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DECEMBER 8. VASÁRNAP:
– „Karácsonyi Mozgás Percek” Asztalos Adri-

enn vezetésével (Szekszárdi FITT Fiatalok SE

For FITT Szakosztálya).

– „Fehér Szakállú” - Télapó mûsor gyerekeknek

a Tücsök Zenés Színpad előadásában.

DECEMBER 9. HÉTFŐ:
– „Comenius Karácsony” a Comenius Általá-

nos Iskola verses- zenés összeállítása.

– „Karácsony ünnepén” zenés mûsor a Szek-

szárdi I. Béla Gimnázium zenekara előadá-

sában.

– „Karácsonyi hangvarázs” - énekel Kovács

Gergő.

– A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgató-

ság 3. sz. Gyermekotthona lakóinak ünnepi

mûsora.

DECEMBER 10. KEDD: 
– A Szekszárdi Baka István Általános Iskola ze-

nés-verses adventi mûsora.

– „Szép fenyő” – a Platán Nyugdíjas Klub ének-

karának és szólistájának előadása.

– „Világgá maradok- Dönciversek és mesék”

Dicső Zsolt szerző előadásában.

„Kreatív Karácsony” kézmûves foglalkozás

az Eszterlánc Alapítvány - Városi Bölcsőde ve-

zetésével 17.00-19.00 óráig.

DECEMBER 11. SZERDA:
– „Karácsonyi Mozgás Percek” Müller Ágnes

vezetésével (Szekszárdi FITT Fiatalok SE For

FITT Szakosztálya).

– Karácsonyi dalokat ad elő a Dusnoki Horvát

Kulturális Egyesület.

– „Karácsonyköszöntő” verssel, zenével a „Se-

gíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetûekért Ala-

pítvány előadásában.

– Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemze-

tiségi Néptáncegyüttes mûsora.

– „Kreatív Karácsony” kézmûves foglalkozás

az Eszterlánc Alapítvány - Városi Bölcsőde

vezetésével 17.00-19.00 óráig.

DECEMBER 12. CSÜTÖRTÖK:
– „Kerekítő - Babatorna” és „Zenés Vitamin-

torna” a Csiga-Biga Mozgás- és Képességfej-

lesztő Alapítvány bemutatásában.

– Karácsonyi válogatás bukovinai székely nép-

dalok feldolgozásából a Bukovinai Székelyek

Szekszárdi Egyesülete előadásában.

– Adventi dalokat énekel a „Mondschein” Szek-

szárdi Német Nemzetiségi Kórus.

– „Szólj csengő” a Tücsök Zenés Színpad kon-

certje.

„Kreatív Karácsony” kézmûves foglalkozás

az Eszterlánc Alapítvány - Városi Bölcsőde ve-

zetésével 17.00-19.00 óráig.

A Helen Doron Nyelviskola angol nyelvû ka-

rácsonyi játszóháza és Kutyás Játszóház -Is-

merkedés a Csiga-Biga Alapítvány terápiás

kutyáival 17.00-19.00 óráig.

DECEMBER 13. PÉNTEK: 
– „Didergő Király” zenés pantomim a Kadarka

utcai óvoda előadásában.

– Karácsonyi dalokat ad elő a Szekszárdi Die-

nes Valéria Általános Iskola énekkara.

– „Táncos Karácsonyváró a Szekszárdi Moz-

gásmûvészeti Stúdióval”.

– „Karácsonyi hangvarázs” - énekel Kovács Gergő.

„Kutyás karácsony” - Kutyák simogatása,

játék és labdázás kutyákkal, állatos arcfes-

tés gyerekeknek, ismerkedés a Kutyamen-

hely Szekszárd (Tolna Megyei Állat- és Ter-

mészetvédő Alapítvány) munkájával, tár-

gyi adományok fogadása 17.00-19.00 óráig.

Adventi Találkozás Deccsel

– „Adventi énekek”, énekel a decsi Hagyomá-

nyőrző Egyesület Férfi Kórusa.

– „Sárközi dalok”a decsi Gyöngyösbokréta Ha-

gyományőrző Egyesület előadásában.

DECEMBER 14. SZOMBAT:
– „Karácsonyi Mozgás Percek” az Iberican

Táncegyesület előadásában.

– „Szólj csengő” a Tücsök Zenés Színpad kon-

certje.

– A Szekszárdi Református Egyházközség sze-

retetmûsora.

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

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

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

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

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

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

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

„Élő szeretet embertársainknak!” a Mentálhigiénés Mûhely szervezésében
2013. december 08-22-ig naponta 17.00 órától

Szépítsük Együtt Szekszárdot!
Idén közel hatvanan nyerték el az emléktáblát

Babits programok
december

November 21-én, csütörtök este is-
mét megrendezésre került a Tiszta,
rendezett, virágos porta díjkiosztó
rendezvény, immár 4. alkalommal.
A Szépítsük együtt Szekszárdot!
mozgalom azok munkáját értékeli
évről évre, akik saját költségükön vi-
rágdíszeikkel teszik barátságosabbá
Szekszárd látképét. 

Több kategóriát értékeltünk 5 tagú
zsûrinkkel. Családi házak- , társashá-
zak előkertjét, erkélyeket, intézmé-
nyeket, cégek telephelyét és tanyákat
tekintettünk meg. Idén közel 60-an
kaptak emléktáblát, hogy büszkén hir-
dethessék elismerésre méltó munká-
jukat. 

Kiemelt díjazottak voltak: 

– családi ház kategóriában: Tancsáné
Ágh Piroska - Akácfa u. 5., Farkas Fe-
rencné - Vincellér u. 32., Heimann
Ágnes - Dózsa Gy. u., 

– társasház kategóriában: Endrődiné
Kiss Margit Irma, Selmeci Sándorné
- Wossinsky ltp. 33., Pócsi László Bé-
láné - Wossinsky ltp. 34., Schwarz
Margit - Jókai u. 10., 

– erkély kategóriában: Bálint Margit -
Perczel u. 3., intézmény kategóriá-
ban: Wunderland Óvoda, 

– cég kategóriában: Heimann Borá-
szat, Sz+C, Oktel Kft., 

– tanya kategóriában: Kelemen László
János - Bödő tető. 

Köszönjük, hogy idén is sokan nevez-
tek „házi versenyünkre”, a Babits Mi-
hály Kulturális Központnak a hely-
színt, a Polgármesteri Hivatalnak és az
Alisca Terra Kft.-nek a díjakat és gra-
tulálunk a nyerteseknek!

DECEMBER 9., HÉTFŐ 18.00 ÓRA – AGÓ-
RA RENDEZVÉNYTEREM
Komponálta Hulin István – a Szekszárd
Jazz Quartet koncertje. Előadók: Szek-
szárd Jazz Quartet: Márkus József- vib-
rafon (vendégmûvész, Székesfehér-
vár), Matók Ákos- tenorsaxofon (állan-
dó vendégmûvész), Béres János- basz-
szusgitár, Soponyai József- dob,  Hulin
István- zongora, Orbán György- kon-
feransz. Jegyár: 1000 Ft.

DECEMBER 10.,KEDD 18.00 ÓRA AGÓ-
RA MŰVÉSZETEK HÁZA
Adventi Hangulatban- Zeneiskolai Ta-
nárok Karácsonyi koncertje. Közre-
mûködnek: Ágostonné Béres Korné-
lia (fuvola), Árvay Balázs (trombita),
Authné Fuchs Márta (brácsa), Deákné
Lászlók Éva (gitár), Erősné Máté Éva
(zongora). Kovács Zsolt (trombita), Lá-
nyi Péter (zongora), Lozsányi Tamás
(orgona), Müller Beáta (ének), Papp
Máté (klarinét), Streicher-Szabó Dóra
Karola (hegedû), Szily Lajos (trombi-

ta), Színé Köntös Hedvig (cselló), Tóth
Mónika (gitár), Töttös-Erős Edina (fu-
vola). Mûsorvezető: Orbán György elő-
adómûvész.
Jegyár: 1000 Ft. 
Nyugdíjasoknak és diákoknak: 500 Ft.

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK 19.00
ÓRA- AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
A Filharmónia Nonprofit Kft és a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ ko-
molyzenei bérletsorozata. „Nyitva lá-
tám mennyeknek kapuját”. Közremû-
ködnek: Sebestyén Márta - ének, And-
rejszki Judit - csembaló, Szent Efrém
Férfikar.

DECEMBER 14.,SZOMBAT 19.00 ÓRA
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM 
Fenyő Miklós koncert 2013-ban Szek-
szárdon sem lesz „Fenyő nélkül Kará-
csony”.  A legnagyobb magyar jampi
ismét bebizonyítja, hogy a Rock and
Roll örök! 
Jegyár: 3500 Ft.
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Tolle – igenis, sajtból van a Hold

Az immár hat évtizedes múltra vissza-
tekintő társaság azon kevesek egyike a
tejipari szegmensben, amely mind a
mai napig száz százalékos magyar tu-
lajdonban maradt. Koller Attila vezér-
igazgató – aki édesapjától vette át a vál-
lalat irányítását – hiszi, hogy a kiváló
minőségû, kizárólag magyar tehené-
szetekből származó tej felhasználásá-
val készült, Tolle márkanév alatt forga-
lomba hozott termékek jobbá teszik a
fogyasztók mindennapjait és hozzájá-
rulnak a változatos és egészséges táp-
lálkozáshoz. Fejlesztéseiket is ezek jegy-
ében valósították meg...

