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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladék-
gazdálkodási Projekt keretében 65 mil-
lió forintból megvalósult hulladékud-
vart adtak át csütörtökön Szekszárdon.
Az Alisca Terra Kft. Damjanich utcai lé-
tesítményében a háztartásban keletke-

zõ, újrahasznosítható és veszélyes hul-
ladékok helyezhetõk el.

A felüljáró és az ipari park között ta-
lálható hulladékudvarban a háztartási
mennyiségû hulladék lerakása magán-
személyek részére ingyenes, ehhez

mindössze egy lakcímkártyát kell be-
mutatni, és érvényes hulladékszállítási
szerzõdéssel (befizetett számlával) kell
rendelkezni. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Karácsonyi mesedélutánnal tették
szebbé, meghittebbé az ünnepet öt-
ven, hátrányos helyzetû gyermek szá-
mára a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar Szociális Munka és Szociál-
politikai Intézetének másodéves hall-
gatói egy nappal Mikulás után.

A Baka István Általános Iskola
Gyógypedagógiai Tagozatának tanu-
lóit és tanárait üdvözlésként egy-egy
Mikulás-csoki várta a PTE IGYK 52-es
elõadótermében. Nagy Janka Teodó-
ra intézetigazgató köszöntõjében el-
mondta, hogy ez a szeretetteljes dél-
után, amelynek megszervezésében a
fõszerep a hallgatóké, Jakab Éváé és
évfolyamtársaié, kedves emlékként
gazdagítja az ünnepeket. Elsõ mûsor-
számként Halmai Ágnes lépett fel
egy szívhez szóló dallal Zsédenyi Ad-
rienntõl. 

(Folytatás a 4. oldalon.) A gyerekek a karácsonnyal kapcsolatos képeket is színezhettek

Bõvült a szelektív gyûjtés lehetõsége
Átadták Szekszárd elsõ hulladékudvarát a Damjanich utcában
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Karácsonyi mesedélután hátrányos helyzetû gyerekeknek

Horváth István polgármester mutatta be a sajtónak az új létesítményt
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Falra hányt 
szerelem

Ráírtam Mátéra. Ezt harsogta
mellettem a buszon egy lány egy
másiknak, s
elsõre az a
kép ugrott
be, mikor ik-
recskéim an-
nak idején –
megkaparint-
va a rúzsomat –,
egy óvatlan
pillanatban telefirkálták a gyerek-
szoba falát – és persze egymást. 

Ez a lány azonban legalább ti-
zenhét éves volt, s mint ahogy
hallhattam (hallhatta az egész
busz), Máté az a srác, akiért oda-
van, de most utálja, mert egy má-
sik lánnyal látta „smárolni” az is-
kolaudvaron, ami „nagyon gáz”, s
ezt a hûtlen kutyával msn-en kö-
zölni szerette volna. Ezért akart
„ráírni”, azaz ósdi magyar kifeje-
zéssel élve: írni neki, tehát „be-
szélni vele”.  Az a rossz szagú rág-
csáló (büdös patkány) azonban
nem reagált, így a nevezett Máté
le van érdekelve.

Azon boldogtalanok kedvéért,
akik nem lógnak egész nap a szá-
mítógépen, s így nem jártasak
annyira ezekben a dolgokban, le-
írom: az msn (messenger) egy
üzenetküldõ szolgáltatás, olyan,
mintha az ember levelezne vala-
kivel, csak a másik fél azonnal vá-
laszolni tud, ha õ is ott ül egy gép
elõtt, azaz online (vagyis vonal-
ban) van. A dolog hasonlít a
chateléshez (internetes cseve-
gés), csak nem tud bárki „ráírni”
az emberre, csupán azok, akiket
korábban ismerõsnek jelölt.

A másik eset: A  vegyesbolt
pénztáránál a pénztáros hölgy
ifjú barátnõje, nem zavartatva
magát a vásárlóktól, biztonsági
õrtõl, fennhangon ecseteli,
hogy közös fiúismerõsük, az a
háztartási hulladék, kiírta az
üzenõfalra, hogy a hétvégi buli
után lefeküdt egy lánnyal, aki
nem õ volt (de hallhatóan õ sze-
retett volna lenni), ezért õ is jól
kiírta a falra, hogy a másik lány
egy hivatásos kéjnõ, a fiú pedig
egy utolsó sertés,  így  most már
kvittek. 

Ez ám a szerelem! Vajon hova
tûnt a mai gyerekek életébõl a ro-
mantika? Miért hiszik azt, hogy
egy alkonyi sétánál, egy szál vi-
rágnál vagy egy elsuttogott bók-
nál többet ér pár bebillentyûzött
karakter, pláne ország-világ sze-
me elõtt? 

Merre tart a világ? Rómeó az
iWiWen üzen Júliának? 

Cser Ildikó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata december 6-ára szervezett
rendkívüli véradást, melyre az önkor-
mányzat intézményeinek dolgozói
mellett a szekszárdi sportegyesületek
edzõit, sportolóit, vezetõit várták. Mi-
kulás napján 29-en jelentkeztek az Ybl
Miklós utcai véradó állomáson, közü-
lük heten elõször adtak vért. A részvé-
telben elöl jártak a városháza dolgozói,
akik tizenöten – köztük Horváth Ist-
ván polgármester – mentek segíteni.

Gulyás Katalin, a Vöröskereszt me-
gyei szervezetének igazgatója lapunk
kérdésére elmondta: a szekszárdiakra
nem lehet panasz, hívásukra rendre
megjelennek a véradóik, sõt egyes
munkáltatók a cég telephelyén is szer-
veznek véradást. Az igazgató asszony

kéri a lakosságot,
hogy aki eddig még
nem tette meg, jöjjön
el egy véradásra, hi-
szen az egyben in-
gyenes szûrõvizsgá-
lat is. Számítanak a fi-
atalokra, a 20-30 éves
korosztályra is, hi-
szen nekik vagy csa-
ládtagjaiknak is bár-
mikor szükségük le-
het vérre. A véradás-
hoz személyigazol-
vány és tajkártya
szükséges.

Véradás Mikulás napján

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2011. december
15-i ülésén tárgyalja a: 

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének .../2011.
(...)  önkormányzati rendelete a távhõ-
szolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról (tervezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a
kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kö-
telezõ igénybevételérõl szóló 37/1996.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról (tervezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a telepü-
lési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyûjtésére, elszál-
lítására és elhelyezésére irányuló köz-

szolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a közte-
rületek használatáról szóló 1/2009. (II.
3.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról (tervezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a helyi
közutak nem közlekedési célú igény-
bevételérõl szóló 7/2008. (II. 6.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról (ter-
vezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a teme-

tõkrõl és a temetkezésrõl szóló 9/2003.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról (tervezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a Szek-
szárd Város Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról (tervezet)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a közte-
rületi parkolók üzemeltetésérõl és a
parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.)
önkormányzati rendelet módosításá-
ról (tervezet) szóló elõterjesztéseket. 
A módosító rendelettervezetek a város
honlapján megtekinthetõek, és a ren-
delet@szekszard.hu e-mail címre eljut-
tathatják az ezzel kapcsolatos észrevé-
teleiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Felhívás

Közgyûlés után tartott sajtótájékoz-
tatóján Ilosfai Gábor, az MSZP városi el-
nöke aggodalmának adott hangot az
Agora-program részeként megvaló-
suló kétmilliárdos beruházás, a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza felújítási munkálatainak leállása,
a fõvállalkozóval történt szerzõdés-
bontás miatt. Az ellenzéki képviselõ
szerint a projekt csak nyeli a pénzt, a
készültség nem éri el a közgyûlésen
elhangzott 20 százalékot sem, és félõ,
hogy a tél további súlyos károkat okoz
a félbehagyott épületben. Ilosfai Gá-
bor szerint a legfontosabb, hogy már
tavasszal, az új kivitelezõvel, új szer-
zõdéssel folytatódjék ez a város
számára fontos beruházás.

– Nagy most a Fidesz-frakció
felelõssége, gyorsan kell meghozni a
város számára legjobb döntéseket,
különben komoly károkkal fenyegetõ
kudarc lesz ez a sokak által várt, a rend-
szerváltozás utáni idõk szekszárdi vi-
szonylatban legnagyobb beruházása –
fogalmazott Ilosfai Gábor.

Horváth István polgármester nem
tartja szerencsésnek, hogy az MSZP az
Agora-programból politikai kérdést
csinál. Mint mondja, a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és a Mûvészetek Háza
felújítása a kulturális élet fellendítését,
kulturális közösségek összekovácso-
lódását szolgálja. A város elsõ embere
az ellenzéki képviselõ aggodalmaira
reagálva elmondta: a készültség
ténylegesen 20 százalékos, ezt mûsza-
ki ellenõri dokumentáció is igazolja. 
A fagy okozta jelentõsebb károknak
szakszerû téliesítéssel elejét tudják
venni, az ezzel kapcsolatos többlet-
költségeket pedig áthárítják a Hérosz
Zrt.-re.

– A város mintegy 70 milliós
bankgaranciával és egy közel 300 mil-
lió forintos, úgynevezett „nem tel-
jesítési” garanciával rendelkezik, amely-
lyel a kivitelezõ felel, ha az õ hibájából
nem valósul meg idõben a beruházás.
Mi ezeket a garanciákat érvényesíteni
fogjuk – jelentette ki Horváth István
polgármester.

Az Agora-beruházás miatt aggódik az MSZP
A polgármester szerint érvényesíteni fogják a garanciákat

A városháza
dolgozóival
együtt 
Horváth István
polgármester is 
részt vett a 
véradáson

Csökkent a 
kórházak adóssága
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2011.
harmadik negyedévére vonatkozóan
összesítette a fekvõbeteg-szakellátók, va-
lamint a heti 200 szakorvosi és nem szak-
orvosi óraszámnál nagyobb kapacitással
rendelkezõ járóbeteg-ellátók pénzügyi
helyzetét felmérõ adatlapokat. A 2011. III.
negyedévi adatokat összevetették a 2011.
II. negyedévi adatokkal, s a beküldött in-
formációk alapján megállapították, hogy
a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgálta-
tók kötelezettségállománya a június 30-i
állapothoz képest (127,7 Mrd forint) ösz-
szességében 4,66 Mrd forinttal – 3,7 szá-
zalékkal csökkent – amely így összesen
közel 123 Mrd forint.

A fekvõbeteg-ellátást végzõ egészség-
ügyi szolgáltatók határidõn túli kötelezett-
sége 2011. II. negyedév végén 45,1 Mrd fo-
rint volt, amely a III. negyedév végére 1,8
Mrd forinttal, 43,3 milliárdra csökkent. Az
adatot szolgáltató összes szakellátót (járó-
fekvõ) figyelembe véve az összes kötele-
zettség 136 milliárdról 133,1 Mrd forintra
csökkent, ami 2 százalékkal kevesebb az
elõzõ negyedévinél.
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Közmeghallgatás
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
2011. december 15-én (csütörtökön) 

17 órától tartja 2011. évi közmeghallgatását. 
Témák: 

• Szekszárd város vízellátása, csatornázása, vízelvezetése

• Szekszárd város hulladékgazdálkodási rendszere. 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri hivatal konferenciaterem (Szek-
szárd, Béla király tér 8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése minden

érdeklõdõ állampolgárt tisztelettel vár.

„Tolna megye mindig is a tehetségek bölcsõje volt”

Prima díj a megye kiválóságainak  
Ünnepi fényben pompázott a PTE Ily-
lyés Gyula Kar aulája november 25-én,
délután 6 órakor, és pezsgõvel várták
az év egyik legfontosabb eseményére,
a Tolna Megyei Prima díj, valamint az
Év Tolna Megyei Vállalkozója díjnak át-
adására érkezõket. Az ünnepségen a
köszöntõk sora közben kiváló elõadók
szórakoztatták a résztvevõket. Az aláb-
bi sorok az alapítóról, a díjról és a díja-
zottakról szólnak.

Demján Sándor, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének
elnöke 2003-ban alapította meg a Pri-
ma Primissima díjat. Tolna megyében,
az országban elsõk között, 2005-tõl a
VOSZ Tolna megyei szervezete által ala-
pított Prima díjban részesülnek a tudo-
mányos és mûvészeti élet kiválóságai.
Hat éven keresztül három-három díja-
zott kapta meg ezt kitüntetést, az idei
esztendõben négyen vehették át az el-
ismerést.

A megjelenteket köszöntötte Fajszi
Lajos, a VOSZ Tolna megyei elnöke, és
köszöntõt mondott dr. Lovassy Tamás,
a Prima Primissima Alapítvány kurató-
riumának fõtitkára is. A ceremóniát
megtisztelte jelenlétével dr. Pálos Mik-
lós, a Tolna megyei önkormányzat alel-
nöke, valamint Ács Rezsõ, Szekszárd
város alpolgármestere.

