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Feltámad a Csörge tó 
– nem csak rockfesztiválra lesz jó
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A gazzal felvert parcellák is hasznosításra várnak

Szekszárd környékén, akármerre jár
a környező dombokon, völgyekben,
egyre több elhanyagolt területtel, ta-
nyával, pincével találkozhat az em-
ber. Arról, hogy a városnak, a hegy-
községnek, avagy egyéb hatóság-
nak lenne-e feladata ezen területek
állapotáról gondoskodni - vagy leg-
alábbis számon tartani -, továbbá
hogy milyen hasznosításban lenne
célszerű gondolkodni, erről a köz-
gyűlés gazdasági bizottságának el-
nökét, Kővári László képviselőt kér-
deztük.

– Mi az oka annak, hogy ilyen sok
elhagyott szőlősparcella található
a város környékén?
– Egyik lényeges ok, hogy az elhagyott
területek zöme túl kicsi. A másik, hogy
többnyire idősek a tulajdonosok, ne-
tán már nem is élnek, az örökösök pe-
dig nem foglalkoznak az ingatlannal.
Az sem mellékes, ha pici a birtok, eset-
leg öreg rajta az ültetvény, akkor nem
jövedelmező rajta termelést folytatni.
Nem olcsó a kertészkedés sem, hiszen
drágák a vetőmagok, a palánták, az ön-
tözésről nem is beszélve. Az utóbbi
évek időjárása igen szélsőséges volt: a
rengeteg tavaszi csapadékot óriási szá-
razság követte, ilyen körülmények kö-
zött viszont nincs az a növény, amely
folyamatos gondozás nélkül megma-
radna. Az elhanyagolt területek eladá-
sát nagyban nehezíti az is, ha áll rajta
egy tanya. Ezekért tulajdonosaik olyan
árat szeretnének kapni, ami sok vevő-
nek nem éri meg, miután a többnyire
felújításra szoruló építményt nem tud-
ja mire használni. Kivételt képeznek a
panorámás helyek, amelyeket a látvá-
nyért használnak, de mezőgazdasági
termelés szempontjából alkalmatlanok
a továbbvitelre. 

– Az önkormányzat tud-e bármi
segítséget adni ebben a vonatko-
zásban?
– Azt javaslom az ingatlantulajdono-
soknak, hogy keressék fel a hegyköz-
séget és ott jelezzék eladási szándéku-
kat, lehet, hogy csak a környező telkek
tulajdonosaival lenne célszerû felvenni
a hegyközségen keresztül a kapcsola-
tot, és a körükből kikerülő vevőnek
már érdemes lenne telepíteni egy fél

hektárnyi szőlőt. Az önkormányzat eb-
ben a témában nem illetékes és tény-
legesen nem tud segíteni.

– Milyen hatással lesz erre a hely-
zetre az új földforgalmi törvény?
– A szőlőterületeknél eddig is elővá-
sárlási jogot élvezett a szomszéd: nem
az új jogszabály fogja rendezni az el-
hagyott szőlők helyzetét Szekszárdon
sem. Azokban a dûlőkben, ahol van be-
tonút, víz, villany, jobb a területek meg-
közelíthetősége, infrastrukturális kié-
pítettsége, kevesebb az elhanyagolt te-
rület. Ezért szorgalmaztam én magam
is, hogy minél több szurdokban való-
suljon meg pályázati pénzből az úgy-
nevezett vápás vízelvezetés rendszere,
amely segítségével igen sok helyütt le-
het betonutat kiépíteni. Véleményem
szerint ez is segíthet.

– Tervezi-e az önkormányzat a
gondozatlan területek lajstromba
vételét?

– A bizottság részéről van hajlandóság,
de mint említettem, ez alapvetően nem
önkormányzati, hanem hegyközségi
feladat, hisz annak kötelezően tagja
minden kis terület 100 négyzetméter-
től felfelé.

– Nemcsak a dûlőkben, hanem ese-
tenként a városban is előfordulnak
elhagyott pincék és tanyák. Ezek-
kel mihez kezd az önkormányzat?
– Az önkormányzat tulajdonában né-
hány darab használaton kívüli pince
és tanyaépület van a Kadarka utcában.
Ezek közül nemrég értékesítettünk is
egyet, szekszárdi borász vásárolta
meg. Az önkormányzat szívesen elad-
ná ezeket az ingatlanokat, hiszen a Ka-
darka utcában így egy villányihoz ha-
sonló pincesor jöhetne létre - amely
ma nagy hiányossága Szekszárdnak. A
Béri Balogh Ádám utcában lévő mû-
emlék jellegû, elbontásra ítélt tanyák
tekintetében a mûemlékvédelmi ha-
tóság szigorú előírással él. Forrást nem

biztosít a felújításukra, ezért csak áll-
nak kihasználatlanul. El is kell bontani
jónéhányat balesetvédelmi okok mi-
att. Korábban felvetettük: mi lenne, ha
funkciót találnánk számukra, s a város
megvenné ezeket az ingatlanokat, ám
a lakosság visszajelzése vegyes volt e te-
kintetben: sokan úgy vélték, létezik
Szekszárdnak más belvárosi területe,
ahol ilyen jelleggel a múltat be lehetne
mutatni

A parlagon hagyott területek hasz-
nosítására vonatkozó ötletek már rész-
ben szerepelnek a 2020-ig szóló vá-
rosfejlesztési elképzelésekben. Az ön-
kormányzat azonban a civil szerveze-
tek, s az állampolgárok segítségét kéri
ebben a kérdésben is. A kihasználatlan
területek mûvelésébe úgy gondolom,
be lehetne vonni olyan állampolgáro-
kat, akik anyagi helyzetüknél fogva rá-
szorultak, így legalább saját felhaszná-
lásra a zöldségfélét meg tudnák ter-
melni. 

Gyimóthy Levente
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Már zajlanak a bontási munkálatok
Szekszárdon, a többszáz éves múlt-
ra visszatekintő Garay Pincében. Ez
az első fázisa annak a beruházás-
nak, mely nek keretében a létesít-
ményt élménypincévé formálják át.
A pályázati támogatásból megvaló-
suló, országosan is egyedülálló tu-
risztikai attrakció a tervek szerint jö-
vő nyárra készül el.

Az átalakítás nemrégiben vette kezde-
tét. Mivel a pince funkciója régen a
bortárolás volt, és a nedût fahordók-
ban, illetve beton tartályokban tartot-
ták, most mindenekelőtt ezeket a tar-
tályokat kell kibontani, hogy feltárul-
janak a később beépítendő terek.  A ki-
vitelező cég 110-140 köbméter beton
kitermelésével számol. Mindezen túl
a tégla padlózatot is fel kell szedniük,
mivel alulra később dupla csőrend-
szert építenek ki (az egyik a zöldener-
giáé, a másik a fûtésé lesz), s már meg-
kezdték a falak fugáinak kitisztítását
is.

Ezek a munkálatok várhatóan no-
vember végére fejeződnek be, akkor
következhetnek az említett csőrend-
szer-elhelyezési, a gépészeti, majd a
belsőépítészeti feladatok. – Legkésőbb
2014 júniusában elkészülünk, ezért az

utazási irodák jövő nyári kínálatában
már ott a helyünk – tájékoztat a pro-
jektgazda Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezető igazgatója. Bálint Zol-
tán azt mondja, ide valóban érdemes
lesz ellátogatni, akár külföldről is: - Már
jelenleg is kétszázféle bort forgalma-
zunk a borvidékről, melyekkel itt egy
helyütt ismerkedhetnek majd meg az
érdeklődők, mégpedig háromórás, iz-
galmas élményprogramba ágyazva. A
szőlő- és borvertikumról teljeskörû át-
tekintést szeretnénk adni, korszerû
elemek – pl. infografikák, informati-
kai eszközök, interaktív játékok, illat-
kamra – segítségével ismertetve meg
a turistákat magával a borral, annak

készítésével, fogyasztásának kultúr-
ájával és a szekszárdi borvidékkel. A
szőlő metszésétől a koccintás miként-
jéig rengeteg mindent megtanulhat-
nak itt, és a pincebejáró túra végén,
egy érintőképernyős asztalfelületen
megoldható feladatsor révén még el-
lenőrizhetik is az újonnan megszer-
zett tudásukat.

Bálint Zoltán hozzáteszi, hogy a 780
négyzetméteres, energiatudatos meg-
oldásokkal kialakítandó élménypincét
teljeskörûenakadálymentesítik is, szol-
gáltatásaik a látás-, a hallás- és a moz-
gássérültek számára is élvezhetőek
lesznek. Ebből adódóan fogyatékos-
sággal élők vendégcsoportjaira is szá-

mítanak, itthonról és külföldről egya-
ránt. Ráadásul pedig a Garaynak kony-
hája is lesz, ami még reményteljeseb-
bé teszi, hogy sok olyan turistát is
Szekszárdra vonzanak majd, akik
egyébként talán nem látogatnának el
a városba és a borvidékre. 

