egyéni han-
got képvisel. A zenekar repertoárjá-
ban a professzionálisan hangszerelt
jazz-standard kompozíciók mellett
saját számok is szerepelnek.
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Újraindul a komolyzenei bérletprogram

Mozart, Brahms, Dohnányi és Vival-
di zeneművek is felcsendültek a
Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak
adventi hangversenyén, amelynek
az Agóra Művészetek Háza adott
otthont. 

A december 10-én megtartott kon-
certre szinte teljesen megtelt a nemrég
felújított épület, ahol a zenemûvek
mellett Orbán György előadómûvész-
től Babits és József Attila-verseket is
hallhatott a nagyérdemû. 

Az ünnepi hangverseny során töb-
bek közt a 16. századi Claude Gervaise
zenemûve, továbbá Antonio Vivaldi
két mandolinra írt Concertójának gi-
tárváltozata varázsolta el a résztvevő-
ket, de az énekszólamra, brácsára épí-
tett Brahms-életmû vokális szólamok-
kal teli két tétele, a Csendesült vágy és
az Áhítatos bölcsődal is sokakat meg-
érintett. 

A hangversenyen felcsendültek rész-
letek Marcel Dupré karácsonyi variá-
ció-sorozatából, illetve elhangzott Mo-
zart A-dúr klarinétversenyének lassú

tétele és D-dúr szonátája. Meghitt han-
gulatot varázsolt a terembe Dohnányi
Ernő Opus I. C-moll zongoraötöse, s
Orbán György előadásában a Halavány
téli rajz címû Babits-vers is. 

Az esemény zárásaként a zeneisko-
la tanáraiból összeállt alkalmi kamara-
kórus előadásában felcsendültek a
„Szállást keres a szent család...”, „A kis
Jézus megszületett...”, valamint a „Szül-
te a Szûz szent fiát, örvendezzünk...”
kezdetû dalok.

A rendezvényen fuvolán Ágostonné
Béres Kornélia és Töttös-Erős Edina,
trombitán Szily Lajos, Kovács Zsolt és
Árvay Balázs, brácsán Authné Fuchs
Márta mûködött közre, továbbá gitá-
ron Deákné Lászlók Éva és Tóth Móni-
ka, zongorán Erősné Máté Éva és Lányi
Péter, orgonán Lozsányi Tamás, klari-
néton pedig Papp Máté zenélt, míg
Streicher-Szabó Dóra Karolát hege-
dûn, Színé Köntös Hedviget csellón
hallhatta a közönség. 

Az esten Müller Beáta énekmûvész
is fellépett. 

Gy. L.

Adventi zenevarázs

Jó hír a komolyzene kedvelői szá-
mára, hogy hosszú szünet után, ez
év decemberétől a Filharmónia újra
bérletprogramot kínál Szekszárdon.
A koncerteknek a Babits Mihály Kul-
turális Központ és az Agora Művé-
szetek Háza ad otthont, csakúgy,
mint a felújítást megelőző években. 

Az átalakulás ugyanakkor nem csupán a
Babitsban, hanem a Filharmónia Kon-
certszervező és -Rendező Kft.-nél is vég-
bement, miután újra egy cégben, Fil-
harmónia Magyarország Nonprofit Kft.
néven tömörülnek a komolyzenei ren-
dezvényszervezések. Minderről a Babits
Mihály Kulturális Központ és a cég no-
vember 27-ei közös sajtótájékoztatóján
tájékozódhattunk az Agora Mûvészetek
Házában. A rendezvényen Szamosi Sza-
bolcs, a Filharmónia Magyarország
ügyvezető igazgatója, Kuti Judit, a cég
kommunikációs vezetője, továbbá Szek-
szárd humánbizottságának elnöke, Csil-
lagné Szánthó Polixéna és a Babits Kul-
turális Központ igazgatója, Matókné Ka-
pási Júlia is részt vett. 

A helyszínen Szamosi Szabolcs kie-
melte: az új bérlet neve adta magát, hi-
szen a város 19. századi szülötte, Tolna
megye egykori főispánja, báró Augusz
Antal híres volt a klasszikus zenéhez fû-
ződő kapcsolatáról, s Liszt Ferenchez
fûződő barátságáról (aki nem melléke-
sen Szekszárdon, a bárónak dedikálva
komponálta kiemelkedő mûvét, a Ma-
gyar Rapszódiát.) Mindemellett az sem
mellékes, hogy Augusz Antal közben-
járására kérték fel Lisztet 1873-ban a
Zeneakadémia megalapítására.

Szamosi a tájékoztatón örömét fe-
jezte ki a tekintetben, hogy az Agora-
program során megújult terek méltó
helyszínei lesznek az előadásoknak. A
cég profiljába – mint elmondta – az if-

júsági és a felnőtt bérletek promóciós
munkája éppúgy beletartozik, mint a
szólókoncertek, vagy a fesztiválok szer-
vezése. Az oktatási intézmények részé-
re három koncertes bérletet kínálnak. 

