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„Felegyenesedtem, letettem ezt a terhet”
Egyre népszerûbbek a Lélekvédő-előadások

Két évvel ezelőtt a Kristály Lélekvé-
dő Egyesületcivil szervezetként nem
kevesebbet tűzött ki küldetése cél-
jául, mint a pszichológia-kultúra fej-
lesztését a „hétköznapi emberek”
körében. 

Mindezt azért, hogy jobb legyen az a bi-
zonyos közérzet, hogy képesek legyünk
észrevenni önmagunkban és mások-
ban olyan értékeket, amelyek képesek
felülemelni a negatív érzelmi töltetû
eseményeken – mert azok pesszimistá-
vá, boldogtalanná teszik az embereket. 

Ahavi rendszerességgel megtartott
előadások, interaktív foglalkozások vé-
gülis azért vannak, hogy egyre keve-
sebben legyenek az előbbi csoportba
tartozók. Nemes küldetés. S olybá tû-
nik, van igény az előadásokra: szép
számmal jelennek meg az érdeklődők a
pszichológiai témájú előadásokon – an-
nak reményében is, hogy szinte észre-
vétlenül önmaguk doktoraivá váljanak
a pszichoszomatikus tüneteket, gyako-
ri rossz közérzetet elkerülendő.

Bíró Bea, a civil szervezet egyesüle-
ti elnöke már több önmagát és mun-
katársait is motiváló példát tud felhoz-
ni az elmúlt két évrendezvényeinek ta-
pasztalataiból. Az októberi előadás pél-
dául – amelyen dr. Wágner Ferenc pszi-
chológus a táncnak mint terápiás esz-
köznek a léleképítőés -védő szerepé-
ről értekezett közérthető módon –oly-
annyira jól sikerült, hogy a hallgatók
egy erre a tevékenységre szervezett
csoport megalakítását indítványozták.
Megvalósítását már tervezi is a Kristály
Lélekvédő Egyesület. 

– Számunkra az ilyen  visszajelzések
kisebb-nagyobb katarzissal érnek fel –
mondta Bíró Bea.

Ebben a hónapbana jóga mint indiai
eredetû, a szervezetben jótékony ener-
giaáramlást biztosító mozgássor, élet-
forma, az ember magatartására a szó fi-
zikai és lelki értelemben hatást gya-
korló tevékenység került fókuszba. A
mostani előadáson is megtelt a zeneis-
kola nagyterme a legkülönfélébb kor-
osztályú érdeklődőkkel.

Az előadó, a jógával több évtizede
behatóan foglalkozó képzett szekszár-
di oktató, Teszler VendelnéIcaa tévhi-
tek eloszlatásával (a jóga nem a fakírok
sportja, nem bizonyos szekták kifeje-
zésformája stb.) kezdte előadását, majd
egyfajta bölcselettel a hétköznapi-min-
dennapi megtapasztalással keltette fel
az érdeklődést.

A foglalkozások során egyszerû, el-
térő korú és különböző testalkatú,
nem sportoló emberek számára is vé-
gezhető kar- és vállgyakorlatokon ke-
resztül juttatja el az oktató a saját ta-
pasztaláson alapuló „aha”-élményig a
résztvevőket. Végezhetjük ülve, állva,
otthoni körülmények között akár fek-
ve is. Az előadáson ülésben történt
minden, s a felállásban a résztvevők
érezhettek valami eddig nem tapasz-
talt könnyedséget, lazaságot a vállöv
meglehetősen összetett ízületeiben.
„Felegyenesedtem, letettem ezt a ter-
het” – tükröződött az arcokon.

– Egy ilyen kurzusnak az a lényege,
hogy a kezdettől induljon el. Itt most

néhány mindenre jó, előkészítő gya-
korlatot végeztünk, s ezekre épülnek
rá a már nehezebb gyakorlatok.Min-
denki addig megy el a tanulás során,
amennyit képes teljesíteni.

Az egyesület tagjai még nem voltak
biztosak a sikerben, amikor elkezdték
szervezni az előadásokat, de ma már
látják munka gyümölcsét. B. Gy.

A „Jóga a mindennapi életben” alap-

program bevezetése már zajlik a vá-

rosban. Ennek vezetője Teszler Ven-

delné lesz, aki jelenleg a mûfaj egyet-

len papírral is rendelkező hivatásos

oktatója egész Tolna megyében.

Félezer diák versengett az országos
anyanyelvi verseny szekszárdi döntőjében

Ötödik alkalommal rendezték meg
a Garay János Gimnázium Tehet-
ségnapok rendezvényéhez kapcso-
lódóan a Lázár Ervin országos anya-
nyelvi verseny döntőjét november
15-én, az intézmény dísztermében.

Az idei rendezvényre minden korábbi-
nál több, mintegy 500 diák nevezezett
az ország különböző részéről. Sőt, még
a vajdasági Óbecséről is érkeztek ver-
senyzők. A több mint 170, egyenként
háromfős csapatból 152-en oldották
meg az első forduló feladatát: közülük
került ki az a 10 csapat, amelyek a dön-
tő résztvevői lehettek. 

Ennek alapján a tapolcai Batsányi Já-
nos Gimnázium, a dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázium, az encsi Vá-
ci Mihály Gimnázium, a miskolci Her-
man Ottó Gimnázium, valamint a ki-
sújszállási Móricz Zsigmond Gimnázi-
um, a budapesti Németh László Gim-
názium, továbbá a Zrínyi Ilona Gim-
názium Nyíregyházáról, a vajdasági
Óbecsei Gimnázium, a Révai Miklós
Gimnázium Győrből, valamint a ház-

igazda Garay Gimnázium versenghe-
tett a legjobb helyezésért.

A döntőben – amelyen háromfős
zsûri (Orbán György előadómûvész,
középiskolai tanár, Fazekas József gim-
náziumi tanár, valamint Szabóné Dr.
Daczi Margit, a PTE IGYK nyugalma-
zott főiskolai adjunktusa) értékelte a
munkát. A csapatoknak  nyolc feladatot
kellett teljesíteniük.

Többek között prezentáció kereté-
ben mutatták be Lázár Ervin három ki-
választott meséjének verses átiratát raj-
zokkal, képekkel illusztrálva. A diákok
humoros képrejtvényeket fejtettek
meg, majd egy komoly nyelvi kreativi-
tást igénylő játékos anyanyelvi feladat-
lappal kellett megbirkózniuk. Egy má-
sik feladatban Weöres Sándor-verseket
kellett rímszavakkal kiegészíteni. A
döntő végeredménye: 1. Szekszárdi Ga-
ray János Gimnázium csapata (felké-
szítő tanár: Kiss Hedvig); 2. Révai Mik-
lós Gimnázium, Győr; 3. Németh Lász-
ló Gimnázium, Budapest. Az eslő há-
rom csapat értékes nyereményeket ve-
hetett át. Gy. L.

A Tudomány Napjához és a Tudo-
mány Hetéhez kapcsolódóan ren-
dezték meg a Tehetségnapokat no-
vember 11 és 15 között a Garay Já-
nos Gimnáziumban.

Heilmann Józsefné, a Garay Gimnázi-
um igazgatója elmondta, 2007-ben el-
sőként csatlakoztak a kezdeménye-
széshez. Az eltelt évek alatt egyre na-
gyobb szerep jutott a tehetséges diá-
kok bemutatkozásának. Tanulóik ku-
tatómunkát végeznek és számos kuta-
tócsoportban dolgoznak. Például bio-
lógiából, kémiából, fizikából, honis-
meretből, illetve helytörténetből is
tesznek le az asztalra komoly pálya-
munkákat – tájékoztatta lapunkat az
igazgató. E témakörökből ugyanakkor
olyan munkák is kerültek-kerülnek ki
kezeik alól, amelyek országosan is elis-
mertekké váltak – tette hozzá. 

A gimnázium a Tehetségnapokkal
lehetőséget kínál arra is, hogy a diákok
a tanárokat egy másik oldalról is meg-
ismerjék, továbbá, hogy azok kedvenc
kutatási területeiket bemutathassák.

A biológia és a kémia témakörében
az iskola tehetséges diákjainak kuta-
tómunkáiból többek között Puskás
Ákos (11.B) és Sparks Jason (12.B) mu-
tatták be a gimnázium tanára, Krausz
Krisztina felkészítésében végzett méz-
minőségi vizsgálataikat. Márton Balázs
(12/A): Az olasz egységmozgalom ha-
tása és tükröződése a magyar népköl-
tészetben címû munkáját mutatta be.

