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Eseményekben, történésekben 
bővelkedő év végéhez érkez-
tünk, advent időszakát éljük.

Bizony, nagy szükségünk van 
most a békességre, a csendre, a 
karácsonyra. Kell a szeretet ün-
nepe, tán jobban, mint valaha, 
hisz Szekszárdot is alaposan 
megrángatta ez az esztendő. 
Nyomott hagyott rajtunk a 
megosztottság, a rengeteg köz-
életi csetepaté, a kampánydur-
vaságok. Gyarapodott a ha-
ragszomrád és szegényedett a 
közérzetünk, a lelkünk. 

Nehéz volt így dolgozni. Ne-
héz volt, mert mindeközben 
változatlan súllyal terhelt ben-
nünket a felelősség. Felelősség a 
városért, családjainkért, mun-
kánkért, a városlakók élhető 
mindennapjaiért.

Rendezni kell hát dolgain-
kat. Meg kell látnunk egymást 
mint embert, szomszédot, 
honfitársat, ismerős járókelőt, 

barátot. Nem keresgélhetünk 
tovább a másikban ellenfelet, 
hisz mindannyiunk munkájá-
ra szükség van.

Méltán vagyunk büszkék 
szeretett településünk látványos 
fejlődésére odakint, messze vá-
rosunktól, itt az ideje hát, hogy 
saját házunk táján se tagadjuk 
meg ezt a büszkeséget, ismerjük 
el egymás munkáját.

Azt gondolom, alapvetően 
mindenki jót akar, még azon az 
áron is, hogy néha rosszat tesz.

Bonyolult dolgok ezek...
Ha belegondolunk, rögvest 

egyszerűbbnek tűnnek az előt-
tünk álló feladatok, hisz Szek-
szárdot már ezer szál fűzi a 
közeljövő tennivalóihoz, annyi 
minden elindult.

Rendeznünk kell hát dolga-
inkat, hogy közösen szolgál-
hassuk az itt élőket és azt a 
bizonyos nemzeti színű sza-
lagot minél gyakrabban vág-
hassuk át, már a jövő évben.

Biztos vagyok benne, hogy az 
év legszentebb ünnepétől meg-
kapjuk a segítséget, lehetőséget 
a megtisztulásra, pihenésre, a 
jóval való töltekezésre.

Kelleni fog a bennünket kö-
rülvevő világhoz, az előttünk 
álló temérdek munkához – bé-
kés, áldott karácsonyt és sike-
rekben, eredményekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánok 
hát minden szekszárdi honfi-
társunknak városunk közgyű-
lése és a magam nevében.

 Ács Rezső
 polgármester

Boldog karácsonyt!Dúzsi Tamás, a „rozékirály” lett az Év Bortermelője

Az idén 24. alkalommal 
odaítélt, a Magyar Bor Aka-
démia által gondozott díj 
nyertese a szekszárdi Dúzsi 
Tamás lett, aki már ötödször 
került be a legjobbak közé.

Az akadémia szándéka szerint a 
díj nem valamely bor kiváló mi-
nőségének szól, hanem az egy 
bortermelő több éven át tartó, 
kiemelkedő teljesítményének, 
hazai és külföldi versenyeken 
való megjelenésének, a magyar 
borszakma érdekében kifejtett 
munkájának az elismerése. Az 
idén az öt jelölt – Dúzsi mellet 
Bolyki János (Eger), Borbély Ta-
más (Badacsony), Koch Csaba 
(Hajós-Baja) és Szőke Mátyás 
(Mátra) kapta a legtöbb voksot 

– közül az idehaza „rozékirály-
ként” aposztrofált szekszárdi 
termelő érdemelte ki a legran-
gosabb szakmai kitüntetést.

A 64 esztendős Dúzsi Tamás 
a Kertészeti Egyetem Főiskolai 
Karán diplomázott, pályafutását 
a Szekszárdi Állami Gazdaságnál 
kezdte, majd borász- és testne-
velő tanárként dolgozott a Me-
zőgazdasági Szakmunkásképző 
Intézetben. Dolgozott a Pannónia 
Sörgyárban és az Aliscavinnél, 
míg 1994-ben úgy döntött, hogy 
a maga ura lesz. 3,6 hektáron in-
dította el saját borászvállalkozását.

Jelenleg 26,5 hektár saját sző-
lőt művel, de a bérelt és termel-
tetett területeivel együtt mint-
egy 45 hektárról készít bort a 
család. Ha ki kellene emelnie 

kedvenc borát, nehezen tudna 
választani, mint ahogy a szívé-
hez legközelebb álló gyermekét 
sem tudná megnevezni az ötből.

Ami a családi erőforrást illeti, 
a borászat jövője megalapozott, 
hiszen gyermekei már vagy 
végzett szakemberek, vagy ka-
cérkodnak a gondolattal, hogy 
majd egyszer a borászszakma 
tagjait gyarapítják.

Dúzsi Tamás borai a világon 
mindenhol megállják a helyü-
ket, az utóbbi években Francia-
országban, Németországban, 
Svájcban, Spanyolországban és 
Magyarországon is rengeteg ér-
met kaptak. 

Idén több aranyéremmel 
térhetett haza többek között a 
Challenge International du Vin, 
a ProWein és a Mundus Vini bor-
versenyekről is. A rozé világbaj-
nokságon (Le Mondial du Rosé) 
három aranyat nyert, s így immár 
27-et gyűjtött itt a legfényesebb 
medáliából. Ezt a világon senki 
sem tudta utána csinálni…

„A megtermelt alapanyagból 
sok munkával és odafigyeléssel 
igyekszünk jól iható, szerethe-
tő borokat készíteni. Egy rozé 
olyan legyen, hogy egy pohár 
elfogyasztása után ne tudjon az 
ember szabadulni a gondolattól, 
hogy meg kell innia még egyet! 

A nehéz vörösboroknál pedig 
azt szoktam mondani, hogy 
nem hátrány, ha a komolyzené-
nek is szép a dallama” – vallja a 
2014-es Év Bortermelője.

Dúzsi Tamás élete a mai napig a 
bor és a kerékpározás körül forog. 
Nagy álma, hogy egyszer eljusson 
a Tour de France-legenda, a spa-
nyol Miguel Indurain családi bir-
tokára, és megkóstolhassa borait. 
A kerékpársporton kívül másik 
szenvedélye a szépirodalom: szí-
nész barátai biztatására megta-
nulta az általa igen kedvelt Babits 
Mihály Jónás könyve című művét, 
melyet már több alkalommal is 
nagy sikerrel adott elő. A borkós-
tolókon, ha érdeklődés van rá, a 
borhoz vagy a korhoz illő idézete-
ket szaval szekszárdi költők, Garay 
János, Babits Mihály, vagy éppen 
Kis Pál István tollából. 

Dúzsi Tamás előtt három szek-
szárdi szakember nyerte el az el-
ismerést: Vesztergombi Ferencet 
1993-ban, Takler Ferencet 2004-
ben, míg Vida Pétert 2011-ben 
választotta az Akadémia az Év 
Bortermelőjévé. A megyeszék-
hely önkormányzatának dön-
tése értelmében a legrangosabb 
szakmai díj kitüntetettje alanyi 
jogon elnyeri a „Szekszárd város 
díszpolgára” címet.  

 - fl -

Heimann Zoltánt jelölték, de visszalépett

Az idei verseny néhány elemében 
módosított választási eljárása 
során 450 jelölő (borász, szakma-
beli, étteremvezető, sommelier és 
szakácsmester) számára névre 
szóló felkérést küldött az Aka-
démia. A felkérteknek idén 3-3 
bortermelő ajánlására volt lehe-
tőségük. Ebben az évben először 
a díj korábbi győztesei is lehető-
séget kaptak arra, hogy egy sze-

mélyt közösen juttassanak az öt-
fős jelöltlistára. A díj történetében 
először fordult elő, hogy az öt je-
lölt körébe jutott borászok egyike 
visszamondta a jelölést. Heimann 
Zoltán negyedik alkalommal ke-
rült a legjobbak közé, de a borász 
– megköszönve a lehetőséget és 
az őt jelölők támogatását – úgy 
döntött, hogy mégsem vesz részt 
a megmérettetésen.

Immár tizenöt éve, hogy min-
den decemberben, a Magyar 
Kórusok Napja alkalmából 
ünnepi Kodály-hangverseny 
szervezésével színesíti Szek-
szárd programjait a Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes. 

A program az évfordulón túl a 
középiskolás és egyetemista di-
ákok zenei ízlésformálását is hi-
vatott végezni – értesülhettünk 
Naszladi Judittól, az együttes 
karnagyától a rendezvény hát-
teréről. 

Az idei koncertre, amely-
nek a Garay János Gimnázi-
um díszterme adott otthont 
december 5-én, Kodály szüle-

tésének 132. évfordulója adott 
apropót, ahol a jelenlévők szá-
mára az esemény részeként a 
Tolnai Református Egyház-
megye esperese, nagytiszteletű 
Rácz József tartott áhítatot. A 
különleges hangulatot árasz-
tó koncerten, amely Orbán 
György előadóművész konfe-
rálásában zajlott, a gimnázium 
énekkara fuvolán Töttős-Erős 
Edina, zongorán Tóthné Lázár 
Noémi kíséretében szerepelt, 
míg a Gárdonyi Kórus műsor-
részében a Steicher-Szabó Dóra 
Karola vezette vonósnégyes, 

valamint Lozsányi Tamás orgo-
naművész működött közre. 

A színvonalas esten Tillai Tí-
mea énekművész egy Gárdonyi 
Zoltán-kompozíciót adott elő, 
Csorba Győző Kodályról szóló 
versét pedig Schäffer Klaudia 
szavalta el. Az összkari produk-
cióval zárult teltházas koncer-
ten a jelenlévő 130 énekes Ko-
dály Zoltán A 114. genfi zsoltár 
című szerzeményével lépett fel, 
Lozsányi Tamás orgonakísére-
tével, prof. Lakner Tamásnak, 
a PTE Művészeti Kar dékánjá-
nak, Liszt-díjas karnagyának 
vezényletével, rendkívül nagy 
sikert aratva. 

A hangversenyre meghívot-

tak között a Gárdonyi Zoltán 
Református Együttesen kívül a 
Szekszárdi Garay János Gim-
názium Leánykara (karnagy: 
Naszladi Judit), továbbá a ka-
posvári Vikár Kórus (karnagy: 
Ludmány Géza), valamint a 
PTE Egyetemi Kórusa (kar-
nagy: prof. dr. Lakner Tamás) 
is szerepelt.

A műsor további közreműkö-
dői: Árki Inez (mezzoszoprán), 
Varga Tiborné (alt), Radnai Ág-
nes (hegedű), továbbá Hidvégi 
Zsuzsanna (brácsa) és Kecskés 
Anett (gordonka).  Maróti G.

Kodály-zsoltár a Garayban

„A hagyományoknak megfele-
lően Szekszárd lehetőségeihez 
mérten megpróbáljuk a kará-
csonyt mindazoknak a szek-
szárdiaknak szebbé tenni, akik 
talán nehezebb körülmények 
között élnek, mint az átlag” – 
mondta a civil szervezetekhez 
intézett köszöntőjében Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere a 
karácsonyi támogatások átadá-
sa céljából szervezett összejö-
vetelen a polgármesteri hivatal 
nagytermében december 10-én.

Az eseményen, amelyen dr. 
Tóth Gyula, az önkormányzat 
szociális- és egészségügyi bi-
zottságának elnöke is részt vett, 
a város első embere elmondta: 
a szekszárdi civil társadalom-
mal karöltve próbálnak eny-

híteni a felmerülő gondokon, 
így az önkormányzat szociális 
és egészségügyi bizottságának 
alapja terhére ajándékcsomag 
formájában próbálja az érintett 
családokat támogatni. 

A tartós élelmiszerek mellett 
étkezési utalványt is tartalmazó 
csomagok eljuttatásában az ön-
kormányzat a civil szervezetekre 
támaszkodik, amely Szekszárd 
esetében 19 egyesületet jelent.

Az ülésen Ács Rezső köszöne-
tét fejezte ki a civileknek eddigi 
munkájukért, azért, hogy ilyen 
formában is megpróbálják le-
venni a város válláról a terheket 
és egész évben besegítenek a rá-
szorulókért végzett munkában.

A 19 szervezet 2 millió 300 
ezer forintos támogatásban ré-

szesült, amelyet az önkormány-
zat utalvány formájában adott 
át. Ezzel mintegy 1700-1800 
rászorulónak tud Szekszárd 
karácsonyi segítséget nyújtani 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki hozzátette: a város bízik ab-
ban, hogy a támogatás valóban 
olyan családokhoz jut el, akik 
nagy örömmel fogadják az ön-
kormányzat segítségét. 

A helyszínen Ács Rezső 
megköszönte a bizottságnak a 
segítségnyújtás érdekében ho-

zott döntését, majd arra kérte 
a megjelent szervezetek kép-
viselőit, hogy minél hamarabb 
juttassák el a családokhoz az 
ajándékokat. 

A polgármester végezetül 
sikerekben, egészségben, ered-
ményekben gazdag boldog új 
évet kívánt valamennyi szerve-
zetnek és szekszárdi családnak, 
egyben arra kérte az egyesüle-
tek vezetőit, kollégáik, önkénte-
seik juttassák el a város jókíván-
ságait a rászorulókhoz.  Gy. L.
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A Szekszárdi Vasárnap az ün-
nepek közeledtével kíváncsi 
volt arra, miként telik a pol-
gármesteri hivatal munkatár-
sainak karácsonya. A hivatali 
kollegákat arról is faggattuk, 
hogy a lassan mögöttünk ha-
gyott esztendőben munká-
juk során milyen tapasztala-
tokkal gazdagodtak, milyen 
sikerek, örömök érték őket és 
hogy mit várnak az új évtől a 
család, a szakma vagy a város 
fejlődése szempontjából. 

