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KARÁCSONYI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

Civilekkel a rászorulókért
Hagyománnyá vált az adventi idő-
szakban, hogy az önkormányzat 
megköszöni a város civil szerve-
zeteinek munkáját. Teszi ezt azért 
is, hogy rajtuk keresztül több száz 
szekszárdi rászorulón segíthessen 
– az idén 2.7 millió forintnyi – 
adománnyal.  → 3. oldal

Hatvan éves a zeneiskola
Jubileumi koncerttel ünnepelte 
fennállása hatvanadik évfordulóját 
a Liszt Ferenc Zeneiskola. A szerda 
esti hangversenyen több egykori 
növendékből lett művésztanár is 
fellépett, bizonyságát adva az intéz-
ményben folyó magas színvonalú 
szakmai munkának.  → 8. oldal

Szép tavaszt remélnek
Pocsékul kezdte az NB III-as lab-
darúgó bajnokság őszi idényét a 
rövid idő alatt kétszer is edzővál-
táson átesett Szekszárdi UFC. A 
szezon végére aztán lendületbe jött 
a Nagy Tamás irányította gárda, így 
a klubnál joggal bíznak egy sikere-
sebb tavaszban.  → 18. oldal
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Áldott, békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!

Kedves Olvasó!
Idei utolsó számunkat 

tartja a kezében,  
lapunk legközelebb  

2016. január 10-én  
jelenik meg. 

Addig is kövesse velünk 
a szekszárdi eseményeket 

közösségi oldalunkon: 
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap 
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Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes ren-
dezvénye, a „Magyar Kórusok 
Napja” ünnepi hangverseny 
Kodály Zoltán emléke előtt 
tiszteleg. Az 1999 óta szerve-
ződő koncerteken a házigaz-
da mellett neves énekkarok, 
gyermekkórusok és ifjúsági 
együttesek léptek színpadra. 

Az idén meghívott közreműkö-
dő volt a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium „Nefelejcs” Nép-
dalköre (művészeti vezető: Dö-
ményné Ságodi Ibolya), a Pécsi 
Kamarakórus prof. Tillai Aurél, 
Liszt- és Magyar Örökség-dí-
jas karnagy, Érdemes Művész 
vezetésével és a Naszladi Judit 
karnagy dirigálta Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes. A 
több, mint két évtizede szolgá-
ló kórust nagytiszteletű Lemle 
Zoltán Csokonai Vitéz Mihály 
Alkotói-díjas református lelki-
pásztor alapította, aki az adventi 
hangversenyen áhítattal szolgált.

Az ünnepi hangversenyen a 
85. születésnapját ünneplő Tillai 
Aurél alkotásai közül elhangzott 
az „Ave Maria”, a „Lauda Sion”és 
a „Venite Adoremus Dominum”, 
de az Ady Endre versre készült 
Kodály mű, az Akik mindig el-
késnek is közönségsikert aratott. 
A Szekszárdi Gárdonyi kórust 
másfél évtizedes barátság fűzi a 
Pécsi Kamarakórushoz és karna-

gyához. Tillai Aurél több művet 
írt a szekszárdi énekkarnak, a 
két együttes előadásában ezúttal 
a szerző „42. zsoltár” című műve 
hangzott el. A szóló szextett köz-

reműködői voltak: Komáromi 
Alíz, Móró Bea, Mészáros Flóra, 
Árki Inez, Sárfy Márta és Varga 
Tiborné, zongorán kísért Loz-
sányi Tamás zongoraművész. A 

hangzást a Streicher-Szabó Dóra 
Karola, Radnai Ágnes, Hidvégi 
Zsuzsanna és Kecskés Anett al-
kotta vonósnégyes tette teljessé.

A kórushangversenyen Csil-
lagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd város Humán Bizott-
ságának elnöke a „Szekszárd 
Városért a Művészet erejével” 
kitüntető plakettek adott át a 
Gárdonyi együttesben húsz éve 
éneklő Kalácskáné Farkas Ág-
nes, Steinerné Góra Aranka és 
Vereckei Gáborné részére.

Az ünnepi Kodály hangver-
seny zárásaként Tillai Aurél: 
„Cantate Domino” alkotása 
szólalt meg a szerző vezényle-
tével, közreműködött Lozsányi 
Tamás (zongora) és Szőts Árpád 
(trombita). 

 SZV

Lovagkereszt Korcsmár Istvánnak
A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést vehette 
át a Vállalkozók Napja alkal-
mából pénteken megrende-
zett gálán a Művészetek Palo-
tájában, a szekszárdi Korcsmár 
István, az Alisca Bau Zrt. vezér-
igazgatója, akit meglepetés-
ként ért a rangos elismerés. 

A Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje elismerést a miniszterel-
nök javaslatára a köztársasági 
elnök adományozza. Korcsmár 
István a díjat Lázár Jánostól ve-
hette át. A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter az ünnepsé-
get felvezető köszöntőjében 
kiemelte: a magyar kormány 
legfontosabb szövetségese az a 
magyar vállalkozói közösség, 
amely képes önmagát eltartani 
és másoknak munkát adni. 
A tizenhetedik alkalommal 
megszervezett eseményen ha-

gyományosan az év vállalkozóit 
is elismerték. Szekszárdról And-
reas Koch, a Jako Kft. cégvezető-
je és Jobbágy Gábor, a BHG-Ász 
Kft. ügyvezető igazgatója fogad-
hatta a gratulációkat. A VOSZ 
sportvállalkozási szekciójának 
elismerését a szintén szekszárdi 
Csuka József, a Soft Up Magyar-
ország Kft. tulajdonos-ügyveze-
tője kapta.   SZV

Tisztes iparosok
Fennállásának 25 éves jubile-
umát ünnepelte a Szekszárd 
és Környéke Általános Ipar-
testület szombaton. 

A Szent László szakiskola étter-
mében tartott ünnepség részt-
vevőit Gyurkovits Ferenc elnök 
köszöntötte. Mint elmondta, a 
szervezetnek jelenleg 62 tagja 
van, és a létszám folyamatosan 
emelkedik. Céljuk változatlan: 
folytatni a becsületes, tisztes-
séges munkát. Németh László, 
az Ipartestületek Országos Szö-
vetsége elnöke a jövőről szólva 
kiemelte: az ipartestületek is-
mét fontos szerephez jutnak, a 
duális képzésben szükség lesz a 
szakiparosokra, akiktől a szak-
ma fogásait elsajátíthatják a 
fiatalok. Kővári László, a szek-
szárdi önkormányzat gazdasági 
bizottságának elnöke a helyi 
iparosokról szólva hangsúlyoz-

ta, hogy mindig meghatározó 
szerepet játszottak a település 
közéletében, a szakképzés tehát 
ebből az aspektusból nézve is 
kiemelkedő jelentőségű.

Az IPOSZ a 25 éves jubileum 
alkalmából kitüntetést alapított. 
Az elismerést Takács Józsefnek, 
Gyurkovits Ferencnek és posz-
tumusz Horváth Györgynek 
adták át az ünnepségen. Jubile-
umi emlékérmet vett át Hradek 
Károly, Baka Gézáné és Feri 
Lászlóné. Emléklapot és emlé-
kérmet kapott Módos István, 
Nagy Tibor, Márton István és 
Frei László. Az ipartestületért 
kiemelkedő munkát végző ta-
goknak járó elismerést dr. Kun 
József, Nepp Dénes és Frank 
József vehette át. Jubileumi em-
léklapot kapott Németh László, 
Vörös Béla, Kővári László és dr. 
Fischer Sándor. 

 B. Gy.

Istenes verseket szavaltak
Negyedik alkalommal rende-
zett adventi szavalóversenyt 
a Szent József Iskolaközpont. 
A Dsida Jenőről elnevezett 
eseményre magyar alkotók 
karácsonyról, adventről írt 
költeményeivel jelentkezhet-
tek a nebulók.

A katolikus plébánia közösségi 
házban december 2-án megtar-
tott rendezvényen Szabóné Var-
jas Ildikó, az iskola vezetője úgy 
fogalmazott: a verseny az évek 
során túlnőtt a megyei-egy-
házmegyei határokon, lévén, 
számos versmondó érkezett a 
környező régiókból. Így szaval-

hatott a szekszárdi és környék-
beli gyermekeken kívül pécsi, 
bajai, mohácsi és komlói tanu-
ló is az eseményen, amelyet a 
„Közeleg az Emberfia – Istenes 
versek a magyar irodalomban” 
tematikával rendeztek.

A zsúfolásig megtelt közösségi 
teremben nyolcvanan szavaltak, 
a produkciókat a Mikó István Já-
szai Mari-díjas színművész-ren-
dező, Németh Judit előadómű-
vész, nyugalmazott megyei 
könyvtárigazgató és Cseh Péter 
káplán alkotta zsűri értékelte.

Eredmények: I. korcsoport: 
1. Hanzi Krisztián (Várdomb), 
2. Varga-Ambrus Sebestyén, 

3. Keinráth Anna (mindkettő 
Alsónána). II. korcsoport: 1. 
Csontos Zsófi (Alsónána), 2. 
Ágoston Csenge (Szent József 
Iskolaközpont), 3. Koprivanacz 
Péter (Szt. László Általános Is-
kola, Baja). III. korcsoport: 1. 
Ferger Viktória Hanna, 2. Fög-
lein Liza Kató (mindkettő Ga-
ray János Általános Iskola), 3. 
Szegedi Ágoston (Szent József 
Iskolaközpont). IV. korcsoport: 
1. Bende Áron, 2. Bajnóczi At-
tila, 3. Bende Balázs. Különdíj: 
Dömse Zita (valamennyi Bol-
dog Gizella Katolikus Általános 
Iskola, Mohács). V. korcsoport: 
1. Csizmazia Dóra, 2. Oláh Pé-
ter, 3. Madaras Fanni (mindhá-
rom Garay János Gimnázium).  
 Gyimóthy L.
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Gyűjt a Jobbik
Folytatja karitatív tevékenysé-
gét a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom – mondta el Szabó 
Balázs, a párt városi elnöke, ön-
kormányzati képviselő. Ebben 
az évben már közel száz család-
nak segítettEk, önkéntes mun-
kát végeztek.