A szekszárdi Augusz-bérlet három elő-
adásos programja december 12-én indul
Sebestyén Márta koncertjével, Andrejsz-
ki Judit csembalómûvész és a Szent Ef-
rém férfikar  közremûködésével a Babits
Kulturális Központban. Az előadómû-
vész és a kórus mûsora a bizánci keresz-
ténység adventi énekeitől a moldvai ka-
rácsonyi és újévi köszöntőkön át, Csaj-
kovszkij, Rahmanyinov mûveken ke-
resztül a magyar adventi és karácsonyi
dalokig terjed. A sort jövő év február 18-
án az Agora Mûvészetek Házában a Bu-
dapesti Fesztiválzenekar Kamaraegyüt-
tese, a Carnegie Hall folytatja, amely New
Yorktól Párizsig mindenhol megfordult
már, repertoárjában pedig Elgar, Chaves,
Bach és Takemitsu-mûvek lesznek hall-
hatóak. A bérlet programsorozatát a Mû-
vészetek Házában Szamosi Szabolcs, a Pé-
csi Bazilika orgonamûvésze és Solymosi
Péter, a Pannon Filharmonikusok veze-
tő trombitamûvésze zárja Sípok és trom-
bita címû barokk, klasszikus szerzők
munkáiból, valamint a XX. század és a ro-
mantika válogatott zenemûveiből össze-
állított előadásával – tudhattuk meg Ku-
ti Judit kommunikációs vezetőtől. 

A sajtótájékoztatón Szekszárd hu-
mánbizottságának elnöke, Csillagné
Szánthó Polixéna hangsúlyozta a bérlet
fontosságát, egyben megköszönte az
ügyvezető igazgatónak, hogy a koncer-
tek lehetőségét megteremtették, s kü-
lön méltatta a szervezőket, hogy leendő
programjaikba az ifjabb hallgatóságot is
bevonták. Az Augusz-bérlet bevezető ára
az előadásokra 4900, míg a jegyár 2800
forintba kerül – amely árak például egy
pécsi bérlethez képest kedvezőn. Gy. L.
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Kedves tanyatulajdonosok!

Tájékoztató

Közeledik az igazi tél,
és ez egyre nagyobb
kihívást jelent a szek-
szárdi tanyavilágban
élők és tanyával ren-
delkezők számára. A

Szőlő-Szem Egyesület az idei télen is ki-
emelkedő figyelmet fordít a tanyavilág
biztonságára. Ezúton kérjük a tanyatu-
lajdonosokat, hogy a hidegben még kö-
rültekintőbbek legyünk egymással, fi-
gyeljünk szomszédjainkra. Az elmúlt
években több betörés és fagyás történt
a tanyavilágban. Idén szeretnénk ezt
megelőzni, így arra kérjük Önöket,
hogy amennyiben kint járnak szőlő-
jükben, úgy pár apró dolgot tegyenek
meg magukért és embertársaikért.

– A tanyájukon vagy kerítésükön
tüntessék fel a helyrajzi számot, hogy
baj esetén könnyebbe odatalálhassa-
nak a mentők, rendőrök, tûzoltók, stb.

– Járjon nyitott szemmel, és ha gya-
nús dolgot vagy embereket lát, hívjon
minket: Szőlő-Szem Egyesület - Balogh
László: 30/388-9481.

–Amennyiben a hidegben, hóban fek-
vő embert lát, azonnal értesítsen minket
vagy hívja a központi segélyhívót: 112.

Ezúton kívánunk Önöknek Békés,
Nyugodt Ünnepeket és Boldog Új Évet. 

Szőlő-Szem Egyesület

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az önkéntes tevékenység társadalmi el-
ismerésére alapította a Pro Voluntarius
díjat, amelyet szervezetek illetve ma-
gánszemélyek kaphatnak a közössé-
gért végzett önkéntes munkájukért, a
fiatal generációk önkéntességre neve-
lésében végzett kiemelkedő szakmai
teljesítményükért és az önkéntesség
népszerûsítéséért. A miniszteri díj mel-
lett miniszteri elismerő oklevelek át-
adására is sor került a Segítő Vásáron.

A Tolna Megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház javaslatára Korossy
Józsefné a Szent Erzsébet Caritas Alapít-
vány önkéntese 2013. december 7-én, a
Millenárison vehette át a munkásságát,
önkéntes tevékenységét elismerő mi-
niszteri oklevelet. Stölkler-Szabó Edit

A Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza programjai
DECEMBER 17. (KEDD) 18.00 ÓRA, 
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Önarckép Értékkel - Vendég: Petrits 
József. Jegyár:1000 Ft

DECEMBER 20. (PÉNTEK) 18.00 ÓRA,
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Pitti Katalin és Virágh András karácso-
nyi koncertje. Jegyár: 2500 Ft.

DECEMBER 22. (VASÁRNAP), 19 ÓRA,
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Szekszárdi Madrigálkórus Adventi
Hangversenye. Vezényel: Jobbágy Va-
lér Liszt-díjas karnagy. Jegyár: 1000 Ft.

JANUÁR 4. (SZOMBAT), 15 ÓRA, 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Újévi Koncert. 
Élje át a bécsi újévi koncertek hangu-
latát Szekszárdon! 
Horváth István polgármester újévi üd-
vözletével, a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekar hangversenyével, valamint We-
szely Ernő harmonikás vendégjátéká-
val köszöntik a közönséget a Babits Mi-
hály Kulturális Központ munkatársai,
valamint Lukácsházi Győző zenei is-
meretterjesztő, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar igazgatója.
Jegyár: 3500-4000 Ft.