– Az európai uniós csatlakozás óta
folyamatosan csökken a tejtermelés
és -feldolgozás hazánkban, 2004 óta
mintegy 350 millió literrel – avat be
az iparág helyzetébe Koller Attila ve-
zérigazgató. 

– A magyar piacot elárasztották az ol-
csó, ám gyakran gyenge minőségû im-
port termékek, amelyek zöme ÁFA-csa-
ló hálózatokon keresztül érkezik ha-
zánkba. Úgy 20-25 százalékkal zsugo-
rodott a belföldi kereslet, így több
olyan külföldi tulajdonos is cége bezá-
rása mellett döntött, aki a privatizáció
időszakában nem termelőegységet, ha-
nem piacot vett.

Az ágazatban tapasztalható recesszió
ellenére a Tolnatej Zrt. igen dinamikus
fejlődésen ment keresztül az elmúlt
években. A közel félezer munkavállaló-
jával a legnagyobb szekszárdi foglalkoz-
tatónak számító társaság 26 milliárd fo-
rintos éves árbevételt realizált, és min-
tegy 130 millió forint iparûzési adó be-
fizetésével gyarapította a városkasszát.

– Az elmúlt három esztendőben har-
madával, 125-ről mintegy 170 millió li-

terre növeltük az évente feldolgozott
tej mennyiségét, s ezzel a Sole-Mizo és
az Alföldi Tej mellett a hazai piac har-
madik legnagyobb vállalkozása a Tol-
natej Zrt. – folytatja Koller Attila. 

– A félkeménysajtok terén piacve-
zetők vagyunk, 11 ezer tonnát gyár-
tunk évente, de 45 milliós darabszám-
mal a dobozos tejek „versenyében”
sem kell szégyenkeznünk. Hogy ter-
mékeink a megszokott Tolle-minőség-
ben kerüljenek az üzletek polcaira, a te-
jet csak ellenőrzött, hazai tehenésze-
tekből szerezzük be. Kilenc megye 120
termelőjétől vásárolunk. Akad gazda,
akinek a tehenei 150 liter tejet adnak,
és olyan partnerünk is, akitől 35 ezer
litert hozunk el naponta.

A tartálykocsikban naponta 450
ezer liter tej érkezik a Tolnatej Zrt. Ke-
selyûsi úti telephelyére, ahol aztán do-
bozos tejet és kakaót, sajtokat, sajtkré-
meket, vajat és vajkrémeket, túrót, tej-
fölt és kefirt állítanak elő. És még vala-
mit: az úgynevezett porított készítmé-
nyek a termékpaletta speciális terüle-
tét képviselik.

– A tej és a sajtgyártás melléktermé-
keként keletkező savó víztartalmának
eltávolítása után előállított tejpor és sa-
vópor egy korszerû, porlasztásos szá-
rítási eljárásnak köszönhetően meg-
őrzi értékes tápanyagait és vitamin-
tartalmát – avat be a technológiába a
vezérigazgató. 

– Ezt a hosszan eltartható alapanya-
got az élelmiszeripar különböző terü-
letein, így például az édesiparban hasz-
nálják széles körben. E termék speciá-
lis változata a DWP90, vagyis a 90 szá-
zalékban ásványisó-mentesített (demi-
neralizált) savópor, amely csecsemő-
tápszerek egészséges összetevője. A
DWP legnagyobb felvevőpiaca Ázsia,
ezen belül is Kína. 

Az elmúlt esztendőben végrehajtott
2 milliárd forintos fejlesztésnek kö-
szönhetően immár évi 90 millió liter
tejsavó minél több hozzáadott értéket
tartalmazó feldolgozása vált lehetővé. A
jelentős, saját erőből megvalósított be-
ruházás mellett mintegy 500 milliót
költöttünk meglévő gépparkunk fel-
újítására, és végrehajtottunk egy ko-
moly energia-racionalizálást is, amely
éves szinten közel 100 milliós megta-
karítást eredményez.

Az egészségtudatos táplálkozást ke-
resők már jól ismerik a Tolle csökken-
tet zsírtartalmú sajtjait. Újdonság a Vi-
tál Tej, amely kalciummal, magnézi-
ummal, folsavval és vitaminokkal dú-
sítva járul hozzá a szív- és érrendszeri
betegségek, a csontritkulás vagy a fog-
szuvasodás megelőzéséhez. A Tolnatej
Zrt. azonban nem csak termékeivel, de
társadalmi szerepvállalásával is az
egészséges életmód hirdetője. A cég
hosszú éveken át nevére vette a városi
gyermeknapot, és mind a mai napig a
szekszárdi nagyrendezvények kiemelt
támogatója. A társaság a sportba, az
utánpótlás nevelésbe „fektetett”…

– Jó lehetőségnek gondolom, hogy a
társasági adó bizonyos részét visszafor-
gatják a sportba – folytatja Koller Attila. 

– A KSC Szekszárdnál és a Tolle UFC
Szekszárdnál sok gyerek sportol, és ma-
gas színvonalú szakmai munka folyik.
Ezt elismerve társaságunk 40-45 millió
forinttal támogatja a két klubot, és még
a TAO-s pénzek lehívásához szükséges
önerő előteremtésében is segít. Fon-
tosnak tartom ugyanis a mindennapos
testmozgást, azt, hogy fejlődjön a gye-
rekek küzdeni tudása, akaratereje, tud-
jon csapatban gondolkodni, egyszóval
egészséges tagja lehessen a közösség-
nek. A versenysport mellett az amatőr
sporteseményeket is támogatjuk, így
például az immár országosan is ismert
Borvidék Félmaratont, amelynek 2014-
ben fővédnöke leszek.

S hogy milyen jövő előtt áll a Tolna-
tej Zrt.? Koller Attila szerint a tulajdo-
nosok célja, hogy még hosszú éveken
át mûködjön a tejfeldolgozó. A hitelek
nélkül gazdálkodó, a fejlesztéseket saját
erőből és pályázati támogatásokból
megvalósító társaságnál bizakodásra
adhat okot az elsősorban az ázsiai tér-
ség generálta világpiaci növekedés. A
vezérigazgató, aki feleségével, a cégnél
marketingvezetőként dolgozó Tóth
Mónikával két lányt nevel – Valika 13,
míg Mónika 10 éves – alapvetően de-
rûlátó jövőképére egyetlen dolog vet
árnyat: félti a tejipari szakemberkép-
zést az átszervezések miatt. Pedig az
egykor megálmodott család-egészség-
innováció koncepció mentén építkező
szekszárdi vállalatnál a jövőben is elkél
majd a magasan kvalifikált munkaerő.

- fl -
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A feldolgozott tej mennyisége alapján a hazai piac harmadik legerősebb sze-
replője, az ország legnagyobb félkeménysajt-gyártója, Szekszárd legtöbb mun-
kavállalót foglalkoztató termelőegysége a Tolnatej Zrt., amely az innovációban
is élen jár. Csak tavaly 2,5 milliárd forintot fordítottak beruházásra, fejlesztés-
re – mindezt hitelek nélkül.
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Egy jó könyv, vagy szép lemez nincs
olyan, mint egy Szily Géza festmény –
jellemezte a 75 éves, jó egészségnek
örvendő Munkácsy-díjas festő kiállí-
tását fia, Szily László író, újságíró, aki
november 29-én, édesapja kiállítás-
megnyitóján, a Wosinszky Mór Megyei
Múzeum folyosóján akként jellemez-
te annak alkotásait, hogy azok ,,funk-
cionálisan olyanok, mint egy ajtó,
amelyen belépve a félreértések ha-
tárvidékére tévedünk – ez a ,,Szily-
trükk lényege”- hallhattuk a méltatott
fiától. 

S, hogy miért éppen a megyei mú-
zeum ad otthont a sejtelmes Szily-ké-
peknek? Erre dr. Ódor János főigazga-
tó adott választ, hiszen kiderült, az in-
tézmény munkatársai már a tavalyi év-
ben eldöntötték, olyan alkotók mûvei-
ből rendeznek időszaki kiállításokat,
akik valamilyen módon Tolna megyé-
hez kötődnek. Szily Tolnán születet, így
a meghívás kézenfekvő volt.