A nagyszabású eseményre külső elő-
adókat is hívnak, akik egy-egy téma elis-
mert szaktekintélyei. Három nap a ter-
mészettudományoké, két nap a humán
tudományoké a tehetségnapokból. Az
idei év nyitóelőadása dr. Vígh László aka-
démikusé, a Szegedi Biológiai Kutatóin-
tézet kutatóprofesszoráé volt, aki a hő-
mérséklet és a stressz tûréséről illetve a
stressznek mint az egészséget károsító
veszélyes faktornak jelentőségéről, vala-
mint ennek hőmérsékleti szinten jelent-
kező gyógyítási lehetőségeiről beszélt.

Hartlein Károly, a BME Fizikai Inté-
zetének fizikusa pedig „Brutális fizi-
ka” címmel tartott érdekfeszítő elő-
adást. Gy. L.

Garays pedagógusok és diákok
mutatták be kutatómunkáikat
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Német, osztrák és lengyel vendégek
is ellátogattak a Vis Nova 7. nemzet-
közi konferenciájára Szekszárdra.

Szekszárdnak lehetősége nyílt arra,
hogy csatlakozzon a Central Europe eu-
rópai uniós programhoz, mely az in-
nováció, infrastrukturális fejlesztések,
környezetvédelem és a városok és ré-
giók versenyképességének és vonze-
rejének növelése témakörökben tá-
mogatja a Közép-Európa országai kö-
zötti együttmûködést. A program ke-
retében megvalósuló “VIS NOVA” el-
nevezésû, több régiót felölelő projekt-
ben 2011 óta vesz részt a tolnai me-
gyeszékhely.

A projektben együttmûködő part-
nerek tapasztalatcsere útján, illetve kül-
ső szakértők bevonásával közösen ta-
nulmányokat és ezekre alapozva inno-
vatív megoldásokat dolgoznak ki kör-
nyezetbarát technológiák és tevékeny-
ségek támogatására, melyeket ezt kö-
vetően kifejezetten az egyes partner ré-
giók adottságaihoz alakítják. A tanul-
mányok eredményeként egy kis lépté-

kû beruházás keretében kísérleti pro-
jektek kerülnek kialakításra és bemu-
tatásra minden egyes partnerrégióban.
A projektben részt vevők célja, hogy
más országok számára referenciaként
szolgáljanak, illetve ösztönözzék a töb-
bi európai régió szereplőjét is a kör-
nyezettudatos energiafelhasználásra. A
projekt fő célcsoportjai elsősorban a
kis- és közepes méretû vállalkozások,
tudományos és érdekképviseleti szer-
vek, valamint a helyi lakosság.

Szekszárd városa pályázatában a
sportcentrum meglévő és új létesítmé-
nyeinek energiafelhasználását (fûtés és
melegvíz biztosítása) alternatív energi-
ák felhasználásával kívánta megoldani.
A 2012-ben átadott új élményfürdő
mélyfuratú kútjaihoz hőszivattyúkat
kapcsoltak, amelyek – a geotermikus
energiát kiaknázva – a medencék vizé-
nek fûtése mellett a használati meleg
víz előállítását is ellátják. A városi sport-
csarnok déli oldalán felszerelt napele-
mek pedig a létesítmény fûtésére segí-
tenek rá – jelentős mértékben csök-
kentve a földgázfelhasználást.

Szekszárd példát kíván mutatni
A megújuló energiákra fókuszált a nemzetközi Vis Nova

A dühöt váltanák szavazatokra
Az MSZP Szekszárdon kampányolt

„Hazugok” és „Hamisítók” feliratú táb-
lákkal, egy tál lencsével és plüsslibá-
val várták a tüntetők Mesterházy Atti-
la MSZP-s pártelnököt jelöltállító kam-
pányuk szekszárdi állomásán. 

Sajtótájékoztatóján Mesterházy újfent
elutasította a Demokratikus Koalíció
(DK) szerepvállalását az ellenzéki ösz-
szefogásban. 

A pártelnök a helyszínen az Orbán-
kormány E.ON-gázüzletág visszavásár-
lásával kapcsolatban azt közölte, hogy
az ügyben az Európai Unióhoz fordul-
nak, de a Bajnai Gordon vezette Együtt-
PM-mel aláírást is gyûjtenek majd. Sze-
rintük a kormány a visszavásárlással
milliárdokat vett el az emberektől. 

Az Együtt PM kampányfőnöke, Szi-
getvári Viktor a tájékoztatón elmond-
ta: tízből nyolc ember vesztese az egy-
kulcsos adórendszernek, ezért azt vá-
lasztási győzelmük esetén eltörölnék. 

A sajtótájékoztatón kiderült, a szo-
cialisták Tolna megye 1. számú válasz-
tókerületében dr. Harangozó Tamást, a
párt megyei elnökét és frakcióvezető-
helyettesét indítják.

Harangozó a tájékoztatón kijelen-
tette, pártja tisztességes megélhetést
akar a dolgozók számára, a közös
pénzt pedig úgy kell majd beosztani,
hogy „oda jusson több, ahol nagyobb
a szükség”. 

Az eseményen bemutatkozott az
Együtt PM és az MSZP közös Dombó-
vár–bonyhádi választókerületi jelölt-
je, Tigelmann Péter dombóvári vál-
lalkozó , aki szerint a politikában vé-
get kell vetni a háborúskodásnak. Úgy

véli körzetében kifejezetten esélyes a
győzelemre. 

A megyei szocialisták a Paks–Tamá-
si választókörzetben a párt paksi szer-
vezetének elnökét, Heringes Anitát in-
dítják. A jelölt szociális szövetkezetek
létrehozását preferálta, de bölcsőde- és
óvodafejlesztési programban is gon-
dolkodik. Tamási körzetéről szólva He-
ringes kifejtette, egyik fő célja a csa-
tornahálózat fejlesztése.

A Magyar Televízió kérdésére Mes-
terházy kijelentette: a Bajnai Gordo-
nékkal kötött szövetségük erős, s e szö-
vetség a választások során előnyös le-
het számukra. A pártelnök szerint
újabb embereket kell megszólítani, an-
nak érdekében, hogy a közéletben „a
düh politikai cselekvéssé váljék”. Mes-
terházy Attila mindehhez hozzátette,
pártjával a gyermekeknek, a nőknek,
az időseknek, valamint a kis- és közép-
vállalkozóknak és a munkavállalóknak
kell programot letenniük, ugyanakkor
megállapította, kevés az idejük a vá-
lasztásokig. 

A baloldalon jelenleg uralkodó han-
gulatról szólva kifejtette: ha a szocia-
listák továbbra is saját magukkal fog-
lalkoznak, téves úton járnak, ezért ar-
ra kérte az ő oldalán állókat, ne egymás
ellen kampányoljanak. 

A Szekszárdi Vasárnap a sajtótájé-
koztató kezdetére a pártiroda előtt ösz-
szegyûlt tüntetők véleményére is kí-
váncsi volt: ők elmondták, nem kérnek
az MSZP hazudozásaiból, a bajai vá-
lasztási videóbotrányból, amely ügy -
ben a szocialisták még mindig nem
tisztázták magukat. Gy. L.

A sportcentrum energetikai fejlesztését Csillag Balázs (középen), a

Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője mutatta be a vendégeknek
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November 28-án folytatódik a nép-
szerű Léleképítő sorozat.
Dr. Tóth Csaba Attila, a Léleképítő
vezetője ezúttal Dr. Szakály Sándort,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektor-helyettesét hívta meg, aki
történészként avatottan mutatja
be Vitéz Jákfai Gömbös Gyulát,
Magyarország egykori miniszter-
elnökét, Murga szülöttjét, Szek-
szárd város díszpolgárát.

Léleképítő
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Öt hónapja tart és igen népszerűnek bi-
zonyult a Hulladékból Adomány-kam-
pány Szekszárdon, amely során június
eleje óta öt civil szervezet összesen
845.700 kilogrammnyi szelektív hul-
ladékot gyűjtött be a lakosságtól. A
kampány 12 civil szervezet közremű-
ködésével zajlik, az eddigi résztvevők
számára az Alisca Terra Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Kft. – az akció szer-
vezője – 845.700 forintot utalt át.

November 13-án a Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete vehetett
át emléklapot a cégtől a Damjanich ut-
cában lévő hulladékudvarban rende-
zett sajtótájékoztatón, annak eredmé-
nyeként, hogy ők is igen aktívan ki-
vették részüket a szelektív hulladék-
gyûjtésből. A szervezet intenzív médi-
akampányt folytatott a lakosság meg-
győzése érdekében, újságcikkeket
megjelentetve, rádiós interjút adva, va-
lamint szórólapozva, e-mailes üzenete-
et küldve pártoló tagjaik, együttmûkö-
dő partnereik részére is.