Berlinger Attila, a Szekszárdi 
Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója

A Turisztikai Nonprofit Kft. 
sikeres évet tudhat maga mö-
gött, a Szekszárd és Térsége 
Turisztikai Egyesülettel közö-
sen több sikeres rendezvényt és 
programot bonyolított le. Már 
január 1-jén is dolgoztunk, hi-
szen a tavaly szilveszteri Örö-
münnepet – amelyen több ezer 
ember köszöntötte az új évet 

– cégünk szervezte. Augusztus-
ban átadtuk a városközpontban 
a megújult Tourinform-irodát, 
közreműködtünk a Csörge-ta-
vi Rockfesztivál, az augusztus 
végi nyárbúcsúztató program, 
az Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek, illetve a ha-
gyományteremtő Márton-nap 
szervezésében is. A városi 
beruházásokkal kapcsolatos 
átadóünnepségek, sajtóesemé-

nyek lebonyolításában is kivet-
tük részünket – vagyis elmond-
hatom, hogy igazán mozgalmas 
évet zárunk. 

A karácsony azonban már 
csakis a családé lesz. Ahol kis-
gyermek van a családban, ott ez 
a legszebb időszaka az évnek, 
az egész éves hajtás itt meg kell, 
hogy álljon. Az ünnep nálunk 
azzal kezdődik, hogy felesé-
gemmel és kislányommal feldí-
szítjük a karácsonyfát. Ebben a 
néhány napban minél több időt 
szeretnénk együtt tölteni, nagy-
szülők, testvérek társaságában. 
A 2015-ös év remélem, hogy 
nagyobb problémák nélkül telik 
majd el. Több kerek évforduló is 
lesz a családban, melyeket sze-
retnénk együtt megünnepelni 
és emlékezetessé tenni. 

Azt is kívánom, hogy az új 
uniós pályázati ciklusban mi-
nél több forrást szerezzünk a 
turizmus és annak infrastruk-
túrájának fejlesztésére, bővül-
jenek a szálláshelyek, épüljenek 

kerékpárutak és fejlődjenek 
a turistabarát szolgáltatások 
Szekszárdon és térségében.

Bangó Viktória környezetvé-
delmi referens, Városigazga-
tási- és rendészeti Osztály

Az elmúlt év szakmailag si-
keresnek mondható: több pro-
jektet is lehetőségem nyílt ko-
ordinálni, például „A legszebb 
konyhakertek” elnevezésűt is, 

amelynek eredményeképpen a 
nyertes gazdák és jómagam a 
várost képviselve minisztériu-
mi oklevelet és díjakat vehet-
tünk át. Aktívan részt vettem a 
Szekszárdi Klímakör munkájá-
ban: a város klímastratégiájához 
szorosan kapcsolódva pedig 
körülbelül 20 sikeres pályázatot 
tudtunk támogatásban részesí-

teni. Munkám sikerének tekin-
tem többek között azt is, hogy 
2014 őszén, Sötétvölgyben új 
játszóteret adtak át és több il-
legális hulladéklerakót sikerült 
felszámolnunk a városban. 

A többséghez hasonlóan a 
karácsonyt én is családi körben 
töltöm. A készülődés számom-
ra a sütés-főzésben teljesedik 
ki – kollégáim örömére, akik a 
süteményeket előkóstolhatják. 
Ahogy az idei évben, jövőre is 
szívesen veszem az új szakmai 
kihívásokat. Magánéletemben 
újabb kultúrák, tájak, emberek 
megismerése a célom és úgy 
általában eddigi ismereteim 
bővítése.

Bérces János energetikus, Vá-
rosüzemeltetési és -fejlesztési 
Igazgatóság

Sűrűnek mondható év áll a 
városüzemeltetési igazgatóság 
mögött. Befejeződött a Piactér 
építése, megújult a közvilágítás 
és folyamatban van a polgár-
mesteri hivatal energetikai fel-
újítása is. Ezek a beruházások 

csak a városvezetés hathatós 
együttműködésével, valamint a 
hivatal dolgozóinak magas szín-
vonalú szakmai hozzáértésével 
valósulhattak meg. Örömteli, 
hogy a lassan mögöttünk ha-
gyott évben több szakmai úton 
vehettünk részt a kollégákkal 
egy, az európai régiók közöt-
ti szakmai együttműködés-

ről szóló program keretében, 
amelynek során energetikai be-
ruházásokat, fejlesztéseket mu-
tattak be. Jövőre folytatódnak a 
város beruházásai, felkészülünk 
a lehetséges pályázatokra, me-
lyekkel további épületeket lehet 
energiatakarékosabbá tenni. 

A karácsony számomra nem 
a vásárlási őrület ideje, hanem 
a csendes várakozásé… Emlé-
kezés és egy 2014 éve született 
gyermek megünneplése. Csa-
ládomban reményteli jövő esz-
tendőnek nézünk elébe, hiszen 
a nagyobbik fiam hamarosan 
diplomázni fog, míg a kisebbik 
a Kecskeméti Főiskolán folytat-
ja gépjárműmérnöki tanulmá-
nyait.

Majnay Gábor osztályvezető, 
Humán Osztály

Az egész éves munka után 
szükségünk van egy kis pihe-
nésre, kikapcsolódásra, feltöl-
tődésre. Mi karácsonykor szűk 
családi körben ünnepelünk két 
fiammal (20 és 16 évesek), fele-
ségemmel és a gyerekek nagy-

Várakozás, emlékezés, elcsendesedés

mamájával. Már karácsony 
előtt mindenki kiveszi részét az 
előkészületekből. Hosszú ideig 
együtt éltem nagyanyámmal, 
akitől sok mindent akaratlanul 
is megtanultam a sütés-főzés 
területén, így az ünnepek alatt 
egy főétel, illetve egy sütemény 
elkészítését mindenképpen be-
vállalom az ő receptjei alapján. 
Ami nagyon nagy hagyomány 
nálunk és a mai napig „mű-
ködik”, az, hogy az ünnepek 
idején szinte napokig játszik 
együtt a család, különböző 
típusú kártya- és társasjáté-
kokkal. Ilyenkor jókat beszél-
getünk, nevetgélünk és persze 
„vitatkozunk”. 

A Humán Osztály az idei év-
ben is közreműködött a városi 
sport-, ifjúsági és kulturális 
rendezvények szervezésében, 
koordinálásában. Legutób-
bi rendezvényünk a Mecénás 
Tehetséggondozó Támogatás 
díjkiosztójának megszervezése 
volt. A Szekszárdi Karácsony-
váró Béla király téri rendezvé-
nyéhez kapcsolódóan az „Élő 
szeretettel embertársainkért” 
civil szervezeti karácsonyi mű-
sor megszervezése, koordiná-
lása is az osztályon dolgozók 
munkájához tartozik. A jövő 
évben is szeretném a jelenlegi 
munkafeltételek mellett megfe-
lelő szintű, szakmailag megala-

pozott anyagok előkészítésével 
megkönnyíteni a döntéshozók 
munkáját, munkatársaimmal 
segíteni az ügyfeleket és civil 
szervezeteket ügyeik intézésé-
ben, megelégedésükre. 

Bízom abban, hogy gyerme-
keim a tanulásban megállják 
helyüket és hobbijukban egyé-
ni sikereket érnek el. Mindezek-
hez kívánok mindannyiunknak 
jó egészséget.

Farkas Éva osztályvezető, Pá-
lyázati és Közbeszerzési Osztály

A karácsonytól elsősorban 
minőségi időtöltést várok a 
családommal: közös sütés-fő-
zést, nagy sétákat és nyugodt 
együttlétet.

Az év sok munkával telt, ami 
a mi esetünkben szerencsés, hi-
szen azt jelenti, hogy a városban 
az uniós források elnyerésével 
új és új beruházások indulhat-
tak. A teljesség igénye nélkül a 
három legjelentősebb projektet 
emelném ki: megkezdődhe-
tett Szekszárd új vízbázisának 
kiépítése, átadásra került az 
új Piactér és megújult a város 
közvilágítása is. A jövő évben 
indul útjára az új hétéves ciklus 
az EU-s források tekintetében, 
ezért a tervezés, a projektötletek 
jó illesztése lesz a 2015-ös esz-
tendő kihívása és természetesen 
a folyamatban lévő pályázataink 
sikeres megvalósítása.

 Gyimóthy Levente

Csomagokat osztott az Újvárosi Társaskör
A Szent József Katolikus Általá-
nos Iskola ötödik osztályos di-
ákjai adták elő Miklós püspök 
életét bemutató műsorukat 
december 7-én, vasárnap, a 
Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör Szent István 
Házában megrendezett miku-
lásünnepségen – tájékoztatta 
lapunkat Horváth Jánosné Edit. 

A közel hetven, idősebb és fiata-
labb társasköri tag jelenlétében 
tartott eseményen valameny-
nyi résztvevő kapott csomagot 
a Mikulástól, amely a budapes-

ti Tesco jóvoltából, a társaskör 
jogi képviseletét ellátó Horváth 
E. Írisz segítségével jutott el az 
egyesülethez. A rendezvényen 
immár hagyományosan a tagok 
által készített süteményekkel, 
szendvicsekkel vendégelték meg 
a jelenlévőket. Másnap délelőtt, 
december 8-án a megmaradt cso-
magokat a Szent József Katolikus 
Iskola nyolcvan, 1., 2., illetve 3. 
osztályos tanulójának juttatta el a 
társaskör, akik a Szent Rita Kato-
likus Óvoda csöppségeivel együtt 
az egyesület karácsonyi műsorá-
ban is szerepelni fognak.  Gy. L.
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A nagymama szaloncukra Ezúttal ezüstöt értek a szekszárdi újborok
Szaloncukorföldön lassan 
több évtized óta azt tapasz-
taljuk, hogy fajtát, ízvilágot 
és árfekvést tekintve a határ 
a kurtafarkú (szilveszteri) 
malacon innen és túl, a világ-
egyetem legeslegszéle.

Hasonlókat konstatálhatunk a 
cukorlabdacsok forgalmazási 
idejének tágításával kapcsolat-
ban is, hiszen már hajmeresz-
tően korai időpontban jelenik 
meg a hiper-szupermarketek 
polcain a szaloncukrok első 
példánya. Lassan már azon sem 
csodálkozhatunk, ha húsvétkor 
szaloncukrot majszoló nyúlfi-
gurába botlik az ember a multik 
betonkaptáraiban, illetve nyulat 
majszoló mikulás néz szembe 
az értékrendjében a végtelensé-
gig összezavart, kísérleti alany-
nyá züllesztett vásárlóval.

Ízesítés szempontjából a 
fentiekben leírtakhoz hason-
ló a helyzet: a kisebb-nagyobb 
multicégeknél egyre-másra 
„hívogatnak” csomagolásaik-
kal a látszólag mennyei falat-
kákat tartogató tucatzacskók, 
ám hazatérve a karácsonyi 
nagybevásárlásból kiderül: a) 
a hőn áhított édesség valójában 
életünk keserűsége, tekintve, 
hogy lenyelhetetlen, annyiféle 

mellékaromával bír; b) száj-
padlásunkra tapad, többszöri 
fogmosás segíthet csupán a ma-
radandó gasztronómiai élmény 
végérvényes eltávolításától.

Ha vesszük a fáradságot az 
ugyanezen kategóriájú „aro-

más” termékek összetételének 
végigolvasására, megállapíthat-
juk, hogy abba a kukoricake-
ményítőtől a szőlőcukron át a 
szójaliszten, kókuszreszeléken, 
eperporon keresztül a kuko-
ricapehelyig bezárólag egyes 
gyártók bármit „belemasszíroz-
nak”, amit csak nem szégyell-
nek. Amiből pedig eredetileg 
állnia kéne, az már luxus, ha 
egyáltalán benne rejlik.

Ezen képződmények tömény-
sége a borzalommal határos, a 
bennük lévő cukor mennyisége 
pedig a Balassa János Kórház 
sürgősségi osztályáért kiált.

Ezeket az anti-étkeket sze-
mély szerint még fadíszítésre 
se ajánlanám, hiszen merő tisz-
teletlenség lenne az illatozó fe-
nyőkkel szemben.

Van azért némi jóhírem is: 
a kézműves szaloncukrok mi-
nősége cseppet sem lanyhult, 
csakúgy, mint neves hazai ter-
mékeink (Stühmer, Szamos 
marcipán) hagyományosan re-

mek ízvilága. Az árakon végig-
futtatva a szemeinket, szintúgy 
örömtelien megállapíthatjuk: 
tavaly óta nem sokat változott 
a helyzet, az átlag-slágercsoma-
gok 799-999 Ft-ig (nehogy már 
kerekítsenek a multik) terjed-
nek kilónként, de akadnak ki-
logrammonkénti három, illetve 
öt-hatezer forintos csodák is. Ez 
utóbbiak már valószínűleg be-
szélni is tudnak a hasunkban…

Nagykeráron akad, ahol 260-
tól 310 forintig terjednek a 300 
grammos csomagok, amelyek 
összegben hasonló árfekvésben 
leledzenek, mint a multicégeknél 
kapható, ugyanekkora súlyú cso-
magcsodák, ám mégis érdeme-
sebb megvásárolni őket jobb mi-
nőségük miatt, akár kartonnal is.

Prémiumtermékek szempont-
jából is színes a skála, hiszen van, 
ahol nem sokkal tér el pozitív 
irányban a kilónkénti ár a jóval 
átlagosabb „egyencukrokétól”, 
így aztán mégiscsak minőségibb 
édességet falatozhat a család.

Érdemes vásárolni akár in-
ternetes felületről is: van cso-
kis-tejszínes, tojáslikőrös, 
konyakmeggyes, madártejes, 
pisztáciás, málnás-joghurtos, 
vagy éppen szilva, vajkaramella, 
eper-tejszín, kókusz, gesztenye 
(az igazi!), rumpuncs, rumka-
kaó – és persze mindegyik va-
lódi ízekkel felruházva. 

