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FELEMÁS ŐSZ UTÁN
ERŐSÍTÉSEN FÁRADOZNAK
AZ UFC-NÉL

VALÓDI REMEKMŰVEK A
MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN 4. OLDAL 12. OLDAL

Kigyúltak az ünnepi fények
December 22-ig tartanak a hagyományos Karácsonyváró programjai

A TUDÁST NEM
CSAK MAGÁNAK
SZEREZTE

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL
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Csodát tettek a gyermekek csü-
törtök este Szekszárdon, a Garay
téren. Itt zajlott le a hagyomá-
nyos Karácsonyváró rendezvény
ünnepélyes megnyitója, amelyen
Horváth István polgármester is
közreműködött.

A város elsõ embere egy „varázspál-
cával” adott jelt, majd az óvodásokkal
és kisiskolásokkal közösen háromig
számolt, amire kigyúltak az ünnepi fé-
nyek a belvárosban, s így a város kará-
csonyfáján is. Horváth István megnyi-
tójában a közelgõ ünnepekre minden-

kinek sok örömöt, boldogságot, szere-
tetet és jó egészséget kívánt. A meg-
hitt hangulatot tovább erõsítette a Ba-
bits Mihály Általános Iskola énekkará-
nak mûsora, majd a Kadarka utcai
óvoda nebulóinak mesejátéka.

Karácsonyváró program: 13. oldal

A Kadarka utcai óvodások a Didergõ király címû mesejátékot adták elõ nagy sikerrel



Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága 116/2009. (XI. 17.) számú ha-
tározatával elbírálta a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatra benyújtott pályázatokat,
és az alábbi döntést hozta:

A város 6 millió Ft-ot biztosított a
pályázók támogatására. A Bizottság a
hallgatókat szociális, vagyoni helyze-
tük és jövedelmi viszonyaik alapján
rangsorolta, és támogatásban részesí-
tette mindazon hallgatókat, akik csa-
ládjában az egy fõre jutó jövedelem

összege nem haladta meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 240%-
át, azaz 68 400 forintot.

Az elutasított pályázatok esetében:
- az egy fõre jutó jövedelem megha-

ladta a fenti jövedelemhatárt, vagy 
- a pályázat hiányosan lett benyújt-

va, vagy 
- a pályázó nem felelt meg a kiírás-

ban meghatározott feltételeknek, vagy
- a pályázó nem a pályázati kiírás-

ban meghatározott nyomtatványon
nyújtotta be pályázatát, vagy 

- a környezettanulmány megállapí-

totta, hogy a pályázat nem valós ada-
tokat tartalmaz.

Az intézmény a hallgató számára az
önkormányzati ösztöndíjrésszel meg-
egyezõ mértékû támogatást biztosít,
miután a jogosultságot megállapította. 

Az önkormányzati ösztöndíjrész
havi összegének kifizetése „A” típusú
pályázó esetében legkorábban 2010.
március hónaptól, a hallgatói juttatá-
sokkal azonos rendben történik. A
Bursa Hungarica ösztöndíjat a felsõ-
oktatási intézmény utalja közvetlenül
a hallgató bankszámlájára.
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Árverési felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala egyfordulós
versenytárgyalás keretében érté-
kesítésre meghirdeti az alábbi in-
gatlanokat:
- szekszárdi 5794/14 hrsz-ú, illet-
ve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen te-
rület;
- szekszárdi 1062 hrsz-ú udvar,
gazdasági épület;
- szekszárdi 900 hrsz-ú beépítet-
len terület;
- szekszárdi 5320/23 hrsz-ú be-
építetlen terület
Az értékesítési versenytárgyalás
szabályait, az ingatlanok rövid be-
mutatását tartalmazó dokumentá-
ció december 9-tõl átvehetõ a
Polgármesteri Hivatal 56-57. sz.
irodáján, illetve letölthetõ a
www.szekszard.hu oldalról. Info:
Városüzemeltetési és -Fejlesztési
Igazgatóság (tel.: 74/504-159,
és a varga.andras@szekszard.hu
címen.)

Tolna megye 1000 éve az otthonunk
Szoboravató és ünnepi hangverseny zárta a millenniumi évet

Az 1000 éves Tolna megyét kö-
szöntő, ünneplő millenniumi év
záró rendezvényét november utol-
só napján Szekszárdon tartották.
A megye egy jeles alkotással,
Szekszárd városa pedig megye-
zászlóval gyarapodott.

Sz. Á. – Gy. L.

A rendezvény elsõ része, azaz a szo-
boravatás a vármegyeháza udvarán
várta a közönséget, a települési pol-
gármestereket, intézményvezetõket,
a társadalmi szervezõdések képviselõ-
it. A bátaszéki Kismõdi Ferenc Ének-
együttes alkalomhoz illõ mûsora után
dr. Puskás Imre lépett a mikrofonhoz.

– Az ezer éve maradandó dolgot,
Szent István király alkotását, a megyét
ünnepeljük – kezdte a megyei köz-
gyûlés elnöke. – Egészen pontosan az
ezeréves Tolna megyét, amelynek te-
rülete része volt az 1009. augusztus
23-án alapított pécsi püspökségnek.
A Szent István-i mû, amelyet nem a
kéz, hanem a szellem hozott létre, be-
töltötte és betölti hivatását a magyar
államiság fennállásának minden kor-
szakában. A megye elsõsorban köz-
igazgatási kategória. Ma is van önkor-
mányzata, hivatala, intézményei, ahol
ezrek dolgoznak, és tízezreknek nyúj-
tanak szolgáltatásokat. A megye köz-
igazgatásának része a 109 települési
önkormányzat is, ahol a közel 240
ezer polgár életét szervezik. Mégis,
Tolna megye szívünknek leginkább
kedves tájakat jelent, de elõdeink alko-

tásai is azonosulási pontok az itt élõk
számára. 

Történelmi áttekintése után az el-
nök a felavatandó alkotást méltatta.
Mint mondta, Szatmári Juhos László
szobra térben magában foglalja Tolna
megye jellegzetes vidékeit, idõben át-
fogja az ezer esztendõt.

– A szoborra tekintve ismerõs a
dimbes-dombos táj, és megpillantva a
templomot értjük, hogy többrõl van
itt szó, mint a minden településen fel-
lelhetõ Isten házáról – hangsúlyozta
az elnök. – Ez a templom a bennünket
ezer esztendeje megtartó kultúránk,
civilizációnk szimbóluma. Templom,
amely köré szervezõdik település, kö-
zösség, amely a megmaradáshoz tám-
pontot ad erkölcsben, és amely figyel-
meztet bennünket múlandó és mara-

dandó értékekre. Az elõttünk lévõ szo-
bor címe Gyûrûkert. A gyûrûforma le-
hetne csak egy eszköz a szobrász szá-
mára, ami keretet ad alkotásának, ami-
vel esztétikailag egységessé teheti. A
gyûrû azonban nemcsak egy alkalmas
forma a mû keretbe foglalására, ha-
nem lelki tartalom is. Gyûrûvel fejez-
zük ki elkötelezettségünket, hûségün-
ket, valahova tartozásunkat. 

Az alkotást dr. Puskás Imre dr. Pálos
Miklós és Kapitány Zsolt alelnökökkel
együtt leplezte le. Szentelést és áldást
Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes,
Rácz József református esperes és Ra-
vasz Csaba katolikus plébános tartott.

Megyezászlót vehetett
át Szekszárd városa

A millenniumi év záróeseményén a
pécsi Pannon Filharmonikusok Erkel,
Bartók és Haydn mûveit adta elõ nagy
sikerrel. A Babits Mihály Mûvelõdési
Ház színháztermében dr. Haag Éva al-
polgármester vette át a megyezászlót
dr. Puskás Imrétõl. 

A közgyûlési elnök ünnepi beszé-
dében kiemelte: Szekszárd város pol-
gármestere, Horváth István a FIDESZ
országgyûlési képviselõjeként éppen
az ellen a költségvetés ellen szavazva
nem lehetett jelen a rendezvényen,
amely – az MSZP és a kormánypártot
támogató képviselõk döntése által –
újabb megszorításokat hoz jövõre a
megye intézményei számára. Dr. Pus-
kás Imre ugyanakkor örömét fejezte
ki, hogy a megye fennállásának ezre-
dik évében minden tolnai település-
nek átadhatta a millenniumi zászlót,
amelyek erre igényt formáltak.

„240 ezer ember ünnepe ez az év-
forduló” – tette hozzá az elnök, majd
rámutatott: Szekszárd megyénk leg-
fontosabb városa, s úgy kerek az ün-
nep, ha a megyeszékhely is átveszi a
millenniumi zászlót.

A hangverseny után a Mûvészetek
Házában állófogadásra került sor.

Gyûrûkert: Szatmári Juhos
László alkotása a megyeházán

Dr. Haag Éva vette át a megye-
zászlót dr. Puskás Imrétõl

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi eredménye
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Jubileumi hangverseny
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes december 11-én,
pénteken – Kodály Zoltán születésé-
nek 127. évfordulóján – 19.30 órától
tartja a Magyar Kórusok Napja X.
Jubileumi Hangversenyét a Garay
János Gimnázium dísztermében.
Nyitó áhítatot mond Rácz József, a
református egyházmegye esperese.
A házigazda Gárdonyi kórus mel-
lett az esten fellép továbbá a Garay
gimnázium leánykara, a Pécsi Re-
formátus Kollégium Vegyeskara, a
Paksi Városi Vegyeskar, a bonyhádi
Seven Club Singers és a dombóvári
Kapos Kórus.

Bûnmegelõzési mûhely
A Civil Bûnmegelõzési Mûhely de-
cemberi ülését a Hunyadi u. 4., fsz.
nagytermében tartja december 9-én
(szerda), 17 órakor. Az összejövetel
témája: „Összefogással a szekszárdi
cigányságért”. Témagazda: Dömö-
törné Solymár Orsika, a Sani Lulu-
dyi Közhasznú Érdekvédelmi Egye-
sület elnöke, a Cinka Panna Tanoda
vezetõje. A közös munkát vezeti: Ko-
pasz Árpád nyá. r. ddtbk., bûnmeg-
elõzési projekt-vezetõ.

Fotóklub a Polipban
Bojtár Tamás vezetésével ifjúsági
fotóklub indult a Polip Ifjúsági Iro-
da Diáktanyájában. A kéthetente
tartott foglalkozásokon elméleti és
gyakorlati témákról egyaránt szó
esik, valamint a fiatalok alkalman-
ként „házi feladatot” is kapnak. Kö-
vetkezõ idõpont: december 11.

Pályázat kéményseprõipari-szolgáltatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1995. évi XLII. törvény 1.§.
(3) bekezdése alapján a kötelezõ kéményseprõ-ipari szolgáltatás Szekszárd
közigazgatási területén történõ szervezett ellátására nyilvános pályázatot
hirdet.

A pályázó feladata: a pályázati dokumentációban megjelölt körzetbeosz-
tás szerint a többszörösen módosított 27/1996 (X. 30.) BM sz. rendeletben
meghatározott feladatok teljes körének ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2009. december 14., 10.00
óra Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Tit-
kárság (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

A pályázat felbontásának ideje és helye: 2009. december 14., 10.00 óra
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala II. emeleti mûszaki tár-
gyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

A borítékon kerüljön feltüntetésre: „Kéményseprõ-ipari közszolgáltatás -
pályázat”.

A részletes feltételeket tartalmazó pályázati dokumentáció 10 000 Ft +
ÁFA ellenében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Város-
üzemeltetési és -Fejlesztési Igazgatóságán vehetõ át. (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.)

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése bírálja el a
2009. december hónapban tartandó ülésén.

Az elbírálást követõ 30 napon belül a nyertes pályázóval Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata határozott idejû 5 éves idõtartamra szer-
zõdést köt a feladatellátásra.

A gazdasági kapcsolatot erõsítenék
Finn utazási irodák vezetõi ismerkednek jövõre Szekszárddal

Közel tíz év után látogatott újra
hivatalos szekszárdi delegáció
Tornióba. A finnországi testvérvá-
rosban Horváth István polgár-
mester és Ács Rezső alpolgár-
mester folytatott megbeszélése-
ket a város és gazdasági társasá-
gok vezetőivel.

F. L. - V. H. M.

Raimo Ronkainen polgármester akkor
hívta meg városunk két elöljáróját,
amikor az általa vezetett finn küldött-
ség 2002 óta elõször járt Szekszárdon
szeptemberben, a Szüreti Fesztiválon.

– A látogatás célja a testvérvárosi
kapcsolat élõbbé tétele mellett annak
igazi tartalommal való megtöltése volt
– kezdte beszámolóját Ács Rezsõ alpol-
gármester. – Többórás, tartalmas meg-
beszélést folytattunk Raimo Ronkai-
nen polgármesterrel és Pekka Pelttari-
val, a képviselõ-testület elnökével. Az
eszmecsere során a következõ két esz-
tendõ együttmûködési lehetõségeit
vettük számba. Az oktatás és a kultúra
jelentette kapcsolódási pontok mellett
kiemelt szerepet szánunk a gazdasági
együttmûködés kiépítésének és a tu-
risztikai potenciál kihasználásának.