A város nagy gondot fordít arra,
hogy minél tisztább legyen a környe-
zet, ennek érdekében komoly előrelé-
pést is tett, hiszen 7 éve csupán 12 sze-
lektívhulladék-sziget volt a városban, ez
a szám mára 60-ra emelkedett – hang-
súlyozta a sajtótájékoztatón Horváth
István polgármester, aki arra is felhív-
ta a figyelmet, a város két új hulladék-

udvart is nyitott az elmúlt években, va-
lamint számos hulladékgyûjtő kelyhet
is kihelyezett az utcákra.

Mint elmondta, Szekszárd arra törek-
szik, hogy a lakosság egyre nagyobb
mennyiségû hulladékot vigyen be a gyûj-
tőudvarokba. Ehhez járultak hozzá a vá-
rosi és megyei civil szervezetek aktivistái,
akik számára gyûjtéseikért támogatást
nyújtott Szekszárd. A polgármester kifej-
tette: az elmúlt öt hónapban öt civil szer-
vezet kapcsolódott be az akcióba, az
egyik legaktívabb közülük a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
volt, akik példát mutattak abból, hogy
munkával és marketinggel mi mindent el
lehet érni. Az egyesület több mint 15 ezer
kilogramm szelektív hulladékot gyûjtött
be, ezért 180.200 forint támogatást ve-
hetett át. 

Az akció júniusban a Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekar szemétgyûjtési kam-
pányával indult, amely a 120 ezer forin-
tos pénzadományt kották vásárlására for-
dítja. Őket a Szekszárdi Vízilabda-szak-
osztály követte, akik a szakosztályban
sportoló gyermekek, szüleik, valamint
ismerőseik között folytatott kampányuk
eredményeként 210 ezer forintot ve-
hettek át: az egyesület eszközvásárlá-
sokra fordítja az átutalt összeget.  Au-
gusztusban a Szekszárdi Kosárlabda
Utánpótlása Neveléséért Alapítvány ré-
szére a lakosság háztartásaiból és a he-
lyi cégektől összeszedett mûanyag- és

egyéb szelektív hulladékok begyûjtése,
valamint szórólapos kampányuk ered-
ményeként 174 ezer forintos adomány
gyûlt össze, amelyet tehetséggondozás-
ra, felszerelések vásárlására fordítanak. 

A szeptemberi hónapban a Tolna
Megyei Siketek és Nagyothallók Egye-
sülete terjesztette ismerősei körében a
cég által készített szórólapokat, s buz-
dította klubhálózatán keresztül tagjait
a kampányban való részvételre. Ők 150
ezer forintos adományt vehettek át: ez
az összeg jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy sportegyesületük számára meg-
vásárolhatták a régóta vágyott mobil
elektromos eredménykijelző táblát. 

Összesen 100 ezer kilogramm hulla-
dék gyûlt össze a program kapcsán,
amely igen jelentős eredmény. Kővári
Ildikó, az Alisca Terra Kft. kommuniká-
ciós munkatársa a helyszínen felhívta a
figyelme arra, hogy az akció 2014 júniu-
sáig tart. Gy. L.

Közel 845 ezer forinttal gyarapodott a város Hulladékból Adomány-kampánya Hegyközségi hírek
Közeledik a szőlőszármazási bizonyít-
vány és az első borszármazási bizonyít-
vány kérelmek leadásának határideje.

A szüret befejeztével a termelőknek
adatszolgáltatási kötelezettségük van.
November 30-ig nyílik lehetőség a sző-
lőszármazási bizonyítványok kikérésé-
re (függetlenül attól, hogy a termelő
adómentes borelőállító vagy egyszerû-
sített adóraktárral rendelkezik, a szár-
mazásit ki kell kérni). Az új hegyköz-
ségi törvény értelmében amennyiben
a tag az adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének határidőben nem tesz eleget,
úgy a közgyûlésen szavazati joggal nem
rendelkezik, továbbá mulasztási bír-
ságra is számíthat. Az egyszerûsített
adóraktári engedélyeseknek az első
borszármazási bizonyítványt (seprős
újbor) 2014. január 10-ig kell kikérniük.
A Hegyközség Szekszárd továbbá tájé-
koztatja tagjait, hogy az iroda 2013. dec-
ember 21-től 2014. 01-03-ig zárva tart.
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Püspök Úr!

Egyházunk történetének nem fényes

lapjai íródtak a közelmúltban és nap-

jainkban.

Tildy Zoltán, a palástos hóhér a

nemzet színe javának írta alá a ha-

lálos ítéletét.

Jánosi Ferenc vajdácskai lelkész

honvédelmi államtitkári rangot ka-

pott. A padlássöprő Nagy Imrének

még a lányát is elvette karrierépítése

érdekében. Bolsevik cinizmussal még

vajdácskai lelkészi állását is fenntar-

tatta. 

Péter János lelkésztársai internálá-

sában segédkezett a bolsevik gyilko-

soknak.

Hálából Kádár ékesszóló utazó ha-

zudozója lett miniszteri rangban.

A fentieket kiegészíti a „békepapok”

és az önként, valamint kényszerből

lett III/III-as ügynökök hosszú sora.

Sajnálattal írom le ezt a korán sem

teljes listát.

Ők egyházunk árulói voltak vala-

mennyien!

Őseim között századokra vissza-

menőleg voltak református lelkészek

püspöktől kezdve más egyházi tiszt-

ségviselők. Protestáns őseim örökül

hagyott üzeneteinek, hitvallásainak

megvalósulását látom ifj.Hegedûs Lo-

ránt, a Hazatérés Temploma lelkészé-

nek szolgálatában.

Ön erkölcsi felháborodásában

„megbotránkozóknak” nevezte az

egyházának templomát megtámadó

ateista, neoliberális őrjöngő csürhét.

Nyilatkozatával zöld jelzést adott to-

vábbi támadásukhoz. Ön elárulta a

templomban rekedt idős, megfélemlí-

tett hívek sokaságát.

Elárulta fiatal lelkésztársát, aki pro-

testáns ősei nyomán példamutatóan

szolgálja híveit, népét, nemzetét, egy-

házát, nem behódolva az idegenszí-

vû erőknek!

Levelem elején felsorolt árulások a

testet, szellemet felőrlő sátáni politi-

kai malomkövek zúzdájában szület-

tek! De mi késztette Önt – főleg ilyen

szellemi törpéhez illő – árulásra?

Kérem a Mindenhatót, világosítsa

meg elméjét! : Lássa be alkalmatlan-

ságát, és mondjon le!

Áldás békesség: Erőss Zoltán nyugdí-

jas szekszárdi mérnök, református

egyháztag.

Idén 200 éve adták ki Jane Austen
örök klasszikusát, a Büszkeség és Bal-
ítélet című regényt. Ennek alkalmá-
ból a British Council és partnerkönyv-
tárainak Brit Sarok hálózata kvízver-
senyt rendez. Az olvasóverseny fődíja
egy Kindle 5 e-olvasó.

A versenyben részt venni szándé-
kozóknak a következőt kell tenniük: 
•megkeresni a megyei könyvtárban a

Brit Sarkot
•elkérni a könyvtárostól a kvízsort, vagy

letölteni azt a könyvtár honlapjáról
•elolvasni a regényt vagy annak köny-

nyített változatát és kutatni a könyv-
tárban

•megválaszolni a kvíz kérdéseit
•leadni a megfejtést a Brit Sarokban
2013. december 16-ig
•részt venni a sorsoláson.

Könyvtár sorsolására 2013. decem-
ber 17-én kerül sor, melynek nyere-
ményei: angol nyelvû könnyített ol-
vasmányok CD-melléklettel, illetve an-
gol nyelvû mûvek.

A főnyeremény sorsolása 2014. ja-
nuár 8-án lesz a British Council buda-
pesti központjában. A verseny részle-
tes szabályai a British Council honlap-
ján olvashatók.

Az évforduló alkalmából, a kvízver-
sennyel párhuzamosan módszertani
workshop-ot is szervez angolnyelv-ta-

nároknak a British Council és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár. 
Az ingyenes tréning témái:
•Milyen lehetőségek állnak rendelke-

zésünkre, hogy a regények angol nyel-
vû világához eljuttassuk diákjainkat?

•Blogok, irodalmi mûsorok, webina-
rok, honlapok, letölthető óravázlatok,
filmadaptációk az eredeti mûveik
alapján, vagy azok inspirálta modern
átdolgozások – mind-mind segítenek
eligazodni az Austen-világ szövevé-
nyében.