A pince átalakítására – amelynek
eredményeképpen négy új munkahe-
lyet is teremtenek - az Új Széchenyi
Terv Dél-Dunántúli Operatív Prog-
ramja keretében a Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft. pályázott. A „Garay él-
ménypince” címû projekt(pályázati
azonosító szám: DDOP-2.1.1/A.B-12-
2012-0027) 197.817.874 Ft támogatást
nyert el.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Bálint Zoltán
ügyvezető igazgató,
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Tel.: +36 20 244 7380
Email:
balint.zoltan@vagyon.t-online.hu

Megkezdődött a szekszárdi
Garay Pince élményhellyé alakítása

Szakkörökkel, táborokkal is várta idén a diákokat a megyei könyvtár

Lezárult az Európai Unió hétéves pá-
lyázati ciklusa, amelyben a kulturá-
lis alaptevékenységek tekintetében
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár is
részt vett. Az intézmény eddig öt si-
keres pályázaton van túl, mintegy
100 millió forintos támogatást rea-
lizálva magának.

A jelenleg lezárult projekt 2012. no-
vember 1-től 2013 október végéig tar-
tott, s hat partnerintézménnyel össze-
fogva hatféle tevékenységi körben va-
lósult meg. A könyvtár a pályázat felté-
teleit kiválóan teljesítette, így a munka-
társak 61 alkalommal, 1047 órában 512
diákot fogadtak az intézmény oktatást
és önmûvelődést segítő foglalkozásain. 

Az említett adatok tükrében kije-
lenthető, azok egy iskola óraadó tevé-
kenységével versenyeznek – jelentette
ki október 29-én, a megyei könyvtár
projektzáró sajtótájékoztatóján Lieb-
hauser János, az intézmény igazgató-
helyettese. 

A projektben a Babits Mihály Általá-
nos Iskola, a Baka István Általános Is-
kola és annak Gyógypedagógiai Tago-
zata, továbbá az I. Béla Gimnázium és
Szakközépiskola, az Őcsényi Általános
Iskola, valamint a Szekszárdi Kolping
Iskola vett részt. 

A foglalkozások, amelyeket a pro-
jekt kapcsán a könyvtár indított a he-
ti, havi szakkörökön át a vetélkedő-
kön keresztül a tehetséggondozó al-

kalmakra is fókuszált, így például volt
Mesekuckó óvodások részére játékos
mesedélutánokkal, vagy a Legyen ba-
rátod a könyvtár címmel 1-4.osztá-
lyos tanulóknak is rendeztek foglal-
kozásokat. 

A közgyûjtemény a szakköröknek
sem volt híján, hiszen - szintén az álta-
lános iskolásokat megcélozva – ,,A világ
körülöttünk” címmel természetvédel-
mi, gyermekirodalmi, vagy  néprajzi té-
mákat érintettek, a középiskolásoknak
pedig honismereti szakköröket is szer-
veztek földrajzi, kulturális, és az épített
örökség megismertetésére.

A Tudáspolgár elnevezéssel tartott
foglalkozás a diákok informatikai fel-
készülésüket segítette, de hetente a he-

lyes kiejtést, a gesztusok, egy ismeret-
len közegbe történő helyes beillesz-
kedés elsajátítását elősegítő drámape-
dagógiai szakkörök is várták a tanuló-
kat. A tehetséggondozás tekintetében
a 7-8 éves tanulók képzőmûvészeti
technikák alapjaival ismerkedhettek
meg egy festészeti alkotómûhely ke-
retében, sőt, mûvészeti táborban is jár-
tak Bátán. 

Ugyanitt honismereti táborban is
gyarapíthatták tudásukat. Szegeden
komplex mûvészeti táborban vettek
részt a Baka általános Iskola részéről,
Mórágyon pedig terápiás lovas tábor
segítette a Baka Iskola Gyógypedagó-
giai Tagozatának sajátos nevelési igé-
nyû tanulóit. Gy. L.
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Régészeti kapcsolat a Kárpát-medence és Belső-Mongólia között?
Dr. Bárdi László kelet-kutató taglalta a Léleképítőn a lehetséges párhuzamokat

Nem múlhat el Léleképítő évad tudo-
mányos előadás nélkül: október 28-án
hétfő este Dr. Bárdi László kelet-kutató,
a Pécsi Tudományegyetem Ázsia köz-
pontjának alapító igazgatója avatta be
29 belső-ázsiai útjának tapasztalatán
keresztül az érdeklődőket a magyarság
keleti, Kína területéről eredeztethető
gyökereinek bonyolult rendszerben le-
ledző, ámde számos bizonyítékkal alá-
támasztható bizonyítékaiba. 

Amint arról szó esett, Kínában 57
nemzetiség él, melynek egyharmada
tartozik a türk, vagy ótörök eredetû
népekhez: e népekkel számos kap-
csolat úgy, mint például genetikai,
néprajzi, zenetörténeti mutatható ki a
régészeti bizonyítékok által, ha csak a
kb. 2500 éve indult, s évszázadokig el-
húzódó hun és a magyar vándorlás út-
vonalát tekintjük. 

A leletek hasonlósága a mai Kína
északkeleti részén fekvő Belső-Mon-
góliától a Kárpát-medencéig kimutat-
ható. A sokszor nehezen járható,
hegyvidéki útvonalakat, amelyeken a
hunok írásos bizonyítékok alapján
nyugat felé húzódtak, már a Kr.e.
II.században Han Vu-ti császár meg-
bízásából Csang Csien, az uralko-
dó,,diplomatája” fedezte fel, aki Kö-

zép-Ázsiába utazott abból a célból,
hogy a kínai birodalom határait ve-
szélyeztető hunok ellen szövetsége-
seket keressen, ám az említett lovas
nomád nép fogságába került.

A küldött tíz év után megszökve, s
nyugat felé indulva fedezett fel és azo-
nosított számos járható utat, mely út-
vonalak sávja nagyjából megegyezett a
népvándorlás és a később selyemút-
ként ismert kereskedelmi út nyomvo-
nalával: a Kárpát-medencei kapcsolat
tehát Csang Csien leírásain keresztül
bizonyítható először. 

Különösen érdekes Kína ma elég
szigorú körülmények között őrzött,
nyugaton fekvő Dzsungáriai része
(Ujguria), ahol 500-700 kilométeres
körzetben a hazánkban, Karcag tér-
ségében előkerült kunbabákhoz ha-
sonló, faragott férfi és női szobrok,
úgynevezett hun-sztélék találhatóak,
amelyek egy-egy kiváló személy em-
lékét őrizték meg, akiket sokszor nyíl-
vesszővel, íjjal kezében ábrázoltak. E
sztéléket feltételezhetően egy, a kö-
zelben becsapódott, de a tudomány
által a mai napig nem jegyzett! mete-
orból faragtak ki. 

Ugyanilyen rejtélyesek azok a hun
üstök, amelyekből 156 található
Dzsungáriától Belső Mongóliáig, ki-

rajzolva gyakorlatilag a népvándorlás
útvonalát: a professzortól megtudhat-
tuk, ilyen típusú üst-formát hazánk-
ban Balatonlellénél és a Kapos völgyé-
ben is találtak már! Újabb párhuzamot
mutat az a leletcsoport, amelyet a Sár-
ga-folyó vidékén lévő Anjangban, Kína
ősi fővárosban fedeztek fel: e régésze-
ti helyszínen olyan hun követeket áb-
rázoló szobrok kerültek elő, amelye-
ket tarsolylemezzel, kaftánjukat a hu-
nokra jellemző, balról jobbra gombo-
lással ábrázoló, öv-veretes ábrázolással
készítettek el. 

Dr. Bárdi belső-mongóliai utazásai
során észrevett pontosan olyan pártás
népviseletbe öltözött leányokat, amely
viselet motívumai a hazai motívum-
kincsben is visszaköszönnek. 

A kutató szintén e területen, jurták
belsejében a mezőkövesdi mintára ha-
sonlító fekete alapra készített piros vi-
rágmotívumos hímzésekkel találko-
zott. Érdekes tény az is, hogy a Nagy Fal
külső-mongóliai oldalán a hazai nagy-
szemtmiklósi kincs állatlábas és fejes
arany-ivóedényének ábrázolásával azo-
nosságot mutató tárgyak kerültek elő
egy hun temető sírjából, amelyben egy
hun üst mellett a halotti csontváz alatt
felfedezett, sírba lőtt nyilakat is talál-
tak. E rítus néprajzi szempontból az el-

hunyt e világi kísértése ellen szolgált,  s
párhuzamba hozható egy, Benedek
Elek által leírt, a Székelyföldön sokáig
honos – de már puskával zajlott – ha-
lottat búcsúztató szokással, sőt, a ,,lőt-
tek már neki” magyar szólással is -
mondta a professzor. 

Bárdi előadásában a ,,hátrakötöm a
sarkad” szólásunk eredetére is kitért,
hiszen ennek valóságalapja a szabály-
megszegőkre rótt hunok körében ho-
nos büntetési szokásra (boka felsértés)
vezethető vissza. 

Bárdi Ujguriában járva a hazánkban
honos tornácos, oszlopos paraszthá-
zakkal azonos formájú, zsalugáteres,
muskátlikkal díszített épületeket fede-
zett fel, ahol az emberek a bicskát bics-
aknak, az almát hozzánk hasonlóan al-
mának ejtették, s ahol az agg-szakáll ki-
fejezés elöljárót., vezetőt jelent a mai
napig. 

A hunokról az előadáson is kiderült,
babonásak voltak, s az ég számukra
meg nem személyesített Istenként je-
lent meg, amely hagyomány a profesz-
szor szerint a magyarok ,,tudja az ég”
kifejezésében is megmaradt. 