A gazdasági kapcsolatok erõsítésé-
nek elsõ lépéseként a szekszárdi delegá-
ció egy 100 ezer fõt számláló finn vállal-
kozói egyesület 400 tagú helyi szerve-
zetének vezetõi elõtt mutatta be váro-
sunk gazdasági programját. A megbe-
szélést követõen már-már konkrét
együttmûködés lehetõsége merült fel,
elsõsorban mezõgazdasági területen.

– A jövõ év elején finn utazási iro-
dák vezetõit látjuk vendégül Szekszár-
don, hogy megmutathassuk nekik a
városban, illetve a kistérségben rejlõ
turisztikai lehetõségeket. Emellett
szeretnénk egy „csereprogramot” in-
dítani gazdasági szakembereknek –
mondta Ács Rezsõ.

A felek megállapodtak arról is,
hogy Szekszárdon finn, Tornióban
pedig magyar estet tartanak. A szerve-
zésben a városvezetés számít a Szek-
szárdon ingatlannal rendelkezõ mint-
egy 30 finn család segítségére is.

A sûrû program során Horváth Ist-
ván és Ács Rezsõ – a korábban éveken
át Finnországban élõ, ezúttal a tol-
mács szerepét vállaló Dobai Attila kí-
séretében – ellátogatott több torniói
vállalathoz, így például az ország leg-
nagyobb acélgyárába, amely 2300 fõt

foglalkoztat, és hatalmas területen,
700 hektáron terül el.

Erasmus-szerzõdés
Fusz György, a PTE Illyés Gyula Fõ-

iskolai Karának fõigazgatója és Kiss
Natália, a fõiskola külügyi referense a
szüreti napokon városunkban vendé-
geskedõ Riitta Käyhkö, Kemi-Tornio
egyetemének rektora meghívására
utazott Finnországba. A rektor és a fõ-
igazgató már szeptemberben megál-
lapodott, hogy megkötik az együtt-
mûködést célzó Erasmus-szerzõdést,
amit most láttak el kézjegyükkel. A
szerzõdést a tanárok tapasztalatcsere-
látogatásáról és a diákcserékrõl szól.
A fõiskola a következõ tanévre meg-
hirdeti a pályázatot a hallgatók három
hónapra szóló finnországi – akár ide-
gen nyelvû – tanulmányaira.

Horváth István, Ács Rezsõ és Dobai Attila tolmács (balról a harma-
dik) finn vendéglátóikkal egy veteránoknak létrehozott otthonban

A szekszárdiak a legjobbak
Új Bor és Sajt Fesztivál a Vajdahunyadvárban

n Az év utolsó jelentõs borversenye
sem múlt el szekszárdi siker nélkül. A
fõvárosi Vajdahunyadvárában megtar-
tott Új Bor és Sajt Fesztiválról van szó,
amelyre a 22 magyar borvidékrõl 220
minta érkezett a 2009-es évjáratból.

Kezdjük a leglényegesebbel: a 22
aranyérembõl hat Szekszárdra került,
s a két aranyat is elhódító Dúzsi Ta-
más még egy ezüstöt is begyûjtött. Ez-
zel a legjobban szereplõ borvidék lett
a szekszárdi, megelõzve a konkurens
villányiakat és az egrieket. A fõszerve-
zõ, a szekszárdi Ferenc Vilmos eme
ténynek legalább annyira örült, mint
magának a rendezvény sikerének.

– Dúzsi Tamás ismét megvillantot-
ta mesterségbeli tudását, és a rosé ki-
rályhoz illõen olyan borral volt jelen,
amivel kiérdemelte az Év Újbor ter-
melõje címet.

Dúzsi nem bánkódik a sajtó által rá-
akasztott rosé király titulus miatt, de

azt nem szeretné, ha csak ehhez a fajtá-
hoz kötné a közvélemény, mert más
borokkal is magas polcokra került már
pályafutása során.

– Nekem az is fontos, hogy a másik
két borom is bizonyított: a vörös Mar-
ci aranyérmes, a fehér Fürtike ezüstér-
mes lett – jegyezte meg a fesztivál leg-
eredményesebb borásza.

Hódítottak a szekszárdi rosék. A
Márkvárt pincészet egy olyan, szinte
páratlanul üde, friss és illatos fajtával
rukkolt elõ, ami nagyon sok közön-
ségszavazatot kapott, s ennek a sike-
rét átélhette az ifjú borász a kóstolta-
tás során is. Sõt, a vele érkezõ nagypa-
pájának, tanítómesterének is roppant
örömet okozott ezzel a borral.

– Kimondottan a roséra szüretel-
tem, elõbb szedtem, azonnal ledarál-
tam, és préseltem. Kékfrankosból,
zweigeltbõl, és merlot-ból készült –
mondta Márkvárt János. B. Gy.
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Olyan művek kerültek egy kiállí-
tótérbe a Művészetek Háza Re-
mekművek – Magángyűjtemé-
nyek című kiállításán, amelyek
eddig aligha találkozhattak. Sőt,
több közülük még nem is szere-
pelt tárlaton. Közel húsz Tolna
megyei műgyűjtőnek köszönhető-
en láthatjuk nagy magyar festő-
művészek kevéssé ismert műveit,
és kevésbé, vagy egyáltalán nem
ismert mesterek olyan festmé-
nyeit, amelyek alapján méltán
léphetnek a nagyok közé.

Kovács Etelka

Sem alkotó, sem stílus, sem korszak,
vagy mûvészi csoportosulás nem köti
össze a kiállítás képeit. Ugyan egy ko-
rai mûvel kezdõdik a tárlat, és a leg-
újabbakkal zárul, Baky Péter, a kiállítás
rendezõje mégsem idõrendben mu-
tatja be az alkotásokat, hanem témakö-
rök szerint. Így összehasonlítható,
hogy a különbözõ alkotók miként kö-
zelítettek egy-egy témához, és felfe-
dezhetõk véletlen egybeesések stílu-
sukban gyökeresen eltérõ, és korban
is távol álló mûvek között, például
színhasználatban.

Bár a XVIII. század elsõ fele észak-
itáliai festõjének csatajelenete elma-
rad példaképének mûvészi kvalitásá-
tól, különleges élmény Szõnyi István
Nyár címû képével együtt látni.
Szõnyi durva felületû festményének
aligha fõtémája a nyári napfürdõzés,
akárcsak Rippl-Rónai Összejövetel

Chartreus-ben címû pasztelljének
egy egyszerû társalkodás. Kádár Béla
Ég az istállója a lángokban megjelenõ
természetfölötti alakokkal valódi küz-
delmet és riadalmat jelenít meg szem-
ben a csata hevességét nem igazán
érzékeltetõ XVIII. századi Lovasüt-
közettel.

A Tanító angyal vezeti be a követ-
kezõ témakört, amely a gondolatok
és ismeretek megosztásának, a sze-
mélyes és társas érintkezésnek õs-
idõk óta a legfõbb eszköze, a beszéd.
Más a párbeszéd a Piacon és a Kútnál,
míg a Régiséggyûjtõ csak tárgyaival
diskurál. Egyedülálló Lotz Károly el-
omló, nõi Aktja.

A virágcsendéletek sokfélék, de
Czóbel Béla festménye túllép a virág-
ábrázoláson. Bizonytalannak látszó
formáiban, mélytüzû színeiben több
kép is megtalálható.

Székely Bertalan Rachelje és Mun-
kácsy Mihály Hölgyportréja újra kö-
szönti a szekszárdiakat. A klassziku-
sok sora bõvült Barabás Miklós Fia-
tal hölgy portréjával. Czóbel Béla
hosszú nyakú, meleg szemû Fiatal lá-
nya minden szempontból eltér az õ
festésmódjuktól. A legélõbb portré
Bihari Sándor durcás Olvasó fiúja.
Fehér László fotórealista képei pe-
dig nem is portrék, hanem személyi-
ségrajzok. Önarcképe árnyéka ön-

magának, míg mellette a nádas ter-
mészethû.

Az emeleten Mednyánszky László
borús Virágzása fogadja a látogatót,
és nem lesznek derûsebbek a tájak
Csók István Balatonaliga 1916-jáig,
ahol a színek világosak, halványlilák-
ból, kékbõl és élénk zöldekbõl bom-
lik ki a táj.

Látszólag a kortárs nonfiguratív
festmények kívánják a legtöbb együtt-
mûködést a nézõtõl, mivel ezek a felü-
letes szemlélõ számára csupán lélekte-
len geometriai alakzatokból épülnek
fel. Valójában azonban erõs optikai
hatásukkal a bûvkörükbe vonják a be-
fogadót. Bullás József 70204 címû di-
namikus festménye mozog, és a kék,
a zöld, vagy a halványpiros korongok-
ra összpontosítva mindig újabb és
újabb képet, alakzatot látunk. Akár-
csak Braun András Marypenjén, ame-
lyen szürke és vörös „tabletták” játsza-
nak a szemünk elõtt. Éppen ezek a
mûvek hatnak legközvetlenebbül a lé-
lekre. Maurer Dóra Quasi-képe mint
kép valóban körülbelüli, hiszen egy
virtuális teret hoz létre. Bernát And-
rás sötét monokróm Objektuma fak-
túrájával hat.

Angyal Mária mûvészettörténész
megnyitó beszédében elmondta,
hogy ezen a magas színvonalú kiállí-
táson egyetlen mû sincsen, amit ne
kellett volna megvenni, a gyûjtõk tu-
datosan és jól válogattak. A Remek-
mûvek – Magángyûjtemények címû
tárlat január 10-ig tekinthetõ meg a
Mûvészetek Házában.

Sokféle remekmû egy tárlaton
Nagy magyar festõmûvészek kevéssé ismert alkotásai a Mûvészetek Házában

Január 10-ig láthatóak a remekmûvek a Mûvészetek Házában

FO
T

Ó
: G

O
T

T
V

A
LD

 K
Á

R
O

LY



2009. december 6. 5
HÉTRŐL HÉTRE

Elhivatottság, együttmûködés, sikeresség
Horváth Gábor, szekszárdi orvostanhallgató Pro Scientia Aranyérmet vehetett át

A szekszárdi Horváth Gábor már
óvodás korában azt mondogatta,
hogy orvos lesz. Elhatározásán
nem változtatott az általános is-
kolai, sőt gimnáziumi évek során
sem. Az egyetemre elsőre fölvet-
ték, jelenleg ötödéves a Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvos-
tudományi Karán. Kutatásaiért a
közelmúltban átvehette a Magyar
Tudományos Akadémia Pro Scien-
tia Aranyérmét.

V. Horváth Mária

– Családunkban nem volt orvos, így a
gyermekkori elhatározás bizonyára a
„doktor nénik és bácsik” okozta jó él-
ményekbõl született. Ezt késõbb a segí-
teni akarás, majd a gyógyítás vágya to-
vább erõsítette. Mindig is érdekelt a bi-
ológia, s az orvosláshoz kapcsolható tu-
dományágak – szögezte le Gábor, de
hozzátette, hogy a természettudomá-
nyos irány mellett a matematika is lekö-
tötte. Babits iskolai kiváló tanárának,
Pap Istvánné „Márta néninek” köszön-
hetõen a magyarhoz és a történelem-
hez is vonzódott.

A Garay gimnáziumi éveket és otta-
ni tanárait is szívesen emlegeti Hor-
váth Gábor. Tudatosan készülve az or-
vosi pályára, a fizika és a biológia fakul-
tációt választotta, de a kémiával is be-
hatóan foglalkozott. Sikeres nyelvvizs-
gát tett angolból és latinból is, amire
ugyancsak szüksége van. Bár azt sajnál-
ja, hogy akkoriban nem tanult meg
még egy élõ nyelvet – spanyolt, franci-
át, esetleg olaszt – hiszen arra az egye-
temi évek alatt nemigen jut ideje.

– Késõbb merre szakosodik?
– Érdekel a gyerekorvoslás, s annak

minden területe, ahogyan a sebészet,
vagy az ortopédia és sok minden más… 

A fiatal orvosjelölt harmadév elején
szegõdött el az Anatómiai Intézetbe,
ahol többek között az ingergazdag kör-
nyezet idegélettani hatásait kutatják –
a szintén szekszárdi kötõdésû oktató –
dr. Reglõdi Dóra, valamint dr. Kiss Pé-
ter és dr. Atlasz Tamás irányításával. A
kísérleteket újszülött patkányokon
végzik, s a többféle mérésbõl, vizsgálat-
ból, vonnak le következtetéseket.

