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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Jeles programok a turizmus ünnepén

Immár harmadik alkalommal tanács-
kozott a Magyar Mérnöki Kamara
(MMK) választmánya megyénkben. A
múlt hét második felében éppen Szek-
szárdon, a Mészáros Borházban jöttek
össze két napra a kamarai vezetõk az or-
szág minden részébõl. Programjukba
beiktattak egy látogatást a paksi atom-
erõmûbe, valamint megtekintették a
Szekszárdon épülõ élményfürdõt. A
program házigazdája és fõszervezõje a
megyei kamara elnöke, Bohli Antal volt.

A résztvevõket Tóth Ferenc kor-
mánybiztos köszöntötte, hozzátéve,
hogy paksi lévén is örül az atomerõ-
mû-látogatásnak. Kõvári László, a vá-
rosi közgyûlés gazdasági és pénzügyi
bizottságának elnöke bevezetõjében
bemutatta Szekszárdot, a „jól élhetõ
mezõvárost”. Részletezte a 2006 óta
végbement jelentõs változásokat, mi-
szerint nem a város vagyonának az

eladása, hanem visszaszerzése a cél.
Említette például közszolgáltató cé-
gek visszavásárlását, melynek révén

jelentõs, százmilliós nagyságrendû
osztalékhoz jut a város. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A kormány partnerei lennének
Szekszárdon tanácskozott a Magyar Mérnöki Kamara választmánya 

A magyar tudomány ünnepe rendez-
vénysorozat keretében a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Kar Gazda-
ságtudományi és Turisztikai Intézete
(GTI) november 22–23-án nagyszabá-
sú nemzetközi konferenciát tartott,
amit a hallgatók lelkes munkájának

gyümölcseivel körítettek. Persze, a be-
mutatóasztalokra nem csak gyümöl-
csök és köretek kerültek – mondhat-
nánk a szójáték kedvéért, de mindez
megfelel a valóságnak is.

A turizmus aktuális kérdéseivel fog-
lalkozó angol, német és magyar nyelvû

elõadások témái felölelték az utazásszer-
vezés aktuális trendjeit, a kulturális és
vallási turizmus, az ökoturizmus, örök-
ségturizmus, borutak és víziturizmus
témaköreit, de a turisztikai beruházá-
sok fontosságát és sorsát is taglalták.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Az egyetemi hallgatók gasztronómiai különlegességeket is készítettek

Bohli Antal, Barsiné Pataky Etelka és Tóth Ferenc



2 2011. november 27.
HÉTRŐL HÉTRE

Lakossági hulladékudvar nyílt
Szekszárdon, a Damjanich utcában

Házhoz megy a szelektív gyűjtés

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfe-
leit, hogy  2011. november 23-án meg-
nyitotta Szekszárdon, a Damjanich ut-
cában a lakossági hulladékudvart, hoz-
zájárulva ezzel a még tisztább és élhe-
tőbb környezet kialakításához. 

A hulladékudvar olyan hulladékok át-
vételére lett kialakítva, melyek a háztar-
tási gyűjtőedényekben, illetve a szelek-
tív gyűjtőkonténerekben nem helyezhe-
tők el, illetve a lomtalanítás során sem
lehet elszállítani őket. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az épí-
tési törmeléket csak abban az esetben
áll módunkban térítésmentesen átvenni,

ha az elkülönítetten válogatva (tégla,
cserép, beton, kő, föld...) kerül beszállí-
tásra. 

A hulladékudvar szolgáltatásait bár-
mely magánszemély a lakcímigazoló
kártya és a legutolsó hulladékszállítá-
si számla befizetését igazoló bizonylat
(csekk, átutalási megbízás másolata)
felmutatása után térítésmentesen ve-
heti igénybe. A szolgáltatási területen
működő vállalkozások papírt, műanya-
got és fémet térítésmentesen adhat-
nak le, veszélyes hulladék esetében
szerződés alapján térítési díj megfize-
tésével vehetik igénybe a hulladékud-
var nyújtotta szolgáltatásokat.

NYITVA TARTÁS: HÉTFÕN: ZÁRVA. KEDD, PÉNTEK: 10.00–17.00
SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 8.00–14.00. SZOMBAT: 8.00–12.00

A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegû kérdésével forduljon biza-
lommal cégünk ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetõségeken:
ALISCA TERRA REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
Szekszárd, Epreskert u. 9. Tel.: 74/528-850, fax: 74/528-851
e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy cé-
günk 2011. december 5-től a szelektív
hulladékgyűjtés hatékonyabb megvaló-
sulása érdekében a családi házas öve-
zetekben „házhoz menő” szelektív hul-
ladékgyűjtést vezet be, azaz az Alisca
Terra Kft. közvetlenül az ingatlanok elől
szállítja el a lakók által kihelyezett sze-
lektíven gyűjtött műanyag és papírhulla-
dékot. 

