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Az Alisca Terra Kft. az elmúlt évek során tudatosan építette fel 
a hulladékok elkülönített gyűjtésének rendszerét a szolgálta-
tási területéhez tartozó immár 54 településen – derült ki a cég 
évindító sajtótájékoztatóján, amelyen Ács Rezső polgármes-
ter, Artim Andrásné (képünkön) ügyvezető igazgató és Kővári 
László felügyelőbizottsági elnök vett részt.

A városi tulajdonban lévő cég 
idő előtt teljesítette a törvényi 
kötelezettséget, amely 2015 ja-
nuárjától minden szolgáltató-
nak előírja a lakossági szelektív 
gyűjtés háznál történő rendsze-
rének kiépítését és működtetését 
– hangzott el az Alisca Terra Kft. 
múlt heti sajtótájékoztatóján.

Az újrahasznosítható hulla-
dékok gyűjtésének hatékony-
sága érdekében az Alisca Terra 
Kft. már 2013 szeptemberében 
áttervezte a házhoz menő zsá-
kos szelektív gyűjtés rendsze-
rét. Míg korábban kéthetente 
gyűjtötte össze a cég a megye-
székhely családi házas övezete-
iből a szelektív szemetet, azóta 
minden hétfőn – a kommunális 
hulladékszállítás napján – be-
gyűjtik onnan a lakosság által 
bezsákolt, vagy kötegelve kihe-
lyezett műanyag, papír, fém és 
zöld. A rendszer bizonyította 
életképességét, a társaság mun-
katársai 2014 áprilisától hason-
ló módon gyűjtik be a szelektív 
hulladékokat valamennyi te-
lepülésen, ahol az Alisca Ter-
ra Kft. szolgáltat – derült ki a 
sajtótájékoztatón. A cég azon 
terve, hogy a zsákokat színes 
edények váltsák fel, várhatóan 
az idei évben megvalósul, mi-

után az Alisca Terra sikeresen 
pályázott a kukák vásárlásához 
szükséges forrásra.

A szolgáltató gondolt a tár-
sasházakban élőkre is: a tovább-
ra is üzemelő szelektív szigetek 
mellett a lépcsőházakhoz tele-
pített szelektív gyűjtőpontokkal 
bővítette a házhoz menő hulla-
dékszállítás rendszerét Szek-
szárdon. A társaság saját erőből 
új gyűjtőedényeket vásárolt és 
helyezett ki a megyeszékhely 
társasházi övezeteiben 2014 jú-
niusától kezdődően. 

A lakótelepeken élők lépcső-
házanként két 1100 literes gyűj-
tőedénybe pakolhatják a háztar-
tásaikban keletkezett műanyag 
és papír hulladékot, illetve egy 
240 literes edénybe helyezhetik 
el az üveget. Ezzel egyidőben a 
vállalat munkatársai tájékoztató 
matricákat ragasztottak a kom-
munális konténerekre, amelye-
ken arra hívják fel a lakosság 
figyelmét, hogy a szelektálható 
hulladékokat ne abba, hanem 
az újonnan kihelyezett gyűjtő-
edénybe, anyagtípusonként vá-
logatva helyezzék el. 

Tavaly novemberig az Alisca 
Terra száz ilyen gyűjtőpontot 
alakított ki, amelyek hamar 
népszerűvé váltak a lakosság 

körében. Ezt bizonyítja az a sta-
tisztika is, amely szerint 2014-
ben a házhoz menő begyűjtés 
aránya nőtt a szigeteshez képest, 
miközben az összes elkülönítve 
begyűjtött hulladék mennyisége 
tovább nőtt. Ez tavaly megha-
ladta a 6200 tonnát, és 2011-hez 
képest ötszörös mennyiséget 
jelent. Egy lakosra vetítve – az 
Alisca Terra Kft. teljes, több 
mint 100 ezer embert ellátó 
szolgáltatási területét tekintve 
– ez a mennyiség meghaladja 
az évi hatvan kilogrammot.

– Minden téren látszik a po-
zitív tendencia, de még min-
dig sok szelektíven gyűjthető 
hulladék landol a kommunális 
szemét között, amelyek így az 
újrahasznosítás helyett a cikói 
lerakóba kerülnek – jegyezte 
meg Artim Andrásné, az Alisca 
Terra Kft. ügyvezetője. Öröm-
mel számolt be ugyanakkor ar-
ról, hogy egyre több emberben 
tudatosul a szelektív gyűjtés 
haszna és fontossága – amit az 
egy lakosra levetített arányok is 
mutatnak –, ám még bőven van 
teendő e téren. Kiemelte, hogy 
a jövőben is mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy 
környezettudatos szemléletre 
ösztönözzék a lakosságot. 

Ezt szolgálja többek között a 
színes szelektív hulladékgyűjtő 
edények kihelyezése is, amellyel 
kapcsolatban megtudhattuk: 
egy törvényi szabályozásnak 
köszönhetően a szolgáltatóknak 
a jövőben lehetőségük lesz arra, 
hogy a nem szelektíven gyűjtő 
fogyasztóktól csak felár ellené-
ben vigyék el a szemetet. 

A társaság persze nem így 
szeretné növelni az elkülönítve 
kihelyezett hulladék mennyisé-
gét. Artim Andrásné elmondta: 
sikeres pályázat esetén beve-
zetnének egy vonalkódos hul-
ladékgyűjtési rendszert, amely 
egy regisztrációt követően 
mérhetővé tenné a szelektíven 
gyűjtött szemét mennyiségét. A 
rendszerhez egy nyereményjá-
tékot is kapcsolnának, így ösz-
tönöznék a lakosságot a tudato-
sabb gyűjtésre.

A sajtótájékoztatón átfogó ké-
pet kaptak a jelenlévők a társaság 
elkülönített gyűjtési rendszeréről. 
A cég 2014-től szelektív lomtala-
nítás keretében szállította el a 
használt akkumulátorokat, au-
tógumikat, elektronikai és elekt-
romos berendezéseket, de hasz-
náltruha- és üveggyűjtő járatot is 
működtetnek. Tavaly 18 gépko-
csival egy nap alatt megoldották 
Szekszárdon a lomtalanítást, az 
idei évben pedig az egyszeri ál-
talános mellett három szelektív 
lomtalanítási alkalmat terveznek. 
Ezek időpontja az elmúlt évihez 
hasonlóan szombatra esik majd, 
hogy a lakosság a begyűjtés nap-
jának reggelén helyezhesse ki a 
feleslegessé vált lomokat.

Sikertörténet a háztartások-
ban keletkező használt sütőolaj 
házhoz menő begyűjtése is, az 
Alisca Terra 2013 márciusától 
saját költségén üzemelteti e spe-
ciális hulladékot összeszedő já-
ratot. A gyűjtőautó Szekszárdon 
minden második hétfőn és ked-
den közlekedik, míg Bátaszéken 
minden második szerdán, Tol-
nán pedig minden két hétben 
csütörtökön jár a gyűjtőautó. A 
társaság tavaly nyáron tovább 
fejlesztette a használt sütőzsi-
radék gyűjtésének rendszerét, 
amelynek keretében piacnapo-
kon gyűjtőpontokat alakított ki 
Szekszárdon, Bátaszéken és Tol-
nán, a települések piacterein. 

Ugyancsak jó kihasználtsággal 
működnek az Alisca Terra hulla-
dékudvarai is, hiszen az elkülö-
nítve begyűjtött összes hulladék 
közel 50 százaléka, mintegy 3000 
tonna a meglévő öt hulladékud-
var valamelyikébe került beszál-
lításra. A cég idén további két új 
udvar létesítését tervezi Gyön-
kön és Iregszemcsén.

A sajtótájékoztatón többek 
között az is elhangzott, hogy az 
országos elismertséggel rendel-
kező cég az elkülönített gyűjtés 
aranyának további növelése mel-
lett a civil szervezetekkel és a fia-
tal generációval való kapcsolatuk 
erősítését, illetve a folyamatos 
fejlesztést tartja szem előtt az idei 
évben is.   - fl -

Áprilistól forgatják és az idei 
szüreti napok idején mutat-
ják be Kindl Gábor producer 
Szekszárdon játszódó nagyjá-
tékfilmjét, Az obsitos kocsmája 
címmel. A készülő mozi ren-
dezője Jimy J. Hollywood lesz, 
alcíme pedig: Misztikus kalan-
dok egy ezeréves városban.

Szekszárd városáról az első írá-
sos emlékek 1015-ből, Szent 
István pécsváradi apátságot ala-
pító leveléből maradtak ránk. 
Hogy most, ezer évvel később 
ne csak dokumentumfilmek-
ből, híradásokból ismerje meg 
ország-világ az itt élők életét, 
Kindl Gábor egy egész estés já-
tékfilmbe ágyazott történetben 
jeleníti meg, mutatja be a várost. 
A többek közt nemzetközi filmes 
játékai révén közismert produ-
cer régi álmát váltja most valóra, 
habár nem kezdő a játékfilmek 
terén: rendező-asszisztense és 
társproducere volt az „Out of 
Balance” című 2007-es amerikai 
játékfilmnek, valamint forga-
tókönyvíróként és rendezőként 
jegyzi a Kabos Gyula életét be-
mutató, „Mosolyvarázsló” című 
dokumentumfilmet.