November végén indult kará-
csonyi adománygyűjtő akciójuk, 
amellyel a Hétszínvilág Gyerme-
kotthont és lakóit támogatják. A 
Tinódi u. 11. szám alatti irodába 
december 22-ig várják – hét-
köznap 9 és 12 óra között – az 
adományokat: tartós élelmiszert, 
édességet, ruhát, cipőt, sportru-
házatot, játékot.  SZV

Éhező lelkeknek kenyere
„Ajánlom e kötetet főként azok-
nak, akik idősek, betegek, szép 
korúak, mozgásukban korláto-
zottak, ezért szándékuk ellenére 
nem jelenhettek meg az isten-
tiszteleten” – írja az előszóban 
a Csokonai Vitéz Mihály Al-
kotó-díjas, kórusalapító lelki-
pásztor. Lemle Zoltán negyedik, 
„Szólj, Uram, mert hallja a te 
szolgád” (I Sám 3,9) című kö-
tete sokak kérésére állt együvé. 
Az 1996-2013 között elhangzott 

igehirdetéseinek tartalmilag 
kiforrt teológiai megközelítése, 
átgondoltsága, választékos ma-
gyar nyelven írt feszes, arányos 
szerkesztése az éhező lelkeknek 
kenyere, a belépő Jézus meg-
ragadásának drága lehetősége. 
A prédikációk az egyházi év 
textusainak alapjelentése ma-
gyarázataitól a húsba vágóan 
személyes üzenetekig terjednek, 
amelyeket szívünkbe lehet zárni.
 Németh Judit

Kodályt és Tillait ünnepelték a kórusok
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Kedves Szekszárdiak!

Szent karácsony ünnepéhez kö-
zeledve, szeretettel és meleg szív-
vel köszöntöm Önöket!

Advent időszakában, a világ 
felgyorsult fogaskerekét egy picit 
lassítva, vissza-vissza tekintve, 
gyakran megállunk és számot 
vetünk. Visszanézünk, hogy mit 
és miért cselekedtünk, mennyi 
jót, vagy éppen rosszat tettünk. 
Elgondolkodunk, hogy amit re-
méltünk, azt megéltük-e.

Munkás esztendő van mögöt-
tünk, sokat dolgoztunk. Tettük 
mindezt azért, hogy szeretett 
városunk tovább gyarapod-
hasson. A rengeteg fejlesztés, 
a színes programok, a sikeres 
rendezvények ellenére nem 
dőlhetünk hátra. Robotolnunk 
kell tovább a megkezdett úton, 
melyet Mi Szekszárdiak szívesen 
teszünk, mert tudjuk, hogy sze-
retett városunk jövőjét építjük.

Tiszta szívből köszönöm 
mindazt, amit Önöktől kaptam. 
Hálás vagyok azoknak, akik 
teljes mellszélességgel mellet-
tem álltak, támogattak a fontos 

ügyekben és értékelem mindazo-
kat, akik őszintén és konstruktív 
jelleggel, kritikával illettek.

Az év legszentebb ünnepének 
időszakában figyeljünk oda egy-
másra, legyünk emberségesek, 
uralkodjon a béke és a szeretet 
a következő napokban. Pihen-
jünk sokat szeretteink körében, 
töltődjünk fel az előttünk álló 
esztendőre. Éljük meg úgy az 
ünnepeket, hogy örömmel em-
lékezhessünk rá.

Áldott, szeretetteljes kará-
csonyt és békés, boldog új esz-
tendőt kívánok minden Kedves 
Szekszárdinak.

 Ács Rezső, polgármester

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Civilekkel a rászorulókért
Hagyománnyá vált az adventi 
időszakban, hogy az önkor-
mányzat megköszöni a város 
civil szervezeteinek munkáját. 
Teszi ezt azért is, hogy rajtuk 
keresztül több száz szekszárdi 
rászorulón segíthessen.

December 9-én a Piactér közös-
ségi termében 18 civil szervezet 
számára adott át 2,7 millió fo-
rintnyi étel- és ruhautalványt 
Ács Rezső.

– Soha nem fordult elő, hogy 
ilyen célra ne tudtunk volna for-
rást biztosítani – mondta Szek-
szárd polgármestere. Hang-
súlyozta: nem minden anyagi 
kérdés – egy kis segítség, egy jó 
szó gyakran nem forintosítható. 
Ács Rezső szerint az advent kü-
lönösen érzékeny időszak egyes 
családok számára.

– Városvezetőként – amel-
lett, hogy a jövő szempontjá-
ból fontos fejlesztések zajlanak 
Szekszárdon – az eddigieknél is 
nagyobb figyelmet szeretnék for-
dítani az egészségügyi és a szoci-

ális területre – tette hozzá a pol-
gármester, egyben arra kérte a 
civileket, hogy ötleteikkel ezután 
is támogassák a város munkáját a 
rászorulók hétköznapjainak job-
bá tételében. – Ezen a területen 
soha nem lehet elégedett az em-
ber, amíg egyetlen rászoruló is 
lesz – jelezte Ács Rezső, kiemel-
ve azt is: a városvezetés azon lesz, 
hogy csökkenjen a nehéz körül-
mények közt élők száma.

A város első embere reményét 
fejezte ki, hogy évről évre növek-
szik azon civilek száma, akiknek 
lényeges a nehezebb sorsú csalá-
dok, kisgyermekek támogatása. 
Éppen ezért nemrég kérte a Ba-
bits Mihály Kulturális Közpon-
tot: olyan gyerek-, illetve csa-
ládbarát programokat állítson 
össze az adventi időszakra, hogy 
maradandó élményekben legyen 
része karácsony táján a fiatalabb 
korosztálynak. Lapunk úgy ér-
tesült, hogy az önkormányzat az 
adományon túl – saját költség-
vetésből – újra meghirdeti tűzi-
fa-programját is.  Gy. L.
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

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

e-mail: honti@honti.hu

Boldog karácsonyt,
és sikeres új évet

kívánunk!

(01044)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet
kívánunk!

(01041)

BINDER HALAS

December 22-én (kedd)
nyitva tartunk!

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

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

Szo.: 7–11-ig.

Ünnepek előtt is széles 
választékkal és a 

megszokott 
minőséggel várjuk 

kedves vásárlóinkat!

Boldog 
karácsonyt, 

és sikerekben 
gazdag 
új évet 

kívánunk!

(01051)

Hófánk csúszda, szalmala-
birintus, adventi kalendá-
rium, kézműves játékok a 
gyereknek, kézműves vásár, 
langalló és forralt bor a fel-
nőtteknek. Mindez az ünne-
pi díszbe borult Béla király 
téren várja az érdeklődőket. 
Bronzvasárnap hivatalosan is 
megnyitotta kapuit a megú-
jult Szekszárdi Advent!

Mintegy kétezer fő fordult meg 
bronzvasárnap a Béla király té-
ren, a város főterére költözött 
ugyanis a Szekszárdi Advent. 

A programsorozat hivatalos 
megnyitóján, vasárnap 17 óra-
kor teljesen megtelt a Béla király 
tér. A Sportélmény Alapítvány 
által szervezett hagyományos 

Mikulás-futást követően a meg-
nyitón a Magyarországi Német 
Színház előadását láthatták az 
érdeklődők, majd a Szekszárdi 
1. Számú Óvoda óvodásai adtak 
adventi műsort. 

Ács Rezső polgármester kö-
szöntőjében elmondta: ilyen 
alkalomból, ennyi ember még 
sohasem gyűlt össze a téren. 
Éppen ez volt a cél a program 
megújításakor. A köszöntő után 
a Mikulás is megérkezett a tér-
re, sok-sok zsák szaloncukorral. 
Ezt követően a polgármester az 
óvodásokkal közösen gyújtotta 
meg a második adventi gyer-
tyát, majd nyitotta ki az Ad-
venti Kalendáriumot – amely 
a Garay János Általános Iskola 
Művészeti Iskolájában tanuló 

diákok alkotásait rejti -, s végül 
együtt kapcsolták fel a tér ün-
nepi díszkivilágítását és a város 
karácsonyfájának égőit.

A megújult programsorozat 
rengeteg érdekes látnivalót kí-
nál. A kézműves vásári forga-
tagban kiemelt helyet tölt be 
Törő György alkotása, a hagyo-
mányos Betlehem. 

A szervezők több mint két-
száz bálából szalmalabirintust 
építettek a gyerekeknek, akik 
azt nagy örömmel birtokba is 
vették – majd „ugráló várrá” 
alakították. A világító szarvas 
és hóember is igazi látványos-
ság. A hófánk csúszda vasárnap 
10 órakor nyitotta meg kapuit, 

aznap mindenki ingyenesen 
használhatta. Csak vasárnap 
mintegy négyszázan próbálták 
ki, s lapzártánkig csaknem 15 
iskoláscsoport kért már idő-
pontot a csúszdára.

A téren folyamatosan várják 
az érdeklődőket a szervezők. 
Hétköznapokon a Mentálhigié-
nés Műhely szervezésében „Élő 
szeretet” címmel láthatnak prog-
ramokat, hétvégenként pedig 
egy-egy országos hírű előadó áll 
a Béla király téri színpadra. 

A részletes program megtalálha-
tó lapunkban és a szervező Babits 
Mihály Kulturális Központ hon-
lapján is (www.szekszardagora.hu). 

 – wj –
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• December 13. (vasárnap)  
09:00–13:00 – Rendezvényterem
– Karácsonyi Kincsesház – Csa-
ládi Matiné sorozat

A kézműves foglalkozásokon 
karácsonyi díszeket és ajándé-
kok készíthetnek a gyerekek 
papírból, gyöngyből, textilből, 
méhviaszból, szalmából, gyé-
kényből és csuhéból. 11 órakor 
a sióagárdi Fecske Bábcsoport 
karácsonyi bábelőadását láthat-
ja a közönség. További prog-
ramok: Mézeskalácssütés és 
díszítés, hajfonás, babajátszó. 
Belépődíj: 890 Ft/fő, 4 éves kor 
alatt 390 Ft/fő.

• December 13. (vasárnap) 
10:00–17:00 óráig – Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum, Vármegyeháza
– Luca nap

A Luca napi népszokásokhoz 
kapcsolódó drámajáték kicsik-
nek és nagyoknak. E jeles naphoz 
kötődő kézműves foglalkozások 
gyerekeknek, a felnőtteknek ez 
idő alatt tárlatvezetést tartanak.

Belépőjegy ára: felnőtt: 600 
Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft

• December 13. (vasárnap) 
17:00 – Béla király téri színpad
– Buborék Együttes karácsonyi 
gyerekkoncertje

Rengeteg zene, humor és fela-
dat tarkítja az előadást, melynek 
egy bizonyos részében a szülőké 
a főszerep. A milliónyi buboré-
kot télen az együttes hópelyhek-
re és téli hangulatra cseréli.