László-Varga Zsuzsanna, a Tolna me-
gyei kormányhivatal fõigazgatója a ma-
gas rangú eseményhez méltó ünnepi
beszédében egyebek mellett a követke-
zõket mondta:

„Egy-egy ilyen fontos esemény jó al-
kalmat teremt arra, hogy a különbözõ
értékrendeket valló, a világ történése-
irõl sok esetben másként vélekedõ em-
bereket „egy asztalhoz” ültessen, és így
a különbözõségek helyett inkább ar-
ról beszélhessünk, ami összeköt min-
ket. Hiszen vannak olyan területei az
életnek és vannak olyan egyéni teljesít-
mények, amelyek feltétlen elismerést
érdemelnek mindenki részérõl.” 

„Akit ma név szerint fognak szólíta-
ni, minden szempontból nagy megbe-
csülésnek örvendhet. Természetesen
ehhez olyan életút, egyéni siker, a kö-
zösségi életben elért eredmények
szükségesek, amelyek megalapozzák
az egyhangú döntést. Tolna megye e

tekintetben mindig is élen járt. Kis me-
gye, de nagy eredményekkel.” 

„A maihoz hasonló rendezvények to-
vább erõsítik a nemzeti összetartozást,
és egy jobb, erõsebb, az eredményeire
büszke, és magáért minden helyzet-
ben helytálló nemzet alapjait teremtik
meg. Az elmúlt évek, évtizedek tapasz-
talataiból azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy csak az erõs, összetartó és
saját karaktert kialakító nemzetek tud-
ják nagyobb veszteségek nélkül átvé-
szelni a gazdasági-társadalmi krízise-
ket, és képesek a felemelkedésre is. Ha
a közös célok összekovácsolnak ben-
nünket, akkor gyõztesen jöhetünk ki a
jelenleg is zajló küzdelmekbõl. Nekünk
magyaroknak minden alapunk meg-
van ehhez, hiszen géniuszok sokasá-
gával rendelkezünk, akiknek nagyon
sokat köszönhet a mai modern világ.
Tolna megye mindig is a tehetségek
bölcsõje volt, erre pedig nekünk, itt
élõknek büszkének kell lennünk. A dí-
jazottak olyan példát mutatnak a jövõ
generációja számára, amely komoly
ösztönzõ erõvel bír. Így garantálható
aztán az újabb primák születése.” Kö-
szöntõjét Guy de Maupassant egy ide
illõ gondolatával zárta: „A tehetség az
eredetiségbõl származik, ez pedig nem
egyéb, mint gondolkodás, látás, értel-
mezés és ítélés különleges módja.” 

Az igényesen összeállított ünnepi
mûsorszámok konferansziéja a fellé-
péseiben mindig igényes Finta Viktor
volt, õ ismertette a díjazottak nevét is:

Szekszárdon Prima díjat vehettek
át: Gáti Mariann képzõmûvész (Fadd),
Lányi Péter zongoramûvész (Szek-
szárd), dr. Katz Sándor matematikus-
tanár (Bonyhád), dr. Szabó Péter or-
vos (Várdomb). Az „Év Tolna Megyei
Vállalkozója” díjat hárman érdemelték
ki: Farkas Márta, Futár Rajmund és Szi-
geti István. Az Év Vállalkozója díjat de-
cember 2-án Budapesten, a Mûvésze-
tek Palotájában vette át négy Tolna
megyei vállalkozó: Korcsmár István,
az Alisca-Bau Zrt. vezérigazgatója és
dr. Szászi Ferencné, a Minerág Kft.
ügyvezetõje, Fodor Tibor az Alisca-
Coop Kft. ügyvezetõje, valamint Há-
mori Róbert, a Tolnai Alimentál Kft.
ügyvezetõje.  

A díjátadások közben a résztvevõ-
ket a Szekszárdi Gitáregyesület, a Csur-
gó zenekar, valamint Orosz Zoltán har-
monikamûvész szórakoztatta nagy-
nagy sikerrel. A díjátadás fogadással zá-
rult, ahol László-Varga Zsuzsanna sza-
vaival élve „egy asztalhoz” ültek kitün-
tetettek, vendégek, támogatók, hogy a
kitûnõ vendéglátás mellett arról be-
szélgessenek, ami összeköti õket.

Sas Erzsébet

Prima díjasok, az év vállalkozói és a támogatók

Meghívó
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2012. január 19-én
17.00 órakor KÜLSÕ VÉDELMI TER-
VÉNEK koncepciójáról közmeghallga-
tást tart.

A közmeghallgatás helye: Polgár-
mesteri hivatal konferenciaterme
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).
Részletek a www.szekszard.hu portál
Közügyek rovatában.

Átadták Szekszárd
elsõ hulladékudvarát

(Folytatás a 1. oldalról.)
A szigorú környezetvédelmi szabá-

lyozásnak minden tekintetben meg-
felelõ, 2500 négyzetméteres terüle-
ten – a városban már korábban is sze-
lektíven gyûjthetõ papír, mûanyag és
üveg mellett – lehetõség van például
lakásfelújításkor keletkezett hulladék
(csempe, bútor), textil és fém elhe-
lyezésére, de ugyanígy leadhatóak ve-
szélyes anyagok (olaj, festék, növény-
védõ szer, akkumulátor), vagy üzem-
képtelen háztartási gép is. Az építési
törmeléket csak akkor veszik át, ha el-
különítetten válogatva szállítják be. A
Damjanich utcai hulladékudvar ked-
den és pénteken 10 és 17 óra, szer-
dán és csütörtökön 8 és 14 óra, szom-
baton pedig 8 és 12 óra között várja
a lakosságot.

A csütörtöki átadón Horváth István
polgármester elmondta: az Alisca Ter-
ra Kft. 35 települést magában foglaló
szolgáltatási területén további négy
hulladékudvar is elkészült (Bá-
taszéken, Szedresben, Tolnán és a
szekszárdi Epreskert utcában), azok
megnyitásához már csak a környezet-
védelmi felügyelõség engedélyeire
van szükség. -fl-

Léleképítõ
A Léleképítõ vendége december 12-én
Bethlen Farkas, Verõce polgármeste-
re lesz a Garay-gimnázium dísztermé-
ben.

Elõadásának címe: Gondos gazda a
családban, az önkormányzatban és az
országban. A belépés díjtalan.
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(Folytatás a 1. oldalról.)
A „Tiszta szívvel”-t, a Zenével a gyer-

mekekért társadalmi célú kampány el-
sõ dalát énekelte a boldogság kék ma-
darához. Majd karácsonyi mesefilm
következett a Szépség és a Szörnyeteg
– Varázslatos karácsony címmel,
amelynek végén „minden-
ki csodás ajándékot kapott,
a reményt”. A filmvetítés
közben a hallgatók saját ké-
szítésû süteményeket kí-
náltak, természetesen bejg-
lit és mindenféle édes és
sós szárazsüteményt, hoz-
zá pedig zöld-, illetve csip-
kebogyóteát. Sok gyerek a
karácsonyi képek kiszíne-
zését választotta. Legjob-
ban azonban annak örül-
tek, hogy választhattak egy-
egy plüssfigurát. Volt, aki
különös kincset talált, egy
távcsöves nyuszit, így aztán
jó messzire tekinthet. A
mecseknádasdi gyerekek
és szülõk Jakab Éva felhívá-
sára rengeteg ajándékot gyûjtöttek ösz-
sze: társasjátékokat, kirakósokat, játék
babakocsikat babával, versenyautót és
kalózhajót, és még sok-sok mindent
egészen újszerû állapotban. Ezeket majd
az iskolában osztják ki a gyerekek kö-
zött, hogy legyen mit a karácsonyfa alá
tenniük.

Nagy Janka Teodóra lapunknak el-
mondta, hogy ez a mesedélután önál-
ló hallgatói kezdeményezés volt, im-
már második alkalommal valósult meg.
A programot teljes egészében õk épí-

tették fel, az intézet pedig mellé állt, és
szívesen biztosította hozzá a helyszínt,
mivel az egykori Szivárvány iskola te-
rephelyük, a gyakorlati képzés helye,
így jó kapcsolatokat ápolnak velük. Az
ott tanuló gyerekek közül soknak a csa-
ládja nem tudja megteremteni, mond-

juk, annak az anyagi feltételeit, hogy a
gyerekek moziba menjenek. A hallga-
tók közül sokan nem is szekszárdiak,
nem Tolna megyeiek, ezzel a rendez-
vénnyel azonban kifejezték a kötõdé-
süket a városunkhoz.

Bizonyára nemcsak ez indította
õket a karácsonyi mesedélután meg-
szervezésére, hanem az, amit Jane Fon-
da a Kék madár címû film kapcsán
mondott: „Az ember csak akkor lehet
igazán boldog, ha mindenki boldog kö-
rülötte.” Kovács Etelka

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör december 4-én, vasárnap dél-
után tartotta az immár hagyományos
Mikulás-ünnepségét, mely alkalomból
idén is kicsinek bizonyult a Szent István
Ház. A nagy sikerû program a Mikulás
megérkezésével kezdõdött, akinek elõ-
ször a Szent József Katolikus Iskolaköz-
pont diákjai nyújtottak mûsort, majd
õket követték a társaskör tagjainak, il-
letve a város lakóinak gyermekei, uno-
kái, akik versekkel, énekekkel kedves-
kedtek a várva várt, piros ruhás ven-
dégnek. Természetesen az ajándék sem
maradhatott el: a Tesco áruházlánc jó-
voltából az ünnepségre ellátogató mint-
egy 70 gyermek mindegyike csomag-

gal térhetett haza. Az ünnepség végén
pedig mindenki kedvére válogathatott
a gyermekek szülei, nagyszülei által ho-
zott süteményekbõl a zsúfolásig telt
nagyteremben.  

A gyerekek számára a szervezõk
idén újdonságként egy játszósarkot ala-
kítottak, amit az apróságok azonnal
birtokba is vettek, és a sok játék közül
a nagy játszásból többen már haza-
menni sem akartak… 

A társaskör a tavalyi évhez hasonló-
an idén is gondolt a katolikus óvodá-
sokra, így kedden 60 csomagot vitt el
Horváth Jánosné, Edit, a társaskör álta-
lános elnökhelyettes asszonya a Szent
Rita Katolikus Óvoda gyermekeinek.

Újvárosi Mikulás-ünnepség Karácsonyi mesedélután hátrányos
helyzetû gyerekeknek

Dr. Nagy Janka Teodóra



A november 18-án, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban tartott levéltári
napon Ruzsa Éva fõlevéltárostól hall-
hattunk Szekszárd 1939/43-es, Horthy-
korszakbéli városrendezési tervérõl. 
E törvény 1938 februárjában lépett ha-
tályba. A mezõgazdaságból, borkeres-
kedésbõl élõ háztulajdonosok számára
kötelezõvé tették az úthálózat-fejlesz-
tési, vízrendszer- és csatornázási beru-
házásokhoz történõ hozzájárulást. 

A terv egy urbanizálódó város elõse-
gítése volt, amely a Benedek-szurdik
barlanglakásainak felszámolására is irá-
nyult. A városias területek vonala, ame-
lyen belül a fejlesztéseket meg akarták
valósítani, az újvárosi temetõnél indult,
s a vasút vonalán, a Séd-patak korábbi
medre mentén a vasúti pálya alatt lé-
pett át, magába foglalva a mai ipari te-
rületeket. A Magura-dûlõnél, a vasutat
átlépve az alsóvárosi temetõ irányába
kanyarodott vissza a vonal a Béri Ba-
logh utcáig, majd, kikerülve a Baktát,
felkúszott a Bartináig. Kiterjedt a Re-
mete és a Bocskai utcákra – nem érint-
ve az értékes szõlõtermõ területeket,
mint a Bottyán-hegy –, s visszatért a
Kadarka utcába, a kiindulási pontig.
1938-ban lobbi indult egy nagy do-
hánygyárért, amely keselyûsi iparterü-
leten lett volna. A „bûzös” iparnak ezt,
a késõbb ténylegesen ipari területté
vált részt jelölték ki, s felparcellázását,
csatornázását rendelték el. 1943-ban el
is fogadták a tervet, de a háború és
Szekszárd pénztelensége is közbeszólt.
A dohánygyár mellett cukorgyárat,
kendergyárat, szeszgyárat és konzerv-
gyárat is létrehoztak volna a területen. 