Jó napot, jó bambulást! – üdvözölte
a kiállításra látogatókat Szily László. S,
hogy miért imígyen köszöntötte apja
mûvészetének kedvelőit az utód?  Szily
Géza, – fia szerint – a ,,bambulás fes-
tője, akinek képeit nézegetve az em-
ber hasonló állapotba kerül, mintha so-
káig kifelé bámulna a vonatablakon, a
semmibe meredve” – imígyen foglalta

össze édesapja festményeinek képi ha-
tását, majd arról is beszélt, Szily ennél-
fogva ,,garantáltan mûködő átjáró”,
amelyen belépve a néző legszemélye-
sebb álmai, vágyai törnek elő. Szilyről
kiderült, festményein életének fontos
színtereiről, így Tolnáról, Szekszárdról,

Kölesdről, Alsótengelicről ,,egy rakás
motívumot”ismerhetünk fel, amely
mûvek kapcsán láthatóan jó érzés töl-
ti el a helyieket, ha viszontláthatják a
tolnai tájakat – beszélt Szily László, ap-
ja kiállításának megnyitóján a kötődé-
sekről. 

Az újságíró felhívta a figyelmet arra
is, a képek tökéletesen élvezhetők a nél-
kül, hogy megkérdeznénk, mire is gon-
dolt a mester. A megnyitót a festmé-
nyek megtekintésén kívül Környei
Miklós és Környei Attila gitárjátéka tet-
te még hangulatosabbá, a mûvészet-
kedvelőket a kiállítás megtekintését kö-
vetően pedig egy pohár bor, pogácsa és
persze felhőtlen beszélgetés várta a mû-
vésszel a múzeum könyvtártermében. 

A megyei múzeumban megtekint-
hető izgalmas kiállítást a mûvész válo-
gatása alapján Lovas Csilla irodalom-
történész-muzeológus tervezte meg. 

Gy. L.

„...garantáltan átjárók”
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Dr. Felföldi Ferenc mellett több helyi vállalkozás is a Prima-kitüntetettek között

Az év végének közeledtét, a számve-
tést, az értékek, a köztiszteletben ál-
ló emberek nem szokványos elisme-
rését fémjelzi a megyei Prima-díjak
november végi, tolnai díjkiosztója,
amit a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének megyei szer-
vezete rendez 2005 óta. A rangos kö-
zéleti esemény mintegy helyi leképe-
zése a december 6-ai, a Művészetek
Palotájában zajló nagy Prima-Primis-
sima ünnepségnek.

A megyei díjkiosztó gálának az idén a
Garay János Gimnázium díszterme
adott otthont november 20-án. Örven-
detes módon a három díjazott közül az

egyik, dr. Felföldi Ferenc belgyógyász
szakorvos személyében (magyar tudo-
mány kategória) teljes mértékben Szek-
szárdhoz köthető. Dr. Felföldi Ferenc
1996 óta a szekszárdi Balassa János Me-
gyei Kórház orvosa, majd szakorvosa,
később (a mai napig) a kettes belgyó-
gyászat osztályvezető főorvosa. Szakte-
rülete a gasztroenterológia. A bölcskei
származású főorvos szakmai ambíciót
ki tudja elégíteni a szekszárdi kórház-
ban, miután végezhet egyszerûbb esz-
közös (invazív) beavatkozásokat és en-
doszkópos mûtéteket egyaránt. 

Mindamellett, hogy az osztály mun-
káját irányítja, nagyon sok időt tölt el a
betegek között. Empátiájának hírét vi-
szik az osztályon megfordult betegek,
akik közül néhányan a főorvosról ké-
szült, az ünnepségen bejátszásra került
rövidfilmben is őszinte örömmel és tisz-
telettel szólaltak meg. Felföldi doktor
amondó, hogy szakmai előmenetelében,
illetve elkötelezettségének kialakulásá-
ban fontos szerepet játszott a szekszár-
di kórház országosan is híressé vált egy-
kori osztályvezető főorvosa, a gasztro-
enterológia professzora, dr. Simon Lász-
ló – akivel máig tartja a kapcsolatot. A je-
les utód is végez kutatómunkát, mint
megtudtuk: a lassan már népbetegség-
nek számító refluxra szakosodott.

Akár életmûdíjként is felfogható a
magyar képzőmûvészet kategóriában

az idén kiadott megyei Prima-díj. Bir-
tokosa ezer szállal kötődik a megye-
székhelyhez, noha decsiségére, illetve
sárközi származására felettébb büszke,
sokoldalú mûvészi tevékenysége e nép-
rajzilag gazdag tájegységben gyöke-
redzik. Decsi Kiss János nevéről kötél-
ből készített kompozíciók, ilyen és eh-
hez hasonlatos képzőmûvészeti alko-
tások, versek, elbeszélések, nagy át-
éléssel megírt napilapos riportok jut-
hatnak a környékbéliek eszébe. Mûvé-
szetszeretete és mûpártolása a Szálkai
Mûvészi Telep megalkotásában teste-
sült meg, amibe, ahogy mondani szo-
kás, apait-anyait erőn felül beleadott. A
már hatvanas éveiben járó, de még
mindig Janinak szólított, a közjót egyé-
biránt egész lényével megtestesítő dí-
jazott köszönőbeszédében diszkréten
fölfelé nézett és mutatott… Azért, hogy
megköszönje a Teremtőnek, hogy
megadta neki azt, hogy képes volt sok
minden szépet és jót megragadni, s azt
a mûvészetek formanyelvén keresztül
közkinccsé tenni.

A harmadik díjazott a paksi Gárdai
György volt, aki a hazai nyári zenei fesz-
tiválok kategóriájában maradandót al-
kotott a Gastroblues Fesztivál meg-
szervezésével. 

Az igényes könnyûzenében és an-
nak sok mûfajában járatos Gárdait
„helyzetbe hozták” a paksi gazdasági

potentátok anno, s immáron két évti-
zede hüledezik a szakma, mert tucatnyi
olyan név, világhíresség fordult meg és
lépett fel az ESZI-csarnokában, akik
más szervezők számára elérhetetlenek,
megközelíthetetlenek voltak.

A VOSZ megyei gáláján házon belü-
li elismerésekre is sor kerül minden
évben: az idén három sikeres vállalko-
zást terjesztettek föl az országos Év Vál-
lalkozója kitüntetésre. Nem volt köz-
tük szekszárdi székhelyû, itt tevékeny-
kedő vállalkozás, ám megjegyzendő: a
tolnai Alimentál Kft., vagyis Hámori At-
tiláék a vendéglátásban, rendezvények,
események megszervezésében Szek-
szárdon is közmegelégedésre tény-
kedve folyamatosan jelen vannak. 

A megyei Év Vállalkozója kategóriá-
ban viszont két szekszárdi cég is elis-
merésben részesült. Az egyik a Bomba
Gábor ügyvezető nevével fémjelezett
Client-Soft Számítástechnikai Bt.,
amely 1996 óta van jelen a szoftverfej-
lesztés és hálózatüzemeltetés területén,
s a kis- és mikrovállalkozások kiszolgá-
lásában is jeleskednek. Az Erste Bank
különdíját pedig az automata kapuk,
videomegfigyelők, komplett belépte-
tőrendszerek telepítésével nevet szer-
ző Oktel Elektronikai Terméket Gyár-
tó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
kapta. A díjat a két ügyvezető, Árki
László és Antal Gyula vették át. B. Gy.
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Aranypáva a Mondschein-nek

A „Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület meghí-
vást kapott a KÓTA (Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége) Német Nemzetiségi Dal-
körök, Énekkarok Országos Fesztivál-
jára, amelyre 2013. november 09-én
került sor Tatabánya-Felsőgallán.

A szorgalmas munka, gyakorlás után

úgy gondoltuk, hogy megmérettetjük
magunkat. Kórusvezetőnk, Molnár
Márta, szép és igényes dalcsokrot állí-
tott össze. Dalaink mind dallamukban,
mind hangulatukban, mind témájuk-
ban változatosak voltak. Harmonikása-
ink, Keller Antal és Dobó Péter igé-
nyesen és átéléssel kísértek bennün-
ket. Csodálatosan szólt együtt a tangó-
harmonika és a gombosharmonika.

A minősítés rendszer ezen a Fesztivá-
lon: KÓTA Országos Minősítési szint volt.

Elérhető fokozatok: bonz - ezüst -
arany – Aranypáva.

A zsûri tagjait a KÓTA Nemzetiségi-
és Népzenei Bizottsága delegálta. A
zsûri elnöke dr. Alföldy-Boruss István,
a Magyar Rádió Zenei Együttesének
nyugdíjas igazgatója, tagjai pedig Tóth

András és Döbrössy János voltak.
Az eredményhirdetés során először

az egyes minősítések feltételeit ismer-
tették, majd az oklevelek kiosztása kö-
vetkezett. Az országos minősítésen
részt vett együttesek közül több ezüst és
arany fokozat talált gazdára. A „Monds-
chein” kórus érte el egyedül a legmaga-
sabb elismerést, az „Aranypáva-díjat”. 

Forrás: Rubint Jánosné, kórustitkár

A Dél-Dunántúl 19 zeneiskolájának
részvételével rendezték meg a  II.  Rév
Lívia Regionális Zongoraversenyt Ka-
posváron, ahol négy korcsoportban 82
tanuló mérte össze tudását.