A legjobb viszont az lenne, 
ha otthon készítenénk szalon-
cukrot. Mert lehet. Mert a mai 
háziasszonyok is képesek rá, 
csak akarniuk kell. A receptol-
dalakon számos változatban 
fellelhetők, utolsó csodaként 
pedig ott van az ínséges idők-
ben a korabeli nagymamák által 
készített fondant, amely cukor, 

víz, kakaó és / vagy csokoládé, 
valamint vaj megfelelő adagolá-
sából áll össze.

S, hogy miért fontos manap-
ság, hogy a családok megpró-
báljanak házilag készíteni sza-
loncukrokat? Ne feledjük, hogy 
hazánkban a 19. század elejétől 
népszerű, gazdag múlttal bíró, 
igazi hungarikummá vált édes-
ségről beszélünk. 

E mára nélkülözhetetlenné 
vált ünnepi termékünk házi ké-
szítésének fontosságára legyen 
példa a következő történet, me-
lyet egy kedves, idősebb isme-
rősöm tett közkinccsé. 

Történt ugyanis, hogy kol-
légám nagymamáját, aki maga 
készítette unokáinak csillogó 
sztaniolpapírba csomagolva a 
szaloncukrot, az egyik eszten-
dőben, karácsonyhoz közeled-
vén, betoppanva hozzá a család-
tagok – szeretetteljesen, örökre 
elszenderedve találták, utolsó 
pillanatában is unokáinak élve, 
szívből jövő meglepetést készít-
ve számukra.

Igen, kedves olvasó. Ugyanar-
ra gondolunk… Arra, ami kive-
szett e világból. Az ajándék va-
rázsa, amely még a szaloncukor 
készítést is áthatotta valaha… 
Amely világ nagyanyói már 
fent csomagolják a mennyek-
ben pici, csillogó sztanioljaikba 
még kisebb cukorkáikat. 

Csak remélni lehet, hogy a 
konzumfelfogás megváltozik, és 
lesznek még ilyen nagymamák 
a ma felnövekvő generációkban, 
akik tudni fogják, mit jelent az 
igazi, szívből, szeretetből jövő 
ajándék. Ami – nem mellesleg 
– a legfinomabb a világon… 

 Gyimóthy

A tizenegyedik alkalommal 
vonultak fel legjobb hazai 
újborok és a legkiválóbb 
kézműves sajtok november 
utolsó hétvégéjén a Vajdahu-
nyadvárban, a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumban.

Amint azt Ferenc Vilmos 
főszervezőtől megtudtuk, az 
egyre népszerűbb fesztivál már 
nem csak az újborok és a sajtok 
honi szerelmesei számára von-
zó, hiszen az idén regisztrált 
több mint ezerötszáz látogató 
nagy része határainkon túlról 
érkezett. Magyarországon egye-
dülálló a rendezvény abban a 
tekintetben is, hogy itt hirdetik 
ki az Év Sajttermelője címet és 
minden évben nagy várakozás 
előzi meg az újborok versenyét, 

különösen az idei, rendkívüli 
évjáratban. A borversenyen a 
szekszárdi borvidék termelői 
is rendszeresen megméretik új-
donságaikat. Idén többek között 
a Mészáros, a Dúzsi, a Takler, a 
Vesztergombi, a Twickel és a 
Prantner pince nevezte újbora-
it. A bírálók között is akadtak 
kiváló ifjú szakemberek – Mé-
száros Péter, Márkvárt János, 

Guld Zsuzsa –, hisz az „Újbor, 
új generáció” mottó jegyében a 
versenyen csak fiatal borászok 
zsűrizhetnek. Természetesen az 
elnök ezúttal is dr. Kállay Mik-
lós professzor, a Magyar Bor 
Akadémia elnöke volt. A szek-
szárdi pincészetek tételei ezúttal 
nem kerültek a legjobbak közé, 
több bort is ezüstéremmel jutal-
mazott a zsűri.

A tizenegyedik Magyaror-
szági Újbor és Sajt Fesztivált 
dr. Nagy István, a Földműve-
lésügyi Minisztérium politikai 
államtitkára és ifj. Hubai Imre, 
a Nemzeti Agrár Kamara alel-
nöke nyitotta meg. Mindketten 
kiemelték a rendezvény jelen-
tőségét, mely kiváló lehetőséget 
biztosít e két termék együttes 
megjelenéséhez, vagyis a kéz-
műves sajtokhoz hozzáillő új-
borok kóstolhatók. 

Vasárnap délután – az immár 
hagyományos adventi újbor- és 
sajtszentelés alkalmával – Hor-
váth atya mondott áldást és kí-
vánt mindenkinek boldog kará-
csonyi ünnepeket, egyben arra 
kérve a megjelenteket, hogy egy 
év múlva ugyanitt találkozzanak.  

 - fl -

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket,  
hogy a Szekszárdi Vasárnap ez évi utolsó lapszáma 

2014. december 14-én jelenik meg. 
2015-ben első lapszámunkat január 18-án

vehetik kezükbe az olvasók.

Nem drága, hanem személyre szóló ajándék kell
,,Az advent valódi célja: ma-
gunkat felkészíteni az ünne-
pekre” – sok egyéb, jelen ko-
runkból kiveszni látszó dolog 
mellett erről is szót ejtett dr. 
Török Iván szakpszichológus 
szekszárdi előadásán, amely-
re a Kristály Lélekvédő Egye-
sület szervezésében került 
sor. A meghitt beszélgetés-
nek december 3-án a Liszt 
Ferenc Zeneiskola nagyterme 
adott otthont.

Az előadó az este folyamán rá-
világított a negatív tendenciára, 
amelynek következtében ma-
napság a honpolgárok ünne-
pek közeledtével szabadidejük 
jelentős részét a „kereskedelmi 
templomokban” töltik: vásá-
rolnak, moziznak és termé-
szetesen esznek. Ahogy azt dr. 
Török Iván megjegyezte, igen 
sajnálatos, hogy az eredeti ad-
venti készülődés szokásvilá-
gából, amely elsősorban lelki, 
spirituális eredetű volt, ez vált a 
karácsonyt megelőző hetekben 
a legfontosabb tevékenységgé. 
Emlékeztetett: a kereskedelmi 
láz már november elején úrrá 
lesz (általában) mindenkin, 

mindenütt, hiszen már ekkor 
karácsonyi hangulatban úsznak 
a plázák. Nem az a baj, hogy az 
emberek vásárolnak, sokkal in-
kább az arányokkal van a gond 
– fogalmazott a pszichológus, 
aki torzulásként fogja fel e ten-
denciát.

Véleménye szerint eluralko-
dott az a borzalmas felfogás, 
mely azt hiteti el, túl kell licitál-
ni az ajándékvételt a másiknál, 
nehogy kisebb, olcsóbb meg-
lepetést adjak át. Török Iván 
ugyanakkor felhívta a figyel-
met arra, amennyiben az egész 
vásárlás számolgatássá válik, az 
ünnepeknek nem sok értelme 
marad: ez gyakran abba a lavi-
nába torkollik, hogy nem készü-
lünk el időben, terveinket nem 
tudjuk megvalósítani, mely által 
feszültekké válunk, konfliktust 
előidézve. Karácsonykor lát-
nunk kell azt is: amennyiben 
a fény, a dísz túlzásba megy, a 
karácsonynak a csillogás válik 
egyetlen értelmévé.

Önmagában a sütés-főzé-
si láz nem baj, de ez se váljék 
az egyetlen lényeges dologgá! 
–hangsúlyozta a szakember, 
kitérve a manapság egyre in-

kább divattá váló „karácsonyi 
partykra”, eszem-iszomokra is, 
hiszen az ilyen ál-ünneplés által 
bulivá torzul legszentebb ünne-
pünk alapvető értelme. 

A rohanás helyett fontos a 
lassúságra koncentrálni ilyen-
kor, hiszen az nyugalommal jár 
együtt. Legalább ilyenkor lassít-
sunk, s egy kicsit önmagunkkal 
is foglalkozzunk, ha már egész 
évben a temérdek munka terhe-
li az embert – figyelmeztetett az 
előadó, hozzátéve: a befelé for-
dulás, az önmagunkra reflektá-
lás a lényeg, illetve az is: egyfaj-
ta megtisztulással készítsük fel 
magunkat a negatív érzetektől 
való megszabadulásra. 

A várakozást felhozva emlí-
tést tett annak pozitív voltáról 
is, mely szerinte sokszor em-
bereket tart életben: példaként 
egy világháborús történetet ele-
venített fel, amidőn az idős be-
teg édesanya megvárta, míg fia 
hazatér a frontról, s csak aztán 
szenderült örök nyugalomra. 
E fogalom ugyanakkor egyfaj-
ta őrködést, figyelést is jelent, 
s rokona a mértékletességnek, 
melyre szintén ügyelni kell az 
adventi készülődés során. „Ki-

csit fogjuk vissza magunkat, 
szabjunk korlátot önmagunk 
számára!” – jelezte Török Iván, 
majd a reményre világított rá 
példaként, amely véleménye 
szerint szervesen hozzá tarto-
zik a várakozáshoz, s, a legpo-
zitívabb értékek egyike. 

Az ajándékozásról szólva arra 
a természetességre, egyszerű-
ségre tért ki: „Ötletesen találjuk 
ki a meglepetéseket, hiszen sok-
szor a csekélyebb, egyszerűbb, 
kisebb ajándék is jó, ha annak 
szól, akinek szánjuk!” Úgy látja, 
az sem jó, ha előre megmond-
juk, mit szánunk egy-egy csa-
ládtag részére, hiszen – látszó-
lag ésszerű megoldásnak tűnik, 
ám épp az öröm megőrzésének 
lényege hiányzik belőle. 

Létezik önajándékozás is, 
amikor önmagam adom aján-
dékba a másiknak: ha érzi, 
hogy ráfigyelek, vele vagyok 
– tudatta a pszichológus. Mert 
– tette hozzá – „amikor időt 
adok a másiknak, tulajdonkép-
pen magam adom neki!”. Ez a 
viselkedési forma Török szerint 
a legnagyobb szeretet megnyil-
vánulása. 

 Gyimóthy
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December 1-jén új kiállítással 
jelentkeztek az Alkotók Bará-
ti Körének tagjai – Acélosné 
Solymár Magdolna, Biszák 
László, E. Nagy Mária, Hor-
váth János, Hucker Ferenc, 
Keller Joli, Rell Kata, Rühl Gi-
zella, Stekly Zsuzsa és Zsiros 
Ari – a Szekszárdi I. Béla Gim-
názium Kollégiumi Galériájá-
ban. A zömmel nagy méretű 
alkotások témája nagyobb 
részt a késő ősz illetve a tél 
és a decemberi ünnepkör. A 
kiállított anyag  január elejé-
ig látogatható.    

Az e hónapban bemutatkozó 
művész a Bonyhádon élő és 
alkotó Stekly Zsuzsa tűzzo-
máncművész, vagy ahogy ön-
magát nevezi, „zománcműves” 
így vall életéről és munkássá-
gáról:

„Sok fiatallal ellentétben, én 
már négyéves koromban tud-
tam, hogy festő leszek. Amikor 
édesapám egyszer elvitt a mun-
kahelyére, a bonyhádi zománc-
gyárba, azonnal beleszerettem 
az izzó kemence látványába és a 
hatalmas kádakban levő színes 
zománcok ragyogásába. A Mű-

vészeti Gimnázium elvégzése 
után azonnal a zománcgyárban 
kezdtem dolgozni. 

A kezdeti akvarell- és olajfes-
tékkel való próbálkozás után, 
végre az első szerelem: a tűz-
zománccal való ’játszadozás’ 
lett a napi elfoglaltságom. Ma 
is hálás szívvel emlékezem a 
gyár akkori igazgatójára: Lam-
bert Józsefre, aki megengedte, 
hogy a napi munka elvégzése 
után bent maradjak a gyárban 
és készítsek magamnak bármit. 
Így készültek az első zománco-
zott vázáim, hamutartóim és az 
első képeim. 

Csupán az anyag árát kellett 
megtérítenem.  Aztán lassan 
felépítettem a saját műhelyemet. 
A vaslemez után már vörösréz 
lemezre dolgoztam és a külön-
legesebb ékszerzománcokkal 
fejeztem ki mondanivalómat. 
Hosszú évek alatt kialakítottam 
saját rekeszzománc-stílusomat, 
amit azóta is finomítgatok. 

Ma pedig az új játékom az 
azsúrzománc. Ez egy nagyon 
izgalmas: a rézlemezt lombfű-
résszel kivágom, olyanra, mint 
egy csipketerítő, majd a lyukat 
zománcozom be átlátszó zo-

mánccal. Nagyon érdekes ha-
tások érhetők el, ha beépítem 
egy képbe ezt az azsúr betétet, 
olyan is lehet, mint egy templo-
mi üvegablak.

Egy idő után, amikor már 
nem tartoztam a pályakezdők 
közé, úgy az ’emberélet útjának 
felén’ vagy azon egy kicsit túl, 
egyszer csak arra gondoltam: jó 
lenne, ha mindez a tapasztalat 
nem veszne kárba. Megalapítot-
tam a ZAB-ot, a Zománcművé-
szeti Alkotótábor Bonyhádot. 
10 éven át meghívtam évente 
4-5 kollégát a műhelyembe egy 
hét közös munkára, együtt gon-
dolkodásra. 

2001-2011-ig 27-re nőtt a 
csapat. Igazán felemelő, ered-
ményes, katartikus élmény volt 
a kollégákkal együtt dolgozni. 