A tömegeket vonzó, sok kérdést fel-
vető előadás az ujgur területekről ké-
szült filmvetítéssel zárult.

Gyimóthy Levente
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Feltámad a tetszhalott ?

Nagy a nosztalgikus vágy a szek-
szárdi idősebb generációban a Csör-
ge-tó és környéke felélesztésére, de
a fiatalabb generáció is „tudná érté-
kelni”, ha ott belátható időn belül ér-
demi változások történnének. 

Több évtizedes összvárosi tehetetlen-
ségbe vegyülő nemtörődömség után
két évvel ezelőtt tényleg megmozdult
valami. Először is meg kellett szerezni
a tulajdon tekintetében szétszabdalt
területet, ami megtörtént. 

Aztán  – köszönhetően a régi sze-
méttelep rekultivációja után kinyert
földmennyiségnek – következett a fel-
töltés, talajpótlás-, kiigazítás, úgy álta-
lában a területrendezés.

Jövőre újra dübörög a rock

Ahhoz, hogy a városközponttól alig
néhány kilométerre található valami-
kori kis ékszerdoboz jobb létbe szen-
derüljön, nyilván százmilliók kellenek.
Erre szinte biztos, hogy lesz kiaknáz-
ható forrás a jövőre induló, újabb 7 év-
re szóló uniós fejlesztési büdzséből. S
abban is biztosak vagyunk, a helyi,
szekszárdi turisztikai fejlesztéseken
belül prioritása lesz a Csörge-tó felé-
lesztésének, melybe időközben víz is
került. Persze, aki mostanság járt arra,

az nem válik túlontúl optimistává,
mert a kezdeti fellendülés után újra a
gazdátlanság érzése dominál a jobb
sorsra érdemes tavas-erdős, dimbes-

dombos természetadta területen,
amely a romantikázásra vágyó autóval
érkező pároknak ma is kedvenc meg-,
illetve elbúvó helye.

Olybá tûnik, hamarosan lesz már
érzékelhető pozitív változás a Csör-
gén, amely tetszhalotti állapotában
is, 1990-től, 10 éven át a rockerek
egyik soket dicsért, országosan is
népszerû fesztiválhelyszíne volt.
Úgy fest 2014-től folytatódhatnak a
bulik. 

Varjas Zoltán vállalkozó ugyanis kö-
zel áll – a tulajdonos városi önkor-
mányzattal – egy ötéves szerződéses
megállapodás aláírásához. Ez nem csak
a rockereknek kedvező hír. 

A Varjas-Gyimóti-Kovács hármas a
terület karbantartását, mi több szépí-
tését is vállalná a Csörge-tói rockfesz-
tivál megrendezésének jogáért.

A langyos békeidők fürdős, csóna-
kázós, csatosbambis zarándoklatait bi-
zony őrzik emlékezetükben a közép
–és idősebb szekszárdiak a Csörgéről,
amiről oly szívesen mesélnek, muto-
gatva fiaiknak, unokáiknak az ott ké-
szült fekete-fehér képeket. 

Nemsokára tán az ifjabb generáció
is élményekkel gazdagodhat ugyanott,
ahol őszülő felmenőik.

B. Gy.

FO
 T

Ó
K

: W
W

W
.P

A
N

O
R

A
M

IO
.H

U

05_05.qxd  2013.10.30.  20:27  Page 1



6 2013. november 3.MOZAIK

Mindenszentekre elkészült az alsóvárosi temető parkolója
Az elmúlt évben az újvárosi, most pedig az alsóvárosi sírkert parkolóját újították fel.

Az alsóvárosi temető északi, Kövendi
Sándor utca felőli bejárata mellett hú-
zódó parkoló korábban nem rendel-
kezett szilárd burkolattal, így - külö-
nösen esős időben - sok bosszúságot
okozott a látogatóknak. 

A 260 négyzetméteres parkoló és mel-
lette húzódó közel 160 négyzetméter-
nyi járdaszakasz most a szekszárdi
V&Periko Kft. önzetlen, mintegy 1 mil-
lió forint értékû felajánlásának kö-
szönhetően térkő burkolatot kapott. A
10 férőhelyes parkoló mellett a vízel-
vezetés is megoldódott: 50 m hosszban
csapadékcsatornát alakított ki a KÉSZ
Kft. A beruházás teljes költsége elérte
a 6,5 millió forintot.

Minderről Horváth István polgár-
mester beszélt azon a szerda délelőtti
sajtótájékoztatón, amelyet Stocker Dá-
vid rendőrhadnagy, alosztályvezető-

helyettes és Domokos Márton közte-
rület-felügyelő társaságában tartott a
temetők környékén Mindenszentek-
kor tapasztalható „állapotok” kapcsán.
A városi rendőrkapitányság és a köz-

terület-felügyelet munkatársai folya-
matosan jelenléttel igyekeznek fenn-
tartani a rendet és a biztonságot. Fel-
hívták a sírkertek látogatóinak figyel-
mét, hogy a közlekedés zavartalansága

miatt csak a kijelölt helyen parkolja-
nak autóikkal, azokat minden esetben
zárják, és látható helyen értéket ne
hagyjanak! 

A sajtótájékoztatón Horváth István
emlékeztetett: a parkoló és a temető
mellett húzódó mintegy 500 méteres
járdaszakasz felújítása is része annak
a munkának, amelynek keretében a
város 17 utcájában, összesen 7,4 km
hosszban épült új járda. A felújítási
program első üteme a Patak, a Batt-
hyány, a Halász Béla, a Baka, a Béri Ba-
logh Ádám, az Árpád, a Csaba, a Pető-
fi, a Szluha György, a Damjanich, a Zrí-
nyi, a Fürt, a Bocskai, a Tavasz, a Re-
mete és a Rákóczi utcát, valamint a
Klapka és Esze Tamás utcák közötti
lépcsőt érintette. Az elvégzett mun-
kák összértéke eléri a 65 millió forin-
tot. A felújítási program tavasszal foly-
tatódik. - fl -
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Czink Juditék a kistelepülésekre koncentrálnak

A magyar kulturális élet legnagyobb,
közhasznú tevékenységet végző in-
tézményhálózatát a közművelődési
intézmények alkotják, a hozzájuk kö-
tődő civil szervezetekkel szoros együtt-
működésben. A Nemzeti Művelődési
Intézet a közművelődési ágazat or-
szágos fejlesztő és szolgáltató intéz-
ménye, legfontosabb feladata az or-
szág közművelődési intézményeinek,
szervezeteinek szakmai támogatása. 

A Nemzeti Mûvelődési Intézet Tolna
Megyei Irodája Szekszárdon, a Szent
István tér 11-13 szám alatt található. Ve-
zetőjét, Czink Juditot az iroda tevé-
kenységéről kérdeztük.

A megyei iroda tevékenységében a
megyeszékhely-központúság helyett,
akárcsak az elmúlt évtizedekben, terü-
leti, települési szempontú szolgáltatási
rendszer érvényesül. A kisebb telepü-

lésekre, ezen belül is elsősorban a hát-
rányos helyzetû kistelepülésekre kon-
centrálunk. Ezt példázza a Kapunyito-
gató programsorozatunk, melynek ke-
retében számos településen mutat-
koztak be megyénk kiemelt mûvésze-

ti előadói, többek közt a Csurgó Zene-
kar interaktív gyermekmûsorát, Se-
bestyén István székely mesemondó
mûsorát élvezhette a helyi közönség.
Fellépett a programsorozat keretében
a Szekszárdi Gitárkvartett, a Kom-

játh(y)i Zenekar és a Bogyiszlói Zene-
kar is.

Kiemelt feladatunk az amatőr mûvé-
szeti mozgalmak alkotóinak támogatá-
sa. A Cinegemadár népdaléneklési ver-
seny, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a
Filharmónia ifjúsági hangversenysoro-
zat neve sokak számára ismerősen
cseng. Ezeket a rendezvényeket évtize-
dek óta szervezzük, az idei évben pedig
közremûködünk a Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Találkozó, az Orszá-
gos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál me-
gyei fordulójának lebonyolításában is.

Mindez csak ízelítő, ha az olvasó szí-
vesen tájékozódna részletesen a tevé-
kenységünkről, programjainkról, akkor a
www.nmi.hu oldalon megteheti ezt. Itt a
Nemzeti Mûvelődési Intézet teljes tevé-
kenységéről és a Tolna Megyei Iroda
munkájáról is részletes képet kaphatnak.

Major Tünde Kármen

Buli az ősökkel?
Az elmúlt hónapokban gyakori téma
volt az a tervezet, miszerint a 18. élet-
évüket be nem töltött fiatalok csak fel-
nőtt felügyelettel léphetnek be a szóra-
kozó helyekre. Az állam célja, hogy visz-
szaszoruljon az alkohol és a drogfo-
gyasztás. Évről évre egyre nő azon fia-
talkorúak száma, akik egy hétvégi bu-
lit automatikusan összekötnek a leré-
szegedéssel valamint olyan szerek
használatával, amit talán még maguk
sem ismernek. Még kérdés, hogy a fel-
nőtt felügyelet csak szülő, testvér lehet,
vagy egy barát, ismerős is megteszi?

Az alábbiakban néhány véleményt
adunk közre.