•Hogy ki melyik formát választja az e-
olvasók sorából, iPad-et vagy Kindle-
t, avagy a hagyományos papíralapú
kiadványokat, könnyített olvasmányt

vagy az eredeti mûvet, nem változtat
azon a tényen, hogy Jane Austen ma-
napság is örök problémákat boncol-
gat, és ezek megfejtésére közösen ta-
lálhatunk válaszokat.

Előadó: Beatrix Price, a British Co-
uncil tanára, az Angoltanárok Nem-
zetközi Egyesületének vezetőségi tag-
ja, tanártréner

Az előadás időpontja, helye: 2013.
december 4. 16.00-17.30, a Tolna Me-
gyei Illyés Gyula Könyvtár oktatóterme.

Jelentkezni lehet 2013. november 29-ig
a 74/528-108-as telefonszámon, illetve a
tanyamacska@gmail.com email-címen.

Kvízverseny, olvasóknak – angolul

Aranyat érő
ezüst diploma

Ülj le,ahol énekelnek,mert a rossz em-
bereknek nincsenek dalaik! Ezzel is le-
hetett volna hívogatni a KÓTA Országos
Nemzetiségi fesztiváljára,amelyet no-
vember 9-én Tatabánya-Felsőgallán ren-
deztek meg -1995 után ismét- a német
nemzetiségi dalkörök,énekkarok,szó-
lista csoportok részére.A hangversenyen
lehetőség nyílott a KÓTA Nemzetiségi
Bizottsága által kialakított szakmai mi-
nősítőn való megmérettetésre is.

A rendezvényen részt vett a Naszladi
Judit karnagy által tizenöt éve alapított
és vezetett Szekszárdi Babits Mihály Ál-
talános Iskola Német Nemzetiségi Ka-
marakórusa, amely 2009-től a város ki-
emelt mûvészeti együttese.

Támogatja őket az önkormányzat,a
Humán Bizottság, a német önkor-
mányzat, és sokat áldoznak a szülők,
nagyszülők is a gyermekekre.

A kórus eredeti sváb viseletben éne-
kelte a német népdalokat, amelyek a
szerelemről, a barátságról, az évsza-
kokról, a természet szépségéről szól-

tak. A zenei kíséretet Keller Antal har-
monikás és Környei Miklós Pál(gitár)
adta. Mûsorukat végigtapsolta a kö-
zönség és sokan gratuláltak a remek
szerepléshez.

A korábban a nagymányoki,a város-
lődi,a véméndi,a mohácsi nemzetiségi
fesztiválokon egy ezüst, valamint
arany,  illetve rozmaringos arany dip-
lomát szerző énekkar mellett fellépett
a karnagy által dirigált, szolisztikus ké-
pességekkel rendelkező, három szop-
ránból és három altból álló „Szekszár-
di Hatok” együttes is. Tagjai voltak:

Ó.Jakocs Anna Liza, Szabó Bianka, Ta-
tai Zsuzsanna, Szabó Sára, Veszprémi
Pálma, Viola Nóra. Az említett kama-
rakórussal együtt ők is a legmagasabb
minősítést kapták idén február 8-án
Mohácson.

A két énekes közösségnek ezúttal
ezüst diplomát adtak, ám a fiatalok
most is igazolták, hogy a német nem-
zetiségi kultúra őrzését,megmutatá-
sát,terjesztését nemcsak a gyökerekkel
rendelkezők tudják aranyat érőn vé-
gezni.

Réti Boglárka-Mezei Imola

– KISEBBSÉGI POLITIKA EURÓPÁBAN
A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar az Egyed Antal Tolna Me-
gyei Honismereti Egyesület az Erdélyi
Magyarok Tolna Megyei Egyesülete a
Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti Tár-
saság és a Tolna Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület tisztelet-
tel hívja és várja dr. Bakk Miklós egye-
temi docens a kolozsvári Babęs-Bo-
lyai Tudományegyetem politológus
tanára (Lugos) és dr. Glósz József ny.
történész-muzeológus a történettu-
dományok kandidátusa (Szekszárd)
párbeszédes fórumára a székelyföldi
nagy menetelés után, Erdély autonó-
miája kérdéséről. A fórum házigazdá-
ja: prof. dr. Horváth Béla az MTA dok-
tora, a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar dékánja. Időpont: 2013. no-
vember 28. csütörtök 16,00 óra. Hely-
szín: PTE Illyés Gyula Kar, Rákóczi ut-
ca 1. fsz. 38. terem.

Nyílt levél Szabó Istvánnak, a dunamelléki
református egyházkerület püspökének
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Szekszárdon se szeri, se száma a ki-
sebb-nagyobb vendégházaknak, tu-
ristaszállásoknak, méretesebb szál-
lodája azonban a Hotel Gemenc hasz-
nálaton kívül kerülése óta nincs. 

Hogy ez a fajta bizonyos értelemben
vett szálloda-szegénység jó-e avagy sem
a borturizmus szempontjából, abban a
vélemények megoszlanak. 

Mindenesetre tény, hogy egyre töb-
ben mondogatják: a gyakran csak „ga-
lambos hotelként” emlegetett, valami-
kor népszerû, mára szellemjárta, vá-
rosközpont-béli Hotel Gemenccel va-
lamit kellene kezdeni. Már csak azért is,
mert enyhén szólva is eléggé szem
előtt van a turistalátványosságok te-
kintetében. A város részéről nyitottak
az épület ésszerûbb hasznosítására, ám
a probléma gyökere a szerteágazó tu-
lajdonosi háttérre vezethető vissza,
amely szinte kibogozhatatlanul hálóz-
za be a madárlakta panelépítmény jogi
helyzetét.

A kisebb kapacitású, ám tip-top ven-
dégházak és az apartmanok szem-
pontjából (ezekből találunk többet is a
városban) Szekszárd az árfekvések
függvényében igen vegyes képet mu-
tat: találhatunk egy főre és egy éjsza-
kára lebontva a 3500 forintostól a 13
ezer forintos szállásig sokfélét. Az 1-2
szobás parasztháztól a 6-12 személyes
apartman-férőhelyeken át a 16 fős ven-

dégházig szintén van minden a város-
ban, a pénztárcát pedig annál inkább
ki kell nyitni, minél közelebb a belvá-
roshoz hajtaná álomra fejét a kedves
vendég. 

Az idegenforgalmi adót (IFA) ter-
mészetesen mindenhol külön meg kell
fizetni, ez fixen 250 forintot jelent. A
vendégekért folytatott nagy verseny
azonban az árfekvésen túl észrevehe-
tően a különböző apróbb, extra ked-
vezményekben mutatkozik meg: tea-
konyha, étkező, klíma, tv, telefon, vagy
internet-hozzáférési lehetőség szinte
mindenhol adott, kutyát-macskát azon-
ban már kevesebb helyen fogadnak szí-
vesen a vendégvárók. A programszer-
vezés vagy a gyertyafényes borkósto-
lók is egyre több ajánlóban tûnnek fel,
sőt, van, ahol még folklórprogrammal
is próbálják elvarázsolni a látogatót. 

Őrzött parkoló, étterem a nagyobb
méretû apartmanoknál dukál, és van,
ahol még diétás konyha is beépül a
menüsorba, vagy akár fodrászattal,
masszázzsal, szoláriummal, sőt, még
vegytisztítással is kedveskedne. Az éj-
jel-nappali portaszolgálat együtt jár az
őrzött parkolós helyekkel, ugyanakkor
van, ahol ez nem létezik, ám kerti tó-
val, gyermekfelügyelettel, vagy sza-
badtéri főzőlehetőséggel és borkós-
toltatással is szolgálnak – ezek az op-
ciók viszont másutt a városban nem
feltétlenül adottak. 

Nem ritka az 5 éjszaka után járó 10%-
os kedvezmény, vagy a különböző kor-
osztályoknak kitalált megannyi áren-
gedmény sem, Szép-kártyát illetve Er-
zsébet utalványt is egyre több helyen
elfogadnak. 

Vannak olyan vélemények, amelyek
szerint nem kell Szekszárdnak a nagy-
városi trendet követnie és nagy hote-
lekkel várnia a turistákat, mert a tele-
pülés varázsa éppen a kisebb vendég-
házakban rejlik. Példaként hozhatnánk
a közeli Pécset, ahol vannak ugyan ha-
talmas hotelek, ám egyes vélemények
szerint a város vendéglátását alapvető-
en az egyetemisták sokasága és a kul-
túrturizmus tartják életben. 