Általában egyedül dolgo-
zom, csendben, hogy halljam a 
belső hangot. Csak akkor hall-
gatok zenét, vagy hangosköny-
vet, amikor már a manuális 
munkát végzem.  A műhelyem 
a béke szigete, ahol egyedül 
dolgozom, de jó tartozni va-
lahová. Ezért alapító tagja va-
gyok a Tolna Bárka Művészeti 
Szalonnak és a kezdettől 7 éven 

át résztvevője voltam a Tamási 
Művészkertnek, ahol akvarel-
leket festettem. Ma pedig az 
új élmény: az Adria varázsol 
el színeivel, illatával, a szigeti 
flórával.

2006-ól meghívást kaptam 
a Jelsai Alkotók Közösségébe. 
A zománc továbbra is az első 
és legfontosabb, ezzel a nemes 
anyaggal tudom igazán kifejez-
ni magam, és ez a szerelem már 
40 éve tart nem múló szenve-
déllyel. De nyáron, a vízparton 
hagyom, hogy elvarázsoljon egy 
virág, a táj vagy csak egy han-
gulat, és ahogy más fényképeket 
készít, én gyorsan megörökítem 
ezt az impressziót egy akvarell-
festményen.  

Jó néha kirándulni a merev 
rekeszzománcból a lírai akva-
rellbe. Zománcban főleg szak-
rális képeket készítek, hiszen 
minden kép egy fohász, min-
den alkotás a Teremtés dicsére-
te.  Minden napot úgy fejezek 
be és az első gondolatom reg-
gel: Köszönöm, Uram, hogy ezt 
a napot is megéltem! Add meg 
Uram, hogy még sokáig meg-
halljam és képekké formálhas-
sam sugallataidat!”   SZV

A Szekszárdi Piactér
Aranyvasárnap (december 21.) is nyitva tart.

Várjuk szeretettel a vásárlókat!

A Piactér ünnepi nyitva tartása:
december 24. (szerda) 12.00-ig
december 25-től 28-ig ZÁRVA
december 29-től 31-ig 12.00-ig

NYITÁS:
január 2. (péntek)

(Ö00003)

Karácsonyi halászlé főzés 
a Garay Élménypincében

December 19-24-ig.
Térjen be hozzánk egy tányér 

halászlére, vagy adja le rendelését december 22-ig
(hétfőig) és mi elkészítjük az ünnepi fogást.

Elérhetőség:
7100 Szekszárd, 
Garay tér 19.
Telefon:
06-20/401-46-51
06-20/215-93-96

(Ö00005)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Május 1. u. 3. 

1 db 55 m2 alapterületű 1+2 fél szobás összkomfortos 
költségalapú bérlakás

Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. 
1 db 59 m2 alapterületű 2,5 szobás összkomfortos 

költségalapú bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2015. január 9. 12.00 óra

Részletes felvilágosítás: Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Tel.: 74/ 319-468, 510-422

(Ö00006)

Gondosan
válogatott

ajándékcsomagok 
karácsonyi

hangulatban.
Lepje meg szeretteit,

üzleti partnereit
minőségi 

szekszárdi borral.
(Ö00004)

Stekly Zsuzsa
számára minden
kép egy fohász
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A Szekszárd területén 
egyidőben tartózkodó haj-
léktalanok száma 60 és 80 
fő között mozgott 2013-ban, 
tavaly már éves szinten mint-
egy 160 otthontalan embert 
regisztráltak a megyeszék-
hely szakemberei. Minden 
tizedik nő volt.

A tél beköszöntével megnő a for-
galom az amúgy is népszerű Má-
tyás király utcai intézményben. 
A Humán Szolgáltató Központ 
hajléktalanszállója, az ugyanitt 
működő nappali melegedő és a 
népkonyha 100 százalékos ki-
használtsággal működik, sőt… 

A hideg időre tekintettel sen-
kit sem utasítanak el, ha néhány 
órára, vagy egy éjszakára fűtött 
szobában szeretne pihenni. A 
szálló egyelőre kizárólag férfi-
akat fogad, a hölgyeknek a téli 
időszakban a nappali melege-

dőben alakítanak ki ideiglenes 
szállást. A népkonyha napi egy-
szeri meleg étel helyben történő 
elfogyasztását biztosítja – térí-
tésmentesen. Az ötven adagból 
ritkán marad a nap végére.

Szűcs László, a Mátyás király ut-
cai intézmény vezetője kérdésünk-

re elmondja: a téli időszakban – a 
nappali és éjszakai melegedő biz-
tosítása mellett – legalább ilyen 
fontos a szolgálat utcai tevékeny-
sége. Tíz kollegájával – akikkel a 
24 órás nyitva tartást és ügyeletet 
látják el – rendszeresen felkeresik 
azokat, akik amúgy semmilyen 
segítséget nem fogadnak el. A téli 
időszakban takaróval, meleg ru-
hával, tartós élelmiszerrel segítik 
őket – amelyek felajánlását amúgy 
folyamatosan várják a Mátyás ki-
rály utcában. Egy a hajléktalano-
kat segítő alapítvány pályázatán 
elnyert 330 ezer forintból már 
feltöltötték gyógyszer- és óvszer-
készletüket is. Bármilyen különös, 
ez utóbbira is nagy szükség van: a 
szakember tud egy olyan hölgyről, 
aki csak az idén tíz alkalommal 
volt terhesség-megszakításon… 

„Senkit sem hagyunk ma-
gára” – mondja Szűcs László, 
aki hozzáteszi: a fagyos, havas 

téli napok, hetek a legkritiku-
sabbak. A télen telefonos kr-
ízisügyeletet működtetnek, így 
aki segítségre szoruló, a testi 
épségét veszélyeztető állapot-
ban lévő hajléktalant lát, az a 
30/277-2622-es telefonon je-
lezheti a szakemberek felé. A 

hajléktalanszálló vezetője sze-
rint az elmúlt 16 esztendőben 
mindössze egyetlen esetben 
fordult elő kihűléses haláleset 
városunkban, aminek bekövet-
kezéséért a legnagyobb problé-
ma, az ital volt a felelős.

A fenntartó szekszárdi ön-
kormányzat még 1996 októ-
berében alakította ki a 26 fős 
hajléktalanszállót. A teljes ki-
használtsággal működő intéz-

mény a közeljövőben mintegy 
98 millió forint pályázati for-
rásból megújul és bővül a me-
gyeszékhelyen a fedél nélküliek 
átmeneti otthona is. 

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere lapunk kérdésére beszá-
molt arról, hogy a bővítés miatt 
a város már korábban megvette 
a szálló szomszédságában lévő 
ingatlant. „Most ott tartunk, 
hogy készülnek a kiviteli tervek 
és várjuk a támogatói szerződés 
aláírását. Amennyiben az időjárás 
lehetővé teszi, a kivitelezést remé-
nyeim szerint a jövő év elején el-
kezdhetjük” – mondta Ács Rezső.

A hajléktalanokat ellátó szol-
gáltatás kapcsán rendelet írja elő, 
hogy a szálláson tartózkodók 
részére 4 négyzetméter területet 

kell biztosítani (jelenleg ez a szám 
3 négyzetméter), de a projekt so-
rán a bővítés már a szükséges te-
rületet is biztosítani fogja.

A bővítésnek köszönhetően az 
új ingatlanon egy ötfős női éjjeli 
szálláshely kerül kialakításra, így 
megoldott lesz a szeparált elhe-
lyezés is. A szálló keleti része újjá-
épül, új porta készül, a földszinti 
helyiségeket akadálymentesítik. 
A projektnek része, hogy inter-

net használatra irányuló képzést 
indítanak a hajléktalanok részére, 
így próbálják segíteni a visszaju-
tásukat a munkaerőpiacra.

„Intézményünk működtetését 
jogszabály írja elő, a hajléktalan 
személyek ellátása szempontjából 
nélkülözhetetlen. A megyében 
ezen kívül csak Dombóváron és 
Pakson van hasonló intézmény” 
–mondja Szűcs László. A haj-
léktalanszálló vezetője szerint az 
intézmény átlagos látogatottsága 
napi 19 fő, a téli időszakban vi-
szont kevésnek bizonyul a kapa-
citás, akiknek ott nem jut hely, ők 
a nappali melegedőben, matraco-
kon alszanak. „Mind ügyfeleink, 
mind munkatársaink örömmel 
várják a munkák kezdetét” – 
mondja a szálló vezetője.   - fl -

Senkit sem hagynak magára

A PTE Illyés Gyula Kar Hallga-
tói Önkormányzata „Mert adni 
jó! December, a jótékonyság 
hava” címmel adománygyűjtő 
jótékonysági rendezvénysoro-
zatot hirdetett. Ennek kereté-

ben november 24. és december 
2. között játék- és ruhagyűjtő 
akciót tartottak. Az összegyűlt 
adományokkal a szekszárdi Hét-
színvilág Gyermekotthon kis la-
kóit és a Szekszárdi Hajléktalan 

Szálló rászorultjait támogatják. 
Az e hét szerdáján és csütörtökén 
megtartott jótékonysági sütivásá-
ron a HÖK aktivisták által készí-
tette finomságokból vásárolhat-
tak a kar hallgatói, oktatói és az 
épületbe betérők. Az így befolyt 
összeget a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház gyermekosztályá-

nak Fejlődésben Hátráltatott 
Gyermekek Alapítványa adomá-
nyozzák. A sütemények megvá-
sárlásán túl lehetőség van a fenti 
cél érdekében pénzadományok 
felajánlására is, ezeket december 
18-ig fogadják a Hallgatói Ön-
kormányzat munkatársai.

 SZV

Mert adni jó!

November 28-án került sor 
a Magyar Turizmus Zrt. által 
megrendezett „Virágos Ma-
gyarországért” elnevezésű 
verseny ünnepélyes díjá-
tadójára. A rendezvény kere-
tein belül sor került a Rozma-
ring-díj átadására is, melyet 
azok az éttermek érdemelnek 
ki, akiknek gasztronómiai kí-
nálata kiemelkedő és foko-
zottan ügyelnek  környeze-
tük harmóniájára. 

Az elismerő díjat a Szekszárdon 
működő, Ízlelő a családbarát ét-
terem is elnyerte.

Az Ízlelő az első olyan étterem 
Magyarországon, mely a vezető-
ségen kívül kizárólag fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű 
ill. tanulásban akadályozott em-
bereket foglalkoztat.

A társadalmi vállalkozásként 
működő vendéglátóegység 
2007-ben nyitott, és a Kék Ma-
dár Alapítvány működteti. Az 
étteremnek helyet adó épületet 
Szekszárd Város Önkormány-
zata bocsátotta az alapítvány 
rendelkezésére, tartós haszná-
latra.

2014-ben fejeződött be az 
étterem komplex fejlesztése és 
bővítése, melynek eredménye-
képp teljesen megújult az Ízlelő 
arculata, ill. kívül-belül teljes 
átalakításra került. Bővített ka-
pacitásaikkal – a közel 50 fős 
vendégtér és 30 fős különterem 
– már 18 megváltozott munka-
képességű, fogyatékos ember 
számára biztosítanak munkale-
hetőséget.   

December 1-jén pedig, a 2014. 
évi Szociális Szakmai Díjak át-
adására került sor a Pesti Viga-
dóban, amelynek során a Kék 
Madár Alapítvány Esélyegyenlő-
ségi díjban részesült. A megtisz-
telő elismerést Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere 
adta át Mészáros Andrea ügy-
vezetőnek. A díjjal a 17 éve mű-
ködő alapítvány szociális téren 
végzett munkáját ismerték el. 

A szervezet egy befogadó, biz-
tonságot adó társadalom eléré-
séért munkálkodik, amelyben 
mindenki számára biztosított 
az önmegvalósítás lehetősége és 
a választás szabadsága. Az ala-
pítvány missziójának tekinti a 
fogyatékos, megváltozott mun-
kaképességű ill. hátrányos hely-
zetű rétegek felzárkóztatását, és 
ezt szolgáltatásain keresztül va-
lósítja meg.   SZV

A közjóért – továbbra is

Csaknem félezer könyvet nyert a Dienes iskola
Idén is részt vett a Tudásbaj-
nokság megmérettetésében 
a szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola Grundschule 
– nem kis sikerrel. A verseny 
során összesen kétmillió fo-
rint értékű könyvcsomaggal 
gazdagodhattak az általános 
iskolák könyvtárai, amennyi-
ben beadták jelentkezésüket 
a Tudásbajnokság, illetve a 
Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia Alapítványa 
iskolai könyvtárfejlesztési 
pályázatára. 

A verseny kapcsán (melyen 380 
iskola pályázott) nagy öröm 
érte a Dienes iskolát, hiszen az 
első díjjal járó, egymillió forint 
értékű – 425 kötetet tartalmazó! 
– könyvcsomagot intézményük 
nyerte el.

A könyvcsomag átadóünnep-
sége december 8-án zajlott az 
iskolában. Amint arról az igaz-
gató, Simon Andrea lapunknak 
nyilatkozott, tanintézményük a 
pedagógusok, a szülők és a diá-
kok példamutató összefogásával, 

munkájával évek óta kiemelkedő 
eredményességgel támogatja a 
tehetségek kibontakozását. 

Az egyedülállóan nagy érté-
ket képviselő, a gyerekek ked-
venc könyveiből összeállított 
kiskönyvtár a gyermek- és ifjú-

sági könyvek egyik fontos nép-
szerűsítője, a Könyvmolyképző 
Kiadó felajánlásában érkezett a 
Dienesben tanuló nebulókhoz. 
A kötetek között úgy az alsó, 
mint a felső tagozatos diákok 
megtalálhatják kedvenceiket, 
csakúgy, mint tanáraik: az 
egyedülálló könyvcsomagban 
nem csak hősökről szóló csodás 
kalandok, szeretetre méltó állat-
mesék, vidám történetek vagy a 
népszerű Ropi-sorozat kötetei, 
hanem Böszörményi Gyula leg-
frissebb regényei és Csukás Ist-
ván meséi is helyet kaptak. 