Kérjük a lakosságot, hogy a szelektí-
ven gyűjtött műanyagot annak haszno-
síthatósága érdekében tisztán, a mű-
anyag palackokat, flakonokat laposra ta-
posva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a
tárolás kevesebb helyet igényel és gaz-
daságosabb a hulladék elszállítása. A
műanyag hulladék szelektív gyűjtésére
bármilyen átlátszó zsák igénybe vehető. 

A papírhulladékot kötegelve kérjük ki-
helyezni a kukaedény mellé. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üveg-
hulladékot – a balesetek elkerülése ér-
dekében – továbbra is a  szelektív gyűj-
tőszigeteken kell elhelyezni. 

A szelektíven gyűjtött hulladékok el-
szállítása minden hónap 1. és 3. hétfő-
jén történik, a  kommunális hulladék be-
gyűjtésével egy időben.

Bízunk benne, hogy a rendszer beve-
zetése elnyeri az ön tetszését és támo-
gatását is.

Reméljük, hogy az eddiginél kényel-
mesebb megoldásnak köszönhetően
egyre többen kezdenek majd szelektí-
ven gyűjteni. Hiszen a cél közös: a lehe-
tő legkevesebb hulladékot hagyjuk hát-
ra utódainknak. Ezt pedig úgy tudjuk el-
érni, ha a szemétnek tekintett anyagok-
ból a mai tudásunk szerint a lehető leg-
több hulladékfajtát a lehető legnagyobb
mennyiségben adjuk át az újrahaszno-
sítóknak. 

A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtésbe bevont utcák jegyzékét jövő
heti számunkban közöljük.

Ha majd támad a tél
Felkészült a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Tolnai Megyei Igazgatósága az or-
szágúti közlekedést felettébb megne-
hezítõ, nagy valószínûséggel idén is be-
következõ zimankósabb napokra. Elsõ
lépésként mintegy 2500 tonna aszfal-
tot használtak fel a megye 1082 kilo-
méternyi úthálózata kátyúinak kijaví-
tására, ami 240 milliót igényelt a köz-
kasszából. A nagy felületi burkolatjaví-
tásokra 419 milliót fordítottak.

Az utak járhatóságát, ha majd esik a
hó, fú a szél, és fagy is, 14 saját nagy
géppel, 6-6 rakodógéppel, illetve hó-
maróval, 3 darab földgyaluval, valamint
39 bérelt célgéppel próbálja biztosíta-
ni a Magyar Közút megyei szervezete.
Síkosságmentesítésre 3750 tonna só
vár bevetésre a raktárkészletekben.
Kellõ számban kerülnek ki a hófogórá-
csok és a hálók is az utak mentére, az
esetleges komolyabb hófúvást megelõ-
zendõ.

A cég árgus szemekkel figyeli a me-
teorológiai elõrejelzéseket, ennek
függvényében a mostani egyesrõl ma-
gasabb sebességi fokozatba kapcsol.
Most amolyan preventív sózásokkal,
igyekszik a dolgok elébe menni. Azt

elöljáróban leszögezik: a legnagyobb
felkészültséggel sem garantálható az –
különösen ítéletidõ esetén –, hogy egy-
szerre, egy idõben a megye valameny-
nyi útja járhatóan letakarított és síkos-
ságtól menetesített lesz.

A zrt. megyei diszpécserszolgála-
taitól a lakosság idén is hiteles in-
formációt kaphat az éppen aktuális
útviszonyokról, de az interneten
(www.kozut.hu) is folyamatosan fönt
lesznek a legfontosabb információk.

A városi úthálózat tisztításához is el-
engedhetetlen a megfelelõ géppark. Az
Alisca Terra Kft.-nél nyolc nagyautó,
kellõ számú kommunális feladatokra
alkalmas traktor vár a téli célfeladatok-
ra. Ha ez sem elég, akkor most is bese-
gítenek az erre a munkára szerzõdte-
tett partnerek. A szolgáltató vállalatnál
remélik, hogy a raktárkészletükön le-
võ 800 tonnányi zsákos sóból jócskán
marad a következõ télre is. A cég egyéb-
iránt olyan szóróanyagot juttat ki a köz-
területre, ami a fás szárú növényekre
nem veszélyes. A lakosság önkéntes jár-
dasíkosság-mentesítési  munkáját segí-
tendõ, 250 tárolót helyeznek ki a város
teljes területén. -bégyé-

Felhívás a Víziközmû Társulat tagjai részére
Tájékoztatjuk a Szekszárdi Szennyvíz-
csatorna-építõ Víziközmû Társulat tag-
jait, hogy az alábbi utcákban üzemké-
pes az elkészült csatorna, így ezeken a
területeken van lehetõség a házi bekö-
tések, csatlakozások elkészítésére:

Szõlõhegyi öblözet (Szõlõhegy u.,
Muskátli u., Zengõ, u., Venyige u., Szé-
rû u., Harang u., Hollós L. u.); Sárköz u.-i
öblözet (Sárköz u., Csap u., Kerámia
u., Csobolyó u., Kalász u., Kacor u., Hé-
bér u.). Kérjük a tagokat, hogy a bekö-
téssel kapcsolatos észrevételeiket, igé-

nyüket a szolgáltató Szekszárdi Víz- és
Csatornamû Kft.-nél jelezzék (Szek-
szárd, Epreskert u. 9., tel: 74/529-050
vagy 74/529-260).

Felhívjuk a figyelmet, hogy amíg a
Vízmû Kft. munkatársai nem tekintet-
ték meg a csatlakozást, addig az árkot
ne temessék be!

Az idõközben üzemképessé váló
csatornaszakaszokról folyamatosan tá-
jékozatjuk a tagokat.

Szekszárdi Szennyvízcsatorna- 
építõ Víziközmû Társulat

Az Új Széchenyi-terv pályázataihoz kapcsolódó információkkal és személyre
szabott tanácsadással segítik a vállalkozásokat és az önkormányzatokat a Szek-
szárdon (Széchenyi u. 38., az Augusz-ház alatt) megnyílt Széchenyi-programiro-
da munkatársai. A csütörtöki avató ünnepségen részt vett Ács Rezsõ, Szekszárd
alpolgármestere, dr. Puskás Imre megyei közgyûlési elnök és Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott is.

Széchenyi-programiroda nyílt
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Magyarnak lenni Kanadában
Interjú Vass Zoltánnal, a Torontói Elsõ Magyar Református Egyház lelkészével

Jön a Mikulás!
Sok szeretettel várjuk a leendõ kisóvodásokat és szüleiket
a Gyermeklánc Óvoda tagintézményeibe az OVI-VÁRÓ
2012 program keretében megrendezésre kerülõ Mikulás-
ünnepségre.

Az óvó nénik bábelõadása után találkozhatnak a Mikulás-
sal, aki ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek.
IDÕPONT: SZÕLÕHEGYI ÓVODA: dec. 7., szerda, 10 órakor
PERCZEL ÓVODA: dec. 6., kedd, 11 órakor
KERTVÁROSI ÓVODA: dec. 6., kedd, 9 órakor

Kérjük, hogy részvételi szándékukat december 2-ig szí-
veskedjenek jelezni a 512-251-es telefonszámon!

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2011. december
1-ji ülésén tárgyalja: 

• az Önkormányzati Építészeti-mû-
szaki Tervtanács mûködésének rend-
jérõl szóló 11/2007. (IV. 11.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról,

• az önkormányzati képviselõk és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
19/2000. (IX. 19.) önkormányzati ren-
delet módosításáról,

• a hirdetõberendezések és hirdet-
mények elhelyezésérõl szóló 6/2008.
(II. 6.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról,

• az ivóvíz-  és csatornaszolgáltatási dí-
jak megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról, 

• a helyi jelentõségû védett termé-
szeti terület védettségének fenntartá-
sáról szóló 41/2007. (XII. 5.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szó-
ló elõterjesztéseket. A módosító ren-
delettervezetek a város honlapján
megtekinthetõek, és a rendelet@szek-
szard.hu e-mail címre eljuttathatják az
ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzõ

Zöldhulladékgyûjtés
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. értesíti Tisztelt Ügyfeleit,
hogy rendkívüli zöldhulladékgyûjtés
rendez Szekszárd város területén.

A GYÛJTÕJÁRAT IDÕPONTJA:

2011. november 28. (hétfõ): 
Északi városrész

2011. november 29. (kedd): 
Déli városrész

Kérjük, hogy a zöldhulladékot a gyûj-
tés napján reggel 6 óráig a hulladék-
gyûjtõ-tároló edény mellé vagy annak
helyére, közterületen, jól látható he-
lyen helyezzék el.

Meghívó
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat 2011. november 29-én (ked-
den) 17 órakor tartja 2011. évi
közmeghallgatását. A közmeghallgatás
helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd,
Hrabovszki u. 10.)

A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat minden érdeklõdõ ál-
lampolgárt tisztelettel vár.

