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KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2015. december 12-én 

(szombaton)
Szekszárd MJV Polgármesteri

Hivatala ZÁRVA tart,
az ügyfélfogadás szünetel.
Köszönjük megértésüket!

A TARTALOMBÓL:

Tiszta víz évtizedekre
Lezárult az elmúlt évek legna-
gyobb szekszárdi beruházása: a 
Duna-parton kialakított új víz-
bázisról hosszú évtizedekig ér-
kezhet tiszta, egészséges ivóvíz a 
megyeszékhelyre. Húsz kilomé-
ternyi csővezeték és új víztisztító 
telep épült, a régi kutakat pedig 
lezárták.  → 3. oldal

Élményt kínál a bérlet
A komolyzenét kedvelőknek 
kínál minőségi szórakozást a 
2015/16-os hangverseny évad-
ban az Augusz bérlet. A koncert-
sorozaton olyan kiváló művészek 
lépnek fel Szekszárdon, mint 
Vígh Andrea hárfa- és Szamosi 
Szabolcs orgonaművész, vagy a 
Budapesti Vonósok.  → 4. oldal

Osztották a pofonokat
Kiemelkedően szerepeltek a 
Szekszárdi Unio Box Team 
amatőr öklözői a közelmúltban 
megrendezett női országos baj-
nokságon. A tehetséges fiatal 
hölgyek még sokra vihetik, akár 
a válogatottságig is eljuthatnak 
– mondja róluk a tapasztalt 
edző, Gál Miklós.  → 14. oldal

Mikulás járt az óvodákban
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December 6., Miklós napja idén 
advent második vasárnapjára 
esik. Mire a gyerekek felébred-
nek, a nagyszakállú már kézbe-
sítette ajándékait – persze, csak 
annak, aki kitisztította a cipőjét…

Szekszárd óvodáiban már az előző 
napokban tiszteletét tette a Mi-
kulás, aki a gyerekdalok, versek 
viszonzásaként ajándékkal lepte 
meg a hozzá gyakran félénken, 

megilletődötten közelítő kicsiket. 
A Gyermeklánc óvodában – lévén 
három helyszínen zajlik a nevelői 
munka – három különböző napon 
érkezik a Mikulás: csütörtökön a 
Perczel utcai, pénteken a Szőlőhe-
gyi ovit kereste fel, míg a Kertváro-
si óvodába járó gyermekek hétfőn 
találkozhatnak majd vele. A Gyer-
meklánc óvodában ekkora időzítik 
az Oviváró programjait is, ahol az 
óvó nénik bábelőadása után a le-

endő ovisoknak is apró meglepe-
téssel kedveskedik a nagyszakállú.

A hétvégére remek programo-
kat kínál a Szekszárdi Advent is. 
A hivatalos megnyitót ugyan csak 
vasárnap kora este tartják a Béla 
király téren – ekkor gyúlnak ki a 
fények a város karácsonyfáján is 
–, de már délelőtt is remekül szó-
rakozhat a család a szalma-labirin-
tusban, vagy egészen a Garay térig 
szánkózhat a hó-fánkokon.     – fl –

Leendő ovisok találkoztak a Mikulással csütörtökön, a Perczel utcai óvodában
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Házhoz mennek az újrahasznosítható hulladékért
Egy pályázatnak köszönhető-
en a Cikói Hulladékgazdálko-
dási Társulást alkotó mind a 
száz településén elérhetővé 
válik a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés.

A témában tartott szerdai sajtótá-
jékoztatón Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere, a társulás elnöke 
rövid áttekintést adott a szervezet 
történetéről és a hulladékgazdál-
kodási rendszer működéséről, 
majd a sikeres pályázatról szólva 
elmondta: a házhoz menő sze-
lektív gyűjtés tárgyi feltételeinek 
megteremtését teszi lehetővé a 
most elnyert 1,6 milliárd forint. 
A 95 százalékban az Európai 
Uniótól érkező támogatás – és az 
ebből megvásárolt 11 hulladék-
gyűjtő autó, 83500 edényzet, 12 
darab konténer, 3 mobil tömörítő 
és 3 munkagép – biztosítja, hogy 
a társulás mind a 100 településén 
kiépítsék a – Szekszárdon már 
másfél éve működő – házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerét. 

A társulás területén szolgál-
tatók legnagyobbika, az Alisca 
Terra Nonprofit Kft. ügyveze-
tője, Artim Andrásné hang-
súlyozta: a hulladéklerakási 
járulék megjelenésével még 
inkább fontossá vált a Cikóra 
kerülő szemét mennyiségének 
csökkentése. Ezt a célt szolgálja 
az újrahasznosítható hulladék 
házhoz menő begyűjtése is. A 
szelektív gyűjtéshez az edényze-
tet minden háztartásnak térítés-
mentesen biztosítják, az Alisca 
Terra nem kevesebb, mint 51 
ezer darab, különböző méretű 
hulladékgyűjtő edényt helyez 
ki a szolgáltatási területén. Az 
ügyvezető szerint így nem csak 
kulturáltabb lesz a gyűjtés, de 
várhatóan növekszik is a sze-
lektív hulladék mennyisége. 
A statisztika már most beszé-
des: a korábbi gyűjtő szigetek 
használatával a teljes hulladék-
mennyiség 10 százaléka volt 
újrahasznosítható, míg ez az 
arány a házhoz menő rendszer 
bevezetése óta eltelt fél évben 

25 százalékig emelkedett. Az 
elszállítást egy új, 20 köbméte-
res, osztott rakterű, tömörítős 
gépjármű is segíti.

Artim Andrásné szerint a 
zöldhulladék elszállítására kü-
lönösen a városokban nagy 
az igény, ezért több mint 8000 
edényzetre pályáztak. Az Alisca 
Terra telephelyére korábban be-
szállított zöldhulladékból nagy 
mennyiségű, több száz tonnányi 
kész komposztanyag áll rendel-
kezésre, amely a hatósági enge-

délyek megérkezését követően 
díjmentesen áll majd a lakosság, 
a gazdálkodók rendelkezésé-
re. Az ügyvezető megjegyezte: 
tervben van az új hulladékgyűj-
tő edények vonalkóddal való 
ellátása rendszerének kiépítése 
is, amely az egyes edényzetek 
rendeltetésszerű használatának 
nyomon követése mellett az 
egyes háztartások által szelektí-
ven gyűjtött hulladék mennyisé-
gét is mérhetővé tenné.  

 – fl –

Tiszta víz a következő évszázadra
Egy hét éves történet végére 
került pont, amikor novem-
ber 19-én lezárult a megye-
székhely új vízbázisának 
kiépítését célzó projekt mű-
szaki átadása. Az utóbbi idő-
szak legnagyobb városi be-
ruházásának köszönhetően 
Szekszárd lakossága hosszú 
évtizedeken át egészséges, 
tiszta csapvizet fogyaszthat.

A „Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros hosszú távon egészséges 
ivóvízzel való ellátása” című 
KEOP-os pályázat hétfői záró 
rendezvényén Ács Rezső kö-
szönetet mondott minden 
közreműködőnek. „Hosszú, 
küzdelmes hónapok, évek áll-
nak a beruházásban résztve-
vők mögött, de az eredményes 
munkának hála ma már az új 
vízbázisról érkező tiszta víz-
zel koccinthatunk” – mondta 
Szekszárd polgármestere. Ács 
Rezső szerint a projektzáró 
jó alkalmat kínál a visszaem-
lékezésre: „az első jelek még 
1993-ban mutatkoztak, hogy 
Szekszárd ivóvízbázisait diklór- 
etilén szennyezés veszélyezteti. 
Bár a megyeszékhely polgárai 
mindvégig egészséges ivóvizet 
fogyaszthattak, a problémára 
hosszú távú, megnyugtató vá-
laszt adó megoldás keresése 
azonban csak 2008-ban, az új 
városvezetés regnálása idején 
kezdődött el” – idézte fel a pro-
jekt indulását a polgármester.

A hét év után most elkészült 
és üzembe állt új rendszer elő-
reláthatólag 80-100 éven át biz-

tosíthatja majd a tiszta ivóvizet 
mintegy 35 ezer szekszárdi la-
kosnak. A 6,3 milliárd forint 
összértékű beruházás nagyobb 
részét uniós pályázatból – a 
speciális tenderen idehaza csak 
Miskolc és Szekszárd indul-
hatott –, míg az 1,1 milliárdos 
önerőt a Belügyminisztéri-
um által biztosított EU Önerő 
Alapból fedezték, így a fejlesz-
tés a szekszárdiaknak egy fo-
rintjába sem került – emelte ki 
Ács Rezső. A város első embe-
re hangsúlyozta: a vízminőség 
mellett a szolgáltatás biztonsá-
gára is nagy hangsúlyt fektettek, 
ezért nem csak a víz tisztítását 
ózon-oxidációs eljárással végző 
modern berendezésből állítot-
tak üzembe mindjárt kettőt, de 
az ellátás zavartalansága miatt 
bizonyos helyeken – így az élő 

vizek és az autópályák alatt át-
vezető szakaszoknál – duplikál-
ták a csővezetékeket is.