A Remete-hegyen városi vízgyûjtõt,
a Dunánál egy vízmû építését gondol-

ták el. A Béla téri Takarék épületét pél-
dául lebontották volna, hogy a Szent
János és Pál kápolnától rá lehessen lát-
ni a belvárosi templomra. A katonaság
elképzeléseként merült fel már 1941-ben,
hogy létesítsenek két elterelõ utat a vá-
rosban: az egyiket a mostani elkerülõ
út mentén jelölték ki, a másik a Kadar-
ka–Flórián–Munkácsy–Benczúr utcá-
kon át a Csatári-torokig húzódott vol-
na. A kórházi kápolnánál lévõ, Széche-
nyi utca 69–71. számú házak lebontá-
sát is eltervezték, hogy íveltebb ráhaj-
tást alakítsanak ki a Széchenyi utcáról
a Bezerédj utcára. E terv az ott álló
nyolcemeletes tömbház felépítésével
valósult meg. 

A Séd feltorlódó vize a vasútig tartó
szakaszon gyakran kiöntött: a megol-
dást a patak medrének a vasút nyuga-
ti oldalára történõ áttelepítésében lát-
ták. A lakóövezetek kialakításánál fi-
gyelembe vették a gyakorlatot: a mai
kertvárosi részt, a Mikes utcától délre
lévõ területet eredetileg is polgári há-
zak és sorházak beépítésére szánták. A
villaszerû épületek beépítését a Beze-
rédj utcától nyugatra (Munkácsy utca
is beletartozik) javasolták, a Mikes és az
Ady Endre (egykori Levente utca) utcá-
ban is villaszerû házak beépítését vetet-
ték fel: e házak is felépültek. A mai Köl-
csey- és Wosinsky-lakótelepek helyén
eredetileg falusias jellegû, zárt építke-

zési módokat javasoltak. A korabeli tör-
vény egyébként megtiltotta a város te-
rületén a nyúlványtelkek terjedését. 

A mai Luther téren, ahol gõzfürdõ
volt, épült volna fel a város kultúrháza,
hogy felváltsa a Szekszárd Szálló és a fa-
sori Iparos Székház ebbéli funkcióját.
Felvetõdött az 1937-ben megszûnt ke-
reskedelmi iskola újraalapítása, de egy
szõlészeti iskola létrehozása is. Egy
gyógyászati és üdülõterületet, de
gyógyfürdõ, szálloda építését is tervez-
ték a kórháztól délre, a ma családi há-
zakkal beépített részen, amely akkor
nyugodt, jó klímájú hely volt. A terve-
zet bizonyos elemei késõbb megvaló-
sultak. Gyimóthy Levente
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Már 1941-ben megvolt a tehermentesítõ út terve...

Egy légifelvétel a 30-as évekbõl, jobbról a még lefedetlen Séd-patakkal 



Brády Zoltán, az 1988 óta mûködõ Kapu
értelmiségi folyóirat fõszerkesztõje volt
november 28-án, este a Léleképítõ ven-
dége. A Garay János Gimnázium díszter-
mében megtartott összejö-
vetelen elárulta, soha nem
volt se párttag, se KISZ-tag,
de még szakszervezeti tag
sem, s nem sikerült beszer-
vezniük az elmúlt rendszer-
ben, noha voltak rá kísérle-
tek. Brády rádiós, televíziós
szerkesztõként is dolgozott,
1988 elõtt pedig a Magyar Ifjúságban, s
az Új Tükörben írt. 1988-ban leleplezett
egyes elvtársakat, akiknek 8-10 telkük
volt a Balatonnál: a következmény nyolc-
van nap elzárás volt. Grósz Károly párt-
fõtitkár tíz nap után kihozta a börtönbõl,
hiszen addigra a nyugati lapok és a
moszkvai Pravda is lehozta az esetet. 

A diktatúrák természetessége, hogy
bennük tudomásul kellett venni a kör-
nyezeti lehetõségeket, megtanulni a so-
rok között olvasni, s a helyzeten változtat-
ni – mondta. – Nem véletlen – folytatta –,
hogy az utóbbi évben gyakrabban va-
gyunk a nyugati lapok célpontjai, hiszen
Orbán Viktor és kormánya szembe mert
szállni az IMF-fel, azzal a szervezettel, „akik
még a válságon is nagy pénzeket szakíta-
nak le”. Most érkezett el a bosszúállás

ideje, és hírbe hoznak minket – mond-
ta. Izlandon, ahol elõször dõltek be az
amerikai bankok, elküldték a multikat
és az idegen bankokat, nemzetgyûlést

hoztak létre, s már pozitív
irányba indulnak. Elké-
pesztõ – folytatta –, hogy
jelenleg csupán három-né-
gy ország nem függ a Nem-
zetközi Valutaalaptól, így
például Malajzia sem. Úgy
látja, a 60-as, 70-es években
kiirtottak a magyarokból

minden demokratikus érzést, s begyepe-
sítették a fejeket. 

Az is érdekes, hogy nálunk kiabálnak
nacionalizmusról, amikor Belgiumban
a flamandok és vallonok nemzeti törek-
véseikkel a szétválás határán állnak.
Brády szerint a magyar nép nem alkal-
mas összefogásra, s kiirtották az egymás-
sal való törõdés szándékát. Gyurcsány
KISZ-esei a pártállam egyenes folytatásai
voltak, az Antall-kormányban pedig
számtalan ügynök került hatalomra – je-
lentette ki. Döbbenet volt számára a 90-es
évek elején, hogy a parlamenti fogadáso-
kon a tíz évvel korábbi arcokat látta. A
MIÉP és az FKgP „ledarálását” nyugati, li-
berális pénzügyi körökbõl intézték – vé-
li. Egy szegedi, akadémiai kongresszu-
son hangzott el: 2030-ban csupán 6 mil-

lió magyar fog élni. Ez a depresszióra, a
pénztelenségre vezethetõ vissza, amely-
ben évtizedek óta élünk – mutatott rá.

Ma csupán Kanadában, Új-Zélandon,
s Ausztráliában jó a gazdasági helyzet,
Európa pedig vergõdik. 150 év múlva le-
het, hogy nem él fehér ember kontinen-
sünkön, s már ma 42 százalék az iszlám
vallásgyakorló Európában! Kevesen tud-
ják – tette hozzá –, hogy az Al-Jaseera
arab televízió már Boszniából is sugá-
roz, s nemsokára magyar nyelvû adása is
lesz. Az áram, a víz, a földgáz, kõolaj nem
a miénk, s az is felháborító, hogy német
államkölcsönt kellett felvennünk az újsá-
gok kinyomtatásához szükséges papír
megvételére, mert például a németek
felvásároltak hat papírgyárunkból ötöt –
tette hozzá. Óriási támadások indulnak
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár el-
len, mert az egyetemeken visszaállítaná
a régi, nagy hagyományokkal bíró rend-
szert – hívta fel a figyelmet Brády, majd
rámutatott: elképesztõ, ahogy a liberáli-
sok az ország ellen játszanak, s hadjára-
tot indítanak Csurka és Dörner színhá-
za ellen, ahol nemzettudatú darabokat
mutatnának be. Sokan mûvelnek már
saját kertet, mert rájöttek, hogy a multik
élelmiszere egyre rosszabb minõségû
lesz – világított rá Brády. 

Gyimóthy Levente
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„Népünkbõl kiirtották az egymással való törõdés szándékát”
Brády Zoltán a Léleképítõn

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága 141/2011. (XII. 5.) számú ha-
tározatával elbírálta a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatra benyújtott pályázatokat,
és az alábbi döntést hozta:

A város 6 M Ft-ot biztosított ez esély-
teremtés érdekében a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló pályázók tá-
mogatására. A bizottság a hallgatókat
szociális, vagyoni helyzetük és jövedel-
mi viszonyaik alapján rangsorolta, és
támogatásban részesítette mindazon
hallgatókat, akik családjában az egy fõ-
re jutó jövedelem összege nem haladta
meg az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 300%-át, azaz 85 500 Ft-ot. 

Az elutasításra került 
pályázatok esetében:

– az egy fõre jutó jövedelem megha-
ladta a fenti jövedelemhatárt, vagy 

– a pályázat hiányosan lett benyújt-
va, vagy 

– a pályázó pályázatát visszavonta,
vagy

– a pályázó nem felelt meg a pályá-
zati kiírásban meghatározott fel-
tételeknek, vagy

– a pályázó a vagyoni helyzet alapján
nem minõsül hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalnak.

Az intézmény a hallgató számára az
önkormányzati ösztöndíjrésszel meg-
egyezõ mértékû támogatást biztosít,
miután a jogosultságot megállapította. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete
legkorábban 2012. március hónaptól
történik. A Bursa Hungarica ösztöndí-
jat a felsõoktatási intézmény utalja köz-
vetlenül a hallgató bankszámlájára.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének

Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.

évi fordulójának eredménye
Pályázat Támogatottak Elutasítottak Támogatás 

típusa száma száma havi mértéke

A 170 fõ 18 fõ 3500 Ft/fõ

B 0 fõ 0 fõ 0

Elsöprõ szekszárdi
kávés siker 

A Kávékorzó Független Kávémagazin
által meghirdetett az „év legjobbjai”
versenyen kiválóan szerepelt egy szek-
szárdi kávézó. A budapesti Lila Körte
Kávézóban december 2-án megtartott
díjátadón kihirdetett eredmény sze-
rint az Év Kávéháza 2011-ben címet
mind a közönség (közönségdíj), mind
a szakmai zsûri (szakmai díj) egy szek-
szárdi vendéglátóhelynek, A Kávé Há-
zának ítélte oda (Csatári u. 16/a), és az
Év Baristája szakmai díjat is a szekszár-
di Tóth Sándor hozhatta el. A kategó-
riák gyõztesei a következõ évi verseny
eredményhirdetéséig viselhetik, hasz-
nálhatják a címet, és bemutatják õket
a KÁVÉKORZÓ portálon.

Gyengénlátók 
karácsonya

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete szekszárdi karácsonyi
ünnepségét december 16-án, pénte-
ken 10 órai kezdettel tartja a Hunyadi
u. 4. sz. alatti székház nagytermében.
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt! 

A tagoknak lehetõségük lesz TAG-
SÁGI IGAZOLVÁNYUK érvényesíté-
sére is.
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A Szekszárd Junior Stars Big Ban-

det 2000-ben Molnár Ákos alapí-

totta a szekszárdi Liszt Ferenc Ze-

neiskola növendékeiből. A sok fel-

lépés, elismerés, díjak, három CD

után rövid megtorpanás követke-

zett, amikor karnagyuk külföldre

távozott. Az együttes művészeti ve-

zetését Cseke Gábor vette át, aki

már előtte is játszott az együttes-

ben trombitán. Vele emlékezünk a

múltra, s beszélgetünk a jelenről

és tervekről. 

– Komoly sikereket tudhattak ma-
guk mögött, amikor Molnár Ákos
külföldre ment. Hogy esett a válasz-
tás Önre, hogy tovább vigye a zene-
kart? 

– Talán, mert az elsõ diplomámat
ének-zene tanár, karvezetõként szerez-
tem. A másodikat pedig trombitatanár-
ként. Sokan úgy tudták, hogy Molnár
Ákos távozásával megszûntünk, de egy
rövid megtorpanás után, továbblép-
tünk – ezt õ elvárta tõlünk, és megbí-
zott az együttes mûvészeti vezetésével
– és mert az elért eredmények erre kö-
teleztek bennünket. A megtorpanás-
nak még a doboshiány is oka volt, az-
tán amikor találtunk egy új dobost – fél
év tehetetlenség után – újra elkezd-
tünk próbálni. Az új dobos, egy ifjú te-
hetség, leány – ritkaság –, Merfelsz Esz-
ternek hívják és a zeneiskola tanulója.
– Említette, hogy az alakuláskor a
zeneiskola tanulói voltak a zene-
kar tagjai. S ma? 

– Nagyon vegyes a korosztály. Van-
nak középiskolások, többen éppen
érettségi elõtt állnak, egyetemisták, je-
lenlegi és volt zeneiskolai növendékek.
A zenekar életében mindig ugyanab-

ban az idõpontban voltak és vannak a
próbák, így csak ritkán és indokolt eset-
ben vannak távolmaradások. 
– A múltidézésben benne vannak a
fellépések is…

– 2006 nyarán Németországban, a
XXL. Music Festivalon léptünk fel, 2002,
2004, 2007-ben a testvérvárosban, Bit-
tigheim-Bissingenben, 2004 májusában
Svédországban és Dániában az Európai
Világifjúsági Találkozón, 2008-ban és
2009-ben Olaszországban Ravennában
vendégszerepeltünk, 2009 novemberé-
ben a II. Kelet-európai Jazz Fesztiválon
Londonban. Az idén a XI. Budapesti Big
Band Fesztiválon Benkó Sándor, Berki
Tamás és Ales Susa (a szlovén rádió big
bandjének elsõ szaxofonosa) neve által
fémjelzett neves zsûri elõtt léptünk fel.
Hatalmas sikert arattunk, és a zsûri ki-
emelte az egységes hangzásunkat. Utó-
lag úgy érzem, hogy minõsülnünk kel-
lett volna. Jövõre már biztos minõsíté-
sért is megyünk.