• December 16.(szerda) 18:00
– Művészetek Háza
– Gagliarda Kamarakórus 
hangversenye

A Gagliarda Kamarakórus év-
záró hangversenye az adventi, ka-
rácsonyi ünnepkörhöz kapcsoló-
dik. Lelkiségében, hangulatában 
segít ráhangolódni a szeretet ün-
nepére. Művészeti vezető: dr. Sza-
bó Szabolcs. A belépés ingyenes!

• December 18. (péntek) 18:00  
– Béla király téri színpad
– Harcsa Veronika és Gyémánt 
Bálint koncertje

Harcsa Veronika, generáci-
ójának egyik legsokoldalúbb 
énekesének Gyémánt Bálinttal 
közös akusztikus duója remek 
szórakozást ígér az igényes zene 
kedvelőinek.

• December 19. (szombat) 17:00 
– Béla király téri színpad
– Vágó Bernadett koncertje

A szekszárdi Vágó Bernadett 
a zeneművészeti konzervatóri-
umi tanulmányai után a Pesti 
Broadway Stúdió növendéke-
ként tanult és a Budapesti Ope-
rettszínház egyik musicalsztárja 
lett. Jelenleg az Abigél, az Isten 
pénze, a Musicalmesék és a 
Szép nyári nap című musicalek-
ben láthatjuk. Színpadi szerepei 
mellett szinkronszínészként is 
dolgozik, népszerű mesék fő-
hősei szólaltat meg: például 
a Jégvarázs című mesében Ő 
Anna magyar hangja.

• December 19. (szombat) 10:00 
– Színházterem
– Hamupipőke

A Duna Művészegyüttes tánc-
színházi produkciója. A Ghymes 
együttes zenéjére Juhász Zsolt 
és Maros Anna készített ko-
reográfiákat, a koreográfus-ren-
dező Mucsi János. Jegyárak: 
1300 Ft, 1500 Ft, 1700 Ft.

• December 19. (szombat) 16:00 
– Művészetek Háza 

A Tücsök Zenés Színpad és 
a Szekszárd Jazz Quartet közös 
karácsonyi koncertje.

• December 20. (vasárnap) 17:00 
– Béla király téri színpad
– Csűrdöngölő Zenekar koncertje

A Népművészet Ifjú Mestere 
cím birtokosának „Csodavárás a 
Csűrdöngölő zenekarral” című 
műsorában a Kárpát-medencei 

magyarság adventhez és kará-
csonyhoz fűződő hagyománya-
iból, énekeiből kapunk ízelítőt. 
Közreműködik: Herczeg Flóra.

• December 21. (hétfő) 19:00
– Rendezvényterem
– Karácsonyi álom

A Pesti Operett társulatának 
hangulatos adventi, karácsonyi 
műsora, amelyben a meghitt-
ség mellett az öröm, a szeretet 
és a vidámság is helyet kap. 
Fellépők: Udvarhelyi Boglárka 
és Kiss Tivadar énekművészek, 
Korényi Judit zongoraművész. 
Jegyár: 2000 Ft.

• December 22.(kedd) 18:00
– Művészetek Háza
– Madrigálkarácsony

A szekszárdi Madrigálkórus ka-
rácsonyi hangversenye. Vezényel: 
Jobbágy Valér, Liszt-díjas karnagy.

Ünnepi díszbe öltözött a város
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A Szekszárdi Vasárnap lassan hagyo-
mányt teremt azzal, hogy az adventi 
időszakban a megyeszékhely közéleti 
személyiségeit kérdezi, miképpen telnek 
az ünnepek otthonukban. Ilyenkor arra 
is kíváncsiak vagyunk, hogy megvalósul-
tak-e terveik az óesztendőben, és milyen 
újévet várnak riportalanyaink családi, il-
letve szakmai téren.

Tamási Anna, pénzügyi osztályvezető,
Szekszárd város Polgármesteri Hivatala:

– Nagy családi körben szoktunk ünne-
pelni. Idén külön örömünkre szolgál, hogy 
egy súlyos betegséget követően édesanyám 
is velünk karácsonyozhat. Számomra a leg-
fontosabb, hogy a családdal, a testvérekkel, 
gyerekeinkkel és a legközelebbi barátaink-
kal összegyűljünk, és együtt töltsük ezt a 
szép ünnepet.

– A 2014-es évtől az államháztartási 
számvitel jelentősen megváltozott, s ennek 
gyakorlati alkalmazása új kihívást jelentett 
az önkormányzatnál az általam irányított 
területen. A kezdeti nehézségek után úgy 
érzem, hogy jól képzett, felkészült csapattal 
dolgozhattam idén. A döccenők elősegítet-
ték, hogy igazi csapatszellem formálódjon 
– ez utóbbi számomra mind szakmailag, 
mind emberileg sikert jelent.

– A 2016-os esztendőre szeretteimnek 
mind a magánéletben, mint tanulmányi és 
szakmai előmenetelükben sok örömöt és 
sikert várok. Ha ez teljesül, az számomra is 
boldogsággal jár.

Dr. Várady Zoltán, kandidátus, az 
MNL Tolna Megyei Levéltára igazgatója:

– A Karácsony nálunk kiemelkedő csa-
ládi ünnep. Nem csupán az ajándékozás 
miatt, hanem, mert meghitt légkörben ün-
nepelhetjük a Megváltó születését. Az idén 
ez külön hangsúlyt kap, hiszen áprilisban 
Isten áldásával egészséges kis unokám szü-
letett. A kis Máté Zoltán számára ez lesz az 
első Karácsony a plafonig érő, viaszgyer-

tyás karácsonyfa körül. Családunkban a 
Szentestén való együtt éneklés legalább 
olyan fontossá vált, mint az asztalra kerülő 
halászlé, a mákos guba, vagy a 12 féle ka-
rácsonyi sütemény. Ez persze azt is jelenti, 
hogy valamennyi családtagunknak megvan 
a maga feladata.

– Örömmel tölt el, hogy a levéltár szű-
kös költségvetéséből biztosíthattuk az in-
tézmény zökkenőmentes működését. Si-
keresnek bizonyult a június 20-i „Nyitott 
levéltárak - Levéltári éjszaka” elnevelésű 
programunk is, amely mintegy 240 láto-
gatót vonzott. Az immáron 19. megyei le-
véltári napunk alkalmával, novemberben 
a kiemelkedően eredményes „Háborúk, 
katonák” című konferenciánkat rendez-
tük meg. Szakmailag jelentős sikerként 
könyvelhetem el, hogy egy tanulmányom 
megjelent az „Ars Hungarica” tudományos 
folyóiratban, illetve részt vehettem egy kö-
zép-európai epigráfiai szakmai találkozón 
a pozsonyi Komensky Egyetem koordiná-
lásában.

– Az újévre tekintve azt szeretném, ha 
minden családtagom számára nyugodt és 
sikeres, anyagi gondoktól mentes év lenne 
a 2016-os. A levéltárban szükségünk van 
sikeres szakmai pályázatokra annak érde-
kében, hogy az eddig is érdeklődéssel kísért 
közművelődési, publikálási tevékenységün-
ket folytathassuk a város és a megye javára.
Horváth Jánosné Edit, elnökhelyettes, 
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör:

– A társasköri programok miatt viszony-
lag zsúfolt számomra a karácsonyi időszak, 
de szívesen veszek részt a városi rendezvé-
nyeken is. Az ünnep nálunk is a családról 
szól: a legjobb benne, hogy együtt vagyunk 
és nagyokat beszélgetünk. A sütés-főzés 
esetünkben másodlagos, hiszen a sok prog-
ram miatt általában kénytelenek vagyunk 
mindent az utolsó pillanatra hagyni. Ná-
lunk december 24-e délelőttje gyakran 
még a megfelelő fenyőfa felkutatásával zaj-

lik, aztán – ahogy lenni szokott – délutánra 
minden a helyére kerül. Előbb kimegyünk 
a temetőbe, ahol végigjárjuk szeretteink 
sírját, majd a belvárosi templomban részt 
veszünk a Szentmisén, ahol a kisgyermekek 
Pásztorjátékot adnak elő. Karácsony első 
napján anyukám finom főztje, valamint a 
lányom által választott borok mellett jókat 
beszélgetünk, megnézünk egy filmet, vagy 
az adott évben készült fotókat. Karácsony 
második napján már a társaskör János napi 
borszentelőjére készülünk, egyszersmind a 
férjem névnapját is ekkor ünnepeljük.

– A Társaskör idén is megtartotta hagyo-
mányos programjait. A legnagyobb esemény 
a 20. alkalommal lebonyolított szüreti ren-
dezvény volt, felvonulással és az esti szüre-
ti bállal a Szent István Házban. Az idei év 
másik nagy öröme volt, hogy 25 éves lett a 
férjemmel közösen alapított vállalkozásunk.

– A 2016-os évtől azt várom, hogy a csa-
lád valamennyi tagja egészséges legyen, hi-
szen, ha egészség van, nagy baj nem lehet!

Ódor János Gábor, régész, muzeológus, 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
 igazgatója:

– Karácsony és Szilveszter között a mú-
zeum hagyományosan zárva tartja kapuit. 
Ez az időszak mindenki számára a feltöl-
tődésé, a pihenésé, a családé és a szereteté, 
s esetemben sincs ez másként. Munkatár-
saim és magam nevében ez úton kívánok 
minden kedves olvasónak békés és áldott 
ünnepeket!

– Egy központi intézkedés következtében 
július elsejével megszűnt a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum gazdasági önállósága. Új 
rendszerre kellett áttérnünk, amely belső át-
szervezéssel járt. Tervezett programjainkat 
megvalósítottuk. Népszerűnek bizonyult a 
Múzeumok Éjszakája rendezvényünk, ekkor 
adtuk át a „Vissza a múltba!” címet viselő 
látványtárunkat a múzeum központi épüle-
tének pincéjében. Hosszú évek után sikerült 
tető alá hozni egy helyi anyagból álló régé-
szeti tárlatot is „Nem térkép e táj” címmel. 