November 7-én meghallgatta Varnus
Xavér szekszárdi orgonakoncertjét
nagytiszteletû Vass Zoltán, a Torontói
Elsõ Magyar Református Egyház lelki-
pásztora is, aki elsõsorban azért járt
Magyarországon, hogy részt vegyen a
magyar kormány által kezdeményezett
Diaszpóratanács alakuló ülésén. A Ta-
nács a világon szétszórtságban élõ ma-
gyarság szervezeteinek közös fóruma.
A nagyváradi születésû Vass Zoltán
1987-ben került ki az USA-ba, ahol a
princetoni egyetemen tanult, majd
New York és Los Angeles után a kana-
dai Torontóba vezetett útja – minde-
nütt magyar gyülekezetekben szolgál-
va. Idén április 10-én õ volt az elsõ ma-
gyar Észak-Amerikában, aki az egysze-
rûsített eljárással állampolgársági es-
küt tett – tudtuk meg tõle a hangver-
seny után. Pordány László nagykövet
elõtt 13 személy tette le akkor Toron-
tóban a magyar állampolgársági esküt,
az ünnepélyen jelen volt Magyaror-
szágról Répás Zsuzsanna nemzetpoli-
tikáért felelõs helyettes államtitkár és
Kocsis Attila, a nemzetpolitikai állam-
titkárság osztályvezetõje, valamint kö-
zel 250 érdeklõdõ.
– Mekkora a torontói magyar kö-
zösség? – érdeklõdtünk a lelkipász-
tortól.

– Negyven-  és ötvenezer közé taksál-
juk a számukat, de ez nem pontos, mert
rengetegen jöttek ki az utóbbi idõben,
akik nem jelentkeznek magyar közös-
ségeknél, bár tudjuk, hogy léteznek. 

Érdekes, hogy az újonnan kijöttek
nem akarják tartani a kapcsolatot a kinti
magyarokkal, azt mondják, „elegük volt a
magyarságukból”, és beolvadnak a nagy,
angol közösségbe. Olykor megjelennek
egy-egy keresztelõ, temetés vagy esketés
alkalmával, s fájdalmas látni õket, hogy el-
vesznek a magyarság számára. Mert az
rendben van, hogy be kell illeszkedni a
befogadó ország társadalmába, de miért
kell elfelejtenünk a saját anyanyelvünket?
Ezt egy magyar betegségnek látom, 
amely különösen a kommunizmus utá-
ni generáció jellemvonása. Az 1956-osok
például létrehozták odakint a magyar kö-
zösségeiket, az egyházaknak is õk voltak
az alapítói, de lassan már kihalnak, és a

pótlás nem olyan ütemben érkezik. Per-
sze nem az a cél, hogy mindenki kiván-
doroljon, az lenne a jó, ha jólét lenne itt-
hon, és nem kéne kimenni, de ez nem
egészen így van. Egyébként most tízezer
roma is kint van, akik várják, hogy elbí-
rálják a menekültügyi kérelmüket, azon-
ban ennek 98 százalékát visszautasítják,
úgyhogy õk vissza fognak térni Magyar-
országra.

– Önök mit tudnak tenni azért,
hogy a kivándoroló magyarok
mégis megtartsák magyar gyöke-
reiket?

– A mai magyar nemzetpolitika,
amely kiterjesztette hatáskörét a teljes
nyugati világra, elõsegítené ezt, erre
hivatott az alakuló Diaszpóratanács is.
De hiába gyõztünk itt bent, ha kívül
közben elveszítünk mindent. Az állam-
polgárság megszerzése egyébként
azoknak, akik ezt átélik, egy csoda, egy
elszakított világ visszakapcsolása az
anyaországhoz. Az anyaországiak ezt
talán nem is érzékelik, de nekünk,
akiknek nem adatott meg eddig, na-
gyon hiányzott. December 4-én 35-en
teszik majd le az esküt a templomunk-
ban, ahova eljön a kanadai magyar
nagykövet, és a katolikus lelkész fog
prédikálni, hogy méginkább hangsú-
lyozzuk az összefogást. De számos
olyan rendezvényt tartunk, ami össze-
hozza a közösséget, például megemlé-

kezünk minden magyar ünneprõl.
Szétszórtságban élünk, nem olyan
egyszerû ez, de meghirdetjük, és akik-
nek a szívében némi érzület van a ma-
gyarságuk iránt, azok eljönnek. Per-
sze, ott is vannak liberális erõk, akik
próbálják megbontani ezeket a nem-
zeti irányzatokat. Azt mondják példá-
ul, hogy azért szorgalmazza a magyar
kormány a nemzetegyesítést, hogy
szavazatokat nyerjen. Ezt látni, hogy
milyen sokan nem értik a lényeget, s
hogy a nemzetnek egy része ilyen
szintre süllyedt, az nagyon szomorú.
Márpedig ahogy megosztanak, úgy
tudnak gyengíteni bennünket.
– A második, harmadik generáci-
ós fiatalokban, akik már kint szü-
lettek, mennyire él a magyarságtu-
dat, és önök mit tudnak tenni en-
nek érdekében?  