– Amire a díjak és elismerések mel-
lett már volt példa…

– 2001-ben a Budapesti Big Band Ta-
lálkozó ifjúsági kategóriában III. helye-
zést értünk el. 2002-ben a Zeneiskolai
Zenekarok IV. Országos Versenyén I.
helyezést. 2006-ban a big band feszti-
válon arany diploma „A” kategóriás mi-
nõsítését értük el, ugyanebben az év-
ben az egyesület munkáját augusztus
20-án Szekszárd Városa „Közjóért” díj-
jal ismerte el, s ugyanebben az évben
megkaptuk a Prima díjat is. 2008-ban
arany diploma „A” kategóriás minõsíté-
sét másodszor nyertük el. 
– Jelenleg, mint karvezetõ a másik
oldalon áll…

– A régi számoknál nincs ennek je-
lentõsége, az új számoknál fontosabb,
bár igazából fáj a szívem, hogy nem
trombitálhatok. A karnagyság nem áll
messze tõlem, paksi lévén, a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar karnagya is vagyok. 
– Ezek mögött a fellépések és elisme-

rések mögött, rengeteg munka hú-
zódhat meg, ki segíteti a zenekart?

– Támogatóink Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata, a Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI, valamint a
Gemenc Volán Zrt., akiknek ezúton is
köszönjük a segítséget, amire szeret-
nénk méltók lenni és kiérdemelni a to-
vábbiakban is.
– A városi rendezvényeken való fel-
lépés már szinte természetes, de
aki ott nem hallhatja önöket, az a
megjelent CD- ken…

– 2001-ben jelent meg a „Red Roses”
címû lemezünk, ezt 2005-ben követte
a Szekszárd Junior Stars Big Band cí-
mû, amelybõl DVD is készült, majd
2008-ban a Szekszárd Jazz címmel egy
dupla CD. 
– Melyek az együttes közeli tervei?

– Miután tavaly volt a megalakulá-
sunk 10. évfordulója, s azt sajnos Mol-
nár Ákos távozása és a doboshiány mi-
att nem ünnepelhettük meg méltón,
szeretnénk 2012. január 27-én a Garay-
gimnázium dísztermében ezt pótolni.
Mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk, mert számunkra fontos, hogy az
együttes továbbmegy, s reméljük ezen
a koncerten Molnár Ákost köszönthet-
jük majd, hiszen õ alapozta meg ennek
az együttesnek a létét. 
– Távolabbi tervek?

– Szeretném a repertoárt megújíta-
ni, új számokat tanulni, megtartva az
eddigi kedves és jól ismert darabokat,
amelybõl soknak Molnár Ákos volt a
szerzõje, és sok más mûvet hangszerelt
is. Az õ mûveibõl egy teljes koncertet
tudnánk adni. Jövõre már számos kon-
certre érkezett felkérés Szekszárdon és
országszerte. Koncertjeinkrõl web-
oldalunkon, a www.juniorstars.hu-n tá-
jékozódhatnak. Sas Erzsébet 

Bemutatjuk Szekszárd kiemelkedõ mûvészeti együtteseit 

A Junior Stars a jubileumi koncertjére készül

Az együttes az idei szüreti napokon, elöl a trombitán játszó 
mûvészeti vezetõ, Cseke Gábor

Jelentkezzenek 
a károsultak!

A Szekszárdi Rendõrkapitányság nyo-
mozást folytat K. József szekszárdi la-
kos ellen csalás bûntett, valamint más
bûncselekmények elkövetése miatt.
Kérik, hogy akiket a – fényképen sze-
replõ – férfi megkárosított, jelentkez-
zenek a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ságon személyesen, vagy hívják a 107
vagy 112-es ingyenesen hívható tele-
fonszámok valamelyikét!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei

Szervezete

HASZNÁLTRUHA- 
ADOMÁNYOZÁST TART

2011. december 12-én, hétfőn 8.30–9.30-ig

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Szeretettel várjuk tagjainkat 

és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi

Érdekszövetsége tagjait.

Élményekkel teli ünnepváró a múzeumban
Zsúfolásig megtelt a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum földszinti folyosója a 
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapít-
vány és a múzeum szervezésében de-
cember 3-án tartott hagyományos Ün-
nepváró és Adventi Bazár alkalmából.

A Bazár sok-sok természetes anyag-
ból készült portékát kínált: bábokat, dí-
szeket, babákat, méhviasz gyertyákat,
bioélelmiszereket, könyveket, méze-
ket, mézeskalács kastélyt, és felsorolni
is sok, hogy még mennyifélét. Aki elég
ügyesnek érezte magát, saját maga is
készíthetett ajándékot, vagy díszt: pa-
pírhajtogatással gyertyát, vagy csillagot
teástasakból, ha szeretett volna, neme-
zelhetett is. A kisgyerekeket várta a ját-
szóház a régészeti kiállításban csupa fa-
játékkal: kisvasúttal, építõkockákkal. Ki-
ürült azonban ez a terem, és mindenki
a népvándorlás korába ment, amikor a
Waldorf-óvoda vezetõje, Bertáné An-

toni Adrienn bemutatott egy igazi
Waldorf-bábjátékot nemezfigurákkal
és csilingelõ hangszerekkel, kedves
hanghatásokkal a suszter szorgalmas
manóiról.

Aki idõközben megéhezett, meg-
szomjazott, annak elég volt a fahéj és
szegfûszeg illatát követnie, és meg is ta-
lálta a teázót házi készítésû sütemé-
nyekkel, különleges, az adventhez illõ
fûszerezésû teákkal. Akinek ez még
mind nem volt elég, hangulatos lant-
muzsikát hallgathatott, megtekinthet-
te a kiállítást a Waldorf-iskolások mun-
káiból, sõt ingyenesen látogathatta a
múzeum összes kiállítását. Úgyhogy a
gyerekek szívesen barangoltak a kevés-
bé zsúfolt emeleten az Örökségünk –
Tolna megye évszázadai élménygaz-
dag kiállítóterében, különösen a gye-
rekfoglalkoztató részben, ahol régi vi-
seleteket is felpróbálhattak. K. E.
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A Strófa Trió estje
a Mirázsban

Kortárs kultúrát szeretõ fiatal közönség
gyûlt össze november 19-én este a Fürdõ-
ház utcai Mirázs Teaházban, hogy igen rit-
kán hallható versek zenés megjelenítése-
it ismerjék meg a Strófa Trió tagjainak elõ-
adásában. A mûsor alatt egyre csak gyûl-
tek az érdeklõdõk: nem véletlen, hiszen a
versrepertoár nem mindennapi gondola-
tokat tárt a hallgatóság elé. A trió 2006-os
megalakulása óta számtalan hazai szabad-
téri, s külföldi fellépést tudhat magáénak.
A Triót Dara Vilmos (ének, gitárok, man-
dolin, ütõsök, koboz, buzuki), Silling Ti-
bor (ének, gitárok, ütõhangszerek) és
Tábi Tamás (ének, hegedû, furulyák) al-
kotja. Az eseményen egyebek mellett hall-
hattuk Weöres: Még annyi mindent címû,
szövegvilágában rendkívüli versének ze-
nés átiratát: „Minden virágszál említésre
vár, minden marék por említésre méltó...
az ember emlékekben milliárdos, emlé-
kek elmondásában szegény // a könyvek-
bõl majdnem minden kimarad, s helyébe
lép a foszlány és az álom” – hallhattuk. Egy
kevésbé ismert költõ, N. Horváth Péter
Lélek címû költeménye is felcsendült:
„Nézd, hogyan is szállnék, ha járni se tu-
dok! De erõs a szándék, s így nincsenek
láncok. // Mert bilincsbe verve megérhet
a lélek, ha test csak a terhe, még mindent
elérhet.” Az egyik legszívmelengetõbb ze-
nei feldolgozásuk Savanya István Mese a
valóságról alkotásából készült dal volt az
este folyamán: „Csukott szem nyílt világ,
titkos könyv, nyílt világ, kis herceg napha-
ját fonom // bölcsõbe visszaszáll, gyer-
mekdal rám talál, mindenünk ebben áll:
leszünk!” Az 1971-ben betiltott Kex
együttes: Elszállt egy hajó a szélben, a
Család és egyéb fontos, a szünetben leját-
szott dalaik varázsolták még különlege-
sebbé az estét.   Gyimóthy L.

A közelmúltban a PTE Illyés Gyula Ka-
ron megtartott turisztikai konferenci-
án, kihasználva az alkalmat, két kivá-
ló szakácstól kértünk olyan karácso-
nyi ebéd-, illetve vacsorarecepteket,
amelyek elkészítése a kezdõ házi-
asszonyok számára se jelent gondot.
Mindkét séf azzal kezdte, hogy a fi-
nom ételek tálalására is fordítsunk
gondot. Ünnepi terítéket tegyünk föl,
makulátlan abroszt használjunk,
gyújtsunk gyertyát, és hangulatos
dísszel ékítsük asztalunkat.

Sill Attila mesterszakács, gyakorla-
tioktatás-vezetõ azt ajánlotta, készít-
sünk gesztenyével töltött pulykamel-
let. Azt javasolta, hogy akár már most
megkezdhetjük az elõkészületeket.
Vásároljunk negyven deka szelídgesz-
tenyét. Süssük meg, majd tejben fõz-
zük át. A lehéjazást követõen daráljuk

le húsdarálóval. Tegyük a mély-
hûtõbe, karácsonykor pedig ve-
gyük elõ. 

Négy-öt tagú család számára
egy kiló pulykamellet szerez-
zünk be. Az ügyesebbek egy, de
akár két nyitott hússzeletet ké-
szítsenek, kicsit klopfolják meg,
kenjék rá a tölteléket, s formázza-
nak (tekerjenek) belõle roládot.
A töltelékhez áztassunk tejben
két zsömlét, miután kinyomkod-
tuk, tegyük hozzá a korábban el-
készített gesztenyénket, a hús-
ból lemaradt nyesedéket, majd
sózzuk, tegyünk bele rozmarin-
got, és fehér vagy színes borsot
daráljunk bele. Aki akarja, gazda-
gíthatja egy tojással. A tojás külö-
nösen akkor fontos, ha nem tölt-
jük a husit, hanem külön sütjük, aho-

gyan a tölteléket is. (A tojás ösz-
szetartja a tölteléket.) Aki tart a
„roládozástól”, az ízlés szerint fû-
szerezze a húst, s szép lassan –
elõbb fólia alatt, majd anélkül –
süsse meg. A tölteléket szintén
tegyük dupla alufóliába, formáz-
zuk rúddá, tekerjük föl a fóliát,
és süssük át a hús mellett. Ki-
bontva szépen szeletelhetjük a
húst és a tölteléket egyaránt. Ki-
ki a család ízlésének megfelelõ
köretet készítsen mellé, a felnõt-
teknek ropogós rozébort kínál-
junk. Persze, szép poharakba
töltve.

Benke László, Venesz-díjas
mesterszakács, olimpiai bajnok
szintén pulykát ajánlott, mégpe-
dig a melle húsát rántva. De nem

úgy, mint a „sima” vasárnapokon! A
nem túl vékonyra szeletelt húst sóz-
zuk, borsozzuk, azután panírozzuk
be. Elõször lisztbe, majd tojásba, vé-
gül pedig durvára vágott dióba for-
gassuk. A pulyka és a dió egyaránt du-
kál karácsonyra. Benke László több-
féle köret készítését ajánlja a külön-
leges és remek rántott szelet mellé.
Burgonyapürét, szalmakrumplit, ám
mint mondta, különösen finom hoz-
zá a párolt zöldség, amit készítsünk
többféle (karfiol, brokkoli, zöldbab,
zöldborsó, kukorica...) zöldségbõl.
De – mint fogalmazott – a párolt gyü-
mölcs is remekül illik hozzá. Viszont
ami egészen egyszerû és könnyen el-
készíthetõ, az a mazsolás vagy ananá-
szos párolt rizs. Jó elõkészületeket és
jó étvágyat kívánunk a karácsonyi
menühöz. V. H. M.