Találkozásokról és a családról szól
A Kormányhivatal és a fenntartó szek-

szárdi önkormányzat segítségével idén 
folyamatosan működtetni tudtuk a me-
gyeházi kiállításainkat. Bővült múzeumpe-
dagógiai szolgáltatásunk is: magyar, német 
és angol nyelven is tartottunk foglalkozá-
sokat. 2015-ben jelentős, 60 százalékos 
növekedést produkáltunk, így a négy kiál-
lítóhelyünkön az év végére összességében 
várhatóan meghaladjuk a negyven ezres 
látogató létszámot.

– Jövőre kiállításokkal, katalógussal em-
lékezünk a kiváló, egykor Tolna megyében 
élő és alkotó festőre, Garay Ákosra szüle-

tésének 150. évfordulóján. A műtárgyak 
és adattáraink korszerű nyilvántartása 
érdekében új leltározási és digitalizálási 
rendszerre állunk át, ami – figyelembe 
véve több mint 700 ezres műtárgyállo-
mányunkat – nem ígérkezik egyszerű fel-
adatnak, és elkezdjük legrégebbi állandó 
kiállításunk, a régészeti tárlat megújítását 
is. Szeretnénk minél több potenciális láto-
gatót megszólítani, s így tovább növelni a 
látogatói számot.

Kővári Ildikó, kommunikációs munkatárs, 
Alisca Terra Nonprofit Kft.

– Az ünnepnapok közül számunkra a ka-
rácsony legkedvesebb, ilyenkor szűkebb és 
tágabb családi körben is ünnepeljük. Mind 
a három napon részt veszünk a református 
gyülekezet ünnepi istentiszteletein, és fel-
keressük elhunyt szeretteink sírját is. Igyek-
szem megfelelni a háziasszonyi teendőknek 
úgy az ünnepi előkészületek során, mint az 
ünnepnapokon: ez ugyan sok munkával, 
ám sok örömmel is jár együtt. 

– Az Alisca Terra Nonprofit Kft. kom-
munikációs munkatársaként részt vettem a 
társaság valamennyi akciójának szervezésé-

ben, valamint a lakosságot érintő intézke-
dések médián keresztül történő tájékozta-
tásában. Ebben az évben az önkormányzat 
közműcége igen nagy hangsúlyt fektetett 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
népszerűsítésére. Ennek eredményeként 
mára sikerült elérnünk, hogy szolgáltatási 
területünkön átlagban 26-27%-os a lakos-
ságtól visszagyűjtött szelektív hulladékok 
aránya, egyes településeken pedig ez a 
szám meghaladja a 30%-ot is. Ezt a ten-
denciát szeretnénk jövő évben is folytatni, 
ezért számos kampányt, akciót tervezünk a 
2016-os esztendőben is.

 Gyimóthy Levente

Az adventi programban is fellépnek a helyi székelyek
Mozgalmas évet tudhat maga mögött 
a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egye-
sülete. Áprilisban ők rendezték a VII. 
Országos Bukovinai Borversenyt, de 
megemlékeztek letelepedésük 70. év-
fordulójáról is.

A 2015-ben száz főre bővült tagság megjárta 
idén őseik földjét is – kezdte a visszatekin-
tést az egyesület vezetője, Szegedi Dezsőné, 
Emerencia. A látogatás során – immár ha-
gyományosan – Józseffalva, Istensegíts, Fo-
gadjisten, Andrásfalva és Hadikfalva került 
sorra. A Kárpátokon túli, bukovinai – egy-
kor zömmel magyarlakta – településeken az 
anyaországból érkező utódok valamennyi 
korábban felállított kopjafához koszorút 
helyeztek el, miközben rendre felcsendült 
a székely himnusz. Az út során kirándultak 
Moldvába is, ahol a pusztinai csángó ma-
gyarokat látogatták meg.

Bonyhádon részt vettek a július 31. és 
augusztus 2. között lezajlott „Bukovinai 
Találkozások” XXVI. Nemzetközi Folk-
lórfesztiválon, ennek apropóján vendégül 
látták az ukrán Csernoviciból érkezetteket. 
Augusztus 23-án Máriagyűdöt is megjár-

ták, ahol Bacsmai László szekszárdi espe-
res plébános volt lelki kísérőjük. Számára 
ez alkalomból „Tiszteletbeli székely” cí-
met adományoztak. A Szekszárdi Szüreti 
Napokon először vettek részt fellépőként 
és felvonulóként (képünkön), de jártak 
Nagymányokon, tájházavatáson és a teveli 
Galuskafesztiválon is. Október 3-án, Vas-
kúton a „Fogadjisten búcsú” alkalmából 
megemlékeztek magyarországi letelepe-
désük 70. évfordulójáról – itt népdalkö-
rük is fellépett. Október 30-án Halottak 
napi megemlékezést tartottak az Újvárosi 
Bukovinai Székelyek terén álló emlékpark-
ban, november 14-én pedig egyesületi bált 
rendeztek. December 17-én, este „Szállást 
keres a szent család” című előadásukat a 
városi szeretet ünnepségen élvezhetjük, az 
óesztendőt pedig egy bensőséges karácso-
nyi összejövetellel zárják.

A szekszárdi szervezet – amelyet Szegedi 
Dezsőné mellett Szőts Gáspár elnökhelyet-
tesként irányít, míg Erős Árpád a népdal-
kör vezetőjeként tevékenykedik – bevétele 
elsődlegesen a tagdíjakból áll, ugyanakkor a 
tagságnak köszönhetően egész évben, ado-
mánydobozban gyűjtik a felajánlásokat, 

amelyet karácsonykor nyitnak fel. Szegedi 
Dezsőné kiemelte, hogy Ambrus Attila idén 
már másodszor ajánlott fel 100 ezer forintot 
számukra. Az egyesület jelentős támogatást 
kap Sebestyén Gyulától és családjától, de a 
város Humán Bizottsága is sok segítséget 
nyújt számukra. A szeptember 16-tól már 
Közhasznú Egyesületként tevékenykedő 
egyesület jövőre nem utazik el a bukovinai 
székelyek származásának kultikus települé-
sére, az 1764 januárjában sok-sok áldozatot 
követelő vérengzés helyszínére, Madéfalvá-
ra - az eseményről Szekszárdon emlékeznek 
majd meg. 

 – gyimóthy –
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Kóbor János az Omegával tér vissza Szekszárdra
A Tolna megyében eddig 
megválasztott Prima-díjasok 
között a maga kategóriájá-
ban (magyar zeneművészet) 
minden bizonnyal a legis-
mertebb az Omega együttes 
frontembere, Kóbor János.

Az énekessel kapcsolatosan a 
bátaszéki gyökereket szokás 
fölemlegetni, az ott eltöltött 
nyarakra, az ottani emberekre 
máig nosztalgiával emlékezik a 
szakmáját sosem gyakorló, épí-
tészmérnökből lett előbb Liszt-, 
majd Kossuth-díjas rock- 
zenész. A 72 évesen is jó kiál-
lású, dinamikus férfi az utóbbi 
öt-hat évben felettébb kötődik 
Szekszárdhoz. Az összekötő ka-
pocs a bor és a borászok, és ez 
bontott ki újabb kapcsolatokat a 
gazdaság, a közélet és művészet 
irányába helyi emberekkel, mi-
után a bátaszékiek mellett, több 
szekszárdi ismerős is ott lehetett 
Kóbor János 70. születésnapján, 
a Takler Pincében.

– Elérzékenyülve vette át a 
díjat, ami az ünnepség résztve-
vőinek körében meglepetést kel-
tett, de persze nagyon is emberi 
volt – indítottuk a beszélgetést az 
Omega frontemberével.

– Az innen érkező elismerés 
számomra nem egy a sok közül. 
Nekem fontosak a gyökerek, a 
kapcsolódások. Főleg, amikor az 
ember ennyi idős lesz – ezek az 
őszinte, valóban kétoldalú emberi 
kapcsolatok, melyek köztem és a 
szekszárdi emberek között kiala-

kultak. Nagyon jól esnek, és kelle-
nek is. „Ellentételezésül” megígér-
tem a városvezetőknek, és rajtuk 
keresztül persze a szekszárdi em-
bereknek, hogy rövid időn belül 
megtaláljuk annak a lehetőségét, 
hogy legközelebb az Omegával 
térjek vissza Szekszárdra.

– Úgy tűnik, Omega-léptékkel 
mérve is sikeres az ön elképzelése 
alapján három évvel ezelőtt lét-
rejött produkció, az oratórium, 
amely kezdetben templomokban, 
majd szabadtéren és sportcsar-
nokban is előadtak.

– Nagyon is! A szimfonikusok-
kal és az énekkarral kísért, ismert 
és kevésbé ismert számainkat 
mindenhol örömmel fogadják a 
rajongók. A német nagyvárosok 
nagytemplomaiban tartott kon-
certjeinket olyan pozitív jelzőkkel 
illette a helyi sajtó, amilyeneket a 
pályánk csúcsán, a hetvenes és a 
nyolcvanas évek fordulóján ké-
szített lemezek (Időrabló, Csilla-
gok útján, Gammapolisz) idején 
sem kaptunk. Szinte biztos, hogy 

hamarosan – talán már tavasszal 
– lesz egy újabb német oratóri-
um-turné. Élénk érdeklődés kí-
sérte a csehországi koncerteket is, 
és nagy élmény volt a kassai dóm-
ban és a Moszkvában ugyancsak 
teltház előtt megtartott koncert.

– Annak ellenére, hogy a közel-
múltban az együttes meghatározó 
tagjai cáfolták, mégis csak készül 
a tizenhetedik (!) Omega-album. 
Milyen hangulatú lesz ez a korong?

– Testamentum, azaz végaka-
rat – így jellemezném a monda-
nivalót. Ha nem is mondjuk ki, 
de áttételesen minden hosszabb 
időt megért embert foglalkoz-
tat, de a fiatalabbak életében is 
valamilyen formában  jelen van. 
Hogy a zene milyen lesz? Sokban 
hasonlítani fog a három legutób-
bi Omega lemezhez (Trance and 
Dance, Életre Szól, Égi jel), de 
a számomra mindmáig etalon 
hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
Pink Floyd hangzásvilágot is be 
akarjuk csempészni az új albu-
munkba.  B. Gy.
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Új, csomagolássérült, szépséghibás műszaki- háztartási cikkek árusítása fél éves garanciával, kedvező áron. 
Áruházunkban bútorok széles kínálatából is választhatnak.

ADVENTI
AJÁNLATUNK

Bútoraik újrakárpitozásához bútorszövetet a Pető�  u. 38. sz.
alatti üzletünkben választhatnak.

