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A tanyabetörések azok a bűncse-

lekmények, amelyekkel szemben

eddig országszerte nem nagyon

tudta kellő hatékonysággal felven-

ni a küzdelmet a rendőrség. Ezért

aztán a párját ritkító pozitív szek-

szárdi példa Soprontól Nyíregyhá-

záig beszédtéma.

A tények makacs dolgok: 90 száza-
lékkal csökkent a tanyabetörések
száma a szekszárdi történelmi bor-
vidéken, a megyeszékhely északi
határától egészen a Decsi-hegyig
terjedõ szakaszon az utóbbi évek-
ben. Ez óriási, a közbiztonságot
alapvetõen javító pozitív változás.
Egy olyan helyen különösen, ahol a
tanyák ezrével jelentek meg az el-
múlt évtizedekben (csak az emlí-
tett szakaszon mintegy ötezer ilyen
ingatlan található), ahol a megélhe-
tési és más célzatú, olykor szerve-
zett bûnözés megvetette a lábát, s
amely elleni küzdelem eléggé kilá-
tástalannak tûnt. Egészen addig,
amíg meg nem jelent egy valóban

ennek felszámolására eltökélt, a si-
ker érdekében áldozatot hozni tudó
civil szervezet, a Szõlõ-Szem Bûn-
megelõzési Mozgalom. Ez más, ha-
sonló célú civil szervezetek számá-
ra talán irigyelt módon rendszere-

sen tálalta a forró nyomos informá-
ciókat a rendõrségnek, de az is elõ-
fordult, hogy a kiérkezõ rendõrök-
nek már az általuk fülön csípett tet-
tesekkel „szolgáltak”.

Folytatás 3. oldalon.

Országosan is felfigyeltek a Szõlõ-Szemre
Kevés az esélyük Szekszárdon a tanyabetörõknek

Csak látszólag védtelenek télen a szekszárdi tanyák
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Remek őszt tudhat maga mögött

megyénk legmagasabban jegyzett

női kézilabdacsapata.

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC együt-
tese – az idei utolsó forduló eredmé-
nyétõl függetlenül – az elsõ helyen zár-
ja az NB I/B Nyugati csoportjának õszi
idényét.

Tabajdi Ferenc edzõ gárdája 12 fordu-
lót követõen 11 gyõzelemmel és 1 vere-
séggel áll a tabella élén, két ponttal
megelõzve a rivális Pilisvörösvár és Bu-
daörs csapatát. A negyedik helyezett
Mohács - amelytõl egyetlen vereségét
szenvedte el az FGKC - már hét ponttal
van leszakadva. A Fekete Gólyák szom-
baton a gyengécske Szombathelyi Hala-
dás otthonában zárja az esztendõt.

Folytatás a 12. oldalon.

Õszi elsõ a Szekszárdi Fekete Gólyák KC

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC házi gólkirálya, Vasas Edina (a labdá-

val) a Pilisvörösvár elleni rangadón 9 alkalommal talált a kapuba
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Bárkivel elõfordulhat olyan eset, ami-
nek sora jogos felháborodás kíséreté-
ben jár szájról szájra. A színes vagy sú-
lyos fémeket, fémelemeket – például
csatornafedlapokat – az erre „szako-
sodott” tolvajok meglovasítják, amivel
súlyos, akár maradandó sérüléssel já-
ró balesetet okoz(hat)nak. Most je-
gyezzük meg, hogy e szerencsétlensé-
gek legtöbbjét a lakosság megakadá-
lyozhatná.

Volt, aki autójából kiszállva, fél láb-
bal a fedél nélküli csatornába csusz-
szant. A városközponti parkolóban a
minap a kocsijából kilépõ sofõr lába
alatt megbillent a nehéz fémlap, amit
segítséggel visszaigazítottak a helyé-
re. Õsszel egy anyuka alatt billent el a
tetõ, õ félig az aknába esett, és magá-
val rántotta kisgyermekét is. A pici-
nek a száját felszakította a tetõ pere-
me, és alaposan lenyúzta az orrát.

Katona Ferenc, a Szekszárd Vízmû
Kft. fõmérnöke úgy fogalmazott: elõ-

fordul, hogy a 20-50 kilós fedlapokat
ellopják. Szerencsére városunkban
idén csak néhány ilyen lopás történt.
A billegõkhöz pedig egészen biztos,
hogy hozzányúltak vagy „jópofizás-
ból”, vagy lopási szándékkal, amikor
megzavarhatták a gazfickókat. Elgon-
dolkodtató, hogy a szigorodó ellenõr-
zés ellenére sok felvásárló most is át-
veszi ezeket a lapokat, amelyeken
bárki láthatja, milyen célra készültek.

A lopásoknál tartva a fõmérnök ar-
ról is beszámolt, hogy idén több,
használaton kívüli kúttelepet fosztot-
tak ki a pénzéhes enyveskezûek. A
Magura patak végátemelõjét pedig
szabályosan leszerelték: a szivattyú-
ból kitépkedték a kábeleket, vezeté-
keket, s azokat elhurcolták az elekt-
romos szekrény fémajtajával egye-
temben. Szerencsére száraz volt a
nyarunk, így nem öntött ki a patak,
nem okozott tragédiát a mûködés-
képtelenné tett átemelõ. 

Az a tapasztalat, hogy az eltûnt
csatornafedlapok, no és a balesetek
miatt sokan a vétlen vízmûvet szapul-
ják. Helytelenül, hiszen a város 200
kilométer hosszúságú csatornaháló-
zatához 40-50 méterenként tartozik
egy-egy fedõlap. Valamennyihez le-
hetetlen három mûszakban õröket
állítani! Igazi megoldás ugyan nincs,
ám ha az emberek kicsit figyelnének,
s a vaslapok feszegetésekor telefonon
értesítenék a vízmûvet (munkaidõ-
ben 529-260, éjjel: 411-858), vagy a
rendõrséget, biztosan több gaztevõ
elállna a lopkodástól.

A garázdák helyett olykor a vízmû
– ahogy mondani szokták – viszi el
a balhét, s igyekszik kárpótolni a
balesetet szenvedetteket. Ezt érthe-
tõen nem részletezte Katona úr, hi-
szen így is elég gyakran bepróbál-
koznak náluk kártérítési igénnyel
olyanok, akik még fedlap közelében
sem jártak.  V. Horváth Mária

Tragédiát okozhatnak a fedlaptolvajokÓévbúcsúztató,
zsírégetõ túra

A Zöldtárs Alapítvány felhívja min-
den túrázni, fogyni vágyó figyelmét,
hogy a Tanösvény túra iránti nagy
érdeklõdés miatt óévbúcsúztató-
zsírégetõ túrát tart. Az elõzõ évek
során sokan teljesítették velünk a
Benedek szurdik tanösvény túrát,
ezért ez alkalommal a parásztai tan-
ösvény útvonalát is bejárjuk.

Idõpont: 2012. december 29.
(szombat), 9 óra

Indulás: Szekszárd, Béla király
tér, a Tourinform Iroda elõl.

A túra hossza 11 km.
Túravezetõ: Baka György
Kérjük, hogy részvételi szándékukat

december 21-ig jelezzék!
Létszámkorlát nincs, de szeret-

nénk tudni, hogy hányan érdeklõd-
nek. Jelentkezni és érdeklõdni le-
het az info@zoldtars.hu e-mail cí-
men, bõvebb információ:
www.zoldtars.hu.

Csak az iskolákat adja át a város
Az infláció mértékével emelkednek a díjak

Hatvanegy napirendi pontról, töb-
bek között a közszolgáltatást is érin-
tõ, jövõ évre vonatkozó kérdésekrõl
döntöttek a szekszárdi képviselõk a
szerdai maratoni közgyûlésen. Az
önkormányzati tulajdonú közszol-
gáltató cégek a Központi Statiszti-
kai Hivatal elõirányzatának, vagyis
az inflációnak megfelelõen 4,2 szá-
zalékos emelést terveztek 2013-ra. 

A hulladékszállítási, ivóvíz- és csa-
tornaszolgáltatási díjtételek fent jel-
zett módosítását a képviselõk egy-
hangúan megszavazták. A kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatás szintén
napirendre került, mivel jövõ évtõl
a megyeszékhely, illetve a megyei
jogú város feladata lesz ez a fajta
közszolgáltatás, amit a Caminus
Kft. lát el. A testület a kegyeleti köz-
szolgáltatási feladatokkal megbízott
Panteon Kft. díjjavaslatát is elfogad-
ta, így átlagosan 5 százalékkal emel-
kednek a temetkezési költségek. A
közterület-használati díjak szintén
az infláció mértékével nõnek.

Az évforduló alkalmával esedékes
intézményátadás-átvétel is napiren-
den volt, ennek értelmében a me-
gyei múzeum a tagintézményeivel
együtt, valamint a megyei könyvtár
január 1-tõl a szekszárdi önkor-

mányzat fenntartásába kerül. A vá-
rosi fenntartású oktatási intézmé-
nyek tekintetében pedig a közgyû-
lés felhatalmazta a polgármestert,
hogy írja alá a négy általános és a
két középiskola átadás-átvételi do-
kumentumait, így január 1-tõl az is-
kolák a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ kezelésébe tar-
toznak. A közgyûlés aktív és gyors
munkáját talán az bizonyította leg-
jobban, hogy a megyeszékhely ön-
kormányzatának 2013-2015. évi
költségvetési koncepcióját min-
den, az ülésen jelen lévõ képviselõ
támogatta. B. M.

Folytatódó, induló beruházások
Jövõre több kilométernyi járda újulhat meg

A közgyûlés után az elõzetesen meg-
hirdetett közmeghallgatásnak adott
helyet a polgármesteri hivatal konfe-
renciaterme. 