A projektzárón Dzsogán Jó-
zsef projektmenedzser és Szűcs 
Tamás, a kivitelező Duna Asz-
falt Kft. területi vezetője előa-
dásaiból megtudhattuk, hogy 
a Fadd-Dombori közelében, 
a Duna jobb partján létesített 
nyolc kút táplálja a rendszert, 
amelyet az ERÖV Zrt. üzemel-
tet majd. A nyers víz egy több 
mint 9 km-es vezetéken jut el a 

bogyiszlói víztisztító üzembe, 
ahonnan a szennyeződésektől 
megtisztított ivóvíz egy újabb 
közel 10 km-es csőrendszeren 
fut be az ugyancsak felújított 
szekszárdi vízmű telepre. Az 
új vagy felújított műtárgyak és 
a csővezeték megépítése mel-
lett a projekt fontos eleme volt, 
hogy lezárták azt a korábbi 35 
kutat, amely előbb a lőtéri, majd 
a Sió-parti kúttelepről látta el a 
várost. 
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A katasztrófavédelem felkészült a télre
A napokban tartott sajtótájékoz-
tatót a Tolna Megyei Védelmi 
Bizottság, melyen dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott, a 
bizottság elnöke számolt be az 
elvégzett feladatokról, gyakor-
latokról, továbbképzésekről, 
ellenőrzésekről, továbbá a bi-
zottság munkacsoportjaival és 
a helyi védelmi bizottságokkal 
kapcsolatos feladatokról. 

Dr. Balázs Gábor tűzoltó 
ezredes, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, a bizottság kataszt-
rófavédelmi elnök-helyettese a 
2015. évi vis maior pályázatok-
ról, a szirénapróbák eredmé-
nyeiről, a katasztrófavédelmi 
gyakorlatokról és műveletek-
ről, az önkéntes és köteles pol-
gári védelmi szervezetek meg-
alakításának és felkészítésének 
helyzetéről, valamint a Tolna 
Megyei Tűzmegelőzési Bizott-

ság éves tevékenységéről adott 
tájékoztatást.

Az ülés kiemelt témája volt a 
rendkívüli téli időjárásra való 
felkészülés. A katasztrófavéde-
lem a saját személyi és techni-
kai állománya felkészítésén túl 
felmérte a rendszeres ellátást 
igénylő betegek, sőt a szülés 
előtt álló kismamák számát, 
lakhelyét is. Megtervezték a 
zsáktelepülések alapvető élel-
miszerekkel és gyógyszerek-
kel való ellátását, felmérték és 
pontosították a szükségellátási, 
melegedési, elhelyezési lehető-
ségeket a településen rekedtek 
ideiglenes elhelyezése és ellátá-
sa érdekében. A fentiek alapján 
elmondható, hogy a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság és helyi szervei felkészül-
tek a rendkívüli téli időjárási 
helyzetek esetén rájuk háruló 
feladatok ellátására.  SZV

Szekszárdiak mondták

Varga Virág Violetta
(kozmetikus, sminkes) – 27 éves
„A munkám során rendsze-
resen kapcsolatba kerülök 
a szekszárdi ivóvízzel, szá-
momra ezért is fontos, hogy 
folyamatosan jó minőségű 
csapvíz álljon rendelkezé-
sünkre otthon és az üzletünk-
ben egyaránt! Úgy érzem, az 
új vízbázissal ez teljes mérté-
kig biztosítottá válik!”

Muthné Eszék Viktória 
(háztartásbeli) – 38 éves
„Kisgyermekes anyukaként a 
csapvíz szerves része az életünk-
nek, ezért nagyon fontosnak tar-
tom egy biztonságos új vízbázis 
létesítését. Fontos számomra, 
hogy gyermekeimet óvjam a ká-
ros szennyeződésektől, ezért örü-
lök, hogy még a leendő unokáim 
is biztonságosan fogyaszthatják 
majd a szekszárdi ivóvizet.”

Új szolgálati autóval gazdago-
dott a Szőlő-Szem Mozgalom 
Civil Bűnmegelőzési Egyesület. 
A tanyavilágban előforduló bűn-
cselekmények visszaszorításában 
országosan is figyelemre méltó 
eredményeket produkáló szek-
szárdi mozgalom egy vadonatúj 
Suzuki Vitarát nyert el a Mező-
gazdaság és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium pályázatán. „Nagyon 
örülünk az új autónak, hisz a 
megfigyelő szolgálatot eddig a 

saját autóinkkal végeztük, s ezek-
kel a nehezebb terepeken nem 
is tudtunk közlekedni”– mondta 
Balogh László, az egyesület elnöke. 
A Suzuki már munkába is állt, így 
gyakran lehet majd találkozni vele a 
borvidék nehezebben járható útjain 
is. Mint megtudtuk, az új kocsival 
besegítenek a szociális ellátó mun-
kába is: a tanyavilágban élő rászo-
rultaknak kiviszik az összegyűjtött 
fát, vagy más olyan dolgot, amire az 
illetőnek szüksége van.  B. Gy.

Új autó segíti a bűnmegelőzést
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Biztonságban, a Belső Szobában

Hangulatváltozás, szoron-
gás, kezdődő depresszió. 
Korunk lelki eredetű beteg-
ségeire találhatnak gyógyírt 
mindazok, akik ellátogatnak 
a megyeszékhelyen egye-
dülálló pszichoterápiás ren-
delőbe, a Belső Szobába.

A rendelő munkatársa, a kli-
nikai szakpszichológus és 
pszichoterapeuta, Sörös Ildikó 
szerint az elnevezés oka ket-
tős: egyfelől a pszichoterápia 

sosem zajlik utcáról nyíló he-
lyiségben, sokkal inkább a ház 
egy belső, védett terében. A 
másik ok szimbolikus, hiszen a 
segítséget kérő személy rejtett, 
belső érzéseinek feltárása a cél. 
A Hunyadi utca 5. szám alatt 
található rendelőben jelenleg 
négy szakember dolgozik: fel-
nőtt páciensekkel Sörös Ildikó 
mellett Vida Krisztina klinikai 
szakpszichológus, és két klini-
kai gyermek-szakpszichológus, 
Mézes Janka és Várhegyi Linda, 
de a közeljövőben pszichiáter 
szakorvos kollégával is szeret-
nék megerősíteni a csapatot.

Ugyanezen a helyen mű-
ködik a Családi Tűzhely Ala-
pítvány, amely kimondottan 
családterápiával foglalkozik. 
A pszichológusok mellett itt 
dolgozik Borbandi Viktória 
családkonzulens, aki addikto-
lógiai problémákban is nagy 
tapasztalatokkal rendelkezik. 
Az alapítvány egyfajta kikép-
ző műhelyként is funkcionál, 
ahol a családterápiás képzésen 

résztvevő leendő szakemberek-
nek lehetőségük van gyakorlati 
tapasztalatokat szerezni. Miu-
tán forráshiányos területről 
van szó, így az alapítvány ado-
mányokból, 1%-os felajánlá-
sokból tartja fenn magát, így 
ezeket köszönettel fogadják a 
zavartalan munkavégzés érde-
kében. A kuratórium döntése 
alapján a rászorulóknak lehe-
tőségük van csökkentett óra-
díjjal is igénybe venni a Családi 
Tűzhely nyújtotta szolgáltatást.

A hosszú idő óta az egész-
ségügyben dolgozó Sörös 
Ildikó úgy látja, a pszicholó-
giai segítségnyújtásra nagyon 
kicsi a kapacitás, a jelentkező 
igény pedig egyre nő. Rá-
adásul a pszichológusi tevé-
kenységgel kapcsolatos hazai 
szabályozás elég joghézagos, 
sokan egyfajta kuruzslóként, 
képzettség nélkül művelik a 
szakmát. A Belső Szoba ezzel 
szemben célul tűzte ki, hogy 
teljesen átlátható hely legyen, 
ahol minden szakember ren-

delkezik a megfelelő kompe-
tenciákkal, amiről a referen-
ciákat az ügyfél kérésére be 
tudják mutatni. 