Zsuzsanna (45)
Részben egyetértek, de véleményem
szerint nem teljesen megvalósítható,
mert ha egy kiskorúnak nincs 18 éven
felüli ismerőse, akkor marad anya
vagy apa, akik nem feltétlenül látogat-
ják a mai szórakozóhelyeket. Előnye,
hogy emiatt talán néhány fiatal rit-
kábban akar majd bulizni menni. Cél-
ravezetőnek nem gondolnám, hiszen
a leleményes fiatalok úgyis találnak va-
lakit aki „elkíséri” őket, majd egész es-
te színét sem látják. Az alkohol és a

drogfogyasztás biztos, hogy nem egy
ilyen törvény miatt csökkenne. Na-
gyon kevés az olyan 18 év feletti, aki
vállalja a kíséretet és egész este a kis-
korún tartja a szemét. Neki is megvan
a maga társasága. Ráadásul a nagyko-
rúság, nem jelenti azt, hogy nem ré-
szegedik le vagy használ drogot. Az
ilyen kísérővel pedig nem érjük el a kí-
vánt célt.

Bence (17)
Én nem értek vele egyet, semmi ér-
telme, maximum tönkretenné a gye-
rek szórakozását, ha ott lenne vele egy
kísérő. Én nem fogom betartani, mert
nem érezném jól magam, ha az egyik
szülőm ott lenne velem a buliban,
nem lehetnék önmagam. Az ember
teljesen máshogy viselkedik a barátai
társaságában, mint a családja köré-
ben. Az alkohol és a drogfogyasztást a
szülő tudja a legjobban befolyásolni.
Tőle függ, hogyan neveli a gyerekét.
Több engedékeny szülő is van, aki kis
mértékben nem ellenzi az alkohol fo-
gyasztását. Az egyértelmû, hogy a
drog már más kategória, és arra en-
gedélyt nem ad senki. A kísérő figyel-
me teljesen a személyiségétől függ.
Ha olyan, akkor egész este le sem ve-

szi róla a szemét, ha nem akkor pedig
csinálhat akármit a kiskorú. 

Dóri (18)
Egyetértek vagy sem, nem fogja be-
folyásolni a döntésüket. Ha olyan fel-
nőttel mennek, aki komolyan veszi,
és elkötelezetten „hajtja végre felada-
tát”, ráadásul befolyással bír az elkí-
sért félre - akkor hasznos. Bár ez sze-
mélyfüggő. Ha egy 22 éves elkísér
egy 15 évest, akkor nem vagyok ben-
ne biztos, hogy ez valóban úgy törté-
nik, ahogy a törvény előírja. Én nem
szívesen vállalnék felelősséget má-
sért, legfőképp ilyesmi miatt. 18 éve-
sen az ember könnyen elcsábul. Nem
szeretnék másra vigyázni, hogy ne
igyon, ne menjen messze tőlem.  Su-
nyiban sok mindent lehet, főleg egy
szórakozóhelyen. Ha alkoholt, vagy
drogot AKAR fogyasztani, akkor fog
is. Azonban ha a szülő öntudatossá,
józan gondolkodóvá neveli gyermek-
ét, akkor semmiféle törvénykezésre
nincs szükség.

Sok esetben ez utóbbi még várat ma-
gára, addig semmi sem biztos. A leg-
többet azzal segíthetünk, ha odafigye-
lünk egymásra, köztük a kiskorúakra is.

(pataki)

Hazai tájak akvarelleken

Csodaszép vidékeket járhatunk be a
Mátrától Siklósig Nemessányi Gyön-
gyi mûvésztanárnak az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban Hazai tájak
címmel megnyílt tárlatán. A 22 kiál-
lított alkotás november 11-ig látható,
azt követően a budaörsi könyvtár ga-
lériáján gyönyörködhetnek bennük
a mûvészetkedvelők.

Vászonra vitt lélekrajz
Gyenis István nívódíjas grafikus-
mûvész „Lélekrajz” címû kiállítása
nyílt meg a közelmúltban. A képe-
ket - amelyet áthat a mûvész termé-
szetszeretete - a Szent László Szak-
képző Iskola Egészségügyi és Szoci-
ális tagintézményének Kelemen 
Galériájában lehet megtekinteni 
november 11-ig.
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A Bukovinai Székelyek szekszárdi
egyesületének tagjai 2013.október
27-én a Székely Nemzeti Tanács és a
Székelyföldért Társaság Közhasznú
Egyesület felhívására budapesti szim-
pátiatüntetésen vettek részt. A gyü-
lekezés a Hősök terén volt, majd ezt
követően vonult a menet a román
nagykövetség épülete elé, ahol be-

szédek, szavalatok, énekek hangzot-
tak el. Végül petíciót adtak át a nagy-
követség munkatársának. A résztve-
vők létszámát a bedobott 100 Ft-os
érmék darabszáma adta meg. A ra-
gyogó idő és a forró hangulat vala-
mennyiünk lelkét átfûtötte. A meg-
mozduláson húszan vettünk részt. 

Szegedi Dezsőné, egyesület elnöke
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A minap belekukkantottam egy, a tra-
dicionális pesti áruházak vonzerejének
átalakulását feszegető műsorba. A ne-
gatív hangok az egyik régivágású üz-
letház, a Corvin Áruház látogatói ré-
széről, a külcsíny(talanság) és bel-
becs(telenség) láttán borítékolhatóak
voltak: kevés magyar áru, lepukkadt
homlokzat, igénytelen tömegcikkek,
gyér választék jellemzi a ‘30-as évek-
től a késő-kádári termékkínálatáig
megszakítás nélkül népszerű pesti
Corvint. A leamortizálódás oka egy-
szerű: a kereskedők kozmopolita  han-
gulatot árasztó plázákba, bevásárló-
központokba tették át székhelyüket. 

Nos, ha sétára adjuk fejünket, szem-
ügyre vehetjük, hogy a tévémûsorban
látott állapotok jócskán mutatnak ha-
sonlóságot Szekszárd számos, egykor a
színvonal jegyében megtervezett be-
vásárlóegységével. Városunk a rend-
szerváltást követően észrevehetően be-
állt azon tipikus magyar városok sorá-
ba, ahol megszûnik az emberközeli, kis-
városi, nyüzsgő utcakép, helyette pe-
dig a vásárlási szokások tömegesen a
közeli ám nagyobb városokba terelik a
népet. A plázák ragályként terjedése az
elmúlt évtizedekben városunkban is
halálra ítélte a helyi hagyományos kis-
kereskedelmi életteret, a hangulatos,
gyakorta titokzatosan ódon illatot árasz-
tó, egy családtag közvetlenségével át-

itatott ,,szatócsboltokat”, továbbá a ,,sze-
mélyesebb” légkört nyújtó, nyugod-
tabb, megfontoltabb, emberközelibb
bevásárlást biztosító belvárosi áruhá-
zak közegét, úgy, mint az egykor szín-
vonalas Domus Áruház textilrészlege,
vagy a szebb napokat megért, minősé-
gi magyar konfekcióipari termékekben
dúskáló szekszárdi Skála. A sivár valóság
az, hogy ezen épületek felsőbb szintje-
in napjainkban a minőségi árucikkek
halvány árnyéka sem látható. A na-
gyobb hőségben gyakran megoldatlan
klimatikus viszonyok között sasszéz-
hat, kotorászhat órákig a város polgára
a tömegklumpák, giccses, sokszor si-
lány ruhadarabok, bugyi-zokni-gatya-
halmok között, amely ,,válogatásnak”
mindössze egy vonzereje van: az ol-
csóság. Pedig, ezekben az épületekben
még ma is minőségi (uram bocsá ma-
gyar!) kis -és nagyüzemi termékeket le-
hetne értékesíteni, ám a plázák szívóe-
reje ellen láthatóan nincs hathatós ha-
zai recept… És akkor még számos, a Rá-
kóczi utcán beszögelt ajtajukkal jobb
sorsra váró házak kihasználatlanságá-
ról nem is szóltam. Megjegyzendő, a vá-
rosvezetés a kényelmes belvárosi par-
kolási körülményekért az elmúlt évek-
ben sokat tett, tehát a lakosok számára
egy-egy bevásárlás e kulcsfeltétele adott
(lenne)... A belváros – és Szekszárd(!) -
vásárlók általi elhagyásának okai a plá-
zák kényelmesebb, nagyobb választék-

kal bíró bevásárlási lehetőségeiben ke-
resendők, s  önmagában a pláza még
nem lenne baj. A pláza, mint modern
élettér a baj. Hogy a vásárláson kívül
minden másról lebeszél, minden por-
cikájában a pénzköltésre buzdít, min-
denáron, akár a vásárló felelőtlenségét
is megcélozva. Hogy egy újsütetû vallás,
a vásárlás templomának a képében tet-
szeleg, melynek bibliája a pénz s mely
vallásnak ki nem híve, az ósdi és alább-
való. A pláza nem üzletek sokasága egy
helyen, hanem a konzumhülyeség és
népbutítás melegágya.