JANUÁR 15. (SZERDA), 10 ÉS 14.30
ÓRA, AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Holló ének – a szekszárdi Holló Együt-
tes 30 éves jubileumi, jelmezes, inter-
aktív gyermekkoncertje magyar költők
énekelt verseivel. Jegyár: 600 Ft, kísé-
rőknek ingyenes (15 fő/1 kísérő)

JANUÁR 22. (SZERDA), 19 ÓRA, 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Tántorgók - Táncjáték a hazát elhagyók
emlékére. Zene: Fitos Dezső, Makó
Péter, Pál Lajos. 
Koreográfus-rendező: Fitos Dezső.
Jegyár: 2000 Ft.
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JÉZUS MONDJA: „AMIKOR PEDIG EZEK
ELKEZDŐDNEK, EGYENESEDJETEK FEL,
ÉS EMELJÉTEK FEL A FEJETEKET, MERT
KÖZELEDIK A MEGVÁLTÁSOTOK.”

(LK 21, 28)

Középső leányunk még karon ülő kis
gyerkőc volt, amikor egy ízben „rám
maradt” egy egész délelőttre. Egy ün-
nep közeli időszak sûrû napja volt ez,
és én tele voltam a még előttem álló
feladatok feszültségével. Csak körbe-
körbe jártam az irodában, szinte már el
is felejtettem, hogy közben ott tartom
a kezemben a kicsit. Leánykánk még a
beszédtanulás küszöbénél járt akkori-
ban és szerény szókincsének egyik leg-

jellegzetesebb darabja ez a felszólítás
volt: Nédd! (azaz nézd!). Miközben én
egyre gyorsabban és egyre csügged-
tebben jártam a magam köreit az iro-
dában egyre csak a padlót bámulva, ő
kitartóan mondogatta nekem: Nédd!
Nédd! Már jó ideje ott köröztem, ami-
kor a sokadik felszólítását végre meg-
hallva megálltam és megkérdeztem tő-
le kissé ingerülten: „mit nézzek?!” És
akkor ő újra felszólított: „nédd!” és a
falon lévő feszületre mutatott. Meg-
döbbentem és kiestem addigi hiába-
való aggódó köreimből. Tényleg, hi-
szen Őt kell néznem, a Krisztust! Néz-

hetem a padlót és az előttem álló le-
győzhetetlennek tûnő akadályokat –
de abból nem tudok erőt és reményt
meríteni. Milyen egyszerû mozdulat ez
- felemelni a fejünket, s a föld helyett
Krisztusra tekinteni – mégis mindent
képes megváltoztatni. 

Ez a régi családi történet jutott
eszembe Lukács evangéliumának fen-
ti részletéről, mely ádvent 2. hetének
klasszikus mottója. Mintha Jézus szólna
nagy „nyüzsgésünk” és sok aggódásunk
közepette: ne a poros utat nézd, hanem
utad célját. Emeld fel a fejedet és nézz
Megváltódra – ő közeledik feléd!

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evan gé li um

December 1-i rejtvényünk megfejtése: Pietro Mascagni, Parasztbecsület
KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA.

Emeljétek fel fejeteket!

FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése 

2013. december 19-ei ülésén több
társadalmi egyeztetésre bocsátott

rendelet-tervezetet tárgyal. 
A rendelet-tervezetek a város hon-

lapján megtekinthetők, és a 
rendelet@szekszard.hu e-mail címre
eljuttathatják az ezzel kapcsolatos

észrevételeiket.
Dr. Göttlinger István

aljegyző
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Ozora felvirágzott a közfoglalkoztatásnak köszönhetően

Igen népszerű az állástalanok köré-
ben a téli közfoglalkoztató program,
amelynek kapcsán a Tolna megyei
Ozorán rendeztek sajtótájékoztatót
november 26-án. Azért esett e tele-
pülésre mint országos tájékoztató
helyszínére dr. Czomba Sándor fog-
lalkoztatáspolitikáért felelős államtit-
kár választása, mert a község példa-
értékű közfoglalkoztatást folytat. 

Kitûnően mûködtetik, sőt, fejlesztik a
települést a közfoglalkoztatás révén –
tájékoztatta lapunkat a foglalkoztatási
akcióval kapcsolatban Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának igazgatója, Szûcsné dr. Fü-
redi Szilvia, aki elmondta azt is: a tele-
pülésre érve azonnal szembeötlő az
elmúlt évekhez képest a változás, mi-
vel a közfoglalkoztató program észre-
vehető módon közösségformáló erő-
vel is bír. 

Ozorán a helyiek zöldségfeldolgozót
építettek ki, és biztosítják a napközbe-

ni étkezést az idősek otthonában élők,
valamint az óvodások és az iskolások
számára. Kazánprogramot  alkottak, vi-
rágládákat készítenek, ezekkel díszít-
ve, mutatósabbá téve településüket –
sorolta a hivatal vezetője a pozitív vál-
tozásokat. 

Egy-egy település igényeit felmér-
ve már december 2-től elindult a téli
közfoglalkoztatási program, melynek
nyomán Tolna megyében 1127 fő ke-
rül be az úgynevezett alapkompeten-
cia-képzésbe. E képzési mód segítsé-
gével a munkaerőpiacról régóta ki-
szorult emberek juthatnak újra állás-
hoz. Ők a tanfolyamon olyan tudást,
készségeket tudnak elsajátítani, amely
segíti munkába állásukat, versenysz-
férában történő elhelyezkedésüket –
főként miután szakképzésben is részt
vehetnek. 