„Az obsitos kocsmája a mai 
Szekszárdon játszódó könnyed, 
vidám hangvételű családi film 

lesz, ami nem mellőzi az érzel-
meket és a humort sem” mondja 
elöljáróban Kindl Gábor. Mint 
megtudtuk tőle, a film főszerep-
lője egy Los Angelesből öröksége 
kapcsán Szekszárdra hazatelepü-
lő férfi és annak lánya. A film va-
lójában a városhoz, lakóihoz való 
visszailleszkedésről szól, amely-
nek során egy igazi jellemfejlő-
désnek lehetünk tanúi: a főhős új-
játeremti addigi életét. A történet 
alakulását egy szellem figurája is 
segíti, aki nem más, mint a Garay 
János 1843-as elbeszélő költemé-
nyéből megismert világlátott ka-
tona, az obsitos, akit a főhős egy 
véletlen kapcsán idéz meg. 

A film alaptörténetébe jól be-
ágyazható Magyarország egyik 
legrégibb bortermelő vidéke, a 
bikavér hazája, de a megismer-
hetjük belőle az egykori és a 

mai szekszárdi ételeket, gaszt-
ronómiai szokásokat és bemu-
tatkoznak a megyeszékhely 
alkotói, művészeti csoportjai is 
– közölte a producer.

„A jelen értéken számolva 
mintegy 180 millió forintba kerülő 
film igazi kuriózum, amely min-
den részében számít a közösség 
erejére” – árulja el Kindl Gábor. 
A költségek egy részét ugyanis a 
tengerentúlon már jól ismert kö-
zösségi mecenatúra, az úgyneve-
zett „crowdfunding” segítségével 
szeretnék összegyűjteni. A támo-
gató cégek és magánszemélyek a 
szponzoráció mértékének megfe-
lelő ajándékot kapnak, amelyek a 
film premier előtti vetítésére szóló 
jegyektől a társ-produceri státusig 
terjednek (a részletekről az info@
azobsitoskocsmaja.hu címen le-
het érdeklődni). A finanszírozók, 

a gyártók és a közreműködők kö-
zött egyaránt a közösségi összefo-
gás van jelen.

A filmet Jimy J. Hollywood 
rendezi, az ország egyik legke-
resettebb videoklip-rendezője, 
az operatőr a sokszoros Arany-
szem-díjas szekszárdi Mayer 
Zoltán lesz. A film zenei anyaga 
is erősnek ígérkezik, hiszen olyan 
nevek működnek benne közre, 
mint Abaházi Csaba, a Csurgó 
zenekar, a Holló együttes vagy 
a Titanic zenekar. A tervek sze-
rint a filmben elhangzó dalokból 
CD-t készítenek, a film forgalma-
zásáért pedig egy nemzetközi cég 
felel majd. A forgatásokra április-
tól kerül sor.   - fl -
(Felvételünk a film lapzártánk után 
tartott sajtótájékoztatóján készült, 
melyről beszámolónkat következő 
számunkban olvashatják.)

Még aktívabb részvétel kell a szelektív hulladékgyűjtésben
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A második alkalommal meg-
hirdetett Budapest Bora ver-
senyen egy 2011-es szekszárdi 
cabernet sauvignon bizonyult 
a legjobb vörösbornak, amely 
– név szerint a Tivald – már 
nem az első sikert hozta az 
Eszterbauer Borászatnak.

A zsűri 95 borból választotta ki a 
legjobbakat, a fehérborok között 
a Tornai Pincészet ugyancsak 
2011-es Somlói Top Selection 
Apátsági Furmintja lett a befu-
tó. A nyertes borok termelői jo-
gosultakká válnak a „Budapest 
Bora” embléma használatára a 
nyertes borok palackjain. 

Nem ez volt az első alkalom, 
hogy szekszárdi lett Budapest 
vörösbora, hiszen egy éve a 
Szeleshát Pince 2011-es mer-
lot-ja nyerte el a címet, akkor 
40 borászát több mint hetven 
bora vetélkedett.

Az Eszterbauer Borászat si-
kere nem meglepő, ha a Tivald 
névre keresztelt cabernet sauvig-
non 2011-es évjáratának tavalyi 
eredményességét tekintjük. A 

bor nagyaranyérmet kapott a Sy-
ngenta hagyományos versenyén, 
aranyéremmel jutalmazták a pá-
rizsi Vinalies-en és a szekszárdi 
borvidéki borversenyen is, vala-
mint a Les Citadelles du Vin-ről 
is elhozott egy ezüstöt. 

Eszterbauer János úgy tart-
ja, hogy a cabernet sauvignon 
Szekszárdon csak bizonyos év-
járatokban mutatja szebbik ar-
cát, akkor viszont „nagyot szól”. 
Ők ez utóbbiakat palackozzák 
Tivald néven, és méretik meg a 
világ legjelentősebb nemzetközi 
borversenyein. 

A bor címkéje Eszterbauer 
János nagyapjának Tivald nevű 
napszámosának állít egyfajta 
emléket. „A mindig borostás 
arcú, ápolatlan külsejű, kaszától, 

kapától és a nyári forróságtól 
meggyötört napszámost gyerek-
fejjel – helytelenül – lenéztem, és 
nyugalmát időnként csínytevé-
seimmel zavartam. Most elégté-
telül a legszebb borunk címkéjén 
álljon számára emlékezés és ve-
rejtékes munkájáért elismerés” – 
mondja a pincészet tulajdonosa.

2014-ben Eszterbauerék 
2011-es Mesterünk cuvée-je is 
aranyérmes lett Párizsban (Vi-
nalies) és Bordeaux-ban (Les 
Citadelles du Vin, az ugyancsak 
2011-es Tüke bikavér nagyara-
nyat kapott a szekszárdi borvi-
déki borversenyen és beválasz-
tották a Pannon TOP25-be, de a 
Sógor és a Nagyapám kadarkák 
is bezsebeltek egyet-egyet a leg-
fényesebb medáliából.  - fl -

Eszterbauerék Tivaldja lett Budapest Bora

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Mozifilm – a főszerepben: Szekszárd
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Szekszárdon mutatja be a 
Kogart Ház Mészöly Mik-
lós-Polcz Alaine-gyűjtemé-
nyét, a pénteken a Művésze-
tek Házában nyíló kiállítás a 
Mészöly Miklós Egyesület 
hétfői szekszárdi emléknap-
jához kapcsolódik.

A február 7-ig látható, A képek 
megszólítása című tárlaton a 
gyűjtemény mind a negyven 
darabja szerepel majd - mond-
ta az MTI-nek Fertőszögi Pé-
ter, a kiállítás rendezője.

A kollekciót 2007-ben - ha-
lála előtt nem sokkal - Polcz 
Alaine hagyta a Kovács Gábor 
Művészeti Alapítványra, amely 
katalógust is megjelentett a je-
lentős hazai alkotók műveit is 
magában foglaló anyagról. A 
gyűjtemény zömében Bálint 
Endre (1914-1986) és Vajda 
Júlia (1913-1982) festményeit, 
erdélyi üvegre festett ikonokat 
tartalmaz, de megtalálható 
köztük Szőnyi István és Sváby 
Lajos egy-egy műve is.

A gyűjteménynek irodalmi 
kötődései nincsenek, alapve-
tően Mészöly és Polcz Alaine 
személyes és művészi kapcsola-
tait reprezentálja - tette hozzá a 
művészettörténész, megjegyez-
ve, hogy többségét ajándékként 
kapta az íróházaspár Bálint 
Endrétől és Vajda Júliától, az 
ikonokat erdélyi útjaik során 
vásárolták, de Szőnyi István 
Zebegényi utca télen című fest-
ményéről, illetve egy ismeret-
len orosz festő Mészöly-port-
réjáról nem tudni, pontosan 
hogyan került hozzájuk.

Január 19-én, Mészöly Mik-
lós (1921-2001) születésnap-
ján a nevét viselő egyesület 
Szekszárdon adja át az íróról 
elnevezett díjat, amelyet eddig 
tíz kortárs magyar író, költő 
kapott meg, köztük Baka Ist-
ván (1948-1995) posztumusz. 
A hétfői emléknapon mások 
mellett Szörényi László iroda-
lomtörténész, Darvasi László 
- korábbi díjazott író - és Ku-
korelly Endre költő idézi fel a 
94 éve született Mészöly mun-
kásságát.

 MTI 

Az igényes rockzene és a ko-
molyzene nagyszerű egymás-
ra találásának nevezhetjük 
azokat az eseteket, amikor 
egy-egy legendás banda szim-
fonikusokkal koncertezik vagy 
készít közös felvételt. 

Az Omega együttes énekes-pro-
ducere, Kóbor János is szim-
fonikusok közreműködésével 
„nyúlt hozzá” a zenekar nótái-
hoz három évvel ezelőtt, ennek 
gyümölcse az Omega-szimfó-
nia, az Omega-rapszódia és az  
Omega-oratórium is. 

Az Omega-oratórium min-
den koncerthelyszínén más 
összetételű a közreműködő 
szimfonikus zenekar. A szek-
szárdi zenészek közül Szabó 
Dóra Karola hegedűművész-ta-
nárnak, a szekszárdi zeneiskola 
ifjú oktatójának adatott meg 
a lehetőség, hogy kiránduljon 
egyet a könnyűzene világába: 
december 29-én debütált a pé-
csi sportcsarnokban megtartott 
Omega-oratóriumon. 