S hogy kiket várnak? Szo-
rongásos, hangulatváltozásos 
tüneteket produkáló, egyéni 
vagy családi krízishelyzetet 
átélő felnőtteket, gyerme-
keket, de lehetőség van szü-
lőkonzultációra, és család- 
vagy párterápiára is. Szükség 
esetén pszichodiagnosztikát 
is végeznek a terápia megala-
pozásához, amit szakorvos 
kérésére is elvégeznek. Nem 
csak terápiára, de alkalmi 
konzultációra is be lehet je-
lentkezni a www.belsoszoba.
hu internetes oldalon, ahol 
minden szakember elérhető-
sége megtalálható. A családte-
rápiával kapcsolatban további 
információkat az alapítvány 
honlapján (csaladituzhely.hu) 
kaphatnak, de a Belső Szoba 
megtalálható a facebook-on is.  
 (x)
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Kiváló koncertek az Augusz bérletben
Vígh Andrea hárfa-, Kovács 
Szilárd és Szamosi Szabolcs 
orgonaművész, a Budapesti 
Vonósok, valamint Sivák-Nya-
kas Orsolya énekművész és 
a Virtuózok ifjú tehetségei 
lépnek fel a Filharmónia Ma-
gyarország és a Babits Mihály 
Kulturális Központ közös kon-
certsorozatán, Szekszárdon.

A 2015/2016-os idényre szó-
ló, négyalkalmas Augusz bérlet 
előadásairól kedd délelőtt, az 
Agóra Művészetek Házában tar-
tottak sajtótájékoztatót Szamosi 
Szabolcs, a Filharmónia Ma-
gyarország NKft. ügyvezetője, 
Ács Rezső polgármester és Hal-
mai-Nagy Róbert, a kulturális 
központ igazgatója. A sorozatot 
Kovács Szilárd, a Pécsi Székes-
egyház orgonaművésze, valamint 
a Fischer Annie ösztöndíjas Si-
vák-Nyakas Orsolya Éva szoprán 
énekművész „Orgona és ének” 
című koncert nyitja december 18-
án – mondta el Szamosi Szabolcs. 

A Filharmónia Magyarország 
ügyvezetője hozzátette, a koncert 
hangulatában illeszkedik az ad-
venti és karácsonyi időszakhoz, 
s elhangzik majd például Mozart 
Exultate jubilate című műve is.

A Magyar Kultúra Napján, ja-
nuár 22-én lépnek fel az első ma-
gyarországi komolyzenei tehet-
ségkutató verseny felfedezettjei, a 
Virtuózok fiatal tehetségei, vagyis 
Csabay Zsuzsanna Virág (fuvola), 
Demeniv Mihály (harmonika), 
Rigó Ronald (zongora) és Sándor 

Zoltán (hegedű). Az Augusz bér-
let harmadik előadását március 
17-én tartják, ekkor a Liszt-díjas 
Vígh Andrea hárfaművész szó-
lóestjét hallgathatja meg a közön-
ség. A művész korábban olyan 
híres helyen is koncertezett már, 
mint a Carnegie Hall New York-
ban, de tartott már mesterkurzust 
a Brüsszeli Zeneakadémián is. A 
hárfaművész hangversenyén va-
lódi kikapcsolódásra találhatnak 
a zenekedvelők. A koncertsorozat 
zárásaként május 24-én, Szamosi 

Szabolcs, a Filharmónia ügyve-
zetője orgonaművészként is be-
mutatkozik a méltán világhírű 
Budapesti Vonósokkal tartandó 
közös koncertjén.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ számára kiemelten fon-
tos, hogy a jelentős művészeti 
értékeket, teljesítményeket is be-
mutassák Szekszárdon. A rendez-
vényeknek nemcsak teret adnak, 
de más módon is támogatják a 
Filharmónia Magyarország mun-
káját – mondta el Halmai Nagy 
Róbert, az intézmény igazgatója. 
Az Augusz Bérlet előadásain a 
szekszárdiak olyan művészekkel 
találkozhatnak, akikkel egyébként 
máshol erre nincs lehetőségük. 
A szekszárdi művészek számára 
pedig nagy élményt nyújthat az, 
ha világhírű művészekkel léphet-
nek fel – hangsúlyozta Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere, majd 
hozzátette: a koncertsorozatba a 
későbbiekben szeretnék bevonni 
a helyi művészeket és fiatal tehet-
ségeket is.  (forrás: kadarka.net)

Egy vagyont ért a szekszárdi Zsolnay-gyűjtemény
Az egyik patinás fővárosi 
aukciós cég őszi műtárgy 
árverésén kiemelt figyelem 
övezett egy szekszárdi ma-
gángyűjteményből kalapács 
alá kerülő közel 150 darabos 
Zsolnay porcelán kollekciót. 
A nem mindennapi sikerrel 
zárult aukcióról és a szekré-
nyek, fiókok mélyén rejtőző 
ritkaságokról Vékony Péter-
rel beszélgettünk.

Az immár két évtizede műke-
reskedelemmel foglalkozó szak-
ember szerint az általa árverésre 
vitt anyag értékén felül az auk-
ció előkészítésének köszönhe-
tő, hogy a gyűjtemény a vártnál 
többet, mintegy 20 millió forin-
tot hozott tulajdonosának.

– Szakmai tapaszta-
latomból adódóan 
tudom, miként kell 
menedzselni egy ár-
verésre vitt tárgyat, 
vagy kollekciót – 
mondja a Slim Risk Ha-
gyaték tulajdonosa. – Az 
aukciós cégtől nagy hír-
verést kapott az esemény: 
olyan patinás magazi-
nokban hirdették, mint 
a Forbes vagy a Playboy 
magyar kiadása, és egy 
teljes napot szántak 
a műtárgy árverésre, 
amelynek gerincét a 

szekszárdi Zsolnay-gyűjtemény 
adta. Mindezeknek köszön-

hetően a kollekció - az át-
lagos, 60 százalék körüli 

elkelési arány helyett 
– 85 százalékot telje-
sített. Több darabért 

is hevesen licitáltak a gyűj-
tők, s akadt olyan tétel is, 
amely a kikiáltási ár hat-
szorosáért kelt el. A pécsi 
dinasztia munkáit 1870-től 
1940-ig átfogó, historizáló, 
szecessziós és art deco da-
rabokat is tartalmazó gyűj-
temény legdrágább tétele 

– a műtárgy aukció sztár-
ja – egy kézzel formába 

préselt, fehércserép szecesszi-
ós lámpa volt (kis képünkön), 
amelynek fémből formált virág-
zó ágait egy fiatal leány alakja 
tartja. A savmaratott, márványo-
zott díszítésű talapzaton bronzos 
hatású eozinmázakkal festett, 
60 centiméteres műalkotás for-
matervét Apáti Abt Sándor ké-
szítette el 1900-ban. A valóban 
impozáns lámpa kikiáltási ára 
1.6 millió forint volt, s végül 2.4 
millióért kelt el. Azt gondolom, 
igazi sikertörténet ez a mai mű-
tárgypiacon – összegzett Vékony 
Péter, aki hozzátette: a szokásos 
tárcsaemelgetős licitálás helyett 
az aukciós cég tudatosan társa-

dalmi eseménnyé emelte az ár-
verést. A MOM Parkban meg-
tartott rendezvényen a somlói 
Kreinbacher Birtok borait és 
pezsgőit, valamint a szekszárdi 
A Kávé Háza kávékülönlegessé-
geit kóstolhatta a közönség.

Az ékszer, drágakő és mű-
tárgy becsüsi vizsgával ren-
delkező szakember nem isme-
retlen a szekszárdi műértők, 
műkedvelők között, hiszen ő 
volt az, aki 2009-ben magán-
gyűjteményekben fellelhető 
festményekből rendezett tárla-
tot a Művészetek Házában. A 
nagy érdeklődés kísérte kiállítá-
son olyan hazai festőnagyságok 
munkáit láthatta a közönség, 
mint Székely Bertalan, Rippl 
Rónai József vagy Kádár Béla, 
de egy Munkácsy alkotás is fel-
bukkant a több tíz millió forint-
ra becsült anyagban.

Vékony Péter elmondta, a 
hagyatékok kezelésével is fog-
lalkozó cégét többször keresik 
értékbecslés miatt – Szekszár-
don ez és a kiszállás is díjmen-
tes –, ám az esetek többségében 
a nagy becsben tartott „családi 
ezüst” középszerű, valós értéket 
alig képviselő holmi. - Előfordul 
ugyanakkor, hogy a szekrényte-
tőn, konyhafiók mélyén poroso-
dó régi tárgy különleges, egyedi, 
és egy (kisebb) vagyont ér.  

 – fl –
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Földárverés: a gazdák éltek a lehetőséggel
November 23-án megkez-
dődtek az állami földárve-
rések Tolna megyében is. A 
kormányhivatal Tormay Béla 
utcai épületében lezajlott ár-
verések tapasztalatokról dr. 
Horváth Kálmán megyei kor-
mánymegbízottat kérdeztük.
 
„A jogszabályok adta lehető-
ségek keretei között mindent 
megtettünk, hogy a gazdák mi-
nél felkészültebben jelenhesse-
nek meg az árverésen” – hang-
súlyozta dr. Horváth Kálmán, 
jelezve: a hivatal számtalan fó-
rumon biztosította a tájékozó-
dás lehetőségét.

– Akadtak-e adminisztratív 
hiányosságok a vásárlók tekin-
tetében?