Az önkormányzat és az országos
közfoglalkoztatók igényei alapján a
munkaügyi központ felmérte, milyen
jellegû képzések lennének szüksége-

sek: ezek alapján az elmúlt időszakban
erdőmûvelőre, zöldségtermesztőre,
asztalosipari szerelőre, hulladékfeldol-
gozó-gépkezelőre és motorfûrész-sze-
relőre jelent meg nagyobb igény, de
egyéb betanító-jellegû képzések is vár-
hatóak, úgy mint házibeteg-gondozó,
betanított parkgondozó, településkar-
bantartó. 

Ezek a képzések szintén közel ezer
főt érintenek megyénkben. Jelenleg
4042 fő dolgozik közfoglalkoztatásban
Tolnában, amely igen örömteli adat, hi-
szen téli akciójával a hivatal gyakorla-
tilag megduplázta a korábbi 2000-es
létszámot. 

Szûcsné dr. Füredi Szilvia kifejtette,
igen pozitív tapasztalatai vannak az or-
szágos foglalkoztatási program helyi
megvalósulásáról. Ozorán egy szójá-
tékkal élt, s kifejtette, fontosnak tartja,
hogy „ne segélyt, hanem esélyt” kapja-
nak az emberek. A most induló téli kép-
zések lényeges hozadéka – tette hozzá
az igazgató – az is, hogy az egyébként

jelentős számú alapkompetencia-kép-
zések során már álláskereső pedagó-
gusok szakmán belüli foglalkoztatása is
megvalósulhat. 

Az sem mellékes ugyanakkor, hogy
a képzés ideje alatt az érintettek 8 órás
közfoglalkoztatási bért kapnak. 

Az átmeneti téli projekt április 30-ig
tart, utána ismét az eddigi minta-
programok és szezonális jellegû fog-
lalkoztatási programok kerülhetnek
előtérbe.

A közfoglalkoztatási programokról
az igazgató leszögezte: azoknak mind
az önkormányzatok, mind pedig az
ügyfelek örülnek. 

Gy. L.

November elsejétől országos szinten
mintegy 200 ezer embert vonnak be a
közfoglalkoztatásba, amely annál is
inkább fontos, hiszen a téli időszak-
ban kevesebb elfoglaltság nyújtható a
közfoglalkoztatott réteg számára.
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GMO, te csodás: az USA-t már ellepték a szuperbogarak – Magyarország résen volt

Vidékfejlesztési road show indult a
GMO-mentes mezőgazdaságért cím-
mel, amely rendezvénysorozat Szek-
szárdot is útba ejtette: december 4-én
a Babits Mihály Kulturális Központban
fejtegették a szakértők a génmódosí-
tott növények a mára már szinte köz-
tudott egészségügyi, környezetvédel-
mi, gazdasági és társadalmi hatásá-
nak káros következményeit.

Az eseményen beszédet mondott Tóth
Katalin (felső képünkön), a Vidékfej-
lesztési Minisztérium parlamenti, tár-
sadalmi és nemzetközi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára, aki kifej-
tette: rendkívül fontos, hogy napra-
kész információink legyenek a GMO-s
élelmiszerek tekintetében, hiszen stra-
tégiai kérdés a magyar mezőgazdaság
GMO-mentes státuszának megőrzése,
valamint az, hogy semmi esetre se ke-

rülhessenek ilyen jellegû növények az
élelmiszerekbe.

Emlékeztetett: hazánk 2006-ban öt-
párti egyetértéssel fogadta el azt a ha-
tározatot, amely Magyarország GMO-
mentességét garantálja.  Sajnálatos mó-
don az Európai Unió farizeus maga-
tartást tanúsít a kérdésben – tette hoz-
zá, majd leszögezte: a kormány nehe-
zen tudja elérni, hogy a tagállami ha-

táskör érvényesülhessen, annak elle-
nére, hogy számtalan felmérés szüle-
tett arról, az uniós polgárok nagy ré-
sze elutasítja a GMO-s élelmiszereket. 

Amint elmondta, hazánk stratégiai
célkitûzése, hogy legalább a hosszú tá-
vú kísérletek fennmaradhassanak uni-
ós szinten, annak érdekében, hogy ki-
derüljön, milyen veszélyeket rejtenek
a génmódosított növények számunkra.

1998-tól a növényi géntechnológiá-

ban egyes cégek (pl. Monsanto)  olyan
eljárást kezdtek alkalmazni, amely a
génállomány módosításával járt, s
amelynek során a gént egy sejtből kie-
melve átültetik egy másik sejtbe,
ugyanakkor szintetikus géneket, gén-
szakaszokat ültetnek valamely termék-
be, vagy szervezetbe – egyebek mel-
lett erről is beszélt a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal vezető fő-
tanácsosa, dr. Vajda Boldizsár a GMO-
mentes mezőgazdaságról tartott dec-
ember 4-i szekszárdi fórumon. Arra is
felhívta a figyelmet: az EU-ban az idén
50 engedélyezett GMO-s növényfajta –
így burgonya, cukorrépa, repce, de pél-
dául szója, gyapot és kukorica is – lé-
tezik, utóbbiból már 27(!) féle is. 

A főtanácsos a GMO-s növények kör-
nyezetre gyakorolt hatása kapcsán arról
is szólt, az USA-ban 1980-96-ig forgal-
mazott, nagy terméshozamot ígérő,
rendkívüli körülmények között is ter-
meszthető génmódosított szója vagy
kukorica termelése és a glifozát tartal-
mú gyomirtók megjelenése nem hozta
meg a várva várt gyommentességet, hi-
szen alkalmazásuk hosszabb távon gli-
fozát-rezisztens (ellenálló), úgynevezett
„szupergyomokat” eredményezett. 