A Dienes iskola könyvtárá-
nak gazdagodásához és a sike-
res tehetségnevelő munkához 
a könyvcsomagot átadó Lele 
József gratulált az intézmény 
vezetőjének a Tudásbajnokság 
szervezői nevében.  Gy. L.
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Környei Miklóst már kisgyer-
mekként magával ragadta a 
muzsika, és ez a „szerelem” 
azóta is tart. A Zeneakadémi-
án végzett 29 éves szekszárdi 
gitárművésszel a közelmúlt-
ban elnyert Junior Prima Díj 
apropóján beszélgettünk.

Környei Miklós hatévesen kezd-
te zenei tanulmányait. Édesapja, 
Környei Miklós Pál gitárművész 
révén a kottaolvasást már az ál-
talános iskola előtt elsajátította.

– A családi legendárium sze-
rint mindössze fél éves lehet-
tem, amikor édesapám gitárjá-
tékát széles mosollyal kísértem, 
amikor pedig a hegedűt szólal-
tatta meg, sírva fakadtam. Ta-
lán a gitár intimebb, mélyebb 
hangszíne volt az, ami hatott 
rám. Annyi bizonyos, hogy már 
kisgyermekként eldöntöttem, 
hogy gitárművész leszek, más 
szóba sem került – emlékszik a 
kezdetekre a Junior Prima-díjas 
művész, hozzátéve: Az alapokat 
otthon, édesapjától és a Liszt 
Ferenc Zeneiskolában sajátí-
tottam el. – Sokat köszönhetek 
zongoratanáromnak, Dobai 
Tamásnénak is, aki a zene sze-
retetére nevelt – hangsúlyozta a 
fiatal művész.

A zenei érdeklődés dacára 
a középiskola első két évét a 
Garay János Gimnázium ma-
tematika-fizika fakultációs 
osztályában végezte, ezt követ-
te négy esztendő a budapesti 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázi-
um falai közt, ahol Szilvágyi 
Sándor gitárművész növendéke 
volt. Innen egyenes út vezetett 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemre.

– A Zeneakadémián Eötvös 
József gitárművész osztályába 
jártam, de zenei pályám szem-
pontjából meghatározó volt 
Devich János és Devich Sándor 
munkássága, akik a kamarazene 
rejtelmeibe vezettek be – foly-
tatja Környei Miklós. – Fonto-
sak voltak a mesterkurzusok 
is, hiszen ezeken új szemszög-
ből, sokszor egy más kultúra 

„szemüvegén” át tekinthettünk 
egy-egy darabra, s emellett nyi-
tottságra is nevelt. Sok „mes-
terrel” dolgoztam együtt, kettő 
közülük mégis kiemelkedik. A 
zeneakadémiai diplomakoncer-
temen – ahol Rodrigo: Conci-
erto de Aranjuez című darabját 
játszottam – Medveczky Ádám 
Liszt- és Kossuth-díjas karmes-
ter vezényelte a közreműködő 
zenekart. Hatalmas élmény volt 
vele dolgozni, hiszen azon túl, 
hogy egy nagyszerű muzsikus, 
remek ember is, aki végig part-
nerként kezelt. A legnagyobb és 
örök tanár azonban mégis csak 
maga a színpad, ahol a koncer-
tezés csínját-bínját mindenki 
maga sajátíthatja el.

Környei Miklós rendszeres 
résztvevője hazai és nemzet-
közi zenei versenyeknek, hi-
szen, mint mondja, fontosak a 
megmérettetések. Máshogyan 
készül rájuk az ember, talál-
kozik külföldi kollégákkal és 
lemérheti, hol tart a felkészü-
lésben. A jó eredmény pedig 
pozitív megerősítést ad arról, 
hogy jó úton jár. A fiatalem-
ber rendszeresen koncertezik 
szólistaként és kamarazenész-
ként itthon és a határon túl; a 
gitárirodalom jelentősebb ver-
senyműveit (Rodrigo, Tedesco, 
Giuliani concertói) előadta már 
zenekari kísérettel is.

– Nincs kedvenc darabom 
vagy zeneszerzőm. Minden kor 
muzsikáját szívesen játszom, 
egy színesebb műsor – termé-
szetesen valamilyen tematikára 
építve – talán élvezhetőbb is – 
vallja a gitárművész. – Jelenleg 
Beethoven-átiratokon dolgo-
zom gitár-hárfa duóra, szólógi-
tárra és gitárduóra. Ám ha min-
denképpen ki kellene emelnem 
egy komponistát, akkor a J. S. 
Bach nevét említeném, akinek 
csodálatos lantra írt művei is 
ismertek.

A szekszárdi művész a gi-
tárjáték mellett szívesen szán 
időt a kamarazenélésre is. Első 
lemeze 2010 tavaszán jelent 
meg, melyen Bartus Réka obo-
aművésszel hallható. Az újabb 

korong 2015 tavaszára várható: 
a spanyol tematikájú anyagot 
a 2011-es Junior Prima-díjas 
Razvaljajeva Anasztázia hár-
faművésszel készítette, duóju-
kat már a szekszárdi közönség 
is hallhatta.

– Természetesen hátránya is 
van a budapesti létnek – folytat-
ja Környei Miklós. – Öcsémmel 
mindketten a fővárosban élünk, 
és a sok elfoglaltság miatt sajnos 
ritkábban járunk haza. Ilyenkor 
persze szakítunk időt a közös 
zenélésre is, s ennek gyümölcsét 
többnyire a szekszárdi közönség 
hallhatja. Nagyon jólesett, hogy 
a közelmúltban édesapám elkí-
sért erdélyi koncertturnémra, 
mely során időt tudtunk szakí-
tani zenei kérdések megvitatá-
sára is.

Arra az aktuális, ám nem túl 
eredeti kérdésre, hogy milyen 
karácsonyi ajándéknak örülne 

legjobban, megjegyzi: „Az egész 
év nagy ajándék volt számom-
ra. Sokat és sokfelé zenélhet-
tem, imázs-filmet forgattunk a 
Zeneakadémián, ahol a nagyte-
remben koncertezhettem. Idén 
sikerült ismét elnyernem a 
Fischer Annie zenei előadómű-
vészi ösztöndíjat, és két nem-
zetközi kamaraversenyen is 
díjazott lett a Musiciens Libres 
nevet viselő hárfa-gitár duóm”.

A Junior Prima Díj tehát már 
csak hab volt a tortán Környei 
Miklós számára, aki jelenleg 
a Tóth Aladár Zeneiskolában 
kisdiákokkal foglalkozik fé-
lállásban. „A zene szeretetét 
igyekszem beléjük plántálni. 
Egy kicsit visszaadni mindab-
ból, amit magam is kaptam ta-
náraimtól, szüleimtől, melyért 
nagyon hálás vagyok nekik” 
– mondja a 29 esztendős szek-
szárdi gitárművész.  - fl -

A színpad örök tanár
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Duplán teltházas Bartina-karácsonyváró

A Bartina Néptánc Közhasznú 
Egyesület hét korcsoportjá-
nak 250 táncosa, nagysikerű, 
emelkedett hangulatú kará-
csonyváró ünnepi nagymű-
sort adott a Babits Mihály 
Kulturális Központ színház-
termében. A nagy érdeklő-
désre tekintettel mindjárt 
kétszer is.

A délutáni előadáson Ács Re-
zső, Szekszárd város polgármes-
tere köszöntötte az együttest 
és a közönséget, az estit pedig 
Horváth István országgyűlési 
képviselő – civilben bartinás 
szülő – nyitotta meg. Valameny-
nyi csoport szeptember óta ké-
szült a bemutatóra új, illetve fel-
újított koreográfiákkal, s az est 
bővelkedett meglepetésekben. 

A felnőtt együttes hét tag-
ja 20 éves táncos munkájáért 
Bartina Emlékplakettet vehe-
tett át. Matókné Kapási Julian-
na művészeti vezető és Jóföldi 
Gabriella, az egyesület elnöke 
meleg szavakkal öt-öt női és 
férfi táncost búcsúztatott el, 
akik az idén befejezik több év-

tizedes pályafutásukat. Ezúttal 
derült fény az ifjúsági és a nagy 
együttes – titkos szavazással 
választott – legjobb női és férfi 
táncosa kilétére is. Az ifiknél 
Mészáros Kinga és Kasó Gergő, 
míg a felnőtteknél Zatykó Tün-
de és Sipos Gergő érdemelte ki 

az elismerést. Meglepetés érte 
a művészeti vezetőt is, hiszen 
a közelgő kerek évfordulójú 
születésnapjára régi táncosai és 
azok gyermekei közösen készí-
tettek számára egy produkciót. 
A Csurgó Zenekar ezúttal is 
kiváló kísérője volt a magas mi-

nőséget képviselő táncosoknak. 
A műsor végén a karácsonyi zá-
róképben a kicsik a nagyok ölé-
ben, nyakában az összetartozás 
és a folytonosság boldog érzését 
fogalmazták meg.
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December 6-án két alkalommal várta az érdeklődőket a Babits Néptánc Egyesület hét korcsoportjának évzáró műsora, a Bartina 
Karácsonyváró
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TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli ügyfélfogadás a NAV-nál

A NAV Tolna Megyei Adóigazgatóságainak ügyfél-
szolgálatai az ünnepi munkarendhez igazodva rend-

kívüli nyitva tartással fogadják az ügyfeleket.

Központi ügyfélszolgálat:
Szekszárd, Arany J. u. 5-11.

2014. december 12. péntek:   14:00-18:00
2014. december 13. szombat:       8:00-11:00
2014. december 22. hétfő:  8:00-18:00
2014. december 23. kedd:  8:00-12:00
2014. december 24-25-26:  ZÁRVA
2014. december 29. hétfő:  8:00-18:00
2014. december 30. kedd:  8:00-12:00
2014. december 31. szerda:  8:00-12:00

Nyugtát karácsonyra is!
Az ünnepeket megelőző he-
tekben, napokban kiemelt 
figyelmet fordít a NAV a sze-
zonális termékek és szolgál-
tatások ellenőrzésére az üz-
letekben és a közterületeken 
egyaránt. 

A dél-dunántúli régióban az 
ünnepi időszak minden jelen-
tősebb eseményén, helyszínén 
jelen lesznek a hivatal munka-
társai és ellenőrzik a
- a bizonylat-kibocsátás rendjét,
- a nyilvántartások vezetését,
-  az online pénztárgépek sza-

bályszerű használatát,
-  az adószámhoz kötött tevé-

kenységeket,
- a dolgozók bejelentését, 
- az áruk eredetét.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy ebben az 

időszakban jelentősen meg-
növekszik a szabálytalanságok 
száma, ezért kiemelt figyelmet 
fordít a NAV ezek kiszűrésére.
Az ellenőrzések főbb helyszínei 
lesznek  a kirakodóvásárok, pia-
cok, ünnepi rendezvények, kite-
lepülések, üzletek, szolgáltatók 
és vendéglátók. 

Az ellenőrzések célzottan 
termékekre és szolgáltatásokra 
irányulnak, mint például a fe-
nyőfa, hal, karácsonyi díszek, 
ajándékok, zöldség-gyümölcs, 
szaloncukor, pirotechnikai esz-
közöket értékesítők, vendéglá-
tóhelyek, téli sporttevékenység-
hez köthető szolgáltatók. 

Az ellenőrzések az ünnepek 
után is folytatódnak, így bár-
hol és bármikor lehet számí-
tani a NAV munkatársainak 
megjelenésére.

Újabb 10 szénmonoxid érzékelő forgalmazását
tiltotta meg a hatóság

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság ismételten vizsgálta 
a kereskedelmi forgalomban 
kapható szénmonoxid érzé-
kelők megfelelőségét. Ennek 
keretében 10-féle termék 
mintavételezésre került sor. 
Az elvégzett laboratóriumi 
vizsgálatok alapján megálla-
pítást nyert, hogy a 10-féle (8 
elemes és 2 hálózati feszült-
ségről működő) riasztó egyike 
sem felelt meg a szabvány kö-
vetelményeknek, mivel azok a 
meghatározott szénmonoxid 
koncentrációnál, a megadott 
időn belül nem jeleztek.

A szénmonoxid érzékelőknek 
minden esetben fény- és hang-
jelzéssel kell figyelmeztetnie a 
felhasználókat arra, ha a leve-
gőbe kerülő szénmonoxid kon-
centrációja eléri a vonatkozó 
szabványban meghatározott 
értékhatárt. Az érzékelőknek 
már alacsonyabb szénmonoxid 
koncentráció esetén is jeleznie 
kell, magasabb koncentráció 

esetén viszont a jelzési idő le-
rövidül. A jelzési időt a szab-
vány úgy határozza meg, hogy 
adott koncentráció mellett a az 
érintett helyiségből való távo-
zás biztonságosan megoldható 
legyen.

A most elvégzett labora-
tóriumi vizsgálatok alapján 
azonban megállapítást nyert, 
hogy a mintavételezett riasz-
tók egyike sem felelt meg a 
vonatkozó szabvány köve-
telményeinek, mivel azok a 
meghatározott szénmonoxid 
koncentrációnál, megadott 
időn belül nem jeleztek.

Tovább súlyosítja a helyzetet 
az a tény, hogy 6-féle (5 elemes 

és 1 hálózati feszültségről mű-
ködő) készülék a legmagasabb 
koncentrációnál sem adott 
semmilyen jelzést.

A bevizsgálást követő koc-
kázatértékelés és a vonatkozó 
szakvélemény megállapítot-
ta, hogy a termékek mérge-

zés-veszély szempontjából 
súlyos kockázatot jelentenek 
a felhasználókra nézve. A pi-
acfelügyeleti eljárások jelenleg 
folyamatban vannak, azonban 
a fogyasztóvédelmi felügyelő-
ségek – az ügydöntő határo-
zatok meghozataláig – a ter-
mékek további forgalmazását 
megtiltották.