– A patkányok központi idegrend-
szerét, és annak „képlékenységét” úgy
vizsgáljuk, hogy betesszük õket a ját-
szótérhez hasonlítható ingergazdag,
nagyméretû ketrecbe csörgõk, labdák,
mókuskerekek közé. Az ide kerülõ ál-
latok jóval ügyesebbek, sokkal többet
mozognak, azaz „játszanak”, mint
azok, amelyek kis ketrecben nõnek
fel, amiben a forgácson kívül semmi
más nincs. A „játszóteresekkel” moz-
gásteszteket végzünk, az eredmények-
bõl pedig megfelelõ következtetése-
ket vonunk le. Az ingergazdag környe-
zet pozitív hatással van a normál álla-
tok fejlõdésére, ugyanakkor képes ká-
rosító hatásokat csökkenteni.

– Az ingergazdag környezet az em-
berekre is jótékony hatással lehet? 

– Feltehetõen igen. Képzeljük el,
hogy a beteg egyedül, némán fekszik
egy kórházi szobában. A másik kórte-
remben hárman vannak, beszélget-
nek, együtt nézik a tévémûsort… Az
utóbbi szituáció elõsegítheti a gyó-
gyulást, de az ingergazdag környezet

emberekre kifejtett pontos hatását
még az USA-ban is csak most kezdik
felderíteni.

Gábor választékosan fogalmaz, ma-
gabiztos, a szemembe nézve magyaráz.
Gondoltam is, hogy remek elõadó le-
het. Kiderült, hogy az egyetem tudo-
mányos diákköri konferenciáján már
harmadévesként tartott elõadást szak-
értõ zsûri és a hallgatótársak elõtt. Az
élettani szekcióban Gábor elsõ helye-
zett lett. Elõadásait hallhatták már bu-
dapesti és zágrábi egyetemeken is. Szí-
vesen vállal ismeretterjesztõ elõadáso-
kat középiskolásoknak, de nyugdíja-
soknak is. Szeptemberben részt vett
Portóban a fiatal kutatók konferenciá-
ján, ahol az idegélettani szekcióban el-
sõ helyezést ért el. Sõt, eredményei ré-

vén sikeresen pályázott Japánba, ahol
nyári sebészeti gyakorlatát töltötte.

– A sikeres elõadások késõbb ka-
matoznak is, például pontot jelente-
nek a rezidensi, vagy a PhD felvéte-
lin, ahogyan a külföldi gyakorlatra és
az ösztöndíjra pályázáskor is. Sõt,
akinek a tudományos diákköri kon-
ferencián az elõadása jól sikerül, an-
nak nem kell szóban megvédenie a
diploma-dolgozatot.

Horváth Gábor talán legfontosabb
sikere, hogy negyedévesen a „házi-kon-
ferencia” morfológiai szekciójában
elért elsõ helyezése okán lehetõsége
nyílt bemutatkozni az országos meg-
mérettetésen. Természetesen onnan is
elhozta az elsõ helyezést, így pályázha-
tott a Pro Scientia (A tudományért – a
Szerzõ) Aranyéremre. E díjat a Magyar
Tudományos Akadémia alapította, két-
évente osztják ki az arra érdemesek-
nek. Idén novemberben 10-én – más
tudományágak kiválóságaival egyetem-
ben – négy fiatal orvos-kutató között
Horváth Gábor is átvehette a rangos el-
ismerést. Dr. Reglõdi Dórát pedig Mes-
tertanár Aranyéremmel tüntették ki.

Epilógus
Aki ezek után azt gondolja, hogy

Horváth Gábor élete másból sem áll,
mint a tanulásból, az téved. A vidám fi-
atalember csoporttársaival, illetve a ku-
tatócsoport tagjaival szívesen megy
szórakozni: moziba, hangversenyekre,
színházba járnak, de szívesen ülnek be
egy-egy olcsóbb helyre, ahol nagyokat
beszélgetnek, jókat nevetnek. Olykor
velük tart Gábor harmadéves húga,
Zsófi is, aki szintén orvostanhallgató.
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A Dél-dunántúli Regionális Mun-
kaügyi Központ a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
1.1.2. intézkedés a „Decentrali-
zált programok a hátrányos hely-
zetűek foglalkoztatására” pályá-
zat keretében 2008-ban új prog-
ram megvalósítását kezdte meg.

Az eredetileg 2009 végéig tartó prog-
ram esetében – az idõközben bekövet-
kezett gazdasági válság miatt – viszont
a Kormány úgy döntött, hogy elõre-
hozza a program második kétéves cik-
lusát, ami eredetileg csak 2010-ben kez-
dõdött volna. Így 2009-ben újabb for-
rások érkeztek a hátrányos helyzetûek
munkába helyezésére.

A módosított támogatási szerzõ-
dés alapján a Dél-dunántúli régióban
2008–2011 között a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP)
1.1.2 intézkedés regionális program-
ja keretében 6298 fõ hátrányos hely-
zetû álláskeresõ és inaktív személy
munkaerõ-piaci (re)integrációjára
lesz lehetõség a rendelkezésre álló
több mint 6,7 milliárd Ft forrásból. A
program a foglalkoztathatóságot, a
foglalkoztatás növelését, az esély-
egyenlõség biztosítását, a diszkrimi-
náció csökkentését kívánja elérni. A

munkaügyi központ célja, hogy szol-
gáltatások, képzési és átképzési lehe-
tõségek biztosításával, a kapcsolódó
munkagyakorlat megszerzésének tá-
mogatásával hozzájáruljon a célcso-
portok foglalkoztatási helyzetének
javításához.

A programba bekapcsolódhatnak
az alacsony iskolai végzettséggel ren-
delkezõk, a fiatalok, az 50 év feletti-
ek, a GYES-rõl, vagy GYED-rõl vissza-
térni kívánók, a tartós munkanélkü-
liséggel veszélyeztetettek, és a válság
miatt állásukat vesztõk. A tervek sze-
rint a támogatások eredményeként a
programba vont 6298 fõbõl 5038
együttmûködés zárul sikeresen. A
program alatt 3803-an képzésbe
kapcsolódnak. Szintén fontos cél,
hogy az elhelyezkedettek közül a be-
fejezést követõ 180. napon is leg-
alább 1814 fõ legyen a foglalkoztatot-
tak száma.

A 2009-es év legfontosabb feladata
a 2008. szeptember 1. után leépített
munkavállalók újbóli elhelyezése a
munkaerõpiacon volt. Az õ esetük-
ben 2128 fõ bevonását tervezi a mun-
kaügyi központ, számukra képzések-
kel és bérköltség-támogatással igye-
keznek segítséget nyújtani. Az eddigi
eredmények alapján elmondható,
hogy a program a tervezett bevonási
ütemnek megfelelõen halad. 

2009. október 31-ig összesen
4690 fõ lett a program résztvevõje.
Ebbõl 2454-en valamilyen képzésen
vettek részt, 933 fõnek sikerült bér-

költség-támogatással elhelyezked-
nie, 161-en bértámogatásban része-
sültek és eddig 36 fõ indított önálló
vállalkozást.

A résztvevõk közül október végéig
2258-en fejezték be sikeresen az
együttmûködést. Többségük (1215
fõ) a képzettséget szerzõk közül ke-
rült ki. 

Mivel az uniós programoknál az
ügyfelek életútját a programból való
kikerülésük után is követni kell, ezért
a munkaügyi központ ennél a prog-
ramnál is végez úgynevezett „nyo-
mon követést”. Az ügyfeleket a prog-
ram befejezése után 6 hónappal meg-
keresik a munkaügyi központ kolle-
gái, és egy kérdõív kitöltésével tájéko-
zódnak arról, hogy a program milyen
mértékben segítette az életüket. Ed-
dig 1389 fõt kerestek meg, és 32 szá-
zalékukról (578 fõrõl) már biztosan
elmondható, hogy az uniós program
elérte célját, hiszen sikerült a munka-
erõpiacra visszajutniuk. 

A munkaügyi központ 2010-ben is
továbbviszi a programot és az év ele-
jétõl újra lehetõségük van az érdeklõ-
dõknek a programba lépésre, akár a
bérhez adott támogatások felhaszná-
lásával, akár a februártól induló kép-
zéseken való részvétellel. (x)

Sárszeg Áfész tagi
karácsonyi csomagok
Sárszeg Áfész Igazgatósága és Felü-
gyelõbizottsága értesíti tagjait, hogy a ka-
rácsonyi ajándékcsomagok a vidéki tele-
püléseken, a Coop ABC elõtti parkoló-
ban az alábbi idõpontokban vehetõk át:

Õcsény, Fõ u. 34.
2009. 12. 07-én, 8-12 óráig
Decs, Fõ u. 2.
2009. 12. 07-én, 13-16 óráig
Sióagárd, Rákóczi u. 3.
2009. 12. 08-án, 8-12 óráig
Harc, Fõ u. 35.
2009. 12. 08-án, 13-16 óráig
Medina, Kossuth L. u. 53.
2009. 12. 09-én, 8-12 óráig
Tolna, Harmónia Üzletház
2009. 12. 09-én, 13-16 óráig
Tengelic, Kossuth L. u. 2.
2009. 12. 10-én, 8-14 óráig
Szedres, Széchenyi u. 46.
2009. 12. 11-én, 8-12 óráig
Zomba, Fõ tér 3.
2009. 12. 14-én, 8-14 óráig

Szekszárdi tagjaink december 15–19-
ig naponta 8-13 óráig a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház földszinti kistermé-
ben vehetik át az ajándékokat.

Akik a fent megjelölt idõpontban
nem tudják átvenni azokat, 2010. ja-
nuár 5. és 31. között megtehetik a
Pannon Market Zrt. központi irodájá-
ban (Szekszárd, Tartsay V. u. 10.).

Uniós források a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
Egy újabb uniós program megvalósulása a dél-dunántúli régióban 

Dr. Ganzer Tamás, 
a TÁMOP irodavezetõje

HÍRSÁV

Jótékonysági est
a Mûvészetek Házában 
Elment egy édesanya... Az itt maradt
gyermekeken szeretne segíteni a
Szent József Katolikus Általános Is-
kola és a Szent Rita Katolikus Óvo-
da egy jótékonysági esttel. A Mûvé-
szetek Házába, december 8-án
(kedd) 18 órára várják a segíteni kí-
vánókat. Az est fellépõi: Ács Boróka,
„A Három Komjáthy”, az Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Táncegyüttes,
Lányi Péter zongoramûvész, Lozsá-
nyi Tamás orgonamûvész, Karácso-
nyiné Müller Beáta énekmûvész,
Németh Judit elõadómûvész, a Szek-
szárdi Gitárkvartett Egyesület, a Tü-
csök Zenésklub, valamint az iskola
tanulói és pedagógusai. Az est mû-
sorvezetõi: Sas Erzsébet és Decsi Kiss
János újságírók.

Dudás Andrea elsõ
könyvének bemutatója
A Belvárosi Kávéház december 9-én
(szerda) 17 órától ad otthont Dudás
Andrea „Az álmaid nálam laknak”
címû elsõ könyve bemutatójának.
A felolvasások, a szerzõ önvallomá-
sa, majd kötetlen beszélgetés a zálo-
ga egy kellemes délutánnak.

n Adventre készülõdtek a Szent Rita
óvodában november 27-én délután a
kis- és nagycsoportosok. Az asztalo-
kon adventi koszorúk, a gyermeke-
ken ünneplõ ruha és a készülõdés iz-
galma. Erre a pillanatra várnak már
hetek óta, s csillogó szemmel énekel-
nek, verset mondanak második ott-
honukban, mely feldíszítve várja a sze-
retet ünnepét.

Szülõk, nagyszülõk kisebb és na-
gyobb testvérek – akik kicsit nosztal-
giázni is jöttek régi óvodájukba – töl-
tik be a termeket, s a folytonosságot
jelképezõ vendégek, a bölcsõdés szak-
emberek, valamint a Szent József Ka-
tolikus Általános Iskola vezetõi, ahon-
nan, s ahová jönnek és mennek majd
ebbõl az óvodából a gyerekek. 

Az óvoda vezetõje visszatekintett az
eltelt esztendõ szebbnél szebb, tanul-
ságos programjaira, köszönetet mon-
dott azoknak a szülõknek, akik mun-
kájukkal és egyéb adományokkal hoz-
zájárultak az intézmény „gazdagodásá-
hoz”. Szilyné Simon Ágnes köszöntõ-
jében elmondta, hogy ez az óvoda leg-
szebb ünnepe. A gyerekek az óvónõk
és a dadusok segítségével készítették
el az adventi koszorúkat, melyek alap-
ját a Karitász és a Plébánia ajándékoz-
ta az óvodának.

Kirsch János diakónus Lukács evan-
géliumából idézte Jézus második eljö-
vetelét, majd Bacsmai László plébános
a tõle megszokott közvetlen „gyer-
meknyelven” beszélt, a kicsiknek az
adventrõl, annak jelentésérõl. Tanulsá-
gos mesét mondott, amellyel játéko-
san a jócselekedetekre ösztönözte a
gyerekeket, és a részt vevõ felnõtteket
egyaránt. Ezt követõen megáldotta a
koszorúkat, „mint a remény jeleit”,
majd Kirsch Jánossal együtt meggyúj-
totta az advent kezdetét jelentõ elsõ
gyertyát, melyek a hagyománynak
megfelelõ színben – három lila és egy
rózsaszín – díszítették a koszorúkat.