2012-re az Egyesült Államokban el-
képesztő állapotok alakultak ki, mivel
már nyolc különböző glifozát-rezisz-
tens gyomfajta is felbukkant. Egy nem-
rég végzett kutatás kapcsán megje-
gyezte azt is, nincs rá bizonyíték, hogy
a génmódosított növények magasabb
terméshozamot és kisebb vegyszerfel-
használást eredményeznek. Az USA-val
kapcsolatban Vajda Boldizsár hozzá-
tette: ott sajnálatos módon az élelmi-
szerlánc felügyelete néhány „hatalmas
játékos” kezében összpontosul. 

A következő előadás során Andorkó
Rita, a VM Stratégiai Főosztályának ve-
zető tanácsosa, GMO-szakértője arról
beszélt: döbbenetes, hogy 2003 előtt
nem létezett nemzetközi GMO-szabá-
lyozás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy
2013-ban már 10 évre került elfoga-

dásra egy GMO-val foglalkozó tervezet.
Andorkó véleménye szerint sokat
mondó tény, hogy az USA kivételével
166 ország csatlakozott a nemzetközi
szabályozáshoz: az Egyesült Államok-
ban ugyanis óriási a GMO-lobbit foly-
tatnak az ilyen jellegû termékeket elő-
állító gyártók.

Az EU-s államok tiltásaira példaként
hozta hazánkat, hiszen itt vezettek be
tiltást először az Amflora GM burgo-
nyára, de a MON 810 kukoricára ve-
tett moratóriumban is az elsők közt
voltunk. Andorkó Rita szerint elké-
pesztő, hogy az USA-ban és Kanadá-
ban semmiféle jelölési kötelezettség
nincs a GMO-tartalmú termékekre,
míg nálunk az Alaptörvényben rögzí-
tették a GMO-mentes stratégiát, sőt,
az unió magyar elnöksége alatt a kor-
mány egy GMO-csomagot is előter-
jesztett. Különös, hogy Franciaország
és Németország nem támogatja a tag-
állami önrendelkezést. A génmódosí-
tott növényekről szólva elképesztő
adatokat tárt a hallgatóság elé, így ki-
derült, az USA-ban a szója 94%-a (!)
GMO-s termék, míg a kukoricánál ez
az arány 65-70%.

A génmódosított növények ugyan-
akkor nem váltották be a hozzájuk fû-
zött reményeket, hiszen a gyomirtó-
szerek felhasználása a GMO-s növé-
nyek termesztésénél növekedést mu-
tat, de a rovarirtások sem csökkentek,
ellenben úgynevezett rezisztens „szu-
perbogarak” jelentek meg bizonyos te-
rületeken. 

A GMO-mentesítésre azért pozitív
példák is akadnak: ilyen eset volt 2011-
ben, amikor egy Kínából Európába ér-
kezett rizsszállítmány kapcsán azon-
nal uniós határozat született, amely az
onnan érkező valamennyi rizsszállít-
mányra vonatkozóan vizsgálatot ren-
del el. Andorkó Rita ugyanakkor meg-
nyugtatott mindenkit a kínai rizzsel
kapcsolatban, hiszen hazánkba jelen-
leg közvetlenül kínai területről nem
érkezik rizsszállítmány. Gy. L.
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Ahhoz képest, hogy nem tudott ruti-
nos, az új rendszerű NB III-ban meg-
határozó játékosokkal erősíteni a Tol-
le UFC Szekszárd a bajnokságra és
ahhoz képest, hogy példátlan sérü-
léshullám sújtotta a csapatot az őszi
idényben (Horváth B.-re, Mészárosra,
Rátkaira, Dobrára hosszabb időn át
át nem számíthatott Kvanduk János
vezetőedző, s több hétre dőlt ki olyan
kulcsjátékos, mint Deli, s a rehabilitá-
ciója után játékra jelentkező Pulcz
sem volt még minden meccsen telje-
sen bevethető), nos, az ötödik hely
több mint elfogadható teljesítmény.

Hétszer nyertek, hatszor veszítettek,
háromszor ikszeltek a szekszárdiak. Ha
nincs a legutóbbi, a Dabas és a Duna-
haraszti ellen elszenvedett vereség, ak-
kor a fiatal játékosokra építő szekszár-
di csapat akár be is érhette volna pont-
számban a 3-4. helyen álló Bp. Honvéd
II-t, illetve a Rákosmentét, amely pon-
tokkal pedig megléphetett volna a
rendkívül szoros középmezőnytől (9
ponttal előzik meg a már kieső 14. he-
lyen álló Dabast).

De a bajnokság őszi idényének vé-
gére, illetve legutóbb már az előreho-
zott tavaszi fordulóra a fentebb emlí-
tett okok miatt olyannyira elfogyott

az alapcsapat, hogy a klub gazdag
utánpótlásához kellett nyúljon segít-
ségért. Három olyan 17 éves ifista
(Both, Kuklis, Armin Arena) került be-
vetésre a kezdőcsapatban, akikre
egyáltalán nem lehet panasz, igazol-
ták is alkalmasságukat, de Kvanduk
edző megjegyezte: azt már dőreség
lenne elvárni tőlük, hogy meghatáro-
zó emberként teljesítsenek, amikor
esetenként NB II-t megjárt, meghatá-
rozó játékosokkal kell a pályán ellen-
félként megküzdeniük.