Finom és egyszerû ünnepi étkek
Mesterszakácsok ajánlata karácsonyra

Benke László többféle köretet készítene

Sill Attila gesztenyés pulykát javasol
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Szeressünk bele a természetbe!
Dr. Horváthné Papp Ibolya: „A gyerek felneveléséhez egy falu kell”

Előző riportalanyunk, Plesz Imre

vállalkozó Bonyhádon járt gimnázi-

umba. Örömére ő is a kémia–bio-

lógia szakos dr. Horváthné Papp

Ibolya tanárnő – ma a PTE IGYK ad-

junktusa – első osztályának a di-

ákja volt. Mint fogalmazott, szíve-

sen olvasna hajdani osztályfőnö-

kéről, aki a tanítás mellett a kör-

nyezetvédelem és környezeti neve-

lés terén jeleskedik, és szerkesz-

tett a témakörben gyakori forga-

tásra, de kézikönyv gyanánt, sőt

remek olvasmányként is használ-

ható szöveggyűjteményt. A könyv

kétezer példányban jelent meg, s

nagyon gyorsan elfogyott. 

– Mi ez a hatalmas paksaméta?
– Beszélgetésünkre hoztam el. Az írá-

sok, a – fõként Imre készítette – fotók,
a kistablók mind az elsõ osztályomra,
„fiaimra, lányaimra” emlékeztetnek. Én
is szeretettel gondolok rájuk, s többek-
kel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. 
– Itt van a Globalitástól a lokali-
tásig címû természet- és környezet-
védelmi „olvasókönyve”, benne
Szent-Györgyi Albert, Darwin, Ily-
lyés Gyula, Mészöly Miklós, Her-
man Ottó és más szerzõk mûveivel,
illetve azok részleteivel, de rábuk-
kantam egyik kedvenc költõm, a
Pécsen élõ Bertók László: Nagy-
anyám címû versére is.

– Az „Aszaltszilva arcú, görbült nagy-
anyám…” az én nagymamám is, ugyan-
is Lacival unokatestvérek vagyunk.
– A környezet õszinte tisztelete
gyermekkorából eredeztethetõ?

– Pontosan. Családunk a nagyon ki-
csi és szegény faluban,a Nagykanizsá-
hoz közeli Szõkedencsen élt. De úgy,
hogy a természet szeretete testvéreim-
mel együtt belénk ivódott. A ház elejét
minden búcsúra kimeszeltük, a „jószá-
gos” udvart, ólakat rendszeresen taka-
rítottuk, a járdát és a vízelvezetõ árko-
kat rendben tartottuk. S amit lehetett,
azt felhasználtuk, „nem volt kidobniva-
ló”. A szintén közeli Kis-Balatonnál ha-
talmas berek van. Sok idõt töltöttünk
ott nyaranta, hogy tõzeget bányász-
szunk ki. Megszárogattuk, és egész té-
len azzal tüzeltünk, ahogyan mások is
a faluban. 

– Mindig tanárnak készült? 
– A minap egyik fiam ugyanezt kér-

dezte tõlem. Nézze, a faluban mi or-
vost nem láttunk, csak amikor átjött a
harmadik településrõl. Viszont taní-
tónk – pontosabban tanító úr – volt
helyben. Õ volt az értelmiségi, a min-
takép. Szüleink a téeszben dolgoztak,
bennünket a nagyszülõk neveltek. Az
„aszaltszilva arcú” igen vallásos nagy-
anyám a boltba egyszerre csak fél liter
petróleumért küldött, vagy fél kiló cu-
korért. Többet nem engedhettünk

meg, mert akkoriban pénz nem volt.
Ennivaló került az asztalra a kertbõl, az
udvarból. Talán ezért határozta el édes-
apám, hogy mindhármunkat taníttat,
remélte, úgy majd boldogulunk.
– Akkoriban a falvakban, vagy a
városok egy-egy utcájában min-
denki törõdött egymással, különö-
sen  a gyerekekkel…

– Igen, de ma már – és még – hiány-
zik a közösség ereje, mindenki behúzó-
dik a saját házába. Hillary Clinton egyik
könyvének azt a címet adta, hogy „Ah-
hoz egy falu kell”. Afrikában hallotta
ezt a mondást, hogy egy gyerek fölne-
velõdéséhez egy egész falu, azaz egy
közösség emberformáló ereje kell.
– Családozzunk még egy kicsit!
Férjével hol ismerkedtek össze?

– Szegeden. Mindketten ott jártunk
egyetemre. Onnan állás- és lakásaján-
lat vezérelt bennünket Bonyhádra. Ké-
sõbb Szekszárdra kerültünk, én az 
I. Bélában tanítottam 15 évig, dolgoz-
tam a Tolna Megyei Pedagógiai Inté-
zetben, s közel két évtizedig megyei
biológia-szaktanácsadó voltam, s im-
már hét esztendeje a fõiskolán – azaz
a karon – tanítok. Két felnõtt fiúnk
van: Balázs közgazdász, András ötöd-
éves orvostanhallgató. Jó emberek,
büszkék vagyunk rájuk.
– Mindig mind a két tantárgyát ta-
nította?

– Hogyne, pedig a középiskolai taná-
rokra inkább az jellemzõ, hogy csak az
egyik szakukban teljesednek ki. Nálam
más a helyzet, hiszen a kémia – egy
gimnazista helyes megfogalmazása
szerint – a leglogikusabb tárgy. Igaz a
biológia is nagyon logikus, a kémiánál
sokkal bonyolultabb.

– De mindkettõ a környezetvéde-
lem fontos eleme.

– Igen komplex dologról van szó, és
holisztikus szemléletet kíván. A kör-
nyezetvédelem nem csak a természet-
tudományokat foglalja magába, hozzá-
tartozik a gazdaság, a politika, az etika,
a hit, a mûvészet és így tovább. Azt
mondjuk, egy a világ, egy a környezet,
ám az egészet csak akkor látjuk, ha ké-
pesek vagyunk rendszerszemléletben
gondolkodni.
– Nem csak a könyvébõl tudom,
hogy ön képes erre.

– Hát… mit is mondjak? Egyrészt
kíváncsi vagyok a dolgok másik és
harmadik oldalára, másrészt elkötele-
zett környezettisztelõnek, illetve -vé-
dõnek tudom magamat. Ezért is szív-
ügyem a környezeti nevelés, a kör-
nyezettudatos magatartás, vagy ha
úgy tetszik, a fenntarthatóság peda-
gógiájának terjesztése. A fenntartha-
tóságé, amelynek eredményeként a
természeti értékek megmaradnak a
jelen és a jövõ nemzedékei számára,
a célszerûen és takarékosan használt
erõforrások nem merülnek ki, hosz-
szú távon javul az életminõség és
megõrzõdik a sokféleség. E gondol-
kodásmód jegyében hárul ránk a fel-
adat: szülõföldünk, a Kárpát-meden-
ce különösen gazdag kulturális és ter-
mészeti sokféleségének megõrzése,
ami nemcsak nemzeti ügy, de euró-
pai küldetés is.
– Szóval el kell döntenünk, mit aka-
runk elérni, megvalósítani, s nem
csak rövid, hanem közép távon…

– Pontosan így van. S ezért butaság
a környezetvédõket, a zöldeket vádol-
ni, hogy nekik a béka vagy a sas fon-

tosabb, mint az ember. Ugyanis ha a
béka elpusztul, azzal elindul a sor, s ha-
marosan mi következünk, hisz mi is
ugyanannak a rendszernek, gyakran
még náluk is érzékenyebb részei va-
gyunk. Tehát nekünk nagyobb szük-
ségünk van a természetre, mint an-
nak ránk.
– Mit tapasztal, az emberek meny-
nyire fogékonyak a környezeti ér-
tékek tiszteletére, védelmére? 

– A gyerekek igen, s mint azt jól tud-
juk, a gyermekkor határozza meg az if-
jú-, majd a felnõttkort.
– S mindez miért kopik ki az évek
számának növekedésével? Vajon
mit rontunk el?

– A reklámok által idealizált fo-
gyasztói magatartás határozza meg
az emberek többségének életvitelét.
Felnõtt egy-két generáció úgy, hogy
sem otthon, sem az iskolában, sem a
közösségben nem szerezte meg a
környezetetikus viselkedéshez szük-
séges tudást. Ezért fontos, hogy a csa-
ládban jó példát lássanak, anyag- és
energiatakarékos életvitelt sajátítsa-
nak el, az iskolákban nagyobb súlyt
kapjon a környezeti nevelés értelmi-
érzelmi és akarati vetülete. Váljon az
erkölcs részévé mindenfajta élet tisz-
telete, védelme.  
– Viszont 20-25 évvel ezelõtt a peda-
gógus más hatással volt a gyere-
kekre, sõt a szülõkre is.

– Ez igaz, hiszen szoros kapcsolat
alakult ki közöttünk. Az iskola zárt kö-
zösségében közvetlenebb volt a kap-
csolat, a szülõk pedig igényelték, hogy
akár az utcán is leálljunk beszélgetni, s
ne csak a fogadóórákat használjuk e
célra. A jó tanár mintát jelentett.
– Az imént Vida Gábor akadémi-
kust említette.

– Vida Gábor fogalmazta meg szé-
pen a természethez fûzõdõ viszony
fontosságát: „Bárki, aki nyitott szem-
mel és lélekkel tölt el néhány órát ket-
tesben a természettel, elõbb rácsodál-
kozik, majd beleszeret. A szeretet annál
erõsebb lesz, minél jobban próbáljuk
megismerni…” Én is amondó vagyok,
szeressünk bele a természetbe, mert
mindenki számára könnyen elérhetõ
örömforrás.
– Kérem a javaslatát a következõ
riportalanyra.

– F. Kováts Éva újságíróra gondol-
tam, nagyon becsülöm a férjével egye-
temben. Az I. Bélában tanítottam, ami-
kor mozgásában korlátozott Ádám fiuk
odajárt. Minden reggel hozták, ebéd-
nél segítették, kísérték haza, és a nehéz
helyzetet oly természetességgel és sze-
retettel kezelték, hogy a többi diák szá-
mára is követendõ volt. Ezért is szeret-
ték társai Ádámot. Talán ezekrõl a dol-
gokról faggassa Évát.

V. Horváth Mária
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Takarékossági kísérletek az 1840-es években
Fûtés és a világítás a vármegyeházán

Alig tíz évvel a megyeháza átadása
után, 1846-ban, a hatalmas épület
fûtési költségeinek csökkentésére a
„Tekéntetes Karok és Rendek”, vagyis
a nemesi vármegye közgyûlése egy
választmányt küld ki, hogy vizsgálja
meg: a fáról a szénfûtésre való áttérés-
sel vajon a kiadások mennyiben
mérsékelhetõk. A bizottság két tagja:
gróf Aichelburg Ferenc és Tormay
Károly fõorvos a következõ év már-
ciusában benyújtotta jelentését a
tapasztaltakról.

„A kõszénnek haszonnal való alkal-
mazása feltételeszhetõ” – írják –
fõképp ott, ahol a fa ára meghaladja a
szénét. Mint például Pécsen, ahol, el-
lentétben Szekszárddal, a fuvarköltség
felszámolása mellett is kétszeres men-
nyiségû szenet lehet kapni. Így tehát,
mint folytatják, „a' mi egy helyen ha-
szonnal alkalmaztathatik – más helyen
tsak kárral utánoszható.” 

A gyakorlati próbálkozásokból a bi-
zottság számára az is kiderült, hogy egy
kályhának fával való fûtése 3 forint 45
krajcárral kevesebbe került havonta,
mint amikor ugyanezt szénnel tették.
Következtetésüket így fogalmazták meg:
„… a' Választmány meggyõzõdésébõl je-
lentheti – hogy a’ közönséges cserép ká-
lyhákba a' kõ szén legnagyobb szük-
ségbe – és szinte kényszerültségbõl
használható tsak – mert a' Bûz- Gõz és
nyomasztó szag oly annyira fejlõdik a'
szobába – hogy az abbani valo lakás –
igen kellemetlen – de majd tsak nem
türhetetlen – és minthogy e' tsekély ha-
szon – a' jelenleg a' Megyeházba lévõ 66
kályhának mellõzõsét – nem tanátsolja
– és 66 új vas kályhának nevezetes költ-
séggel járo meg szerzését nem fedezné,
a' Választmány a' kályháknak rögtöni ált
váltosztatását nem véleményeszheti.” A
választmány tehát nem kívánt szem-
beszállni az általános vélekedéssel, misze-
rint a szénfûtés takarékosabb, mint a fa,
de óvatosságra intett. Egyrészt, hogy a
cserépkályhákban csak nagy szükség ese-
tén lehet szenet használni, másrészt,
hogy a sok kályha lecserélése többletki-
adásokhoz vezethet. 