– Most indítottuk el, ezen körülmé-
nyek között, a cserkészetet, ami a kato-
likus egyháznál már régen mûködik,
de a reformátusoknál nem volt. Né-
meth Zsolt külügyi parlamenti államtit-
kár biztatott minket, hogy próbálkoz-
zunk ezzel, nekifogtam, s most már
van egy kis cserkészcsapatunk. A fiata-
lokat olyan dolgokkal lehet megfogni,
amelyek érdeklik õket, és a cserkészet,
a játékok, a természetjárás ilyen. Bí-
zunk benne, hogy minél többen csat-
lakoznak majd.

Cser Ildikó

Vass Zoltán és Pordány László nagykövet a torontói eskütétel után



A tavaly fennállásának 10. évfor-

dulóját ünnepelt Gagliarda Kama-

rakórus Egyesület életében két év-

vel ezelőtt dr. Szabó Szabolcs kar-

nagy vezetésével új fejezet kezdő-

dött, s az új karnaggyal elért szép

sikerek bizonyították, hogy a meg-

újulás pozitív volt. A kórus múltjá-

ról az alapító kórustagok, a jelen-

ről és a jövőről a kórus által nagy

tiszteletnek örvendő karnagy be-

szélt lapunknak.

A Gagliarda Kamarakórus 2000 szep-
temberében alakult Szekszárd város és
környéke zenekedvelõ fiataljaiból. Az
együttes nevét egy XVI. században di-
vatos reneszánsz táncról kapta, ugyan-
is fellépéseik alkalmával korabeli ru-
hákban állnak a közönség elé. A kórus
elsõ karnagya Anducska Adrienn volt.
A Gagliarda tagjai elõször „csak” igazi
öröméneklésre jöttek össze, ám egy
idõ után igény merült fel a kórustagok-
ban arra, hogy közönség elõtt is meg-
mutassák magukat. 

Rendszeresen felléptek a Bárdos La-
jos zenei heteken, jótékonysági rendez-
vényeken, kiállításmegnyitókon, de
önálló koncertjeik is voltak, amelyek kö-
zül legsikeresebb a minden évben meg-
tartott karácsonyi hangverseny. A 2010-es

karácsonyi koncertjüket, amely egyben
a jubileumi ünneplése is volt, telt házzal
és vastapssal fogadta a közönség. Ezen
a koncerten köszönték meg leköszönõ
elsõ karnagyuknak, Anducska Adrien-
nek a közel egy évtizedes közös mun-
kát. Több vidéki helyen is felléptek: Ten-
gelicen, Õcsényben, Sióagárdon, s min-
denhol szeretõ fogadtatásban és siker-
ben volt részük. 

2005-ben a minõsítõ hangverse-
nyen a zsûri fesztiválkórus fokozattal

értékelte munkájukat, 2006-ban lettek
Szekszárd város kiemelt mûvészeti
egyesülete. 2008-ban elkészült az elsõ
CD, amely sikert hozott a szakma és a
közönség részérõl is. 

2010 júniusában karnagyváltás tör-
tént, dr. Szabó Szabolcs országosan el-
ismert szaktekintély felkérésükre el-
vállalta a kórus mûvészeti vezetését. A
sikeres karnagyváltás után a kórus zök-
kenõmentesen, és még nagyobb len-
dülettel dolgozott tovább. 

Új vezetõjükrõl a kórustagok a leg-
nagyobb elismeréssel beszélnek. Úgy
vélik, nagy hatással van a tagokra,
nemcsak szakmai tudásával, hanem
emberi hozzáállásával, valamint azzal
az áldozattal, hogy a próbákra és a fel-
lépésekre minden héten busszal uta-
zik Pécsrõl Szekszárdra. Ezt csak úgy
tudják megköszönni, hogy az eddigi-
eknél még intenzívebben, lelkeseb-
ben készülnek egy-egy fellépésre. Jó
és sikeres egymásra találás ez a kórus
és karnagy között, mondták el a kórus-
tagok. 

A karácsonyi koncertjük sikerét,
ahol új repertoárral és új oldalukról
mutatkoztak be, már az új karnagynak
köszönhették. Spirituálék, háttérben
versek, s az új elõadásmód hozta meg
a vastapsot. 

A kórus múltjához tartozik még egy
kedves történet: két alapító tag, Koch
Ádám és Tóth Mónika ugyanis nem-
csak barátok lettek, hanem szerelme-
sek is. A kórus énekelt az esküvõjükön,
s kislányuk, Emília éppen az együttes
megalakulásának 10. évfordulóján szü-
letett. 

Dr. Szabó Szabolcs karnagy elmond-
ta: Szekszárdhoz kellemes, régi emlé-
kek fûzik. Az 1970-es évek vége felé az
itteni fõiskola meghívására karvezetést
tanított itt. A tanszék minden tanulója
jól vizsgázott karvezetésbõl, aminek
nagyon örült, s bár részérõl a felkérés
egyszerre volt meglepõ, öröm a siker,
annak utóélete, hogy késõbb felkérték
a Gagliarda karnagyának. 