Várjuk kedves vásárlóinkat piactéri bútorboltunkban!
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 08:00 –16:00 óráig

Szombat: 08:00 – 12:00 óráig
Telefon: +36-30/631-1456 • www.szeleitexkft .hu
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Hatvan év nagy idő egy intéz-
mény életében. A szekszárdi 
Liszt Ferenc Zeneiskola mö-
gött éppen ennyi esztendő 
áll. Falai közt olyan nagyszerű 
egyéniségek oktattak, akik-
nek kitartó munkája nélkül 
nem indulhatott volna el az 
iskola legújabb kori fejezete.

A legelső felvételi vizsgák 1955 
decemberében zajlottak. R. Bog-
dán Edit, Sántha Jenőné, Füzessy 
Zoltánné, Polgár Margit, Varga 
Józsefné – hogy csak néhány ne-
vet említsünk az oktatók közül 
– segítették az intézmény indu-
lását. A zenei nevelés ekkor még 
a tanárok lakásán zajlott. Az első 
igazgató, Husek Rezső „végigki-
lincselte” a szekszárdi iskolákat, 
hogy legalább egyes részlegeiket 
fogadják be. Végleges megoldás 
1973-ban született, amikor a 
döntéshozók az Augusz-házat 
jelölték ki helyszínnek, s ez a ze-
neiskola önálló életének kezdetét 
is jelentette. A szakmai munka 
elismeréseként a város közgyű-
lése 2014-ben Közjóért-díjat 
adományozott az intézménynek.

A Garay János Általános Iskola 
és AMI tagintézményeként mű-
ködő zeneiskola vezetője, Ágos-
tonné Béres Kornélia huszonöt 
éve dolgozik a Liszt Ferenc Ze-
neiskolában. Itt is vált fuvolata-
nárrá, s ez volt első munkahelye 
is. Ma, szakmai vezetőként hu-
szonnégy kollégája segítségé-
vel igyekszik megismertetni a 
hangszeres muzsika fortélyait a 
mintegy négyszázötven diákkal. 
„Számomra a legfontosabb, hogy 
növendékeink a hangszertanulá-
son keresztül ismerkedjenek meg 
a zenei kultúrával” – vallja az in-
tézményvezető.

Sok diák válik zenésszé e 
falak között

Az évtizedek során ifjúsági 
fúvós-, vonós- és gitárzenekar 
is alakult, 2000-ben bontott 
szárnyat a Junior Stars. Az is-
kola felvállalta a helyi és megyei 
hangversenyélet szervezését is. 
A tantestületben sok kiváló fa- 
és rézfúvós, gitáros, ütős, vonós, 

valamint orgonista, zongorista 
és elméleti szakos dolgozó tevé-
kenykedik, de több, Szekszárdról 
kikerült muzsikus dolgozik ha-
zánk különböző zeneképzőiben. 
A 25 főre nőtt tanári kollektíva 
mellett a képzési skála is széle-
sedett: ma 18 féle hangszerből 
választhatnak a diákok. A szek-
szárdi zeneiskolások rendre szép 
sikereket érnek el az országos 
versenyeken is, és kamaraegyüt-
tesekben, kórusokban hasznosít-
ják a megszerzett tudást.

Illusztris programsorozat-
tal készültek

A jubileum kapcsán már ősz-
szel elkezdődtek az események: 
október elsején zene világnapi 
koncertet tartottak, a hónap kö-
zepén pedig a Husek Rezső em-
léke előtt tisztelgő Zenetanárok 
XV. Országos Zongoraversenyét 
rendezték. Január 27-én a Liszt 
Ferenc Társaság hangversenyé-
nek, március 22-én pedig a me-
gyei zongoraversenynek adnak 
majd otthont.   Gyimóthy L.

Hatvan éves a Liszt Ferenc Zeneiskola

Jubileumi hangverseny
Tanárai és diákjai részvételével 
december 9-én tartotta jubileu-
mi hangversenyét a zeneiskola 
a Művészetek Házában, tiszte-
legve az egykori tanítómesterek 
előtt. A koncerten többek között 
Kodály, Liszt, Chopin és Vival-
di műveket adtak elő növen-
dékekből lett művésztanárok, 
de a hangversenyen fellépett az 

intézmény rézfúvós együttese és 
a Bogyiszlói zenekar is. Ünnepi 
köszöntőjében Ács Rezső polgár-
mester – a sikerekben gazdag 
múlt felidézése mellett – a jövőről 
is szólt. Hangsúlyozta: a követke-
ző években szeretnék a zeneisko-
la hangszerparkját megújítani, 
egyben az intézményt befogadó 
épületet is vonzóbbá tenni.
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Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(01040)

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyt,

és boldog új évet kívánunk!
(01054)

Minden kedves ügyfelünknek 
kellemes karácsonyt,
és sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk!

Vajda és Társa K� . Autóalkatrész
7100 Szekszárd, Palánki u. 3/b.

(01048)

Hittanos diákok jártak a cigány misszió fellegvárában
Társadalmunk nehéz kérdése-
inek személyes megtapaszta-
lását szolgálja az a program, 
melyet hit- és erkölcstant vá-
lasztó diákok számára állítot-
tak össze a szekszárdi evangé-
likus és református gyülekezet 
lelkészei.

A csoport korábban Zsibri-
ken járt, ahol az ott gondozott 
szenvedélybetegek küzdelmei-
vel, sorsával ismerkedett meg, 
ezúttal a sárszentlőrinci cigány 
missziót látogatta meg dr. Ka-
szó Gyula református és Sefcsik 
Zoltán evangélikus lelkész ve-
zetésével. A hit- és erkölcstant 
választó felső tagozatos diákok 
számára élmény alapú kincset 
jelenthetnek ezek a találkozók.

A helyi evangélikus közösség 
lelkésze, Karlné Csepregi Erzsé-
bet, Bakay Péter lelkész, cigány 
missziói referens és a gyüleke-
zet cigány képviselői fogadták a 
szekszárdi tanulókat és kísérő-

iket. Köszöntőjében a lelkész-
nő a cigánysággal kapcsolatos 
pozitív gyermekkori élménye-
iről beszélt, míg Bakay Péter 
párbeszédre biztató előadást 
tartott, melynek fókuszában a 
cigányokkal kapcsolatos előíté-
letek álltak. A vetített képi meg-
fogalmazások nagyon szemléle-
tesen mutatták be a magyarság 
és a cigányság közötti lehetséges 
viszonyokat a teljes elutasítás-
tól az egymás elfogadása, hor-
dozása „stációig”. A referens a 
tanulókat és a cigány közösség 
tagjait is bevonva próbált a mi-
értekre választ találni. A gyere-
kek nehezen nyíltak meg – sok 

feladatunk van még ezen a téren 
–, de a közösség cigány tagjai 
őszintén beszéltek magukról, a 
magyarsággal való együtt élés 
gondjairól és a társadalmukon 
belüli ellentétekről is, s ez oldot-
tabbá tette a párbeszédet.

Bakay Péter missziói referens 
egész életét végigkíséri a ki-
sebbségi lét iránti érzékenység, 
ahogy azt Gáncs Péter püspök a 
Wallenberg-díjat odaítélő aján-
lásában megfogalmazta. Nála 
hitelesebben nem lehetett volna 
ezt a kérdést kibontani és arra a 
jó választ megtalálni. Egyet kell 
értenünk azzal a megállapítással, 
hogy nem arról van szó, hogy 

lehajlunk a másik emberhez és 
felemeljük. Ez Isten privilégiu-
ma. Péter szavaival élve: „Most 
kezdem igazán megérteni, hogy 
nem személyválogató az Isten, 
hanem minden nép között ked-
ves előtte, aki féli Őt és igazságot 
cselekszik” (ApCsel 10:34-35).

A program résztvevői dél-
ben közös asztalhoz ültek – a 
vendéglátók csibés lecsóval és 
punyával (kenyér) kínáltak őket 
–, ezt követően sétát tettek a Sár-
szentlőrincen. Megnézték a ma-
gyar orvosképzés egyik úttörője, 
Balassa János szülőházát, majd 
azt az emlékházat, melyben Pe-
tőfi Sándor tanult az 1832/33-as 
tanévben. Az evangélikus temp-
lom falai között a diákok felada-
tot is kaptak: meg kellett keres-
niük azt a padot, melyen Petőfi 
csínytevését fedezhették fel, aki 
a padba véste a PS monogramot. 
A diákok és felnőtt kísérők is 
emberlátásban és hitben gazda-
godva térhettek haza.   SZV
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Ünnepeltek a szekszárdi reformátusok
December 6-án több apro-
pó és az ahhoz kapcsolódó 
öröm összekapcsolása révén 
az egész vasárnapot átfogó 
programsorozattal ünnepel-
tek Szekszárdon a református 
keresztyének a velük közös-
séget vállalókkal.

A jubileum délelőtt hálaadó 
istentisztelettel kezdődött az 
éppen 230 éve használatba vett 
templomban. Akárcsak 1785-
ben, most is úrasztali közösség 
koronázta az alkalmat, amely-
nek központjában ugyanaz a 
zsoltárvers állt alapigeként, 
amit az egykori lelkipásztor 
ugyanott kifejtett igehirdetésé-
ben: „Boldogok, akik házadban 
laknak, szüntelenül dicsérhet-
nek téged!” (84. zsoltár 5. vers).

Délután egyháztörténeti 
előadás keretében tárult fel a 
hallgatóság előtt a szekszárdi 
reformátusság története. Ki-
emelkedő üzenete volt annak, 

hogy az előadás – amelynek a 
templom mellett a 140 éves is-
kolaépület és a frissen felújított 
gyülekezeti ház is témája volt 
– a szekszárdi római katolikus 
közösségi ház nagytermében 
hangozhatott el. Míg 230 évvel 
ezelőtt kiengesztelhetetlennek 
tűnő ellentétek feszültek a ka-
tolikus és protestáns hívek kö-
zött, most a múlt hibáin okulva 

együtt tudtak örülni a katolikus, 
evangélikus és református test-
vérek, akik egyek Krisztusban, 
és egymás örömében is megélik 
összetartozásukat. Az előadást 
követően a Bezerédj utcai refor-
mátus gyülekezeti házban nyílt 
meg egy történeti kiállítás, amit 
nagy érdeklődéssel tekintettek 
meg az evangélikus testvérek is, 
akik csak 1908-ra váltak ki az 

egykor őket is magába ölelő re-
formátus közösségből. Az üze-
netben és régi egyházi tárgyak-
ban egyaránt gazdag kiállítás 
után szeretetvendégség kereté-
ben sokáig folytatódott a beszél-
getéssel fűszerezett együttlét, 
amire örömmel készültünk, és 
amire Isten iránt hálás szívvel 
emlékezünk. 