A választmány még annak a látszatát
is el akarta kerülni, hogy eleve a vaskály-

hák és a szénfûtés ellen van, ezért a
továbbiakban így folytatta jelentését:
„Azonban tudván, hogy ezer meg ezer
kályhák füttetnek kõ szénnel – a'
Választmány a' kõ szén ellen az átkot ko-
ránt se mondja ki - és tudván hogy oly
tartományokban hol a' kõszén füttésre
használtatik – többnyire vas kályhák
alkalmasztatnak – abban pontosítja a'
Választmány véleményét – hogy cserép-
kályhákba éppen nem – vas kályhákba
pedig a' kõszénnel való füttés igen is
haszonnal alkalmaszhato…”. Majd
gyakorlati tapasztalatukat közvetítették,
amely némileg ellentmond a fent oly
sarkosan megfogalmazott „Bûz- Gõz és
nyomasztó szagok”-nak, mint kelle-
metlenségeknek, miszerint: „…mely
véleményt igazolja (tehát az elõbb leírt
hasznot) azon tapasztalás, hogy Grof
Aichelburg  házában (a bizottság
tagjánál) – ki birtokában vagyon ezen
vas kályhának –  mind kétt All Ispány, és
számos helybéli Urak jellenlétökbe
több izben kõ szénnel fütetett – a'
nélkül hogy egyetlen egy is a' jelenlévök
közt – a' füttésnek kellemetlenségét
éreszte volna.”

Ezek után tényleg feszülten vár-
hatjuk a választmány döntését. Hiszen
ha valami általánosságban jó is meg
rossz is, a megyeházi fûtésnél viszont
büdös és drága, másutt meg olcsóbb és
kellemes, akkor mit ajánlhat egy bi-
zottság, amelynek javaslatát a tények
késõbb igazolhatják, vagy akár meg is
cáfolhatják. És akkor következzék a
javaslat:

„A' hogy a Választmány nyíltan ki je-
lenti – hogy a' rögtöni általakitása – és
a füttö szernek feltserélése, jelenleg tel-
jességgel kivehetetlen, ugy még sem
ösmerheti el azon szükséget, hogy
ezen eszme végképpen el temetessék
– hanem indítványba hozza elöle-
gessen, tsak egy a' kö szén füttésre al-
kalmazott vas kályhának meg szerzését
és így a' czélt érõ eszköznek alkal-
mazásával a kisérletnek folytatását
mert habár a rögtöni általakulás itt se
lenne tanátsos – a' további kísérletek
szerentsés sikerülésével reményli a'
lehetséget – és így az idõ közben
eltörendõ és romlando kályhák helyett
vas kályhákat készitetni lehetne.” 

A közgyûlés nemes urai számára a
bizottság jelentése és ajánlata egyér-
telmû volt: „…a kõszén fûttés – minden
iparkodás mellett is a' kívánt czélnak
meg nem felel…”, ezért nemcsak a
rendszer átalakítását vetették el,
hanem „a' további késérletekkel” is fel-
hagyni rendeltek. Vagyis elutasították
a további próbálkozásokat, így egy új
vaskályha vételét is.

Alig két évvel korábban, a „Tekintetes
Karok és Rendek” a megyeházi világítás
során elhasznált gyertyák mennyiségét
és költségét sokallta. Az 1842–43. évi
számadása szerint elhasznált 1770 font
öntött és 1500 font mártott, 803 pengõ-

forintnyi, azaz körülbelül egy megyei
tisztviselõ éves fizetésének megfelelõ
értékû gyertya mennyiségének és ezzel
együtt árának csökkentésére, ahogy
lenni szokott, egy választmányt delegál-
tak, amelyet a megye vezetõ tiszt-
ségviselõje, Dõry Gábor elsõ alispán
vezetett. A bizottság 1844. július 4-én
benyújtotta javaslatát, amely valóban
takarékos és egyben korszerûsítõ in-
tézkedésekre hívta fel a figyelmet. A
rossz minõségû faggyúgyertya helyett,
az úgynevezett milligyertya használatát
javasolta. Önmagában ez még költség-
csökkenéshez nem vezethetett, az vi-
szont már igen, hogy a megyei
tisztviselõi kar és szolgaszemélyzet
számára kiutalandó gyertyák mennyi-
ségét is meghatározták. Az írásbeli fe-
ladatokat vivõ fõjegyzõ és hivatala 104
fontnyi, a megyei tisztikar vezetõje: az el-
sõ alispán 20, ugyanennyire a másod al-
ispán, az archivárius, vagyis a levél-
tárnok úr pedig 12 fontnyi gyertyára
számíthatott. A legtöbbet a várkapitány-
nak és a hajdúknak, a börtönnek, a külön-
bözõ deputatioknak, egyes ügyek
megvizsgálására delegált bizottságoknak
kívántak kiutalni, évi 180 fontnyit. Így a
jelentés a megyeháza egészének vilá-
gítását évente összesen 576 font, azaz
körülbelül 280 kilogramm gyertya vásár-
lásában megoldhatónak látta. És ezek
áránál mutatkozik a takarékosság. Véle-
ményük szerint a korábbi 803 pengõ-
forint kiadás 381-re csökkenthetõ.

A kapualjat, a folyosókat olajlámpá-
sokkal világították. Az elhasznált olaj
mennyisége és a világítás hossza sze-
zonális volt. A lámpákat nyáron a ka-
pualjban este nyolc órakor gyújtották
meg, és hajnali négyig égtek, télen vi-
szont már délután háromtól világítot-
tak. Az emeleti folyosón 12 lámpásban
égett az olaj este nyolctól éjjel 11-ig, de
a közgyûlések idején, télen reggeli
hétig, nyáron viszont hajnali három
óráig. Így 2662 font, körülbelül 1330
kilogramm olajfogyasztást számítottak
egy évre, amely, a bizottság javaslata
szerint 400 pengõforintjába kerül-
hetne a vármegyének. Ezt az összeget
viszont a korszerû gyertyák használata
során megtakarított 412 pengõforint-
ból már könnyen fedezhetõnek vélték.

A közgyûlés a választmány javaslatát
a következõ szavakkal fogadta el: „Mely
javallatát a' Választmánynak a' Karok és
Rendek annál nagyobb készséggel fo-
gadták el, miután a melléje csatolt je-
gyzékek szerint a' megkívántató gyer-
tya mennyiség második fele áráért
pedig a' Megyeház olajjal is ellátattván,
általa az utóbbi áruczikkért évenként
kiadatni szokott tetemes pénz öszveg
a' szegény adozó népnek nagy köny-
nyebbítésére megkéméltetik…”

Ruzsa Éva
fõlevéltáros

Hivatali szoba (Wosinsky Mór Megyei Múzeum Történeti Fotótár)



„Nemsokára megérkezik 

a Születésnapom. Nagyon sok

ember vásárol, és készülnek

már a hirdetések és a reklá-

mok. Igazán jó érzés tudni,

hogy egyszer egy évben ilyen

sok ember gondol rám.

Amint tudjátok, a Születésnapomra
való emlékezés sok száz évvel ezelõtt
kezdõdött. Az elsõ idõkben az embe-
rek nagyon hálásak voltak azért, amit
értük tettem. Manapság kicsit más-
képp van! Sokkal kevesebben tudják
és értik az ünnep igazi okát. Összejön-
nek a családok, a barátok, kellemesen
érzik magukat, de nem értik ponto-
san az ünnep valódi jelentõségét. Az
elmúlt évben hatalmas lakomát ren-
deztek a tiszteletemre az egyik család-
nál. Az asztal roskadásig tele volt ízle-
tes ételekkel, gyümölcsökkel, édessé-
gekkel, italokkal. A tökéletesen díszí-
tett fa alatt gyönyörûen becsomagolt
ajándékok sorakoztak. És tudjátok mi
történt? ENGEM meg sem hívtak! Mi-
attam volt az összejövetel, de amikor

az ünneplés elkezdõdött, én kívül ma-
radtam, mert bezárták elõttem az aj-
tót! – pedig be akartam menni, hogy
együtt ünnepeljünk. Úgy döntöttem,
titokban megyek be, minden zaj nél-
kül, és csendesen megállok az egyik
sarokban. Oda-
bent mindenki
nagyon jól érez-
te magát: ettek,
ittak, nevetgél-
tek, jó kedvük
volt. Engem ész-
re sem vettek!

Egyszer csak
belépett a szobá-
ba a piros ruhás,
fehér szakállas,
nagy ember, azt
kiabálva, hogy
ho-ho-ho. Leült a

díványra, a gyerekek hozzá rohantak:
Télapó! Télapó! – kiáltozták, mintha
ez az ünnep róla szólna. Aztán körül-
állták a karácsonyfát, s osztogatni
kezdték a csomagokat. Néztem, vajon
nekem is van-e valami, de nem kap-

tam semmit. Nem is gondoltak rám,
nem is beszéltek rólam, még csak
nem is énekeltek!

Én ekkor megértettem, hogy nem-
kívánatos személy vagyok a saját Szü-
letésnapomon! Az emberek nem is-
mernek! És ekkor csöndesen, szomo-
rúan elhagytam a szobát.

Pedig de szeretném, ha az embe-
rek beengednének az életükbe! Been-
gednének a szívükbe! Felismernék,
hogy több mint 2000 éve azért jöt-
tem e világra, hogy az életemet adjam
értük, s megmentsem õket a teljes ha-
lálból. Bárcsak megértenék ezt, és
gondolnának rám, legalább a Születés-
napomon!”

Kedves Testvérek! Az adventi idõ-
szak hátra lévõ részében még pótol-
hatjuk a Jézus-várás hiányosságait,
még megnyithatjuk a szívünket, meg-
hallhatjuk Jézus zörgetését szívünk
ajtaján, befogadhatjuk, hogy Vele va-
lóban boldog ünnepünk lehessen.
Úgy legyen!

Közreadta: Balázsi Zoltán 
református lelkész

112011. december 11.

MOZAIK

E heti rejtvényünk megfejtését december 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A november 27-i rejtvény helyes megfejtése: Csapó Dá-
niel, alispán. A helyes választ beküldõk közül ajándékot nyert: Horváth Tímea, Szekszárd, Bocskai u. 54.
Az 5000 forint értékû tárgyjutalmat Fogarassy Tünde („Diamonds Parfüméria” Szekszárd, Széchenyi utca 38.)
ajánlotta fel, mely az üzletben átvehetõ.

Evangélium
Jézus levele

Városi krimi

Hamis húszezressel
fizettek

A minap hamis húszezer forintos bankó-
val fizetett valaki az egyik szekszárdi bolt-
ban – tudtuk meg dr. Buda Bernadett õr-
nagytól, a városi rendõrkapitányság bûn-
megelõzési és kommunikációs referensé-
tõl. A rendõrség természetesen keresi a
ravasz elkövetõt, aki nyilván úgy gondol-
kodott, hogy a karácsonyi vásárlás idején
nagyobb a forgalom, mint egyébként,
ezért reménykedett, hogy az üzlet pénztá-
rosa nem szúrja ki a csalást.

Egyébként ezek a hamiskártyások, azaz
hamisbankósok tettüket olyan boltokban
követik el, ahol biztosan nincs bankjegyel-
lenõrzõ masina. Amúgy sajnos sok helyen
ilyent nem is tartanak. Viszont – mint az õr-
nagy javasolja – a pénztárosok az ilyen nagy
pénzek befogadásakor gyõzõdjenek meg
azok valódiságról, a szemmel jól látható je-
lek és a tapintás alapján. Inkább várakozzon
egy picit a többi vásárló, minthogy káro-
sodjon az üzlet, illetve maga a pénztáros. De
arra is felhívta a figyelmet a rendõrtiszt,
hogy nehogy az utcán, a piacon vagy a bolt-
ban felváltsunk tíz- vagy húszezer forintot
bárkinek, bármennyire könyörög is. Java-
soljuk, hogy pénzváltás céljából keressen
fel egy bankot, vagy térjen be a postára.

Dr. Buda Bernadett kitért arra is, hogy
szerencsére környékünkön nem igazán
gyakori a pénzhamisítás, de elõfordul. A
gazfickók általában kis értékben vásárol-
nak, hogy nagy értékben kaphassanak visz-
sza forintot.