A bensõséges hangulatú, gyertyail-
latú adventi ünnepség a Szent Rita
óvodában közös imával, közös ének-
léssel ért véget. „A szeretet, az öröm, a
békesség, a jóság mindenkié, csak
meg kell keresni a forrását”.  S. E.

Advent a Szt. Rita óvodában
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A Kultúraközvetítők Társasága
1995-ben alapította a Fehér Ró-
zsa Díjat, amelyet az idén hár-
man kaptak meg, köztük Decsi
Kiss János író, újságíró, képző-
művész.

Sas Erzsébet 

A Szálkai Alkotóház és Ifjúsági Mûvész-
telep létrehozója és mûködtetõje a dí-
jat Zombori Ottótól, a társaság elnöké-
tõl vette át, s ezzel tagja lett egy olyan
„társaságnak”, akiket többek között
Kocsis Zoltán zongoramûvész és Pop-
per Péter író neve is fémjelez. 

– A kitüntetés elismerése írói, újság-
írói és képzõmûvészeti tevékenysé-
gednek, valamint a szálkai Alkotó-
házban és Ifjúsági Mûvésztelepen
végzett 20 évi munkásságnak.

– Amikor megálmodtam a mûvész-
telepet – általában ezen a néven isme-
rik –, arra gondoltam, hogy 10-12 em-
ber, kortársaim ebben a tájban megta-
lálják az egyéniségüknek, mûvészi te-
vékenységüknek megfelelõ inspiráci-
ókat. Mindjárt a kezdetekkor egy-egy
buszra való ember jelentkezett, s miu-
tán 3-4 csoportot visszautasítottam,
az ötödiknél már tudtam, hogy to-
vább kell álmodnom, terveznem.
Akik jöttek és látták a szálkai erdõket,
dombokat, a tavat, beleszerettek a táj-
ba, s azóta többen saját házat vettek,
és vagy állandó lakók lettek, vagy itt
töltik minden szabad idejüket.

– Az évek során rendszeresen bõ-
vült, átalakult alkotóházzá, illetve
mûvészteleppé...

– Folyamatosan érdeklõdtek és je-
lentkeztek a mûvészeti ágak képvise-
lõi, a képzõmûvészettõl a zenéig. Az az
ember, aki maga is mûveli a mûvészet

valamelyik ágát, másként látja a világot.
Ez jellemezõ volt az itt megfordulókra.
S ami még nagyon fontos, hogy egy-
egy tábor résztvevõi nyomot hagytak
maguk után Szálkán. Egy elõadásban,
egy képben, egy hangversennyel –
amit a templomban rendeztünk meg –
gazdagodott a falu közössége, hiszen
minden ilyen bemutatkozásra meghív-
tuk Szálka lakóit, így meghatározó sze-
repe lett a tábornak a község életében.
Nehéz kiemelni a csoportokból bár-
melyiket is, de a Marosvásárhelyi Mû-
vészeti Líceum kamarazenekarának és
énekkarának a szereplése – két nyáron
is – nagy élmény volt a faluban.

– Sokan szorítottak neked, amikor
elkezdted, s örültek az egyre na-
gyobb ismertségnek és sikereknek.

– Ezek a táborok nem jöhettek vol-
na létre, ha nincsenek támogatók. Fel-
sorolásba azért nem kezdek, mert
sem sorrendet nem akarok felállítani,
s azt sem szeretném, ha valakit kifelej-
tenék. Úgy érzem, ez a kitüntetés az a
pillanat, amikor megköszönhetem a
támogatóknak, hogy immár két évti-
zede több ezer tehetséges ember tölt-

hetett el lélekemelõ és mûvészetét ki-
teljesítõ idõszakot Szálkán.

– Legemlékezetesebb táborozók?
– Talán 1995-ben az Európa Tábor,

amelyben 9 országból 42 fiatal vett
részt, s akiket Szekszárd, a Sárköz, Pécs,
a Balaton, Hortobágy nevezetességei-
vel is megismertettünk. A másik so-
sem felejthetõ élmény az volt számom-
ra, amikor mozgáskorlátozottak és
szellemi sérültek táboroztak a mûvész-
telepen. A kezdeti aggályaimra rácáfol-
tak, milyen jogon fosztanám meg õket
a táj szépségétõl, a hely hangulatától.
Jól érezték magukat, s ahogy mondták:
felejthetetlen emlékekkel tértek vissza.

– Húsz év nagy idõ, de ha olyan tevé-
kenységgel telik, amit szeret, akkor
egy pillanatnak tûnik. Így érzed?

– Ez a két évtized az alkotótáborban
résztvevõk és az én életemben sem
múlt el nyomtalanul. Kölcsönösen ha-
tottunk egymásra. A világ bármennyit
változott és változik, a fiataloknak ez-
után is ugyanannyi igénye lesz a közös-
ségi alkotó munkára, mint korábban.

Fehér Rózsa Szálkával
Decsi Kiss János újságíró jeles társaság tagja lett

Decsi Kiss János
újságíró, képzőművész
Decsen született 1949-ben. Érett-
ségi után elvégezte a pedagógiai
fõiskolát. 1970-tõl a decsi mûvelõ-
dési központ mûvészeti elõadója,
majd Szekszárdon a társadalmi ün-
nepek mûvészeti vezetõje, a Tolnai
Népújság munkatársa. Jelenleg
független újságíró és képzõmû-
vész. Csoportos és egyéni kiállítá-
sokon vesz részt Tolna megye tele-
pülésein és Budapesten is, de be-
mutatkozott már Németországban
és Franciaországban is.

Decsi Kiss János

Üdülési támogatás
szociálisan

rászorulóknak
n Jövõre 3,2 milliárd forint üdülési
csekk támogatáshoz juthatnak az ala-
csony jövedelmû nyugdíjasok, a fogya-
tékossággal élõk, a legalább két gyer-
meket nevelõ munkavállalók és a szak-
iskolai tanulók. Az összeg elosztására a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pá-
lyázatot hirdet.

A pályázatokat idén december 1. és
2010. január 31. között kell postán el-
juttatni az alapítványhoz: Budapest
1590 Pf. 11. A szükséges formanyom-
tatvány beszerezhetõ a szekszárdi
Tourinform irodában (Béla király tér
7., tel.: 74/315-198), illetve letölthetõ a
www.udulesicsekk.hu weboldalról.
Érdeklõdi a Tourinform iroda, vagy az
alapítvány titkárságán lehet (tel.: 06-
1/505-84-84). A pályázaton a felnõt-
tek 40 ezer forint értékû üdülési csek-
ket nyerhetnek el, a gyermekek szá-
mára az összeg 25 ezer forint. Kizáró-
lag belföldi illetõségûek pályázhatnak!

Pályázati típusok: „Ezüst nyár” –
azok a 62. életévüket betöltött nyugdí-
jasok pályázhatnak, akiknek a havi
nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer
forintot, s nem rendelkeznek más jö-
vedelemmel.

„Esély a pihenésre” – azok a 18. élet-
évüket betöltött fogyatékkal élõk pá-
lyázhatnak, akik fogyatékossági támo-
gatásban, és/vagy vakok személyi jára-
dékában, és/vagy magasabb összegû
családi pótlékban részesülnek, vala-
mint a 2009-ben a havi teljes összegû
ellátásuk és a pályázat beadását meg-
elõzõ hónapban szerzett jövedelmük
együttesen nem haladja meg a nettó
80 ezer forintot.

„Szolidaritás” – az a több gyermeket
nevelõ munkavállaló pályázhat, aki a
pályázat beadását megelõzõ hónap-
ban teljes munkaidõs munkaviszony-
nyal rendelkezett, továbbá akinek a
pályázat beadását megelõzõ havi – já-
rulékalapot képezõ – bruttó keresete
nem haladta meg a 130 ezer forintot,
s más jövedelemmel nem rendelkezik,
ám két, vagy több gyermeket nevel sa-
ját háztartásában.

„Vakációs program” – a szakisko-
lai képzésben résztvevõ nappali ta-
gozatos tanulók legalább 20 fõs cso-
portja pályázhat, amennyiben a
szakképzõ intézmény, a szakképzés
érdekében tevékenykedõ civil szer-
vezet, illetve a szakszervezet nyújtja
be a pályázatát. - h -

Fõhajtás Babits elõtt, versmondással
n A Társadalmi Egyesülések Szövetsé-
ge, valamint a Nõk Szekszárdért Egye-
sület Babits Mihály emlékére rendezett
hagyományos versmondó délutánját
november 26-án délután tartották meg
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtártermében.

Az érdeklõdés idén is nagy volt: 18
amatõr versmondó jelentkezett, és
szavalt, mondott prózát, vagy énekelt
Radnóti, Petõfi, Kisfaludy, Csokonai,
Szép Ernõ, Áprily Lajos, Varró Dániel,
és természetesen Babits Mihály mû-
veibõl. A résztvevõket Németh Judit
elõadómûvész köszöntötte, s örömét
fejezte ki, hogy ilyen sokan szeretik és
tisztelik a mai rohanó világban a ver-
set, s nemcsak olvassák azokat, de elõ-

adásukkal megosztják érzéseiket a
hallgatósággal.

A résztvevõk: Kiss János (Decs), Réti
Szofi, Mallerné Virányi Piroska, Holub
Lászlóné, Nyirati Bálintné (mindkettõ
Tamási), Kálóczi István,  Stöcklerné
Fritz Anna, Vinkó Lilla  Szekszárd, Len-
gyel Dezsõné (Kajdacs), Sebestyén Ist-
ván (Bogyiszló), Vígh Ferencné, Mészá-
ros Istvánné (Decs), Gyimesi János
(Gyönk), Zugfil Jnosné (Hõgyész),
Fritz Gergely, Csaba Józsefné (Bony-
hádvarasd), Papp Józsefné, Barkóczy
Erzsébet. (A külön nem jelöltek vala-
mennyien szekszárdiak).

A két rendezõ civil szervezet min-
den résztvevõnek oklevéllel, egy szál
sárga rózsával és ajándéktárggyal ked-

veskedett. A han-
gulatos, megha-
tó, idõnként az
arcokra mosolyt
csaló elõadások
után Németh Ju-
dit értékelt rövi-
den, és ösztönöz-
te a verset szere-
tõ közönséget:
adják tovább e

szép hagyomány hírét és sikerét. A
délután méltó zárása volt Németh Ju-
dit elõadásában meghallgatni Babits
Mihály: Hunyt szemmel címû versét,
melyet rövid beszélgetés, majd a Ba-
bits szobor elõtti gyertyagyújtás kö-
vetett. Sas Erzsébet

Babits Mihály
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n Ifjúkori álma vált valóra azzal, hogy
mûvészként eljuthatott a világ csodás
tájaira. Kovács Ferenc (Nagybaracska,
1936–) a festõkészletét mindenhova
magával vitte, hogy megörökíthesse a
varázsos vidékek megismételhetetlen
pillanatait. Ötvenéves mûvészetpeda-
gógiai múlttal a háta mögött nem is ál-
líthatna ki másról festményeket egy kö-
zépiskolában, a Kelemen Galériában.

A nyárköszöntõ Szent Iván-éji tûz-
gyújtás felhõkbe omló füstjének meg-
ragadó látványát a Püspöksüveg hegy-
ormain klasszikus akvarell-techniká-
val, finom rajzossággal és
lágy festõiséggel adja visz-
sza. A Dachstein elnyújtó-
zó bérce nyugalmat
áraszt, üdítõ a St. Oswaldi
elsõ fûkaszálás ünnepé-
nek ezernyi zöldje. A kü-
lönleges pasztelltechniká-
val rajzolt égbe nyúló
romvárosba, perui Machu
Picchuba a Napot pány-
vázták ki, az Intihuatanát
naptárként használták. A
vízfesték áttetszõségében
jelennek meg a lagúnák

városa, az imádott Velence tükörfé-
nyei. Az egykor a görögök által meg-
hódított Szicília nagy múltú városa az
olaszosan élénk színekben játszó me-
sés Taormina. A szigorú Lienzi Dolo-
mitok mellett a svájci gleccser mellõl
egy varázsos tengerszem bukkan elõ.
A Naxosi-öböl mellett az éjben csen-
desen pihen az Etna. A tûzhányó sü-
vegét hó takarja, ívekbe foglalt nyu-
galmát a fellegekbõl õrzi valaki.

Kovács Ferenc Útiképek címû ka-
mara kiállítása december 22-ig látható
az egészségügyi középiskolában. K. E.

A Nap pányvájától
a vulkán álmáig

n Hagyományteremtõ szándékkal kö-
zel 60, az erdélyi gyergyószárhegyi ko-
lostorban élõ, tanuló gyermek karácso-
nyát teszik szebbé azok az ajándékcso-
magok, amelyeket a most alakuló Fia-
talok Tolnában Tolnáért (FITT) egye-
sület tagjai állítottak össze.