Horváth István polgármester
elõbb a megyeszékhelyen folya-
matban lévõ beruházok menetérõl
tájékoztatta a jelenlévõket. A mûve-
lõdési ház és Mûvészetek Háza át-
építésérõl elmondta, hogy gõzerõ-
vel zajlik a munka. A volt zsinagóga
épületét január végéig, a mûvelõdé-
si házat pedig 2013 júniusáig átad-
ják. A Béla király tér átépítése jövõ
májusra készülhet el, majd ezt kö-
vetõen elkezdik a piactér megújítá-

sát. A kérdésre, hogy mi lesz az át-
építés ideje alatt a piaccal, az áru-
sokkal, a polgármester elmondta:
az árusítóknak nem kell bezárniuk,
ugyanis megpróbálják úgy megol-
dani az átépítést, hogy lehetõleg ne
legyen bevételkiesésük és a jövõ-
ben is a jól megszokott módon tör-
ténjen az értékesítés. Horváth Ist-
ván hozzátette, hogy folyamatosan
szeretne egyeztetni a bérlõkkel.

A polgármester a válasz után a fu-
tó és esedékes pályázatokról beszélt.
Szó volt az új vízbázis kiépítésérõl,
amire erõs lobbival a megyeszék-
hely 5 milliárd forint pályázati for-
rást nyert, így a szekszárdiaknak egy
forintjukba sem kerül majd. Mind-
ezeken felül Horváth István el-
mondta, hogy a már sikeresen meg-
valósított intézményenergetikai
megújítások mellett (a Mérey utcai
Szociális Otthon és Óvoda, valamint
a sportcsarnok felújítása után) a ter-
vek szerint az összes városi intéz-
mény energetikai megújítása meg-
valósulhat. Egy, a járdák rossz állapo-
tára vonatkozó kérdésre válaszolva a
polgármester hangsúlyozta: jövõre a
költségvetés erejéhez mérten minél
több kilométer járdát szeretne felújí-
tani az önkormányzat. B. M.FO
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Országosan is felfigyeltek a Szõlõ-Szem mozgalomra
Kilencven százalékkal csökkentek a tanyabetörések a szekszárdi történelmi borvidéken

Folytatás az 1. oldalról.
A mozgalom egyik alapítója, ve-

zetõje Balogh László, akinél nem
csupán pár százezer forintban
mérhetõ károkat okoztak koráb-
ban a hívatlan látogatók. Három
év elteltével óriási változás történt:
minimálisra csökkentek a tanyabe-
törések Szekszárdon, a közbizton-
ság – mondhatni - helyreállt a bor-
vidéken. Balogh Lászlót, a mozga-
lom vezetõjét a szervezet múlt hé-
ten megtartott ünnepi közgyûlése
után kérdeztük.

- Mit csináltak másként, mint
elõdeik, mi a sikerük titka?

- A lankadatlan, komoly összefo-
gás, ami ebben a témában megva-
lósult. Aki tenni akart a helyzet
megváltoztatásáért, az valóban
idõt, energiát nem sajnálva tett is
érte, hogy fölszámoljuk ezt a már
valóban tarthatatlan állapotot,
amely valójában több ezer ingat-
lant folyamatosan fenyegetett.
Több százra tehetõ azoknak a ta-
nyáknak a száma, ahová sorozat-
ban betörtek, és elloptak mindent,
ami mozdítható volt.

- Többen, rendszeresebben,
nagyobb területeket átfogva
járõröztek, mint a korábbi
szervezetek, s ennek lett meg az
eredménye?

- Ez is igaz, de más tényezõket
fontosabbnak érzek. Például a
rendszeres infor-
mációgyûjtést az
ingatlantulajdono-
soktól, a velük való
folyamatos kap-
csolattartást. Az el-
múlt években két-
ezer házhoz már
így vagy új eljutot-
tunk, a tulajdono-
sokkal kapcsolat-
ba kerültünk. Eze-
ket az információ-
kat a lehetõ leg-
gyorsabban eljut-
tattuk a városi
rendõrkapitány-

sághoz. Nagyon
fontos volt, hogy
a helyi rendõrök
a lehetõ legpozi-
tívabban fogad-
ták mozgalmun-
kat, felismerték
azt a lehetõsé-
get, ami a mun-
kájukat sikeres-
sé teheti. Part-
nerként tekin-
tettek ránk, nem
csináltak presz-
tízskérdést ab-
ból, ha mi már

elindultunk a forró nyomon. Ak-
cióképességünket jelzi, hogy 52

szurdikhoz tartozó 14 menekülõút
lezárására vagyunk képesek. Per-
sze, tiszteletben tartjuk a törvénye-
ket, vagyis nem tettünk, nem te-
szünk jogszabályba ütközõ dolgo-
kat. Kiváló együttmûködés alakult
ki a mozgalom és a helyi rendõrség
között, ami reméljük, a jövõben is
így lesz. Nagyon jól estek az Orszá-
gos Rendõrfõkapitányság kommu-
nikációs igazgatója, Garamvölgyi
László elismerõ szavai, aki megtisz-
telte részvételével közgyûlésün-
ket. Azt mondta, hogy országosan
szinte egyedi, amit e területen civil
szervezetként a rendõrséggel kö-
zösen elértünk, és már a fõváros-
ban is felfigyeltek ránk.

- Bírják még energiával, sze-
mélyes anyagi hozzájárulással
is ezt az állandó készenlétet
igénylõ munkát?

- Kaptunk hozzá különbözõ esz-
közöket, így például távcsöveket
eddig is a várostól, s ez a jövõben is
így lesz. Jó lenne, ha legalább egy
komoly jármûre szert tehetnénk,
persze az üzemanyagköltség sem
elhanyagolható... Ha hozzájutunk
ilyenhez – amire most jó esélyt lá-
tok – köszönjük szépen. Ha nem,
akkor mi magunk fogjuk megolda-
ni ezt a pénztárcánkat valóban
érintõ kérdést jövõben is. B. Gy.

Balogh László szemmel tartja a vidéket
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Dr. Horváth Kálmán képviselõ köszöntõjét Pilisi Gá-

bor városi rendõrkapitány (balról), Molnár Gábor a

TMRFK bûnügyi igazgatója és Garamvölgyi László,

az ORFK kommunikációs igazgatója hallgatja
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Önarckép értékkel:
Naszladi Judit

A Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza
havi rendszeres-
séggel jelentkezõ,
Önarckép érték-
kel címû sorozata -
ahol a helyi kultú-
ra és közélet ismert személye-
sigeirõl tudhatunk meg „kulisszatit-
kokat” - következõ vendége Naszla-
di Judit ének-zene tanár, a Szekszár-
di Gárdonyi Zoltán Református
Együttes karnagya lesz december
19-én, szerdán 18 órától.

Az est vendége lesz Kertész Atti-
la, Liszt-díjas karnagy és Lemle Zol-
tán, Csokonai-díjas református lel-
kész. A helyszín a mûvelõdési ház
díszterme, a belépõ 1000 Ft.
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Bartina-ünnep a karácsonyvárás hangulatában
Hét korcsoport 220 táncosa lépett színpadra - Jubilálókat köszöntött az egyesület

December 7-én, pénteken a városi

sportcsarnokban mintegy 900 né-

ző előtt lépett színpadra a Bartina

Néptánc Egyesület kétszázhúsz

táncosa.

Az évek óta hagyományos nagymûsor
idén a szülõk és a támogató cégek össze-
fogásával valósulhatott meg. A 2012-es
évben öt új koreográfia készült különfé-
le táncanyagokból. A régi mûvek felújí-
tásával négy remek táncmû is újra be-
mutatásra került. A Bartina Néptánc
Egyesület mind a hét korcsoportja be-

mutatkozott: a hatévesektõl a felnõtt
táncosokig színpadra léptek. Több jubi-
leumot is ünnepelt az egyesület: köszön-
tötték Porkoláb Istvánt és Bõsz Miklóst,
akik 20 éve táncolnak az együttesben,
továbbá Nyemcsok Pált, aki 25 éve tán-
col és 15 éve néptáncpedagógus, Gáti
László 20 éve korrepetitor, Huszárikné
Böröcz Zsófia pedig 10 éve néptánc  tan-
szakvezetõ. A nagyegyüttes tagjai idén is
megválasztották maguk közül a legjobb
táncosokat: a címet 2012-ben Zatykó
Tünde és Prantner Péter érdemelte ki.

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

További étlapjaink megtekinthetõk honlapunkon:
www.diaketkeztetes.net

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 17 - december 21-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (Bejárat a Mátyás K. utca felől.)

Az „A” és „B” menüket megtalálja I. Béla Éttermünkben is 770 Ft/menü áron,
Szekszárdon a Kadarka u 29. szám alatt. Legyen a vendégünk!

”A”

”B”

”C”

EBÉD

december 17.
hétfõ

december 18.
kedd

december 19.
szerda

december 20.
csütörtök

december 21.
péntek

Marhagulyás

Kakaós 
kalács,

gyümölcs

Káposztás 
sztrapacska, 

gyümölcs

Rizsleves

Tárkonyos 
tejszínes 

marharagu,
tészta

Csontleves

Strasbourgi 
töltött csirke,
petr. burgonya 

savanyúság

Lecsós 
pulykaragu, 

tészta

Csontleves

Rakott karfiol

Csurgatott 
tojásleves

Tavaszi 
rizseshús, 

savanyúság

Pirított 
csirkemáj,

burgonyapüré,
savanyúság

Csurgatott 
tojásleves

Májjal töltött 
karaj, párolt 

zöldség

Daragaluska-
leves

Tejfölös 
burgonyafõzelék,
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Több rangos kitüntetést vehettek át a gazda-

sági szféra szekszárdi szereplői december 7-

én a Művészetek Palotájában a Vállalkozók

Napján, az országos Prima Primissima díjáta-

dó ünnepség előtt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által adományozott
Magyar Gazdaságért Díjat vehette át Horváth Ferenc,
a korábbi szekszárdi sportvezetõ, klubelnök, aki az el-
múlt évtizedben ismert hazai vállalkozó lett. Horváth
Ferenc nem sokkal a minisztériumi kitüntetés elõtt
megyei Príma-díjat is átvehetett a VOSZ Tolna megyei
ünnepségén, amelyen korábbi szekszárdi sportvezetõi
tevékenységét, a súlyemelõ és a kézilabda sportágban
betöltött szerepét ismerték el. A kilencvenes évek ele-
jén, a Magyar Súlyemelõ Szövetség fõtitkárának nevez-
ték ki, az 1992-es olimpián a sportági küldöttség veze-
tõje volt, az õ irányításával rendezte meg Szekszárd
ugyanebben az évben a felnõtt súlyemelõ Európa-baj-
nokságot, de meghatározó szerepe volt a megyeszék-
hely elsõ NB I-es nõi kézilabda csapata, a Ferropatent-
Lazúr létrehozásában is. Horváth Ferenc vállalkozó-

ként sem szakadt el a sporttól: jelenleg a VOSZ Sport-
vállalkozási Szekciójának az elnöke, tagja a Budapesti
Labdarúgó Szövetség elnökségének is.