Az érintett termékek 
a következők:
•  Márka: Mentavill (elemes) 

Azonosító jelölés: COE-168; 
500002

•  Márka: CO-TECHNIK (ele-
mes) Azonosító jelölés: FXC040

•  Márka: everest (elemes) 
Azonosító jelölés: ECO-01W

•  Márka: - (hálózati) 
Azonosító jelölés: KJGE01

•  Márka: HOME SENTINEL 
(elemes) Azonosító jelölés: 
HS-C686L

•  Márka: everest (elemes) 
Azonosító jelölés: ECO-04

•  Márka: Global (csomagolá-
son); Jabo (terméken) (elemes) 
Azonosító jelölés: JB-C06

•  Márka: SOMOGYI ELEKTRO-
NIC / home by somogyi (ele-
mes) Azonosító jelölés: COG 02

•  Márka: SOMOGYI ELEKT-
RONIC / home by somogyi 
(elemes) Azonosító jelölés: 
CO 07 LCD

•  Márka: Qlight (csomago-
láson) (elemes) Azonosító 
jelölés: 3BC004

Rendkívüli jelentőségű szer-
ződéseket írtak alá intenzív, 
öt hónapos tárgyalásokat 
követően kedden reggel a 
paksi erőmű bővítéséről - 
mondta Aszódi Attila, a paksi 
atomerőmű teljesítményé-
nek fenntartásáért felelős 
kormánybiztos kormányszó-
vivői tájékoztatón.

Ismertetése szerint három szer-
ződésről van szó, az első úgyne-
vezett EPC-szerződés az erőmű 
tervezésének részleteit tisztáz-
za, a következő 12 év feladatait 
rögzíti. A második üzemelte-
tési-karbantartási szerződés, a 
harmadik üzemanyag szerző-
dés. A kormánybiztos hangsú-
lyozta, hogy az erőmű magyar 
tulajdonban marad, a teljes, 12,5 
milliárd eurós keretbe a beru-
házás minden körülmények kö-
zött belefér. A finanszírozáshoz 
10 milliárd euróval járul hozzá 
az orosz fél, a magyar kormány 
része 2,5 milliárd euró.

A kormánybiztos kifejtette, 
hogy a 12,5 milliárd eurós ösz-
szeg kellő tartalékot tartalmaz, 

így abból valóban felépülhet a 
két új blokk. Arra a kérdésre 
pedig, hogy nem jár-e úgy az 
atomerőmű építése, mint a Déli 
Áramlat gázvezeték - vagyis 
hogy eláll tőle az orosz fél - a 
kormánybiztos azt válaszolta, 
hogy többször rákérdeztek, és a 
szükséges összeg rendelkezésre 
áll. Ezen túlmenően is számos 
biztosítékot építettek be a szer-
ződésbe.

A kettő, egyenként 1200 meg-
awatt teljesítményű blokk 3. ge-
nerációs nyomott vizes reaktoro-
kat tartalmaz. Jelenleg a világon 
épülő atomerőművek 80 százalé-
ka ilyen és ez a technológia ha-
tározza meg az atomenergetikát 
60-80 évre - ismertette a techni-
kai részleteket Aszódi Attila.

A most aláírt megállapodá-
sok alapján januártól elkez-
dődhet az orosz tervek magyar 

adaptációja. Az építés 2018-ban 
indulhat, majd az első blokk 
2025-ben, a második pedig egy 
évvel később indulhat. Az első 
fűtőanyag töltet költsége része 
a beruházásnak. A szerződé-
sek szerint a reaktor-szigetet az 
orosz fél készíti, de a beruházás 
értékének 40 százalékát külső 
cégek végzik. Ezek részvételé-
re az uniós közbeszerzési sza-
bályokat alkalmazzák. Arra a 
kérdésre, hogy a finanszírozási 
konstrukció nem minősül-e til-
tott állami támogatásnak, Aszó-
di Attila nemmel válaszolt.

Mint az EU-ban minden ha-
sonló méretű beruházást ezt is 
be kellett jelenteni az Európai 
Bizottságnak. Hivatalos válasz 
azonban onnan még nem ér-
kezett - tette hozzá a kormány-
biztos. A fizetési megállapodást 
pedig még annak megkötése 
előtt bemutatta Magyarország a 
bizottságnak. Az üzemanyag el-
látásról pedig - szintén kötelező 
uniós előírás miatt - az Európai 
Ellátási Ügynökséggel egyeztet-
tek - tette hozzá. 

 (MTI/kormany.hu)

Aláírták a Paks II. megvalósítási megállapodásokat

Aszódi Attila kormánybiztos (jobbról) és Kovács Zoltán 
kormányszóvivő
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Jim Sanders újra Szekszárdon
imádkozik a betegekért!
Evangelizációs és gyógyító összejövetel

Időpont: december 21., vasárnap 15:00
Helyszín: Szekszárd, Szent László Szakképző Iskola
Étterme (a volt Ady Szakközépiskola), 
Széchenyi u. 2-14. Bejárat a kollégium felől. 
Információ: Fábián Attila 06 30/913-7333

A részvétel ingyenes!
www.ksze.org | www.ksze-szekszard.hu

Az alkalmat élőben közvetítjük a
www.ksze-szekszard.hu oldalon!

(00036)

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

(00048)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49

Az akció 2014. december 1-31-ig tart.
(00056)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00043)

Hivatalos
KRESZ tanfolyam

otthonról, 5000 Ft-ért.
Az akció dec. 31-ig tart.
További információk a

www.mazsiautosiskola.hu
oldalon találhatóak.

Tel.: 30/9379-204
(00058)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Ausztria Koralpe! 6 fős faház + félpanziós 
ellátás + síbérlet 3 nap/2 éj 21.500,-Ft/fő-től 

•  Róma Szilveszterkor! 4* szállodában, 
reggelis ellátás, 4 nap most 99.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Előfoglalási Akció! Ciprus 3* szálloda, 
félpanzióval, ajándék reptéri parkolás 124.990,-Ft/fő-től + ill.

•  Dubai Januárban magyar idegenvezetővel! 
3*+ szállás reggelivel, 1 hét most 149.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Mexikó Kombinált utazás 4* szálloda, Re. + 
AI. ellátás, 12 nap akciósan 299.900,-Ft/fő-től + ill.

Akciós TUI és GULET ajánlataink! 
Akciós belföldi ajánlatainkat az Egzotikus országokba bécsi indulással.

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!
Minden Kedves Utasunknak és leendő Utasunknak 

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

(0
00

68
)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00055)

A városközpont elkészült, de nincs megállás
A rendszerváltozás utáni ne-
gyed század legnagyobb be-
ruházása fejeződött be idén 
októberben Szekszárdon. A 
városkép és funkcionalitás 
szempontjából is megha-
tározó, a Béla király teret, a 
vármegyeházát és a piacteret 
érintő 2,5 milliárdos projekt 
a szemünk láttára zajlott, s a 
városlakók általi fogadtatása 
is kiemelkedően jó. Kerekes 
László, a Szekszárdi Város-
fejlesztési Kft. igazgatója 
beszélt lapunknak a beruhá-
zásokról.

Tízből hét embernek felettébb 
tetszik a Béla király téri arcu-
latváltozás, a városban meg-
forduló, a korábbi állapotokat 
esetleg ismerő idelátogatók, tu-
risták pedig csakis az elismerés 
hangján szólnak róla.  A lokál-
patrióták sem rugaszkodnak el 
a valóságtól, amikor azt állítják: 
az ország egyik legszebb, a sza-
badtéri rendezvények megtartá-
sára legideálisabb főtere készült 
el a 2008 és 2014 között lezajlott 
komplex városközpont-rehabi-
litáció során. 

A beruházást a Szekszárdi 
Városfejlesztési Kft. vezényelte 
le a terveztetéstől a pályázta-
táson át a kivitelezői munkák 
elindításáig és azok átvételéig. 
A városi tulajdonú gazdasági 
társaság ügyvezető igazgatója, 
Kerekes László jó érzésekkel te-
kint vissza a beruházásra.

A projektnek voltak utó- és 
szállítói finanszírozási elemei, 
a városnak csak a tervezés ösz-
szegét kellett megelőlegeznie, 
de a nagyobb elemek, mint a 
Béla-tér vagy a piac, szállítói fi-
nanszírozásúak voltak. „Vagyis 
a kivitelező benyújtotta a szám-
lát, a város kifizette az önerőt, 
a támogatást pedig kifizette a 
közreműködő szervezet, így 
nem volt szükség más forrásbe-
vonásra, például hitelfelvételre” 
– magyarázta a finanszírozás 
részleteit Kerekes László, aki 
arra is kitért: az első ajánlatok 
alapján a beruházás 350 millió 
forinttal több lett volna, emiatt 

két részre bontották a projektet. 
Az első ütemben elkezdődött a 
munka a Béla teret és a Várker-
tet illetően, eközben a piacot 
áttervezték egy új koncepció 
szerint – ennek felújítására a 
második ütemben került sor.

A vármegyeháza felújítása – 
amely még a Béla téri projekt 
megkezdése előtt megtörtént 
– nem a városi büdzsét terhel-
te, hanem még a pécsi Európa 
Kulturális Főváros fejlesztési 
programjai keretében valósult 
meg. A várkert azonban más 
kérdés volt.

„Nagyon fontos városi érdek 
fűződött ahhoz, hogy a város-
központ szívében, a lehető leg-
jobb helyen található terület 
ne parlagon heverjen, hanem a 
remek panorámát kihasználva 
egy park létesüljön ott, ahová 
el lehet bújni a világ zajai elől. 
Nagy dolog, hogy a tervező a 
térbe, a hangulatba illeszkedő 
híddal és lépcsővel megnyi-
totta a déli irányba is a kertet, 
ami visszavezet a piactérre és 
ezáltal a városközpont más 
frekventált területére. Így ez-
zel együtt a városközponti re-
habilitáció első szakasza, a Béla 
tér rekonstrukciója 500 millió 

forintba került, aminek 85 szá-
zalékát uniós és magyar állami 
forrásból kaptuk” – hangsú-
lyozta az igazgató.

A többfunkciós piactér egy 
év alatt készült el és mintegy 
1,3 milliárd forintba került. Itt 
nem csak a nagyobb műszaki 
tartalom, hanem a beruházás  
költségigénye miatt is nagyobb 
városi önrészt kellett biztosí-
tani. Az új piactéren az 1700 
négyzetméteres, fedett elárusí-
tó hely, a 2000 négyzetmétert 
elérő üzlethelyiségek és a 75 
autó befogadására alkalmas 
mélygarázs mellett egy 700 
négyzetméteres új  hasznos 
terület is létrejött: a parkoló-
ház tetején lévő közösségi ház, 
amely kétszázötven fő befoga-
dására alkalmas.

A piactér költségeiről szólva 
a cégvezető elmondta: „Tudni 
kell, hogy a támogatási rendszer 
különbséget tesz a nem profi-
torientált és a profitorientált 
beruházások között. A piacnál 
a gazdasági hasznosítás itt-ott 
megjelenik, s így a teljes in-
vesztíció egyes elemeinél „csak” 
ötven százalékos a külső finan-
szírozás. Mindkét objektum-
ra kivetítve hetven-harminc a 

terhek megoszlása az állam és a 
város között.” 

A beruházások befejeztével 
már az új uniós ciklus tervei is 
napirenden vannak a városfej-
lesztésnél. Kerekes László az új 
uszoda, a labdarúgópálya öltö-
zőépületének teljes rekonstruk-
ciója mellett a fedett műjégpálya 
és az új lőtér építését is a felme-
rült igények közé sorolja. Mint 
mondja, mindehhez a társasági 
adó-teremtette lehetőségeket 
kihasználva már gyűjtöttek is 
forrásokat az érdekeltek. 

„Vannak azonban városla-
kók, akik azt szeretnék, ha a 
városrehabilitáció folytatódna 
a központhoz közel eső és távo-
labbi részeken is. Ugyanakkor 
az uniós és az ezt kiegészítő 
állami források felhasználásá-
val kapcsolatosan megfogal-
mazódott egy másik igény: az, 
hogy az elnyerhető forrásokat 
elsősorban gazdaságfejlesztés-
re, annak élénkítésére, munka-
helyteremtésre fordítsa a város. 
Hogy mi kap elsőséget, ezt az 
érdekek és az értékek mentén 
nyilván az önkormányzatnak 
kell eldöntenie” – mondta Ke-
rekes László.

 B. Gy.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
December 7-ei rejtvényünk megfejtése: Garas Dezső, Ripacsok

Színház a Babitsban
December 20., szombat 11:00
HOLLE ANYÓ – CSALÁDI MA-
TINÉ A Budapest Táncszínház 
előadása, 4–10 éves korig ajánlott. 
Koreográfus: Földi Béla. Jegyá-
rak:1400 Ft, 1700 Ft, 1990 Ft.

Időpontváltozás!
2014. december 19., 19:00 
Orfeum bérlet, 2. előadás: 
Topolcsányi Laura: Doktornők 
- zenés vígjáték az 1. világhá-

ború hősnőiről. Centenáriumi 
bemutató az I. Világháború 
hőseinek tiszteletére!
Szereposztás: Bencze Ilona (Já-
szai Mari-díjas), Rárósi Anita, 
Bódi Barbara, Jankovits József, 
Győri Péter, Vásári Mónika, 
Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay And-
rás, Szabó Anikó. Rendező: Ár-
kosi Árpád (Jászai Mari-díjas). 
Jegyárak: 3300-3500 Ft. 

AGÓRA MOZI

December 15-16. 19:00
DUMB ÉS DUMBER KETY-
TYÓ Színes szinkron+feliratos 
amerikai vígjáték. Korhatár: 16 
éven felülieknek! Hossz.: 110 
perc.