– A földárverésen résztvevő 
kollégák tájékoztatása szerint a 
gazdák – illetve jogi képviselőik 
– túlnyomó részben teljesítették 
a jogszabályi előírásokat. Azon-
ban a leggondosabb felkészítés 
ellenére, a jogi képviselővel el-
járó gazdák közül akadt néhány, 
aki az eljárási szabályokat nem 
tartotta be, így végül ki kellett 
zárni az árverésből.

– Első körben 5892 hektáron, 
229 területet hirdettek meg Tolna 
megyében. Mekkora állami földte-
rületet sikerült most értékesíteni?

– Hetvenkét földterületet 
kínáltunk fel eladásra, ennek 
79 %-ára, 57 területre akadt 
vevő, amelyek együttes nagy-
sága 2130 hektár. A kikiáltási 
ár összesen 4.36 milliárd forint 
volt, míg a licit során kialakult 
vételár meghaladta a 4.66 mil-
liárd forintot. Az árveréseken 
kilencvennyolcan vettek részt, 
közülük jó néhányan több föld-
területet is vásároltak.

– A megmaradt állami in-
gatlanokat újra árverésre bo-
csátják?

– A most nem értékesített 
ingatlanok 2016 elején – vél-
hetőleg további ingatlanokkal 
együtt – kerülnek majd újból 
árverésre.

– Megyénkből mely települé-
sekről mutatkozott a legnagyobb 
érdeklődés az állami földek 
iránt?

– Eddig a szekszárdi és a 
tolnai járásban lévő földek 
kerültek árverezésre, s a lici-
tálók helybéli vagy környéken 
élő gazdák voltak. A termelők 
egyébként együttműködőek és 
kellően felkészültek voltak, az 
elárverezett ingatlanok számá-
ból pedig arra következtetünk, 
hogy a földdel foglalkozó em-
berek egyetértettek a kormány 
„Földet a magyar gazdáknak” 

programjával, és éltek is a le-
hetőséggel.

– Mekkora összegű volt a leg-
nagyobb ajánlat?

– Az év végéig meghirdetett 
földterületek közül már eladás-
ra került a legnagyobb terület. 
Ez egy közel 223 hektáros de-
csi szántó volt, amely kikiáltási 
áron, 616.75 millió Ft-ért talált 
vevőre. 

– Miként értékeli az eddigi 
szekszárdi földárveréseket?

– Összességében elmondható, 
hogy a kormányhivatal dolgo-
zói lelkiismeretesen felkészül-
tek a feladat végrehajtására, s 
ennek köszönhetően az árveré-
sek sikeresek. 
 Gyimóthy L.
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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. (01011)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Hullámfront technológiás
computeres szemvizsgálat!

(01006)

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ és 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

DECEMBER 9-én,
szerdán 08:00–14:00 óráig

(01022)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

• Törölközők, kötények
• Műszálas mosható téli paplanok: 

3.600 Ft
• Gyapjúval töltött téli paplanok: 

5.400 Ft
• 3 részes paplan garnitúra: 

5.900 Ftiroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

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

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01005)

•  December 6. (vasárnap) 17:00 
Béla király téri színpad

–  Szekszárdi Advent ünnepé-
lyes megnyitója. Köszöntőt 
mond: Ács Rezső SZMJV 
polgármestere.

–  Gyertyagyújtás és a tér dísz-
kivilágításának felkapcsolása.

–  Kling, Glökchen! Zenés kará-
csonyvárás a Magyarországi Né-
met Színház közreműködésével.

– Érkezik a Városi Mikulás
–  Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kin-

dergarten óvodásainak ad-
venti műsora

–  Egyházi köszöntőt mond: 
Bacsmai László esperes

–  Hófánk csúszda nyitás (a 
megnyitó napján ingyenes, 
a többi napokon 500 Ft/3 
csúszás)

•  December 8. (kedd) 15:00 óra  
Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum Könyvtára 

–  Liszt Ferenc Pedagógus Kó-
rus Karácsonyváró hang-
versenye. Programfelelős: 
Szendrey Sarolta.

•  December 9. (szerda) 
10:00–16:00 óra  
Wosinsky Mór Megyei  
Múzeum

–  Régi ésszel – gyermekkézzel 
kézműves sorozat.

–  Az adventi ünnepkörhöz és a 
„Megelevenedett képek. Egy 
kisváros a századfordulón” 
című kiállításhoz kapcsolódva 
magvas mézeskalács készítés, 
díszítés. Belépőjegy ára: 300 Ft 
(Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges!)Programfelelős: András-
né Marton Zsuzsa (WMMM, 
7100 Szekszárd, Szent István 
tér 26.; 74/316-222, 21-es mel-
lék; e-mail: anzsu@wmmm.hu)

•  December 10. (csütörtök) 
10:00–16:00 óra 
Irodalom Háza – Mészöly 
Miklós Emlékház és Babits 
Mihály Emlékház

–  A bánatos medve napja – Mé-
szöly Miklós „A bánatos medve” 
című meséjéhez kapcsolódva 
medvés mesék, mackó varrás. 
(Előzetes bejelentkezés szük-
séges!)  Programfelelős: Lovas 
Csilla (7100 Szekszárd, Babits 
Mihály u. 15.; 74/410-783, 
e-mail: lovascs@wmmm.hu) 

•  December 12. (szombat) 
17:00 óra 
Béla király téri színpad

–  Peter Srámek előadása 
 Peter Srámek először a szlo-
vák Szupersztárban szerepelt 
és négyszeres győztes volt. 
Aztán megismerte Zámbó 
Jimmy-t és máris megked-
velte a dalait, és a példaképe 
lett. Szlovákiában nagyon sok 
rajongója van, Peter már most 
egy kicsit megtanult magyarul 
is és jelentkezett a Rising Star-
ba. Bejutott a Top 12-be és 3. 
helyezést ért el. Jelenleg még 
versenyben van a TV2 Sztár-
ban Sztár show műsorában.

•  December 12. (szombat) 
15:00, 19:00 óra 
Babits Mihály Kulturális 
Központ, Színházterem

–  Bartina Karácsonyváró – A 
Bartina Néptánc Közhasznú 
Egyesület évzáró nagyműsora. 
Közreműködik az egyesület hét 
korcsoportja, a Csurgó zenekar 
Siklósi Krisztián vezetésével va-
lamint a Tarsoly zenekar Mar-
getán Máté vezetésével.
 Jegyár: 2000 Ft.  
Az egyesület működését se-
gítő támogató jegy 5000 Ft. 
 Művészeti vezető: Matókné 
Kapási Julianna.

A Szekszárdi Advent szabadtéri rendezvényei a Mentálhigiénés Műhely
szervezésében 2015. december 6-20-ig a Béla király téren naponta 17:00 órától

• December 6., vasárnap: 
A 230 éves jubileumát ünneplő 
Református templom kiállítása 
és szeretetvendégsége a Refor-
mátus Közösségi Házban „Ka-
rácsonyi Szívküldi  Szolgálat” 
(Szeretet üzenetek elhelyezése 
és átvétele a szeretetfalnál).
• December 7., hétfő:
– „Karácsonyi köszöntő:ver-
sen át a lélekig” – a Szekszárdi 
Garay János Általános Iskola és 
AMI Pedagógiai Intézet tanuló-
inak előadása.
– Adventi énekeket és verseket 
ad elő a Szekszárdi Dienes Va-
léria Általános Iskola. 

– „Nemzetközi Karácsony” a 
Magyarországi Német Színház 
társulata zenés összeállítása.
– „A Mikulás szánja” – Télapó 
műsor a Tücsök Zenés Színpad 
Gyermekcsoportjával.
– Mikulás járat 17:00 órától
• December 8., kedd:
– Táncos advent a Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdióval.
– Horvát karácsonyi dalok a 
dusnoki általános iskolásoktól.
– Az Iberican Táncegyüttes ad-
venti műsora. „Legyen ünnep!” – 
énekel Karácsonyiné Tusa Anikó 
és lánya Mészáros Rebeka.
– „A szeretet hangjai” A Tü-
csök Zenés Színpad szólistáinak  
műsora.
– Mikulás járat 17:00 órától
• December 9., szerda:
– A Szekszárdi Baka István Ál-
talános Iskola Grundcshule ka-
rácsonyi köszöntője.

– „Adventi hangulatban” a 
Szekszárdi Waldorf  Iskola ze-
nés műsora.
– Az „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes táncos karácsonya.
– A „Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány ad-
venti zenés-verses összeállítása.
– Karácsonyi mozgáspercek a 
FITT Fitnesszel.
• December 10., csütörtök:
– Karácsonyi köszöntő: Lélektől 
lélekig. Verses, zenés összeállí-
tás a „Csizmazia Alapítvány a 
Jövő Ígéretes Gyermekeiért” 
előadásában.
– „A télapó kesztyűje” és a „Jön 
a Mikulás” bábjátékokat bemu-
tatják a Városi Bölcsőde kis-
gyermeknevelői. 
– Adventi dalokat és székely 
népdalokat énekelnek Antalné 
Bíró Jolán és Bíró Vilmos.