Ugyancsak a Magyar Gazdaságért díjat vehette át
Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja. Az általa éppen húsz éve alapított, vaskereskedelem-
mel foglalkozó cég mára az ország egyik legismertebb

vállalkozása lett. A közel száz embert fog-
lalkoztató cég jelentõs szponzora Szek-
szárd városának, például a kiemelkedõ vá-
rosi nagyrendezvények támogatásával.

Korábban már mindketten megkap-
ták Az Év Vállalkozója díjat, az idén pe-
dig újabb szekszárdi székhelyû vállal-
kozás büszkélkedhet a VOSZ által alapí-
tott országos kitüntetéssel. A Sió-Trans
Kft. a közúti szállításban hosszú ideje
nyújtott magas színvonalú tevékenysé-
gével szolgált rá a rangos kitüntetésre.
Rábóczki Péter ügyvezetõ Demján Sán-

dortól, a VOSZ elnökétõl vehette át az
elismerést, amihez a kormány képviseletében
Szíjjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár
is gratulált. Országos kitüntetést kapott még egy
szintén a fuvarozásban dolgozó szekszárdi vállalko-
zás. Mancsi János, a Mancsi Kft. tulajdonos-ügyve-
zetõje a Magyar Közúti Fuvarozók elismerését ve-
hette át. B. Gy.

Országos elismerések szekszárdi vállalkozóknak
Évtizedes munkát ismertek el a Magyar Gazdaságért Díjjal

Horváth Ferencnek Demján Sándor... ... Szabó Sándornak Szíjjártó Péter gratulál az elismeréshez

Rábóczki Péter és Demján Sándor a díjátadón
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület no-
vember 23-án és 24-én az ország 135 te-
lepülésén gyûjtött adományokat a prog-
ramhoz csatlakozott összesen 230 áru-
háznál. Az összegyûjtött adományokat
az Élelmiszerbank karitatív szervezetek
közremûködésével a gyûjtések helyé-
nek közelében élõ 15 000 rászoruló csa-
ládnak juttatja el még az ünnepek elõtt.

Szekszárdon két  áruházlánc csatla-
kozott a karitatív akcióhoz, mindegyik-
nél több tucat önkéntes népszerûsítet-
te a jótékonysági élelmiszergyûjtést.
Kérték a boltokba belépõket, hogy egy-
egy termék megvásárlásával gondolja-
nak a mélyszegénységben élõ ember-
társaikra.

A durva elutasítás szinte elenyészõ
volt, inkább közömbösséggel találkoz-
tunk - összegezte a tapasztalatokat Nagy
Károlyné, a szekszárdi gyûjtést koordi-

náló Gyöngysor Alapítvány elnöke.
Hozzátette: jellemzõen azok segítenek,
akik maguk is ismerik a nélkülözést. A
koordináló szervezet 813 kilogramm
tartós élelmiszert gyûjtött össze a két
nap alatt, amibõl csomagokat készíte-
nek és még az ünnepek elõtt eljuttatják
azokat az alapítvány tevékenységi köré-
ben ismert rászorulóknak.

Az akció lebonyolításában országo-
san közel 3000 önkéntes vett részt, és
olyan hírességek csatlakoztak a prog-
ramhoz, mint Jakupcsek Gabriella,
Péterffy Bori vagy Szekeres Nóra. A Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület 2005 óta
mûködik, azóta több mint 20 000 ton-
na élelmiszert osztott szét 500 karitatív
és civil szervezeten, illetve önkormány-
zaton keresztül több mint 500 000 rá-
szorulónak, összesen, több mint 5 mil-
liárd forint értékben.

A havazás ellenére telt ház mellett

zajlott december 8-án a Babits em-

lékházban a Szekszárdi Gitár-kvar-

tett lemezbemutató koncertje.

A rendezvényen Ódor János, a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum igazgatója köszön-
tötte az érdeklõdõket. Nem feledkezett el
megemlékezni Babits Mihály születés-
napjáról: a költõóriás 129 éve, 1883. no-
vember 26-án született városunkban. A
Szekszárdi Gitárkvartett koncertjének
helyszínválasztása nem véletlen, hiszen
az új CD zenei anyagát Rubányi Anita elõ-
adómûvész tolmácsolásában hallható Ba-
bits versek színesítik. A reneszánsz, egy-
házi, barokk, klasszikus és modern zenét
is játszó együttes tagjai - Komjáthy Péter,
Csele Lajos és Dudás Attila (gitár), Decsi
Kiss András (gitár, fuvola) - Wessely Ág-

nessel (darbuka, udu) és Csele Lajos And-
rással (darbuka) kiegészülve rögzítették
saját szerzeményû hanganyagukat, amely
az In memoriam Babits Mihály címet
kapta. A lemezen tíz Babits vers váltako-
zik tíz zeneszámmal. A dallamokat olykor
a vers ihlette, máskor a zenéhez kerestek
hangulatban hozzáillõ Babits verset.

Az emlékházban tartott est során fel-
csendült a kvartett Nyári szél címû szer-
zeménye Babits: Szekszárd, 1915 nyarán
címû sorait váltva, míg a poéta Télutó a
Séd-pataknál címû alkotásával az együt-
tes Meghasonlottan címû gitárjátékát
helyezte összhangba. Babits verseit  él-
mény volt hallgatni a klasszikus, spanyo-
los dallamokkal kiegészülve az emlékház
antik hangulatú bútorai között. 

Gyimóthy Levente

Empátiából jelesre vizsgáztak az emberek

Babits, versben és zenében
Lemezbemutató a költõ szülõházában

A Szekszárdi Gitárkvartett és Rubányi Anita a Babist emlékházban

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egye-
sület és a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat rendezésében december
9-én hagyományos gálamûsorra került
sor a Garay gimnázium dísztermében. 

A zsúfolásig megtelt teremben dr. Jó-
zan Jilling Mihály, a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke kö-
szöntötte a résztvevõket. Örömét fejez-
te, ki, hogy a fellépõk között több gene-
ráció képviselteti magát, amelyek a nem-
zetiségi hagyományok és a nyelv õrzé-
sét, ápolását fontosnak tartják. A fellé-
põk, a Wunderland és Wosinsky utcai
óvoda német nemzetiségi tánccsoportja,
a Dienes Valéria Grundschule kórusa és
tánccsoportja, színjátszói, a Babits Mi-
hály Általános Iskola kórusa, színjátszói,
és a „Mondchein” kórus, akik az utolsó
két számot közösen énekelték a Babits és
a Dienes iskola gyermekkórusával (ké-
pünkön). Kedves és megható jelenet
volt, amikor nagymama, édesanya és
unoka együtt lépett színpadra.  

A német nemzetiségi egyesület és né-
hai Klézli János családja támogatásának
köszönhetõen minden esztendõben ki-
tüntetésben részesítik azokat a diákokat,
akik a legtöbbet teszik a helyi hagyomá-
nyok és a német nyelv ápolásáért. Az
„Ungarndeutscher Nachwuchs in Szek-
szárd” díjat, amely oklevéllel és pénzjuta-
lommal is jár, idén három nyolcadik osz-
tályos tanuló érdemelte ki: Amma Zsófia
(Dienes iskola), Sziegl Eszter (Babits is-
kola) és Hús Luca (Baka iskola).

Az egyesület megköszönte Scherer-
Csabai Gyöngyinek, a Német Nemzetisé-
gi Klub vezetõjének egész éves munká-
ját, aki több korosztályt megszólító, pezs-
gõ klubéletet hozott létre. A gálamûsort
adó óvódások és iskolások felkészítõ pe-
dagógusainak is járt a köszönet. Nemkü-
lönben a kórusok karnagyainak, a zené-
szeknek és a zenekar karnagyának. A tar-
talmas délutánt a Szekszárdi Ifjúsági Fú-
vószenekar játéka zárta, szûnni nem aka-
ró taps közepette. Sas Erzsébet

Gálamûsor a kisebbségek napján  
A generációk együtt ünnepelték az adventet

Elérhetõségeink: Tel.: 06/20-56-59-169, e-mail: gledco48@gmail.com

„Négy Évszak” 
Rendezvényszervezõ Iroda

Lucska Edit
MÉLTÓSÁGTELJESEN BÚCSÚZNI SZERETTEINKTÕL!

POLGÁRI SZERTARTÁSOK, BÚCSÚZTATÁSOK, TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSE
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Új utakon az oktatás
a könyvtárral 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár a közelmúltban TÁMOP (Társa-
dalmi Megújulás Operatív Prog-
ram) pályázaton elnyert 19 millió
forintnak köszönhetõen olyan fej-
lesztési lehetõségeket tud biztosíta-
ni gyerekek számára, amilyenekre a
szervezett oktatásban nincs mód.

Így lehetõséget teremtettek 8 he-
ti szakkörre, 2 tehetséggondozásra,
táborokra, 8 témahétre, témanapok-
ra különbözõ korú gyerekek számá-
ra és egy rekreációs lovas táborra
Mórágyon, hátrányos helyzetû gyer-
mekeknek. Olyan kiegészítések
ezek, amelyek az iskolai képzésen
túlmutatnak - mondta el Liebhauser
János könyvtárigazgató-helyettes.
Ezek megvalósítására hat intéz-
ménnyel állnak kapcsolatban: a Ba-
ka István Általános Iskola és Tago-
zattal, a Babits Mihály Általános Isko-
lával, az õcsényi ÁMK iskolájával és
óvodájával, a Kolping iskolával és az
I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általá-
nos Iskola és Óvodával. A képzése-
ket mindenütt az adott intézmény
tanárai és a könyvtárosok együtt
végzik, eközben a könyvtári kultúrá-
hoz közelebb viszik a gyerekeket.