A zsûriben Holics László elnök, M.
Schmidt Ildikó és Kárpáti Eszter zon-
goramûvész tanárok bíráltak. A szek-
szárdi Liszt Ferenc Zeneiskola nyolc-
növendéke vett részt a megmérette-
tésen.

A legnépesebb  korcsoportban Sán-
dor Zsigmond Áronnak sikerült 3. díjat
elhoznia, míg társai a legfiatalabbak me-
zőnyében Arbanász Kata, Szí Ágnes és
Hájas Kristóf szép szereplésük ellenére

ezúttal nem értek el helyezést. A má-
sodik korcsoportban  Ocsovay Damján
a legfényesebben csillogó aranyérmet
vehette át, míg szorosan a nyomában
ezüst díjat érdemelt Köpenczei Csen-
ge. Szabados Balázsnak kiváló szereplé-
se ellenére most nem termett babér. A
15 évnél idősebbek korcsoportjában
Sándor Dániel Máté kilenc évnyi zon-
gorista múltjával a megérdemelt, elő-
kelő 3. helyezést érte el.

A növendékek felkészítő tanára Erős-
né Máté Éval - a legeredményesebben
szereplő és a legtöbb díjat elért tanulók
felkészítéséért - tanári különdíjban ré-
szesült.

Sikeres szekszárdi zongoristák!

Ahogy minden évben, a diákok közül
most is többen felolvashatták a közön-
ség előtt tudományos igényességû, he-
lyi tapasztalati tényeken is alapuló dol-
gozataikat – témáját tekintve az idén az
állattartás és a környezetvédelem kap-
csolatával összefüggésben. Összesen
négyen értekeztek, az alábbi témákban:
Állatmenhelyek – a gazdátlan ebek tar-
tása, Állatok munkában, Vegetarianiz-
mus: divat vagy állatvédelem? illetve Vé-
dőoltások szerepe az állatok és az em-
ber egészségvédelmében.

A tehetségnapra jellemző a nyitott-
ság: kifejezetten erre a napra szervez-
nek fórumot nem csak a középiskolá-
sok, hanem az általános iskolák kiemel-
kedő tanulóinak számára – és nem vé-
letlenül ezen a napon rendezi meg az I.
Béla Gimnázium azt a Horváthné Papp
Ibolya egykori tanár kezdeményezésé-
vel elindított környezetvédelmi vetél-

kedőt is, amely nagy népszerûségnek
örvend 1995-ös útnak indítása óta. Ezen
– formabontó módon – együtt vesznek
részt a benevezett Tolna megyei általá-
nos és középiskolás csapatok. 

A kétfordulós helyszíni vetélkedés az
idén 70-80 gyereket mozgatott meg. Az
egyik téma itt is maga az állatvédelem,
illetve az állatok gondozása volt, a másik
pedig a szekszárdi dombság környeze-
ti értékeinek felismerése, bemutatása.

– Az állatfaj-felismerés mellett vol-
tak olyan feladatok, amelyekben a szek-
szárdi dombság egyes nevezetességei-
re kellett ráismerni, majd az előre el-
készített plakátokat értékelte a zsûri az
állatvédelem, illetve a szekszárdi domb-
ság és a környezetvédelem összefüg-
gésében – adott ízelítőt a feladatokból
Mátisné Szultos Erzsébet tanárnő, az 
I. Béla Gimnázium környezetvédelmi
munkaközösség-vezetője. B. Gy.

A középiskolákat is lepipálva nyert a szekszárdi Gyakorló
Tudományos igényességû dolgozatokkal jelentek meg gyerekeink

Neogrády Zsuzsanna egyetemi docens, illetve dr. Mátis Gábor szekszárdi szár-
mazású egyetemi oktató által tartott, az állatorvosi szakmához vezető útról szóló
előadásokkal kezdődött meg az I. Béla Gimnáziumban megtartott hagyományos
Tehetségkutató Nap, amely változatos programot kínált az egyes témák, tudo-
mányterületek iránt az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutató diákok számára.

Megyei környzetvédelmi vetélkedőn győztes szekszárdi csapat tag-

jai veszik át díjat, Hajós Évától az I. Béla Gimnázium Igazgatójától
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Idén 130 éve látta meg a napvilágot
Szekszárd neves szülötte, Babits Mihály
költő, mûfordító. Az évfordulóra kiállí-
tással, előadással emlékeztek a megye-
székhelyen, és a nevét viselő kulturális
központban felavatták mellszobrát.

Az ünnepségsorozat az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban kezdődött, ahol
kiállításon mutatják be mûveit az ér-
deklődőknek. Mint azt az igazgató, Né-
meth Judit elmondta: a könyvtár – ahol
Babits prózai mûvei és verses kötetei
mellett a költőről szóló írásokat is ta-
lálnak a látogatók – így tisztelegnek

Szekszárd híres szülöttének emléke
előtt. Ugyancsak Babits Mihály szüle-
tésnapján leplezték le Farkas Pál szob-
rászmûvész alkotását a költő nevét vi-
selő kulturális központban. A mellszo-
bor első, még gipszből készült változa-
ta a mai intézmény elődjében került ki
a szekszárdi szobrász keze alól, aki ide-
haza és külföldön is nyert díjakat nyert
alkotásával. A szobor több esztendőt
töltött a megyei múzeum kiállításán,
mielőtt végleges helyére került a meg-
újult kulturális központ bejáratánál. Ba-
bits Mihály munkásságának tisztelői

gyülekeztek délután a költő szülőházá-
nál, hogy koszorút helyezzenek el az
emlékház falán. Az ünnepségen Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a város humán
bizottságának elnöke mondott beszé-
dében hangsúlyozta: „azt mondják,
mindenki a szerint fogadja el, érti meg,
szereti a világot, ahogy őt szerették, ér-
tették meg, fogadták el kora gyermek-
ségétől fogva. A saját élete, sorsa kivetül
az őt körülvevő világra. Ő (Babits)
mondta így: Mindenik embernek a lel-
kében dal van, / És a saját lelkét hallja
minden dalban, / És akinek szép lelké-
ben az ének, / Az hallja a mások énekét
is szépnek”. Azt a jellemet, személyisé-

get, mûveltséget, világlátást, amely őt
kora meghatározó irodalmi nagyságává
tette, itt alapozta meg. A dal itt született
meg lelkében. Nekünk pedig - késői
utódoknak - ezt a tudatot, szellemiséget
kötelességünk megtartani és továb-
badni.” Az eseményen ott volt a költő
unokaöccse, Babits István is.

A koszorúzás után a költő szülőházá-
ban dr. Kelevéz Ágnes irodalomtörté-
nész tartott előadást Babits és a képző-
mûvészet kapcsolatáról, este pedig Or-
bán György előadómûvész és Lozsányi
Tamás orgonamûvész interpretációjá-
ban a Jónás könyvét hallgathatták meg
az érdeklődők a Mûvészetek Házában.

Ha benéz valaki a KT- Dinamic Non-
profit Kft., Rákóczi utca 19. szám alat-
ti telephelyének tágas udvarába, a lát-
szat azt sugallja, ez az a hely, ahol át-
veszik, gyűjtik, majd kezelik, frakci-
ókra bontják, majd továbbítják az il-
letékes helyre a veszélyes, használa-
ton kívüli, lakossági és ipari elektro-
nikai hulladékot (a tévéktől a számí-
tógépeken át, egészen a hűtőkig, de
még nagyon sok minden más is, ami-
ben veszélyes anyagok találhatók).

Kétségtelen, továbbra is ez a 2009-től
többségi önkormányzati tulajdonú non-
profit kft-nek az egyik fontos, felettébb
közhasznú, a környezetvédelmet nagy-
ban szolgáló feladata. Sokan dobják ki
változatlanul „csak úgy” a környezetbe
a fentebb említett veszélyes hulladéko-
kat, amelyek a legveszélyesebb mérge-
zőanyagokat tartalmazzák, amelyek
előbb-utóbb bemosódnak a talajba, vi-
zekbe, onnan az élelmiszerekbe, majd a
szervezetünkbe. Ennek elkerülésére kí

nál környezettudatos alternatívát a ve-
szélyes elektronikai hulladékokat – elő-
zetes bejelentésre - már az egyes házak-
ból, lakásokból saját maga begyûjtő, né-
hány kivételtől eltekintve kizárólag
megváltozott munkaképességû ember-
eket foglalkoztató közhasznú városi cég.

De ennél jóval sokrétûbb, szerte-
ágazóbb tevékenység zajlik a falak mö-
gött. Segítenek az önkormányzatnak a
városi intézmények külső körleteinek
rendbentartásával, takarításával, fu-
társzolgálat és portaszolgálat biztosítá-
sával, bérmunkában kiszolgálják egyes
kisebb-nagyobb szekszárdi, illetve kör-
nyékbeli vállalkozások speciális igé-
nyeit. Sőt: kibővített profilú boltjuk-
ban speciális lakossági-fogyasztói igé-
nyek kielégítésére is vállalkoznak, ami-
ről eddig talán kevesen tudtak.