 Dr. Kaszó Gyula
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Meghívók
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetősége 
szeretettel hívja Önt és család-
tagjait december 20-án 15 órára 
a Szent István Házba (Rákóczi 
u. 69–71.), karácsonyi ünnep-
ségre. A műsort a Szent József 
Katolikus Iskola diákjai és a 
társaskör tagjainak gyermekei, 
unokái adják.

r r r

A társaskör vezetősége tisztelet-
tel hív mindenkit, aki a jó bort 
szereti, december 27-én, Szent 
János apostol ünnepén 18 órára, 
a Szent István Házban tartandó 
Borszentelésre és az azt követő 
bálra. Részvételi díj 1000 Ft, 
jelentkezni lehet legkésőbb de-
cember 22-ig Horváth Editnél 
(74/313–175, 06–20/524–6820).

r r r

A társaskör vezetősége szeretet-
tel hívja Önt 2016. január 1-én 
15 órára, a Szent István Házba, 
az új esztendő pezsgős köszön-
tésére.

Magvakkal díszített mézeskalácsok
December 9-én adventi té-
mával folytatódott a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum  
„Régi ésszel – gyermekkéz-
zel” című kézműves sorozata.

Andrásné Marton Zsuzsa mú-
zeumpedagógustól megtudtuk, 
hogy a Wunderland óvodából 
(képeinken), a Gyakorló isko-
lából és az Egészségügyi szak-
iskolából érkezett csoportok 
előbb egy beszélgetés kereté-
ben ismerkedtek az adventi 

ünnepkörrel, majd ehhez kap-
csolódva magvas mézeskalá-
csot készítettek. Az előre meg-
formázott mézeskalácsokat a 
bőséget jelképező mákszemek-
kel, búzadarával, napraforgó-, 
tök- és fenyőmaggal, továbbá 
szegfűszeggel díszítették, majd 
körjátékokkal, karácsonyi éne-
kekkel várták, amíg az édesség 
a kemencében kisült. 
 - fl -
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Sikk ma a fővárosban szekszárdinak lenni
Magasan van a szekszárdi 
bor ázsiója, így nem csoda, 
ha a fővárosban is divat lett 
szeretett borvidékünk nedűit 
fogyasztani. No, de olyan he-
lyet, ahol csak szekszárdi bo-
rokból tartanak kóstolókat? 
Budán rátaláltunk.

A Várnegyed lábánál található 
Ostrom Café & Bar közönsége 
novemberben a Schieber Pincé-
szet boraiból kapott ízelítőt. Két 
év leforgása alatt ez volt a kávé-
zó 18. szekszárdi borkóstolója. 
A rendre telt házzal futó estek 
házigazdája nem a divatos szek-
szárdiban rejlő anyagi lehetősé-
get látja, hanem lokálpatriotiz-
musa okán ragaszkodik e vidék 
boraihoz. Hegyi Gábor ugyanis 
a tolnai megyeszékhelyről köl-
tözött a fővárosba, immár közel 
20 esztendeje...

„Ismerek néhány borászt, ren-
delkezem némi helyismerettel 
is, ezért egyre többen fordultak 

hozzám, ha szekszárdi borról 
esett szó” – mondja a tíz éve az 
üzleti ingatlanok piacán dolgo-
zó Gábor. „Néhány évvel ezelőtt 
a növekvő érdeklődés hatására 
létrehoztam a szekszardibortura.
hu portált, ami ugyan nagyobb 
publicitást nem kapott, de jó 
alapnak tartom egy üzleti vál-
lalkozás beindítására. Két évvel 
ezelőtt aztán egy volt egyetemi 
csoporttársam megkért, hogy 
segítsek rendezvényeket szer-
vezni budai kávézójába. Így in-
dult a borkóstoló sorozat, amely 
most nagykorúvá vált.”

A boros estek több emléke-
zetes pillanatot szolgáltattak. 
Neiner András például egy ke-
replővel követelte ki a figyelmet, 
Bősz Adrián Emese borának 
bemutatója megindította a ro-
mantikus lelkületűeket, Dáni-
el Zsolt bemutatója pedig egy 
igazi színházi előadás volt – a 
közönség tátott szájjal figyelt. 
Juhász Tibor a sor hetedik bo-

rát a vendégekre bízta, így a ho-
zott mintákból mindenki a sa-
ját ízlése szerint állíthatta össze 
küvéjét. Vesztergombi Csaba 
minden egyes tételét szerette a 
közönség, míg a Schieber Pince 
borait prezentáló Kern Ferenc 
azzal váltott ki nagy szimpátiát, 
ahogy más szekszárdi borásza-
tok sikereiről is beszámolt.

„A sorozatba egy kudarc is 
becsúszott: a Szeleshát képvi-
selője nem jelent meg a meg-
beszélt időpontban” – vallja be. 
„A két törzsvendég blogger, Mr. 
White és Mr. Red segítségével 

végül a készleten lévő Dániel, 
Vesztergombi és Bősz prémium 
borokból tartottunk kóstolót. 
Maradjunk annyiban, hogy a 
közönség elég jól járt.”

A borkóstolóknak és a webol-
dalnak köszönhetően elterjedt, 
hogy érdemes hozzá fordulni, 
ha valaki Szekszárdra szeretne 
utazni, így jutott el a Philip Mor-
ris és a T-Com egy-egy csapata 
is Fritzékhez. Hegyi Gábor sze-
rint, ahogy korosodik, a lokál-
patriotizmusa is egyre erősebb. 
„A távolság megtanít értékelni 
dolgokat” – vallja. Szerinte Bu-
dapestről nézve Szekszárd igazi 
ékszerdoboz – „sikk ma a fővá-
rosban szekszárdinak lenni” – 
ezért is látogat haza rendszeresen 
ugyancsak szekszárdi feleségével 
és kislányukkal. A bortúrák terén 
pedig februártól szeretne szintet 
lépni a turizmus-vendéglátás 
szakmában jártas Csillag Sándor-
ral közös projekttel. 

 - fek -
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Ajándékozzon 
egészséget

Karácsonyra! 

Paksi Gyógyászati Központ
Mozgásterápiás Részleg

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/830–830, Fax: 75/519–447

Nyitva tartás: 
2015. december 28-30. 08:00 – 20:00 óráig

2015. december 31. 08:00 – 12:00 óráig
Hétfő – péntek 08:00 – 20:00,

Szombat – vasárnap 09:00 – 20:00 óráig

Bérlet akciók a víz alatti tornákra:
Aquaerobic
Kondícionáló vízi torna
Nyugdíjas vízi torna

Ajándékutalvány kapható 
a következő szolgáltatásokkal:
Fürdőbelépő

Választható masszázsok:
• méregtelenítő masszázs,
• fi atalító masszázs,
• vitalizáló masszázs,
• relax masszázs,
• fogyasztó masszázs,
• cellulitis, narancsbőr kezelése,
• talpmasszázs,
• nyirokmasszázs.

A gyógyfürdő az ünnepi időszakban 
is várja kedves vendégeit,

kivéve december 24-én, 25-én, 
26-án, 27-én és január 1-jén, 

amikor a fürdő zárva tart.
Szeretettel várjuk a két ünnep 

között is!
(01053)
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AGÓRA MOZI
December 14. 17:00, 19:00 
és december 15. 17:00
KRAMPUSZ Színes szinkro-
nizált amerikai horror film. 
Korhatár: 16 éven felülieknek!
Hossz: 96 perc.

December 16–17. 17:00
A SZERELEM ÚTJÁN 
Színes feliratos amerikai ro-
mantikus film. Korhatár: 12 év 
alatt szülői kísérettel! Hossz: 
89 perc.

December 18–20. 15:00
SZÁVA – A SZÍV HARCOSA 3D
Színes szinkronizált orosz ani-
mációs film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 85 perc.

December 15–17. 19:00 és 
december 27–28. 14:30
OBSITOS 
Színes, magyar, közösségi 
gyártással készült családi já-
tékfilm. Hossz: 82 perc.

December 18–23. 16:30 2D, 
19:00 3D és december 27–30. 
3D 19:00
STAR WARS: AZ ÉBREDŐ 
ERŐ Színes szinkron + felira-
tos amerikai sci-fi.

December 24. 10:00
HÓKIRÁLYNŐ 3D Színes 
szinkronizált orosz animációs 
film. Korhatár: 12 év alatt szü-
lői kísérettel! Hossz: 80 perc.

December 27–30. 17:00
KÁOSZ KARÁCSONYRA 
Színes szinkron + feliratos 
amerikai komédia. Korhatár: 
12 év alatt szülői kísérettel!

Január 2–6. 19:00
NAGYTUDÁSÚAK 2. 
Színes szinkronizált francia 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 93 perc.

Január 2–3. 15:00, 17:00 és 
januűr 4–5. 17:00
SNOOPY ÉS CHARLIE 
BROWN – A PEANUTS 
FILM 3D Színes szinkroni-
zált amerikai animációs film. 
Hossz: 92 perc.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
December 6-ai rejtvényünk megfejtése: Jean Sibelius, Finlandia

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 16. (szerda) 17:00
– Csatár terem 
Vitorlás földkerülés-élményest

Egy szekszárdi a nagyvilág-
ban. „Félúton Tanger előtt le-
csökkent a szél, de szinte ugyan-
akkor – ahogy vártuk – nekünk 
kedvezőre fordult a tengeráram-
lat. Közben lement a Nap, és 
mi a csillagos ég alatt, balatoni 
simaságú víztükrön értük el az 
óceánt.” Horváth Attila család-
jával, egy vitorlással vágott neki 
a földkörüli utazásnak. Élmény-
beszámolójából a nézők megis-
merhetik a tájakat, amerre Attila 
járt a Dóra nevű hajóval.

December 16. (szerda) 18:00 
– Művészetek Háza
A Gagliarda Kamarakórus and-
venti hangversenye

Művészeti vezető-karnagy: 
dr. Szabó Szabolcs. Közremű-
ködik: Müller János (zongora, 
oregona). Szólót énekel: Steiner 
Gáborné. A belépés díjtalan.