December 15-17. 17:00 és 
december 19-20. 17:00
EROSÁLT A REZESBANDA 
Színes mb magyar ifjúsági film. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! Hossz.: 76 perc.

December 18-20. 17:00 
FÖRTELMES FŐNÖKÖK 2. 
Színes szinkronizált amerikai 
vígjáték. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! Hossz.: 108 perc.

December 18-20. 19:00 és 
december 22-23. 16:30, 19:00
EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁ-
LYOK 3D Színes szinkronizált 
angol amerikai történelmi-ka-
landfilm. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz.: 142 perc.

December 24. 10:00 és 
december 27. 15:00
PENGUINS OF MADAGAS-
CAR 3D Színes szinkronizált 
amerikai animációs családi. 
Korhatár: 6 éven felülieknek.

December 29-30. 15:00
PADDINGTON 
Színes szinkronizált angol-
francia családi vígjáték. 
Korhatár: 6 éven felülieknek.

December 27. 17:00 és 
december 29-30. 17:00
SWING Színes mb magyar 
romantikus vígjáték. 
Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz.: 117 perc.

December 27. 19:00 és 
december 29-30. 19:00 
HOGYAN ÍRJUNK 
SZERELMET 
Színes szinkronizált amerikai 
romantikus vígjáték. 
Hossz.: 106 perc.

FELHÍVÁS
ADVENTI

IDŐSZAKRA
Az Advet a készülődés a vá-
rakozás időszaka. Az adventi 
vásárok, a zsúfolt bevásár-
ló központok lehetőséget 
nyújthatnak a gyors pénz-
szerzési lehetőséget kereső 
elkövetőknek.

Annak érdekében, hogy a 
karácsonyi készülődés va-
lóban az ünnepről szóljon 
kérjük fogadják meg ta-
nácsainkat:
•  Fokozottan figyeljenek ér-

tékeikre, főként az üzletek-
ben, üzletközpontokban és 
a tömegközlekedési eszkö-
zökön !

•  Ne tegyék ugyanarra a hely-
re pénztárcájukat, hitelkár-
tyájukat, okmányaikat, mo-
biltelefonjukat!

•  Ne tartsák bankkártyájuk 
PIN kódját a kártya közelé-
ben!

•  Bevásárlóközpontban tör-
ténő vásárláskor ne hagyják 
táskájukat a bevásárlókocsi-
ban, hiszen könnyen szemet 
szúrhat az elkövetőknek, 
fogják a kezükben, vagy vi-
seljék vállukon!

Bevásárlás közben a nagy 
rohanásban gyakran figyel-
metlenül járműveikben 
hagyják értékeiket. Kérjük ne 
feledjék, hogy a  gépjárműben 
hagyott értéktárgyaik nincse-
nek biztonságban! 

Minden esetben zárják  le 
autójukat, ablakait soha ne 
hagyják lehúzott állapot-
ban! Az utastérben semmit 
se hagyjanak elől, hiszen az 
értéktelennek tűnő tárgyak 
az elkövető felé nézve értéket 
képviselhetnek!

Kollégáim az adventi vásá-
rokban, a bevásárló közpon-
tok környékén rendszeresen 
megjelennek, ellenőrzéseket 
tartanak a vagyon elleni bűn-
cselekmények megelőzése és 
megakadályozása valamint a 
bevásárlást végző állampol-
gárok biztonsága és nyugalma 
érdekében.

 Dr. Buda Bernadett

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Közgyűlése
Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

54. §-a alapján
2014. december 18. napján 
(csütörtökön) 17 órától tartja
2014. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás témája: 
Szekszárd az élhető város
A közmeghallgatás helye: 

Polgármesteri Hivatal 
konferenciaterem

(Szekszárd, Béla király tér 8.)
A közmeghallgatásra 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése minden érdeklődő állam-

polgárt tisztelettel vár.
Ács Rezső s.k. polgármester

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00052)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

(00051)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00050)

Zálogházba keresünk szorgalmas, 
megbízható alkalmazottat hosszú távra. 

Képzés megoldható.
Fényképes önéletrajzokat az 

ekszermunka12@gmail.com
e-mail címre várjuk. 

(00070)

EVANGÉLIUMAdvent, a hegy és a
mindenkori Mohamed

Bizonyára ismerjük, alkalomad-
tán talán használjuk is az arab 
népi hagyományból merített 
szólásmondást: „Ha a hegy nem 
megy Mohamedhez, Mohamed 
megy a hegyhez”. Általában 
olyankor hagyja el ajkunkat ez 
a bölcsességnek vélt mondat, 
olyankor „nevezzük ki magunkat 
Mohameddé”, amikor kifejezésre 
szeretnénk juttatni, hogy kevés 
várni az eredményt és a nagy 
fordulatokat, magunknak kell 
megmozdulnunk, magunknak 
kell tennünk értük. Lépni kell a 
vágyott cél felé, különben elérhe-
tetlen marad. Nem csoda, hogy 
hétköznapi tapasztalatainkból 
kiindulva néha már-már arra 
ragadtatnánk magunkat, hogy 
az eredetibbnek tekintett, „ha” 
szócska nélküli arab mondást vá-

lasszuk mottónak: „a hegy nem 
megy Mohamedhez, Mohamed 
megy a hegyhez”. Ez van.

Advent pedig azt üzeni, hogy 
nem ez van. A legnagyobb ered-
ményért nem nekünk kell meg-
szakadni, a legcsodálatosabb 
eredményért vívott küzdelembe 
nem kell belekeseredni, mert a vi-
lág minden hegyénél nagyobb, és 
mindennél jobban áhított célhoz 
úgy kerülhettünk közel, hogy az 
maga jött közel, hogy a Leghatal-
masabb mozdult meg felénk. Az 
ember sohasem érhette volna el ezt 
a magaslatot, noha számtalanszor 
megpróbálta megostromolni – de 
önmagától sohasem jutott köze-
lebb. Az első Adventben a Legna-
gyobb, maga az Isten közeledett, 
és ajándékozta meg a mindenkori 
embert a Maga közelségével. Hogy 

ez a közelség ne rettentsen ben-
nünket, a Mindenséget kezében 
tartó Úr kész volt törékeny emberré 
lenni, kész volt újszülött gyermek-
ként földre jönni, kész volt egy földi 
életet végigélni, kész volt szembe-
nézni az emberkéz által okozott 
halállal, és kész volt legyőzni ezt 
a halált feltámadásával. Advent 
van – immár a második. A Leg-
hatalmasabb közeledik: megtisztel 
bennünket, porszemnyi embereket, 
hogy nyit és lép felénk. Visszajöve-
tele közeledik minden nappal, az 
Istennel való közvetlen találkozás 
lehetősége közeledik életünk min-
den másodpercével. 

„Megjelent Isten üdvözítő ke-
gyelme minden embernek, és 
arra nevel minket, hogy megta-
gadva a hitetlenséget és a világi 
kívánságokat, józanul, igazsá-

gosan és kegyesen éljünk e világ-
ban, mivel várjuk a mi boldog 
reménységünket, a mi nagy Iste-
nünk és üdvözítőnk, Jézus Krisz-
tus dicsőségének megjelenését” 
– Titusz 2,11

Lehet, hogy hétköznapjaink-
ban azt tapasztaljuk, hogy sok-
szor és sok hegyhez nekünk kell 
közeledni – viszont az biztos, 
hogy a Legnagyobb, maga a Ma-
gasság, már közel jött hozzánk, 
és ma is kész megajándékozni 
bennünket közelségével, és re-
ménységet ébreszteni bennünk 
visszajövetelének várására. A 
keresztyénség mai napig ebben 
az eredeti értelmében használja 
az „advent” szót, ami azt jelenti, 
eljövetel, közeledés – a legcsodá-
latosabb mozgás, az Isten moz-
dulása felénk.

 Kaszó Gyula
 református lelkipásztor

Befejeződött a Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár 2014. évi 
hatfordulós idegen nyelvi rejt-
vénypályázata. Összesen 45 he-
lyes megfejtés érkezett. Az ide-
gen nyelvi részleg kollégái 2014. 
december 5-én sorsolással jutal-
maztak 8 főt a megfejtők közül, 
és amely sorsolás eredményei a 
következők:
•  1 éves könyvtári tagságot, vala-

mint 1 db angol nyelvű, CD-vel 
ellátott könyvet nyert Bíró Beáta

•  1 éves könyvtári tagságot, 
valamint 1 db német nyelvű, 
CD-vel ellátott könyvet nyert 
Farkas Beáta

•  1 éves könyvtári tagságot 
nyert dr. Polgár Tibor

•  1 éves könyvtári tagságot 
nyert Simon Józsefné

•  2 db angol nyelvű, CD-vel ellá-
tott könyvet nyert Péntek Tünde

•  2 db német nyelvű, CD-vel ellá-
tott könyvet nyert Jobban Anett

•  1 db angol nyelvű, CD-vel ellá-
tott könyvet nyert Venczel Nóra

•  1 német nyelvű, CD-vel ellá-
tott könyvet nyert Ézsi Klára
Kérjük a szerencsés nyer-

teseket, hogy nyitva tartási 
időben keressék föl a megyei 
könyvtár idegen nyelvi rész-
legét, és egy aláírás ellenében 
vegyék át nyereményeiket!

A Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár ezúton gratulál a 
nyereményekhez. Az idegen 
nyelvi rejtvénypályázat 2015-
ben folytatódik. 

FELHÍVÁS
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja december 15-20-ig 
tartós élelmiszergyűjtést szervez a SPAR és INTERSPAR áruházban 

a szegények és elesettek számára. Ezúton kérjük jószándékú em-
bertársainkat, hogy szíveskedjenek a nehéz helyzetben lévők sorsát 

átérezni és  adománnyal segíteni, szebbé tenni karácsonyukat. Hálás 
köszönettel jótéteményeikért: a szeretetszolgálat önkéntesei.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete és Önkéntesei 
karácsonyi adománygyűjtést szervez. Csatlakozzon Ön is!

Várjuk, bármilyen jellegű termék-felajánlását legyen ruhanemű, 
cipő, tartós élelmiszer, konzerv, száraztészta, liszt, cukor, édesség, 
csoki, tea, kávé, levespor, játékok vagy háztartási- és tisztítósze-
rek. Az élelmiszer, gyümölcs, illetve vegyi áru felajánlást kérjük 

elkülöníteni és feltüntetni szíveskedjen!
A felajánlásokat folyamatosan várjuk december 18-ig

az irodánkban! Köszönjük!
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Nyitva: H-P: 13-17 óráig,
Szo.-V: 9-13 óráig

Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.
(00054)

Karácsonyi vásár
december 10-23-ig a 

Scholl Referencia Szaküzletben
minden

Scholl  lábbeli: -50 %
Berkemann lábbeli: -30 %

Gyermekcipők: -40 %

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

Boldog karácsonyt,
és sikeres új évet

kívánunk!

(00063) (00057)

Igazi OLASZ PIZZA
Szekszárdon kedvező áron!

Megnyitott a Trattoria da Matteo vendéglő a Nefe-
lejcs közben! Kóstolj bele Olaszországba!
Szekszárd belterületén a házhoz szállítás 
INGYENES!!! Ünnepi nyitva tartás, étlap:

www.matteopizzapasta.hu
Rendelés, asztalfoglalás: 74/407-000,

06-20/210-7332
(Hétfő szünnap, kivéve dec. 22. és 29.! Dec. 26.-án és Jan. 1-jén NYITVA vagyunk!)

KÍNÁLATUNKBÓL:
• pizzák,
• tészták,
•  tengeri halas étel-

különlegességek,
• saláták,
• desszertek…

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(00065)

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyt,

és boldog új évet kívánunk!
(00069)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 15-től december 19-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00041

december 15. december 16. december 17. december 18. december 19.

„A”

Gulyásleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves Daragaluskaleves Minestrone leves

Kakaós kalács, 
gyümölcs

Fűszeres 
pirított csirkecomb, 

burgonyapüré, 
savanyúság

Tavaszi rizseshús, 
savanyúság

Burgonyafőzelék, 
vagdalt,

gyümölcs

Bakonyi 
pulykatokány, 

tészta

„B”

Rizsleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves Daragaluskaleves Minestrone leves

Paradicsomos 
burgonyafőzelék, 

natúr szelet

Lecsós
pulykaragu,

tészta, gyümölcs

Fokhagymás kapros 
sertéskaraj,

párolt zöldköret

Chilis bab, párolt 
rizsköret 

(1/2 adag), 
gyümölcs

Rántott csirkemell, 
barnarizses 
zöldköret

„C”

Rizsleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves Daragaluskaleves Hamishallé

Tárkonyos-tejszínes 
marharagu,

tészta, gyümölcs
Rakott kar� ol, 

gyümölcs
Pirított csirkemáj, 

tört burgonya, 
savanyúság

Pusztapörkölt,
savanyúság,

gyümölcs
Túrós csusza

5 ÉVESEK LETTÜNK –
MOST AZ ÜNNEPELT AJÁNDÉKOZ

2014. december 15-20. között
5 + 5 % kedvezményt adunk a recept nélkül kapható

OTC termékekre és egyéb készítményekre
születésnapunk hetében.

(az akció más kedvezménnyel nem vonható össze)

KÖSZÖNETTEL, AMIÉRT MINKET
VÁLASZTOTTAK!

Alma Gyógyszertár Szekszárd, Arany J. u. 31.
(00066)

akár 5900 Ft/g
Részletek az üzletben.

7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 23.
Telefon: 06-74/315-994

AKCIÓ
Arany ékszer

10-20 %
Ezüst ékszer

10-30%
Porcelán

10%

(0
00

47
)

Európa Karácsonya
Európa országaiban már az ünnepi elő-
készületek fogadják az utca emberét. 
Az Európai Unió intézményeiben, hiva-
talaiban, ügynökségein is lassan megáll 
az élet és mindenki hazautazik, hogy a 
családjával töltse az ünnepet.