Persze, a szekszárdiak nem azért jár-
nak Pécsre az Árkádba, mert konzu-
midiótákká lettek,  hanem azért, mert
Szekszárdon “nem lehet kapni sem-
mit”. Nincs választék, nincsenek szak-
üzletek egy helyen, egy kupacban,
mindenre kiterjedően. Pedig – amúgy
– a pécsi kínálat sincs a fasorban sem
a pestihez képest. Úgyhogy pöfögünk
Pécsre sok-sok üzemanyag árán, és
naggyá tesszük a webáruházakat. Ez a
mûfaj ugyanis még jobb és olcsóbb
szállítással, vevőszolgálattal megtámo-
gatva, vélhetően eldönti majd a pláza-
nem pláza dilemmát. Sajna, mi magya-
rok valószínûleg ennek a hazai kézben
tartásáról is lecsúszunk, s mire észbe
kapunk a pláza immorális lehellete el-
uralja az internetet. Vígasztalódha-
tunk: cipőt a büdös életben nem lehet
felpróbálni a neten. Gy. L.

Miért járnak a szekszárdiak Pécsre vásárolni?
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Krisztus Király közelgő főünnepe di-
csőséges fénye ragyog át a megelőző
vasárnapi igeszakaszokon, elmélkedé-
seken.

Egyházunk tanítja, hogy a terem-
tés célja Isten dicsőségének kinyil-
vánulása, és – emellett, ez után, de
mégis belőle fakadóan – az emberek
java. Komoly nehézség elé állítja az
embert ennek az igazságnak a befo-
gadása, s benne az örömteli üzenet
felismerése. Ennek oka talán az „ön-
bizalomhiány”, s a gyengeségünk ta-
pasztalatából születő félelem; ami mi-
att csak úgy tudjuk elképzelni Isten
dicsőségét, hogy az egyben az em-
ber kicsiségét, alávetettségét és meg-
alázását is jelentse. Pedig nem ez a
valóság! 

Nem véletlenül próbál Jézus a „lel-
künkre beszélni” és szavával, tetteivel
alátámasztani azt, amit a zsoltáros így
énekel meg: „Mi az ember, hogy meg-
emlékezel róla, az ember fia, hogy gon-
dot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé

tetted, dicsőséggel és fönséggel koro-
náztad. Hatalmat adtál neki kezed mû-
ve fölött, mindent lába alá vetettél.”
(Zsolt 8, 5-7) 

De nem csak a teremtés rendjében
elfoglalt nagyszerû helyünk, nem pusz-
tán a kezdetben kimondott felfogha-
tatlan igazság (mintha csak akkor lett
volna érvényes), miszerint az embert
az Isten saját képére és hasonlatossá-
gára formálta, de az üdvösségtörténet
végkifejlete is ugyanazt „sulykolja”: Is-
ten gyermekeinek mondanak minket
és azok is vagyunk!

Igen, kedves testvérek, nagy a mi
méltóságunk és szent a mi küldeté-
sünk, Isten szeretetének befogadói
és megjelenítői lehetünk… ha szere-
tettel elfogadjuk esendőségünket, és
ráhagyatkozunk az Atya vezetésére.
Ő nem eltaposni akar, nem az embe-
ri életet korlátozni, épp ellenkezőleg:
„Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy
megkeresse és megmentse, ami el-
veszett.”

Ő éppen azért méltó a dicséretre és
tiszteletre, mert hatalmával a teremt-
ményt szolgálja, mert nem az emberrel
szemben álló basáskodó úrként, ha-
nem a gyermekét önállóságra nevelő,
jó példával elöljáró, szerető szülőként
viselkedik velünk.

Ez az irgalmas és türelmes szeretet
érződik úgy a bölcsességi irodalom mai
szakaszában, vagy Jézusnak a bûnös
ember felé való barátságos közeledé-
sében. Ízlelgessük bátran, és merjük el-
fogadni, hogy mindenestül elfogad
minket az Atya: „Mert szereted mind-
azt, ami van, semmit sem utálsz abból,
amit alkottál.” (PA)

KÉSZ-előadás
A Hit évének lezárásaként dr. Udvardy
György pécsi megyéspüspök tart elő-
adást a szekszárdi Béla király téri plé-
bánia közösségi házában, november
5-én, kedden 18 órakor. A belépés díj-
talan, mindenkit szeretettel várnak.

Evan gé li um

Az Agóra Színház terem
novemberi műsora

NOVEMBER 5., KEDD 14.30 ÓRA
Micimackó: Bánfalvy Stúdió Buda-
pest – Kisiskolás PLUSZ Bérlet/ KÉK
Bérlet/ 1. előadás
A. A MILNE: MICIMACKÓ - Zenés
mesejáték egy részben
Réges-régen valamikor az ősidőkben,
de legalábbis a múlt péntek előtt Mi-
cimackó az erdőben élt, saját kuny-
hójában. S ugyanebben az erdőben la-
kott a fontoskodó Nyuszi, a tudálékos
Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős
Füles, Kanga, a kengurumama kicsi-
nyével, Zsebibabával, no meg a vidám
ugrálós Tigris és persze mindnyájuk
szeretett gazdája, Micimackó legjobb
barátja: Róbert Gida. E mesebeli erdő
mindennap érdekes és mulatságos
események színtere.
Micimackó - Bánfalvy Ági/Csöngedi
Nikolett/Rónai Csaba
Füles - Baji Ákos/Baghy János
Malacka - Nagy Enikő/Kovács Anett
Bagoly - Mészáros Éva/Varga Réka
Nyuszi - Kovács Arnold
Kanga - Péter Karola
Zsebibaba - Leczkési Dóra
Róbertgida - Szalczer Szilvia
Tigris - Darányi Ádám
Dramaturg - Sződy Szilárd
Zeneszerző - Kokavecz Iván
Koreográfus - Simkó Andrea
Rendezte - Horváth Csaba
Jegyek korlátozott számban kap-
hatók 900 Ft-os áron.

E heti rejtvényünk megfejtését
november 11-ig várjuk címünkre:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Október 20-i rejtvényünk megfejté-
se: Lrúdy Gyula: A vörös posta-

kocsi. A Babits Kiadó ajándékköny-
vét nyerte: Borda Károlyné
(Remete u. 61.). Gratulálunk!
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Január 1-től egységes, egyszerű, át-
látható és mindenki számára ért-
hető közműszámlák kerülhetnek
kibocsátásra – tájékoztatott Né-
meth Szilárd szerdai sajtótájékoz-
tatóján. A Fidesz rezsicsökkentés
ellenőrzéséért felelős munkacso-
port vezetője ugyanitt elmondta azt
is, novembertől a gáz, a villany és a
távhő ára 20 százalékkal lesz ol-
csóbb a 2012. decemberi árakhoz
képest.

November 1-től a gáz, a villany és a
távhő ára 20 százalékkal olcsóbb a
2012. decemberi árakhoz képest. A
rezsicsökkentést azért határozta el a
kormány, hogy több pénz maradhas-
son a családoknál – fogalmazott. Em-
lékeztetett rá, hogy 2010-ben az Eu-
rostat adatai alapján a gázért a ma-
gyarok fizették a legtöbbet, a villany-
árak tekintetében pedig a második
helyen álltunk. 2013.november 1-től
a gázárak esetében a 11, a villanyárak
esetében pedig a 12. helyre csúszunk
vissza – tájékoztatott, egyúttal jelezte:

még mindig EU-átlag fölötti terhet ró-
nak a rezsiárak a családokra, „bőven
van indoka még” egy esetleges újabb
csökkentésnek. 

2012 decemberében egy köbméter
gázért 151 forint 82 fillért fizettek az
emberek, novembertől csupán 121 fo-
rint 45 fillért, ami a 2008. júliusi árak-
nak feleltethető meg. A villanyért

2010-ben 48 forint 39 fillért kellett fi-
zetni, ez az összeg pedig 39 forint 72
fillérre csökken, ami a 2007 februári
árakkal mutat egyezést – sorolta. Mint
mondta, a villany és a gáz árának no-
vemberi csökkentése 8-10 ezer forin-
tot hagyhat az embereknél. 

A fideszes politikus szólt arról is,
hogy a rezsicsökkentés kapcsán ko-

moly fogyasztóvédelmi szabályok
megalkotására is sor került. Elmondta
azt is, hogy amennyiben valaki pa-
nasszal kíván élni a számlázással vagy
a szolgáltatással kapcsolatban, a nem-
zeti fogyasztóvédelmi hatóság megyei
szervezeteinél teheti ezt meg, azon-
ban fontos, hogy a problémát elsőként
az adott szolgáltatónak is jelezzük. 

Németh Szilárd tájékoztatott arról
is, hogy a Fidesz rezsicsökkentés el-
lenőrzéséért felelős munkacsoportja
egy új számlaképrendszert dolgozott
ki, amelyet január 1-től léptetnének
majd életbe; a szabályokat törvény rög-
zíti majd. Azért van erre szükség, hogy
egységes, egyszerû, átlátható és min-
denki számára érthető számlák kerül-
jenek kibocsátásra – hangsúlyozta,
hozzáfûzve: a továbbiakban is meg-
marad a részletes számla. Meg fogjuk
határozni színekkel az egyes szolgál-
tatások területét, valamint még a be-
tûméretet is – szögezte le. Az egysé-
ges új közmûszámlák mindezek mel-
lett megfelelnek majd a pénzügyi és
számviteli szabályoknak is.

Egységessé és egyszerűbbé válhatnak a közműszámlák

Csütörtökön 12.30-kor az ország egész területén befejeződött a digitális átállás

2013. október 31-én, csütörtökön
12.30-kor Magyarország egész terü-
letén leállt a földfelszíni analóg te-
levíziós műsorszórás. A Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
az elmúlt egy évben több mint 135
ezer szociálisan rászoruló család
háztartásában szerelte be a digitális
adások vételéhez szükséges eszkö-
zöket. A lakossági lefedettség to-
vábbi növelése érdekében az An-
tenna Hungária Zrt. (AH) az NMHH-
val együttműködve 25 új átjátszóa-
dót telepített az ország területén.