„Egyszer már belekóstoltam 
valami hasonlóba, amikor egy 
Republic-koncerten adtam né-
hány társammal szimfonikus 
kíséretet. Aztán sajnos nem adó-
dott újabb lehetőség egy ilyen él-
mény átélésére” – mondta Szabó 
Dóra, aki előtt tavaly újra felcsil-
lant a lehetőség. „Egy zenészis-

merősöm szervezi a szimfonikus 
zenekart az Omega-koncertekre. 
Már többször hívott, de a kínált 
lehetőség általában ütközött a 
saját zenekarommal vállalt fel-
lépésekkel, míg aztán tavaly 
decemberben végre összejött a 
fellépés” – tette hozzá.

„Csodálatos érzés volt, hogy 
ott lehettem a zenekar tagjaival 
a színpadon, és több ezer ember 
előtt örömzenélhettem” – em-
lékezett vissza a hegedűn játszó 
fiatal zenész-tanár, aki szerint 
az egész szimfonikus zenekar-
nak nagy élmény volt a koncert. 
„Mondogattuk egymásnak a 
koncert után, hogy ez jó volt, 
tényleg ’kijött a futam’. Volt azért 
bennem egy kis drukk: szerettem 
volna előre kottát kérni, de erre 
nem volt lehetőség. Ezúttal nem 
volt karnagy sem a színpadon, 
aki az újonnan belépőt segítette 

volna. Ott volt előttem a kotta, 
de a zenésznek, improvizációra 
kényszerülve, magának kell meg-
oldania a feladatot az ilyen jellegű 
koncerteken. 

Katarzisként éltem meg a kon-
certet, ilyen improvizációs élmé-
nyem először volt életemben. Ez 
más koncerteken egyáltalán nem 
adatik meg egy hegedűsnek, sze-
retném még nagyon sokszor átél-
ni. Meggyőződésem, hogy szak-
mailag is profitálhat az a zenész, 
aki ebben részt vesz” – beszélt a 
nem mindennapi fellépésről a 25 
éves mesterdiplomás szekszárdi 
zenész.

Szabó Dóra Karola rendszere-
sen játszik a Pécsi Filharmoniku-
sokkal, rendszeres fellépő a Pécsi 
Nemzeti Színházban és a Kapos-
vári Csiky Gergely Színházban, 
ezen kívül saját négytagú zene-
kara is formálódik. B. Gy.

Hetvenkét éve érte a máig 
feldolgozhatatlan doni trau-
ma Magyarországot. Az 1943 
január 12-én megindított 
szovjet offenzívával kezdetét 
vette a 2. magyar hadsereg 
pusztulásával végződő ütkö-
zet a Don-kanyarban.

A mínusz 30 fokos hidegben az 
urivi hídfőből támadásba len-
dült a jelentős technikai és lét-
számfölényben lévő 40. szovjet 
hadsereg. Az elsöprő erejű ro-
ham rövid időn belül áttörte a 
frontvonalat és öt nap alatt a 
teljes 2. magyar hadsereg fel-
bomlott. A magyar csapatoknak 
ezután a németek visszavonulá-
sát kellett biztosítaniuk, akiktől 
viszont sem utánpótlást, sem 
felszerelést nem kaptak. El-

borzasztó jelenetek játszódtak 
le a fagyos orosz sztyeppén: a 
németek megtiltották az utak 
használatát, amelyeken egysé-
geik vonultak vissza, sőt még 
azt is, hogy a magyar bakák 
éjszaka a kíméletlen, közel mí-
nusz 40 fokos fagy elől a házak-
ba húzódjanak. A visszavonuló 

honvédek tömegesen fagytak 
halálra a rettenetes téli időben. 
Ez volt a magyar történelem 
legnagyobb katonai veresé-
ge, emberélet és haditechnika 
szempontjából egyaránt. 

A doni áttörésre és azt követő 
borzalmakra emlékeztek hétfőn 
délelőtt Szekszárdon, az első vi-

lágháborús emlékműnél. A ren-
dezvényen Ács Rezső polgármes-
ter felhívta a figyelmet arra: „a 
200 ezer fős 2. magyar hadsereg-
ből mindössze 85 ezer katona tért 
haza. Meggyötörve és életük vé-
géig kísértve a háború borzalmas 
emlékei által – és hallgattak. Nem 
beszéltek, mert nem beszélhettek. 
A doni tragédia, mint megannyi 
más, tabutéma volt.” 

Szekszárd polgármestere 
hangsúlyozta: „Ma a 72 évvel 
ezelőtti áldozatokra emléke-
zünk, akik életük árán lettek 
hősök. Hősök, akikkel együtt 
elvesztek a remények, az álmok, 
a meg nem született gyermekek. 
De emlékezünk az itthon ma-
radottakra is, akik hiába vártak 
haza apát, férjet, fiút, testvért, 

rokont. Ők is áldozatok. Em-
lékezzünk és emlékeztessünk 
ma rájuk, a doni ütközetben 
eltiport, megfagyott, éhen halt 
vagy élete végéig sebeket hor-
dozó áldozatokra. Nem felejtjük 
őket, tovább élnek ők minden-
kori honfitársaik szívében.”

A polgármesteri beszédet kö-
vetően Süle Viktória szavalta el 
Gacsályi József Decemberi elé-
gia című versét, majd Bacsmai 
László esperes-plébános mon-
dott imát az elhunytak üdvéért. 

A megemlékezés végén a vá-
ros és a honvéd hagyományőrző 
egyesület képviselői helyezték el 
koszorúikat, a város középisko-
lásai pedig az emlékezés virágait 
az első világháborús emlékmű 
talapzatán. - fl -

Omega-koncerten, több ezer ember előtt

Szabó Dóra Karola szekszárdi zenész (balra) Kóbor
Jánossal és egy zenésztárssal a pécsi koncert előtt

Még sokan emlékezhetnek 
a tavalyi nagy sikerű Valen-
tin-napi szekszárdi rendez-
vényre, amely a család és a há-
zasság népszerűsítésére volt 
hivatott. A folytatás idén sem 
marad el: hétpróbás házasok-
ká válhatnak az egybekeltek a 
február 14-ei rendezvényen.

Az idén is látványos program-
mal kapcsolódnak a szervezők 
február 14-én a katolikus egy-
ház házasok hete elnevezésű 
országos programjához. Mint a 
sajtótájékoztatón a szervezők-
től – a Tolna Megyei Család- és 
Esélyteremtési Önkéntes Ház 
irodavezetőjétől, Stölkler-Szabó 

Edittől, valamint Réger Balázstól, 
a Lakható Szekszárd Közhasznú 
Egyesület elnökétől és a Pécsi 
Egyházmegye családi referensé-
től, Szanyóné Lóki Gabriellától 
– megtudtuk: a Valentin-napot 
(február 14.) megelőzően egy 
hét fordulóból álló vetélkedőre 
invitálják a jelentkező párokat, 
családokat, akik saját települé-
sükön végrehajtandó, személyre 
szabott, szituációs játékoknak is 
nevezhető feladatokat kapnak a 
világhálón, amelyeknek a meg-
oldását kellő alapossággal érté-
keli majd az erre felkért zsűri. Az 
utolsó forduló feladatait éppen a 
Szekszárdon zajló Valentin-napi 
eseménysorozat közepette telje-

sítik a játékos versengésben részt 
vevők. Így válnak hétpróbás há-
zasokká a már korábban egybe-
kelt párok, gyakorló házasok, 
akiket a szekszárdi rendezvé-
nyeken megismerhet majd a 
közvélemény. 

Jelentkezni az idei vetélkedő-
re a tmcsetoh@gmail.com email 
címen a név, a cím, a házasság-
kötés dátuma és a gyermekek 
számának megadásával lehet. A 
leghitelesebb házaspár jutalma 
egy kétszemélyes, belföldi well-
ness-hétvége lesz, de gazdára ta-
lál a vetélkedőn részt vevő csalá-
dok között egy teljes napra szóló 
családi kirándulás is a szedresi 
Lovas Udvarházba. B. Gy. 

Hősök, akikkel együtt
elvesztek a remények is
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Egyre több a magánadományozó Szekszárdon Százmilliót fordítanak a hajléktalanszállóra

Isten éltesse, Erzsike néni!

Az ünnepek előtti hétvégéig 
összesen 270 embernek osz-
tottak ki karácsonyi ajándék-
csomagot a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat szekszárdi 
önkéntesei. A segítők a szek-
szárdi Interspar áruházban 
mintegy 60-80 kg lisztet, 40 kg 
cukrot, valamint tésztát, kon-
zerveket, szaloncukrot gyűj-
töttek össze – értesült lapunk 
Lemle Béláné Ildikótól, a szer-
vezet helyi csoportvezetőjétől. 