December 17. (csütörtök) 19:00 
– Rendezvényterem
Pódium bérlet, 1. előadás: Eper-
jes Károly: Az igazat mondd, ne 
csak a valódit.

Zenés, rendhagyó irodalmi 
est a XX. század Istenkereső köl-

tőitől (Ady, Babits, József Attila, 
Pilinszky) Eperjes Károly Kos-
suth-díjas színművész tolmá-
csolásában. Gordonkán közre-
működik Négyessy Katalin.

December 19. (szombat) 8:00–
12:00 Placc-Ifjúsági Közösségi tér
Babits Bazárium

A Babits Bazáriumban az ős-
termelők mellett bolhapiac mű-
ködik, ahol magánszemélyek 
értékesíthetik a feleslegessé vált 
dolgaikat. A vásár 13:00-16:00 
óráig tart. Az árusok árusítóhe-
lyüket 12:00 órától foglalhatják 
el. Stand bérlet: 1000 Ft/asztal.

Közmeghallgatás
Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 
Közgyűlése – Magyarország 

helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 54. §-a alapján –
2015. december 17-én,

csütörtökön 17 órától tartja 
2015. évi közmeghallgatását
a Vármegyeháza dísztermé-

ben (Béla király tér 1.)
A közmeghallgatásra 

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Köz-

gyűlése minden érdeklődő 
állampolgárt tisztelettel vár.

Ács Rezső polgármester

EVANGÉLIUM

Karácsonyi világosság 
vagy fényszennyezés?

Karácsonyt ünnepelni fények 
meggyújtásával készülünk, mi-
közben az egyre rövidülő nap-
palok egyre sűrűbb sötétségnek 
adnak teret életünkben, és min-
den értelemben tapasztaljuk, 
hogy mekkora, és mennyire ter-
jeszkedésre törekszik a sötétség a 
világon. A közeledő ünnep igazi 
indítékát és tartalmát az örömre 
buzdító tény adja, hogy a sötét 
világba Isten mennyei világos-
ságot hozott: Önmagát a világ-
történelem és a földgolyó egy 
pontjához kötve eljött közénk 
„az igazi világosság, amely meg-

világosít minden embert” (János 
1,9). Testté lett Jézus Krisztus-
ban, kézzelfoghatóvá vált az is-
teni kegyelem, a legértékesebb és 
legönzetlenebb ajándék, amit az 
emberiség valaha kaphatott. 

Amikor ennek a hatalmas 
üdvtettnek a tudatában, az Úrra 
emlékezve és emlékeztetve aján-
dékozzuk meg egymást, újra és 
újra kézzel foghatóvá válik a 
krisztusi odafordulás, és egy isteni 
dimenzióval gazdagodva valóban 
karácsonyivá lesz ünneplésünk. 
Amikor ennek mintájára a „vi-
lág világosságára” (János 8,12) 
gondolva gyújtunk gyertyát vagy 
éppen fénysort, akkor az Ő kö-
zeledésének jelét látjuk a sötétség 

térhódítása dacára – akárcsak az 
egykori pásztorok, a bölcsek, Krisz-
tus kereszthalálának szemtanúi, és 
a Feltámadott tanúi, akik üzenetet 
kaptak a mennyei vagy akár a ter-
mészetes fényen keresztül. Boldog 
ma is, aki életerőt adó üzenetet 
kap, miközben teret enged életé-
ben a Világosságnak, Jézusnak, aki 
„Isten dicsőségének kisugárzása és 
lényének képmása, aki hatalmas 
szavával hordozza a mindenséget” 
(Zsidókhoz írt levél 1,3). 

Ha viszont süketek vagyunk 
a krisztusi üzenetre, akkor csak 
fényszennyezést végzünk a nagy 
kivilágításunkkal – mesterséges 
fényforrásokkal fölöslegesen és 
energiapocsékló módon terhel-

jük környezetünket. Értelmetle-
nül világítunk az esti égbolt felé, 
pazarló fényünkkel megtéveszt-
jük az állat- és növényvilágot, 
és nemegyszer vakítjuk egymást 
is – ahelyett, hogy a mennyből 
várnánk a felénk közeledni kész 
és közeledő Világosságot.

Hagyhatjuk istenien gazdagí-
tó, krisztusi tartalommal meg-
tölteni megszokássá üresedő 
életgyakorlatunkat! Örömhír-
rel egybekötve gyúlhat fény az 
életünkben, és befogadhatjuk a 
Világosságot ahelyett, hogy el-
tennénk fénysorainkkal együtt 
az ünnep elmúltával.
 Dr. Kaszó Gyula
 református lelkipásztor

A Tücsök Zenés
Színpad és a Szekszárd 

Jazz Quartet közös 
karácsonyi koncertje

December 19-én, 
szombaton 16 órakor 

a Művészetek Házában 
A belépés ingyenes!

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda kínálata egy helyen...

Foglalja le jövő évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, Görögországba 
és más számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási kedvezménnyel.

Irodánkban már elérhetőek a 2016-os nyári katalógusok.

VEGYES AJÁNLATAINK:

•  Szilveszter – Sallbach – Hinterglemmben 3* 
apartmanokban, pályaszállással, önellátással

43 euro/főtől/éj 4 fős 
apartmanokban

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!
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Minden kedves és leendő utasunknak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt Szervezeténél 

a használt ruha átvétele
2015. december 18-tól 

20l6. január 15-ig
szünetel.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 14-től december 18-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

december 14. december 15. december 16. december 17. december 18.

„A”

Gulyásleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves

Daragaluska 
leves

Fahéjas 
szilvaleves

Kakaós 
kalács

Fűszeres pirított 
csirkecomb,

burgonyapüré,
savanyúság

Tavaszi rizseshús,
káposzta saláta

Csirkés-gombás 
csőbensült 

penne

Bakonyi 
pulykatokány,

tészta

„B”

Kar� olleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves

Daragaluska 
leves

Fahéjas 
szilvaleves

Chilis bab,
párolt rizsköret 

(1/2 adag)
Csabai sertéskaraj,

francia saláta
Fokhagymás 

kapros sertéskaraj,
párolt zöldköret

Töltött 
káposzta

Rántott 
csirkemell,
barnarizses 
zöldköret

„C”

Kar� olleves Csontleves Csurgatott 
tojásleves

Daragaluska 
leves

Húsos
borsóleves

Tárkonyos-
tejszínes 

marharagu,
tészta

Lecsós 
pulykaragu,

tészta

Pirított csirkemáj,
tört burgonya,
káposzta saláta

Burgonyafőzelék,
vagdalt

Barackos-túrós 
lepény

(01034)

Sárszeg Áfész és Pannon Market Zrt. Igazgató-
sága és Felügyelőbizottsága értesíti

Tisztelt tagjait,
hogy a tagi csomagok 2015. december 7-től

átvehetők Szekszárdon 
a Kölcsey lakótelepi COOP ABC-ben.

VIDÉKEN:
•  Zombán a Rákóczi utcai 

COOP boltban, 
• Harcon a COOP boltban, 
•  Sióagárdon a Rákóczi utcai 

COOP boltban, 
• Szedresben a COOP boltban, 

• Medinán a COOP boltban, 
• Tengelicen a COOP ABC-ben, 
•  Őcsényben a Fő u. 34. szám 

alatti COOP ABC-ben, 
•  Decsen a Fő u. 2. szám alatti 

COOP ABC-ben.

Ezúton kívánunk minden tagunknak békés, áldott ünnepeket,
és eredményekben gazdag új évet.

(01055)

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres

új évet kívánunk!

2016-ban is szeretettel várunk
minden kedves ügyfelünket

a megszokott, színvonalas
szolgáltatásainkkal!

Takács Autószerviz Kft. ( JOKO)
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2. 

Tel.: 74/419-190; 74/415-559
Fax: 74/415-559

E-mail: takacsauto@tolna.net
Web: www.takacsauto.atw.hu

(01042)

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

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

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

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

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

Királyságból. 
Az ajándékosztó sze-

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

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

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

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • 

 tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net •  
nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

UFC: eredményesebb tavaszt remélnek

Az őszi idény végén, az utolsó helyen áll 
a Szekszárdi UFC a labdarúgó NB III Kö-
zép-csoportjában. A vezetőedző, Nagy 
Tamás – és vele együtt persze a játéko-
sok, a klubvezetés és a szurkolók is – si-
keresebb tavaszban bíznak.

A sárga-feketék csak rosszabb gólkülönbsé-
güknek köszönhetően telelnek sereghajtó-
ként a 17 csapatos mezőnyben – az utolsó 
előtti Hódmezővásárhely szintén 11 pontot 
szerzett –, de a 16 mérkőzésen begyűjtött 
három győzelem és két döntetlen így sem 
acélos teljesítmény. Persze, ha hozzávesz-
szük, hogy a 12. fordulót követően még 
pont nélkül álltak a szekszárdiak. „Bár-

melyik ellenfelünket csak akkor tudjuk le-
győzni, ha legyőzzük saját belső félelmein-
ket is” – fogalmazott akkor, az ESMTK-tól 
hazai pályán elszenvedett 3–0-ás vereséget 
követően Nagy Tamás. Úgy tűnik, a játéko-
sok megértették és megfogadták trénerük 
intelmét, és az őszi szezonból hátralévő öt 
fordulóban nem csak veretlenek maradtak, 
de három alkalommal – ebből kétszer ide-
genben – győztesen hagyhatták el a pályát. 
Remek lezárása volt ez egy sok nehézséggel 
tarkított évnek...

Mint ismert, a nyáron szerződtetett olasz 
edző, Luca Carlo Guerra egy mérkőzés után 
cserbenhagyta a klubot, helyét néhány for-
duló erejéig Vizdár Zsolt foglalta el. Az új 
tréner, Nagy Tamás az ötödik fordulóban 
dirigálta először a szekszárdiakat. A játé-
kosként és edzőként is jelentős élvonalbe-
li rutinnal rendelkező szakember az UFC 
elnökével folytatott személyes beszélgetés 
után döntött úgy, leül a szekszárdi kispad-
ra. „Kárpáti Zoltán fiatal, ambiciózus klub-
vezető. Elkötelezettje a labdarúgásnak, és 
nálam ez nagyon fontos” – emlékszik visz-
sza a kezdetekre Nagy Tamás. A tréner azt 
mondja, érkezésekor fejetlenséget, az öltö-
zőben önkényeskedést tapasztalt. „A játé-
kos a pályán akarjon döntéseket hozni és ne 
az öltözőben” – vallja az UEFA Pro-licences 
edző. Nagy Tamás szerint az sem könnyí-

tette meg a dolgát, hogy a folyamatos sérü-
lések, betegségek és eltiltások miatt szinte 
minden héten más-más kezdőcsapatot kel-
lett pályára küldenie.