Mások úgy látják, Szekszárdon soha
nem érte meg gigantikus szálláshelye-
ket létrehozni, mivel a vendégek jó ré-
sze a helyben élő rokonoknál, ismerő-
söknél szállásolta el magát eddig is, és
ez a „trend” folytatódik. 

Nézzünk azonban egy láthatóan jól
mûködő külföldi példát: azt, hogy az
USA legnépesebb államában, Kalifor-
niában miként mûködik napjainkban
a borturisták csalogatása.

Ruppert Ignác, a Lánchíd Rádió
Must és mindörökké címû bormaga-
zinjának állandó szakértője több al-
kalommal járt Kaliforniában, s igen fi-
gyelemre méltó tapasztalatokat gyûj-
tött be ott. Amint arról beszámolt: a
kaliforniai borturizmus központja
egy 150 ezres kisváros, Napa, amely
mindössze egyórányi autóútra he-
lyezkedik el San Franciscótól. A város

maga is jelentős turisztikai progra-
mokat kínál, erre lett „felfûzve” a bo-
rászatok és borrégiók látogatása,
amely utak zöme San Franciscóból in-
dul. Napában ez a fajta kínálat a ’90-es
évek végi állapotokhoz képest látvá-
nyosan kinőtte magát, rengeteg új ét-
teremmel, fesztivállal, túraprogra-
mokkal csábítja a város az odalátoga-
tókat, s az utóbbi időben a kerékpáros
turizmus is fellendült. 

Aki nem akarja igénybe venni a
csendes, nyugodt panziókat, hoteleket,
az San Franciscóból utazhat a külön-
böző borrégiókba, amelyre limuzin,
vasút, busz, vagy autóbérlet, sőt még
hajó (!) is rendelkezésre áll – meséli
Ruppert Ignác. 

A városban mintegy 180 szobájával
jelenleg a Hotel Westin Verasa a legna-
gyobb szálloda, de új beruházásokat
(Ritz, Carlton) is terveznek. A Napá-
ban található kóstolótermek nyitva tar-
tása a közlekedéshez igazodik, így dél-
előtt 10 és délután 5 óra között tudnak
kóstolni a borkedvelők. 

A városban a szakértő elmondása
szerint mindenütt tisztasággal, szerve-
zettséggel, kedvességgel és professzi-
onalizmussal találkozik a vendég a bor-
turizmus kapcsán

Igazi, világhírû borrégióként rend-
szeresen szerveznek fesztiválokat,
koncerteket, tréningeket, a völgyben
található közel 2000 borászat pedig a
legváltozatosabb programlehetőséget
kínálja.

Gyimóthy Levente

Hogy csinálják ezt Kaliforniában?
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A Szépítsük együtt Szekszárdot! program keretében november 9-én, szombaton
délelőtt mintegy 20 autó számára tettük kényelmesebbé a parkolást a Hermann
Ottó utca 31-33. házszámok előtt. A 12 lakó alapos munkát szeretett volna vé-
gezni, ezért a jó időt kihasználva még összegereblyéztek 16 zsák levelet is. Dél-
re már mindenki elégedetten szemlélte a közös munka eredményét.

Leendő elsősök fészkelődtek a Dienes iskolában

Színes madarakkal fogadták az óvo-
dásokat a tanítónők a Dienes Valéria
Általános Iskola november 13-ai „Su-
liváró – fészkelődő” rendezvényén. A
rendezvény a legelső állomása volt az
intézményben már hagyománnyá
vált, négyrészes Suliváró-sorozatnak. 

Az eseményen láthatóan nagy lelkese-
déssel várták a programokat a kicsik,
akiket az igazgatónő, Farkas Pálné kö-
szöntött szüleikkel egyetemben. Az is-

kola vezetője bemutatta a leendő első
osztályos tanítónőket, az iskola tanerői
pedig játékos bemelegítővel mozgat-
ták meg a gyerekeket. A programot elő-
adás is színesítette, a vendégek meg-
nézhették a Benedek, a madárijesztő
címû jelenetet. Mindezek után egy-egy
kijelölt „titkos úton”, madárlábak nyo-
mán lehetett eljutni a tanító nénikhez,
akik a legkülönbözőbb feladatokkal
várták az óvodásokat és természetesen
szüleiket is: színezhettek, rajzolhattak

– és nem utolsósorban megismerked-
hettek leendő osztályfőnökükkel. 

A gyerekek fejlesztőjátékokat is ki-
próbálhattak: persze csak azok, akik-
nek kedvük volt hozzá.

A suliváró-programsorozat  követ-
kező állomása december 11-én, szer-
dán 17 órakor lesz: ez a Csivitelő elne-
vezést viseli és egy zenés-énekes dél-
után keretében hangszerekkel, játé-
kokkal, dalokkal várja a kicsiket. A Fi-
cánkoló-napon a sporté és az ügyessé-

gi játékoké lesz a főszerep az iskolában
2014. február 5-én, 17 órától. A ren-
dezvényen a manapság gyermekek és
tanítók által oly kedvelt interaktív táb-
la is bemutatásra kerül.

Végezetül március 19-én az Ismer-
kedő nevet viselő suliváró napon a le-
endő első osztályos tanítók óráiba kuk-
kanthatnak be a szülők. 

Az elkövetkezendő Sulivárókra is
nagy szeretettel várja az iskola a leendő
elsősöket és szüleiket. Gy. L.
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A Cipősdoboz akció (vagy, ahogy
szülőhazájában, Angliában hívják,
Operation Christmas Child) egy év-
tizede érte el hazánkat, akkor még
Nyugat-Európából érkezett csoma-
gokat kaptak karácsonyra – a Baptis-
ta Szeretetszolgálat közremûködésé-
vel – az arra rászoruló gyerekek.
2004-ben pedig a szeretetszolgálat el-
indította hazánk első önálló akcióját.
A „boy” vagy „girl” feliratok helyett
megszülettek a „fiú” és „lány” cimkék,
és az akció mottója: „Tízezer gyermek
karácsonya”. Ez akkor még elérhetet-
len álomnak tûnt…

Nagy siker lett a Legkreatívabb Ci-
pősdoboz verseny, melynek során ki-
derült, hogy az adományozók nem csak
gazdag, szép és igényes dobozokat pa-
kolnak össze, de még a külcsínre is ad-
nak. A Praktika magazin szerkesztősé-
ge pedig azóta is lelkesen zsûrizi a be-
érkezett foltvarrós, dekupázsos, világí-
tós, gumicukorral borított dobozokat…

2011-ben már 24500 doboz gyûlt
össze. Mindegyik megtalálta kis gaz-

dáját. Ebben az évben utazott utoljára
a csomagok egy része a Malév Cipős-
doboz járatával Erdélybe, Böjte Csaba
árváihoz. Természetesen ezek után
sem maradnak ajándék nélkül (hiszen
minden évben 2500 csomagot kapnak
a parajdi sóbányában karácsonyt ün-
neplő kisgyerekek), csak már kami-
onnal jut ki hozzájuk a különítmény.

2012-ben 33.000 doboz okozott
örömet országszerte a rászoruló gyer-
mekeknek. Ettől az évtől már online
dobozokat is vásárolhattak az adomá-
nyozni vágyók. Az online dobozokon
felül a 1355-ös adományvonal hívásá-
val is lehetett (és lehet) támogatni az
akciót: 300 Forintot juttatott el az a te-
lefonáló, aki tárcsázta a számot.

És, hogy kik kapják az ajándékokat?
Kórházban ünneplő, nagycsaládban
élő vagy éppen árva, tanyákon vagy
kis falvakban éldegélő, fogyatékos is-
kolában tanuló vagy csonka családban
nevelkedő, a karácsony különlegessé-

géről alig tudó gyermekei. Szekszár-
don 2011-ben kapcsolódtunk be a ci-
pősdoboz akcióba és 45 csomag ér-
kezett hozzánk, amit a pécsiek segít-
ségével egészítettünk ki 78-ra, a bo-
gyiszlói óvodások nagy örömére.
2012 karácsonya előtt 154 db-ot ké-
szítettek a szekszárdiak a környék-
beliekkel együtt (még Kalocsáról is
hoztak át autóval 3db-ot) és a váraljai
óvodások és iskolások között került
kiosztásra. Idén szeretnénk több kör-
nyékbeli faluban, felkutatni a szegé-
nyebb családokat és a rászoruló gyer-
mekeket megörvendeztetni talán az
egyetlen ajándékkal, amit karácsony-
kor kapnak. 