Szükség is volt a több lábon állásra, a
szekszárdi foglalkoztatóban az elmúlt,
számunkra is nagyon nehéz években
sem történt ugyanis gazdasági visszaesés,
ezzel járó leépítés. Míg 2004-ben „csak”

35-en dolgoztak, ma már nyolcvanan!
– Mi van a konjunktúra hátterében?

Melyek azok a tevékenységek, amelyek
valóban közhasznúvá teszik ezt a speci-
ális céget? Erről kérdeztük a mûszaki vi-
lágból érkező, az innovációra felettébb
fogékony ügyvezetőt, Tóth Ferencet.

– A úgynevezett elektronikai hulla-
dékokat bontó üzemrész mellett idő-
közben létrehoztunk egy úgy nevezett
fóliakonfekcionáló részleget. Úgy ítél-
tük, meg van igény a városban a mû-
anyag zacskók, de még inkább a zsákok
elkészítésére, amit mi be tudtunk vál-
lalni, és meg is tudjuk csinálni. Meg-
vesszük az alapanyagot, amelyből le-
gyártjuk, és olyan ütemezésben szállít-
juk, ahogy a megrendelőink kérik. Meg-
rendelőink között tudhatjuk a város
több nagy cégét is.

– Ez bejött, ám , feltehetően a textilipar
leépülésének köszönhetően, időközben
a sokáig prosperáló varrodai tevékeny-
ség nagy részéről le kellett mondaniuk, ez-
zel az ebbéli bevételnövelő megrendelé-
sek is megszûntek. Mit léptek erre?

– Azt, hogy a varrodát átalakítottuk
szereldévé, ez most egy összeszerelő

részleg, kábelkonfekcióval foglalko-
zunk, egy cégnek dolgozunk be, mind
a ketten jól járunk vele, s mint egy húsz
embernek ad folyamatosan munkát ez
a tevékenység. Rugalmasak tudunk
lenni, s, ha bárkinek a városban nagy
mûszerezettséget nem igénylő élő-
munka igénye van, meg tudjuk oldani.
Ilyen például a különböző termékek
válogatása, átcsomagolása, feliratozá-
sa, hologrammal való ellátása stb.

– Ha bemegyünk a boltba, és meg-
pillantjuk a népmûvészeti terméke-
ket,megállapítható: bizony az egyedi
készítésû munkaruházattól eléggé
messzire jutottak…

– Tudatosan törekedtünk arra, hogy
kapcsolatainkat kihasználva a sárközi
népmûvészet egyedi készítésû termékei
is helyet kapjanak. Aztán kizárólag ma-
gyar gyártóktól megrendelve ágyne-
mûk, huzatok, paplanok, terítők is meg-
találhatóak, egyedi igényeket kielégítve,
például méretre varrást is vállal a
kft–munkavédelmi eszközökkel kibő-
vült, a Rákóczi 19. számú épületegyüttes
utcafrontra nyíló boltjában. B. Gy.

Több lábon áll a KT-Dinamic NKft. rehabilitációs foglalkoztató
A számítógépek bontásától a népmûvészeti termékek árusításáig…

Babits 130
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– A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATO-
LIKUS TÁRSASKÖR 2013. december 8-
án, vasárnap délután 3 órakor Mikulás
ünnepséget tart a Szent István Házban
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.) Az ünnepi
mûsort a Szent József Katolikus Iskola 5.
osztályos diákjai és a Társaskör tagjai-
nak gyermekei, unokái adják. Örömmel
vennénk, ha egy kis süteményt hozna
magával és így segítene abban, hogy a je-
lenlévők egymást megvendégeljék. A
gyermekek megajándékozásáról a Tár-
saskör gondoskodik. Szeretettel várjuk
gyermekeivel, unokáival!

– TISZTELETTEL MEGHÍVJUK a galéria
ünnepélyes megnyitására, melynek
időpontja: 2013. december 13.(pén-
tek) 18 óra. 
Helye: Szekszárd, Rákóczi F. u. ( a Fő-
iskolával szemben). 
Megnyitót mond: Budavári Miklós. 
A kiállított képek alkotói: 
Bágyi Zsuzsanna, Braun Gábor, Bra-
un Martin, Braun Marianna Zita,
Gyenis István, Hozmecz Tímea. 
A galéria látogatható az üzlet nyitva-
tartási idejében: hétfőtől-péntekig
9–16.30 óráig.
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„Ó, mily szép és mily gyönyörûséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek!“
Gyönyörködik a zsoltáríró abban,
hogy létezik békés életközösség azok
között a testvérek között, akik együtt
laknak a megörökölt apai birtokon.
Van is miben gyönyörködnie! Szívesen
dicsérnénk mi is az egyetértést, ha ta-
pasztalható lenne. Amikor a társada-
lom százfelé szakad, és egyéni igények
írnak felül közösségi értékeket, ami-
kor egyesek megengedik maguknak,
hogy saját rögeszméik közhírré tételé-
hez egy-egy közösség nevével is visz-
szaéljenek, akkor szinte utópiának tû-
nik az, amit a zsoltáros az összetartozás
áldásáról ír… 

Pedig a békességben élő közösség ál-
dása valóságos – annyira, mint az olaj
csorgása, mint az üdítő harmat. Ezeket a
hasonlatokat hozza a szentíró, mintegy

üzenve, hogy békességre érdemes töre-
kedni. Elmérgesedő élethelyzeteinkben
felfrissítő lehet már maga a tudat is: élet-
et és áldást küld oda az Isten, ahol egye-
tértés van. Megtalálható és megélhető ez
a békesség Szekszárdon is, adventben is.
Ennek legbiztosabb pillére az egyetérte-
ni akarás, és az egyetértés – hadd mond-
jam így: az Egyet-érteni akarás. Az Egyet,
a Szentháromság Egy Istent megérteni
akaró lelkület, és az Isten igéjének meg-
értése. Ha Őt, a hozzánk kegyelmesen kö-
zeledő (ezt jelenti az advent) Urat meg-
értjük, békességet találunk. Erre pedig
nyílik lehetőség városunkban is minden
alkalommal, amikor a hozzánk szeretettel
közeledni kész Isten igéjére figyelünk, és
azt közösségben igyekszünk közel en-
gedni magunkhoz. Minden Krisztusváró

közösségben nyílik erre alkalom – a re-
formátusban is. Karácsony, és a szentesti
családi istentisztelet előtt a vasárnapi igei
alkalmak mellett péntekenként „Adventi
Esték” keretében gyûlhetünk össze Gyü-
lekezeti Házunkban, de lesz még adventi
koncert, filmklub, kézmûveskedés (rész-
letesen ld. https://www.facebook.com
/szekszardireformatus.hu). Csak élni kell
az alkalmakkal, engedni a 133. zsoltár
meghívásának: „Ó, mily szép és mily gyö-
nyörûséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek!“ Az együtt lakozás, a közös élet ak-
kor ilyen gazdag, ha azt Isten hatja át ke-
gyelmes Lelke által. Az együttlét össz-
hangjában az Úr áldása köszön vissza. Er-
re az Egyet-értésre törekedve kívánha-
tunk egymásnak áldást, békességet.

Kaszó Gyula

református lelkipásztor

Evan gé li um

November 24-i rejtvényünk megfejtése: Aldous Huxley, Szép új világ
KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA.

Adventi békesség

Felhívás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a

alapján 
2013. DECEMBER 19. NAPJÁN 

(CSÜTÖRTÖKÖN) 17 ÓRÁTÓL TARTJA
2013. évi közmeghallgatását.

A KÖZMEGHALLGATÁS CÍME ÉS TÉMÁJA:
• Szekszárdi fejlesztések a 2007-

2013 közötti időszakban. 
• Elképzelések, javaslatok a 2014–2020

fejlesztési időszakra vonatkozóan.
A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE: 

Polgármesteri Hivatal konferenciaterem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)

A közmeghallgatásra Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése minden érdeklődő

állampolgárt tisztelettel vár.
Horváth István s.k.

polgármester

Felhívás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011.

évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
2013. DECEMBER 17-ÉN (KEDDEN)

10 ÓRAKOR TARTJA 
2013. évi közmeghallgatását.
A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE: 

Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,
Béla király tér 8. ) II. emeleti mûsza-

ki tárgyaló.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete minden ér-

deklődő állampolgárt tisztelettel vár.
Sárközi János József s.k.

Szekszárdi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke
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,,Szálljon erre, sayonara!” fantáziacím-
mel nyílt kiállítása Ábrahám Béla szek-
szárdi festőmûvésznek november 20-án,
a Szent László Szakképző Iskola Kelemen
Galériájában. Az alkotó, aki oktatás tech-
nikusként dolgozik a szekszárdi Baka Ist-
ván Általános Iskolában, ,,Exit” mûvész-
névvel szignózza festményeit, kiállított
már egyénileg és csoportosan is, termé-
kenységére pedig jellemző, hogy min-
tegy 380 festményt készített 2009 óta. 