„Mi mindenért hálásak vagyunk, 
hiszen nincs annál nagyobb 
öröm, mint hogy tovább tudjuk 
adni a felajánlásokat” – fogalma-
zott Lemle Béláné, hozzátéve: a 
Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdon mára jelentős erköl-
csi tőkével is bír. A karácsonyi 

gyűjtés kimondottan tartós élel-
miszerekről szólt, ám a szeretet-
szolgálat Hunyadi utcai irodájá-
nál – a gyűjtéssel párhuzamosan 
– használt és új adományokat is 
fogadtak. „Vannak üzletek, ame-
lyek bizonyos játékokat nem tud-
nak eladni, s azokat, ha olcsó, ha 
drága, becsomagolják, elhozzák 
nekünk: ezeket az ajándékokat a 

természetesen a gyermekes szü-
lőknek készítjük elő” – közölte a 
szervezet vezetője.

A szervezet pécsi régióköz-
pontjától nagy mennyiségű 
alma is érkezett Szekszárdra, 
ezen kívül Németországból 20 
csomag cipősdoboz és mese-
könyvek is beérkeztek az ünne-
pekre és az év folyamán.

A csoportvezető örömét fe-
jezte ki a tekintetben, hogy vá-
rosunkban egyre több a magán- 
adományozó, valamint hogy 
megszaporodtak a gyűjtésben 
részt vevő szervezetek és a ka-
ritatív munkában intenzívebbé 
vált a fiatalok jelenléte. 

Mint megtudtuk, jellemzően 
a nem kifejezetten jó anyagi 
körülmények között élők ada-
koznak szívesebben, és a vagy 
nagyon fiatal, vagy az idősebb 
korosztály az, amelyik a legtöb-
bet segít. „A középosztály már 
nehezebben adakozik, így az ő 
megszólításuk, gyűjtésbe törté-
nő bevonásuk válik a követke-
ző évek egyik kulcsfeladatává” 
– mondta Lemle Béláné.

 - gyimesz - 

Közel százmillió forintos rá-
fordítással bővítik és korsze-
rűsítik a szekszárdi hajlék-
talanszállót – jelentette be 
év eleji sajtótájékoztatóján 
Ács Rezső. Szekszárd polgár-
mestere a Mátyás király és a 
Sport utca sarkán álló haj-
léktalanszálló megtekintése 
után beszélt az újságíróknak 
a fejlesztésről.

A teljes egészében európai 
uniós forrásból megvalósuló 
projekt támogatási szerződését 
hamarosan aláírják – közölte a 

városvezető, hozzátéve: amint 
az időjárás engedi, megkezdő-
dik a munka, hogy a következő 
télre már modern, a törvényi 
előírásoknak mindenben meg-
felelő – egy ellátottra legalább 
négy négyzetméter területnek 
kell jutnia –, elkülönített női 
részleggel rendelkező szálló 
várja a rászorulókat. 

A meglévő épület melletti 
üres telken új, kétszintes, aka-
dálymentesített szállót építenek. 

Szűcs László, az intézmény 
szakmai vezetője elmondta: 
a nők számára – a női részleg 

elkészültéig – megnyitották a 
nappali melegedőt. 

Az intézményben a téli hideg 
napokon hozzávetőleg hat-
van ember fordul meg, a szál-
lást 35-40 hajlék nélküli veszi 
igénybe, többen matracokon, 
paplanokon alszanak. Az in-
tézményben hatfős átmeneti 
szállás, húszszemélyes éjjeli 
menedékhely és ötvenszemé-
lyes melegedő működik, vala-
mint félszáz ember ellátására 
alkalmas népkonyhát, utcai 
szolgálatot, krízisügyeletet is 
működtetnek.

Az intézmény szívesen fo-
gad minden olyan felajánlást 
– takarót, meleg ruhát, háló-
zsákot, tartós fogyasztási cik-
ket, működőképes elektronikai 
berendezést (televíziót, mikro-
hullámú sütőt) – amely segít a 
téli hidegben a hajléktalanok 
ellátásában – tette hozzá az in-
tézményvezető. 

„Szekszárdon mintegy hat-
van-nyolcvan hajléktalan él, a 
szálló télen közülük egyet sem 
utasít el” – hívta fel a figyelmet 
a polgármester.

 - fl -

Az MSZP szekszárdi elnöke 
szerint 300 fős létszámleépí-
tésre készül a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház; az in-
tézmény vezetője cáfolta, 
hogy létszámcsökkentést ter-
veznek.

Kurtyán Ferenc, a szocia-
lista párt szekszárdi elnöke 
szerdán sajtótájékoztatón azt 
mondta, hogy tavaly decem-
berben 100 ember határozott 
idejű munkaszerződését nem 
hosszabbították meg, idén az 
első negyedévben további 200 
főt, köztük fizikai dolgozókat, 
ápolókat küldenek el.  

Csökkenteni akarják a mun-
kabéreket, az elküldött dolgo-
zókat éhbérért vissza lehet irá-
nyítani a kórházba ugyanarra 
a feladatra – tette hozzá. Az 
MSZP-s politikus kérdésre vá-
laszolva azt mondta, „a kórház-
hoz közel álló, magukat megne-
vezni nem kívánó emberektől 
származik az információ”.

Muth Lajos, a kórház igaz-
gatója az MTI megkeresésére 
közölte: nem történt tavaly év 
végén leépítés, és nem is tervez-
nek létszámcsökkentést. Közel 
1700 fő dolgozik a kórházban, 
előfordul, hogy nyugdíj mellett 
megbízási szerződéssel dolgo-
zók, vagy részmunkaidősök 
befejezik a munkát, de létszám-
leépítés nem történt – húzta alá.

 MTI 

Az influenza A vírusa okozta 
a a Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola szekszárdi 
Bezerédj tagintézményében 
a múlt heti járványos meg-
betegedéseket – közölte a 
Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szerve.

A népegészségügyi hatóság 
kezdeményezésére vett légúti 
minták mindegyikében kimu-
tatták az A vírus jelenlétét.

A szekszárdi középiskolában 
múlt csütörtökön a diákok 60 
százaléka, több mint kétszáz gye-
rek hiányzott a tanításról; magas 
lázra, végtagfájdalomra, köhö-
gésre panaszkodtak. A diákok 
mellett az iskola dolgozóinak 
egyharmada is megbetegedett.

A járvány miatt az intéz-
ményben kétnapos iskolai szü-
netet rendeltek el; Vida Lajos, 
az intézmény főigazgatója arról 
tájékoztatott, hogy hétfőn el-

kezdődött a tanítás, napról nap-
ra csökken a hiányzók száma. 
A népegészségügyi szervezet 
közlése szerint a hazai influen-
za-felügyelet keretében kijelölt 
háziorvosok az influenzaszerű 
tünetekkel jelentkező betegektől 
légúti mintát vehetnek, és labo-
ratóriumi vizsgálatra küldhe-
tik azt. Ilyen vizsgálatot ebben 
a szezonban Tolna megyében 
még nem kértek - tették hozzá.
 MTI

Január 4-én ünnepelte 100. 
születésnapját Matók Lajos-
né. A jeles alkalmon – család-
tagjai mellett – Ács Rezső pol-
gármester és Horváth István 
országgyűlési képviselő is 
felköszöntötte az ünnepeltet, 
aki akár húsz évet is letagad-
hatna a korából.

Erzsike néni az ünnepi ebédet 
követően – melyen egy külföl-
dön tanuló unoka kivételével a 
család valamennyi tagja részt 
vett – hosszan elbeszélgetett a 
vendégekkel az életéről. Az első 
nagy világégés idején, 1915-ben 
született Dombóváron, megélte 

a második világháborút és meg-
szenvedte a málenkij robotot. 
Szekszárdról hurcolták el 1944-
ben a Szovjetunióba, ahonnan 
3 és fél évnyi kényszermunka 
után térhetett haza. „Itt kellett 
hagynom a beteg édesanyámat, 
semmit sem tudtunk egymás-
ról” – emlékezett vissza Erzsike 
néni, aki élete legszomorúbb 
eseményeként a férje halálát 
említette.

Persze örömből is jutott jócs-
kán az elmúlt száz esztendőre. 
Négy gyermeke, öt unokája és 
egy dédunokája van Erzsike né-
ninek. Az ünnepelt a családját 
tartja élete legszebb, legfonto-
sabb dolgának. Hosszú életének 
titka szerinte az lehet, hogy soha 
nem dohányzott, nem ivott. 

A megyei Volán-társaságnál 
dolgozott több évtizeden keresz-
tül, s onnan is ment nyugdíjba. 
Sajnálja, hogy kedvenc időtölté-
se, az olvasás és a rejtvényfejtés 
már nehezen megy, de a mai na-
pig gyakorolja katolikus vallását, 
s családtagjainak köszönhetően 
hétvégente ott ül a belvárosi 
templom padsoraiban…

 -fl-

A Borászok Szekszárdért 
Egyesület 2014. december 
13-án megtartotta a Nemzeti 
Civil Alap által finanszírozott 
előadássorozat utolsó ren-
dezvényét. A rendezvényre a 
Frankos borházban került sor.

A résztvevők Módos Ernő bo-
rásztól hallgathattak előadást a 
2014-es évjáratról, a borkezelés 
aktuális kérdéseiről. Elhang-
zott, hogy az évjárat nem lesz 
kiemelkedő, jó minőségű bort 
csak precíz borkezeléssel, sok 

odafigyeléssel lehet készíteni. Az 
előadás előtt Simon János elnök 
tájékoztatta a tagságot és az ér-
deklődőket az egyesület 2014.
évi tevékenységéről. A Nemzeti 

Civil Alaptól 250 ezer forintot, 
míg Szekszárd Város Önkor-
mányzatától 50 ezer forintot 
nyert működésre.