Ez a program folytatása annak,
aminek lezárása a gyermek- és ifjú-
sági írók szekszárdi, 20. tanácsko-
zása volt augusztusban. A Kolping
iskolában egy már elkezdett tehet-
séggondozó folyamatot visznek to-
vább. Ezzel az Új Széchenyi Terv
részét képezõ programmal, az
ESZA (Európai Szociális Alap) ok-
tatást kiegészítõ, azt támogató
programjával az Európai Unió a
fejletlenebb területek oktatásának
felzárkóztatását annak finanszíro-
zásával támogatja, ami a szervezett
oktatáson túl van.

A program novembertõl 2013.
október végéig tart. K. E. 

Rangos nemzetközi elismerésekkel zár-
hatja a 2012-es évet a DBU. „A
2011/2012-es évad kiemelkedõ produk-
ciója” – Ausztriában e különdíjában ré-
szesült a Wallenberg címû színházi elõ-
adás – mégpedig röviddel a berlini Ad-
miralspalast-ban elõadott nagysikerû
vendégjáték után.

A Wallenberg  a szekszárdi Ma-
gyarországi Német Színház (a DBU)
és a salzburgi TheaterOffensive tár-
sulatának koprodukciója. Az Ernst

Pichler drámája nyomán színre vitt
darab a svéd diplomata, Raoul Wal-
lenberg életét dolgozza fel, aki zsi-
dók ezreit mentette meg a
holokauszttól. Novemberben tartot-
ták Berlinben a Német-Magyar Fóru-
mot, annak keretében vendégszere-
pelt a produkcióval a két színház tár-
sulata a berlini Admiralspalast-ban. A
mintegy 450 fõs közönséget lenyû-
gözte az elõadás.

A német fõvárosban elért sikerek

után a szekszárdi színház újabb
örömteli hírt kapott: a Wallenberg-
nek ítélték oda az „A 2011/2012-es
évad kiemelkedõ produkciója” elne-
vezésû osztrák különdíjat. Ez a siker
azért nagyon értékes, mert a Wallen-
berg az elsõ olyan produkció, amely-
lyel a DBU nemzetközi elismerést
vívott ki magának. Ez az eredmény
is megerõsíti a színház azon törekvé-
sét, hogy elismert nemzetközi mû-
hellyé válhasson.

Nemzetközi elismerések a Magyarországi Német Színháznak

Kedves Laci, nem errõl volt szó! Azt
ígérted, hogy megbirkózol a rád ron-
tó kórral. S Te mindig betartottad a
szavad. Ezért most mindannyian,
akik ismertünk és szerettünk, értet-
lenül és megdöbbenve állunk a tény
elõtt, hogy ezt az ígéretedet nem tud-
tad betartani. Mint a kisgyermekek,
megszeppenve keressük egymást
mind, akik szerettünk, de nem talá-
lunk vigasztaló szavakat, amely fel-
oldja a fájdalmat.  

Ülök a számítógép elõtt, és felidé-
zem az arcodat, azt a mosolygós Be-
da Laci arcot. Mert mindig mosolyog-
tál. Még akkor is, amikor már érez-
ted, nagy baj van. De bíztál, mert bíz-
ni akartál, mert úgy érezted, van any-
nyi erõ, hit és akarat benned, hogy
gyõzöl a betegség felett. S akkor még
a feléd áradó rengeteg szeretet erejé-
rõl nem is beszéltem. Mert küldtük
Neked az erõt, minden gondolatunk-
kal, amikor csak azt hallottuk, megint
rosszabbul vagy. Alkotótársaidat, a
Bárka Mûvészeti Szalon tagjait annyi-
ra lesújtotta a hír, hogy fel sem fogják:
már nem jössz többé elsõként és mo-
solyogva a kiállítás-megnyitókra, s ön-
zetlen örömmel gratulálsz barátnak,
festõtársnak. Várni fognak, hiányoz-
ni fogsz közülük.

Jó ember volt! Napok óta, ha szóba

kerül a megmásíthatatlan, hogy örök-
re elmentél, csak ezt a három szót hal-
lottam mindenkitõl. Igen, jó ember
voltál! Szeretõ férj és édesapa, barát,
alkotótárs és önzetlen ember.

Tavaly, amikor egyszer véletlenül
összefutottunk, azt kérdezted, ugye
szerinted is meggyógyulok? Igen,
vágtam rá kicsit talán túl gyorsan is,
mert nem akartam kimondani azt,
hogy milyen véletlen rendezése a
sorsnak, hogy éppen 55 évesen kér-
dezed ezt tõlem. Annyi idõsen, ahány
éves édesapám volt, aki ugyanebben
a betegségben ment el. 

Mindenki bíztatott, az igazságot
senki sem merte megmondani Ne-
ked. Mert láttuk a reménykedést, a bi-
zakodást a szemedben, s mert gyávák
vagyunk, rettegünk, s mert talán úgy
éreztük, azzal segítünk, ha erõsítjük
Benned a reményt. 

Testvér – barátod – szövetségesed
– alkotótársad volt csak egyedül
õszinte Hozzád. Õ tudta, de amikor
megmondta Neked, Te akkor is csak
mosolyogtál. Mint mindig. 

Amikor ezeket a sorokat írom, sû-
rû pelyhekben hull a hó. Te is egy hó-
pehely voltál, egyszeri, senki máshoz
nem hasonlítható, aki sajnos korán
elolvadt, de tisztaságod, emléked, ked-
ves szavad, barátságod és mosolyod
örökre velünk marad. Szerencsések
azok az emberek, akik látták a képei-
det, a festészetben való fejlõdésedet,
láttak Téged munka közben, amint
megörökíted a vásznon a várost, az
utcákat, a tereket, az épületeket, s
kedvenc témádat, a természetet. Leg-
szerencsésebbek pedig azok, akik
õrizhetnek Tõled egy-egy képet, akik-
nek jutott ezekbõl a nemcsak ecset-
tel és festékkel, de szívvel és lélekkel
festett képekbõl.

Kedves Laci! Ma még szomorúan,
fázósan és döbbenettel a szívemben
megyek el a téli táj elõtt, amely az ott-
honom falát díszíti, mert Téged látlak
benne. Reménykedek, egyszer eljön
az idõ, amikor az a kép nemcsak egy
fájdalmas decemberi napra emlékez-
tet. Tudom, egyszer a hófehér útról
újra Beda Laci mosolyog vissza rám.
Tudom... Nyugodj békében! -sasi- 

In memoriam Beda László 

BBUUDDAAPPEESSTTII  MMUUNNKKAAHHEELLYYRREE  
MÛSZAKI VVÉGZETTSÉGÛ FFÉRFI MMUNKATÁRSAT KKERESÜNK,

ÉRTÉKESÍTÕ ÉÉS RRAKTÁRKEZELÕ MMUNKAKÖRBE.
Feltételek:

– jogosítvány
– 40 év alatti életkor
– felhasználó-szintû számítógépes ismeret
– idegennyelv ismeret elõnyt jelent

Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail címre kérjük:
munkatars1955@gmail.com

A PTE IGY Gyakorlóiskola,
AMI és Gyakorlóóvoda a 
TÁMOP 3.1.5 -09/A-2 pályá-
zaton 13.590.863 Ft-ot nyert
pedagógusok továbbképzésének támogatására. 
Az intézménybõl egy óvónõ és három tanító vett részt szak-
vizsgát adó képzésen a Kecs-
keméti Fõiskolán. A vizsgakö-
vetelményeket mindegyikük
eredményesen teljesítette.
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A Tolna Megyei Szakképzõ Iskola és Kollégium
(TISZK) elkötelezte magát az egészséges és környe-
zettudatos életmód népszerûsítése mellett. Az intéz-
mény minden lehetõséget kihasznál, amivel köze-
lebb kerülhet ezen célok megvalósításához.

2010-ben az Új Széchenyi Terv keretében, az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség közremûködésével meghirdetett
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõsé-
geket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ minta-
projektek - „A” komponens címû KEOP-2009-

6.2.0/A pályázat keretén belül az iskola 2011-ben si-
keresen pályázott bruttó 8.665.619 Ft támogatásra.
Az elnyert összegbõl zárható kerékpártároló (ben-
ne 16  db új kerékpárral), illetve két öltözõ felújítása
valósult meg. A pályázat zárásaként 2012. december
12-én az intézmény projektzáró konferenciát rende-
zett. A Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Is-
kola Székhely Intézményében megjelent ven-
dégeket Vida Lajos fõigazgató köszöntötte, majd
Juhász Gábor igazgató „Két keréken a környe-
zetért és az egészségért” címû elõadásából
megismerkedhettek az elért eredményekkel, il-
letve a létesítmény kihasználásának további le-
hetõségeivel. 

Az iskola közössége környezeti nevelési
programjának fontos részét képezi a környe-
zettudatosság, az energiatakarékosság, a klíma-
tudatosság és az egészséges életmódra nevelés. 

A közösségi célokat szolgáló beruházás hosz-
szú távú kihasználásával az egészséges életmód-
ra nevelés, a közösségformálás és a mindenna-
pos testnevelés célkitûzéseinek megvalósítása
új lendületet kaphat az iskolában. 

Iskolánkról és a fejlesztésekrõl bõvebb infor-
mációt a www.szltiszk.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név: Tolna Megyei Szent László Szakképzõ 
Iskola és Kollégium
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Telefon/fax: 06 74/529-333
Email: tiszk@szltiszk.hu

ÚÚ jj   kkee rr éé kk pp áá rr oo kk ,,   tt áá rr oo llóó   éé ss   öö ll tt öö zz õõ kk
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- Honnan érkeztek Szekszárdra? Me-
sélne a városunkba vezetõ útról? 
- Budapestrõl jöttünk, és Balázsi Zoltán
tiszteletes urat már régebbrõl ismerjük,
neki köszönhetõen Szekszárdon is jár-
tunk már. A párommal a börtönlelkészi
munka közben ismerkedtek meg, s kö-
töttek barátságot. Már évekkel ezelõtt fel-
merült a gondolat, hogy ha õ nyugdíjba
megy, akkor mi léphetnénk a helyébe.
Mindketten a fõvárosi Református Egye-
temen végeztünk, és házasságkötésünk
után 2001-tõl három évig Németország-
ban töltöttük a segédlelkészi éveinket.
Friss házasként mentünk ki és két gyer-
mekkel tértünk haza. A párom elkötele-
zett börtönlelkész, ebbõl doktorált, aztán
tanítani kezdett gyakorlati teológiát és lel-
ki gondozást, jómagam pedig a gyerme-
keinkkel voltam otthon. 