– Karácsonyi verseket mond 
Nagy Károly.
– „Téli csodavilág” az I. Béla 
Zeneműhely (Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium) zenés műsora.
• December 11., péntek:
– Táncos adventi percek a 
Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdióval.
– „Gyermekek az Ünnepért” a 
Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
és TEGYESZ 1-3.sz. 
– Gyermekotthona lakóinak ad-
venti műsora.
• „Karácsonyi hangvarázs” Ko-
vács Gergő és Málinger Anita 
énekes szólisták előadásában.
– „A szeretet hangjai”A Tücsök 
Zenés Színpad szólistáinak 
műsora.
• December 12., szombat:
– „Karácsonyi Szívküldi  Szolgá-
lat” (Szeretet üzenetek elhelyezé-
se és átvétele a szeretetfalnál).

Kedves Olvasóink!

Mint azt múlt heti számunk-
ból megtudhatták, december 
elsejével változás történt a 
Szekszárdi Vasárnap csapa-
tában: az általam nagyra be-
csült főszerkesztőtől, a lapnak 
az elmúlt két esztendőben 
„fazont szabó” Mészáros Jó-
zseftől én vettem át a stafétát.

Nem először adatik meg 
számomra a lehetőség, hogy 
a tolnai megyeszékhely ön-
kormányzatának hetilapját 
szerkeszthetem, de azt ígérem, 
hogy nem rutinból végzem 
majd a dolgom. A leköszö-
nő főszerkesztő pontos képet 
vázolt a szekszárdi civil élet-
ről, hiszen az itt élők tényleg 
magukénak érzik városukat, 
aktívak a közéletben és rend-
szeresen véleményt is formál-
nak Garay és Babits szülővá-
rosának ügyes-bajos dolgairól.

Ezekre a véleményekre is 
számítok, amikor – persze 
nem egyik hétről a másikra – 
a lap megújításán dolgozom 
majd kollégáimmal. Igyek-
szünk olvasmányos, érdekes 
és lehetőleg minden korosz-
tályt megszólító tartalommal 
megtölteni a város hetilapját, 
amelyet reményeim szerint 
ismét kedvvel forgatnak 
majd a szekszárdiak.

 Fekete László
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Disznótorossal köszönték meg a támogatást
 A hétvégén immár nyolcadik 
alkalommal tartott disznó-
vágást az Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör, 
amelynek esti vacsorájára 
zsúfolásig megtelt a Szent 
István Ház Nagyterme.

Az „áldozat” szerepét ezúttal 
is egy igazán méretes, 160 ki-
lós sertés töltötte be, aminek 
a feldolgozásában, az orjale-
vesből, töltött káposztából és 
hurka-kolbászból álló menüsor 
elkészítésében kéttucatnyian 
vettek részt. 

Jelzésértékű, hogy Horváth 
István országgyűlési képvise-
lő, dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott, Ács Rezső 
polgármester és dr. Haag Éva 
alpolgármester, valamint az ön-
kormányzati képviselők, illetve 
egyházi személyiségek – így 
Mayer Mihály püspök, Bacs-
mai László esperes plébános és 
Balázsi Zoltán ny. református 
lelkész – is részt vettek a disz-

nótoros vacsorán. Az estet ez 
alkalommal is megtisztelte je-
lenlétével dr. Csötönyi Sándor, 
a Magyar Ökölvívó Szövetség 
elnöke, a társaskör egyik fő tá-

mogatója. Mindez a megyeszék-
hely egyik meghatározó, sokrétű 
tevékenységet folytató, csaknem 
háromszáz tagot számláló civil 
szervezetének elismerése is.

A társaskör ezzel a vacsorával 
köszöni meg tagjainak az egész 
éves önkéntes munkát, amelyre 
persze továbbra is számítanak, hi-
szen az újvárosiaknál ez a műkö-
dés mozgatórúgója. A szervezet 
vezetése e tradicionális disznó-
torral köszönni meg a segítsé-
get mindazon szervezeteknek 
és magánszemélyeknek is, akik 
anyagilag segítették vagy termé-
szetbeni támogatást nyújtottak a 
folyamatos működéshez. Ezeknek 
köszönhetően ugyanis az idén 
sem maradtak el az ismeretter-
jesztő előadások, az ünnepekhez 
kapcsolódó saját rendezvények, 
vagy éppen az egészségügyi nap 
– tudtuk meg Horváthné Edittől, 
a szervezet elnökhelyettesétől.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör megtartja 
szokásos decemberi program-
jait (karácsonyi ünnepségek, 
János napi borszentelés), majd 
tisztújító közgyűléssel indítja az 
újesztendőt. 

 B. Gy.
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Szívpárnákat is készítenek a jubiláló foltvarrók
Tizenöt éve tevékenykedik 
városunkban a Szekszárd-
környéki Foltvarró Egyesület, 
amely számos nívós rendez-
vényt és egyedi textil remek-
művet tudhat magáénak.
 
A különleges kézműves mun-
kát végző csoport – amely az 
1996-ban Molnár Jánosné által 
létrehozott Mozaik Foltvarró 
Szakkörből nőtte ki magát az 
ezredfordulóra – december 
elsején tartotta hagyományos 
adventi tárlatnyitóját. A Babits 
Mihály Kulturális Központ 
márványtermében december 
15-ig közel harminc alkotó 
majd száz munkájában gyö-
nyörködhetnek a látogatók. A 
tárlaton a fali képektől a kisebb 
használati tárgyakon, takaró-
kon, táskákon, párnákon ke-
resztül sokféle remekmű meg-
csodálható. Külön karácsonyi 
sarok is van, ahol asztalterítők, 
karácsonyfadíszek tárulnak 
a kíváncsi szemek elé, míg a 

gyereksarokban kifejezetten a 
legkisebb korosztály számára 
készített falvédők, szövetképek 
kaptak helyet – tudtuk meg 
Acélosné Solymár Magdolnától. 
Az egyesület vezetője szerint 
egyik legnagyobb problémájuk 
a fiatalítás. Azt tapasztalják, ha 
a fiatalok el is végzik a tanfolya-
mot, közösségbe már nem jár-
nak, hiszen sok a dolguk, erre 
már nem jut idő.

Az adventi műsorban – 
melyben a csoport tagjai idén 
kiléptek komfortzónájukból, 
és formabontó műsorukban 
bemutatták a foltvarró életet 
– dr. Bocskai Tünde, az OVSZ 
szekszárdi területi vérellátó ál-
lomásvezető főorvosa – a véra-
dás fontosság mellett – beszélt 
többek között egy amerikai 
kezdeményezésről is, ahol szí-
vpárnákat varrnak a mellmű-
téten átesett asszonyoknak. Az 
akcióhoz négy éve a Szekszárd- 
környéki Foltvarró Egyesület 
is csatlakozott, s tagjai azóta is 

szorgalmasan varrják a folt-cso-
dákat a műtét után lábadozók-
nak. „Ezek a tárgyak a betegek 
komfortérzetét, sebgyógyulását 
is segítik” – jegyezte meg az 
egyesület elnöke, aki a szűrő-
vizsgálatok fontosságát hang-
súlyozta.

S, hogy mit üzen a fiatalság 
számára a foltvarrással? Nos, 
legfőképpen azt, hogy a kéz-
művesség mind mentálisan, 

mind ízlésformáló hatását te-
kintve értékteremtő tevékeny-
ség. Az egyesület szeretne a 
gyermekek közé is kilépni, 
akik manapság csupán a gyors 
sikerélményt kínáló kézműves 
tevékenységeket kedvelik. Ve-
lük azt szeretnék megértetni, 
hogy a foltvarrásra ugyan időt 
kell áldozni, de a végeredmény 
megéri a türelmet. 

 Gyimóthy L.
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AGÓRA MOZI
December 7–9. 19:00
KÉMEK HÍDJA
Színes szinkronizált amerikai 
dráma. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 142 perc.

December 7–9. 17:00 és
december 11–13. 15:00
DÍNÓ TESÓ 3D
Színes szinkronizált amerikai 
animációs-kalandfilm. Hossz: 
100 perc.

December 10–13. 17:00
SZEMEKBE ZÁRT TITKOK
Színes szinkron+feliratos 
amerikai fantasztikus thriller. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 111 perc.

December 10–13. 17:00
KRAMPUSZ
Színes szinkronizált amerikai 
horror film. Korhatár:16 éven 
felülieknek! Hossz: 96 perc.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
November 29-ei rejtvényünk megfejtése: Lőrincze Lajos, Édes anyanyelvünk

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
December 10. (csütörtök) 10:00 
– Színházterem
Óvodás bérlet II. előadás: Fésűs 
Éva: Kíváncsi királykisasszony.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.