NOVEMBER 25-27. 17 ÓRAKOR, PÉNTE-
KEN ÉS SZOMBATON 15 ÓRAKOR IS
PINOKKIÓ Színes szinkronizált olasz
animációs film 2D, korhatár nélkül
megtekinthető, 75 perc.
NOVEMBER 25-27. 19 ÓRAKOR
DIANA Színes szinkronizált angol dráma
2D, 12 év alatt szülői kísérettel, 113 perc.
NOVEMBER 28-30. 15, 17, 19 ÓRAKOR
THOR – SÖTÉT VILÁG Színes szink-
ron+feliratos amerikai kalandfilm 2D,
12 év alatt szülői kísérettel, 114 perc.

Agóra mozi
novemberi műsora

November 10-i rejtvényünk megfejtése: Csokonai Vitéz Mihály, A reményhez

Mi az a cipősdoboz akció?

– A TOLNA MEGYEI FELNŐTT Diabetese-
sek Egyesületének következő összejö-
vetele Szekszárdon a Kórház Lila épü-
letében 2013. november 26-án 13.30.
órai kezdettel. V. Balla Ágnes előadá-
sának címe: Rekreáció és a diabétesz.

– ÚJRA SZILVESZTERI BÁL A BABITSBAN!
TROPICANA SHOW Háromfogásos
ültetett vacsora két féle menüvel. Éjféli
svédasztal meleg és hideg ételekkel
Zenél Kiss Dezső és zenekara.
Információ: 74/529-610.

– A KELEMEN GALÉRIÁBAN (Egészség-
ügyi Szakképző) Ábrahám Exit Béla
„Szálljon erre, Sayonara!” címû önálló
tárlata továbbra is látogatható az isko-
la nyitvatartási idejében, 2013. dec-
ember 10-ig. Pontos cím: Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert utca 8-10. (ko-
rábban Kecskés Ferenc utca).

További információ:

www.ciposdoboz.hu 

Ahová Szekszárdon a cipősdobozát le-

adhatja: 7100 Szekszárd Dienes Va-

lária utca (régi Gróf Pál utca) 16. 1/2.,

2-es kapucsengő (csengőn: Baptista

Egyház), Pappné Márkus Krisztina,

20/770-5166
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Jól teljesített már eddig is a Tolna
Megyei Amatőr Labdarúgó-váloga-
tott az országos felmenő rendszerű
tornán: a nyíregyházi országos dön-
tőben Csongrád és Hajdú-Bihar me-
gye mögött a 3. helyen végezett a
Kalmár Ferenc irányította együttes.
A Tolna, Baranya, Somogy, Fejér és
Budapest-alkotta siófoki ötöstornát
pedig szűkebb pátriánk válogatott
csapata nyerte.

A győztes csapat kapitánya, Kalmár Fe-
renc kapott felkérést a fenti megyék
alkotta régiós válogatott összeállítására
a küzdelemsorozat folytatásában, ám a
többi megye amatőrjének – ponto-
sabban megyei első osztályú játékosá-

nak – érdeklődése szinte a teljes ér-
dektelenséggel egyenlő. Így hát gya-
korlatilag Kalmár Ferenc csapata lesz
maga a nagy régió – ami jó is, de leg-
alább annyira rossz is a Veszprém me-
gyei orientációjú másik dunántúli vá-
logatott elleni, november 30-ai orszá-
gos elődöntő szekszárdi mérkőzésére
készülődve. (A visszavágót Veszprém-
ben, március 1-jén játsszák.)

A tét nem kicsi, a győztes bejut az or-
szágos döntőbe, ahol a Csongrád–Haj-
dú-Bihar összecsapásának nyertesével
találkozik. A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elképzelése szerint a finalisták
csapataiból állna fel az a magyar ama-
tőr válogatott, amely képviselné az or-
szágot az Európai  Labdarúgó Szövet-

ség által szervezett amatőr labdarúgók
Európa-bajnokságán.

– Sajnos a veszprémi  válogatott min-
den bizonnyal profitál abból, hogy Győr-
Moson-Sopronból és Vas megyéből is
vannak játékosok a keretükben, én pe-
dig a jelekből ítélve csak Varga Csabára
számíthatok a Baranyamegyei Ócsárd
csapatából – sajnálkozott a Szekszárdi
Dózsa egykori vezéregyénisége, Kalmár
Ferenc, aki, momentán a megyei szin-
ten erős Majos csapatát dirigálja. 

– Mellbevágó, hogy ez a torna Fe-
jérben, Somogyban, Baranyában, Bu-
dapesten ennyire hidegen hagyja a já-
tékosokat, holott jó szereplés mellett
be lehet kerülni a magyar amatőr válo-
gatottba. Ez van, de nem siránkozunk,

hiszen ha nem is leszünk olyan erősek,
mint lehetnénk, kétségtelenül mellet-
tünk szól a csapategység. Az ötmegyés
nagyrégió képviseletében is odatesz-
szük magunkat már a jövő heti mecs-
csen. Olyan eredményt akarunk elérni
Szekszárdon, hogy eséllyel utazhas-
sunk a tavaszi visszavágóra – sommá-
zott Kalmár Ferenc.

A szakvezető bízik benne, hogy no-
vember 30-án, amikor a Tolle UFC mér-
kőzése után pályára lép az egy-két ki-
vétellel színtiszta, anno Szekszárdon is
megfordult Tolna megyei játékosokból
álló válogatott, népes szurkolótábor is
segíti majd őket. A keret gerincét  hat
majosi, három-három bátaszéki, illetve
szedresi focista adja. B. Gy.

Ötmegyés nagyrégiót képviselnek – egyedül

Gőzerővel készül első tétmérkőzésére
a Szekszárdi Sportközpont vízilabda-
szakosztályának korosztályos együtte-
se. Sóvári Gábor edző 12 éves és annál
fiatalabb tanítványai heti öt tréninggel
és a szomszédvár Péccsel lejátszott ed-

zőmeccsekkel hangol a december 1-
jei (vasárnapi) bajnoki rajtra, ahol a
szekszárdiak a vendéglátó szerepét is
betöltik.

Az utánpótlás-korosztály verse-
nyeztetésére életre hívott Dunántúli

Vízilabda Ligában öt korcsoportban
mérik össze erejüket az együttesek. A
kuparendszerû kiírás szerint a két cso-
portban összesen 10 gárdát felvonul-
tató gyermek III-as korosztályban a
szekszárdiakat Ajka, Balatonfûzfő, Ka-

posvár és Székesfehérvár utánpótlás-
csapatával sorsolták össze. Az alapsza-
kasz első fordulójában, december első
napján a szekszárdi városi fedett uszo-
dában rendeznek tornát, a 4x7 perces
mérkőzések 10 órakor kezdődnek.

Edzőmeccsekkel készülnek a vízilabdások a bajnoki rajtra

Már menetrendszerűen söpörte le a Szekszárd AC a szlovák ifit

A várakozásnak megfelelően nem
okozott gondot a Szekszárdi AC női
csapatának a Közép-európai Szuper
Ligában (KSZL) a csoportkör utolsó
mérkőzésén legyőzni a már Topol-
csányban is6-1-re„agyonvert” szlovák
U-21-es válogatottat – immáron ha-
zai környezetben. 

Most is 6-1 lett a végeredmény: még
úgyis, hogy a szlovák tréner két helyen
változtatott csapatán a kedd esti szek-
szárdi visszavágóra. Hiába, a női vona-
lon jó erős európai középszintet elérő
Sáth-csapat más nívót képvisel a leg-
erősebb EmaRecko-Szvitacs Alexa-Tóth
Kata-Madacki Mirella összetételben,
mint a nem túl acélos szlovák asztalite-
nisz egyik utánpótlás-válogatottja.

Északi szomszédainknyilván tudták,
hogy U-21-es csapatuknak nem terem
különösebb babér a magyar, horvát,
osztrák és szlovák élcsapatokból álló

KSZL-ben, de nem is ezért nevezték be
fiataljaikat. Sokkal inkább azért, hogy
a komoly, rutinos ellenfelek elleni ve-
reségekből tanuljanak és ezekből okul-
va fejlődjenek. Van benne ráció szak-
mailag és pedagógiailag egyaránt…

A nyertes meccs élménye a szlová-
kok közül csak Barchiakovának jutott,

aki 6-0-ás szekszárdi vezetésnél ki-
pingpongozta csapata számára a be-
csületgyőzelmet. Kitapasztalta a szek-
szárdiak harmadik számú játékosának,
Madacki Mirellának  a gyengéit, és szo-
ros csatában 3-2-re nyert a hazai játé-
kos ellen. A többiek a Reckó-Szvitacs-
Tóth K.trióból nem hibáztak az egyes-

ben, megnyerte a párost a Szvitacs-Tót-
ha Kata duó, és így egy jó hangulatú, va-
lójában edzőmeccs-jellegû mérkőzé-
sen hozták a kötelezőket: 6-1-re, szek-
szárdi győzelemmel ért véget szûk
másfél óra leforgása alatt a sima meccs.