Bizony, ennél csak jobb jöhet tavas-
szal, mondhatnánk. Ha tovább fejlőd-
hetne, erősödhetne a csapat védő- és
támadójátéka, az némiképpen szava-
tolhatná az élmezőny megtartását.
Kvanduk edző, mint mondja, nagyon
szeretne már úgy dolgozni folyamato-
san, hogy nem az egyes emberek kie-
sése szerint keresnék a lehető legki-
sebb rosszal járó megoldást, hanem va-
lamennyi kulcsjátékosára számíthatna
a tavaszi szezon jelentős részében. 

Hogy két-három csapatot leszámít-
va valamennyivel felveszik a versenyt,
azt az ősz fényesen igazolta. Jelezvén,
hogy az új igazolások, a Márk testvér-
pár, Schmidt Zsolt, Kun András, de leg-
főképpen a visszatérő, a rutint képvi-
selő Tóth Péter erősítést jelentettek a

korábbinál jóval nagyobb követelmé-
nyeket támasztó NB III-ban való hely-
tálláshoz. (Nagy reményeket fûzött a
klubvezetés a Paksról visszatérő, ott az
NB I-es keretben és a csapatban is he-
lyet kapott, a harmincas éveiben is
nagy munkabírású középpályás Mé-
száros István játékához, de erre még
várni kell. A szekszárdi kötődésû fut-
ballista az idény közepén olyan súlyos
sérülést szenvedett, hogy legkorábban
csak a következő bajnokságban léphet
pályára.)

Akkor most reális az ötödik hely,
vagy sem? – kérdeztük Kvanduk Já-
nostól.

Az a véleményem, hogy lehetnénk
akár tizedikek is, mert nincs játékerő-
ben nagy különbség a sûrû középme-
zőny csapatai között. Ha az egy góllal
megnyert szoros meccseinket elemez-
zük, akkor azért van ok bizakodásra: a
játék képe alapján – a gyulai meccset le-
számítva – mi játszottunk jobban, mi
tettünk többet a győzelemért. Ami pe-
dig a téves bírói ítéleteket illeti: nos,
ezeknek mi kimondottan a kárvallott-
jai voltunk az őszi idényben.

A tréner azonban akkor sem garan-
tálhatja az élmezőnyt a szurkolóknak,
ha azt a fiatal, megyebajnokságban sze-
replő csatárt, akit kiszemelt (még nem

publikus a neve), illetve egy középpá-
lyást le tud igazolni a téli szünetben az
UFC. „Mi meghatározó játékosok ide
hozatalával erősíteni nem tudunk to-
vábbra sem, a riválisaink viszont min-
den bizonnyal. Hallani hiteles forrá-
sokból, hogy ismert, rutinos, ebben az
osztályban meccsek eldöntésére alkal-
mas, egykori profi játékosokkal erő-
södhet egy-egy csapat a tavaszi folyta-
tásra a mi osztályunkban, akiknek a
szolgálataiért két-háromszázezer fo-
rintot is föl tud kínálni a mögöttünk
végzett csapatok egynémelyike. Mi
ezen a téren versenyképtelenek va-
gyunk” – tette hozzá az edző.

Persze mint a mellékelt ábra mutat-
ja, az UFC-nek „szegény csapatként” is
vannak még rejtett tartalékai, forrásai.
Ezek a klubnál zajló szakmai munka,
az összetartás, a fejlődési lehetőség, a
jellemző lokálpatriotizmus. Ám meg-
eshet, hogy a tartós élmezőnyi pozíci-
óhoz hosszabb távon nem lesznek
elégségesek ezek a belső tartalékok a
szekszárdi fociban. Márpedig egy jó
NB III-as csapatra mindenképpen
szükség van – illetve lenne. Elég csu-
pán a feltûnő ügyes gyerekek egy ré-
szének megtartásának fontosságára
utalni…

B. Gy.

A sérüléshullám ellenére az ötödik helyről várhatja az UFC a folytatást

Sikeres évet zárt az Ai-

ki Hikari Ryu Harc-

mûvészeti Iskola,az

elmúlt évek sikereit

megismételve. Hazánk

földharc mezőnyében

(garppling,brazil jiu jitsu) az iskolát alkotó

két sportegyesület a szekszárdi Hikari Ai-

kido Egyesület és a tamási Aranyszarvas

KHSE kiemelkedő eredményeivel megha-

tározó eleme a hazai és nemzetközi me-

zőnynek. Mind a korosztályos, mind a fel-

nőtt mezőnyben márkanévnek számít a

Szőts Gábor szakmai felügyeletével mûkö-

dő közel száz fős közösség.  A harcmûvé-

szeti iskola logója a vaddisznófej, melyet

minden egyes megmérettetésen verseny-

zőik ruhájukra hímezve viselnek.

A 2013. év eredményeit még felsorolni is

sok lenne, hiszen számos magyar, sőt horvát

bajnoki címet gyûjtöttek be az iskola tagja,

legsikeresebb felnőtt versenyzőjük Kőnig

Sára volt, európa bajnoki ezüst érmével, míg

az utánpótlás nevelésben a tamási gyermek

csapat országos minősítésben az első helye-

zet lett, míg a szekszárdi csapat a második.

Veterán világbajnoki aranyat szerzett Szőts

Gábor,ezüst érmet pedig Hortai Tamás.