Dr. Szabó Szabolcsot a kórus közeli
és távoli jövõjérõl is kérdeztük. A köze-
li jövõ: november végéig próbálnak, s
december elsõ napjait egy kórustábor-
ban töltik Máriagyûdön, részben ön-
kormányzati támogatással, amelyért
köszönet jár – mondta. Készülnek a
karácsonyi koncertre, amely elõször
december 4-én, Sióagárdon kerül be-
mutatásra. A tavalyi évben 26 mûvel
bõvült a repertoár, amely egy kórus
életében nagy munka és nagy siker.
Szekszárdon a karácsonyi koncertet
december 16-án, pénteken, Kodály
Zoltán születésnapján, a fõiskola E épü-
letében tartják. A távolabbi jövõben
újabb és újabb mûvek tanulását terve-
zik, valamint a testvérvárosi kapcsola-
tok újrafelvételét. Egy teljesen új mû-
sorral utaznak 2012 októberében a
Szent Miklós-templom kórusának meg-
hívására Székelyudvarhelyre egy fesz-
tiválra, ahol a fellépésen túl szeretnék
a két város közötti szakmai és emberi
kapcsolatot erõsíteni. 

A 2012-es esztendõben minõsítésre
készülnek, amely eddig is magas volt,
de a legfelsõ fokra kívánnak lépni.
Azért tartja ezt nagyon fontosnak 
dr. Szabó Szabolcs, mert kórusok szûn-
nek meg, és örülni kell annak, ha van
egy énekkar, amely támogatással, lel-
kesedéssel igyekszik fennmaradni.  

Sas Erzsébet
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Bemutatjuk Szekszárd város kiemelt mûvészeti egyesületeit 

Gagliarda: „Szeretnénk a legfelsõ fokra lépni”

A kórus 10. évfordulóján Sióagárdon, 2010 adventjén

POP Mikulás Bonyhádon
Szeretettel vár benneteket
a POP Mikulás és az ÉFOÉSZ
2011. december 2-án dél-
után 17 órakor a bonyhádi
mûvelõdési házban. 

Jelentkezz: Szekszárd, 
Béla tér 6., vagy a 06-30/
588-8332-es telefonon.

Értelmi Fejlõdésükben 
Akadályozottak Tolna 

Megyei Közhasznú
Szervezete IL

LU
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A szekszárdi polgármesteri hivatal

konferenciatermében november

18-án 13 órai kezdettel újabb ün-

nepélyes állampolgársági esküté-

telre került sor. Az ünnepségen 

22-en tették le az esküt dr. Haag

Éva alpolgármester előtt, s vették

át a Schmitt Pál köztársasági el-

nök aláírásával ellátott honosítási

okiratot. 

A konferenciaterembe ünnepi hangu-
lat költözött. A honosításra várók ün-
nepi öltözéke, a vendégek, akik meg-
tisztelték hozzátartozóikat, ismerõsei-
ket jelenlétükkel, a fényképezõgépek
villanása, mind-mind fokozták az izgal-
mat, amelyet a huszonkét – Ukrajnától
Szerbiáig több országból érkezett – új
magyar állampolgár érzett. Magyarok,
akik szívükben születésük óta azok, hi-
vatalos papírral is alátámasztva pedig
percek múlva azok lettek. 

Az ünnepelteket Parrag Ferencné
anyakönyvvezetõ köszöntötte, aki az
állampolgárság megszerzéséhez veze-
tõ hivatalos eljárást minden ilyen alka-
lommal az elsõ lépéstõl az utolsóig in-
tézi, segítve ezzel a kérelmezõket. Ez-
után torokszorító meglepetés „érke-
zett”. Gebhardt Csaba elõadómûvész
elénekelte az „Ez itt az én hazám” címû
Máté Péter-dalt, mely könnyeket csalt a
jelenlévõk szemébe. 

A Himnusz eléneklése után az állam-
polgársági esküre került sor, melyet
dr. Haag Éva alpolgármester elõtt tet-
tek le a már dokumentáltan is magyar
állampolgárok, s amit egy újabb szép
gesztus követett. Az egyik ünnepelt,
az Erdélybõl érkezett Tornai Melinda
szép népviseletben, csengõ, tiszta han-
gon elénekelte az „Elindultam szép ha-
zámból” címû népdalt. Mindenki meg-
hatottan hallgatta a bátor fiatal höl-
gyet, aki ebben a várva várt pillanat-
ban nem csak hangjával, de szívével is
énekelt. 