A Tolna megyei fiatalok nemcsak
megyei, hanem országos és nemzetkö-
zi kapcsolatokat is szeretnének kialakí-
tani, amelynek fontos állomása ez az
adománygyûjtés – tudtuk meg Sándor
Tamás egyesületi elnöktõl. Az akció ab-
ban különbözik a megszokott karácso-
nyi gyûjtésektõl, hogy nyilvánosság
nélkül, az egyesület tagjai saját maguk
állították össze a személyre szóló cso-
magokat, amelyeket 7 és 17 év közötti
gyermekek kapnak majd meg.

Horgász Dezsõ, az akció szervezõ-
je elmondta: az ajándékokat úgy vá-

logatták össze, hogy azok meglepe-
tésként hassanak, de egyúttal hasz-
nosak is legyenek a gyergyói gyere-
kek számára, ezért az ilyenkor szoká-
sos édességek és játékok mellett tan-
szerek is kerültek a csomagokba. A
személyes kapcsolatok kialakulását
segíti, hogy az adományozók – egy
rajz, egy rövid levélke vagy néhány
sor formájában – visszajelzéseket
kérnek a gyerekektõl.

Az adományozás sikeres lebonyolí-
tásához segítséget nyújtott a Tolna
Megyei Önkormányzat, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Bátaszék Város Önkormányzata, a
Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft., a
bátaszéki ÁFÉSZ és több magánsze-
mély. Az egyesület tagjai csomagokat
személyesen juttatják el Gyergyó-
szárhegyre.  -rb-

Erdélyi fiatalokon segítenek
Zászlót bont a FITT Egyesület

Kovács Ferenc

A FITT Egyesület hagyományt teremtene a gyûjtésbõl
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„A tudást nem csak magamnak szereztem”
Dr. Póla Zoltán rengeteget dolgozik, de az esték és a hétvégék a családé

Török Péter, az AXA regionális
igazgatója azt ajánlotta, hogy so-
rozatunk dr. Póla Zoltánnal készí-
tett interjúval folytatódjék. Mint
kiemelte, azért is nagy tiszteletet
érdemel többdiplomás „válasz-
tottja”, mert eddigi élete során
szinte folyamatosan tanult, s
megszerzett tudása ügyfeleinek
is kamatozik.

V. Horváth Mária

– Ha valaki gimnazista koromban azt
mondja, hogy több diplomát fogok
megszerezni, bizony megdöbbentem
volna. Ahogyan meglepõdött egy volt
középiskolai tanárom azon, amit végig-
csináltam. 

– Gyanítom, nem volt rossz tanuló
a gimnáziumban.

– Matematika-fizika tagozatos osz-
tályba jártam, s ezért is vonzott a mû-
szaki pálya, mert e két tárgy volt az
erõsségem. Eleve is erre voltam pre-
desztinálva: édesapám matematika-fi-
zika szakos, édesanyám pedig fizika-
kémia szakos tanár.

– Nagyon régen azt hittem, hogy
édesapja magyar szakos.

– Mert apukám ugyancsak jártas az
irodalomban, de mindketten igen
mûveltek és tájékozottak. Az otthoni
légkör, az igényesség és a rengeteg
könyv húgommal együtt meghatá-
rozta gyermekkorunkat, de a tanulás
iránti vágyunkat is. Azt nem mondha-
tom, hogy nagyon szorgalmas vol-
tam, de az órákon, elõadásokon általá-
ban figyeltem, tehát csak „félgõzzel”
kellett készülnöm az órákra, illetve a
vizsgákra.  

– Érettségi után Gyõrben folytatta
tanulmányait.

– A mûszaki fõiskola autógépész-
közlekedési-mûszaki tanári szakán vé-
geztem. Már 1986-ban idehaza autóve-
zetést, mûszakit és KRESZ-t oktattam,
majd elhelyezkedtem az – akkori ne-
vén – 505-ös szakmunkásképzõben,
ahol mûszaki tárgyakat tanítottam. 

– Mennyire meghatározóak életé-
ben a szigorú számok?

– Precízségem az évek folyamán va-
lamennyit kopott, de a számokhoz va-
ló hûség és a rendezettség most is
megvan. Az elsõ szakmám egzaktabb
az utóbbiakhoz képest. A kronológiá-
hoz ragaszkodva: még fõállású tanár-
ként kezdtem el tanulmányaimat a
Pénzügyi Számviteli Fõiskolán (PSZF),
mérnök-üzemgazdász lettem. 

– Az APEH-nél is dolgozott. A revi-
zorokat nem övezi szeretet... 

– Elõtte fél évig a közlekedésfel-
ügyeletnél vizsgabiztos voltam, s utá-
na kerültem az APEH-hoz. Egyéb-
ként, ha az ember jóindulattal igyek-
szik betartatni a szabályokat, nem
rosszhiszemû, akkor nincs gond. Im-
már a másik oldalon állok, de most is
ugyanígy gondolkodom. Az adóhiva-
taltól a Takarékbankba kerültem bel-
sõ ellenõrnek, majd a Perfekt nevû
oktató- és tanácsadócég megyei igaz-
gatója lettem. 1998 elõtt három évig
másodállásban vittem egy könyvelõ
céget, utána pedig fõállású vállalkozó
lettem, gazdasági társaságokat mû-
ködtetek. Könyvvizsgálónak 1997-
ben jegyeztek be.

– És közben végig tanult…
– Így van, 2007-ben avattak jogi

doktorrá.

– Miért végezte el a PSZF-et, majd
a jogtudományi egyetemet?

– Emlékszik, amikor 1988-ban be-
vezették hazánkban is az adórend-
szert. Jött a bruttósítás, az szja. Engem
kezdett érdekelni a dolog. A kollegák
rendre engem kértek, hogy készít-
sem el az adóbevallásukat. Nem volt
nagy ügy, akkor – szemben a jelenlegi-
vel – egyszerû volt a vonatkozó tör-
vény. Hogy jól és minél többet tudjak
róla, elvégeztem a fõiskolát. Megjegy-
zem, még sok terület érdekel…

– Újabb diplomára is pályázik?
– Jelenleg nem, de nagyon izgat egy

másik terület, ami felé a fiam orientá-
lódik. Ez pedig a vendéglátás és az ide-

genforgalom. Most úgy gondolom,
hogy õ érti majd a szakmát, én pedig
segítek neki, amiben tudok.

– Tehát autodidakta módon tanul
majd?

– Eddig is választhattam volna ezt a
formát, de ismerem magamat annyi-
ra, ha nincs követelmény, nincsenek
határidõk, akkor nehezen vittem vol-
na végig a dolgokat. A tanultakat mun-
kám során folyamatosan hasznosí-
tom, tehát a tudást nemcsak magam-
nak szereztem meg, hanem munka-
helyeimen, az ügyfelek érdekében ka-
matoztattam, kamatoztatom. 

– Idõrendben ott tartunk, hogy el-
végezte a jogi egyetemet… 

– …ami szintén beilleszthetõ a vég-
zettségeim sorába, hiszen gazdasági
joggal, azon belül is leginkább az adó-
joggal foglalkozom. Ügyfeleim zöme
fõként ilyen ügyekben fordul hoz-
zám. Bár a meglévõ cégeimben nem-
csak tanácsadással, hanem könyvelés-
sel és könyvvizsgálattal, valamint ön-
kormányzatok átvilágításával is fog-
lalkozunk.

– A folytonos tanulást nem sínylet-
te meg a család? Nem kapott meg-
jegyzéseket, hogy „apa megint vizs-
gázni megy, ismét szakdolgozatot
ír”, meg ilyenek? 

– Nem. Amennyit lehetett, együtt
voltunk, rengeteget beszélgettünk és
beszélgetünk, sõt a hobbim is olyan,
amibe bevonható a család. Szívesen
bográcsozom, vagy grillezek a kert-

ben akár négyesben, de nagyobb tár-
sasággal is. Olvasni is nagyon szere-
tek, s jó szívvel ajánlok könyveket
gyerekeimnek… Most már nem tanu-
lok, és bevallom, hogy tanulási ked-
vem korom elõrehaladtával párhuza-
mosan csökken. A jogi egyetem a ko-
rábbiakhoz képest nehezebb falat
volt. Sõt, elsõ év végén feleségem és a
barátaim kapacitáltak a folytatásra.

– Igaz, hogy délután ötkor kikap-
csolja mobiltelefonját, ami reggel
kilenctõl él újra?

– Egy idõben elõ-elõfordult, hogy
este hívtak föl ügyfeleim. Az estéim,
valamint a szombat és a vasárnap a
családomé. Más kérdés a reggel kilenc
óra, hiszen annál jóval elõbb érkezem
az irodámba. Ezekben a korai órák-
ban a kollegáim problémáit szoktuk
megbeszélni, illetve elmélyültebb
munkát is ilyenkor tudok végezni.

– Szerintem az olvasók velem
együtt alig várják, hogy megismer-
hessék a családját.

– Márta, a feleségem óvónõ, a Baj-
csy-Zsilinszky óvodában dolgozik. Szá-
mára a munkát, a hobbit és az életet
jelentik a gyerekek. Hozzáteszem,
hogy óvónõként elvégezte a tanító-
képzõt is, szóval õ sem volt híján a ta-
nulásnak.   

– Van odahaza iskolapadjuk?
– Ez jó! A fiam egyszer meg is je-

gyezte, hogy neki egyszerre két dip-
lomát kell megszereznie, nehogy le-
maradjon. De félre a viccel. Ákos fi-
únk 18 éves, most érettségizik a
Garay gimnáziumban. Közgazdász
szeretne lenni, s menet közben gon-
dolja felvenni az idegenforgalmi és
vendéglátó szakot. Nem lesz egysze-
rû, de majd meglátjuk. Amúgy jó
sportoló, versenyszerûen úszik. Petra
lányunk 13 esztendõs, a gyakorlóisko-
lába jár, nyolcadikos. Az irányultsága
elsõsorban a zene és a nyelvek, nála
az úszás csak hobbi. Nagy öröm,
hogy szeret olvasni, míg Ákos inkább
az internetet helyezi elõtérbe. 

– A gyereknevelésben miként osz-
toznak Mártával?

– Ennek a tudora egyértelmûen a
feleségem. Az õ következetességével
szemben én nem vagyok szigorú. En-
gem könnyebb megkörnyékezni,
amit a gyerekek pontosan tudnak, bár
alapvetõen nem élnek vele vissza.

– Még mindig a választás…
– Az enyém Kiss Tiborra esett, s

nemcsak azért, mert atomreaktor-
mérnök, hanem családja miatt. Két
nagy és egy pici gyermekükkel ké-
szülnek a karácsonyra.

„A számokhoz való hûség és a rendezettség most is megvan”
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Simontsits Elemért igazán megha-
totta, hogy a kaszinó atyja halála-

kor, 1904. december 9-én részvéttáv-
iratot küldött, vagyis a korabeli fejlett
polgári szokáskultúra jegyében oszto-
zott fájdalmában. A gesztust Simontsits
részérõl hasonlóan nemes tett követte
– de ez korántsem állt egyedül a famí-
lia históriájában.

Simontsits Béla alispánsága idején,
1891-ben szervezett 12 évig jól mûkö-
dõ színpártoló egyesületet, Szekszárd-
nak fõgimnáziumot, Tolnának lovassá-
gi laktanyát szerzett. Hatékonysága lát-
tán hamarosan más megye fõispánjá-
vá nevezték ki, s emlékét úgyszólván
csak a kaszinó kegyes emlékezete õriz-
te. Ezért is gondolta fia, hogy a saját ér-
deklõdéséhez és atyja törekvéseihez
egyaránt illõen megalapítja 1905. júni-
us 1-jén Simontsits Béla Közgazdasági
és Társadalomtudományi Könyvtárt.

Ezzel a Szekszárdi Kaszinó elnöke or-
szágos elsõ érdemét szerezte egyesüle-
tének, mely a jövendõt e két tudomány
jobb megismerésében érezte ígéretes-
nek. A modern ipar vizsgálatát emberi
és gazdasági oldalról, s a minduntalan
kiütközõ elmaradottság megszünteté-
sének lehetõségeit egyaránt szolgálta e
könyvtár, mely Bartal Béla, Leopold La-
jos, az Országos Széchényi Könyvtár és
mások adománya révén hamarosan
2000 kötetre gyarapodott, s az Akadé-
mia is 700 mûvet juttatott polcaira.
Amikor 1937-ben dr. Hadnagy Albert el-
készíti katalógusát, csak a könyvek le-
írása több mint 200 oldalra rúg. 

Ekkor már az állományban találjuk
Simontsits Elemér ajándékát, az elõzõ

évben megjelent Az egyke
demológiája címû 187 oldalas mûvét.
„Ama kutatásaim eleje, melyeknek
eredményét most ebben a munkában
foglalom össze, az 1906–1912. évekre
nyúlik vissza, amikor Tolna vármegye
alispánja voltam” – írja a bevezetõ-
ben. A gondos elemzés utáni zárószó-
ban pedig megállapítja: „Töretlen uta-
kon jártam! Helyes-e az eredmény,
melyre kutatásaim elvezettek, vagy té-
ves, majd eldönti az a tárgyilagos bírá-

lat, melynek anyagát a nyomdokai-
mon meginduló kutatók munkája
fogja elõteremteni. Én magam azon-
ban a tollat mindenesetre azzal a nyu-
godt lelkiismerettel teszem le, hogy
az, az igazság keresésében, elejétõl vé-
gig, az elfogulatlan tárgyilagosságra
való törekvés szolgálatában állott.”