Erről és sok egyéb, az alkotóhoz kap-
csolható dologról is szólt Molnár Zol-
tán fotómûvész a kiállítás megnyitó-
ján, akitől megtudhattuk, Ábrahám -
azon kívül, hogy vegetáriánus és nem
volt még focimeccs, amelyet végig tu-
dott volna nézni -, igen sokoldalú, vitá-
lis, optimista ember, s ez képeiről is
visszatükröződik.

A mûvész maga is szervez kiállítá-
sokat, ha pedig valakinek megtetszik
egy-egy képe, odaadja szívesen és rög-
tön fest egy másikat. A festőmûvész a
fotózásnak is hódol, amelynek so-
rán,,a felhőknek és a fényeknek ad
hangsúlyt” – mondta el róla Molnár
Zoltán. Ábrahám Béla, ha álmodik va-
lamit, azonnal megfesti: egy kicsit
ecsettel, kicsit késsel, de még zoknival
is dolgozik: utóbbi,,technikát” a fel-
hők tónusainál alkalmazza – derült ki

az eseményen. Madarakat is fest, még-
pedig olyanokat, melyek légiesek, s
mozgásban vannak. Technikájának
külön kuriózuma, hogy gyakran tel-
jesen fekete háttereket használ, amely
módszer a színekkel dolgozó festők-
nél egyáltalán nem szokványos. Szé-
piatechnikával készített képei, sőt,
portréi is igen népszerûek: a port-
rékból például létezik egy színészek-
ről készült sorozata is, csak úgy, mint

a Világvárosok és a Csillagjegyek el-
nevezésû sorozatai.

A rendezvényen az intézmény igaz-
gatója, Hevesiné Simon Gyöngyi kö-
szöntötte a megjelent mûvészkedvelő-
ket, majd a Kelemen Galéria Emlékp-
lakettjét adta át Ábrahám Bélának. Az
alkotó viszonzásképpen egy saját mû-
vel kedveskedett az iskola részére. 

A szakiskolások (1/13 N. gyakorló
ápoló-osztály) különleges mûsorral
lepték meg az érdeklődő fiatalabb és
idősebb korosztályt, így hallgattuk Ka-
rafiáth Orsolya: Aláfestés címû, a festés
mozzanatairól szóló költeményét, de
felcsendült a Bikini együttes örökzöld
slágere, a Közeli helyeken, majd Fel-
hők címmel Petőfi híres, 1846-ban írt
költeménye és Reményik Sándor: Pi-
errot - magának címû, a költő és a ko-
médiás szerepéről szóló verse. Gy. L.

Festőművész, aki a fotózásban is remek
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Olimpikonjaink - Kovács „Kokó” Ist-
ván, Kozmann György és Vári Attila –
aktív versenyzői pályafutásuk befejez-
tével sem szakadtak el a sporttól.  Szer-
vezőként, vagy indulóként rendszeres
résztvevői futóversenyeknek. Jövő má-
jusban az 5. Borvidék Félmaratonon is
összefuthatunk velük!

A három kiváló sportember erről a
közelmúltban a Bodri Pincészetben
tartott prezentáción beszélt, amelyre a
Borvidék Félmaraton főszervezői, Már-
kus István és Csillag Balázs invitálták
őket, valamint az egyik legnépszerûbb
vidéki futóverseny leendő és hûséges
támogatóit. Az est során az is kiderült,
hogy két amatőr futó, a fővédnöksé-
get vállaló Koller Attila, a Tolnatej Zrt.
vezérigazgatója és Eszterbauer János, a
borászok céhe elnöke is teljes mell-
szélességgel a rendezvény mögött áll.

A kétszeres olimpiai bajnok vízilab-
dázó Vári Attila, az ősszel New York
Marathont teljesítő, olimpiai- és világ-
bajnok ökölvívó, Kovács „Kokó” István
és a csapatban már a Bécs-Budapest
Szupermaratonon is rajthoz álló, olim-
piai bronzérmes és világbajnok kenus,
Kozmann György is ott lesz jövőre a

szekszárdi történelmi borvidék völ-
gyeiben-hegytetőin kanyargó viadalon.
Előbbi egy váltó tagjaként, utóbbiak
egyéniben vállalkoznak a futásra. Az
ötödik félmaraton a szervezők ígérete
szerint keményebb lesz, mint eddig
bármikor: erről a 23 km-es táv mellett
a közel 600 méteres szintkülönbség
„gondoskodik” majd. A jubileumi ver-
senyt május 3-án rendezik, az előneve-
zés azonban már heteken belül elin-
dul (www.borvidekfelmaraton.hu). 

A Borvidék Félmaraton szervezői - a
szekszárdi erőpróba sikerén felbuz-
dulva - újabb futóversenyek rendezé-
sén munkálkodnak. A már ugyancsak
országosan ismert Bonyhád-Bátaszék
félmaraton mellett a még hosszabb tá-
vok szerelmeseinek is igyekeznek ked-
vezni. A felkészülés jegyében jöhet egy
tél végi, kora tavaszi „forralt borvidék”
terepmaraton, de a Gemenc szépsé-
gére építve terveznek egy Baja-Szek-
szárd bike&run viadalt is, amelyet pár-
ban, felváltva kerékpáron és futva kell
teljesíteni. Akinek a 42 km is kevés len-
ne, az a Duna túlpartját is bejáró, 81
km-es ultramaratonon tesztelheti fel-
készültségét 2014 nyarán. - fl -

Olimpikonjaink is rajthoz állnak

– SAJTÓKÖZLEMÉNY
Feloldották az ezüst kárászra és a törpe
harcsára vonatkozó, - a Kapos folyón és
a Sió csatornán elrendelt - általános hal-
fogási tilalmat. A többi halfajt illetően
továbbra is fennáll a halfogási tilalom.
2013. szeptember 29-én cukorgyári
melléktermék, közismertebb nevén vi-
nasz szennyezte be a Kapos folyót
majd a Sió-csatornát, melynek követ-
keztében a halállomány egy része - a

fellépő oxigénhiány miatt - elpusztult.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Föld-
mûvelési Igazgatósága az eseményt kö-
vető napon - a halállomány védelmé-
nek céljából - általános halfogási tilal-
mat rendelt el a szennyezéssel érintett
vízterületeken.
Az adatok szerint a szennyezés levo-
nult az érintett vízterületekről, és a víz
színe illetve szaga a szennyezés előtti
időszakra jellemző állapotúvá vált.

11_11.qxd  2013.12.05.  15:41  Page 1



12 2013. december 8.HIRDETÉS

Jármûparkunk száraz részlege kizá-

rólag 3 méter belmagasságú, alumí-

nium oldalléces, paletta - oldal -

ütközős, emelhető tetős, ponyvás

élpót kocsikból áll. Összes gépjár -

mûvünk és gépjármû vezetőnk meg-

felel a küldemény- darabos ADR szál-

lítás feltételeinek.

Vontatóik a legmodernebb, Euro

5-ös EEV normákat teljesítik. Cégünk az elmúlt

22 év során kis lépésekkel, de folyamatosan

fejlődött. Nagyfokú stabilitásunkat köszönhet-

jük a közel 70%-os saját gépjármû parknak.

Cégünk a lehető legnagyobb tudása és techno-

lógiája szerint végzi a munkáját, ezt is mutatja

az igen magas minőségi mutatónk. Célunk,

hogy az általunk szállított rakomány a legha-

marabb és a legbiztonságosabb útvonalon és

módon jusson el a címzettig.

Vadonatúj jármûparkunk (500 LE EEV

Volvo-k) folyamatos fejlődése és a legmagasabb

normáknak való megfelelése garantálja magas

kvalitású munkánkat. Telephelyünk részeinek

bérbeadása szintén magas minőséggel

történik, bérlőink és leendő bérlőink

teljes körû igényét kielégítve baráti ára-

inkkal ötvözve.

Összes tehergépjármûvünk magas

technológiájú rendszerrel 24 órás onli-

ne kapcsolatban van a központban lévő

szerverünkkel, így folyamatosan nyo-

mon követjük és információt adhatunk

a szállítmányok pontos helyzetéről.

Cégünk összes dolgozója eddig is és ezután

is maximális tudásával és szorgalmával áll

korábbi és későbbi megrendelőnk rendelke-

zésére, folyamatosan fejlesztjük mind szolgál-

tatásaink körét, mind színvonalát, mind

jármûparkunkat.