Az új állampolgárok ezután dr. Haag
Éva alpolgármester elõtt egyenként
aláírták a honosítási okirat átvételét
igazoló okmányt, majd az alpolgármes-
ter asszony mindenki vállára felkötöt-
te a nemzetiszínû szalagot, melynek

megtörténte után többen könnyezve
foglalták el újra helyüket, hogy meg-
hallgassák az állampolgársági eskük el-
engedhetetlen mûsorszámát, váro-
sunk szülötte, Babits Mihály: Hazám
címû versét, amit ez alkalommal
Csötönyi László kétszeres Kazinczy-
díjas elõadómûvész szólaltatott meg.

Ezt követõen dr. Haag Éva alpolgár-
mester megható beszédében többek
között a következõket mondta: „Önök
most honosítási okiratukkal is igazol-
hatják azt a magyar állampolgárságot,
amely önöket születésük óta megillet-
te. Kitartottak magyarságuk mellett,
senki nem tudta megfosztani önöket
attól, amit a történelem elvett, mert
szívükben õrizték, mint egy kincset,
a magyarságukat.” 

Szekszárd város nevében ezután a
hölgyeknek egy virágcsokrot, a férfiak-
nak egy üveg szekszárdi bort ajándéko-
zott, majd újabb szép pillanatokat sze-
rezve mindenkinek, Gebhardt Csaba el-
énekelte a „Magyarország” címû dalt. 

A huszonkét, most már okmányai
szerint is magyar állampolgár és a jelen-
lévõk az ünnepség zárásaként közösen
elénekelték a Szózatot. 

Az ünnepeltek közül néhányan kér-
désünkre elmondták, miért is örülnek,
hogy hivatalosan is magyar állampol-
gárok lettek. 

IVASKOVICS LJUBOV ÉS FÉRJE,
IVASKOVICS JÓZSEF (UKRAJNA) 

Ungváron születtünk, ott házasod-
tunk, és ott is élünk. Két lányunk Buda-
pesten tanult, ott élnek, dolgoznak. Az
egyik jogász, a másik bölcsész. Mind-
ketten innen választottak párt maguk-
nak, a nagyobbik lányunk már férjhez
is ment, két unokánk van. Így mi is két-
lakiak lettünk, lányaink, a két kis uno-
kánk idevonzanak bennünket. Eddig
is magyarnak éreztük magunkat, de
ettõl a naptól nagy örömünkre hivata-
losan is azok vagyunk.

UJHELYI FERENC (ROMÁNIA)
– Igazfalváról – ahol csak igaz embe-
rek élnek –, Temesvár megyébõl jöttem,
nagyapám, apám még magyarnak
született, s én is annak éreztem magam
eddig is. Gondoltam magam, legyek ak-
kor papíron is az, ne csak a szívemben.
Nekem Magyarország otthonom, éve-
kig dolgoztam itt, mint üveges. Három
gyermekem van, s õk is szeretnék a ma-
gyar állampolgárságot megszerezni.

TORNAI MELINDA (ROMÁNIA) 
– Zetelakai vagyok, Hargita megyébõl.
A barátom magyar, és ezért is fontos
számomra, hogy én is az legyek. A szü-
leim nagyon örültek az elhatározá-
somnak, és õk is szeretnék elindítani

az eljárást, hogy megkapják a magyar
állampolgárságot. S akkor az egész csa-
lád az lesz, mert a testvérem éppen ma
adta be a kérelmet. 

GALIC ROZALIJA ÉS LÁNYAI: CLAUDIA
ÉS SARAH (HORVÁTORSZÁG)

– Amikor Magyarországra jöttünk,
még a családfõ, a férjem és a lányaim
apja is élt. Az õ kívánsága volt, hogy él-
jünk itt és úgy, mint hivatalosan is ma-
gyar állampolgárok. Sajnos õ közben
meghalt, a pékmesterséget mi visszük
tovább. Mindkét lánynak magyar pár-
ja van, Claudiának a két fia már itt
született. Régóta terveztük, hogy kérjük
a magyar állampolgárságot, de amikor
életbe lépett az egyszerûsített eljárás,
azonnal éreztük, itt az idõ.  

SÁNTA ROLLAND, FELESÉGE: GABRI-
ELLA ÉS KÉT LÁNYUK: GEORGINA ÉS

VIVIEN (ÓBECSE, SZERBIA)
– A szüleink mindig is magyarnak tar-
tották magukat, s bennünket is úgy ne-
veltek. Ez volt az egyik indokunk, hogy
hivatalosan is azok legyünk, a másik
pedig, hogy megadjuk az esélyt a lá-
nyainknak, ha itt szeretnének tovább
tanulni. A kételkedõknek pedig azt
mondjuk, hogy lapozzanak vissza a
történelemben.