Elemért konzervatívnak tartották,
ez azonban inkább értékõrzést, nem
a haladás ellenzését jelentette. Erre
két jó példa is akad: 1899-ben megyei
fõjegyzõként õ bátorítja Molnár Mórt
késõbb világhírûvé lett nyomdája ala-
pítására, alispánként pedig a munkás-
gimnázium megnyitásának pártfogó-
ja és szorgalmazója 1911-ben.

Édesanyja halálának tizedik évfor-
dulója ez. A Kurz Emmaként Bölcskén
született Simontsits Béláné a
Szegzárdi Katolikus Nõegylet és Alap-
nevelési (óvoda) Egylet alapító elnö-
ke, aki személyes tekintélyével meg-
szervezte a népkonyhánkat, s jelképe-
sen olykor maga is mérte a meleg
ételt. Az adományokra ösztönzõ jóté-
konyság lehetõvé tette, hogy a filoxé-
ra miatt elszegényedett 200-300 em-
ber az amúgy is munkalehetõség nél-
küli téli idõszakot átvészelje. A város
emlékül és (azóta elmúlt) tiszteletbõl
róla nevezte el a Séd utcát, mely 1945
után Marx, 1990 után Szent László ut-
ca lett. Dr. Töttõs Gábor

Simontsitsok maradandó tettei
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 85.
Ódon időben

DECEMBER 7-ÉN

105 éve, 1904-ben Bezerédj Pál
kérte, támogassák a helyi nép-
konyhát, amely „száz és száz szû-
kölködõnek nyújt egészséges,
tápláló ételt”. 100 éve, 1909-ben
jelent meg Haugh Béla gimnáziu-
mi tanár Fiamnak címû „nemes
erkölcsi célzatú mûve”.
DECEMBER 8-ÁN

110 éve, 1899-ben Schmiedeg
Mór téglagyárosunk zálogházat
akart létesíteni. 100 éve, 1909-
ben városunk csendõrlaktanya
építésérõl döntött.
DECEMBER 9-ÉN

105 éve, 1904-ben halt meg
Simontsits Béla: alispánsága ide-
jén létesült fõgimnáziumunk. Ele-
ink a Parászta-patak medrébe té-
vedt szarvast fogtak el.
DECEMBER 10-ÉN

125 éve, 1884-ben iktatták tiszté-
be gróf Széchényi Sándort: 22
évig volt megyénk fõispánja.
DECEMBER 11-ÉN

100 éve, 1909-ben Simontsits
Elemér már a gemenci Duna-híd
létesítését szorgalmazta.
DECEMBER 12-ÉN

75 éve, 1934-ben halt meg Tóth
Henrik, több középületünk építõ
mérnöke.
DECEMBER 13-ÁN

95 éve, 1914-ben a lakosság a
sebesült katonákkal harmadával
nõtt, és ez ellátási gondot okozott.

A Mikulás nem egyenlő
a Télapóval
A fenti megállapítást nem egyetemisták, hanem
óvodás gyerekek tették meg, amikor megkér-
deztem tõlük, hogy mi a különbség a Mikulás és
a Télapó között? A maguk nyelvén elmondták,
hogy Mikulás élõ személy volt, valamikor régen
élt, akinek a keresztneve Miklós, míg a Télapó
egy kitalált személy.
Ki is volt valójában Szent Miklós? Krisztus után
245-ben, a kis-ázsiai Patara városában született,
egy gazdag család gyermekeként. Szülei korán
meghaltak, õ pedig a vagyonát, amit örökölt
nem magára, hanem másra fordította, magyarul
jót tett. Az emberek nagyon megszerették, s
ezért olyan történeteket is kitaláltak róla, amit ta-
lán egy kicsit meg is mosolygunk.
Emlékszem kispap koromban, próba prédikáci-
óban Szent Miklósról beszéltem, és ekkor két
ilyen esetet is idéztem gyerekkoráról, mely sze-
rint pár naposan felállt a fürdõkádjában, illetve
péntekenként, már csecsemõ korában böjtölt,
mert csak egyszer szopott. Mondanom sem
kell, a kispapok a pad alá bújva röhögtek, a rek-
tor pedig az értékelésnél azt mondta: ha gyere-
keknek szántam, akkor felnõttes volt, ha felnõt-
teknek címeztem, akkor meg gyerekes. Termé-
szetesen kivágtam magam: a nép annyira sze-
rette Miklós püspököt, hogy még ilyen képtelen
dolgokat is kitaláltak róla szeretetük jeleként.

Mivel a nép szerette,
Myra város püspöké-
nek választották
meg, és püspökként
is tette a jót továbbra
is. Az egyik legismer-
tebb történet róla,
amikor megmentette
egy család három lá-
nyát az erkölcstelen
élettõl, és az adomá-
nyából tudtak hozo-
mányhoz jutni, és
férjhez menni. Ter-
mészetesen a jót ti-
tokban tette. Amikor

meghalt, kétségbe voltak esve a szegények,
hogy mi lesz velük? De halála évfordulóján a tisz-
telõi az õ emlékére megajándékozták a szegé-
nyeket, ugyancsak titokban. Mivel látták, meny-
nyire örülnek neki, ezért terjedt el, hogy halála
évfordulóján, vagyis december 6-án a gyereke-
ket Miklós püspök emlékére megajándékozzuk.
Természetesen titokban, vagyis az ajándékot a
„Mikulás hozza”, ezért kell kitisztítani a cipõket,
csizmákat, jól viselkedni...
Így lehetünk mi Miklós püspök képviselõi több
évszázad után is. Csak õrizzük meg az emlékét,

és ne engedjük összemosni a személyét a tél-
após mesével.
A Télapó itt van ének helyett, tanítsuk meg gyer-
mekeinket, unokáinkat az igazi Mikulás-énekre,
amelynek dallama a Karácsonynak éjszakáján:
„Miklós püspök egykor régen segített a szegény
népen, õt dicsérte koldus árva emlékezzünk jó-
ságára. Ajándékos kedves szentünk példakép-
pen áll elõttünk, emlékére adnak nékem, sok
jót, amit kíván szívem.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok szép felkészü-
lést Karácsonyra, amit szintén szerettek múltban
„fenyõ ünnepnek” hívni. Mi tudjuk,hogy a ke-
resztény ember Jézus születésére emlékezik, és
a mai csillogások ellenére is igyekszünk meg-
õrizni szívünkben, családunkban és temploma-
inkban az ünnep igazi jelentõségét, hogy ennyi-
re szeret minket az Isten, hogy Egyszülött Fiát
adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, és bõ-
ségben legyen. Ámen.

Bacsmai László plébános

EVANGÉLIUM

Emma asszony képe dr. Leo-
pold Kornél füzetében

Adventi lelkigyakorlat
A Belvárosi templomban december 11–13-ig
(péntek-vasárnap), az esti (18 órai) szentmise
alatt lelkigyakorlatos beszédet tart Székely
János püspök úr. A szentmise elõtt, 17 órától
gyónási lehetõség. Készüljünk fel lelkileg is
karácsonyra.

Szent Miklós
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A rejtvény megfejtését 2009. december 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 22-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Szél süvít a száraz ágon, kacaráz a pusztaságon”
(Komjáthy Jenõ: Itt van az õsz).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Csurgai Zoltánné, Jókai M. u. 12. és Tálos Jánosné, Alisca u.
26. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Természetesen a legfinomabb franciapezsgõ-
vel, amibe finom kis aranydarabkák úszkál-

gatnak, mint bohókás kis fürge aranyhalacskák,
bár én – ki tudja, miért? – jobban szeretem a
pezsgõt 2-3 karátos gyémántdarabkákkal kicsit
megszórva iszogatni, már csak azért is, mert e
nélkül az extravagáns pótcselekvésem nélkül egé-
szen biztosan rettenetesen depressziós lennék eb-
ben az iszonyatosan rongyrázós, álszent, képmu-
tató világban.

Persze, tudom én, hogy nem túl bölcs dolog
már Mikulás napján elõre inni a medve bõ-

rére, vagyis a kellemes és békés karácsonyra, szil-
veszterre és a sikerekben gazdag boldog új évre,
mert senki sem lepõdjön meg azon, ha munkája
végzése közben véletlenül személyesen össze talál
futni a Mikulással, és nem fog még közvetlen kö-
zelrõl sem azonnal ráismerni. Ugyanis a munka-
vállaló Mikulásoknak már jóval az ünnepnap
elõtt választaniuk kellett az étkezési hozzájárulás
és a ruhapénz között, és biztosan lesznek olyan
Mikulások is szép számmal, akiknek sokkalta elõ-
rébb való a gyomruk a megjelenésüknél. Na, de
hát nem a ruha teszi a Mikulást Mikulássá, mint
ahogy az ünnepeket sem az teszi igazán ünnepi-
vé, hogy piros betûkkel vannak kinyomtatva a
naptárakban, vagy hogy ilyenkor illik az utolsó
ötforintosunkig elszórni a pénzünket ajándékok-
ra, amiket aztán a meghatottan boldog megaján-
dékozottak általában a legrövidebb idõn belül
igyekeznek az üzletekben más hasznosabb dol-
gokra cserélni, hanem a szeretteinkkel való meg-
hitt együttlét varázsa, az együvé tartozás szívet
melengetõ, biztonságot adó érzése, amelynek – hi-
tem szerint – magától értetõdõ dolognak kell élnie
az igazi családok együttléte esetében és nem csak
karácsonykor, vagy szilveszterkor.

Én erre az Istennek is tetszõ dologra koccintok
már elõre két pezsgõs pohárral a két kezem-

ben, és hogy a kiegyensúlyozottság és a pártatlan-
ság csorbát még véletlenül se szenvedjen, az egyik
pezsgõs pohárba aranydarabkákat a másikba
meg gyémántdarabkákat szórok a pezsgõbe, mert
így vigad manapság egy magára valamit is adó
kisnyugdíjas, munkanélküli vagy hajléktalan, ha
úgy istenigazából ünnepi hangulatban van. Ha
még ettõl az elképzelhetetlenül hihetetlen és elké-
pesztõ látványtól sem üti meg a guta a gazdasági
/pénzügyi világválságot, akkor semmitõl sem.         

Bálint György Lajos
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Az erõsítésen dolgoznak a háttérben
Rapszodikus õsz után kilencedikként telel a Szekszárdi UFC labdarúgócsapata

Páternoszterre emlékeztető lifte-
zéssel jellemezhető az UFC őszi
szereplése. A szekszárdiak öt
győzelemmel, hat vereséggel 
és két döntetlennel, 17 pontot
gyűjtve a kilencedik helyen 
telelnek.

Bálint György

Az is igaz persze, hogy mindössze né-
gy pont választja el Dienes Pál csapatát
a dobogótól. Ez pedig egy eredménye-
sebb tavasszal bõven behozható. Kér-
dés azonban, hogy javul-e addigra az
együttes õsszel – korábbi önmagához
képest – gyenge helyzetkihasználású
támadójátéka. A 13 meccsen elért 15 ta-
lálat ugyanis édeskevés, miközben a ka-

pott 15 gól a hát-
só alakzatot és a
középpályás vé-
dekezést dicséri.
Az már valószínû-
síthetõ, hogy a
mai fiatal Szek-
szárd nem lesz
versenyben a baj-
noki címéért, az

NB II-bõl kiesõ Baja ugyanis más játék-
erõt képvisel, mint a Dráva-csoport
többi gárdája.

Vészes gólínség:
öt csatár, öt gól

Az osztályváltás momentán nem
aktuális tehát, de ezzel már akkor
tisztában voltak a klub háza táján,
amikor kiderült: az erõsítésbõl nem
lett semmi. Az UFC-nél 2009 nyarán
már annak is örültek, hogy végre

megtarthatják a dobogót valós esé-
lyekkel ostromló csapatukat.