A nemzetközi áruszállítás szakértõje
A Németh Eurotrans Kft. 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő vállalat, 1989-ben alakult vállalkozás jogutódjaként, 1995-ben jött létre. Az évek

során folyamatos fejlődésen ment keresztül, és napjainkra közel 100 járműszerelvénnyel végzi fő tevékenységét, a nemzetközi áruszállítást. Ezt az utób-

bi években bővítettük szállítmányozási-, raktározási-, gyűjtőáru-, szállítási tevékenységekkel. Cégünk Budapest külső kerületében az M0-ás körgyűrűjé-

től alig 3 km-re, az M5-ös autópályától pedig 500 méterre helyezkedik el, egy 30 000 m2 es saját telephelyen. Ezen a területen rendelkezünk 4000 m2

raktárkapacitással illetve 2500 m2 irodafelülettel, melyek a későbbiekben igény szerint bővíthetőek. A fő szállítási útvonalaink Magyarország és Nyugat

Európa, továbbá a nyugat-európai országok között bonyolódik. A komplett száraz és áruk szállítása mellett foglalkozunk rész-, és gyűjtő rakományok szál-

lításával is, illetve speciális trailerünk segítségével nehézgépjármû szállítást végzünk.

NÉMETH EUROTRANS KFT.
FELVÉTELT HIRDET

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
NEMZETKÖZI GÉPJÁRMÛVEZETŐK

RÉSZÉRE
Amit nyújtunk:
- vadonatúj gépjármûpark,
- nagyfülkés, klímával, hûtővel felszerelt gép-
jármûvek,
- kocsi gazdás rendszer,
- korrekt, kiszámítható bérezés,
- kereseti lehetőség:
380.000 Ft - 400.000 Ft között

- 2-3 hetes kintlét
- AETR rendeletek szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez szükséges:
- nemzetközi gyakorlat nyerges szerelvénnyel 
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
- PAV alkalmassági bizonyítvány
- darabárus ADR igazolvány előnyt jelent

Jelentkezni a szenteva@gmail.com
email címre elküldött önéletrajzzal,

valamint a 06 30/222-9129-es
telefonszámon lehet.
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Sűrűn adják egymásnak a kilincset
mostanság a szocialista prominensek
a szekszárdi MSZP-irodánál. Legutóbb
november 14-én járt városunkban
Mesterházy Attila pártja megyei jelölt-
jeit bemutatni, rá két hétre, november
28-án pedig már Botka László, a szo-
cialisták választmányi elnöke, Szeged
polgármestere tette tiszteletét a Mikes
utcai központban, s taglalta a sajtó
képviselőinek a szekszárdi választó-
kerület jelöltjével, dr. Harangozó Ta-
mással együtt, hogy miért is csúszik le
az ország Orbán Viktor kormánya alatt.

Harangozó szerint szemfényvesztés,
amit a kormány csinál. Kijelentette: „a
gazdagok gazdagabbak, a szegények
pedig szegényebbek lesznek”. A vá-
lasztókerületi jelölt, aki egyben a párt
frakcióvezető-helyettese is, a „szem-
besítő kampányban” – KSH-adatokra
hivatkozva – arról is beszélt: immár
350 ezer magyar vállal Nyugat-Euró-
pában munkát, és ebben szerinte Szek-
szárd és térsége „különösen érintett”.
Arról már nem tudhattunk meg infor-
mációkat, mit tett az MSZP a 2002-től
2010-ig terjedő időszakban a külföldre
távozó munkavállalók visszatartásáért,

és hogy jelenleg mit tenne a folyamat
megállítása érdekében.

Harangozó utalt arra is: az egészség-
ügyből számos „rémtörténetet” hallani,
továbbá azt tapasztalja, tízezrek várnak
napokat, sőt, éveket, míg a várólistákon
sorra kerülnek. Arra nem tért ki, hogy a
párt a 300 forintos vizitdíj bevezetésén
kívül milyen sikereket ért el kormány-
zása alatt az egészségügyben és úgy ál-
talában a várólisták felszámolásában. 

Az említett témákon kívül az okta-
tásügy is terítéken volt a tájékoztatón:
itt „eszetlen államosításról” beszélt a
szekszárdi választókerület jelöltje, és
azt is tudatta, szerinte az új pedagógus
életpályamodell pluszmunkát ad a
szakma számára – valamiért azonban
nem esett szó például arról, milyen ma-
radandó sikereket könyvelhetett el és
miben nyilvánult meg kormányzásuk
alatt a pedagógusok, vagy akár az
egészségügyben dolgozók szakmai
megbecsülése, mint ahogy az sem de-
rült ki, vajon mivel kedveskedhet szö-
vetségesük, Bajnai Gordon nemrég
tett „fájni fog” kijelentése az említett
közalkalmazotti réteg számára. 

A frakcióvezető-helyettes abbéli vé-
leményét sem rejtette véka alá, hogy –

szerinte – az Orbán-kormány „kalan-
dor politikája” miatt elviselhetetlenül
nőttek az adóterhek, éppen ezért a gaz-
daságban „határozott irányváltásra van
szükség”. 

A tájékoztatón Botka László választ-
mányi elnök közölte: a kongresszus el-
fogadta az MSZP programját, amely
„igazságos adórendszert” kíván beve-
zetni, ezért „többkulcsos adóval” ope-
rál, de a munkahelyteremtés is céljaik
között szerepel. Botka szerint négy év
alatt a Fidesz-kormány megfelezte az
önkormányzatok támogatási összegét
– ugyanakkor arról nem beszélt, hogy
kormányzásuk idején, 2001 és 2010 kö-
zött milyen mértékû terhek következ-
tében kellett az önkormányzatoknak
hitelt hitelre halmozniuk, de az Orbán-
kormány önkormányzatokat kisegítő
adósságátvállalásáról szintúgy nem
hallhattak a sajtótájékoztató résztve-
vői. Arról viszont igen, hogy – Botka
szerint – a kormány által kevesebb
pénz jut a települések megmaradt ön-
kormányzati feladatainak ellátására. 

A Hír Televízió munkatársának kér-
désére, amely arra irányult, hogy a
Gyurcsány-féle Demokratikus Koalí-
cióval újraindulhatnak-e a tárgyalások,

Botka kitérő választ adott, s azt mond-
ta: a DK-nak a szocialisták korábban
ajánlatot tettek az egyéni körzetek te-
kintetében, de Gyurcsányék nem él-
tek vele. A választmányi elnök ugyan-
akkor közölte: nyolcszázezer és egy-
millió között van ma a bizonytalan sza-
vazók aránya, akiket fontos, hogy meg-
győzzenek, a „titkolózók” között pe-
dig 13%-ra rúg azok száma, akik párt-
jukra szavaznának. Ugyanakkor meg-
állapította azt is, szerinte „megvan a
kormányváltáshoz szükséges több-
ség”. A szocialisták sajtótájékoztatóju-
kat azzal zárták, hogy kampányuk fő
eleme a mozgósítás lesz.

Selmeczi Gabriella, a Fidesz szóvi-
vője a minap az MSZP országjáró
„szembesítő kampányára” úgy reagált:
a baloldali kormányok alatt megduplá-
zódott a munkanélküliek száma, ezzel
szemben jelenleg az állástalanok szá-
ma csökkenő tendenciát mutat, mára
235 ezer fővel többen dolgoznak, mint
a kormányváltáskor. Selmeczi azt is le-
szögezte: az MSZP adóemelésre készül,
s míg a szocialisták 35-40%-os adóval
sújtották az embereket, ma a magyar-
országi szja mértéke Európában a má-
sodik legalacsonyabb. Gy. L.

Botka tizenhárom százaléknyi „titkolózó” MSZP-szavazóról beszélt Szekszárdon

Szegeden, a Szent-Györgyi Albert
Agórában mutatta be „Egy po-
csolya emlékiratai” címmel új
önállóestjét Orbán György. Az
Örkény István: Egypercesek cí-
mû novellagyûjteményéből ké-
szült válogatást a Baka István

vers- és prózamondó verseny kí-
sérő rendezvényeként mutatta
be a szekszárdi előadómûvész
szép számú érdeklődő előtt. A fa-
nyar humorral átitatott előadás
hazai, szekszárdi premierje feb-
ruárban várható.

Orbán Györgyünk – Szegeden
Idén a felújított Béla király téren állították fel a város karácsonyfáját. A

csodaszép fenyőt egy magánszemély ajánlotta fel. A hétfő esti 
ünnepségen Csillagné Szánthó Polixéna képviselőnő mondott 

köszöntőt, majd a gyerekekkel együtt felkapcsolták a karácsony-
fát díszítő égősort. Ünnepi mûsort a Babits általános iskola

furulya- és énekkara adott Naszladi Judit vezetésével.
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Van egy fiatalember, aki már jó ideje
a szekszárdi uszoda egyik állandó
törzsvendége. Ha törik, ha szakad,
minden nap egy hangya szorgalmával
ússza a hosszakat egymás után. Nem
akármilyen távokat méghozzá: 4 és
fél km a napi edzéspenzum, e táv alatt
ki sem száll medencéből. Sárkány
Ákos 40 éves, civilben vállalkozóként
háztartási gépszerelő.

Kezdjük azzal, hogy 30 éves koráig nem
sportolt semmit – még úszni sem tudott.
Egyszer csak úgy – a jelekből ítélve élet-
re szólóan – megérintette ez a sport. 