Persze a szekszárdiak csak gratulál-
hatnak a szlovák fiataloknak, aki óriási
meglepetést okoztak  azzal, hogy egy-
szer legyőzték az osztrák Ströck SV csa-
patát. A győzelemmel megteremtődött
annak az esélye, hogy a második he-
lyen végezve esetleg a felsőházi ráját-
szásban folytathassa nemzetközi sze-
repléséttavasszal a Szekszárdi AC. Eh-
hez az kell, hogy a már továbbjutott,
erős MladostZagreb érvényesítse a pa-
pírformát a komolytalan csapat be-
nyomását keltő osztrákok ellen, és
nyerjen. 

Lapzártánkkor még nem volt ismert,
hogy mi történt ezen a találkozón. 

B. Gy.
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Őszi bajnok a Várköz
A 15. játéknap mérkőzéseivel véget
ért a 2013/14-es városi kispályás
labdarúgó bajnokság őszi idénye.
Féltávnál a Várköz csapata vezeti
„orrhosszal” a 15 csapatot számláló
mezőnyt, amely az utolsó előtti for-
dulóban elvette a végig élen álló To-
magro gárdájának veretlenségét (4-
1), s végül egyel több győzelmet
számlálva lett őszi bajnok a rivális
előtt. 

A bronzérmes pozícióban a cím-
védő, a tavalyi „félszezon” legjobb-
ja, a Kis Dankó telel, amely az idény
végére feljavuló játékkal tartotta
életben tavaszra bajnoki esélyeit. A
fenti trió mögött nagy a „tüleke-
dés”: a szoros középmezőnyt a HB
Bt. és a Kriszt Kft. csapatai vezetik.
A bajnoki tabellát a Csel-Szi, a Fer-
ger-Módos Kft. és a Kontra zárják,
de már egyikük sem áll győzelem
nélkül.

A bajnokság őszi végeredménye:
1. Várköz 35, 2. Tomagro 33, 3. Kis
Dankó 30, 4. Hb Bt. 25, 5. Kriszt
Kft. 25, 6. Lajvér-Ferropatent 24, 7.
D-Logistic 23, 8. Kocsmár Kárpi-
tos 19, 9. Suzuki-Szilfa 17, 10. Tolle
UFC Szekszárd 17, 11. Riválisok 15,
12. Horfer Serleg 14, 13. Csel-Szi
11, 14. Ferger-Módos Kft. 8, 15.
Kontra 6 ponttal. (Azonos pont-
szám esetén a gólkülönbség rang-
sorol.)

„Kiváló állatvédő” címre érdemesült a szekszárdi állatmenhely

A közeli napokban meglátogatta a
Szekszárdi Állatmenhelyet a Magyar
Állatvédő és Természetbarát Szövet-
ség Intéző Bizottsága: a látogatás ke-
retében állatvédők érkeztek Buda-
pestről, Őrbottyánból, Tatabányáról és
Pécsről. A MÁTSZ tagjai érdeklődve
hallgatták  a beszámolókat és járták
körbe a menhelyet. 

A látogatás végeztével megállapították:
az alapítvány jól végzi a munkáját, de
mindenképpen nagyobb területre len-
ne szüksége a 200 kutya gondozásához. 

A látogatás során dr. Orbán Zsófia, a
Magyar Állatvédő és Természetbarát
Szövetség elnöke méltatta a Tolna Me-
gyei Állat- és Természetvédő Alapít-
vány munkáját, kiemelte a szervezet ál-
latvédelmi és oktatási tevékenységét. 

Az alapítvány „Kiváló állatvédő” ok-
levelet és plakettet kapott az országos
szervezettől. Aligha véletlenül, hisz
fennállásuk 16 éve alatt több ezer ku-
tya sorsáról gondoskodtak – egyetlen
esélyt jelentve számukra a túlélésre, il-
letve az új gazdihoz kerülésre. „Büsz-
kék vagyunk rá, hogy tevékenységünk
eredményeként a Szekszárdon befo-
gott kutyák nem kerülnek gyepmeste-
ri telepre. Továbbra is fontosnak tart-
juk az állatvédelemmel kapcsolatos ten-
nivalók végrehajtásában való részvé-
telt, az ebben való segédkezést, ennek
érdekében kampányokat szervezni, tá-

jékoztató, illetve ismeretterjesztő te-
vékenységet folytatni, emelve ezzel az
állattartási kultúrát – mondta Fiath Szil-
via, a Tolna Megyei Állat és Természet-
védő az Alapítvány elnöke. 

Az összejövetel országosan jellemző
állatvédelmi problémák, programok és
állatvédelmi pályázatok megbeszélésé-
vel zárult. Az alapítvány számos rangos
elismerésben részesült már a mostanit
megelőzően is. 2001-ben a Magyar Új-
ságíró Szövetség (MÚOSZ) Állatvédő
Szakosztálya „Az Év Állatotthona” cí-
met adományozta részére,három évvel

később pedig a Magyar Állatorvosi Ka-
mara „Az Év Állatvédelmi Díja 2004”
elismerésben részesítette a szerveze-
tet. 2007-ben nekik, állatvédőknek ítél-
te oda a Tolna Megyei Közgyûlés „Az Év
Tolna Megyei Civil szervezete díjat
2006” különdíjat – akkor évtizedes
munkájuk elismeréseként.

Az ezredforduló utáni években or-
szágszerte elharapódzó állatbántalma-
zások, szadista indíttatású állatkínzá-
sok hatására a szekszárdi szervezet
2003 nyarán kezdeményezett egy or-
szágos aláírásgyûjtő kampányt a tör-
vénymegváltoztatására, amely után az
országgyûlés 2004. március 8-án bûn-
cselekménynek nyilvánította az állat-
kínzást. 

Az állatvédők minden szombaton
nyílt napot tartanak a gyerekek és a fel-
nőttek számára, nyáron napközis tá-
bort is szerveznek. Az alapítvány tevé-
kenységét egy öttagú testület irányítja,
napi szinten pedig a kuratórium elnö-
ke és alelnöke felügyeli munkát, ami-
ben naponta öt, egy hét leforgása alatt
pedig tizenhárom ember segédkezik.
A pártolótagok száma jelenleg mintegy
ötszáz főt számlál. -bégyé-

Az alapítvány 2010-ben az EdutopKft.-

vel közösen szervezte meg az Orszá-

gos Képzési Jegyzékben is szereplő, ál-

lamilag elismert ebrendész-képzést

Szekszárdon, amelyen az elmúlt évek-

ben közel 120 fő szerezte meg aszak-

képesítést. A szakképzés azóta is csak

Szekszárdon elérhető az országban. 
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LABDARÚGÁS A játékosokat sújtó  sérülé-
sek ellenére újra remekel a Tolle UFC az
NB III középcsoportjában, egy forduló-
val az őszi idény zárása előtt. Kvanduk Já-
nos együttese az élmezőnyhöz tartozó
Gyulai Termál FC otthonában vendéges-
kedett, és egy nehéz mérkőzésen, annak
ellenére, hogy a második félidőben már
a hazaiak játszottak mezőnyfölényben, el
tudta hozni a három pontot. (A mérkőzés
a rendes játékidő befejezése előtt két
perccel még 1-1-re állt, ekkor szerezte a

győztes gólt Fejes Péter: így Gyulai  Termál
– UFC Szekszárd 1-2. A szekszárdiak első
gólját a 40.percben Schmidt Zsolt sze-
rezte.) Az UFC 14 forduló után 24 ponttal
az ötödik helyen áll a bajnoki táblázaton.
KOSÁRLABDA Visszavágottaz Atomerő-
mû KSC Szekszárdnak a két héttel ezelőtti
szekszárdi vereségéértaz MTK Budapest
csapata az NB I-es női bajnokság alapsza-
kaszának első mérkőzésén. A fővárosiak
végig vezetve magabiztosan nyertek a
szétesett csapat benyomását keltő riváli-

suk ellen. A meccs végén 106-89-et mu-
tatott az eredményjelző, ami jóval na-
gyobb „zakó” annál, mint amit a szek-
szárdiak mértek riválisukra. A KSC Szek-
szárd a bajnokság alapszakaszának még
tét nélküli meccsekből álló első körében
a második vereségét szenvedte el, három
mérkőzést „behúztak” a lányok, akik a hét-
végén a ZTE NKK otthonában lépnek pá-
lyára.
KÉZILABDA Még „benne volt”a Budaörs
elleni rangadó a Fekete Gólyák KC lánya-

iban az NB I B nyugati csoportjának kö-
vetkező bajnoki mérkőzésén, amelyen a
Kozármisleny otthonában léptek fel. A
vendéglátók 4 gólos hátránynál köze-
lebbre nem jutottak az egész mérkőzés
alatt fölényben játszó, veretlen, második
helyen álló szekszárdi  női kézilabdacsa-
pattal szemben. A szekszárdi csapat 15-9-
es félidei vezetés után „behúzta” az újabb
elvárt papírforma-győzelmet(27-19). A
„gólyák” legjobb góllövői: Weigel 8(1),
Gulya és Vasas 7-7.