2013. október 31-én befejeződött a
digitális átállás és leállt az analóg föld-
felszíni televíziós mûsorszórás Ma-
gyarországon. 

Az október 31-ei átállás az ország
északnyugati és délkeleti területeit
érinti. Hazánk középső 14 megyéjé-
ben már július 31-én megtörtént a
váltás a korszerû digitális technoló-
giára. 

A digitális átállás érintettjei azok,
akik eddig szoba- vagy tetőantenná-
val tévéztek, és kizárólag az M1, az
RTL Klub és a TV2 analóg adásait fog-
ták előfizetési díj nélkül. Ők október
31. után csak úgy tudnak továbbra is
ingyenesen televíziózni, ha a meglé-
vő tévékészülékükhöz a digitális adás
vételére alkalmas jelátalakítót (set-
top-box-ot) és egy antennát csatla-
koztatnak, vagy mûholdas vevőrend-
szert telepítenek.

Akik az ingyenes csatornákon kí-
vül más adásokat is szeretnének fog-
ni, azok az előfizetéses szolgáltatások
közül is választhatnak. Akik nem áll-

tak át, azok november 3-ig egy infor-
mációs képernyőt látnak televízióju-
kon, ami a legfontosabb teendőkről
tájékoztat.

A szociálisan rászoruló családok
számára az NMHH támogatási prog-
ramot indított, annak érdekében,
hogy senki ne maradjon tévéadás nél-
kül. A hatóság szakemberei eddig
több mint 135 ezer támogatásra jo-
gosult háztartásban szerelték be in-
gyenesen a digitális vételi eszközö-
ket, vagy biztosították a kedvezmé-
nyes előfizetéses csomagokhoz való
hozzáférést. 

A második ütem területén élők
ugyanakkor továbbra is jelezhetik tá-
mogatási igényüket, és az átállás után
még egy hónapig, november 30-ig,
kérhetik a digitális vételi eszközök te-
lepítését. Az NMHH mindenkinek se-
gít az átállásban; folyamatosan bírál-
ja el a kérelmeket, és a jogosultak ház-
tartásaiban az analóg lekapcsolás
után is folytatja a beszereléseket. 

A hatóság továbbra is mûködteti

ingyenesen hívható zöld számát (06-
80-38-39-40) és információs webol-
dalát (www.digitalisatallas.hu). 

Az Antenna Hungária Zrt. több
éves beruházás keretében összesen
25 milliárd forintot költ a digitális
földfelszíni televíziós és rádiós háló-
zatok kiépítésére.

Az AH már eddig is az analóg háló-
zatot meghaladó lakossági lefedettsé-
get biztosított a MinDig TV esetében,
de az eredeti kötelezettségét túltelje-
sítve az NMHH kérésére további 25
átjátszóadót indít, ezzel a digitális te-
lephelyek száma 90-re, míg a lakossá-
gi lefedettség 99%-ra bővül.

A cég felkészülten várja a digitális
átállás utolsó szakaszát, az analóg le-
kapcsolást. Ezt követően az AH az új
kapacitások rendelkezésre állásával
tovább fejleszti a digitális földfelszíni
televíziós szolgáltatásokat és a csa-
tornakínálatot.

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Antenna Hungária Zrt.
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Weöres Sándor születésének 100. év-
fordulója alkalmából Tolna megyében

Nevezni lehet egy Weöres Sándor 
költemény ritmusára írott verssel.
A versenyen korhatár nélkül bárki
részt vehet, a díjazás négy korcso-
portban történik, a zsûri elnöke Rigó
Béla költő, a Kincskereső folyóirat fő-
szerkesztője. A díjazottak könyvjuta-
lomban részesülnek, a győztesekkel kö-
zösen ellátogatunk a Petőfi Irodalmi
Múzeum „A megmozdult szótár – We-
öres Sándor 100 éves” címû kiállítására.
A pályamûveket 3 példányban ki-
nyomtatva kérjük beküldeni, feltün-
tetve az alkotó nevét, életkorát, értesí-
tési címét és iskoláját, valamint a kiin-

dulásul szolgáló Weöres Sándor vers
címét.
Leadási határidő: 2013. november 10.
Cím: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Érdeklődni a 74/312-209-es számon lehet.
Az eredményhirdetésre a Téli Gyer-
mekkönyvhét keretében 2013. dec-
ember 3-án 14.00 órakor kerül sor a
Gyermekkönyvtárban

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Főszerkesztő: Mészáros József 
• A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzői titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. 

• E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • Terjesztés: Kék Bt.
30/213-4373 HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd,

Széchenyi u. 44-46. • Tördelés: Kiss Eszter

Már volt amerikai játékosa - nem is
egy, hanem kettő az Atomerőmű KSC
Szekszárdnak – még Újhelyi Gábor
edzősködése idején, úgy öt-hat évvel
ezelőtt, de az olcsó amerikai duó em-
lékezetünk szerint nem alkotott ma-
radandót.

Az irányító menetközben, a bedobó
pedig a bajnokság végén távozott. Sha-
mika Singleton, a még csak 23 éves
amerikai játékos teljesítményére, beé-
pülésére, bizony kíváncsiak a szurko-
lók. (Ez az elmúlt két fordulóban, a Va-
sas és ZTE NKK ellen, sajnálatos mó-
don, a játékos edzésen összeszedett
combizom-sérülése miatt, elmaradt.)

Magyar Gergely, a KSC Szekszárd ve-
zető edzője nézte ki őt, aki az amerikai
női egyetemi bajnokság úgynevezett C
kategóriájában Texas államban kosár-
labdázott, és anyagi igényei alapján el-
érhető volt a szekszárdi klub számra
„Több okból is örülök érkezésének –
mondta az edző -, maximálisan odateszi

magát az edzéseken, amivel példát szol-
gáltat a többieknek. Az az ame  rikai já-
tékos, aki nem csak a pontszerzésből,
hanem védekezésből is kiveszi részét.
Tudja és ezt sugallja is a játékostársak fe-
lé: nem elég, ha csak hárman vagy né-
gyen csinálják az együttes csapatvéde-
kezés során, ami mindenkinek kötele-
ző. Mindkét belső poszton - a négyes és

az ötös pozícióban
is - megállja a he-
lyét. Minden mecs-
csen, amelyen pá-
lyára lépett, ponte-
rős volt, de sok le-
pattanót is szedett,
ami nagyon fontos
számunkra.

A szimpatiku-
san szerény, víg ke-
délyû amerikai
lány ezzel a sokol-
dalúságával elérte
azt, hogy ezen osz-
tály amerikai egye-

temi bajnoksága négyes döntőjében,
amit egy alkalommal meg is nyert csa-
patával, a torna legértékesebb játéko-
sa lett. Az érvényesülés okán, mint
megannyi fiatal amerikai játékos, ő is
átjött Európába. Ennek első állomása
Magyarország, pontosabban Szek-
szárd. „Nagy izgalommal várom a baj-
nokság kezdetét, remélem meg tudok

felelni a velem kapcsolatos előzetes
várakozásnak, és tudok segíteni a csa-
patnak. Magam is kíváncsian várom,
mire leszek képes profiként Európá-
ban” - mondta harsányan nevetve
Singleton. Tipikus amerikai kosárlab-
dás családból érkezett Texas államból,
merthogy két lánytestvére és bátyja
is versenyszerûen játszik.

Minden rendben körülötte, már
csak az időzóna eltéréshez kell hozzá-
szoknia, mert az még nem teljesen zök-
kenőmentes, így szabadidejét nem
csak a fárasztó edzések miatt tölti al-
vással. Küzd a honvággyal is a színes
bőrû játékos, de azzal, hogy közeleg az
év vége, a hazatérés időszaka, könnyen
úrrá tud lenni az ebbéli lelki terhen. 

Oly gyakran, mint érkezése első he-
tében, már nem gondol annyira haza,
hisz – elmondása szerint - lelki szemei
előtt már a hazai bemutatkozó meccs
szerepel, amire legkésőbb, november
8-án az MTK elleni hazai viadalon min-
den bizonnyal sor kerül. B. Gy.

Sokoldalú fiatal amerikai kosaras érkezett
Singleton Szekszárdon kezdi profi karrierjét

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Gyermekkönyvtára
„Weöres Sándor nyomdokán” címmel

versíró versenyt hirdet
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20 éve tornát rendeznek, az idén emlékfát ültettek
Szekszárdról táplált Drazsen Petrovics kosárlabda kultusz

A sztárdömpingből amit a valamikori
jugoszláv kosárlabda lassan félévszá-
zada felvonultat a sportág számára,
kiemelkedett egy göndörfrizurás srác
- lazaságával, kötélidegzetével, párját
ritkító dobástechnikájával, lenyűgöző
dobásbiztonságával, sajátos egyéni-
ségével. Mindezek mellett, vagy éppen
ennek ellenére, nem volt egoista játé-
kos, képes volt alárendelni magát az
éppen aktuális csapata, vagy éppen a
nagy jugoszláv válogatott érdekeinek.
Ennél kevesebb is elég, például egy
kvízműsorban, hogy a sportban járatos
rögtön rávágja: ő Drazsen Petrovics!