Az egyesület a város támo-
gatásából lapszűrőt vásárolt, 
melyet minden tag térítésmen-
tesen használhat. A személyi jö-
vedelemadó 1%-ából több mint 
27 ezer forint volt az egyesület 
bevétele. 

A 2015. évben a civil szerve-
zet célja továbbra is a kisterme-
lők munkájának segítése, szak-
mai előadások tartása.

A rendezvény jó hangulatú 
vacsorával, majd a résztvevők 
által készített újborok kóstolá-
sával zárult.
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– Országos tendencia a vállal-
kozások számának csökkenése 
– ennek Szekszárdon az ellen-
kezőjét könyvelhetjük el. Mind-
ez a statisztikai adatok kozme-
tikázásának köszönhető, avagy 
valós mutató? – kérdeztük Ács 
Rezső polgármestertől.

– A helyi adóbevételek vizsgá-
lata során mutatkozott meg az 
a számadat, amelynek köszön-
hetően örömmel kijelenthetjük, 
hogy Szekszárdra ez a csökkenő 
tendencia nem jellemző, sőt, né-
miképp nőtt is a vállalkozások 
száma. Ugyan mindössze 1,2 
százalék körüli mértékben, de 
maga a tény, hogy nincs csök-
kenés – már mindenképpen 
pozitív jelenség. Mindez a város 
költségvetésére vonatkoztatva 
azt jelenti, hogy az általunk ere-

detileg tervezett 1 milliárd 750 
millió forintnyi helyi iparűzési 
adó helyett, 1 milliárd 890 mil-
lió folyt be. Ezekre a bevételekre 
tehát bizton lehet számítani, így 
azokra a kiadásokra, amelyekre 
nem kapunk központi támoga-
tást, normatívát, lesz lehetősé-
günk a helyi adóbevételekből 
költeni. Gondolok itt például a 
járdák, utak, intézmények felújí-
tására. Köszönet érte vállalkozá-
sainknak, hogy ilyen kiválóan, 
ekkora helytállással működnek.

– Nagy pályázataink vannak, 
komoly önerővel – avagy, meny-
nyit költünk önerőre?

– A pályázati önerőt is saját 
forrásból tudjuk előteremteni, 
azonban az erős lobbitevékeny-
ségnek köszönhetően ezekhez 
sikerül különböző önerőalapok-
ból is pénzt szereznünk. Jó példa 

lehet erre vízbázis-pályázatunk 
csomagja: függetlenül attól, 
hogy a város legfontosabb prog-
ramja, és az élhetőség szempont-
jából 80-100 évre meghatározza 
Szekszárd jövőjét – sikerült úgy 
összeállítanunk, hogy a kor-
mányzati önerőalapnak köszön-
hetően ez a szekszárdiaknak egy 
fillérjükbe nem került.

Az elmúlt négy esztendőben 
több mint 15 milliárd forintnyi 
programot valósítottunk meg 
Szekszárdon, és ehhez mintegy 
12 és fél milliárdos pályázati 
támogatást nyertünk. A többit 
vagy önerőalapból, vagy a sa-
ját forrásainkból kellett kiegé-
szítenünk. Másfél-kétmilliárd 
forintnyi összegről beszélünk, 
amit például a helyi adóbevéte-
lekből finanszírozni tudunk. 

 M. J.

Szekszárdon nőtt a vállakozások száma 
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A tökéletes mosoly ma már
bárki számára elérhető!

Nem csak tinédzsereknek! ;)

(00082)

Dr. Tóth Kata
Fogorvos, Fogszabályozó szakorvos
Spirit Egészségcentrum,
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Bejelentkezés: 20/249-3527 vagy 74/501-080

Céges rendezvények 2015-ben is
a Garay ÉlményPincében!

Rendezvényét mi nem csupán megszervezzük, de hűségét jutalmazzuk is! 
Komplex élményekkel várjuk Szekszárd belvárosának szívében, így garantáltan 

emlékezetessé teheti vállalata legfontosabb eseményeit!

Interaktív borászati kiállítás:

67 tabló, 11 interaktív eszköz, illat-
kapszulák, gasztro - kerék, egyedi bor-
bírálat, érintőképernyős tudásteszt – és 
persze a kóstolás! A létesítmény teljes 
körűen akadálymentesített, angol és 
német csoportok számára pedig az ösz-
szes tartalom elérhető az audio-guide 
rendszer segítségével.

Étterem: 
Rendezvények esetén partnerünk igé-
nye szerint készítjük ajánlatunkat, az 
egyéni kívánságokhoz igazodva.

Borkóstoló ajánlataink:
Vendégeink harminchárom szekszárdi 
pincészet és két pálinkaház széles vá-
lasztékából kóstolhatnak, illetve vásá-
rolhatnak!

Kadarka Nagyterem:
Rendezvénytermünk 65 - 70 fő befo-
gadására alkalmas. A legmodernebb 
technikai eszközökkel felszerelve kiváló 
helyszíne céges, szakmai tréningeknek 
és családi rendezvényeknek egyaránt.

Web: www.garaypince.hu • www.facebook.com/garayelmenypince 
• Telefonszám: 06-20/215-939; 06-20/968-2363

• E-mail: garaypince@garaypince.hu 
• Cím: 7100 Szekszárd, Garay tér 19. 
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Szekszárdon a Széchenyi 61.
Társasház takarítására árajánlatot

várunk 2015. január 25-ig.
Ugyanitt cca. 8 m2-es üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni munkaidőben:
8-16 óráig: 74/411-165 (00091)

Garabonciás Kecskesajtok
Szekszárdon, a Piactéren

Félkemény sajtok
•  Garabonciás érlelt 

félkemény sajtok
• Gurman termékcsalád 
Lágy sajtok
• Garabonciás lágy kecskesajt
•  Garabonciás kecske

krémsajtgolyó
• Kecske sajtkrém
•  La Colline

sajtkülönlegességek 
Folyadékok
• Kecsketej
• Tehéntej
• Házi aludttej
• Kecskejoghurt 
Túrók
• Kecske-, juh- és tehéntúró

Nyitva tartás: piacnapokon
Tel.: 06-30/524-6515 • www.garabonciassajtok.hu

(00099)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(00100)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
December 14-ei rejtvényünk megfejtése: Amerigo Tot, Fehérvárcsurgó

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 21., szerda 19.00 óra
Magyar Kultúra Napja
„AZT MESÉLD EL PISTA!” - 
Örkény István az életéről.
Elmondja: Mácsai Pál, az író 
saját szavaiból. Színpadra állí-
totta: Bereményi Géza és Má-
csai Pál. Mi lenne, hogyha Ör-
kény István ismét megjelenne, 
egy színészben, egy színház-
ban, egy este, leülne, venne egy 
lélegzetet, beszélni kezdene, el-
mesélné a saját szavaival az éle-
tét, vagy ami hirtelen az eszébe 
jut, azután megint eltűnne. 
Ezen az estén az író a színész 
testét ölti magára. Bérleten kí-
vüli előadás. Jegyár: 2500 Ft, 
2000 Ft (diák, nyugdíjas).
 
Február 4. , szerda 10.30 óra 
Művészetek Háza: Varázsol-
junk Zenét - Jancsi és Juliska
Előadó: BonBon Quintet. Me-
semondó: Lukácsházi Győző.
A világkülönböző pontjain 
számos díjjal jutalmazott kor-
társ zeneszerzőnő Meskó Ilona, 
valamint Lukácsházi Győző, a 
zenei ismeretterjesztés legis-
mertebb magyar képviselője 

mesejátékot írt a gyerekeknek, 
melyen keresztül be is veze-
ti a gyerekeket a kortárs zene 
és ezen keresztül a klasszikus 
zene birodalmába. Jancsi és 
Juliska történetét Dobos Emő-
ke rajzművész a zenével pár-
huzamosan illusztrálja. Mind-
ezt a Magyar Rádió, valamint 
a Budapesti Fesztiválzenekar 
legkiválóbb művészeinek előa-
dásában. Jegyár: 500 Ft.
 
Február 6., péntek 20.30 óra – 
Piac Közösségi Tér
Szekszárdi Alterock
20.30 a MoonBreakerS (Szek-
szárd) Csele Lajos- dob, Kal-
már Patrik- basszus, Vida Ist-
ván - ének, gitár.
21.30 The Immigrants (Pécs)
Badric Adorio - basszusgitár,é-
nek, Sápi Szabolcs - gitár, vokál, 
Károlyfi Balázs – dob. Az in-
die-rock műfajában kalandozó 
The Immigrants zenekar egy 
tévés tehetségkutatóban tűnt 
fel 2012 tavaszán. A koncertek 
után AfteRock partyra várunk 
mindenkit 02.00-ig! Házigazda: 
Módos Gergő. Jegyár: 590 Ft.

AGÓRA MOZI

Január 19-21. 19:00
ELRABOLVA 3. Színes szink-
ron+feliratos amerikai-francia 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 109 perc.

Január 19-21. 17:00
ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN: 
A FÁRAÓ TITKA Színes szink-
ronizált angol amerikai családi 
film. Korhatár: 6 éven felüliek-
nek! Hossz: 96 perc.