- Nem lesz furcsa Budapest után egy
csendes kisváros?
- Egyrészt mindketten kisvárosban töltöt-
tük a fiatal korunkat, másrészt többször
voltunk itt vendégségben, s kértük az Úr-
istent, hogy mutassa meg nekünk az utat,
nyissa ki az idevezetõ kaput, hogy az elõ-
zõ helyünkön bezárhassuk a magunk mö-
gött lévõt. Rövid ideje vagyunk itt, ennek
ellenére már több kedves ismerõst üdvö-
zölhetünk az utcán, ami nagyon jó érzés.

- Advent idõszakát éljük, ami a vára-
kozást jelenti.
- A reformátusoknál az advent szó igazá-
ból az úton létet jelenti. Azt, hogy Isten el-
indult felénk, a megérkezés pedig a kará-
csony, Jézus megszületése. Ahogy Õ, úgy
mi emberek is elindulunk felé, készülünk
a találkozásra. Ez a készülõdés, az elindu-
lás a mi családunk életében is az: elindul-
tunk Szekszárdra, találkozni a gyülekezet-
tel, s együtt menni tovább, hogy közösen
készítsük a lelkünket és a testünket a nagy
találkozásra. Bár Istennel mindig találko-
zunk, de az ünnep a kesze-kusza életünk-
nek keretet ad. Ezért viselem ebben az
idõben ezt a nyakláncot is, amit a párom-
tól kaptam: a téglalapba zárt fémszálak ta-
lálkozása az utakat jelképezi.  

- A református közösségben való rész-
vétele ilyenkor advent idején bizonyá-
ra szorosabb, mint az év más idõsza-
kában...
- Minden pénteken van egy „Adventi es-
ténk”, amikor szép számmal összejövünk,
és más-más módon keressük az Isten kö-
zellétét. Egyik ilyen szimbólum a koszorú.
Mindenki hozott magával egy fenyõágat,

amibõl egy közös koszorút készítettünk.
Máskor énekszóval kerestük Isten közel-
ségét, egy újabb esten pedig próza-, vers-
és novellaolvasással, majd imádsággal vár-
juk a találkozást. Összekovácsolódunk
ezen az úton, és a vasárnapi istentisztele-
tek a közeledés jegyében telnek.

- Négygyermekes édesanyaként a szol-
gálat ebben az idõszakban bizonyára
nem egyszerû. Mennyi idõsek a gyere-
kek?
- Gyõzõ Gyula 10, Dorka Sára 8 és fél, Il-

ka Hanna 5 és fél, Borka Luca pedig 4
éves. A költözéssel járó izgalmak és a hi-
deg idõ miatt az egész családon végig-
ment egy vírus, éppen most gyógyultunk
meg. A költözés miatt számunkra ez az év
különleges. Az elõzõ években korábban
szoktuk kezdeni az adventi készülõdést,
mindjárt a szilvalekvárfõzéssel, amivel a
mézeskalácsot töltjük. Ezt adjuk ajándék-
ba a szomszédoknak, barátoknak. Jó
együtt lenni ilyenkor sütés közben: be-
szélgetünk a nyárról, az õszrõl, s ez a kö-
zös emlékezés nagyon felértékelõdik. Na-

gyobb élmény a gyere-
keknek és nekünk, mint
bármilyen ajándék.

- Apropó, ajándék.
Önöknél ki hozza? 
- Nálunk nem a Jézuska
hozza az ajándékot. Mi
adjuk a gyerekeknek,
õk nekünk, s ezzel az
ajándékozás öröme be-
léjük ívódik. Azért nem
Jézus, mert aki megszü-
letett ezen az estén, s
meghalt, majd feltáma-
dott, él és uralkodik, mi
azon a szent estén az Õ
születését ünnepeljük.
Szenteste Isten szerete-
te mutatkozik meg, Jé-
zus az Õ ajándéka ne-
künk embereknek. Az
ajándékok pedig attól
értékesek, hogy saját

magunk készítjük. Miközben valakinek
ajándékot készítünk, arra gondolunk,
akinek majd adni fogjuk. Idõben kell el-
kezdeni az ajándékkészítést, mert az is az
ünnepre való ráhangolódás része, mi-
ként a lakás rendbetétele, vagy a bevásár-
lás. Az ünnepre lelkileg és testileg is fel
kell készülni. 

- Az ünnepek alkalmával minden csa-
ládban kialakulnak az étkezési szo-
kások. Önöknél mi kerül az asztalra
karácsonykor?
- Eddig mindig a férjem édesanyjához
utaztunk Kárpátaljára. Egy 400 km-es, iz-
galommal teli út végén igazi meglepetés
volt a karácsonyfa, s számomra nagy
könnyebbség, mert nem kellett fõznöm.
Azt kértük anyósomtól, hogy estére ne
fõzzön többfogásos meleg ételt, hogy õ
se legyen nagyon fáradt szenteste. Egy
könnyû estebéd után a gyerekek mûsort
adtak, õk osztották szét az ajándékokat.
Fontos a finom étel, de szenteste sokkal
fontosabb az együttlét öröme. Ebben az
esztendõben édesapám jön hozzánk a
nõvéremékkel Szekszárdra. Ez megint
egy szép, de más együttlét lesz, mint az
eddigiek. 

- Amikor szenteste a karácsonyfa mel-
lett állunk, nemcsak az esztendõ szép
vagy szomorú pillanataira gondo-
lunk, sokszor kívánságokat is megfo-
galmazunk...
- Mi szeretnénk Szekszárdon otthonra
találni. Szívünk kívánsága, hogy betölt-
hessük azt a küldetést, amiért idejöttünk.
Maradjon velünk az Isten, ez a mi kíván-
ságunk.  

- A gyülekezetnek, a város lakóinak
mit kívánnak, mit üzennek az ünnep
felé vezetõ úton?
- Advent az eljövetel, az úton lét nagy le-
hetõsége. Isten közeledik felénk, és mi is
közeledünk felé. Azt kívánom mindenki-
nek, hogy legyünk bátrak vállalkozni a
tudatos elindulásra, hogy életet gazdagí-
tó találkozásaink lehessenek. Legyünk
bátrak magunk felkészítésére testben és
lélekben, hogy megérkezhessünk az ün-
nepbe, ne csak beessünk oda fáradtan,
megcsömörlötten. Mert az ünnep a nagy
találkozás csodája lehet: találkozások em-
bertársainkkal, útitársainkkal, és a min-
ket magánál is jobban szeretõ, hozzánk
közeljövõ Istennel. Így legyen áldott az
ünneplésünk! 
- S az Önök szolgálata a mi városunk-
ban, Szekszárdon!

SAS ERZSÉBET ROVATA
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Kávéházi randevú vendégem a Belvárosi Kávéházban KASZÓNÉ KOVÁCS

KAROLA lelkész, aki férjével, dr. Kaszó Gyula lelkésszel Balázsi Zoltán

református tiszteletes nyugdíjba vonulása után a szekszárdi gyülekezet

szolgálatába lépett.

A magunk készítette ajándék a legértékesebb

A Kaszó család Szekszárdon találhat új otthonra
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Csehországban járt az Ifjú Szív
Egy csehországi nemzetközi verse-
nyen járt az Ifjú Szív Magyarországi
Német Nemzetiségi Néptánce-
gyüttes, ahol megvédte kiemelt mi-
nõsítését.

A sikerrel zárult útról Gaálné Hof-
fercsik Dóra tájékoztatta lapunkat. A
mûvészeti vezetõ kiemelte: a tánco-
sok egy éven át készültek e megmé-
rettetésre, amelyen immár hetedik
alkalommal vehettek részt. A szek-
szárdiak a Nemzetek tánca címû pro-
dukcióval léptek színpadra, ír kore-
ográfiával indítot-
tak, és amerikai
countryval fejez-
ték be a négy tánc-
ból álló elõadást. A
versenyszámban
ugyanakkor kizáró-
lag a néptáncos
blokkot, azaz ese-
tükben a magyar-
országi németek
táncait zsûrizték.

A Gemenc Volán
támogatásával hu-
szonkilencen utaz-
tak ki a versenyre,
ahol cseh, szlovák,
valamint osztrák tánccsoportok in-
dultak, a magyar színeket a szekszár-
diak képviselték. A felnõtt korcso-
portban 12 csapat versenyzett. Idén
Pribyslav város központjának átala-
kítása miatt a fesztivált Chotebor-
ban szervezték meg, jövõre viszont

visszakerül eredeti helyszínére. Az
együttes útját kirándulás is színesí-
tette, amelynek során az ember által
szinte érintetlen Doubrav folyó völ-
gyében túráztak. Gaálné Hoffercsik
Dóra elmondta, több ízben jártak
már minõsítõ versenyen Ausztriá-
ban, Romániában és Horvátország-
ban is, jövõre pedig Ráckevén, a Mu-
harai magyar minõsítõre szeretné-
nek eljutni májusban, júniusban pe-
dig a balatonberényi nemzetségi mi-
nõsítõn indulnának.

Az együttes decemberben fellép
többek között a Szekszárdi Kará-
csonyvárón, 19-én pedig a Kadarka
utcai Kelemen Endre Idõsek Ottho-
nába készülnek egy karácsonyi fellé-
péssel, ahová édességet és gyümöl-
csöt is visznek magukkal. Gy. L.