SPORTMIX
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A sport (kiemelten a vizisport) és az
egészség kapcsolata 2013. november
26-án 8-18 óráig a Szekszárdi Vízmû
Sportegyesület és a Babits Mihály Kul-
turális Központ rendezésében közre-
mûködik a Magyar Vöröskereszt Tolna
megyei Szervezete 7-12. osztályos diá-
koknak.

PROGRAM:

8.00 órától több helyszínen előadá-
sok, vetítések, bemutatók az alábbi té-
mákban:
• egészséges táplálkozás ételkóstolás-

sal egybekötve
• a teljesítményfokozók és az ener-

giaitalok veszélyei

• sport és dohányzás ellentéte
• vízi mentés és elsősegély nyújtási is-

meretek
• az uszodában és sportolás közben

az egészségre leselkedő veszélyek

17,00 órától szülőknek:
• Rendhagyó szülői értekezlet  a spor-

toló gyerekeket nevelő és más ér-
deklődő szülők számára.

A programok nyilvánosak és ingye-
nesek, csoportok előzetes jelentkezé-
sét kérjük az alábbi elérhetőségeken:

tel: 74/529-610 vagy
info@babitsmuvhaz.hu

Egészségnap
a Babitsban

Szekszárd, 2013. november 26.

9.30 óra PORTAGALÉRIA
BABITS MŰVEINEK KIÁLLÍTÁSA 
az Illyés Gyula Könyvtárban.
Megnyitja és verset mond Németh Ju-
dit a könyvtár igazgatója.

11 óra FARKAS PÁL SZOBRÁSZMŰVÉSZ
BABITS MELLSZOBRÁNAK AVATÁSA
a Babits Mihály Kulturális Központ-
ban. Közremûködik: Kovács Gábor,
Németh Judit. Beszédet mond Ódor
János a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um igazgatója.

14 óra KOSZORÚZÁS A KÖLTŐ
SZÜLŐHÁZÁNÁL

Ünnepi beszédet mond Csillagné
Szánthó Polixéna, Szekszárd Megyei
Jogú Város Humán Bizottságának el-
nöke.
Közremûködik: Csötönyi László.

15 óra „MINDEN FESTÉS ÁLMODÁS”
BABITS ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET
Dr. Kelevéz Ágnes irodalomtörténész
előadása a Babits Házban.

18 óra BABITS MIHÁLY: JÓNÁS KÖNYVE
Előadják: Orbán György és Lozsányi
Tamás Mûvészetek Háza (Szent István
tér 28.)

A BABITS M. ÁLT. ISKOLA PROGRAMJAI
2013. november 27. (szerda): 

14 óra ALSÓS VERSMONDÓ VERSENY
az intézmény diákjainak.

2013. november 28. (csütörtök):

14 óra MEGYEI RAJZPÁLYÁZAT 
EREDMÉNYHIRDETÉSE 
1-8. évfolyam. 
Helyszín: a földszinti aula.

A MEGNYITÓ UTÁN MEGYEI 
BABITS VERSMONDÓ VERSENY 

felső tagozatos diákok részére.
Helyszín: az iskola könyvtára.

16 óra AZ ISKOLA TANULÓI ÁLTAL ELŐ-
ADOTT MŰSOR egykori diákoknak és
pedagógusoknak. Helyszín: az iskola
sportcsarnoka.

2013. november 29. (péntek):

8 óra BABITS EMLÉKHELYEK KOSZORÚ-
ZÁSA (szobor az aulában, Babits család
síremléke, Cenci néni keresztje, stb.)

8 -12 óra VETÉLKEDŐ
A Diákönkormányzat szervezésé-
ben Babits életével és munkásságá-
val kapcsolatosan.

„Babits 130” városi ünnepségsorozat

NOVEMBER 26., KEDD 18.00 ÓRA

Babits Mihály: Jónás könyve
Babits Mihály születésének 130. évfor-
dulója alkalmából.

Előadják:
Orbán György – vers
Lozsányi Tamás - orgona
Orbán György előadó- és Lozsányi Ta-
más orgonamûvész Jónás könyve-fel-

dolgozása az archaizáló szöveg és a mo-
dern szerzők (Vierne, Eben, Franck,
Duruflč, Messiaen) nagy ívû, rendít-
hetetlen őszinteségû és keménységû
orgonadarabjainak egymás mellé ren-
dezésével szokatlan, ám jól értelmez-
hető kontextusba helyezi Babits Mi-
hály sok szálból szőtt, mindenkor ak-
tuális szövegét.

Jegyár:1000 Ft

Agóra Művészetek Háza
Novemberben a Sólymoknak

gyűlik a pénz

Az Alisca Terra Kft. akciót hirdetett,
mely szerint a szelektíven begyûjtött
hulladék arányában minden hónapban
egy civil szervezetet támogat. 2013 no-
vemberében a szelektíven begyûjtött és
leadott hulladék után a Gemenci Sóly-
mok jégkorongosai kapják az adományt.
Szelektíven gyûjthető: zöld hulladék, pa-
pír, mûanyag (PET), fém konzerves do-
boz, alumínium italos doboz. A szelektí-
ven, saját tárolóeszközbe (zsák, papír kö-

tegelve) összegyûjtött, szétválogatott
hulladék leadható a szekszárdi, szedresi,
bátaszéki és tolnai hulladékudvarokban.
Szekszárdon hétfőnként a szeméttároló
mellé kihelyezett, szelektíven gyûjtött
hulladékot elszállítja a szolgáltató.

A jégkorong szakosztály edzői, játé-
kosai és szüleik a maguk munkájával is
hozzá kívántak járulni az akció sikeré-
hez, ezért a közelmúltban, egy görko-
ris edzést követően lombseprût ra-
gadtak, és a sok zsák zöld hulladékot
gyûjtöttek össze a sportcentrum fut-
ballpályája körüli területen.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁI

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 19. (kedd) tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
November 7. (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
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   
Baka István Általános Iskola
Bejelentkezés a 30/551-4653-es
számon.

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

NOVEMBER 25.,HÉTFŐ 19.00 ÓRA
ORFEUM BÉRLET 2. ELŐADÁS

Ivan Menchell: Sírpiknik (avagy a Víg
Özvegyek Klubja)- komédia 
Az Orlai Produkció előadásában
Ez a vérbő, (tragi) komikus történet

bárhol játszódhat, ahol élők és holtak,
csalatások és csalások,  vitális özvegyek
--- nők és férfiak -- téblábolnak a maguk
bonyolult, és remélhetőleg hosszú
öregkora felé. Bárhol, bármely nyelven
könnyen megbillen a sztereotípiák, be-

járatott élethazugságok egyensúlya, s
kivillan, a pőre magány, az esendőség,
a halálfélelem, mint valami ózonlyukon,
amit aztán sírva-nevetve befoltoz az
életösztön, a szeretet- és szerelemvágy,
a vágy a saját, egyedi, bombabiztos köz-
helyeink iránt. Engem (a nagyszerû szí-
nészeken túl) ez érdekelt ebben a da-
rabban, valamint az, hogy meg tud-e
szólalni, és miképpen szólal meg ma-
gyarul a négy rivális nő és csábítójuk,
mit tudnak, illetve mit tudok én, mint a
magyar változat írója hozzáadni az is-

merős, tehát teherbíró alaphelyzethez. 
A magyar változatot írta: Parti Nagy Lajos
Lucille: Bánsági Ildikó. Ida: Egri Márta.
Doris: Margitai Ági. Sam: Gálffi László.
Mildred: Cseh Judit. Rendező:Ilan El-
dad. Producer: Orlai Tibor.
Jegyár: 3300 Ft.

Agóra színházterem novemberi műsora
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