December 10. (csütörtök) 14:30 
– Színházterem
Kisiskolás PLUSZ bérlet II. előa-
dás: Fésűs Éva: Kíváncsi király-
kisasszony. Jegyek korlátozott 
számban kaphatók 1000 Ft-os 
áron. 

 
December 11. (péntek) 17:00 
– Művészetek Háza

Fiatalok Fiataloknak – Farkas 
Kata és Kéry Tamás hegedű- 
zongora kamarahangversenye

A fiatal korosztályt (12-25 
évesek) megcélzó koncert mű-
sorát Bach születésének 330. és 
Bartók halálának 70. évforduló-
ja teszi különösen időszerűvé. A 
hangversenyprogramot Schu-
mann d-moll, hegedű-zongora 
szonátája színesíti, képviselve 
a romantikus zenei korszakot. 
Jegyárak: 1500, nyugdíjas 1100 
Ft. A koncertre a diákoknak a 
belépés díjtalan!

 
December 13. (vasárnap) 
9:00–13:00 – Rendezvényterem
Karácsonyi Kincsesház – Csa-
ládi Matiné sorozat. Hagyo-
mányos karácsonyi játszóhá-
zunkba idén is vidám, ünnepi 
hangulattal, mézeskalács illat-
tal várjuk a kisgyermekes csa-
ládokat. A kézműves foglalko-
zásokon karácsonyi díszeket és 
ajándékok készíthetnek szak-
emberek segítségével a gyere-
kek papírból, gyöngyből, text-
ilből, méhviaszból, szalmából, 
gyékényből és csuhéból. 11 
órakor a sióagárdi Fecske Báb-
csoport bábelőadását láthatja a 
közönség. Lesz mézeskalácssü-
tés – és díszítés, hajfonás, ba-
bajátszó. Minden gyermeknek 
a belépőjegy mellé tombola 
jegyet adunk ajándékba! 

Belépődíj: 890 Ft/fő.
 

December 17. (csütörtök) 19:00 
– Rendezvényterem
Pódium bérlet I. előadás: Eper-
jes Károly: Az igazat mondd, ne 
csak a valódit – zenés, rendha-
gyó irodalmi est a XX. század Is-
tenkereső költőitől (Ady, Babits, 
József Attila, Pilinszky) Eperjes 
Károly, Kossuth-díjas színmű-
vész tolmácsolásában. Gordon-

kán közreműködik: Négyessy 
Katalin. A három előadásból 
álló bérlet ára 5300 Ft, jegyár: 
2000 Ft.

 
December 19. (szombat) 10:00
– Színházterem
Hamupipőke – a Duna Művé-
szegyüttes táncszínházi produk-
ciója.

A Grimm testvérek egyik leg-
ismertebb története rendkívül 
alkalmas a tánccal, a zenével való 
megjelenítésre, a táncos-zenés 
forma pedig kifejezően közvetíti 
az abban rejlő érzelmeket, emberi 
értékeket. A Duna Művészegyüt-
tes az európai népek táncaiból, 
valamint az azokat kiegészítő 
kortárs technikákból merít, s 
így hoz létre a gyerekek számára 
érthető és élvezhető, látványos 
és derűs, ugyanakkor tanulságos 
előadást. A Ghymes együttes 
zenéjére Juhász Zsolt és Maros 
Anna készített koreográfiákat, a 
koreográfus-rendező Mucsi Já-
nos. Jegyárak: 1300, 1400, 1500 Ft.

December 19. (szombat) 
08:00–12:00 
Placc- Ifjúsági Közösségi tér
Babits Bazárium
Helyi termelői- és zsibvásár. A 
Babits Bazáriumon a kiváló ter-
méket előállító őstermelők kínál-
ják portékájukat, mellettük pedig 
olyan bolhapiac működik, ahol 
magánszemélyek értékesíthetik a 
feleslegessé vált dolgaikat. A zsi-
bvásáron a helypénz befizetése 
után bárki szabadon kereskedhet: 
eladhatja, vagy cserélheti áruit. A 
vásár 13:00-16:00 óráig tart, az 
árusok 12:00 órától foglalhatják 
el helyüket. Az árusító helyek 
kiváltásához előzetes regisztráció 
nem szükséges, az asztalok bér-
lése a helyszínen történik. Stand 
bérlet: 1000 Ft / asztal.

December 21. (hétfő) 19:00
– Rendezvényterem
Karácsonyi álom 
Adventi, karácsonyi gálaműsor 
a Pesti Operett Társulata előa-
dásában, melyben a hagyomá-
nyos dalok – a Csendes éj, Ave 
Maria – mellett az opera- és 
musical irodalom legnépsze-
rűbb dalai is felcsendülnek 
operaházi művészek részvé-
telével. Fellépők: Udvarhelyi 
Boglárka és Kiss Tivadar ének-
művészek, Korényi Judit zon-
goraművész, Demeter László 
fuvolaművész. Jegyár: 2000 Ft.

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 polgármesterA Szekszárdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 

97. §-a alapján
2015. december 8-án (kedden) 

09:30 órakor tartja a 
2015. évi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás helye:
Babits Mihály Kulturális 
Központ – Palánk terem 

(Szekszárd, Szent István tér 10.)
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő- 
testülete minden érdeklődő 

ifj. Kovács György s.k.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

Látássérültek karácsonya
Karácsony közeledtével a rossz szociális körülmények között 

élő látássérült sorstársaik és családtagjaik segítésén fáradozik a 
vakok és gyengénlátók megyei szervezete. A szeretet ünnepére 

készülődve várják a felajánlásokat, hogy minden rászoruló látás-
sérült ember részére karácsonyi csomagot tudjanak biztosítani. 
Szívesen fogadnak konzerveket, tésztaféléket, rizst, cukrot, lisz-
tet, szaloncukrot és egyéb tartós élelmiszereket, ezen kívül meleg 
ruhákat, takarókat. A felajánlásokat a Vakok és Gyengénlátók 

Tolna Megyei Egyesülete címére (Szekszárdon, Hunyadi u.4., tel.: 
06/74-512-355 ) várják, de anyagi segítséget is szívesen fogadnak 

a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 71900058-
10004074-es számlaszámra. Előre is köszönik a segítséget!

EVANGÉLIUM

Szent Miklós ünnepén
Advent második vasárnapján 
Szent Miklós püspökre is emlé-
kezünk. Szent Miklós emlékéből 
nem szabad csupán jópofa gyer-
mekünnepet csinálni, hiszen 
életének nemcsak a gyermekek 
számára van üzenete, hanem 
a felnőtteknek is. Szent Miklós 
ünnepén tehát nem csak a gyer-
mekeknek, hanem a felnőtteknek 
is ki kellene rakniuk a cipőjüket 
– mert ez jót tesz a lelküknek.

A cipőt üresen kell kitenni! Ez 
várakozást jelent, hiszen kívül-
ről, Isten emberétől kerül bele az 
ajándék. Végső soron az egész 
életünk egy „várakozó cipő”. A 

boldogságért sokat lehet gürcölni, 
de végső soron Istenünk ajándéka 
az. Kell az erőfeszítés, az ész ter-
vezése, az állhatatos munka, de a 
boldogság ajándék. Istentől kerül 
bele a cipőmbe. Az életünk folya-
mán mindent meg kell tennünk, 
ami rajtunk múlik – ki kell ten-
ni a cipőt –, de a beteljesedés, a 
boldogság önmagamon kívülről 
érkezik. Minden üres cipő arra 
figyelmeztet: az ember nem elég 
önmagának, a teljességet önerő-
ből nem képes elérni. Ez nem más, 
mint az alázat, alapvető szegény-
ségünk beismerése. Tegyük hát 
ki a cipőnket, még ha felnőttek is 

vagyunk, s ahogy idősödünk, újra 
és újra tegyük ki a cipőnket, újra 
és újra üresen! Istenünk nem tud 
adni, a Mikulás nem tud édességet 
hozni, ha tele a cipőnk.

Mikulás ünnepén Isten embe-
rét, Szent Miklós püspököt várjuk. 
Miklós olyan ember volt, hogy a 
világ nem feledheti. Csinálhatunk 
belőle északi télapót, mesehőst, de 
nincs még egy ilyen szent, aki eny-
nyire szíven ütötte volna a világot. 
Minden családba el kell jutnia 
Szent Miklós emlékének: felidézni 
tetteit, életét, jóságát. Nemcsak a 
gyermekek világához volt és van 
köze, hanem a felnőttekéhez is. 
Példát adott szeretetből, igazsá-
gosságból, jóságból és irgalomból, 

mert Isten embere volt. Felnőtt-
ként tegyük ki a cipőnket és vár-
juk Isten emberét, akiben győzött a 
szeretet, győzött a jóság. Milyen jó 
egy ilyen jóságos emberen keresz-
tül elképzelni, hogy milyen lehet az 
Isten szeretete, jósága és irgalma. 
Ha egy ember tudott ilyen jósá-
gos, önzetlen, vidám, mélyhitű és 
bölcs lenni, akkor vajon Isten nem 
százszorosan ilyen! Milyen fon-
tos lenne, hogy rajtunk keresztül, 
rajtam, embertársamon, szülőn, 
munkatárson, főnökön keresztül 
megtapasztalhatnánk: hogy ebben 
a világban, ha egy ember ilyen jó 
tud lenni, vajon az Istene, az indí-
téka milyen jó lehet?