A harcmûvészeti iskola nagy utánpótlás

bázisa miatt magáénak tudhatja minden év-

ben a Brazil Jiu Jitsu országos versenyek ren-

dezésének jogát is, melynek 2013-ban a Szek-

szárdi Sportcsarnok adott otthon és ahova az

ország minden részéből érkeztek gyerekek

és fiatalok, sőt Horvátországból is két csapat

érkezett. A 2013-as magyar bajnokságot a

harcmûvészeti iskola a Nemzeti Tehetség

Program keretében valósította meg. 

A kiváló mûhelymunka mellett pályá-

zati forrásból rendszeresen biztosítanak

programokat a bármilyen szempontból

hátrányos helyzetûeknek is, 2013-

ban az Iregszemcsei Göllesz Viktor

Általános Iskola tanulásban akadá-

lyozott, enyhe értelmi fogyatékos és

magatartás zavarral küzdő diákjai

számára hoztak létre egy több hó-

napon át tartó komplex személyiség

fejlesztő programot, melyben a moz-

gásterápia mellett, mûvészetterápiás fog-

lalkozásokat is biztosítottak a gyerekek-

nek. Ez a program szintén a Nemzeti Te-

hetség Program keretében valósult meg. 

Az Aiki Hikari Ryu harcmûvészeti isko-

la egyik célkitûzése, hogy a mozgás örö-

mét mindenki számára elérhetővé tegyék,

így versenyzőik magas színvonalú felké-

szítése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a

szabadidő sportra. Életkorra, nemre, súly-

ra való tekintet nélkül, tárt kapukkal vár-

nak a jövőben is mindenkit edzéseinken,

s igyekeznek mindenki számára megtalál-

ni azokat a mozgásformákat, melyben

mindenki megtalálhatja a saját sikereit.

Az egyik legsikeresebb földharc utánpótlás
műhely Magyarországon

Edzések: Szekszárd: kedd-péntek
17:40-20:00 Városi Sportcsarnok

Tamási: hétfő-csütörtök 17:00-
20:00 Würtz Ádám Általános 

Iskola tornaszoba, telefonszám:
Szőts Gábor: 06-20-570-1330.
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Sokan várták már a jégpálya nyitását
Szekszárdon, amely a tavalyihoz ha-
sonlóan kitűnő minőségű jéggel, szín-
vonalas szolgáltatásokkal, progra-
mokkal és rugalmas nyitva tartással
várja a téli sport kedvelőit.

Múlt héten munkanapokon délelőtt
már beindultak a szervezett óvodai és is-
kolai korcsolyázások. Délután 14 órától
a közönség veheti igénybe a pályát hét-
köznap  este 18 óráig. Az idei szezonban
újdonság, hogy kedden nyújtott nyitva
tartás van a közönség számára.

Hétvégén reggel 8-tól este 20 óráig
tart nyitva a létesítmény. Csoportos
korcsolyázásra is van lehetőség. hétfő-
től csütörtökig délután. Péntek kivé-
telével minden nap vannak jégkorong
edzések is.

Pénteken kora délután a tanulni vá-
gyókat várjuk a pályára ahol oktatást
bíztosít a szekszárdi jégkorong szak-
osztály a fiatalok számára.

Hétköznapokon általában 21–22
óráig, hétvégenként pedig 20–22 órá-
ig egyedi pályabérlésre is lehetőség
nyílik.

A sátorban közel 40 férőhelyes me-
legedő, büfé várja azokat, akik csak kí-
sérőként, vagy érdeklődőként látogat-
nak el a létesítménybe. De azok se ma-
radjanak otthon, akiknek nincsen fel-
szerelésük, ők bérelhetnek korcsolyát
a rendelkezésre álló széles méretvá-
lasztékból!

Egy héttel korábban nyitott ki idén a műjégpálya

SPORTMIX

KOSÁRLABDA. 
Csak egy félidőn át tudott lépést tar-
tani az Atomerőmû KSC Szekszárd
női csapata az Uni Győr együttesével
a bajnokság alapszakaszának folyta-
tásában. 

Sok mozgással ellensúlyozták a
szekszárdiak az ellenfél jóval na-
gyobb játékerejét, de a folytatásra tel-
jesen szétesett a KSC, s a győriek a hi-
bákat rendre kosarakkal büntetve el-
döntötték a meccset – végül fölényes
győzelmet arattak (99-68). 

Az Euroligában szerepelő hazai
nagycsaptból a két center, Tinklee és
Diamant együttesen 40 pontot szer-
zett, ők ketten döntötték el a meccset. 

A KSC Szekszárdból a szerb Du-
sanics volt a legeredményesebb (12
pontot szerzett). Az idén már csak
egy meccset játszik a szekszárdi csa-
pat: december 21-én, szombaton a
ZTE NKK csapata látogat Szek-
szárdra.

KÉZILABDA. 
Szépen búcsúzott szurkolóitól a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC női ké-
zilabdacsapata. 

Az őszi idény utolsó mérkőzésén
végig magabiztosan, olykor gálázva
nyertek a lányok a hozzájuk látogató
Pilisvörösvár ellen (19-8-as félidei
eredmény után 32-15-re végződött a
mérkőzés). 

A szekszárdi csapatban a szélső Re-
isch Gabriella, illetve a két átlövő,
Weigel Zita és Farkas Anita teljesít-
ménye emelkedett ki: a három játé-
kos 7-7-6 elosztásban 20 gólt szerzett. 