„Örvendjen az egész világ”
Kórustalálkozót tartottak Szekszárdon

A Pécsi Tudományegyetem IGY
Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorló-
óvoda 2012 tavaszán hárommillió
forint támogatást nyert a TÁMOP
3.1.7-11/2-es pályázati konstrukció
keretében. A pályázat célja, hogy a
referenciaintézmények (példa ér-
tékû pedagógiai gyakorlattal ren-
delkezõ oktatási intézmények) fel-
készüljenek gyakorlatuk tovább-
adására, elterjesztésére. Ennek ke-
retében a belsõ szervezeti fejlesztés
és az óvodapedagógusok tovább-
képzése kapta a fõ hangsúlyt. A pá-
lyázat megvalósítása során 12 óvó-
nõ vett részt továbbképzésen, így
képesítést szereztek há-
lózati együttmûködés, re-
ferenciaintézményi felté-
telrendszer kialakítása,
PR tevékenységek, felsõ-
oktatási gyakorlóhelyi
funkció ellátása, mentor-
pedagógus, személyiség-

fejlesztés területeken. A pályázat-
ban vállalt tevékenységek elvégzé-
sének eredményeképpen megtör-
tént a referenciaintézményként va-
ló mûködés szabályainak kidolgo-
zása, a támogató pedagógiai kör-
nyezet kialakítása, szakmai doku-
mentumok kidolgozása a „jó gya-
korlatok” átadási folyamatának mi-
nõségbiztosítására. A pályázati tá-
mogatás nagy mértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy a gyakorlóóvoda
hatékonyan mûködhessen referen-
ciaintézményként, jó gyakorlatait
pedig magas színvonalon adhassa
át más óvodáknak.

„Nyitott óvoda”

– asztalos
– ács
– burkoló: hideg, meleg
– csatornatisztítás
– festõ
– fûtésszerelõ
– gipszkartonozás
– kertépítõ
– kertgondozás

– klímatelepítés
– klímatisztítás
– kõmûves
– lakatos
– segédmunka
– szigetelés
– üvegezés
– vízvezeték-szerelõ
– villanyszerelõ

Tolnavill Kft.
7100 Szekszárd, Keselyûsi

u. 22.
tolnavill@tolnavill.hu

06/74 413-374

„SZAKI”
7100 Szekszárd
Keselyûsi u. 22.

foglein@tolnavill.hu

36 30/544-21-40

„SZAKI” - Szakiparosokkal Karbantartott Ingatlanok

Ha kell egy „SZAKI”, válassza ki!

Javító, karbantartó, szolgálató részlegünk – társasházak, cégek, lakossá-
gi igények kiszolgálásával – teljes szakipari tevékenységgel, minõségi
anyagok felhasználásával áll rendelkezésükre.

Tevékenységi körünkben megtalálható:

Ünnepek alatt is ügyeletet tartunk!

A címben foglalt gondolat Kodály Zoltán
világhírû zeneszerzõtõl származik. Az
1882. december 16-án született kiváló pe-
dagógusra emlékezve tartottak immár ha-
gyományosan kórustalálkozót Szekszár-
don.

Baranyi Ferenc költõ, mûfordító „Kér-
dések a Tanár Úrhoz…” címû költemé-
nyében így fogalmaz: „ki vette el dalos
kedvét, a népnek? Ki tette, hogy elné-
mult minden, mi arra volt jó, hogy aszá-
lyos évek vihar elõtti csendjén átsegít-
sen? Most mire jó harsány hangok árja,
hogy halk harmóniánk ne bátorodjék?
Hogy süket is legyen, a némaságba bele-
törõdött, elszontyorodott a nép...” Ez
iménti gondolatok a Garay János Gimná-
zium dísztermében, Orbán György elõ-
adásában hangzottak el december 7-én.
Ezen a napon, a Magyar Kórusok Napján
emlékeztek Kodály születésének 130. év-
fordulójára. Az eseményre a Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együttes in-
vitálta az érdeklõdõket.

A katolikus Kodály a genfi zsoltárokat,
a magyar hagyomány szerves részének te-
kintette, a reformáció idejétõl, a folyama-
tos használat és fõként Szenczi Molnár Al-
bert 1607-ben megjelent versfordításai
okán. Felismerhetjük Kodály szándékát,
hogy a „121. genfi zsoltár” címû énekkari
alkotásában, az „Adventi ének” ikerdarab-
ját írja meg, hitet és vigasztalást kívánva.
Mindkét Kodály mû felhangzott a kórus-
találkozón. Egyiket a Naszladi Judit kar-

nagy dirigálta Gárdonyi Zoltán Reformá-
tus Együttes, a másikat a mohácsi Bartók
Béla Vegyeskar adta elõ Véghelyi Ákos
karnagy irányításával. A Pécsi Református
Kollégium Vegyeskara is megszólaltatott
egy Kodály mûvet: a „Horatii Carmen” cí-
mût Pap Tamás vezényletével. A Pethõné
Kõvári Andrea dirigálta Bajai Ad Libitum
Kórus a „Fölszállott a páva” kezdetû Ko-
dály kórusmûvel ajándékozta meg a kö-
zönséget. A négy kórusból alkalmi
összkarrá egyesült énekesek dr. Hoppál
Péter karnagy, országgyûlési képviselõ
vezetésével Kodály Zoltán „Esti dal”-ának
éneklésével zárták a kórustalálkozót.

Az esten fõtiszteletû Peterdi Dániel, a
Dunamelléki Református Egyházkerület
fõjegyzõje, a Baranyai Egyházmegye es-
perese szolgált áhítattal: „Nem sokat ér,
ha magunknak dalolunk. Szebb, ha ket-
ten összedalolnak, aztán mind többen,
százan, ezren, míg megszólal a nagy Har-
mónia, amiben mind egyek lehetünk.
Akkor mondjuk majd csak igazán: ör-
vendjen az egész világ.”

Tillai Tímea szólóénekével, Lozsányi
Tamás és Dobosné Horesnyi Mónika zon-
gorajátékával tette színvonalasabbá a ta-
lálkozót, amely nem jöhetett volna létre a
Nemzeti Kulturális Alap, Szekszárd város
Humán Bizottsága (Csillagné Szánthó Po-
lixéna elnök), a Babits Mihály Általános
Iskola (Pappné Kutas Annamária igazga-
tó), valamint a Mészáros Borház támoga-
tása nélkül.  Decsi-Kiss János
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E heti rejtvényünk megfejtését december 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.). A december 2-i számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: József Attila:Kész a leltárA helyes választ beküldõk közül

két jegyet nyert az Irish Dance Tornado fellépésére: Fejes Jánosné (Szekszárd, Luther tér 5. II/3.). A jegyeket postán küldjük el.

Füstöltáruvásár
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Alapszervezete december 17-én, hét-
fõn 6 órától füstöltáruvásárt tart a Hunya-
di u. 4. szám alatt. 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott
az ÚR dicsõsége. Bár még sötétség borítja a földet, sûrû ho-
mály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsõsége
meglátszik rajtad. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül!
Mindnyájan összegyûltek, és hozzád jönnek, fiaid messzi-
rõl jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, öröm-
re derülsz, repesve tágul a szíved.” (Ézsaiás 60, 1-5a)

Egészen biztos, hogy Ézsaiás sokszor látta felkelni a na-
pot Jeruzsálem felett. Ahogy megjelent elsõ sugaraival az
Olajfák hegye fölött, hogy azután fénnyel borítsa be a temp-
lomépületet, melyet így a messzirõl jött zarándokok is ra-
gyogni láttak. Láthatta a próféta is a napot, ahogy egyre
magasabbra emelkedett, és így szép lassan gyõzött a vá-
ros legszûkebb sikátorának sötétsége felett is. De talán
minden ilyen hajnali élménye eltörpült annak a látomás-
nak reménykeltõ szépsége mellett, melyet Isten szabadí-
tó tettérõl kapott, s melyet a fent idézett sorokkal kellett
hirdetnie népének. Az ígéretet arról, hogy eljön majd a Vi-

lágosság, ránk fog ragyogni az Úr dicsõsége. Ahogy a nap
elûzi a városból a homályt, úgy gyõz majd az Úr minden
szellemi sötétség felett. Ahogy a Szent város messzirõl lát-
ható módon ragyogott ebben a fényben fürödve, úgy lesz
majd Isten népe is: ragyoghat, utat mutatva, vigasztalást
hozva másoknak is.

Mindaz, amiben Ézsaiás és hívõ kortársai remény-
kedtek, íme megjelent a világban az elsõ karácsonykor
Betlehemben, Jézus Krisztus földre születésével! Õ az,
aki már kisdedként is fényével vonzotta a messzi föld-
rõl érkezõ bölcseket; világosságát árasztotta a jászol-
ágya köré gyûlt pásztorokra. Õ az, aki késõbb egyértel-
mûen kinyilatkoztatta magáról: „én vagyok a világ vilá-
gossága” (János ev. 8,12a) minden ember számára. Az
Õ világossága ragyoghat fel számunkra is!

Így mintha nekünk szólna, egészen friss aktualitás-
sal a prófétai biztatás: kelj fel és  nézz körül, hiszen

eljött világosságod! Még ugyan van homály és sötét a
földön, a nemzetek között, talán a te életed körül is,
de visszahúzódóban van, mert az Isten országának vi-
lágossága gyõzedelmesen emelkedik. Mint ahogy Je-
ruzsálem körül is gyõzött fényével a felkelõ nap, felra-
gyoghat neked szenvedés, gyász, aggódás, külsõ szo-
rongattatás miatti sötétségben Jézus Krisztus vigasz-
taló világossága. S mint ahogy a város belsõ utcái is
fényre kerültek: úgy saját szívedben is gyõzni képes
az, aki magáról azt mondta: „aki engem követ, nem
jár sötétségben...” (Jn 8, 12b). Õ el tudja oszlatni
Szentlelke erejével a te bensõd visszatérõ kísértéseit,
bûneit, hitetlenségét, gonosz indulatait, hitványságait
és gyengeségét: csak nézz rá hittel és kelj fel. Ne a sö-
tétet, hanem a rád ragyogó világosságot nézd: Krisz-
tust! …És a szorongás helyett - milyen biztató ígéret -
„ örömre derülsz,  repesve tágul a szíved…”

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evangélium

Közeleg a világosság
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Õszi elsõ a Fekete Gólyák KC
Háromgólos hátrányból fordítottak a hazaiak

Az NB I/B Nyugati csoportjának
rangadóján az õszi elsõségrõl döntött
a két, húsz ponttal álló csapat mecs-
cse. Izgalmas találkozón a hajrában
dõlt el a két bajnoki pont sorsa. 