– Három kiszemeltünk volt. Az
egyik Micskó Márk, a legendás Szek-
szárdi Dózsa ismert játékosának fia, a
másik kettõ pedig Pakson futballozó
játékos volt Mészáros István és Buzás
Attila személyében. Az erõsítési terve-
ink meghiúsultak, s már ekkor tud-
tuk, hogy nem rólunk szól majd ez a
szezon. Hamar kiderült, hogy van
négy csapat, amely anyagerõsebb, ru-
tinosabb. A Baját, a Szentlõrincet, il-
letve a tartalékcsapatukat az NB III-
ban szerepeltetõ élvonalbeli Paksot és
Kaposvárt említhetem. A többieket,
akik az õszi idény után megelõznek
bennünket, nem tartom jobbnak a
nálunk, s emiatt is bizakodom – kezd-
te az értékelõ visszatekintést Dienes
Pál. A Paksról visszatérõ edzõ a lema-

radás okaként említette a Vituska,
Horváth E., Vizdár, Varga B., Juhász Sz.
csatárlista vészes gólínségét: öten
mindössze öt gólra voltak képesek.
Közülük „felmentést” legfeljebb a sé-
rülésekkel bajlódó Juhász kaphat, a
többiek nem igazán. Persze annak tu-
datában, hogy Horváth Ervin már ko-
rábban is bizonyította, mesterlövész
hírében áll, míg Varga Balázs érkezése
elõtt a PVSK gólgyárosa volt, s a másik
kettõ is a kapura veszélyes játékos hí-
rében áll, nos nem kincstári optimiz-
mus tavaszi feltámadásukról beszélni.

– Az utolsó két forduló vereségéért,
a Komló és a Pogány ellen nem elsõ-
sorban õk tehetnek...

– Ezeket a csapat rovására írom.
Egyébként számomra is rejtély, mert
ezt megelõzõen vált egyre stabilabbá
a játékunk. Elképzelhetõ persze,

hogy az idény végére erõben és fej-
ben is „elfogytunk”, amit arra vezetek
vissza, hogy 4-5 játékos különbözõ
okok miatt nem teljes értékûen vett
részt a nyári felkészülésben, és azt se
felejtsük el, hogy jó értelemben vett
amatõrökrõl van szó, akiket a napi
munka, a megélhetés rövidebb idõ-
szakokra elvon a focitól. Õszi szerep-
lésünket az a negatív körülmény is
befolyásolta, hogy Mohácson három
játékosunkat is kiállították, amire rit-
kán van példa. Ezek jogossága erõsen
vitatható volt. Aztán a következõ
meccsen Pulcz is a kiállítás és a vele-
járó többmeccses eltiltás sorsára ju-
tott. Ezek mind kihatottak az elkövet-
kezendõ fordulók eredményeire, hi-
szen nincs olyan hosszú kispadunk,
hogy a kiesõket pótolni tudtuk volna.
Elfogultság nélkül arról is beszélhe-
tek, hogy a Bogád és a Nagykanizsa
ellen elvesztett egygólos mérkõzése-
ket a játék képe alapján nyernünk
kellett volna, de a már említet okok
miatt mégsem így lett – tért ki az õszi
idény részleteire a tréner, majd a véle-
ményét így sommázta: „A nyerhetõ
meccseket biztosan hoztuk, a kiéle-
zettek többségét elbuktuk.”

Amikor a dobogóról faggatom,
vagy a 4-6. helyet említem reális cél-
nak, Dienes edzõ ezt egyáltalán nem
tartja lényegesnek. Sokkal inkább
azt, hogy az új vezetés által körvona-
lazott csapaterõsítésbõl legalább jö-
võ nyáron lásson konkrétumokat,
hogy legkésõbb 2011 nyarán már
bajnoki álmokkal indulhassanak el.
Õ ezért jött haza, és bízik azokban,
akik ezt ígérték neki.

Dienes Pál

Fröhlich Roland (sárga mezben) három gólt szerzett õsszel

n Kicsit tudathasadásos állapotba ke-
rültünk legutóbb NB I-es kosaras lánya-
inkkal kapcsolatosan a BSE elleni sima
hazai vereség után. Mindennek oka az
a „fránya”, hét szûk esztendõ után be-
következõ zalaegerszegi gyõzelem. Mi-
vel játékerõben – legalábbis papíron –
nincs nagy különbség a zalai csapat és
a BSE között, már is meglódult a fantá-
ziánk: el kell kapni a fõvárosiakat is!
Lám, mi tesz egy nem várt gyõzelem:
olyanok is érkeznek a péntek esti
meccsre, akiket utoljára akkor láttunk
rendszeresen meccsre járni, amikor a
KSC a 2001–2002-es szezon végén a
klubtörténelmi negyedik helyen zárt,
s mellesleg Magyar Kupa-bronzot 
nyert a Diósgyõr legyõzésével.

Egészen más idõket élünk, de hisz-
szük, valljuk, hogy a mai pénztelen-
ségben megszállottsággal, elkötele-

zettséggel – szerencsére vannak ilyen
emberek a KSC-nél – apró lépésekkel
azért lehet haladni. Bõ három éve kez-
dõdött egy fiatal gárda kialakítása. A
fejlõdés a játékosokon és csapaton is
tetten érhetõ. Csak meg kell csak néz-
ni a sajátnevelésû Bálint Rékát és
Tamis Dorottyát, akik már alapem-
bernek számítanak. Bozóki Bettina
fejlõdésének roppant látványos fok-
mérõje, hogy a Zalaegeszeg és a BSE
ellen összesen 56 pontot jegyzett, s
akkor még nem is beszéltünk Jevtu-
senkóról, akiben ott a tehetség, s aki
többet tud annál, amit az utóbbi he-
tekben produkált.

A BSE elleni sikerhez az kellett volna,
hogy az öt pályán lévõ szekszárdi játé-
kos közül legalább három kiemelkedõ-
en játsszon, a másik kettõ pedig hozza
azt, amit nívósabb ellenféllel szemben

is tud. Zalaegeszegen így volt, a város-
majoriak ellen már nem. Annak azért
nem kellett volna törvényszerûnek
lennie, hogy a lepattanózásban ennyi-
re elvigye a  prímet a fõvárosi gárda.
Ebben  egy ex-szekszárdi kosaras volt a
„ludas”. Daniela Varda roppant moti-
vált volt a palánk alatt, és távolról is
rendre betalált. Amikor a KSC össze-
kapta magát, és egy tízesre közelített,
Varda lohasztotta le a reményeket.

Pesszimizmusra semmi ok a „vizs-
gameccs” elbukása miatt. Most már
elmondható:van egy olyan csapat az
NB I-ben, amely a mögöttük levõket
nem csupán legyõzi, hanem olykor le
is iskolázza. (Ez az alapszakasz elsõ kö-
rének vasárnapi zárásakor, a BEAC
otthonában is így lehet.) Az egyre bõ-
vülõ repertoárban pedig már benne
van a zalaiak és a Vasas-Csata hazai, a
Szolnok idegenbeli legyõzése.

Egyébként is: a 2002 óta datálódó, a
kiugró sikereket nélkülözõ hét szûk
esztendõnek – pillantsunk csak a
naptárra – véget kell érnie. B. Gy.

Tükröm-tükröm

Hét szûk esztendõ
Sportmix

ATLÉTIKA. A bonyhádi negyedik for-
dulóval befejezõdött a II. Baron von
Twickel országos meghívásos mezei
futóverseny. Az AC Szekszárd atlétái
közül a serdülõ Halmai Balázs Bonyhá-
don második lett, de az összetett pont-
versenyt megnyerte. Ugyanez a hely-
zet a felnõtt férfiaknál, ahol a pécsi
Tóth László ezúttal legyõzte Csillag Ba-
lázst, de az összetettben a szekszárdi
futó diadalmaskodott. A versenysoro-
zat mind a négy állomásán gyõzött a
dombóvári Tóth Lili a gyermek kor-
osztályban, a dunaújvárosi Matkó Csa-
ba pedig az ifjúsági fiknál.

KÉZILABDA. Az UKSE Szekszárd
remek csapatmunkával, minõségibb
kézilabdával simán verte (34-26) az
ötödik helyen álló Kispest AC együt-
tesét az NB I/B Nyugati csoportjának
legutóbbi fordulójában. Az UKSE 9
gyõzelemmel és egy vereséggel a má-
sodik helyen áll, hátránya két pont a
listavezetõ Érd mögött.
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SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ
2009. december 3–22.

DECEMBER 6., VASÁRNAP
17.00: Tücsök Zenés Színpad mûsora (Garay tér)

DECEMBER 7., HÉTFÕ
17.00: „A Mikulás sapkája” – a Garay János Általános Is-
kola és AMI dráma tagozatának elõadása (Garay tér)
18.00: Léleképítõ sorozat – Pörzse Sándor „Csillagös-
vény” címmel tart elõadást (mûvelõdési ház, szín-
házterem)

DECEMBER 8., KEDD
17.00: Karácsonyi dalok, versek a Dienes Valéria Ál-
talános Iskola tanulóinak elõadásában (Garay tér)

DECEMBER 9., SZERDA
10.00: Karácsonyi ablakdísz készítése szalmafonattal
(megyei múzeum)
17.00: Karácsonyi énekek a Gyermeklánc Óvoda óvó-
nõivel (Garay tér)
19.00: Színház: Hárman a padon komédia (Hegedûs
bérlet II.) (mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
17.00: „Menjünk együtt Betlehembe” – a Mérey utcai
óvodások elõadása (Garay tér)
17.00: Szülõk Akadémiája elõadássorozat – Czakó Gá-
bor író: az Antikrisztus és a család (Szt. József Kato-
likus Iskolaközpont)
18.00: Benkó Karácsonyi Mise (Városi Sportcsarnok)
18.00: SzemFülEs(t) elõadás és zenés tárlatvezetés a
Remekmûvek – Magángyûjtemények kiállításon
(Mûvészetek Háza)

DECEMBER 11., PÉNTEK
10.00 és15.00: „Diótörõ“ – a PTE IGYFK balett tago-
zatának mûsora (mûvelõdési ház, színházterem)
17.00: Karácsonyi dalok a Baka István Általános Isko-
la énekkara elõadásában (Garay tér)
19.30: 10. ünnepi hangverseny a Magyar Kórusok
Napja alkalmából, házigazda a Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes (Garay Gimnázium díszterme)

DECEMBER 12., SZOMBAT
17.00: A Magyar Nótakedvelõk Baráti körének mûso-
ra (Garay tér)

DECEMBER 13., VASÁRNAP
17.00: A Tücsök Zenés Színpad mûsora (Garay tér)

DECEMBER 14., HÉTFÕ
16.00: Családi meseest (Gyermekkönyvtár)

17.00: "Advent" - a Garay János Gimnázium diákjainak
elõadása (Garay tér)

DECEMBER 15., KEDD
14.00: Karácsonyi recept-túra (megyei múzeum)
16.30: "Karácsonyi hangulat" - a Kolping Katolikus
Szakképzõ Iskola elõadásában (Garay tér)
17.00: " Sürgõs levél" - bábmûsor a Mérey utcai óvó-
nõk elõdásában (Garay tér)

DECEMBER 16., SZERDA
15.00: “Együtt egymásért” - az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár és a segítséggel élõk szervezeteinek közös
karácsonyi mûsora (mûvelõdési ház, táncterem)

17.00: „Fölesnek a dolgok” – a PAD Irodalmi Egyesü-
let mûsora (Garay tér)
17.15: „Áldott éj” – karácsonyváró éneklés a Szekszár-
di Madrigálkórussal a kórház betegei és dolgozói ré-
szére (Balassa János Kórház ebédlõje)
18.00: A Liszt Társaság Karácsonyi Hangversenye
(Liszt Ferenc Zeneiskola)

DECEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
17.00: Garay János Általános Iskola és AMI karácso-
nyi mûsora (Babits Mihály Mûvelõdési Ház, szín-
házterem)
17.00: A Comenius Általános Iskola diákjainak télkö-
szöntõje (Garay tér)

DECEMBER 18., PÉNTEK
17.00: Az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes
bemutatója (Garay tér)

19.30 Karácsonyi koncert A Szekszárdi Kamarazene-
kar jubileumi elõadása (Mûvészetek Háza)

DECEMBER 19., SZOMBAT
19.00: A Gagliarda kórus karácsonyi koncertje (PTE
IGYFK aulája)

DECEMBER 20., VASÁRNAP
9.00: „Karácsonyi kincsesház” – ünnepváró családi
játszóház és bábszínház (Babits Mihály Mûvelõdési
Ház, üveg- és táncterem)
10.00: Gyermekek karácsonya – verses, zenés bizony-
ság tétel, ajándékosztás (Református Templom)
19.00: A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus karácsonyi
koncertje (Belvárosi Római Katolikus Templom)

DECEMBER 21., HÉTFÕ
11.15: A Garay János Gimnázium karácsonyi mûso-
ra (Garay gimnázium díszterme)
16.00: Idõsek karácsonya (Wosinsky Közösségi Ház)
17.00: „Pásztorjáték” – a Szent József Iskolaközpont
karácsonyi mûsora (Garay tér)
19.00 Az Iberican Táncegyüttes karácsonyi mûsora
(mûvelõdési ház, színházterem)

DECEMBER 22., KEDD
17.00: A Szekszárdi Karácsonyváró záró mûsora a
Tücsök Zenés Színpad közremûködésével (Garay
tér)
19 30: „Korok és karácsonyok” a Szekszárdi Madrigál-
kórus koncertje Evangélikus templom

Adománygyûjtés a Szekszárdi Karácsony-
váró ideje alatt: a Nõk Szekszárdért Közhasznú
Egyesület és a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata forró teával és süte-
ménnyel várja a támogatók adományait a rászoruló
iskolások és az egyedül élõ nyugdíjasok számára
(vasárnap, hétfõ, kedd, szerda 15.00–18.00)

A Rotary Klub forralt borral várja az adományo-
zókat (csütörtök, péntek, szombat 15.00–18.00)

A rendezvénysorozat programgazdája: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza, info:
74/529-610. (A Garay téri rendezvények és a kiad-
vány támogatója: Szekszárd Megyei jogú Város
Önkormányzata, SZMJV Hivatásos Tûzoltósága,
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.,
Szilfa Sörözõ)

Éttermet bõvítene a Kék Madár
Támogatói nyílt napra várnak mindenkit a Bartina utcába

■ A Kék Madár Alapítvány csapata
2007 májusában indította el a ma már
sikeres társadalmi vállalkozását, az Ízle-
lõ családbarát éttermet. Már a terve-
zéskor kettõs célt tûztek ki maguk elé,
egyrészt magas minõségû, egészséges
ételek biztosítását családbarát környe-
zetben, másrészt a fogyatékkal élõk tar-
tós foglalkoztatását. Napi forgalmuk
folyamatosan növekszik, egyre gyak-
rabban fordul elõ, hogy vendégeik
nem találnak üres asztalt, illetve kapa-
citásaik miatt nem tudnak nagyobb lét-
számú rendezvényeket vállalni. Ezért
– körültekintõ tervezést követõen – az
étterem bõvítése mellett döntöttek.