– Tíz évvel ezelőtt éppen egy centri-
fugát javítottam az akkori szekszárdi fő-
iskola tanuszodájában, s az ottani miliő,

mintegy varázsütésre, magával ragadott.
- mesél a kezdetekről. Ma pedig már
büszkén említi, hogy a közeli napok-
ban, Hódmezővásárhelyen lezajlott Or-
szágos Szenior Úszóbajnokságon,  a 40-
44 évesek kategóriájában három szám-
ban is (200 méter hát, 1500 m gyors és
a 4 x 100 méteres gyorsúszás csapat vál-
tó) felállhatott a dobogó harmadik fo-
kára. Ez azért is érdekes, mert amikor
2008-ban Gyulán elindult élete első sze-
niorversenyén, még nem igazán élvez-
te az egészet, noha két érmet is nyert...

– Nem sokkal azután, hogy megta-
nultam úszni, egy súlyos gyulladásos
bélbetegség támadott meg. 2011 ele-
jén már olyan válságossá vált a helyze-
tem, hogy az sem volt biztos, megérem

a karácsonyt. Nem sok esélyt adtak a
gyógyulásra az orvosok sem. De egy-
fajta élni akarásból elkezdtem a ko-
rábbiaknál még többet edzeni, úszni,
kedvenc sportágamba kapaszkodtam.
S azt hiszem, legfőképpen ennek kö-
szönhetem, hogy itt vagyok, hogy le
tudtam győzni ezt a szörnyû betegsé-
get – idézte fel személyes drámáját Sár-
kány Ákos, aki nyolcéves kora óta Szek-
szárdon él, itt dolgozik, ide kötődik. Ép-
pen ezért szeretné, ha egyszer már
nem érezné magát annyira magányo-
san a szekszárdi fedettben, mint mos-
tanság, s egyre többen rávennék ma-
gukat erre a különösebb nehézséget
nem okozó, bármikor elkezdhető
sportra.  B. Gy.

Sárkány Ákos centrifugaszerelés közben kapott kedvet az úszáshoz

Mindig egyes góljuknak tudtak örülni a vízilabdás palánták

Hát eljött a nagy nap a szekszárdi vízi-
labdás gyerekek életében. Sóvári Gá-
bor edző tanítványai, végre éles mecs-
csen bizonyíthattak más városok csa-
patai ellen – de hazai környezetben.

A nemrégen megalakult Dunántúli Ví-
zilabda Liga 12 évesek számára kiírt tor-
nája első fordulójának egyik csoportjá-
nak (Kaposvár, Ajka, Balatonfûzfő, Szé-
kesfehérvár és Szekszárd) mérkőzései-
be csöppenhettünk bele vasárnap dél-

előtt a szekszárdi uszodában. A szek-
szárdiak az Ajka és a Balatonfûzfő ellen
meccselhettek ezen a napon.

Sóvári Gábor, a tavasszal született új
szekszárdi sportág vezetőedzője már
előre felkészítette a drukkoló szülőket,
hozzátartozókat: nem kell megijedni,
ha az éppen aktuális ellenfél már a ti-
zedik gólját lövi, a mieink pedig még
az első igazán nagy gólhelyzet kialakí-
tásán munkálkodnak. Minden jellegû
elvárás a szekszárdi kicsikkel szemben

a nonszensz lett volna. Még a sportág
ábécéjével ismerkednek, s a körülmé-
nyek sem éppen ideálisak, ha össze-
vetjük az itteni vízfelület-adta lehető-
ségeket más klubokéval. Hétköznap
délutánonként félpályán osztoznak
klubjuk, a Vízmû SE úszószakosztály-
ával. Ráadásul a gyerekek a kezdeti bő
egy hónapos, nagy lelkesedéssel elvég-
zett munka után – a fedett uszoda jú-
niustól szeptemberig tartó bezárása
miatt – majd négy hónapig (!) nem ví-
zilabdázhattak, így az elmúlt két hó-
napban gyakorlatilag mindent szinte
elölről kellett kezdeniük. 

Ennek ismeretében, bizony, lehetett
örülni annak a négy gólnak, amit össze-
hozott a Vízmû SE „történelminek” szá-
mító első gyerekcsapata az ajkaiak, majd
a fûzfőiek ellen – életük első két meccsén.

Ebben a korcsoportban alapvetően
az úszótudás, az állóképesség dönti el
a meccseket. Stabilan harmincan van-
nak ebben a korosztályban, Sóvári Gá-
bor foglalkozik a kezdő és a haladó cso-
porttal. Az egykori úszóversenyző nem
csupán sportági kirándulásnak fogja

fel a tavasszal érkezett felkérést. Vállal-
ta a főállásban végezhető edzőséget.

– Vízilabdát soha sem ûztem, de
mint úszó, mint szurkoló mindig is kö-
zel állt hozzám – mondta a Vízmû SE
edzője. Hozzátette: Munkájában biztos
alapokat jelent az a tapasztalat, amit az
olimpiai bajnok vízilabdázótól, a pé-
csiek OB I-es csapatának edzőjétől, Pe-
tőváry Zsolttól „elleshet”. 

Paszler József, az úszószakosztály ve-
zető edzője maximálisan támogatja a
vízilabdás kibontakozást. Nem viszi el
a jobb úszókat, mert aki erre is és arra
is alkalmas, az 10 éves korától mindkét
sportág edzéseit látogathatja. 

Amúgy a sportág városi szintû meg-
jelenése hatott néhány egykori szek-
szárdi úszóversenyzőre is. Mecseki
Sándor, Daradics Péter, Acélos Bálint,
Radnóti Gábor, Kőrösi Tamás heti egy
alkalommal már vízbe száll – annak re-
ményében, hogy egyre többen lesz-
nek, miután fölvetődik az, hogy indul-
jon el, nevezzen be egy szekszárdi csa-
pat az Országos Szenior Vízilabda Baj-
nokságba. B. Gy.

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, hogy 
a Szekszárdi Vasárnap ebben az esztendőben utóljára 

2013. december 15.-én jelenik meg.
Lapunk 2014-ben, első ízben január 19.-én kerül kézbesítésre.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. DECEMBERI FOGADÓÓRÁI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECEMBER 09-11. 17 ÓRAKOR, PÉNTEKEN
ÉS SZOMBATON 15 ÓRAKOR IS
CSILLAGHERCEGNŐ Színes szinkro-
nizált norvég családi film, 6 éven fe-
lülieknek, 80 perc.

DECEMBER 09-11. 19 ÓRAKOR
COMING OUT Színes magyarul be-
szélő+angol feliratos magyar vígjáték,
96 perc.

DECEMBER 12-14. 17 ÉS 19.30 ÓRAKOR,
SZOMBATON 14.30-KOR IS
AZ ÉHEZŐK VIADALA: FUTÓTÛZ
Színes szinkronizált amerikai sci-fi, 
16 éven felülieknek, 146 perc.

Agóra mozi
decemberi műsora Adventi Találkozások további idő-

pontjai: december 12., 13., 14., 19., 20.,
21. 17.00 óra

DECEMBER 10., KEDD, 15.00 ÓRA
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus adven-
ti hangversenye. Helyszín: Wosinsky
Mór Megyei Múzeum könyvtárterem.

DECEMBER 11., SZERDA,
10.00-16.00 ÓRÁIG
Az adventi ünnepkörhöz és a század-
fordulós kiállítása búcsújelenetéhez
kapcsolódva gyertya készítése viaszfó-
liával. Ára: 300 Ft/fő (előzetes jelent-
kezés szükséges a 74/316-222 telefon-
számon). Helyszín: Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum.

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK 10.00 ÓRA
Karácsony az erdőben – mesés fogla-
kozás óvodásoknak. Leipold Erzsébet
könyvtáros vezetésével.
Helyszín: Gyermekkönyvtár.

DECEMBER 13., PÉNTEK 14.30 ÓRA
Együtt egymásért – Karácsonyváró aján-
dékmûsor sérültséggel élő Tolna megyei
embertársainknak az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár rendezésében. Helyszín: Babits
Mihály Kulturális Központ Bödő terem.

DECEMBER 13., PÉNTEK 19.30 ÓRA
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Reformá-

tus Együttes „Magyar Kórusok Napja”
ünnepi hangversenye. Kodály Zoltán
születésére emlékezve. Helyszín: Garay
Gimnázium díszterem.

DECEMBER 14., 10.00 ÓRA
Süni karácsony – Cseke Klári zenepeda-
gógussal. Helyszín: Gyermekkönyvtár.

2013. december 6-22. között a Men-

tálhigiénés Mûhely szervezésében a

megújult Béla király téren naponta

17.00 órától kulturális bemutatók te-

kinthetők meg.

A Szekszárdi Karácsonyváró prog-

ramjai nyilvánosak és minden érdek-

lődőt szeretettel várnak a rendezők.

SZEKSZÁRDI ADVENT
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