Január 22-23. 17:00 és 
január 24. 15:00, 17:00
ANNIE Színes szinkronizált 
amerikai vígjáték. Korhatár: 6 
éven felülieknek! Hossz: 118 
perc.
 
Január 22-24. 19:00
APROPÓ SZERELEM Színes 
szinkronizált amerikai film. 
Korhatár: 12 év alatt szülői ki-
sérettel! Hossz: 111 perc.

ÖRÖMHÍR

A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek  

Egyesületének  
soron következő  

előadása  
2015. január 27-én a  

Kórház Lila épületében  
13.30 órai kezdettel lesz.
Magyar Attila csicsóka 

termelő előadásának címe: 
Csicsóka a cukorbetegek 

orvossága!
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

KÖSZÖNET
Hálás köszönetünket fejezzük ki annak a sok jószándékú ember-
nek, akik a SPAR és INTERSPAR áruházban tartós élelmiszert 

adományoztak a szegények és a rászorultak karácsonyához.
Öröm volt fogadni és továbbadni az Önök ajándékát!

A köszönettel együtt boldog új évet kívánunk minden segítőnknek:
a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi önkéntesei.

TÁRSAS-TÁNC TANFOLYAM INDUL KEZDŐKNEK

A Babits Mihály Kulturális Központ február 19-től, csütörtöki 
napokon, 19.00 óra kezdéssel kezdő társastánc tanfolyamot in-
dít. A 10 alkalom (2x45 perc) során a latin és standard táncokat 
(rumba, szamba, cha-cha-cha, jive, keringő, tangó) Hitter Zsolt 
tanítja. A részvételi költség 11.000 Ft/fő, melyet a jelentkezéskor 
egy összegben kell befizetni. A csoportot 12 pár esetén indítják, 
de várnak egyéni jelentkezéseket is! További információ: info@

szekszardagora.hu, vagy a 74/529-610-es telefonon.
A kezdő tanfolyamot követően lehetőséget biztosítanak a folyata-
tásra magasabb szinten. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Mészöly Miklós Egyesület tisztelettel meghívja  
Önt és hozzátartozóit 2015. január 19-én (hétfőn)

a Mészöly Miklós Emléknap rendezvényeire

9.00 Regisztráció
Helyszín: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ – Agóra Művészetek 
Háza (Szent István tér 28.)
10.00 Köszöntők: Ács Rezső, 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere; Szörényi László
irodalomtörténész, a Mészöly 
Miklós Egyesület elnöke, az MTA 
BTK Irodalomtudományi Intéze-
tének tudományos tanácsadója
10.10 Darvasi László Mészöly 
Miklós-díjas író költő, drámaíró, 
publicista: Sutting ezredes visszatér
10.35 Kukorelly Endre író, köl-
tő: Mészöly Miklós hatása fiatal 
kollégáira
11.00 A Szekszárdi Magasiskola
Mészöly Miklós életművének 
szolgálatában, előadók: Szkáro-
si Endre  Mészöly Miklós-díjas 
író, Baranyai László író és H. 
Nagy Boglárka szervező
11.20 Szünet
11.40 A Mészöly Miklós-Em-
lékplakett átadása
A plakettet átadja: Ács Rezső 
polgármester.
A Mészöly Miklós-díj átadása
A díjat átadja és laudál: Szörényi 
László irodalomtörténész, a Mé-
szöly Miklós Egyesület elnöke, az 

MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézetének tudományos tanács-
adója. Az ünnepségen közremű-
ködnek: a Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó verseny díjazottjai és 
a Garay János Gimnázium diákjai 
13.00 Mészöly Miklós Emlék-
táblájának megkoszorúzása
Közreműködik: A Pad Egyesület, 
a 2014. évi Mészöly Miklós-em-
lékplakett kitüntetettje. Helyszíne 
az író szülőháza (Bezerédj u. 2.)
15.00 Beszélgető, emlékező dél-
után az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban (Babits u. 15.)
Beszélgetés a díjazottal.
Vezetik: Szörényi László iroda-
lomtörténész, a Mészöly Miklós 
Egyesület elnöke. 
Szkárosi Endre író „Film papí-
ron és vásznon”.
Mészöly Miklós: Film - Surányi 
András: Film Beszélgetés Baka 
Tündével (Lehetséges rokonságok 
és különbségek a film és irodalom 
formanyelvében). Alaine tombolája
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Szekszárd: Pócs Margit 74/504-
119, 30/632-3266 Budapest: 
Ablonczy Anna 30/429-9996
A Mészöly Miklós Emléknap 
rendezvényei ingyenesek.

Meghívó Léleképítőre
Dr. Szerencsés Károly történész 
Magyarország megégettetik? – A 
megbélyegzés hatalma az elmúlt 
száz év során – helyszín: Garay 
János Gimnázium, díszterme 
Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
Időpont: január 26., hétfő este 18 
óra. Minden érdeklődőt szeretet-
tel hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája: dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Legközelebb február 2-án lesz Léleképítő, vendég: Földesi Margit történész.

A keresztény egyházak
január 18-a és 25-e között

tartó ökumenikus imaheté-
nek szekszárdi alkalmai:

Hétfő: belvárosi római katoli-
kus templom

Kedd: református templom
Szerda: evangélikus templom
Csütörtök: metodista imaház

Péntek: újvárosi római  
katolikus templom

Szombat: evangélikus  
templom (a baptisták  

vendéglátásával)
Az istentiszteletek 17 órakor 

kezdődnek.
Mindenkit szeretettel várnak!

Fölragyog világosságod!„Kelj fel, tündökölj, mert eljött 
világosságod, rád ragyogott 
az Úr dicsősége. Bár még sö-
tétség borítja a földet, sűrű 
homály a nemzeteket, de fö-
lötted ott ragyog az Úr, dicső-
sége meglátszik rajtad. Emeld 
föl tekintetedet, és nézz körül! 
Mindnyájan összegyűltek, és 
hozzád jönnek, fiaid messziről 
jönnek, leányaidat ölben hoz-
zák. Ha majd látod, örömre 
derülsz, repesve tágul a szí-
ved.” (Ézsaiás 60, 1-5a)

Egészen biztos, hogy Ézsaiás 
sokszor látta felkelni a napot Je-
ruzsálem felett. Ahogy megjelent 
első sugaraival az Olajfák hegye 
fölött, hogy azután fénnyel borít-
sa be a templomépületet, melyet 
így a messziről jött zarándokok is 
ragyogni láttak. Láthatta a pró-
féta is a napot, ahogy egyre ma-

gasabbra emelkedett és így szép 
lassan győzött a város legszűkebb 
sikátorának sötétsége felett is. De 
talán minden ilyen hajnali élmé-
nye eltörpült annak a látomás-
nak reménykeltő szépsége mellett, 
melyet Isten szabadító tettéről 
kapott, s melyet a fent idézett so-
rokkal kellett hirdetnie népének. 

Az ígéretet arról, hogy eljön 
a majd Világosság, ránk fog ra-
gyogni az Úr dicsősége. Ahogy a 
nap elűzi a városból a homályt, 
úgy győz majd az Úr minden 
szellemi sötétség felett, ahogy a 
Szent város messziről látható 
módon ragyogott ebben a fény-
be fürödve, úgy lesz majd Isten 
népe is: ragyoghat, utat mutatva, 
vigasztalást hozva másoknak is.

Mindaz, amiben Ézsaiás és 
hívő kortársai reménykedtek, 

íme, megjelent a világban az első 
karácsonykor Betlehemben: Jézus 
Krisztus földre születésével! Ő az, 
aki már kisdedként is fényével 
vonzotta a messzi földről érkező 
bölcseket; világosságát árasztotta 
jászolágya köré gyűlt pásztorok-
ra. Ő az, aki később egyértel-
műen kinyilatkoztatta magáról: 
„én vagyok a világ világossága” 
(János ev. 8,12a) minden ember 
számára. Az Ő világossága ra-
gyoghat fel számunkra is!

Így mintha nekünk szólna 
egészen friss aktualitással a 
prófétai biztatás: kelj fel és nézz 
körül, hiszen eljött világossá-
god! Még ugyan van homály és 
sötét a földön a nemzetek kö-
zött, talán a te életed körül is: 
de visszahúzódóban van, mert 
az Isten országának világossága 

győzedelmesen emelkedik. Mint 
ahogy Jeruzsálem körül is győ-
zött fényével a felkelő nap, felra-
gyoghat neked szenvedés, gyász, 
aggódás, külső szorongattatás 
miatti sötétségben Jézus Krisz-
tus vigasztaló világossága. S 
mint ahogy a város belső utcái is 
fényre kerültek: úgy saját szíved-
ben is győzni képes az, aki ma-
gáról azt mondta: „aki engem 
követ, nem jár sötétségben...” 
(Jn 8, 12b). Ő el tudja oszlatni 
Szentlelke erejével a te bensőd 
visszatérő kísértéseit, bűneit, 
hitetlenségét, gonosz indulata-
it, hitványságait és gyengeségét: 
csak nézz rá hittel és kelj fel. 