 Vida Zsolt káplán

Műanyag
ajtó-ablak

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

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

Az akció 2015. december 1-31-ig tart.
(01007)

Ünnep: 230 éves
a református templom
A Szekszárdi Református 

Egyházközség 
első két temploma leégett. 

A jelenlegi kőépületet 
230 évvel ezelőtt, 

december 4-én avatták fel. 
Erre emlékeznek 

december 6-án, vasárnap 
egész napos ünnepséggel, 

melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!
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7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu (0
10

20
)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap december 7-től december 12-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! (01008)

december 7. december 8. december 9. december 10. december 11. december 12.

„A”

Lencsegulyás Burgonyaleves Májgaluska 
leves

Paradicsom 
leves Sertésraguleves Marhahúsleves

Nutellás 
gombóc

Sült tarja, röszti,
gombamártás

Zöldborsófő-
zelék,

sertés sült

Stefánia vagdalt, 
főtt burgonya, 

párolt
vöröskáposzta

Túróval töltött 
zsemle,

vaníliasodó
Tarhonyáshús,

savanyúság

„B”

Vegyes
zöldségleves Burgonyaleves Májgaluska 

leves
Paradicsom 

leves Karalábéleves –

Spagetti 
carbonara

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Rántott 
brokkoli,

párolt barnarizs,
tartármártás

Sült csirke-
comb,
tavaszi

tésztasaláta

Natúr csir-
kemell,

párolt rizs,
fokhagyma-

mártás

–

„C”

Vegyes
zöldségleves Burgonyaleves Májgaluska 

leves
Paradicsom 

leves Karalábéleves Marhahúsleves

Budapest ragu,
párolt rizs

Erdélyi rakott 
káposzta

Pulykapaprikás,
galuska,

vitaminsaláta

Rántott hal,
burgonyapüré,

savanyúság

Zúzapörkölt,
tészta, sava-

nyúság

Meggymártás,
főtt hús,

pirított dara

(01016)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Telefon: 74/319-593

Nyitva tartás: H-P. 8-16 óráig
Ezüstvasárnap december 13. 8–12 óráig
Aranyvasárnap december 20. 8–12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Karácsonyi akció!

cipők, csizmák, mamuszok
30% kedvezménnyel

,

2015. DECEMBER 6. (VASÁRNAP) 16:30 ÓRA

MIKULÁS – FUTÁS

Nagyon várjuk a mikulás, 

rénszarvas és krampusz 

jelmezben futókat! 

A Béla király téren

1 kör a télapóval

plusz
1 kör a télapó

kedvéért, aki kellően 

kipirosodott

ajándékot kap.

GONDOLJON
IDŐBEN

A KARÁCSONYRA!

• ágynemű garnitúrák,
• paplanok, párnák,

• asztalterítők,
• fehérneműk,

• papucsok,
• munkaruhák

széles választékban.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.
KT-Dinamic Nonprofi t Kft .

Reahabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 06–30/289–71–84

Nyitva tartás: H-P. 08:00–17:00
(01013)

MAGYAR TERMÉK:

Asztalterítők méretre
varrására megrendelést

felveszünk!

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

(01015)

Ügyfélszolgálatunk:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Telefon: 74/510 295 • E-mail: eip@tolnamegye.hu
www.facebook.com/edtolna
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Mi a Europe Direct?
A Europe Direct Tájékoztató 
Központ az Európai Bizottság 
nemezközi, több mint 500 tag-
ból álló kommunikációs hálóza-
tának tagja. Szolgáltató irodánk 
feladata, hogy helyi közvetítő 
szerepet töltsön be az Európai 
Unió intézményei és állampol-
gárai között. Tájékoztatást és 
tanácsot adunk az Európai Unió 
szakpolitikáival kapcsolatban, 
eljuttatjuk az Európai Unió in-
tézményeinek helyi és regioná-
lis érdekeltségű információit az 
állampolgároknak.

Irodánkban a hét minden napján 
ügyfélszolgálat működik. Kérdé-
seikkel személyesen, telefonon 
vagy e-mailben fordulhatnak 
hozzánk. A lakosság tájékozta-
tását az olvasótermi szolgáltatás 
mellett számos, ingyenesen elvi-

hető magyar vagy idegen nyelvű 
kiadvány is szolgálja. 
Az iroda lakossági és szakmai 
fórumok, kiállítások, vetélkedők 
szervezésével, városi és megyei 
rendezvényeken, falunapokon, 
konferenciákon információs 
standok felállításával törekszik a 
széles közönséghez eljuttatni az 
EU-val kapcsolatos ismereteket. 
Az ifjúság tájékoztatása, melyre 
különös gondot fordítunk, EU-s 
vetélkedők, EU-tanórák, játékos 
EU-s foglalkozások formájában 
valósul meg.

Második lett a Garay az anyanyelvi versenyen
A korábbi évekhez hasonlóan 
a 2015/2016-os tanév őszén is a 
Garay János Gimnázium rendez-
te meg a Lázár Ervin országos 
anyanyelvi versenyt középisko-
lás diákok számára. Idén a Pécsi 
Tudományegyetem Pedagógus-
képző Karával együttműködve 
hirdették meg az „Élő hagyomá-
nyok” mottó jegyében, s ehhez 
igazítva állították össze mindkét 
forduló feladatait. A döntőt no-
vember 10-én tartották Szekszár-
don, a gimnázium dísztermében.

A versenyzők egyik feladata az 
volt, hogy a Karinthy Frigyes ver-
séből megírt szövegkönyvük alap-
ján állítsanak színpadra egy kb. 4 
perces jelenetet, amelyet különbö-
ző effektekkel is színesíthettek. E 
feladat megoldásánál jól megmu-
tatkozott a diákok kreativitása, öt-
letgazdagsága, humora. A színpadi 
előadás mellett játékos és gondol-
kodtató anyanyelvi feladatokat 

oldottak meg a versenyzők. Ezek 
között külön hangsúlyt helyeztek 
a szólásokon és közmondásokon, 
illetve az alkotó nyelvhasználaton 
alapuló feladatokra. A verseny 
ugyanis tisztelgés is volt egyben 
O. Nagy Gábor nyelvész, közmon-
dáskutató szellemi hagyatéka előtt, 
aki 2015-ben ünnepelné századik 
születésnapját.

A döntőben végül a fővárosi 
Madách Imre Gimnázium dia-
dalmaskodott, megelőzve a há-
zigazda Szekszárdi Garay János 
Gimnázium és a győri Veres Péter 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola csapatát. A ver-
senyt az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő segítette a Nem-
zeti Tehetség Program keretében, a 
rendezést az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége, a Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Szekszárd város önkormányzata és 
az Alisca Terra Kft. támogatta.



14 152015. december 6. 2015. december 6.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
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Fiatal hölgyek – nagy pofonok
A várakozáson felül szere-
peltek a Szekszárdi Unio Box 
Team sportolói a két hete 
megrendezett amatőr női 
ökölvívó országos bajnoksá-
gon, ahol két aranyat és egy 
bronzérmet szereztek.

Mint arról múlt heti számunk-
ban már hírt adtunk, Gál Mik-
lós edző tanítványai közül az 
ifjúsági korosztályban Bogárdi 
Barbara (64 kg) és Bencze Esz-
ter (+81 kg) is a bajnoki címet 
szerzett. Előbbi technikai KO-
val, utóbbi 2:1-es pontozással 
múlta felül döntőbeli ellenfe-
lét. A felnőttek 57 kg-os súly-
csoportjában induló Nyerges 
Enikő a fináléba jutásért szen-
vedett vereséget, így harmadik-
ként zárt. Kíváncsiak voltunk a 
műhelyre, ahol ezek a tehetsé-
ges öklöző hölgyek hétről hétre 
keményen edzenek.