A karácsony szokásköre nagyon gazdag 
Európában, és szinte minden országnak 
megvan a maga jellemzője, sajátossága még 
akkor is, ha ezeket a szokások ma már egy-
re jobban átveszik az országok egymástól. 

Európában rajtunk kívül nincs más nem-
zet, aki a szaloncukrot a fára akasztaná és 
nem is minden országban ismerik ezt az 
ünnepi édességet. A finnek szaunázással 
kezdik a karácsonyt, a spanyoloknál pedig a 
karácsonyi lottónak van nagy hagyománya.

Angliában már októberben feldíszítik 
a házakat és utcákat és az egész adventi 
időszakban feldíszítve áll a karácsonyfa is. 
Innen ered az a szokás, hogy fagyöngyöt 
akasztanak az ajtó fölé, ami az ellenségek-
nek békét, a szerelmeseknek házasságot hoz.

A fenyőfaállítás szokása Németország-
ból indult el, a képeslapküldésé az Egyesült 

Királyságból. 
Az ajándékosztó sze-

mélyében (Jézuska, Télapó, 
Karácsonyapó, manók…) 
és az ajándékozás napjában 

is eltérések mutatkoznak. Az angol gyerekek 
december 25-én bontogathatják ajándékai-
kat, míg az olaszoknak és a spanyoloknak 
vízkeresztig, azaz január 6-ig várniuk kell 
ezzel. A lett gyerekeket azonban szenteste 
után még 12 alkalommal lepi meg a Télapó 
ajándékkal. Az írek a Mikulásnak rétest és 
egy kevés whiskyt készítenek ki, hogy ne 
maradjon étlen-szomjan a nagy úton. 

Az étkezési szokások is országról ország-
ra eltérőek. Lengyelországban ostyával kez-
denek, majd egy 12 fogásos vacsora követke-
zik a 12 apostol tiszteletére. A csehek rántott 
pontyot, míg az angolok gesztenyével töltött 
pulykát fogyasztanak. A franciáknál a cso-
koládés fatörzs-torta a jellemző. A skandi-
náv országokban a céklás heringsalátán túl 
habos tejberizst esznek, amibe egy szem 
mandulát rejtenek és az a gyerek, aki megta-
lálja, ajándékot kap. Olaszországban szokás, 
hogy a jó barátoknak szárított lencsét adnak, 
hogy abból levest készíthessenek. Ezzel is a 
szűkösebb időkre emlékeznek. 
Akit további érdekességeket szeretne 
megtudni Európa és a világ országainak 
karácsonyáról irodánkban személyesen is 
keresgélhet a dokumentumok között illetve 
meglátogathatja facebook oldalunkat is.
Békés, boldog
karácsonyt
kívánunk!

(0
00

71
)

AKCIÓS Ponty a
BINDER HALASNÁL!

Szekszárd, Széchenyi u., 
Kisiparos udvar. 
NYITVA TARTÁS: 

H.: 7–12-ig, K.: szünnap, 
Sz-Cs.: 7–15-ig, P: 7–16-ig, 

Szo.: 7–11-ig.

Decemberben az élő ponty 
kilója csak 950.- Ft

Kapható még:
• busa 
• amur
• szürkeharcsa

• csuka
• kárász
• törpeharcsa

a készlet erejéig.
Fagyasztott afrikai harcsát, tengeri halakat 
is kínálunk továbbra is. Nálunk mindent 
megkap, ami a halfőzéshez szükséges.

Boldog karácsonyt

és sikeres új évet

kívánunk minden

kedves vásárlónknak!

(00062)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!
2015-ben is szeretettel várunk 
minden kedves ügyfelünket a 

megszokott, színvonalas
szolgáltatásainkkal!

Takács Autószerviz Kft. ( JOKO)
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2. 
Tel.: 74/419-190; 74/415-559

Fax: 74/415-559
E-mail: takacsauto@tolna.net
Web: www.takacsauto.atw.hu

(00067)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

A Németh Gyula által megkezdett úton futnak tovább

Nehezen szánom rá magam, 
hogy elhagyjam az autó me-
legét. A hőmérő 4 fokot mu-
tat, amikor kiszállok a parko-
lóban: a metsző szél újra és 
újra az arcomba vág, ahogy 
az atlétikapálya felé tartok. 
Szőke Gergőt, az AC Szek-
szárd közép- és hosszútávfu-
tóinak edzőjét keresem.

Ezen a hideg, sötét decemberi 
délutánon is nagy élet van a szek-
szárdi sportcentrumban. Az UFC 
korosztályos labdarúgó-csapatai 
tréningeznek villanyfény mellett, 

és keddi nap lévén, az ugyancsak 
kivilágított rekortánon is látható 
némi mozgás. 

Szőke Gergő, aki néhány 
éve még maga is rendületlenül 
gyűrte a kilométereket, amiket 
trénere, Németh Gyula írt elő 
számára, ma már a Kecskemét-
re költöző mester nyomdokain 
igyekszik a tehetséges fiatalokat 
sikeres atlétákká „gyúrni”.

Amikor megérkezem, a ko-
rábbi 3000 méteres magyar baj-
nok, többszörös korosztályos 
válogatott éppen gyors eliga-
zítást tart a „szerelést” fázósan 
igazgató kicsiknek, majd hama-
rosan megérkeznek a klub re-
ménységei, a serdülő és ifjúsági 
korcsoportban vitézkedő fiúk: 
Pap Endre és Szemerei Levente 
is. (Természetesen nem felejthet-
jük ki a sorból az AC Szekszárd 
ügyességi számokban és gátfu-
tásban éremhalmozó sportoló-
ját, a Gaál László irányításával 
készülő Valkay Tamást sem.) 

Szőke Gergő szerint adottsá-
gaik alapján mindkét fiú sokra 
viheti még, stabil tagja lehet a 

korosztályos válogatottaknak. A 
síkfutó Pap 800-tól 3000 méte-
rig minden távon esélyesként áll 
rajthoz, míg az egy évvel fiata-
labb Szemerei alkata az akadály 
mellett a mezei futásra is ideális. 
A Mezeifutó Magyar Liga sötét-
völgyi versenyén másodiként ért 
célba, a legutóbbi, veszprémi vi-
adalon pedig az első helyen vég-
zett. És persze ott vannak a töb-
biek, a 400-as Holcz Máté, vagy 
az egyetemi tanulmányai miatt 
már egyénileg készülő hosszú-
távfutó, Halmai Balázs.

Szőke Gergő, mint megálla-
pítja, tehetséges fiatalokkal dol-
gozhat, de lehetnének kicsivel 
többen. A 12 fős létszám már 
így is több, mint amikor néhány 
hónapja átvette a csoportot, de 
a gépészmérnök végzettségű 
fiatal tréner – aki társadalmi 
munkában fagyoskodik a pálya 
mellett – bízik benne, hogy az 
iskolákban további jó képességű 
diákokra lelhet. 

Hetente hatszor edzenek – 
csak vasárnap kapnak pihenőt 
– és egy-két alkalommal úszás-

sal frissítik fel a fáradt izmokat. 
Szőke Gergő az elmúlt időszak-
ban a lehető legtöbb versenyre 
elvitte tanítványait – sokszor 
önköltséges alapon, szülői se-
gítséggel utaztak –, hiszen úgy 
tartja, a megmérettetéseken ka-
pott visszajelzés ad igazolást a 
sportolónak, hogy jó úton jár, a 
sikerek pedig motivációt jelen-
tenek, amivel könnyebb elvisel-
ni a fárasztó edzéseket.

Szőke Gergő nem is tagad-
ja, hogy javarészt a Németh 
Gyula által megkezdett úton 
halad tovább, a mestertől ell-
esett módszerek mentén halad. 
Talán valamivel jobban erősít-
ve a pszichés felkészültséget, 
hiszen minden sportoló más-
más „hangot” igényel. A fiatal 
tréner bízik benne, hogy egy 
zökkenőmentes, betegségektől 
és sérülésektől mentes felkészü-
lés után tanítványai jövőre is fel-
vehetik a versenyt korosztályuk 
legjobbjaival, újabb dicsőséget 
szerezve a klubnak és Szekszárd 
városának. 

 - fl -

Bánki Dávid Ede  
országos  

taekwondo-
bajnok lett

Jelt adtak magukról a szekszár-
di taekwondo-karate művelői. 
Az I. Béla Gimnáziumban két 
éve gyakorló Alisca Taekwon-
do Sportklub tagjai közül is 
többen indultak a régebb óta 
már olimpiai sportág hazai or-
szágos bajnokságán, ahol a 10 
év alatti kategóriában Bánki 
Dávid Ede a 22 kg-os súlycso-
portban bajnoki címet szerzett 
a küzdelemben (kumite). Fel-
készítő edzője Rácz Petra, egy-
kori versenyző, aki a hobbisták 
mellett több kicsi gyerekkel is 
foglalkozik. Mint az elmondta: 
szeretné a későbbiekben több 
tanítványát is eljuttatni kor-
osztálya hazai élmezőnyébe, 
versenyszinten foglalkozni a 
sportággal.  B. Gy.

SPORTMIX
ASZTALITENISZ A papírformá-
nak megfelelően a török Fener-
bahce simán győzött Szekszár-
don a női asztalitenisz Bajnokok 
Ligájában, s miután az osztrák 
Ströck idegenben nyert a len-
gyel Tarnobrzeg ellen, így az 
A-csoport 4. helyén végzett 
szekszárdiak számára nemcsak 
a BL küzdelmek értek véget, de 
az ETTU kupában sem folytat-
hatják. Eredmény: Szekszárd 
AC–Fenerbahce (török) 0:3. 
Lovas–Ivancan 2:3, Tóth–Yang 
Wu 0:3, Szvitacs–Nosková 0:3.
KOSÁRLABDA Kilencpon-
tos sikert aratott az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd élvonal-
beli női együttese a rivális MTK 
otthonában. A bajnokság 7. 
fordulójában Magyar Gergely 
edző csapatában ezúttal több 
jó teljesítmény is akadt – né-
gyen is tíz pont felett dobtak 
–, de Theodoreán Alexand-

ra extra teljesítményére (20 
pont, 7 gólpassz, 6 lepattanó) 
is szükség volt, hogy atomo-
sok visszaverjék a fővárosiak 
felzárkózási kísérleteit. Ered-
mény: MTK-Budapest–Atom-
erőmű-KSC Szekszárd 73–82 
(15–21, 16–23, 19–12, 23–26). 
Ld: Baksa 21/3, Semsei 14/6, 
Turóczi 10, illetve Theodoreán 
20/3, Scsekics 16/9, Sztjepano-
vics 15, Hajdu 12/6.
LABDARÚGÁS Zöld-fehér si-
kerrel zárult a városi sportcsar-
nokban negyedik alkalommal 
megrendezett Mikulás Kupa 
U11-es teremfocitorna. Az 
A-csoportban a házigazda UFC 
Szekszárd, az FTC B, a Pécsi 
VSK és a szerb FK Zenta szere-
pelt, míg a B jelű négyesben a 
Paksi SE, az FTC A, a Bajai LSE 
és a horvát Krpan&Babic Aka-
démia csapatai kaptak helyet. A 
szekszárdi fiatalok a csoportjuk-
ban legyőzték ugyan a Zentát 
(5–0) és döntetlent játszottak az 

FTC B-vel (1–1), de a PVSK-tól 
kikaptak (1–3), így harmadik-
ként csak a 7-8. helyért mérkő-
zhettek. A torna döntőjében a 
Ferencváros első csapata nagy 
csatában, büntetőkkel győzte le 
horvát ellenfelét. A kupa vég-
eredménye: 1. FTC A, 2. Kr-
pan&Babic, 3. Zenta, 4. PVSK, 
5. FTC B, 6. Paksi SE, 7. Baja, 8. 
UFC Szekszárd.
TEREMFOCI Tizenhat csapat 
részvételével az elmúlt vasár-
nap megkezdődött a Szekszárdi 
Sportközpont XXII. téli kispá-
lyás teremlabdarúgó-bajnok-
ság. Az együttesek két csoport-
ban küzdenek a végső sikerért, 
a februári döntőig azonban sok 
mérkőzés vár rájuk. A nyitó for-
dulóban az A-csoportban a Kis 
Dankó, míg a B jelű nyolcasban 
a PR Trans és a Tomagro ara-
tott nagy gólkülönbségű győ-
zelmet. Utóbbi 16-5-ös sikerét 
és Márk Krisztián négy gólját a 
Hano-Vill csapata bánta.
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Fossil karórák az
Interspar üzletsoron.

Szekszárd, Tartsay V. u. 9. • Tel: 06-30/354-44-35
(00038)

JÉGKORCSOLYÁK
SÍLÉCEK, SÍCIPŐK,

BUKÓSISAKOK,
SÍSZEMÜVEGEK, 

aláöltözők
December 14-én és 20-án

20%
engedmény
ruházat és 

sífelszerelés 
vásárlás esetén

A kedvezmény 50.000 Ft (síléc esetén 100.000 Ft, 
sícipő vásárlásakor 70.000 Ft) összeg feletti 

vásárlás esetén, készpénz� zetéskor érvényes.
Más kedvezménnyel nem összevonható.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501
(00060)

Karácsonyi Akció!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.cphautomat.hu (00061)

Önnek van már ajándéka?
Nálunk 5-15% 

árengedménnyel
vásárolhat 

a készleten lévő
gépekből!

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00040)

Szekszárdon a
Rákóczi utcában

125 m2-es
üzlethelyiség, ingyenes 
parkolási lehetőséggel,

hosszú távra kiadó.
Kivéve vendéglátás.

Érdeklődni a 
06-30/636-7700
telefonszámon.

(00053)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

(00072)