A munkatársak felkészítését bizto-
sító projektjük 2010. január 1-jén in-
dul, és megkezdték az átalakításhoz
szükséges források felkutatását is. A

beruházás több mint 35 millió forin-
tos költségébõl pályázati és egyéb for-
rásból 31 milliót tudtak eddig elõte-
remteni. Nagyon közel vannak ahhoz,
hogy céljukat elérjék, ezért szeretnék
bemutatni terveiket és annak megva-
lósításához segítséget kérni.

A Támogatói nyílt napon bemutat-
ják az étterem bõvítésének terveit, a
résztvevõk megismerkedhetnek mun-

katársaikkal, valamint ünnepi büfé
ebéddel kedveskednek a látogatóknak.
Partnereiknek köszönhetõen minden
órában értékes ajándékokat sorsolnak
ki. Minden érdeklõdõre számítanak,
akik természetesen arról is kapnak tá-
jékoztatást, hogyan tudják a terveket
támogatni.

A Kék Madár Alapítvány eddigi sike-
rei – 2008-ban a higiénikusan mûkö-
dõ étteremnek járó Fehér Liliom Dí-
jat, idén a kiemelkedõ társadalmi vál-
lalkozás díját nyerték el – a garanciák
arra, hogy elképzeléseik reális, sok
munkával és ötlettel megvalósítható,
jól kidolgozott tervek.

Mindenkit szeretettel várnak de-
cember 10-én 11 és 16 óra között az
Ízlelõ családbarát étteremben, a
Bartina utca 12/a szám alatt.  - sas -

Szõlõ-Szem évzáró
A Szõlõ-Szem Mozgalom tisztelettel
meghívja minden érdeklõdõt decem-
ber 17-én a Vasútállomás Civil Közös-
ségi Tér-ben (Pollack M. u. 1.) sorra ke-
rülõ Évértékelõ-évzáró Napjára.

16.30: Érkezés, regisztráció
17.00: A Szõlõ-Szem Mozgalom és a

Szõlõ-Szem Õrség ez évben elvégzett
tevékenysége, és még az évben elõt-
tünk álló feladatok. A 2010. évi fel-
adatterv és program ismertetése. Elõ-
adók: Kopasz Árpád ny. r. ddtbk, Bor-
da Károly koordinátor

17.40: Szervezési kérdések tisztázása,
feladatok (javaslatok, felajánlások, idõ,
személy, hely elõzetes megbeszélése).

18.00: Kötetlen beszélgetés az idei
melegített és melegítetlen állapotú
borok kóstolása mellett.

Kérjük, hogy részvételi szándékát,
esetleges felajánlását a 20/9 149 641
telefonszámra szíveskedjen jelezni
december 11-én 12.00 óráig!
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Panoráma Mozi 
NAGYTEREM

December 3-9.
17:00, 20:00: 2012 - színes szinkroni-
zált amerikai-kanadai film

December 10-16.
17:30: Fel! - Színes szinkronizált ame-
rikai animációs film
20:00: Poligamy - színes magyar ro-
mantikus vígjáték

ART TEREM

December 3-9.
17:00, 19:00: Max manus - színes fel-
iratos norvég akciófilm (7-9-ig csak
17:00 órakor)

December 7-9.
19:00: Becstelen brygantik - színes
feliratos amerikai - német film

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

„Advent elõtt” a Szekszárd Kör-
nyéki Foltvarró Egyesület kiállítása az
üvegteremben.

Látogatható december 12-ig, mun-
kanapokon 8-18 óráig, szombaton 8-
14 óráig. Belépés díjtalan.

December 7. (hétfõ) 18 óra
Léleképítõ sorozat – Pörzse Sán-

dor: „Csillagösvény” címmel tart elõ-
adást a színházteremben

December 9. (szerda) 19 óra
Aldo Nicolaj: Hárman a padon -

komédia két részben a Budapesti Ka-
maraszínház elõadásában (Hegedûs
bérlet II.) a színházteremben.

Szereplõk: Vári Éva, Szilágyi Tibor,
Tahi-Tóth László. Rendezõ: Tordy Géza.

A Hárman a padon az öregségrõl
szóló kedves darab. Három idõs em-
ber olykor a szerelem sikamlós témái-
ra emlékszik, másszor az öregedés ke-
servét éli meg, finom, lágy humorral
átszõve. Jegy: 2400 Ft, korlátozott
számban kaphatók munkanapokon
14-18 óráig a színházi jegypénztárban.

December 14. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben

Vezeti: Bíró Gyula. Vendég: Majnai
Gábor. Téma: A várostörténeti klub
élete.

December 20., aranyvasárnap
9.00-13.00 óráig: Karácsonyi

kincsesház – ünnepváró családi ját-
szóház 

9.00-11.30 óráig: ajándékkészítõ
kézmûves játszóház, ahol textil- és
virágdíszek, ünnepi origami, csillogó
mágneses könyvjelzõk, hótündér,
méhviasz gyertyák, díszes karácsonyi
mézeskalács, divatos gyöngyéksze-
rek, egyéb ajándékozható apró tár-
gyak készíthetõk

A legkisebbeket a Játékvár-lak játék-
kuckója és rajzoldája várja

12 órakor a Grimask Színház elõ-
adása: „Tele…puttony” címmel

Manó itt, Manó ott, de hol van-
nak az ajándékok? A feledékeny
Puttony-Manókon csak a gyerekek
segíthetnek. Vidám történet az
ajándékozásról...

Belépõ a játszóházba ÉS a színház-
ba: 1200 Ft/fõ

3 éves kor alatti gyermekeknek a
program ingyenes

A játszóház látogatóit egy pohár il-
latos karácsonyi teára is vendégül
látjuk!

Mûvészetek Háza
Remekmûvek, Magángyûjtemé-
nyek

A kiállítás kísérõrendezvénye:
December 10. (csütörtök), 18 óra

Kortárs magyar képzõmûvészeti
gyûjtemények helyzete és lehetõségei

Fertõszögi Péter mûvészettörté-
nész elõadása

Tárlatvezetõ: Baky Péter
Közremûködik: Csötönyi László

(vers), Lozsányi Tamás (orgona)
Tárlatvezetés díja: 200 Ft/ fõ

Makó András festõmûvész kiállí-
tása a Mûvész presszóban (Szent Ist-
ván tér 10.).

Megtekinthetõ: 2009. december 2-
tõl 2010. február 2-ig.

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Léleképítõ
Pörzse Sándorral

A népszerû Léleképítõ sorozat követ-
kezõ vendége Pörzse Sándor lesz. A te-
levíziós mûsorvezetõ filmvetítéssel
egybekötött elõadását – amely a Csil-
lagösvény címet viseli – december 7-
én, 18 órától hallgathatják meg az ér-
deklõdõk a mûvelõdési ház színházter-
mében. A belépés ezúttal is ingyenes!

Televíziósok a
Szabadegyetemen

December 12-én, szombaton 17 óra-
kor a Vármegyeháza dísztermében
lesz a Parázsló Szabadegyetem követ-
kezõ elõadását. Vendégek a HírTV
munkatársai: Borbás Marcsi, Rabb Fe-
renc és Farkas Boglárka, akik utóbbi
most megjelent könyvét mutatják be a
nagyérdemûnek.

Nyílt nap
a Zeneiskolában

A Liszt Ferenc Zeneiskola december
12-én, 9-tõl 12 óráig nyílt napot tart,
ahol bemutatják a tanulható hangsze-
reket. Másnap 10 órától Kakaókoncert
lesz a nagyteremben, ahová minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk!

Hollós-elõadás
A Hollós László Emlékévhez kapcsoló-
dó rendezvényt tart a Tolna Megyei Tu-
dományos Ismeretterjesztõ Egyesület
december 9-én (szerda) 17.00 órakor a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tártermében. Kovács János, Venesz-dí-
jas mesterszakács elõadásának címe: A
szarvasgomba és a gasztronómia.

Mikulás ünnepség
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör december 6-án, vasárnap,
15 órakor Mikulás ünnepséget tart
a Szent István Házban (Rákóczi u. 69.).

Az ünnepi mûsort a Szent József
Katolikus Iskola diákjai és a társaskör
tagjainak gyermekei, unokái adják.

Örömmel vennénk, ha egy kis sü-
teményt hozna magával és így segíte-
ne abban, hogy a jelenlévõk egymást
megvendégeljék. A gyermekek meg-
ajándékozásáról a társaskör gondos-
kodik.

Szeretettel várjuk gyermekeivel,
unokáival!

Prosectura
koncert a ZUG-ban
Az idén 20 éves szekszárdi Prosectura
zenekar december 11-én és 12-én
(péntek-szombat) koncertezik a ZUG-
ban. Napi belépõk és kétnapos jegy
elõvételben az ZUG-ban váltható. 
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KÖZLEMÉNYEK

KORLÁTOZOTT ÜGYFÉLFOGADÁS.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hiva-
tala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,
hogy a Gyámhivatalban (Bezerédj u.
10.) december 9-én az ügyfélfoga-
dás korlátozott létszámmal biztosított.
Kérjük Ügyfeleinket, hogy ezen a
napon csak sürgõs, halaszthatatlan
esetben keressék fel hivatalunkat.
Megértésüket elõre is köszönjük!

KÖZMEGHALLGATÁS. Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyûlése
2009. december 17-én, 16 órától,
a Polgármesteri Hivatal konferencia
termében közmeghallgatást tart.
Téma: Szépítsük Együtt Szekszár-
dot Program tapasztalatai és kihívá-
sai. Minden érdeklõdõ városlakót
szeretettel várnak.

DIABETES-KARÁCSONY. A Tolna
Megyei Felnõtt Diabetesesek Egye-
sületének karácsonyi ünnepsége
december 10-én 14 órakor lesz a
Kórház lila épületében, melyre min-
den tagjukat szeretettel várják! Kö-
vetkezõ elõadás: 2010. január 26.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT. A Szókincs-
keresõ Alapítvány Kuratóriuma
(Wesselényi u. 16.) ezúton köszöni
a személyi jövedelemadójuk 1 %-
ából felajánlott 33 790 Ft-ot, melyet
idén is a rászoruló gyermekek ingye-
nes oktatására fordítanak. Kérjük,
továbbra is támogassa a beszédfo-
gyatékos és más tanulási zavarral
küzdõ gyermekek érdekeit képvise-
lõ alapítványt. Adószámuk:
18855568-1-17. Köszönjük!

NEMZETÕR-TORBORZÓ. A Magyar
Nemzetõrség Tolna Megyei Egysé-
ge Szekszárdi Alegységéhez nem-
zetõröket toboroz. Elsõsorban kato-
naviselt személyek jelentkezését
várják. Információ a 20/432-6625-
ös telefonszámon.

GYÛJTÉS. Játék és ruhagyûjtési akci-
ót indít a Klub Next, a Szekszárdi Szo-
ciális Munkás Hallgatok Egyesülete
és a PTE IGYFK kollégiumi bizottsága
a Tolna megyei gyermekvédelmi igaz-
gatóság 8-as számú gyermekotthon
lakói számára, december 8. (kedd)
16 órától a Next Klubban (Menta bár,
Bajcsy Zs. u., tel.: 30/347-3265).

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

December 22. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
December 14. (hétfõ) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

December 22. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyako-
rló Iskolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz.
iroda,
III. sz. választókerület

A hónap második csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola (Kadarka u.
25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola
DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

December 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

December 7. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

A MINÕSÉG GARANCIÁJA
Richter László kárpizosmester

Bútor- és autókárpitozás
Mûhely: Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.

Tel.:74/412-186; 20/446-86-42
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