Hétköznap este telt ház fo-
gadott a városi sportcsarnok 
ökölvívó edzőtermében, az 
Unio Box Team sportolói min-
den négyzetmétert kihasználva 
tréningeztek – a levegő hamar 
elhasználódott. A profik Ha-
lász Gábor irányítása mellett, 
az amatőrök Gál Miklós inst-
rukciói alapján kesztyűztek, 
zsákoltak. Miki bácsi – a ru-
tinos tréner a 69. évében jár – 
pattogósan adja a feladatokat, s 
miközben a felnőtt bunyósok-

kal évődik, a klub tehetségeit 
„kínozza”. Szerencsére van be-
lőlük elég, hiszen Bogárdi Bar-
bara és Mónika, Bencze Eszter, 
vagy Nyerges Enikő és Tiringer 
Enikő mellett ott püföli a zsákot 
a 11 esztendős Németh Peti, és 
a nála csak egy évvel idősebb 
Bücs Karcsi is. Gál Miklós, aki 
kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal 1975 óta edzősködik, és 
két esztendeje felel a szekszárdi 
klub amatőr bokszolóinak fel-
készítéséért keményen megiz-
zasztja a lányokat. A friss orszá-
gos bajnok Bogárdi Barbarával 
a kombinációkat gyakorolja, 
addig űzi-hajtja a 64 kg-os súly-
csoportban aranyérmet szerzett 
lányt, míg az csukló-fájdalmai 
miatt fel nem adja a „küzdel-
met”. Leveszi a kesztyűt, de az 
edzést nem hagyja abba: rózsa-

szín bandázsba csavart kezeibe 
egy rózsaszín ugrókötelet vesz 
– hiszen bár a ringben nagy 
pofonokat oszt, azért ő mégis 
csak egy fiatal hölgy. Barbara 
amúgy jövőre is az ifik között 
versenyez, így ha töretlen lesz a 

fejlődése, edzője szerint a válo-
gatottságig viheti.

Oda készül a +81 kg-osok 
között – kellemes meglepetésre 
– bajnoki aranyat szerző Bencze 
Eszter is, aki némi megfázással 
bajlódik ugyan, de a tréninget 
nem hagyná ki. Csak, ha a ta-
nulmányok azt megkövetelik, 
hiszen ő és Barbara is idén 
végez a középiskolában, így a 
heti öt edzésből nekik most 
mindössze hármon kötelező a 
megjelenés. A versenyek előtt 
Gál Miklós még szombaton is 
megizzasztja tanítványait, ám 
az idény végén egy kicsi pihenő 
belefér. A téli alapozást köve-
tően aztán tavasszal újra indul 
a „verkli”, és a mohácsi Busó 
Kupa nemzetközi viadalon már 
megmutathatják, hol tartanak a 
felkészülésben.   – fl –

SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ. A Szekszárd 
Asztalitenisz Club és a megyei 
asztalitenisz szövetség december 
6-án, vasárnap 9 órától a városi 
sportcsarnok Sáth Sándor aszta-
litenisz termében rendezi meg a 
hagyományos Mikulás-kupát, 
amelyen Szekszárd város és a 
megye alsó- és felső tagozatos 
általános iskolai tanulói részére 
biztosítanak versenyzési lehető-
séget. A TMASZ december 12-
én rendezi meg a 2015. évi férfi 
Top 12 bajnokságot. A megye 
legjobb férfi játékosai között a 
SZAC csapatából Németh Károly 

és Bartal Gergő István ragadnak 
ütőt a DVMSE csarnokában.
ATLÉTIKA. A mezei futó Magyar 
Liga harmadik fordulóját ren-
dezték advent első vasárnapján 
Sötétvölgyben. A Sportélmény 
Alapítvány által szervezett viada-
lon – amelyen a 11 és 13 évesek 
mezőnyével együtt összesen 222 
induló állt rajthoz – az AC Szek-
szárd két atlétája is győzni tudott. 
A legifjabb fiúk 600 méteres ve-
télkedésében Felkl Benjámin, 
míg az ifjúságiak futamában a 
hosszú hajrát kivágó Szemerei 
Levente ért elsőként célba.

KÉZILABDA. Magabiztos si-
kerének köszönhetően két 
fordulóval a vége előtt már 
matematikailag is őszi bajnok 
a Szekszárdi FGKC NB I/B-s 
női kézilabda csapata. Tabajdi 
Ferenc gárdája a sok hibával 
tarkított első negyedóra után 
átgázolt a sereghajtó VKLSE 
Győr együttesén (13-41). A 
Fekete Gólyáktól ezúttal We-
igel (9) és az egyaránt 7 gólt 
jegyző Fauszt, Gulya és Reisch 
volt leginkább elemében. 
TEREMFOCI. A Szekszárdi 
UFC utánpótlás szakosztálya 

december 5-én, szombaton 9 
órától rendezi meg az 5. Mi-
kulás Kupa gyermek teremfoci 
tornát a városi sportcsarnok-
ban. A 2004. január 1. után 
született játékosokat felvo-
nultató tornán pályára lép 
Ferencvárosi TC két csapata, 
a Pécsi MFC, a Paksi FC, a 
Kaposvári Rákóczi BFLA és 
a házigazda Szekszárdi UFC 
utánpótlás együttese, míg a 
kupát a szerb FK Zenta és a 
horvát Krpan & Babic Aka-
démia gárdájának részvétele 
emeli nemzetközi rangra.
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ÁCS REZSŐ polgármester
December 7-én, hétfőn 14-16 órá-
ig, 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

Integrálhatóak-e a migránsok Európába?
Képesek-e alkalmazkodni a 
bevándorlók a keresztény eu-
rópai értékrendhez? A válasz 
az elmúlt fél év során látottak, 
hallottak alapján talán min-
denki számára egyértelművé 
vált. Megerősítésként dr. Ko-
bolka István ezredes, migráci-
ókutató, egykori operatív tiszt 
szolgált információkkal a PTE 
KPVK Illyés Gyula Szakkollé-
giuma által rendezett előadá-
son, december elsején.

Kobolka, aki közel 30 éven át a 
katonai titkosszolgálat munka-
társaként sok mindent tapasz-
talt külföldön, aláhúzta: azok 
a migránsok, akiket a liberális 
Európa most befogadni készül, 
totálisan eltérő kultúrával ren-
delkeznek, mint az itt élő népek. 
Ahogy fogalmazott: „az iszlám 
nem csupán vallás, hanem élet-
felfogás is, amely teljesen eltér 
a keresztény kultúrkörtől, ezért 
az ilyen közösségeket – néhány 
kivételtől eltekintve – Európába 
integrálni lehetetlen.”

Dr. Kobolka István szerint 
kérdéseket vet fel az a tény is, 

hogy a bevándorlók számára 
a Közel-Keleten térképeket, 
útitervet osztogattak, amelyek 
alapján eljuthattak Budapestig. 
Az előadó kitért arra is, hogy 
az arab tavasznak nevezett 
forradalmakat megelőzően a 
közel-keleti és észak-afrikai 
országokban vissza tudták 
tartani a migránsáradatot. Jó 
példa erre Egyiptom vagy Lí-
bia esete, ahol korábban léte-
zett egy-egy erőskezű vezető 
(diktátor), aki ezt a folyamatot 
megakadályozta.

Elgondolkodtató azonban az 
is, hogy, amint e jelenséget az 
európai politikusok legelőször 
tapasztalták, miért nem léptek 
azonnal, miért beszéltek folya-
matosan a migránsok elosztásá-
ról? A szakember szerint a válság 
a görög és az olasz partoknál 
indult: az ott korábban már ta-
pasztalt bevándorlási hullámot 
nem vette komolyan Európa. Az 
előadó úgy látja: ezt a válságot 
egyrészről a német kancellár sza-
badította ránk, ám ezek az embe-
rek „e nélkül is jöttek volna”. Dr. 

Kobolka döbbenetesnek tartja 
ugyanakkor azokat a jelensége-
ket, amelyek norvégiai templo-
mok keresztlevételeiről szólnak, 
mindezt azért, hogy „ne sértsék 
meg a bevándorló muszlimokat”.

Az ezredes szerint, ha valaki 
egy másik országba utazik, „ott 
annak a törvényeihez, szoká-
sához kell alkalmazkodnia és 
nem fordítva”. Az előadó hang-
súlyozta: veszélyeket rejt magá-
ban, hogy – talán a divathullám 
következtében – egyes európai 
egyetemek hallgatói az arab ba-
rátjukra hivatkozva fejkendőben 
járnak-kelnek. Ezeket a fiatalo-
kat fel kellene világosítani: ha 
később leveszik a kendőt, az az 
iszlám világban súlyos következ-
ményekkel jár. Zárszóként dr. 
Kobolka István leszögezte: még 
mindig jobban megéri hazánk-
nak, ha fizetünk Törökországnak 
a migránsok megfékezéséért, 
mintha nekünk kellene eltarta-
ni több ezer bevándorlót súlyos 
összegekért, amely akár szociális 
ellátórendszerünk megroppaná-
sát is eredményezhetné. 

 – gyimóthy –
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Gál Miklós edző Bencze Eszterrel kesztyűzik

Bogárdi Barbara (balról) az ifik között nyert aranyat
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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!
(00999)

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

(01000)

Széles választékban kínálunk karácsonyi dekor anyagokat.
Méretre készítünk terítőket, párnákat.

Bronzvasárnap 10% kedvezmény,
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

(00997)

Trend Minőség Szakértelem

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  (01003)