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–
Pilisvörösvári KSK 28–24
(12–13). Szekszárd, 300 nézõ. V.: Ar-
nold, Temesi. FGKC: MÉSZÁROS
M.– Német 3, Farkas A. 4, HORVÁTH
SZ. 8 (2), GULYA 1, VASAS 9, Reisch
2. Cs: Péterbencze, Weigel 1 (1),
Zhorela, BÁLINT. Edzõ: Tabajdi Fe-
renc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.
Kiállítások: 10, ill. 8 perc.
Sokáig üldözte egymást a két

együttes, az elsõ félidõben felváltva
vezettek a csapatok. A második já-
tékrész eleje a vendégeknek sikerült

jobban, onnantól kezdve futott az
eredmény után az FGKC. Végig ki-
élezett összecsapáson háromgólos
hátrányból (50. perc: 20-23) fordí-
totta a maga javára a mérkõzést a
szekszárdi csapat, amely ha a hely-
zeteit jobban kihasználja, magabiz-
tosabban is megnyerhette volna a ta-
lálkozót. Az utolsó kilenc percet 8-1-
re nyerték Horváth Szimonettáék.
Tabajdi edzõ alakulata szombaton
Szombathelyen zárja a bajnokság el-
sõ felvonását.
„Weigel piros lapos kiállítása után a
kényszerû 5-1-es védekezés kihúzott
minket a pácból” – adott gyorsérté-
kelést a lefújás után Tabajdi Ferenc
edzõ. Gyõzelmével a Fekete Gólyák
KC megerõsítette elsõ helyét a baj-
nokságban. B. L.

Három szekszárdi díjazott
A régió legjobb íjászai találkoztak

December 7-én rendezték meg a Dél-
dunántúli Íjász Régió elsõ évzáró ban-
kettjét Faluhelyen, a Bodri Pincészet-
nél.

A meghívásnak eleget téve a régió
egyesületeinek képviselõi jöttek el a
2012-es év legjobb íjászainak díjáta-
dójára, de a rendezvényt a Magyar
Íjász Szövetség vezetõsége is meg-
tisztelte jelenlétével. Ale-
xandra Manea, a régió veze-
tõje a rendezvénysorozat zá-
rásaként ünnepélyes kere-
tek között adta át az elisme-
réseket az egész éves kiváló
teljesítményekért.

Az idei évben a régió leg-
jobb nõi íjásza Háhner Erika
lett, az ifjúságiak között Ri-
zsányi Kata és ifjabb Szaka
Gyula bizonyult a legjobb-
nak, mindhárman a Tolnai
Tájak Íjász Egyesület verseny-
zõi. A régió legjobb felnõtt
férfi íjásza Gyetvai Attila, a
paksi Celõke, Mezõföldi Íjász
Egyesület sportolója lett. A
szavazatok alapján az év leg-

jobb versenye kitüntetõ címet a pé-
csi PTE PEAC Íjász Szakosztálya nyer-
te el.

Az ünnepélyes eredményhirde-
tést követõen a résztvevõket egy íz-
letes vacsorára és a Bodri Pince bo-
rainak kóstolójára várták. A banket-
tet hajnalig tartó zenés-táncos mu-
latság zárta.  Sz. M.

Horváth Szimonetta (a labdával) 8 góllal járult hozzá a sikerhez
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A legjobb nõi íjász, Háhner Erika

Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Tel.: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. (Penny épülete) alatt lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

www.heberlinghusboltok.hu

A megszokott friss árukészlettel, karácsonyi húskülön-
legességekkel, vasárnapi nyitvatartással (minden

üzletünkben) várjuk kedves vásárlóinkat.
Kedvezményre jogosító kuponkód honlapunkon.

Anyagcseretípus-mérés
amelybõl kiderül, mely élelmiszerek jótékonyak,

kerülendõek és melyek hízásra hajlamosítóak

a Te szervezeted számára.

Érdeklõdni: a 20/2858891-es telefonon.

WWW.METODIC.HU
Havonta a módszert ismertetõ ingyenes elõadás.
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A diákolimpiák legjobbjait köszöntötték
Szekszárd négy sportágban emelkedett ki

Míves, szép serlegek borították a

Garay János Gimnázium dísztermé-

nek színpadát. A diákolimpiai verse-

nyeken dobogós helyezéseket elért

sportolókat köszöntötték a Tolna

Megyei Diáksport Tanács hagyomá-

nyos évzáró ünnepségén, kedden.

Tizennégy sportág 243 sportolója volt
érdekelt a díjesõben, és a támogatók-
nak köszönhetõen valamennyien egy
szép ajándékkal távozhattak. A díjkiosz-
tóról, annak hangulatáról elismerõen
szólt a rendezvényen részt vevõ
Szlatényi György, a Magyar Diáksport
Szövetség fõtitkára. A megye méretei-
hez képest - az érmek számát tekintve
- valóban várakozás fölött teljesítettek
az igazolt sportolók, vagy az amatõrök
mezõnyében maradandót alkotó Tolna
megyei diáksportolók 2012-ben. A lab-
dajátékok közül a kosárlabda, a floor-
ball és gyeplabda képviselõi tudtak ér-
mes helyen végezni a hosszú menete-
lés végén. Az elõbbi kettõben a paksi
Deák Ferenc Általános Iskola tanulói je-
leskedtek, míg gyeplabdában a gerjeni
iskola diákjai szereztek egy-egy arany-
és bronzérmet. Kivették a részüket a
sikerekbõl a szekszárdi sportolók is,
akik a legtöbb érmet atlétikában, csel-
gáncsban, kerékpárban és íjászatban
szerezték.

A szekszárdi sportolók eredménye a
2012-ben megrendezett diákolimpia
versenyeken:

ATLÉTIKA: III. korcsoport, fiú csa-
patverseny (4x100 m, távolugrás, ma-
gasugrás): 1. Baka István Általános Isko-
la (Götz Martin, Valkay Tamás, Fehér
Nándor, Major Péter). Kislabdahajítás:
1. Máté Fanni (Baka iskola). V-VI. kor-
csoport, gerelyhajítás: 2. Garay János
Gimnázium (Szabó Dorina, Benes Zita,
Szakál Enikõ Fanni, Pécsi Dorottya,
Pusztai Petra).

CSELGÁNCS: 1. Ács Balázs (Babits
Mihály Általános Iskola), 2. Mátics And-
rás (PTE IGY Gyakorló Iskola), 3. Boros
Bence (Szent László TISZK).

ÍJÁSZAT: 1. Piros Roland (Szent Lász-
ló TISZK), 2. Rizsányi Kata (Garay J.
Gimnázium) és Bükszegi Norbert

(Dienes Valéria Általános Iskola), 3.Till
János (Szent László TISZK) és 3. Szaka
Gyula (Dienes iskola).

KARATE: 1. Schubert Dániel (Csapó
Dániel Szakképzõ), 2. Klieber Péter
(Gyakorló iskola), 3. Szeifert Géza
(Szent László TISZK ).

KERÉKPÁR: Amatõr: 1. Takács
Krisztián. Igazoltak, V. korcsoport: 1.
Nagyernyei Bence és Király Balázs
(mindkettõ Szent László TISZK), Tor-
nyai Richárd (I. Béla Gimnázium),
2.Nagy Olivér (Szent László TISZK).

SAKK: 3. Horváth Balázs (Dienes is-
kola).

ÚSZÁS: I. korcsoport, 50 mell: 1.
Propp Kristóf (Gyakorló iskola).  B. Gy.

Asztalos Adrienn sportreferens gratulál a szekszárdi bringásoknak

Sporthírek
ATLÉTIKA. Harmadik országos bajnoki
címét szerezte a szekszárdi középtávfu-
tás legújabb reménysége, Pap Endre. Az
AC Szekszárd 13 évesek között verseny-
zõ atlétája, Németh Gyula tanítványa ez-
úttal a mezei futók országos bajnoksá-
gán gyõzött remek versenyzéssel.

CSELGÁNCS. A közelmúltban lezajlott fel-
nõtt III. osztályú egyéni bajnokságon két
fiatal szekszárdi dzsúdós is tatamira lé-
pett: Sárecz Márton és Hunyadi Bence
egyaránt a 3. helyet szerezte meg. Két
bajnoki címet is szereztek ezen a verse-
nyen a szekszárdiak: Szepesi Dávid (73
kg) és Zsók Attila (+100 kg) nem talált le-
gyõzõre.

KOSÁRLABDA. Hiába nyerte meg az utol-
só játékrészt az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd a tabella 3. helyén álló Zalaeger-
szeg otthonában 24-16-ra, már nem tud-
ta ledolgozni addig összeszedett hátrá-
nyát, és hat pontos vereséget szenvedett.
A KSC legeredményesebb játékosa ezút-
tal a 21 pontig jutó Dragana Szvitlica volt.

TEREMFOCI. Hat mérkõzéssel kezdetét
vette a Szekszárdi Sportközpont-Fürge
Nyuszi Focivilág XX. Téli Kispályás Te-
remlabdarúgó Kupa. A városi sportcsar-
nok parkettjén már a nyitó forduló tarto-
gatott meglepetést, hiszen mindkét ta-
valyi döntõs, a címvédõ Szekszárdi UFC
és a PR Trans is vereséggel nyitott. A baj-
nokság második fordulójának mérkõzé-
seit vasárnap 13 órától rendezik.

NNYYIITTUUNNKK!! !! !!
ÚJ HELYEN A „KIP-KLUB”

2013. január 7-tõl szeretettel várunk
minden 12-29 éves szekszárdi 

és kistérségi fiatalt  
megújult közösségi terünkbe!
hétfõtõl-péntekig:12-18 óráig

KOPOGTASS NÁLUNK,
INGYENES 

PROGRAMOKKAL VÁRUNK!
Filmklub, Játékteremtõ-, „Csak 

csajok” klub és sok más érdekes 
program, tanácsadás és tréning

Megtalálsz bennünket

a volt Café X helyén
(Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. szám alatt)

ITT A TÉL, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk december 17-tõl december 24-ig:
●● banán 329Ft/kg
●● ananász 349Ft/db
●● sózott mandula 290Ft/10dkg

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
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A Mentálhigiénés Mûhely szervezésé-
ben „Karácsonyköszöntõ” címmel vers-
sel, zenével, tánccal egybekötött mûsor
zajlott kicsik és nagyok részvételével de-
cember 12-én este a Garay téren. A szer-
dai rendezvényen, amely az „Élõ szeretet
embertársainknak!” elnevezésû prog-
ramsorozat része volt, a „Segíts rajtam”
Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány, a
Csizmazia Alapítvány a Jövõ Ígéretes
Gyermekeiért és az Ifjú Szív Német Nem-
zetiségi Néptáncegyüttes lépett fel.