Ne a sötétet, hanem rád ra-
gyogó világosságot nézd: Krisz-
tust, és „örömre derülsz, repesve 
tágul a szíved”!
 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész
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Társastánc tanfolyam felnőtteknek
február 2-től, hétfőnként

a Szent László TISZK (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (00098)

A kézzel írott, fényképpel és bizonyítvány másolatokkal 
ellátott önéletrajzot 2015. január 27-ig várjuk postán 

vagy személyesen a Szekszárd, Tartsay u. 30. címre.

Előny: szekszárdi lakhely, nehézgépkezelői végzettség.

AZ SZ+C STÚDIÓ KFT. KERES:
szekszárdi munkahelyére, 
szorgalmas, megbízható 

raktáros munkatársat 
targonca vizsgával.
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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

(00096)

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00078)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. január 1-31-ig tart.

(00094)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap január 19-től január 23-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!

(00076)

január 19. január 20. január 21. január 22. január 23

„A”

Kassai 
burgonyaleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Rizsleves

Kakaós csiga, 
gyümölcs

Főtt hús, 
meggymártás, 

pirított dara
Csirkepaprikás, 

galuska
Rántott csirkecomb, 

burgonyapüré, 
savanyúság

Lecsós 
pulykaragu, 

tészta

„B”

Zöldségleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Rizsleves

Sült csirkecomb, 
zöldséges
barnarizs

Fejtett 
babfőzelék, 

sült tarja

Bácskai rizseshús, 
savanyúság,

gyümölcs

Vadas marharagu, 
spagetti,

gyümölcs

Sajttal töltött
pulykamell,
majonézes 
zöldborsó

„C”

Kassai 
burgonyaleves Húsleves Kar� olleves Lebbencsleves Babgulyás

Káposztás kocka, 
gyümölcs

Francia 
sertésborda, 
savanyúság

Temesvári 
aprópecsenye, 

párolt rizs,
gyümölcs

Tökfőzelék,
sertéspörkölt, 

gyümölcs

Tiroli töltött
metélt,

gyümölcs

Várja tagjai sorában
a Közalkalmazotti HE!

Az év minden napján,
napi 24 órában

horgászhat Sötétvölgyben, 
ha tagunk lesz!

Egyesületi tagunk
lehet 2015-ben

belépési díj nélkül!

Érdeklődni: Balogh István 
horgászboltjában

Szekszárd, Tinódi u. 13.
Tel.: 74/411-494

(0
00

97
)

Szekszárdi Vásár
Országos Állat- és 

Kirakodóvásár, Autóvásár

2015. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR
• Január 11., 25.
• Február 8., 22.
• Március 8., 22., 29.
• Április 12., 26.
• Május 10., 31.
• Június 14., 28.
• Július 12., 26.
• Augusztus 9., 23., 30.
• Szeptember 13., 27.
• Október 11., 25.
• November 8., 22., 29.
• December 13., 27.

(Ö00010)

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

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

(00083)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00085))

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

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

gyulladás, csontritkulás. (00088)

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2015. január

ÁCS REZSŐ polgármester
Január 19. (hétfő) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Január 20. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület Január 27. 
(kedd) 16-17 óráig. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület Január 21. 
(szerda) 17–18 óráig, I. Béla Gimná-
zium és Informatikai Szakközépisko-
la (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap harma-
dik hétfőjén 16–17 óráig, Babits Mihály 
Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig, 
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület Az időpontot 
később közöljük. Baka István Álta-
lános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap máso-
dik hétfőjén 17–18 óráig. Szőlőhegyi 
Óvoda, Könyvtár-épület (Óvoda u. 5.)

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
Január 21. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Szekszárd Megyei 
Jogú Város  

Polgármesteri  
Hivatala

a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Titkárságára 

belső ellenőr
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás 
menüpontban 

tekinthető meg.
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Új trénerrel kezdi az évet a Bad Bones Izzik a jég a szekszárdi pályán

Tavaly az elődöntőig jutott, 
idén pedig a fináléig menetel-
ne a Szekszárd Bad Bones di-
vízió II-es amerikaifutball-csa-
pata, amely új vezetőedzővel 
és magasabb osztályban is 
megfordult játékosokkal kez-
di a felkészülést.

A „Rosszcsontok” idén immár 
ötödik alkalommal rendezték 
meg hagyományos teremtor-
nájukat, az Aréna Kupát a két 
ünnep között. A kupát két éve 
sikerült megnyerniük és az idén 
is nagy várakozással tekintettek 
elé. Hetekig készültek a meg-
méretésre, hiszen nincs is annál 
jobb, mint hazai közönség előtt 
tornagyőzelemmel zárni egy si-
keres évet... Nem ígért viszont 
könnyű menetet a fellépők 
névsora, hiszen a szervezőknek 
olyan csapatokat sikerült meg-
nyerniük, mint a Budapest Eag-
les, a Budapest Giants, az Eger 
Heroes vagy a Szeged Bats.

Bombaerős mezőny ide vagy 
oda, az alapszakasz remekül 
alakult a Bad Bones számá-
ra, amely – a Giants együtte-
sével egyetemben – mind a 
négy mérkőzését megnyerve 
menetelt a play-off szakaszba. 
Amilyen jól alakult azonban 
az alapszakasz, annyira balsze-
rencsésen folytatódott a ráját-

szás a Rosszcsontok számára. 
A negyeddöntőre nem állt ki 
ellenük a Haladás Crushers, így 
„bemelegítés” nélkül jutottak 
az elődöntőbe, ahol az Eagles 
várt rájuk. A találkozón aztán 
bokasérülés miatt elveszítették 
irányítójukat, Gyarmati Mátét, 
a fővárosi csapat pedig ki is 
használta ezt a lehetőséget, és 
beverekedte magát a fináléba. 
A bronzmeccsen a szekszárdiak 
óriásit küzdöttek, de a szegedi 
Denevérek egy hajszállal jobb-
nak bizonyultak (6:9). 

A szekszárdiak az előző év 
negyedik helye után ezúttal is 
csak egy hajszállal csúsztak le a 
dobogóról. A fináléban a Buda-
pest Eagles könnyed győzelmet 
aratott az egriek ellen (19:7).

Az V. Aréna Kupa végered-
ménye: 1. Budapest Eagles, 2. 
Eger Heroes, 3. Szeged Bats, 4. 
Szekszárd Bad Bones, 5. Buda-
pest Giants, 6. Pannon Bulls, 7. 
Debrecen Gladiators, 8. Haladás 
Crushers, 9. Osijek Cannons. 
Az eredményhirdetésnél némi 
csalódottság ugyan felfedezhe-
tő volt a szekszárdi játékosok 
arcán, ám ha a szabadtéri sze-
zon az ideihez hasonlóan (vagy 
még szebben) alakul számukra, 
aligha fogja bárki is bánni, hogy 
most nem sikerült érmet nyer-
niük. 

Az Aréna Kupa legjobb tá-
madója Vakarcs Gergő (Eger 
Heroes) lett, a legjobb védőnek 
pedig Koltai Gergő (Budapest 
Eagles) bizonyult. A torna leg-
jobb hazai játékosának a Séd 
Söröző által felajánlott díját 
Zilai János vehette át. A közön-
ségdíjat az eszékieknek ítélték 
oda: a foghíjasan érkező horvá-
tok két játékosuk sérülése miatt 
már nem is tudták vállalni az 
utolsó meccsüket.

Mint azt Szabó Ferenctől, 
a klub játékosától, elnökétől 
megtudtuk, új játékosok érkezé-
sével igyekeznek megerősíteni 
keretüket, akik között lesznek 
korábban a divízió I-ben is sze-
repelt játékosok. Változás lesz a 
partvonal mentén is: a tréneri 
feladatokat eddig kényszerűség-
ből vállaló Laczkó Ernő Márton 
helyett az új idényben Sződy Fe-
renc, a Budapest Hurricanes ve-
zetőedzője és védőkoordinátora 
irányítja majd a szekszárdiakat. 
Sződy – akit a sportág rajongói 
Francesco néven bloggerként is 
ismerhetnek – igazi kihívásként 
éli meg, hogy bajnokcsapatot 
faragjon a Rosszcsontokból.  