Az FKGC veretlenül zárta az őszt és
két ponttal vezet a Szekszárdon dön-
tetlent elért fővárosi nagy rivális, a
Budaörs előtt.

LABDARÚGÁS.
Nagy lépést tett a fináléba jutás ér-
dekében a Tolna megyei játékosokra
épülő dunántúli régiós válogatott az

amatőrök számára kiírt országos
nagypályás labdarúgó-bajnokság el-
ső elődöntőjében. 

A Szekszárdon lejátszott mérkőzé-
sen az Észak-Dunántúlt tömörítő, de
legfőképpen Veszprém megyei fo-
cisták-alkotta, szintén régiós csapat
ellen meggyőző játékkal 5-2-re nyert
Kalmár Ferenc csapata, amely a há-
romgólos előny birtokában várhatja
a március elején esedékes veszprémi
visszavágót. 

Amennyiben továbblép a döntőbe
a tolnai csapat, ott a Nyírség-Csong-
rád régiók párharcának győztesével
találkozik. 

Mint ismeretes, az Európai Labda-
rúgó Szövetség az idén Budapesten
rendezi meg az amatőr labdarúgók
számára kiírt Európa-bajnokságot,
amelyre a döntő résztvevőiből állít-
ják össze a magyar csapatot.

B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. DECEMBERI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN POLGÁRMESTER
December 10. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., polgár-
mesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN ALJEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER
II. sz. választókerület
December 10. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ ALPOLGÁRMESTER
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
December 5. (csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola; Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN KÉPVISELŐ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA KÉPVISELŐ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ KÉPVISELŐ
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA KÉPVISELŐ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ KÉPVISELŐ
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER KÉPVISELŐ
VIII. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELŐ
IX. sz. választókerület
Bejelentkezés a 30/551-4653-as számon
Baka István Általános Iskola

DR. FAJSZI LAJOS KÉPVISELŐ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ KÉPVISELŐ
A hónap első és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR KÉPVISELŐ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA KÉPVISELŐ
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA KÉPVISELŐ
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DECEMBER 16-18. 17 ÉS 19.30 ÓRA-
KOR, SZOMBATON 14.30-KOR IS
AZ ÉHEZŐK VIADALA: FUTÓTÛZ
Színes szinkronizált amerikai sci-fi.
16 éven felülieknek, 146 perc.

DECEMBER 19-21. ÉS 23-ÁN 15, 17 ÉS
19 ÓRAKOR; 24-ÉN 10 ÓRAKOR
JÉGVARÁZS Színes szinkronizált ame-
rikai animációs film. 6 éven felüliek-
nek, 108 perc, 3D.

DECEMBER 27-28. ÉS 30-ÁN 15 ÓRAKOR
ÉS 17 ÓRAKOR
DINOSZAURUSZOK – A FÖLD URAI
Színes szinkronizált angol amerikai
családi film, 6 éven felülieknek, 3D.

DECEMBER 27-28. ÉS 30-ÁN 19 ÓRAKOR 
ELPUSKÁZVA Színes szinkronizált
amerikai vígjáték. 12 év alatt szülői kí-
sérettel! 103 perc.

Januári ajánló:
Január 02-től jön 
– A HOBBIT: SMAUG PUSZTASÁGA
– 47 RONIN
– WALL STREET FARKASA
Vasárnap szünnap.
Jegyárak: 1000 Ft( 2D) és 1200 Ft (3D)
Telefonszám: 74/529-610
www.szekszardagora.hu
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Agóra mozi
decemberi műsora

Adventi Találkozások további időpont-
jai: december 19., 20., 21. 17.00 óra

DECEMBER 16., HÉTFŐ
Dsida Jenő szavalóverseny „Közeleg az
emberfia” címmel. A zsûri elnöke: Dör-
ner György színmûvész. Helyszín:
Szent József Katolikus Általános Iskola.

DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK 17.00 ÓRA
Betlehemes játék a Szent József Kato-
likus Iskolaközpont tanulóival. 
Helyszín: Béla király tér

DECEMBER 20., PÉNTEK 16.00 ÓRA
Karácsonyi mûsor.
Helyszín: Szent József Katolikus Álta-
lános Iskola.

DECEMBER 21., SZOMBAT 11.30 ÓRA
Karácsonyvárás zenével és verssel –
a Garay János Gimnázium karácsonyi
ünnepsége. Helyszín: Garay János
Gimnázium díszterem.

DECEMBER 21., SZOMBAT 16.00 ÓRA
A Szekszárd Jazz Quartet és a Tücsöjk
Zenés Színpad közös karácsonyi aján-
dékmûsora. Helyszín: Babits Mihály
Kulturális Központ Bödő terem.

DECEMBER 21., SZOMBAT 11.45 ÓRA
Babits Mihály Általános Iskola kará-
csonyi ünnepsége.

Közremûködnek az intézmény mûvé-
szeti csoportjai és a Német Nemzeti-
ségi Énekkara.

DECEMBER 21., SZOMBAT 
9.00-13.00 ÓRÁIG
Csillagszóró – ünnepi készülődés sok
mesével. Helyszín: Gyermekkönyvtár.
A Karácsonyváró időtartama alatt.

2013. december 6-22. között a Men-
tálhigiénés Mûhely szervezésében a
megújult Béla király téren naponta
17.00 órától kulturális bemutatók te-
kinthetők meg.
A Szekszárdi Karácsonyváró prog-
ramjai nyilvánosak és minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a rendezők.

SZEKSZÁRDI ADVENT
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