A rendõrkapitányság tehát keresi a pénz-
hamisítás bûntettét elkövetõ személyt, aki
tettéért alapesetben 2-tõl 8 évig terjedõ
börtönbüntetéssel lakolhat. - hm -



Szekszárdon, a Csatári Üzletház el-

ső emeletén egy a vendéglátásban

új irányzatot képviselő étterem

nyílt meg, s várja vendégeit Retro

Steak Étterem néven. A chef, Láng

Áron Budapestről érkezett, egy

olyan szemlélettel, amelynek lé-

nyege: „Vendégeinket igazi ven-

dégként várjuk, nem ebédlőként

vagy vacsorázóként.” Erről a Szek-

szárd városában még új szemlélet-

ről beszélgettünk Áronnal, aki or-

szágos és világhírű vendégeket is

fogadott már pályafutása során. 

A CHEF SZEMLÉLETE
Amivel a vendégeket várjuk, az egy fé-
lig svédasztalos rendszer, korlátlan étel-
fogyasztás, a vendég kreativitására bíz-
va. Miután Szekszárdon csak egyszer
volt egy ilyen rendszerben mûködõ ét-
terem, ezért elmondhatjuk, hogy egye-
dülállók vagyunk az ilyen jellegû ven-
déglátásban. Ritkán dicsérünk tör-
vényt, de azt, hogy a vendéglátást a tör-
vény szolgáltatásnak minõsíti, és nem
árusításnak, az nagyon fontos. Bár az
áru egy nagyon fontos eleme a szolgál-
tatásunknak, de nem áruval, hanem
szolgáltatással várjuk a vendéget.

Ahhoz, hogy mindent frissen és nagy
választékkal tudjunk kínálni, ahhoz a
vendég részérõl is kell egy olyan szem-
lélet, amely belátja, hogy nemcsak azt az
egy adag pörköltet fizeti meg, hanem az
elõtte lévõ készenlétben állást – villany,
mosogatás, világítás, szakács – s a nagy
választékot. Vallom, hogy ha ez igaz, ak-
kor ebben az esetben nem jelent prob-
lémát, ha a vendég többet kíván me-
genni, mint egy átlagadag. 

A másik vesszõparipám, hogy bóvli-
ból hiába kínálunk sokat, nem fog von-
zani újabb vendégeket. A vendéget az
vonzza be, ha mindig jót és még a jónál
is jobbat  adunk. Ha egy férj elhívja a fe-
leségét a 30. házassági évfordulójukra,
egy vacsorára – amire hónapok óta ké-
szül – akkor azt kell kapnia a pénzéért,
amit megérdemel, s nekem nagyon fon-
tos, hogy az ünnep igazán ünnepként
maradjon meg az emlékezetében. 

TERMÉSZETES ALAPANYAGOK
Egy magára valamit adó étterem saját
maga készíti el az önteteket, a fûszer-
keverékeket, a mártásokat és még so-
rolhatnám. Családokban, kis háztartás-
ban lehet az üzletben készen vásárolt
alapanyagot használni, mi csak termé-
szetes, friss, prémium alapanyagokkal
dolgozunk. Ettõl lesz az étel íze min-
denhol más és más. Példa erre a halász-
lé, mert finom a bajai, a szegedi, a szek-
szárdi, de éppen az alapanyagok adják
meg a másságát, és attól még mind-
egyik jó lehet. Egyáltalán nem haszná-
lunk leves-, mártásalapokat, fixeket, ke-
vert tartósítószeres ételízesítõket. 

A BIZALOMMAL NEM SZABAD 
VISSZAÉLNI 

Az emberek megszokott ízvilágát ne-
héz megváltoztatni, de érdemes meg-

próbálni, s a tapasztalatom az, hogy ál-
talában sikerül is. A vendégnek joga van
tájékozatlannak lenni, kevésbé jártas-
nak a vendéglátás területén, de nekünk
nincs jogunk dilettánsnak lenni. A biza-
lommal élni kell, de visszaélni nem sza-
bad vele. Volt egy vendégem, aki min-
denképpen jól átsütve kérte a steaket,
majd rövid beszélgetés után, s az igazán
jól elkészített ételt megkóstolva rájött,
hogy eddig nem is tudta, milyen finom
az igazi steak. Ez számomra siker volt,
a munkám elismerése. Ha valaki a mai
világban eljön egy ilyen étterembe, ak-
kor jogosan várja el a profizmust mind
az ételkészítésben, felszolgálásban,
mind pedig a tájékoztatásban.

A VENDÉG ÁLLÍTJA ÖSSZE 
A MENÜSORT

Ez csak részben igaz, a menetrend a kö-
vetkezõ: bejön a vendég, látja a kínálatot,
amely nagy. A kiválasztott ételt megkós-
tolhatja, sõt az ott felsorakoztatott, s
szemmel látható ételt mind megkóstol-
hatja, majd kiválaszthatja hozzá a köretet,
a savanyúságot, a mártást, az öntetet,
azokat is megkóstolva. Miután minden
embernek más és más az ízvilága, miu-
tán ott vagyok a kóstolásnál, a választás-
nál, igyekszem gasztronómiai „mankót”
nyújtani a vendégnek, ha kérdez, de nem
sértõdöm meg, ha a véleményemet nem
fogadja el. A frissen, a látványkonyhában
a vendég ízlése szerint készített ételek is
vonzóak lehetnek, akár az ínyenceknek,
akár azoknak, akik étkezésben bár már
a megszokás rabjai, mégis valami új, más
ízre vágynak. Látványkonyhánkban a
vendég szeme elõtt készülnek el a külön-
féle húsételek, legyen az tarja, csirke, hát-
szín, fogas, vagy akár grillezett zöldség és
gyümölcs.

S ha úgy megy ki az étterembõl a
vendég, hogy ízlett neki a kiválasztott
étel – akár segítettem, akár nem a vá-

lasztásban –, akkor az nemcsak õt teszi
elégedetté, hanem engem is. 

MENÜ, KORLÁTLAN 
ÉTELFOGYASZTÁS, RENDEZVÉNYEK  

A napi ajánlatban egy menüsor van, amit
900 forintért kínálunk, viszont az is a leg-
jobb minõségû alapanyagokból készül.
Azért nem készítünk menüben kevésbé
jót, mert az „csak” menü lenne. A különb-
ség nem a minõségben van, hanem ab-
ban, hogy az egy adag, de a minõség
ugyanaz, mint a korlátlan ételfogyasztás-
ra készített ételek esetében. A napi aján-
latot 11.30–15.00 óra között fogyaszthat-
ják, a korlátlan fogyasztást a nyitva tartás
teljes ideje alatt. A korlátlan ételfogyasz-
tást egy fõétel áráért lehet igénybe ven-
ni, azaz 2990 forintért. Ezen összegért a
teljes kínálatból korlátlanul lehet fogyasz-
tani, de választhatja a vendég a klasszikus
többfogásos étkezést is: elõétel, leves, me-
leg elõétel, fõétel, desszert.

Rendezvényeinknél nagyon odafi-
gyelünk a megrendelõk kívánságaira.
A kínálatot, az ételsort és az összeget is
együtt közösen tervezzük meg, ami
azért nagyon praktikus, mert a meg-
rendelõ így a legjobbat kapja, a legked-
vezõbb összegért. Kívánságait maxi-
málisan figyelembe véve, igyekszünk
az ételsorba olyan ételeket ajánlani,
amelyek különlegesek, melyeket más-
hol nem kaphatnak meg a rendezvény
résztvevõi. A Retro Steak étterem ide-
ális hely születésnapi, névnapi, baráti
összejövetelek, céges partik, esküvõk
megrendezéséhez. Éttermünkhöz tár-
gyalótermet is kialakítottunk. Ameny-
nyiben üzletfeleivel nálunk költi el üz-
leti ebédjét, vacsoráját, a tárgyalóterem
használata térítésmentes.

UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
Elkötelezettek vagyunk a jövõ vendég-
látó nemzedékének neveléséért. Étter-

münk részt vesz a szakkép-
zésben, a VIP Szakközépis-
kola szakácstanulóit szak-
mai gyakorlatra szívesen lát-
juk. Számunkra fontos,
hogy hitvallásunkat a követ-
kezõ szakácsgeneráció a
vendégek örömére népsze-
rûsítse majd. 

MINDENBÕL A LEGJOBBAT 
A Retro Steak Étterem tu-
lajdonosa akkor határozta
el, hogy egy olyan éttermet
nyit, amely Szekszárdon
egyedülálló, amikor abban
az étteremben volt törzs-
vendég, ahol a chef Láng
Áron volt. Tatabányán szü-
letett, Pécsett végzett mint
szakács, s az ott szerzett is-
mereteit Keszthelyen, ma-
gasabb fokon tökéletesítet-
te. Vallja, egész életében ta-

nult és ma is tanul. Olyan éttermek-
ben volt fõszakács, ahol magyar és
külföldi miniszterek, delegációk for-
dultak meg, s ragaszkodtak a fõztjé-
hez. Hitvallásához tartozik, hogy hisz
a tisztességben, a tisztességesen vég-
zett munka sikerében. Legutóbb Bu-
dapesten a John Bull Pubban volt
chef, ahol a sok külföldi között is a
leghíresebb és rendszeres vendége
volt Habsburg Ottó, családjával
együtt. 

Megkérdezhetné bárki, hogy ezek
után miért jött Szekszárdra? Mert sze-
reti a kihívásokat, s eddig még minden
elképzelését sikerre vitte. És mert hisz
abban,hogy ezzel a szolgáltatással egye-
dülállóként Szekszárdon a Retro Steak
éttermet is sikerre viheti. 

HALÁSZLÉ ÉS KOCSONYA 
KARÁCSONYRA

Sokan vannak, akik az ünnepek elõtt az
utolsó percekig dolgoznak. Számukra je-
lent könnyebbséget, hogy elõrendelést
vesznek fel filézett ponty halászlére és
kocsonyára, melyet a vendégek decem-
ber 24-én hazavihetnek. Errõl rész-
leteket a honlapon olvashatnak. (x)
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Retro Steak Étterem 
„A vendégnek jót kell adnunk, sõt, a jónál is jobbat”

A Retro Steak Étterem elérhetõsé-
gei, ahol a napi menü megrende-

lését, valamint rendezvények
megrendelését szeretettel várják. 

7100 Szekszárd, Csatári Üzletház
1. emelet

Tel.: 06/70/2723000
Honlap: www.retroetterem.eu

info@retroetterem.eu 
Nyitvatartási idõ:

Hétfõ–csütörtök: 11.30–22.00
Péntek, szombat: 11.30–24.00

Vasárnap: 11.30–20.00
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Kerékpáros közlekedés 
Rövidesen lezárul a sportcsarnok pályázata

Hamarosan lezárul a Szekszárd
Városi Sport- és Szabadidõ-
központ „A kerékpáros köz-
lekedés infrastrukturális fel-
tételeinek javítása Szekszár-
don” címû projektje (KEOP-
2009-6.2.0.A/09-2011-0010),
mely az Új Széchenyi Terv és
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap támogatásával 
9 975 000 Ft forrásból való-
sul meg.

A támogatási összegbõl a
sportcsarnok elõtti placcon,
illetve a focipályák és az atlétikai pálya
találkozásánál két darab, 20 férõhelyes,
esõtõl védett, lopásbiztos kerékpártá-
roló épült. Öt kerékpár is beszerzésre
került a dolgozók számára, illetve meg-
újult a szauna mögötti és egy másik ke-
leti oldalú öltözõ a biciklivel dolgozni
járó alkalmazottak számára.

A szabadidõközpont október 19-én
kerékpáros napot szervezett, ahol
KRESZ-vetélkedõ, ingyenes kerékpár-
szerviz és kerékpározással kapcsolatos
ajándéksorsolás várta a kilátogatókat.

November 21-én került sor a „Ki van a
2 kerekem” címû rajz- és fotópályázat
eredményhirdetésére, ünnepélyes díj-
átadójára, majd kiállítás is nyílt a pálya-
mûvekbõl.

A pályázat szervesen illeszkedik a
szabadidõ hasznos eltöltését és az
egészséges életmódra nevelést elõtér-
be helyezõ törekvésekhez. Célja a
rendszeres kerékpározás elõsegítése a
sportcsarnokban dolgozók, illetve az
intézmény szolgáltatásait igénybe ve-
võ látogatók számára. (x)



2011. DECEMBER 10., SZOMBAT
Karácsonyi hangulat címmel

óvodásfoglalkozások leendõ elsõ
osztályosoknak és szüleiknek. 