A Bad Bones január második 
felétől heti három edzéssel kez-
di meg a felkészülést a március 
28-án startoló új divízió II-es 
idényre. - fl -

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ Simán nyert a 
Soltvadkert otthonában a Szek-
szárd AC (SZAC) a női extraliga 
idei első bajnokiján. A SZAC-
ban Lovas Petra, Tóth Kata és 
Szvitacs Alexa is két-két sikerrel 
zárt, a párosgyőzelmet pedig a 
Szvitacs–Lovas-duó szállítot-
ta. Türei Ferenc edző csapata 
a listavezető Postással azonos 
pontszámmal (17-17), de rosz-
szabb meccsaránnyal a második 
helyen áll. 
ÍJÁSZAT A Tolnai Tájak íjász 
Egyesület (TTÍE) sportolói a 
győrújbaráti és a marcali regi-
onális kvalifikációs teremver-
senyeken kezdték meg a téli 
idényt. Az előbbin a felnőtt 
olimpiai kategóriában verseny-
ző Garai Gábor szerzett indulá-
si jogot a 2015. évi WA Terem 
Országos Bajnokságra, utóbbin 
pedig a kadet olimpiai kategó-
riában győztes Nagy Niki és a 
serdülő pusztai kategóriában 
Kornóczy Péter szerezte meg 
a kvalifikációt. A TTÍE felnőtt 
versenyzői közül Kovács Gábor 
a master olimpiai kategóriá-
ban, Alexandra Manea pedig a 
csigás mezőnyben bizonyult a 
legjobbnak. Kvalifikálta magát 
a barebow kategóriában 4. he-
lyen záró Péterbencze István és 
az olimpiai kategóriában szin-
tén negyedik Nagy Attila.
KÉZILABDA Rangadót nyert 
hazai pályán a Budaörs ellen 
(29-28), s ezzel őszi elsőként 
térhetett pihenőre a női NB 
I/B nyugati csoportjában a 
Fekete Gólyák KC csapata. A 
szekszárdiak egyetlen vereség-
gel (Haladás), 3 pont előnnyel 
zártak félidőben. 
KOSÁRLABDA 2014 zárá-
saként az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd NB I-es női ko-
sárlabdacsapata előbb nagy 
csatában nyert a rivális MTK 
otthonában (82-73), majd 
hazai pályán magabiztosan 
verte a Vasas fiatal együttesét 
(77-49). A 2015-ös év elején 
úgy a Győrtől, mint a DVTK 
csapatától nagy különbségű 
vereséget szenvedett a csapat. 

Szekszárdi sportlegek – 2014.
Az év legjobb szekszárdi női 
sportolója: Alexandra Manea, 
a Tolnai Tájak Íjászat Egylet 
(TTÍE) versenyzője, aki Eu-
rópa-bajnok lett a 3D kategó-
riában megrendezett felnőtt 
kontinensbajnokságon, Fran-
ciaországban.
Az év legjobb szekszárdi férfi 
sportolója: Sárecz Márton, a 
Gemenc Judo SE ifjúsági kor-
osztályú sportolója, aki bron-
zérmet szerzett a nemzetközi 
kvalifikáló versenysorozatban, 
a portugáliai Európa-kupán, 
második lett a nagybányai fel-
nőtt nemzetközi versenyen és 
egyetlen fiú cselgáncsozóként 
részt vett a Kínában megren-
dezett ifjúsági olimpián.
Az év szekszárdi veterán 
sportolója: Szepesi Dávid, a 
Gemenc Judo SE edzője, aki a 
prágai veterán Európa-bajnok-
ságon a 73 kg-os súlycsoport-
ban bronzérmes lett.

Az év szekszárdi csapata: Az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
női csapata az NB I/A-csopor-
tos bajnokság rájátszásában, 
annak zárószakaszában le-
győzte az Uni Győr csapatát, a 
2013-as bajnokság ezüstérme-
sét, s ezzel megszerezte a csa-
pat több évtizedes élvonalbeli 
szereplésének második legjobb 
helyezését, az ötödik helyet a 
bajnokságban.
Az év szekszárdi vonatkozású 
meccse: a Fekete Gólyák KC 
NB I/B-s női kézilabda-csapa-
ta a bajnokság csúcsrangadó-
ján, idegenben győzte le leg-
nagyobb riválisát, a Budaörs 
csapatát (28-19) és végül ve-
retlenül nyerte meg a bajnok-
ságot.
Az év átigazolása: a nyá-
ron jelentősen megerősödött 
Szekszárd AC női asztalite-
nisz-csapata a Bajnokok Li-
gájára készülve a svéd-kínai 

állampolgárságú Li Fennel, aki 
2013-ban, egyéniben Euró-
pa-bajnokságot nyert.
Az év felfedezettje: Studer Ág-
nes kosárlabdázó, aki 16 éve-
sen az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd felnőtt csapatának stabil 
játékosává vált, miközben az 
U16-os és az U17-es magyar 
korosztályos válogatottakban 
is meghatározó szerepet ját-
szott a nyári világversenyeken. 
Csehországban, az U17-es vi-
lágbajnokságon bronzérmet 
szerzett a magyar válogatottal.
Az év leglátogatottabb szek-
szárdi sporteseménye: az 
Unio Boksz Team Szekszárd 
novemberi profi boksz-, illetve 
küzdősportgálája (Harcosok 
Éjszakája), amelyet több mint 
ezer néző kísért figyelemmel a 
városi sportcsarnokban.
Az év legrangosabb szekszár-
di sporteseménye: a Hungari-
an Open nemzetközi sportlövő 

légfegyveres verseny, amelyen 
Európa-bajnokok, világbajnoki 
dobogósok vettek részt és vív-
tak kiélezett csatákat két napon 
át, november végén a minden 
szempontból ideális helyszín-
nek számító szekszárdi városi 
sportcsarnokban.
Az év legismertebb, Szekszár-
don élő sportolója: ifjabb Ficza 
Ferenc, a Zengő Motorsport 
Junior Team autóversenyzője, 
aki a Seat Leon Európa Kupa 
hat versenyből álló sorozatá-
ban az igen előkelőnek számító 
hatodik helyen zárt úgy, hogy 
a barcelonai idényzáró verseny 
előtt még a bajnoki címre is 
esélyes volt.
Az év tragédiája: közúti bal-
esetben életét vesztette Huda-
nik Antal többszörös Európa- 
és világbajnok rádiótávírász, 
aki évtizedeken át a Szekszárdi 
Rádióamatőr Klub színeiben 
versenyzett.  B. Gy.

A szekszárdi műjégpályán 
délelőttönként helyi és kör-
nyékbeli óvodások, iskolá-
sok koriznak, délutánonként 
a nagyközönség veszi azt 
birtokba, este pedig a ho-
kisok „szántják fel” a jegét. A 
2014/15-ös idénytől a Szek-
szárdi Sportközpont NKft. 
berkein belül működő Szek-
szárdi Jégkorong Egyesület 
három korosztályos együt-
test indított a bajnokságban. 

Az egyesület legfiatalabbjai 
még nincsenek nyolcévesek, a 
legidősebbek pedig még nem 
töltötték be a tizenkettőt. Per-
sze a klubnak vannak korosabb 
játékosai is, ők azonban ebben a 
szezonban „kölcsönben” Baján 
és Kiskőrösön korongoznak. A 
szakmai munkát Kakas Krisz-

tián, az egykori dunaújvárosi 
élvonalbeli hokis felügyeli. A 
vezetőedzőtől megtudtuk, hogy 
a gyerekek heti négy tréninggel 
készülnek a mérkőzésekre. A 
szupermini (U8) csapat tagjai 
egy, míg az idősebbek, a minik 
(U10) és az előkészítősök (U12) 
két-két órát edzenek naponta. A 
legidősebbek minden hétvégén 
pályára lépnek, de a másik két 
korcsoportos együttes is rend-
szeresen jár tornákra.

Január első és második hétvégé-
jén éppen a szekszárdi klub volt a 
házigazda: a szuperminik a Baja, 
a Szigetszentmiklós és a szabad-
kai Spartak ellen léptek jégre, míg 
a tízévesek a Vasas, a Kaposvár és 
a Szabadka csapatával mérkőztek. 
Kakas Krisztián gyorsan hozzá is 
teszi: ezekben a korosztályokban 
az eredmény még másodlagos, így 

azt nem is számolják, a hangsúly a 
játékon van. 

A vezetőedző szerint igazán 
igyekvő, fejlődőképes társaság 
jött össze Szekszárdon. Kakas 
Krisztián persze óva int a nagy 
hagyományokkal rendelkező 
klubokkal való összehasonlí-
tástól, hiszen a jégcsarnokkal 
rendelkező egyesületekben 
sportoló fiatalok nyolc hónapon 
át korizhatnak, míg a szekszár-
diaknak egyelőre a szezonon kí-
vül maradnak a száraz edzések.

A bajnokság megy tovább, a 
Szekszárd JE februárban is ren-
dez egy-egy tornát a mini és 
szupermini korosztálynak, az 
előkészítős csapat pedig áprilisig 
szinte minden hétvégén jégre lép. 
A hazai mérkőzéseket egyelőre 
Dunaújvárosban játszva... 

 - fl -

Az előző évekhez hasonló-
an idén is megrendezésre 
kerül a szekszárdi városi 
amatőr jégkorong-bajnok-
ság. A sorozat – a csapatok 
gyors reagálásától függően 
– már januárban elindul-
na. A szervezők a nevezési 
díjat meccsenként 5000 Ft/
csapat összegben határoz-
ták meg.  A nevezés határ-
ideje: január 20. A www.
szekszardisport.hu oldalról 
letölthető nevezési lapokat 
a szekszardihoki@gmail.
com címre kell elküldeni. 
További információ: Kakas 
Krisztián (30/694-6841), 
Sandi Tamás (20/251-
0883) vagy Sáfrány Zsolt 
(20/252-4227).
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divattervező iparművész
Geisha Bride kollekciója

és festményeinek
bemutatója

Kiemelt
program:

(00090)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

(00084)

ÚJRA ITT A
FERGETEGES
MASZKABÁL!

(0
00

95
)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

Téli vásár a Tisza 
cipőboltban!

Női, fér� , gyermek 
csizmák, bakancsok 10%, 

Dobo női bokacipők és 
csizmák 50%

engedménnyel
január 19-től.

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség! (0

01
01

)

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

(00075)