A horvát kosaras-fenomén, triplakirály
tényleg lenyûgöző volt – már 18 évesen
is, a nyolcvanas évek elején. Hála a határ-
közeliségnek, annak, hogy itt Dél-Du-
nántúlon már anno fogható volt a ju-
goszláv tévé, így aztán képben voltunk
Drazsen zsenialitásával kapcsolatosan. 

Ismerjük karrierje állomásait az
1964-es születésû sportolónak: Real
Madrid, Portland, New York Nicks,
közben világ -és európa-bajnoki cím a
jugoszláv válogatottal, klubszinten
BEK, KEK győzelmek a Cibona Zag-
rebbel, és lett volna még hová fejlődnie
pályafutása csúcsán a kosárlabdázás ős-
hazájában, Amerikában, ahol a sors kí-
méletlen rendezőként 2003 június 7-
én, délután öt órakor közbeszólt… Né-
metországban a Nürnberg-München
közötti autópályán, egy közlekedési
balesetben – utasként - életét vesztette.

A kosárlabda Mozartja

A neves horvát sportoló halála rop-
pant megrázta egyik legnagyobb ma-
gyar tisztelőjét, a szekszárdi Harsányi

Máriát, egykori nagyszerû NBI-es já-
tékost, jelenleg kiváló utánpótlás ed-
zőt is: immáron húsz éve emléktornát
rendez Szekszárdon. Öt évvel Drazsen
halála után, 1998-ban felvette a kap-
csolatot a sztárjátékos szüleivel, s azó-
ta minden évben lerója tiszteletét a já-
tékos sírjánál, csapatokat visz Sibe-
nikbe.

Az idén úgy alakult, el tudott jönni
Szekszárdra az édesanya, Biszerka Pet-
rovics, hogy jelenlétével viszonozza az
a sok szép emlékezetes pillanatot, gesz-
tust, ami Harsinak köszönhető fia em-
lékének magyarországi megőrzésé-
ben, a fiatalok számára példaképként
állítva. Elmondása szerint a torna, az
emlékfilm, az ünnepi mûsor mellett ka-
tartikus élmény volt számára a sport-
csarnok melletti területen történt em-
lékfa-ültetés.

– Már nagyon készültem ide Szek-
szárdra, hisz Máriához régóta nagyon
szoros barátság fûz –mondta elöljáró-

an a nagyon elegánsan megjelenő 
Biszerka Petrovics asszony.

– Tudja, ez a látogatás azért nem tör-
ténhetett hamarabb, mert a férjem be-
tegsége miatt nagyon nehezen tudtam
elszakadni otthonról. Már húsz év telt
el, de a fájdalomérzés még mindig lé-
lekgyötrően nyomasztó. Ma is gyakori
látogatója vagyok a fiam sírhelyének.
Az, hogy emlékmúzeumot hozott létre
a fiam egykori klubja, a Cibona Zag-
reb, hogy ide turisták is eljönnek, mi
több elzarándokolnak - nagyon jóleső
érzés. Mi szülők is léptünk ezen a té-
ren: sibeniki házunkat, ahol Drazsen
született, ízléses emlékházzá alakítot-
tuk, amit Mária az első között láthatott.

Az is gyönyörû történet, egyben lé-
lekemelő, hogy Rico Campana olasz
kosárlabda szakíró kezdeményezésé-
vel Olaszországban, kicsinyített vál-
tozatban, lemásolták a zágrábi múze-
umot. Ez a neves újságíró írta le azt -
ami aztán szépen átment a világsaj-

tóban -, hogy Drazsen a „kosárlabda
Mozartja”.

A szülők egyike sem volt kiemelke-
dő sportoló, mindketten atlétizáltak,
de közel sem olyan szinten, ahogy Dra-
zsen kosarazott, ám a céltudatosság, az
elszántság ami fiúkat a tehetsége felis-
merése után már 12-13 éves korában
jellemezte, őket szülőket is lenyûgözte.
Ennek a fanatizmusnak, egyébiránt
egy  véletlen folytán szemtanúja lehe-
tett Harsányi Mária is, aki már nagyon
régen, több mint 30 éve Sibenikben
edzőtáborozott még a Vertetics István-
féle Szekszárdi Dózsa játékosaként.

– Láttam egy tinisrácot, aki egy ki-
merítő kétórás edzés után egyedül ott-
maradt még az edzőteremben. Rádo-
bott a gyûrûre ötszázszor, aztán össze-
sen ezerszer is, amivel lenyûgözött.
Annyira, hogy ottmaradtam egyedül a
teremben, ledöbbenve néztem őt, az is-
meretlent, amint gyakorol – emléke-
zett vissza Harsányi Mária. 

– Nem tágított, óriási elánnal, szen-
vedéllyel dolgozott tovább. Pár év telt
el csak, amikor világsztárként feltûnt a
képernyőn ez a fiú. Számomra ez a sze-
mélyes emlék minduntalan megeleve-
nedett, ahányszor csak játszani láttam.
Az édesanyjától tudom, már kisgyerek
korában elhatározta: Európa legjobb
kosárlabdázója lesz. S ha nem jön a
szörnyû tragédia, állítom: Amerikában
ha alkalmazkodik ahhoz a stílushoz,
olyan magaslatokba is juthatott, mint
Michael Jorden. Ahogy beleáll egy tem-
póba, az maga tökéletesség, stílusta-
nulmány, oktatófilm, egyszóval min-
den. Érdemes megmutatni mindenki-
nek, aki a kosárlabda közelébe kerül.
Különösen nekünk edzőknek, akik
gyerekekkel foglalkozunk. B. Gy.
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November 9-10-én immár 34. alka-
lommal rendezi meg a Szekszárdi Víz-
mű SE a Sipos Márton nemzetközi
úszó emlékversenyt.

Az 1980 óta minden évben megtartott
viadalt az évek során - a sok-sok úszó-
palánta mellett - világhírû úszók és ed-
zők, köztük olimpiai bajnokok is meg-

tisztelték. Élményszámba ment a kez-
detek kezdetén Wladár Sándor, Széchy
Tamás, Darnyi Tamás és Rózsa Nor-
bert, a ’90-es években Egerszegi Krisz-
tina jelenléte. A csúcsot az 1982-es év
jelentette, amikor 328 versenyző küz-
dött a helyezésekért. Igaz, akkor még
háromnapos volt a verseny. Az idei esz-
tendőben Becsej, Trnava, Ada, Zombor

és Zenta részvétele emeli nemzetközi
rangra az eseményt. A hazai klubok kö-
zül az olimpikonokat is felvonultató Pé-
csi VSK, valamint a Pécsi ANK, a Siófok
és a Kalocsa indul nagyobb létszámú
csapattal. Megyénkből a Dombóvári SI,
a Bonyhádi Perczel DSE és a Bonyhádi
USE, valamint a házigazda Szekszárdi
Vízmû SE indulása várható.

A viadal kiemelkedő száma a Sipos
Márton emlékére kiírt 100 méteres fér-
fi mellúszás, melynek címvédője a Víz-
mû SE színeiben versenyző Csirzó
Ádám. A 200m női gyorsúszás ver-
senyszámban Monostori Pálra, a Víz-
mû SE 2003-ban elhunyt vezetőedző-
jére emlékeznek.

-fl-

Sipos Márton nemzetközi úszóverseny

Biszerka Petrovics, (középen) a világsztár horvát kosaras először

vett részt a szekszárdi emléktornán.
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A lehetetlen kezdési időpont ellenére
(hétköznap, 12.30, ráadásul élő tévé-
közvetítés) bizony szép számmal je-
lentek meg a Szekszárd-Fradi Magyar
Kupa meccsen a városi  stadionban.
A hivatalos közlés szerint 2650-en vol-
tunk, de látva a teljesen megtelt ülő-
helyi lelátórészt, a szemközti beton-
karéjon a félházat, megeshet, hogy
háromezer is bőven megvolt. Ezúttal
a hazai gyakorlattól eltérően, még alá
is becsülték a nézőszámot a szurko-
lóhiánytól egyébként nagyon szenve-
dő magyar futballban.

Az, hogy Szekszárdon élénk érdeklő-
dés követte ezt az eleve esélyegyenlőt-
len találkozót, abban a Ferencváros ide-
haza örökérvényû vonzerejének, és an-
nak, hogy Szekszárdon tétmérkőzésen
igen ritkán lép pályára hazai viszony-

latban nagycsapat - meghatározó sze-
repe volt.

A fővárosi zöld-fehéreknek illett a le-
hető legkomolyabban venni a meccset
– azok után, hogy az elmúlt négy for-
dulóban, az Újpest elleni 3-1-re meg-
nyert meccs után, magyar szinten is
szétesőnek titulálható focit produkál-
va, egy-egy pontocskát megmentve
bukdácsolgatnak az OTP- Ligának ne-
vezett NB I-ben. 

A megszállott, roppant szimpatikus
holland tréner, a Fradit tavaly óta nö-
vekedési pályára állító Ricardo Moniz
körül is megfagyott volna a levegő, ha
Szekszárdon baj van. Ha esetleg kiesne
a kupából egy NB III-as, hozzájuk ké-
pest amatőrnek számító kiscsapat el-
len. Ilyen tőlünk nyugatabbra is meg-
meg esik a kupasorozatok sajátosságá-
ból adódóan a gigászokkal is, amikor

egy esélytelen, a közönségtől ûzött
együttes „életem és vérem” címszó
alatt Arany János Toldijának virtusával
lép pályára.