A foglalkozás programja: 
• „Az eltérített Mikulás” címmel a drá-
ma tagozatosok bemutatója
• Versek, dalok a télrõl és a téli ünne-
pekrõl a dráma és ének tagozatosok
közös elõadásában
• Versenyre hívjuk a Mikulást – ügyes-
ségi sportjátékok
• Mézeskalács-díszítés
• Asztali és szobadíszek karácsonyra
• Fenyõfadíszek készítése quilling-
technikával

Idõpont: 9.30. Helyszín: Garay János
Általános Iskola és AMI

2011. DECEMBER 11., VASÁRNAP
Német nemzetiségi est a kisebbsé-
gek napja alkalmából.

Idõpont: 17.30. Helyszín: Garay Já-
nos Gimnázium díszterme

2011. DECEMBER 13., KEDD
A Régi ésszel – gyermekkézzel kézmû-
vessorozatban betlehem készítése.  

(Erre a programra elõzetes jelentke-
zést kérnek a 316-222/21-es melléken!)

Idõpont: 10.00–16.00. Helyszín:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Együtt – egymásért
A könyvtár és a segítséggel élõk ha-

gyományos közös karácsonyváró mû-
sora. Idõpont: 14.30. Helyszín: Baka Ist-
ván Általános Iskola Bezerédj utcai tag-
intézménye

2011. DECEMBER 14., SZERDA
A Régi ésszel – gyermekkézzel kéz-
mûvessorozatban betlehem készí-
tése.

(Erre a programra elõzetes jelentke-
zést kérnek a 316-222/21-es melléken!)

Idõpont: 10.00–16.00. Helyszín:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum

2011. DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK

Hazudott szárnyak és más szim-
bólumok

Ifj. Töttõs Gábor egyháztörténeti so-
rozata. Idõpont: 17.30. Helyszín: Illyés
Gyula Megyei Könyvtár

2011. DECEMBER 16., PÉNTEK
A Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének karácsonyi
ünnepsége.

Az ünnepség alkalmával elõre szer-
vezett ünnepélyes mûsort tartanak,
valamint megajándékozzák szociáli-
san is legrászorultabb látássérült sors-
társaikat a „Dobozba zárt szeretet” el-
nevezésû akcióból gyûjtött adomá-
nyokból.

Idõpont: 10.00. Helyszín: Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületé-
nek székhelye – Szekszárd, Hunyadi u. 4.

A Gagliarda Kamarakórus adven-
ti hangversenye.

Karnagy: Dr. Szabó Szabolcs
Közremûködnek: Lozsányi Tamás

zongora, Erõsné Szõr Márta, Koch
Ádám és Tamási János gitár

Idõpont: 19.00. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház díszterme

2011. DECEMBER 17., SZOMBAT
A Szekszárd Jazz Quartet és a Tü-
csök Zenés Színpad közös kará-
csonyi ajándékmûsora.

Közremûködik: Németh Judit elõ-
adómûvész és Gáti László ének

Idõpont: 16.00. Helyszín: Wosinsky
Mór Közösségi Ház (Plébánia, Béla ki-
rály tér 9.)

2011. DECEMBER 18., VASÁRNAP
A Liszt Ferenc Pedagóguskórus ka-
rácsonyi koncertje.

Idõpont: 19.00. Helyszín: belvárosi
templom

2011. DECEMBER 19., HÉTFÕ
A Garay János Általános Iskola és
AMI karácsonyi mûsora.

Idõpont: 17.30. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház díszterme

2011. DECEMBER 21., SZERDA
A Baka István Általános Iskola ka-
rácsonyi mûsora.

Idõpont: 8.00. Helyszín: Baka István
Általános Iskola

A Baka István Általános Iskola
Gyógypedagógia Tagozatának ka-
rácsonyi mûsora.

Idõpont: 11.30. Helyszín: Baka Ist-
ván Általános Iskola Bezerédj utcai tag-
intézménye

A Szent József Iskolaközpont tanu-
lóinak karácsonyi mûsora, betle-
hemes játéka.

Idõpont: 16.00. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház díszterme

2011. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
Szekszárdi Madrigálkórus kará-
csonyi koncertje.

Idõpont: 18.00. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház díszterme

A Szekszárdi Karácsonyváró prog-
ramjai nyilvánosak, és minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak a rendezõk.

A programajánlót összeállította:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza.
Szekszárd, Szent István tér 15–17.
Tel.: 06-74-529-610.
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Szekszárdi Karácsonyváró
2011. december 10–22.

Karácsonyi kincsesház
Ajándékkészítõ kézmûves-foglalko-
zás és játszóház 2011.december 17-
én, szombaton 9.00–13.00 a Mûvelõ-
dési Ház dísztermében (Szekszárd,
Szt. István tér 15–17.sz. alatt).
AMIT KÍNÁLUNK EZEN A DÉLELÕTTÖN: 

• origami – karácsonyfadíszek, aján-
dékkártyák készítése

• textilképek, tasak készítése, papír-
manó-készítés, csipeszállatkák, kis-
vonat parafadugóból, mézeska-
lácssütés, gyertyakészítés

• 10 órától Karácsonyi dalok és nép-
szokások a Tücsök Zenés Színpad
elõadásában

• 10.30-tól népi gyermekjátékok ta-
nítása gyerekeknek, felnõtteknek

• 11 órakor Kerekítõ – ölbeli játé-
kok és mondókák

• 12.00 Tombola. Fõdíj egy torta
• Zárás: 13 órakor

A délelõtt folyamán ingyenes há-
zi-büfé mûködik teával és süte-
ménnyel.
Felnõttjegy: 500 Ft
Gyerekjegy 3 éves kortól: 300 Ft
3 éves kor alatt 200 Ft
EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREINK: 

Babits Nyugdíjas Klub 
Tücsök Zenés Színpad Gyermekcso-
portjának szólistái
Halász Háló Egyesület 
Szekszárdi Origami Baráti Kör 
Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület 

Szeretettel várjuk a gyerekeket,
családokat, a kreatív felnõtteket!

Áttetszõ lélek
HEILMANN JÓZSEF 

EMLÉKÉRE
2011. december 15-én 16 órakor a
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben dr. Szerencsés Károly Véna címû
kötetének könyvbemutató elõadása a
Garay János Gimnázium és a Tolna
megyei TIT közös szervezésében.

A belépés díjtalan.

Gagliarda-kórustábor
koncerttel

A Gagliarda Kamarakórus Egye-
sület – Szekszárd Megyei Jogú
Város kiemelt mûvészeti együt-
tese – dr. Szabó Szabolcs kar-
nagy szakmai irányításával
2011. december 2–4. között tar-
talmas, munkával és töltekezés-
sel teli hétvégét töltött Mária-
gyûdön. Pénteken, miután el-
foglaltuk a szállást és elfogyasz-
tottuk a finom, meleg vacsorát,
megtartottuk az elsõ próbát,
melyet szombaton egész napos,
vasárnap egész délelõttöt betöl-
tõ gyakorlások követtek.

A rendház nyugalma lehetõ-
vé tette a szorgalmas munkát, a
teljes ellátás pedig a maximális
koncentrációt. A csodálatos,
enyhe idõben sétálásra, pihe-
nésre és szombaton este egy kis

siklósi fürdõzésre is jutott idõ. A
próbákat – hazafelé térve – va-
sárnap este nagy sikerû adventi
koncert koronázta meg Sióagár-
don a Mûvelõdési Házban, ahol
5. éve szeretettel fogadják és
várják kórusunkat a helybéli la-
kosok.

Köszönet illeti Szekszárd vá-
rosát a pályázati támogatásért,
mellyel lehetõvé tették kóru-
sunk munkálkodását, és Sió-
agárdot az anyagi hozzájárulá-
sért, mellyel kórusunkat segítik.

Szeretettel várjuk kedves
vendégeinket szekszárdi adven-
ti koncertünkre, melyet 2011.
december 16-án (pénteken) 19
órától hallhatnak a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Központ nagy-
termében. bb

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely tisztelettel
meghívja Önt és elkötelezett, tenni akaró,
érdeklõdõ barátait, ismerõseit a Civil Bûn-
megelõzési Mûhely évzáró ülésére az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár 2. emeleti elõadótermébe
(Széchenyi u. 51.)

Idõpont: 2011. december 14. 
(szerda) 16 óra

Az összejövetel témája: Az elmúlt év eredményei,
tapasztalatai, aktualitások és a jövõ évi tervek

A közös munkát vezeti: Kopasz Árpád nyugalma-
zott rendõr dandártábornok, a Mentálhigiénés
Mûhely Biztonságkultúra – Bûnmegelõzési Szol-
gálatának vezetõje. Foglalkozásunkon áttekintjük
életre hívott mozgalmaink kapcsolódási lehetõségét
a könyvtár Tudás és Tett Centrumához. 

Tartson velünk biztonságérzetünket megerõsítõ
szolgálatunkban!

Meghívó

Civil bûnmegelõzés
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 20. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tár-
gyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA

II. sz. választókerület
December 13. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

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

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület
A képviselõ úr decemberben nem tart fo-
gadóórát.

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.
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Nyugdíjasok
figyelmébe!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Alapszervezete értesí-
ti tagjait, hogy december 15-én, csü-
törtökön reggel 6 órától frissen vá-
gott, tisztítottcsirke-árusítást tart a
készlet erejéig 650 Ft/kg áron. Elõ-
jegyzést a hétfõi és csütörtöki foga-
dónapokon személyesen, és a 319-
739-es telefonszámon december 12-ig
felveszünk. (Fogadóórán kívül a 319-
148-as számon.)

Szintén december 15-én, reggel
6 órától akciós áron füstölt áru is
kapható lesz a készlet erejéig. Ezzel
együtt száraz tészta, étolaj, ételíze-
sítõ, õrölt paprika is vásárolható,
valamint kedvezményes áron dió-
bél. Az árusítás helye: az Érdekszö-
vetség épülete ( Szekszárd, Hunya-
di u. 4.)

Megyei cigányküldöttség a Vatikánban
Kezet csókolt a pápának a szekszárdi romavezetõ

Ami a keresztény világban sokaknak
még nem sikerült, de nagy türelemmel
és  áhítattal várnak rá a katolikus hívek
világszerte (bejutni a Vatikánba, a szo-
kásos szerdai, pápai audienciára), az a
Tolna megyei cigányságot képviselõ
harminctagú csoportnak már igen.
Megszerezték a pápa meghívólevelét,
s a múlt hónap végén megtörtént az
oly hõn óhajtott vatikáni látogatás.
Alapvetõen mindenki saját maga finan-
szírozta a nagy utazást Rómába, jelké-
pesnek tekinthetõ összeggel az Orszá-
gos Roma Önkormányzat nyújtott tá-
mogatást. Sárközi János József, a Tolna
Megyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke még ma is a katarti-
kus élmények hatása alatt számol be a
Vatikánban eltöltött órákról.

– Megértem 49 évet, de még ilyen áhí-
tat, ilyen boldogságérzet nem kerített
hatalmába, aminek még egy jó ideig biz-
tosan a hatása alatt leszek – kezdte a be-
számolót a megyeszerte „Dundiként” is-
mert küldöttségvezetõ. – Egyedül én
mehettem föl a színpadra, ahol XVI. Be-
nedek pápa tartózkodott – (egyáltalán
megérdemeltem én ezt a sorstól!?), pe-
dig de szerettem volna, ha ez közülünk
még legalább egy szervezõtársamnak
megadatik. Ám közülünk mást nem en-
gedtek föl a színpadra. Ahogy közeled-
tem a szentatya felé, már éreztem azt a

rendkívüli kisugárzó hatást, amit sem-
mi, illetve senki más nem adhat. Hozzá-
érve megcsókoltam Benedek pápa ke-
zét, pontosabban a gyûrûjét. Ezt követõ-
en nagyon össze kellett szednem ma-
gam ahhoz, hogy a Vatikáni Rádiónak
nyilatkozni tudjak. Számomra, cigány-
ember számára roppant felemelõ érzés
volt, amit a pápa a cigánysággal, a romák-
kal, mint népcsoporttal kapcsolatosan
korábban és most is elmondott: „A romá-
kat nem kell integrálni, mert a lelkek-
ben már régóta benne élnek.” 

– Hogy jutott be a nagyterembe a
megyei küldöttség, ahol mintegy ezer
ember fér el?

– Elõzõ nap a meghívólevelünk alap-
ján kiállították a névre szóló belépõ-
ket, majd az audencia napján 14 ellen-
õrzõ, detektoros kapun át jutottunk
Õszentsége közelébe, akit szemmel lát-
hatóan is nagyon komolyan õrzött a
biztonsági szolgálat.

A Tolna megyei romák a pápa által
megáldott kereszttel – ami a tervek sze-
rint Lengyelben, a roma holocaust ál-
dozatainak emlékhelyére kerül –, és
egy rózsafüzérrel érkeztek vissza a Va-
tikánból. Ez utóbbit az útjukat nagy-
ban segítõ szekszárdi plébánosnak,
Bacsmai Lászlónak adományozzák. 

B. Gy.

A Szentatya és Sárközi János József az audiencián
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