„Szerencsém volt, mert hamar megtalál-
tam a közös hangot azokkal a játékosokkal, 
akik jó irányba vitték a csapatot, ugyanak-
kor az elnökség bizalma és türelme is kel-
lett hozzá, hogy az elképzelt csapatjátékot 
felépíthessük. Ez a munka két-három héttel 
tovább tartott, mint gondoltam” – ismeri el 
az egykori pécsi játékos. „A vereségek el-
lenére morálisan nem estünk szét, s már 
ekkor tudtam, hogy egy olyan karakteres 
társasággal dolgozhatok együtt, amelynek 
tagjai képesek egymásért küzdeni.” Aztán 
lassan kezdett minden összeállni, ráadásul 
a tréner „szerencsésen nyúlt” a fiatal játéko-
sokhoz, akik bizonyították, hogy lehet rájuk 
számítani. Az első, Paks elleni sikerrel nagy 
teher került le a játékosok válláról – vissza-
tért az önbizalmuk.

„Remek őszi hajrát produkáltunk, de el 
is fáradtunk, mert szűkös a keretünk” – 
mondja Nagy Tamás. „A téli időszakban 
szeretnénk három-négy játékossal meg-
erősíteni a csapatot, hogy sikeresebb tava-
szi szezont produkálva kiharcoljuk a bent-
maradást. Én erre szerződtem. Lerakni egy 
alapot, amire lehet építeni.” 

 - fl -

SPORTHÍREK
KÉZILABDA.
Gólcsúcsot hozott a Szek-
szárdi FGKC hétvégi, Fe-
rencváros II elleni NB 
I/B-s bajnoki mérkőzése: a 
mindkét oldalon szellős vé-
dekezésnek, és az eredmé-
nyes támadójátéknak kö-
szönhetően 70 gól esett 60 
perc alatt (39–31). A Fekete 
Gólyák az átlövők, Weigel, 
Fauszt és Vasas vezérletével 
az első félidő végén léptek 
el a fővárosiaktól (19–14), 
aztán a második játékrész 
derekára Reisch és Tóth 
góljaival el is döntötték a 
mérkőzést (33–21). A már 
őszi bajnok FGKC decem-
ber 12-én Marcaliban zárja 
az esztendőt.

KOSÁRLABDA.
Nem sikerült a bravúr az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es csapatának a PEAC-
Pécs elleni vasárnapi, hazai 
bajnokin (70–76). Magyar 
Gergely tanítványai nagyot 
küzdöttek – nem csak az 
ellenféllel –, de ziccerben 
többször is hibáztak, és na-
gyon pontatlanul dobtak 
távolról. Hiába nyerték meg 
a lepattanó-csatát, a végén 
a korábbi szekszárdi, Zele 
Dorina vezérelte pécsiek 
örülhettek. A csütörtök 
este, lapzártánk után Zala-
egerszegen játszó KSC-ből 
Barber (16), Rimarenko 
(15/3) és Studer Ágnes (13) 
nyújtott átlagon felülit.
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 7-én, hétfőn tartotta, 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
December 15-én, kedden 16-17 
óráig tart. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 
16–17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
December 16-án, szerdán 
17-18 óráig tart.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A Mentálhigiénés Műhely adventi programjai

• December 13., vasárnap: 
– Karácsonyi Szívküldi Szolgálat
• December 14., hétfő:
– „Comenius Karácsony” - az 
iskola verses-zenés összeállítása.
– Karácsonyváró énekek - Decsi 
Hagyományőrző Férfi Kórus.
– „Legyen ünnep!” – énekel Ka-
rácsonyiné Tusa Anikó és lánya 
Mészáros Rebeka.
– „A szeretet hangjai” A Tücsök 
Zenés Színpad műsora.
• December 15., kedd:
– Táncos karácsonyváró: Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdió.
– Karácsonyi pásztorjáték: 
Szent József Iskolaközpont.
– Adventi énekek: Mözsi Német 
Nemzetiségi Klub Énekkara.
– A Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda ovónőinek előadása.
– Fashion Dance Táncegyüttes.
– Karácsonyi dalokat énekel a  
Platán Nyugdíjas Klub Kórusa.
• December 16., szerda:
– A „Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány ad-
venti zenés-verses összeállítása.
– Az Iberican Táncegyüttes ka-
rácsonyi műsora.
– Karácsonyi verseket szaval 
Vígh Ferencné.

– Adventi dalokat és székely 
népdalokat énekel Antalné Bíró 
Jolán és Bíró Mária.
– Karácsonyi Zumba bemutató 
a FITT Fitnesszel.
– Táncos karácsonyváró: Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdió.
• December 17., csütörtök:
– „Adventi hírnök, friss fenyőág”: 
Szekszárdi Magyarnóta Klub.
– „Szállást keres a szent család” 
a Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületének előadása.
– A Sterlein Egyesület karácso-
nyi zenés-verses összeállítása.
– „Karácsonyi hangvarázs”:  
Kovács Gergő és Málinger Anita.
• December 18., péntek:
– „Karácsonyi csoda” – előad-
ja a Kajdacsi Gyermekekért és 
Ifjúságért Alapítvány
– „Így lenne kerek a világ”  
Dicső Zsolt szerző és fia Dicső 
Botond előadásában.
• December 19., szombat:
– „Karácsonyi Szívküldi Szol-
gálat”.
• December 20., vasárnap:
– „Karácsonyi Szívküldi Szol-
gálat”.

Csütörtöktől szombatig jóté-
konysági tea és forralt bor akció.

Áldott  karácsonyi ünnepet és
sikerekben gazdag, boldog újévet kíván 

Szekszárd távhőszolgáltatója, 
a Garay Élmény�ince üzemeltetője, 
a Szekszárdi Vasár�ap lapkiadója,

a Szekszárdi Vag�onkezelő Kf�.

7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2, 

Telefon: 74/319–468
www.vagyonkezelokft .hu

A fővárosba került a Mikulás kupa
Az elmúlt szombaton ötö-
dik alkalommal rendezett 
utánpótlás teremfoci tornát 
a Szekszárdi UFC, amelyet 
– a Ferencváros, a Pécs, a Ka-
posvár, a Paks és a Szekszárd 
együttesei mellett – a szerb 
Zenta és a horvát Krpan&Babic 
Akadémia fiataljainak részvé-
tele emelt nemzetközi rangra. 
Az 5. Mikulás Kupát büntető 
rúgásokat követően a Fradi 
B csapata nyerte a Pécsi MFC 
előtt, a házigazda szekszárdiak 
a negyedik helyen zártak.

A helyosztók eredményei, a 
7 helyért: Kaposvári Rákóczi 
BFLA–FK. Zenta 2–0. Az 5.  
helyért: Ferencváros A–Krpan&-
Babic Akadémia 7–2. A 3. he-
lyért: Paksi SE–Szekszárdi UFC 
1–1, büntetőkkel: 5–4. A döntő-

ben: Ferencváros B–Pécsi MFC 
1–1, büntetőkkel: 3–2.

A torna legjobb kapusának 
Budzsáklia Benett (Pécsi MFC) 
bizonyult, a legtechnikásabb 
mezőnyjátékosnak pedig Csa-
bafi Szabolcsot (Ferencváros B) 
választották. A gólkirályi címet 
6 találattal Bogdán Rajmund 
(Ferencváros A) érdemelte ki. 
Különdíjat vehetett át a legjobb 
szekszárdi játékos, Rafael Gyu-
la, és a torna fővédnöke, főtá-
mogatója, Pálfi Gábor is.

A díjak átadásában Kőfalvi 
Adél, a HorFer Serleg Kft. tulaj-
donosa, Kárpáti Zoltán, a Szek-
szárdi UFC elnöke, Kvanduk 
János utánpótlás szakmai veze-
tő, Csillag Balázs, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. ügyveze-
tője és Pálfi Gábor főtámogató 
segédkezett.   SZV

Döntős a Bartina 
gyermekcsoportja

Döntőbe jutott a Bartina Nép-
tánc Egyesület gyermekcsoport-
ja a „Fölszállott a páva” televízi-
ós népzenei tehetségkutatóban. 
A bartinások a december 4-i 
első középdöntőből verekedték 
be magukat a Duna Televízión 
futó tehetségkutató december 
18-i döntőjébe. Az együttes bu-
kovinai táncokat mutatott be, és 
produkciójára 59 pontot kapott 
a zsűritől, csakúgy, mint a száz-
halombattai Cseppforrás Nép-
táncegyüttes. Végül Sebő Ferenc, 
a zsűri elnöke a szekszárdiakat 
juttatta tovább. A bartinások 
Facebook oldalán az olvasható, 
hogy a döntőre bogyiszlói tán-
cokkal készülnek.

A szintén bartinás Sándor 
Zsigmond is az első középdön-
tőben lépett színpadra, s bár 
remekül teljesített, 58 pontjával 
nem jutott tovább. A Matók-
né Kapási Julianna művészeti 
vezető irányította együttesből 
ugyancsak a középdöntőbe ke-
rült Karácsonyi Anna és Szom-
bat Sára péntek este, lapzártánk 
után léptek színpadra.

 (forrás: kadarka.net)
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GYORS ÉS FRISS ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs 
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
•  friss saláták, közületek és 

lakosság részére.

Akciós ajánlatunk: december 14-től – 24-ig
• görög narancs 190 Ft/kg

• banán 290 Ft/kg
• JANO 500 g-os halászlétészta 450 Ft/csomag (900 Ft/kg)

Minden kedves vásárlónknak boldog karácsonyt,
és sikeres új évet kívánunk!

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: 06-74/412-225,

mobil: 06-30/300-8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7.30–16.30,

Szombat: 6–11 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(01039)

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(01027)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(01028)

Trend Minőség Szakértelem

Széles választékban kínálunk
karácsonyi dekor anyagokat.

Méretre készítünk
terítőket, párnákat.

Ezüstvasárnap 15% kedvezmény
Aranyvasárnap 20% kedvezmény

a készleten lévő termékekre.

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30

Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 74/312-234 (01024)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(01025)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi  télikabátok fi atalostól az idő-

sebb korosztályig minenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)
December 15. (kedd), 9.00–16.00 óráig.