A térre ellátogató gyermekek ezúttal is
találkozhattak a Mikulással, meghitt kará-

csonyi énekeket hallgathattak, az egyko-
ri Garay Étterem épületében pedig pogá-
csával és forró teával várták a látogatókat
az alapítványok segítõi.

- Az önkéntesek segítségén kívül ma-
gánfelajánlások is érkeznek. Akad, aki a
programokra saját süteményét hozza, de
van, aki énekes produkcióval támogatja
az eseményt, így például Hauser Beáta
vagy Mayer Gábor. Sokan szaloncukrot
küldenek, de karácsonyi dalokat tartalma-
zó CD-ket is felajánlanak, amelyek 10 órá-
tól este fél 7-ig folyamatosan hallhatóak
a téren - tájékoztatta lapunkat Pócs Mar-

git. A rendezvénysorozat háziasszonya ki-
emelte: az „Élõ szeretetet embertársaink-
nak!” rendezvényhez folyamatosan csat-
lakoznak a megyébõl, így többek között
kajdacsi, bátaapáti, faddi, hõgyészi gyer-
mekotthonok lakói jelezték, hogy kará-
csonyi mûsorral szeretnének kedvesked-
ni a térre ellátogatóknak.

- Ha csak azoknak tudunk adventi han-
gulatot teremteni, akik a munkából haza-
felé tartva megállnak téren, már az is
örömteli - tette hozzá Pócs Margit. A szer-
vezõk köszönik a támogatóknak a fel-
ajánlásokat. Gy. L.

„Élõ szeretetet embertársainknak!” Karácsonyváró
December 16., vasárnap: Karácsonyi
Kincsesház - ünnepváró családi játszó-
ház 9 és 13 óra között a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház dísztermében.

December 17., hétfõ, 13 óra: Dsida
Jenõ Szavalóverseny a Szent József Kato-
likus Általános Iskolában.

December 18., kedd, 14.30 óra: A
segítséggel élõk hagyományos közös ka-
rácsonyváró mûsora a mûvelõdési ház
dísztermében. Közremûködik a Tücsök
Zenés Színpad. 15 óra: A Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus adventi hangversenye
a megyei múzeum könyvtártermében.

December 19., szerda, 19 óra: a
Gagliarda Kamarakórus adventi hang-
versenye a Vármegyeháza dísztermében.

December 20., csütörtök, 17.30
óra: „Karácsonyváró” - a Garay János Ál-
talános Iskola és AMI mûvészeti tagoza-
tának bemutatója a mûvelõdési ház dísz-
termében.

December 21., péntek, 11.30: a
Garay János Gimnázium hagyományos
karácsonyi mûsora az iskola dísztermé-
ben. 16  óra: a Szent József Iskolaköz-
pont karácsonyi mûsora. 17 óra: a Szek-
szárd Jazz Quartet és a Tücsök Zenés
Színpad közös karácsonyi ajándékmûso-
ra a mûvelõdési ház dísztermében.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete december 8-án a Kolping is-
kola dísztermében tartotta az önkéntes
véradók kitüntetését. 

A véradókat ünnepi mûsor köszöntöt-
te a Wunderland óvoda Pillangó csoport-
ja (felkészítõ óvónõk: Takács Ágota és
Metczker Jánosné) jóvoltából. A kicsik
tánccal, dallal, mondókákkal idéztél fel a
Télapót, a közelgõ karácsonyi ünnepe-
ket. A mûsor második részében a Garay
János Általános Iskola két tanulójának gi-
tárjátékát élvezhették a résztvevõk. Ün-

nepi beszédében dr. Kiss Mária, a me-
gyei Vöröskereszt elnöke köszönetet
mondott mindenkinek, aki már több
éve, vagy évtizede érzi kötelességének,
hogy vérével beteg embertársainak se-
gítsen, életeket mentsen.

A vérkészlet szinten tartás a feladat egy-
re nagyobb mozgósítást, szervezõ mun-
kát igényel, s ezt az önzetlen segítséget
köszönték meg ezen a napon a Vöröske-
reszt tisztségviselõi emléklappal, ajándék-
tárggyal és egy üveg finom szekszárdi
borral.  

Három tucatnyian kaptak elismerést
30-90 szeres véradóként, míg Csapó Fe-
renc 101, Szabácsy József 113, Keller
Márton 116, Kardos Árpád pedig 148-
szoros véradása alkalmából kapott ki-
tüntetést. „Véradóbarát Munkahely” elis-
merésben részesült a Tolna Megyei
Rendõrkapitányság. A „Véradói Mozga-
lom Támogatásáért” járó kitüntetést ka-
pott a Kolping és a Babits Mihály Általá-
nos Iskola, ahol már hagyomány a szülõi
véradás. Életmentõ díjban részesült Pus-
kás Etelka. Sas Erzsébet

„Add a karod!” - köszönet a véradóknak
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. DECEMBERI FOGADÓÓRÁI

Apróhirdetés
Hosszú távra kiadó a Mátyás király
utcában egy 70 nm-es, 3 szobás csalá-
di ház, kis telken. Érdeklõdni lehet:
06-20/236-3551.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Decemberben nem tart fogadóórát. 

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
December 18. (kedd) 16-17 óráig.
Garay János Általános Iskola és AMI
(Zrínyi utca)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda. 

III. sz. választókerület
December 6-án tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

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

DR. TÓTH GYULA képviselõ

IV. sz. választókerület.

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.

Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ

V. sz. választókerület.

A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ,

VI. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ

VII. sz. választókerület.

A hónap elsõ szerdáján, 17-18 óráig.

Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ

VIII. sz. választókerület.

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

Gyerekeknek, gyerekekkel mesélt Dönci apukája
„Dönci nagyon mérges, nem tud kihúz-
ni egy fiókot. Dönci: - Már nagyon ele-
gem van! Világgá megyek. Merre van a vi-
lág? Apa: - Mindenfelé. Dönci: - Annyi fe-
lé nem tudok menni. Apa: - Akkor most
mi lesz? Dönci: - Világgá maradok!”

Ilyen és ehhez hasonló, humorban
bõvelkedõ gyermektörténetekkel, régi
és újabb versekkel töltötte meg Dicsõ
Zsolt a 2013-as könyvhétre megjelenõ
„Világgá maradok” címû új könyvét,
amelybõl részleteket olvasott fel gyere-
keknek a gyermekkönyvtárban.

Zsolt kisfiának, Döncinek volt egy
idõszaka, amikor kijelentette: édesapja
állatverseket írjon. A számtalan új vers
világra jötte során elõkerültek régebbi
költemények is. Az eseményen hallhat-
tunk egy válogatós zebráról, aki ráka-
pott a zabra: a „szomszéd kertben sok
zab állt, mit a zebra lezabált. Aztán vett
egy füzetet, s csíkjaival fizetett”. Egy má-
sik vers egy különleges elefántról szól,
amely nem akármilyen állat, hiszen
„nincs például füle, farka, dolmánya.
Csak teste van, meg lába. Teste fele ele-

fánt, míg a másik fele fánk”. Az is tudha-
tó róla, „nem is tartja semmi ZOO, csak
egynéhány magánzó”. 

Az est során Zsolt a gyerekekkel közö-
sen alkotott mesét. A történet egy hó-
emberrõl szólt, aki, miután megelégelte,
hogy este otthagyták a parkban, be sze-
retett volna nézni az õt építõ gyerekek
ablakain, így aztán két lába varázsoló-
dott, másnap pedig az õ lábnyomát lát-
ták mindenfelé.

Dicsõ Zsolt kiadás elõtt álló köteté-
nek felépítése párbeszéd-monológ rö-
vid helyzetleírásokkal, hogy az olvasó
„képben legyen” az egyes szituációkról.
Fél év alatt talált rá a formára, de megér-
te a kísérletezés, hiszen új írásai már
most népszerûek a gyerekek körében.
A vidám estet gyermekfoglalkozás zárta,
amelyben a hóember történetét rajzol-
ták le a kicsik, és papírból Mikulást haj-
togattak. Gyimóthy Levente

Közmeghallgatás
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
2012. december 17-én (hétfõn) 10 óra-
kor tartja 2012. évi közmeghallgatását a
Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla
király tér 8. ) II. emeleti mûszaki tárgya-
lójában. A Szekszárdi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat minden érdeklõdõ ál-
lampolgárt tisztelettel vár.

KARÁCSONYI ÁÁGYNEMÛ- 
és PPAPLANVÁSÁR

Szekszárdon, a DOMINÓ Irodaházban 
(Mátyás Kir. u. 4/c, EURONICS mellett) 
december 17-én (hétfõn 8.00-15.00-ig)

- Pamut, krepp, szatén, frotír, flanel, 
damaszt ágynemûk, lepedõk,

- Törölközõk, párnák, plédek, ágytakarók, anginok,
- Kis- és nagypárnahuzatok, ülõpárnák, abroszok,
- Függöny-méteráru árengedménnyel!

- Téli mosható mûszálas paplanok  2.800.- Ft
- Téli gyapjúval töltött paplanok       4.600.- Ft

Minden kedves vásárlónk
(5.000Ft feletti vásárlás esetén) ajándékot kap!



16 2012. december 16.HIRDETÉS

Az igazi ajándék, maradandó érték!
A  karácsonyi ünnepekig 

minden arany és 
ezüst ékszerre 

10% 
kedvezményt 

nyújtunk. 

Az igazi ajándék, maradandó érték!
A  karácsonyi ünnepekig 

minden arany és 
ezüst ékszerre 

10% 
kedvezményt 

nyújtunk. 

Szekszárd
● Széchenyi u. 32.

(belvárosi 
ékszerüzlet)

● Kölcsey ltp. 2. 
(160-as alatt)

● TESCO üzletsor
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