Ebbe a képbe a kedden látott Tolle
UFC Szekszárd – sajnos – nem volt be-
illeszthető. Kaptak a srácok a fegyel-
mezetten – egyébként zavartalanul-
passzolgató Ferencvárostól egy 10-est.

Ez még azzal együtt is rosszul hang-
zik, hogy a mieinkből a 31. percben
Szilas játékvezető kiállította a Fradi-
ikon Bödét a büntetőterületen belül le-
birkózó Ranga Mátét, s a zöld-fehérek
11-esből növelték 3-0-ra az előnyüket.
(Az ítélet jogossága erőteljesen meg-
kérdőjelezhető volt, lévén, hogy Fradi-
csatár ezt megelőzően , a videófelvétel
is erről tanúskodott, szabályba ütköző
módon hozta magát helyzetbe. Még ez
a fránya bíró is keresztbe tett a kiscsa-

patnak…)
Az emberhátránytól nem kellett vol-

na annyira áldozati báránnyá válni,
mint amennyire tette a szekszárdi csa-
pat a második félidőben. Legalább
azok tették volna ki szívüket-lelküket
ekkora nyilvánosság előtt, akiknek ma-
gasabb osztályú terveik is vannak a fut-
ballban.

Az a közel ezer, zöldbe öltözött, zöm-
mel fővárosi, kulturált szurkolást be-
mutató fradista jól elvolt, mi sem pa-
naszkodtunk nagyon, elvégre öt-hat
percenként gólokat láttunk. Amiből
egy-egy tétmeccsen – még ha két osz-
tálynyi különbség is van a felek között
- ritkán van ennyi. 

Egy biztos: ha mindkét csapat elbu-
kik a hétvégi bajnokin, nem hivatkoz-
hatnak arra, hogy hétközben ájulásig
kihajtották magukat! B. Gy.
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Egy sima tízest hintett a Fradi
A kiscsapatból hiányzott a virtus

Év végi szekszárdi küzdősport-gála (Fighters Nights)
Halász Gábor egy kongói bunyóssal meccsel

Jövő szombaton (november 9, szom-
bat) nyílik a „pofonláda”. Újra küz-
dősport gálát rendez a városi sport-
csarnokban az Unio Boksz Team Szek-
szárd. Nyilván a főattrakció a profi
boksz. 

A közönség várja a helyi versenyzők
ringbe lépését, így most is fellép, a
szekszárdi klub prominense, a cirkáló-
súlyban a magyar mezőny egyik legki-
válóbb versenyzője, Halász Gábor, aki
sajnálattal közölte, hogy a pénzhiány
miatt nem áll módjukban megvédeni
az IBO-nál az elmúlt évben megszer-
zett nemzetközi bajnoki címét, övét
megvédeni. „Már másodszor kénysze-
rülök erre, mert  nincs meg az  a cirka
ötmillió forint, ami egy ilyen címvédő
gála megrendezéséhez kell, így visz-
szadtuk ezt az övet is” – mondta szo-
morúan az ökölvívó a napokban.

Halász Gábor így is az est főmérkő-
zést vívja majd – mégpedig egy isme-
retlen afrikai, egész pontosan kongói
srác ellen, aki vállalta a meccset, és alap-
vetően Gábor számára is ismeretlen,
mert csak egy menetben látta őt vide-
ón bokszolni. Ebből arra a következte-
tésre jutott, hogy a srác az ő vívó stílu-

sától mereven eltérő, amolyan vagány-
kodó ütőgép harcmodorú. „Meg kell
oldanom ezt a feladatot is, hiszen tő-
lem mindenki győzelmet vár itthon, jó-
magam is. Remélem, előbb-utóbb meg-
mérkőzhetek a hivatalos magyar cir-
kálósúlyú bajnokkal, a Rácz Félix irá-
nyította Ferrobox istálló versenyzőjé-
vel, Nagy Sándorral, akinél jobb bu-
nyósnak tartom magam.

A nehézsúlyban Novák György ,
szintén felhozó meccsen egy szlovák
ellenfelet kap, lesz egy szekszárdi pro-
fi debütáns, Ambrus Gábor személyé-
ben, aki eddig az amatőrök között ver-
senyzett. A thai boxosok közül a figye-
lem központjába Bonifert Bálint mér-
kőzése lesz az érdeklődés középpont-
jába, s minden bizonnyal a ketrecharc
(MMA) is ugyanúgy lázba hozza a kö-
zönséget, mint azt az elmúlt gálákon
megszokhattuk. Itt annak a Vass Krisz-
tiánnak szoríthatunk újra, aki a profi
boxmeccseken és az MMA-ban is meg-
kedvelt a helyi közönség. Harmadik
profi meccsét vívja a kubai származá-
sú, de itt élő, az Unio Boksz Teamhez
tartozó kubai származású Tores Marin
Ericles, akinek a fővárosi Szekeres Nor-
bert lesz az ellenfele. B. Gy.

A Fighters Nigts (Harcosok Éjszakája Küzdősport gála,
november 9-én 17 órakor kezdődik

a városi sportcsarnokban. 

14_14.qxd  2013.10.30.  19:59  Page 1



2013. november 3. 15MOZAIK

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpont később kerül kijelölésre.
Polgármesteri Hivatal I. em., polgár-
mesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iro-
da

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 19. (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
November 7. (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 órá-
ig
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   
Baka István Általános Iskola
Bejelentkezés a 30/551-4653-es
számon.

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda

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
Szekszárd, 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.

NOVEMBER 01-02. 15 ÓRAKOR, 2D
NOVEMBER 01-02. 17 ÓRAKOR, 3D
NOVEMBER 04-06. 17 ÓRAKOR 3 D
TURBO (TURBO)
Színes szinkronizált amerikai animá-
ciós családi film 
6 éven felülieknek, 96 perc

NOVEMBER 01-02. ÉS 04-06. 19 ÓRAKOR
LAST VEGAS (LAST VEGAS)
Színes szinkronizált amerikai vígjáték
2D, 12 éven felülieknek

NOVEMBER 07-09. ÉS 11-13. 17 ÓRA-
KOR, PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 15
ÓRAKOR IS
KHUMBA (KHUMBA)
Színes szinkronizált dél-afrikai animá-
ciós film
3D, 6 éven felülieknek, 85 perc

NOVEMBER 07-09. ÉS 11-13. 19 ÓRAKOR
SZUPERCELLA (ESCAPE PLAN)
Színes szinkronizált amerikai akció-
film 2D, 16 éven felülieknek

Az Agóra Mozi novemberi műsora– A Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör Vezetősége értesíti a ta-
gokat és minden érdeklődőt, hogy a nagy
sikerre való tekintettel 2013. november 5-
én,kedden, reggel 7 órától 12 óráig újra
KEDVEZMÉNYES VÁSÁR lesz a Szent
István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69-
71). A vásáron az alábbi termékeket le-
het vásárolni: alma, burgonya, dió, fok-
hagyma, méz, törött fûszerpaprika
(idei), vöröshagyma. További informá-
ció, illetve előjegyzés: Horváth Jánosné,
Edit, tel: 313-175 vagy 20/52-46-820, 
horvathne.edit@citromail.hu.

– Az elmúlt évhez hasonlóan már
nagyban megkezdődött az idei adven-
ti időszak előkészítése, szervezése. 

A Mentálhigiénés Mûhely ebben az
évben is december 6-22. között „Élő
szeretetet embertársainknak”címmel
a Garay téren a karácsonyfa tövében
naponta 17 órától szabadtéri kará-
csonyi mûsorokat szervez a Szek-
szárdi Karácsonyváró társrendezvé-
nyeként.

Hívjuk és várjuk mindazok jelent-
kezését, akik mûvészeti bemutatókkal,
karitatív – jótékonysági programok-
kal, kézmûves foglalkozásokkal, ön-
kéntes munkával stb…. szeretnék meg-
örvendeztetni embertársaikat a kará-
csonyra készülődés időszakában. 

Keressük és várjuk azon támogatók
jelentkezését is, akik adományaikkal
tennék lehetővé, hogy a legszerényebb
jövedelmûek számára is varázsoljunk
karácsonyi hangulatot a téren. 

A program időben történő összeál-
lítása, miatt kérjük mindazokat, akik
csatlakozni kívánnak a felhívásunk-
hoz, hogy 2013. november10-ig jelez-
zék szándékukat a Mentálhigiénés Mû-
helynek (Szent István tér 10.,földszint)
a 74/511-721, 511-722, 06/20/353-
4366 telefonszámokon, illetve az men-
talmuhely@gmail.com e-mail címen.

A Mikulás zsákjába szánt adomá-
nyokkal folyamatosan lehet jelentkez-
ni a helyszínen is.

Pócs Margit, A Mentálhigiénés Mû-
hely elnöke, A Magyar Kultúra Lovag-
ja, 20/473-0644.

– A Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör Vezetősége értesíti
a tagokat és minden érdeklődőt, hogy
2013. november 3-án, vasárnap dél-
után 3 órakor HALOTTAK NAPI MEG-
EMLÉKEZÉST tartunk a Szent István
Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).
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