Sas Erzsébet 

„Eddig is magyarnak éreztük magunkat”
Ünnepélyes állampolgári eskü Szekszárdon

Újhelyi Ferenc és Tornai Melinda A Sánta család

Léleképítõ 
Hogyan éljük túl 
a mai világot?!

A fenti címmel Brády Zoltán író, a
Kapu címû független, kulturális és
közéleti folyóirat fõszerkesztõje tart
elõadást a Léleképítõn november 28-án
hétfõ este 18 órai kezdettel Szekszár-
don, a Garay János Gimnázium dísz-
termében. Az elõadásra a belépés díj-
talan.

Kiállítások
November 24-én 15 órai kezdettel nyílt
meg az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda Kollégiumi Galériájá-
ban Ódryné Horváth Krisztina kerami-
kus kiállítása, melyet 2012. január 4-ig
tekintheti meg az érdeklõdõ közönség. 

A Baka István Általános Iskola folyosó-
galériáján november 28-án 14 órai kez-
dettel Hucker Ferenc festõ képeibõl
nyílik kiállítás. Megnyitja: Fetzer Györ-

gyi, az iskola igazgatója, közremûköd-
nek az iskola diákjai. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak. 

A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány nagytermében kerül
megrendezésre (Szekszárd, Béla tér 6.)
december l-jén (csütörtökön) 17 óra-
kor Vágóné dr. Iván Katalin festmény-
kiállítása. Megnyitja Kovács Zoltán.
Közremûködik: Vágó Bernadett, a Bu-
dapesti Operettszínház énekmûvésze.
A kiállítás 2012. január 15-ig tekinthe-
tõ meg, munkaidõben. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A tervekbe is beavatta a vendégeket,

szólt a vízellátás végleges és jó megol-
dásáról, az ipari park mintegy hatszáz-
millió forintos közmûvesítésérõl, a
közétkeztetés összevonásáról, a bérla-
kások építésének tervérõl, valamint ar-
ról, hogy Szekszárd ingyen biztosít te-
rületet a mentõhelikopter leszállópá-
lyájának. Érdeklõdve hallgatták a mér-
nökök a városközpont rehabilitációs
programjáról szóló beszámolót, de a
borturizmus fejlesztését célzó terve-
ket, az átadott, illetve épülõ létesítmé-
nyek szóbeli bemutatását is.  

Barsiné Pataky Etelka, a MMK orszá-
gos elnöke leszögezte, hogy a recesz-
szió a mérnöktársadalmat is érzéke-
nyen érinti, alkotómunkájuk, a mérnö-
ki tervezés és a szakértõi tevékenység
egyaránt leértékelõdött. Mi több, a
mérnökcégek mûködése is veszélybe
került, az alkalmazott mérnököket az
elbocsátás, a vállalkozókat a tönkreme-
netel fenyegeti. Közülük sokan pályát
módosítottak, vagy külföldön vállaltak
biztonságot adó munkát, ami „pótol-
hatatlan veszteségeket okoz Magyaror-
szágnak”, ahogyan a magyar mérnöki
irodák külföldi tulajdonba kerülése is.
Kitért arra is,hogy az uniós finanszíro-
zású projektekben szerepet vállalt mér-

nökök sokaságánál magasak a kintlévõ-
ségek: éves árbevételük 40-50 százalé-
kát is meghaladják. A legnagyobb adós
a közszféra, olykor másfél-két éve hú-
zódnak a nekik járó kifizetések. Meg-
engedhetetlen, hogy az állami tartozá-
sok miatt menjenek tönkre a mérnö-
kök, ahogyan az is, hogy bankhitelek-
bõl fedezzék alkalmazottaik bérét, a re-
zsiköltséget, a szükséges szoftvereket,
és így tovább – mondta.

– Miért nincs munka? Mit lehetne
tenni, hogy legyen? – tette fel a kérdést
Barsiné Pataky Etelka, majd válaszként
kifejtette, hogy nincs olyan szegmen-
se a gazdaságnak, ahol ne lenne szük-
ség mérnökökre, a versenyképes mû-

szaki értelmiségre. Tehát õk
jelentik az elsõ lépcsõt, le-
gyen szó turizmusról, az
energiaágazatról, vagy ép-
pen a mezõgazdaságról. Az-
az „a nemzetgazdaságban
fontos szerepet játszó mér-
nökség nélkül nem lehet ki-
bontakozásról, országépí-
tésrõl beszélni”.

– Ha mi nem tervezünk,
nincs építkezés, tehát nem
számíthatunk gazdasági ki-
törésre sem – jelentette ki
az elnök asszony, majd meg-

említette, hogy számos területen kiké-
rik ugyan a véleményüket, de szeret-
nék elérni, hogy szó szoros értelem-
ben lehessenek a kormány partnerei,
segítõ támogatói.

Több más között még két komoly
gondot vetett föl a MMK elnöke. Mint
mondta, azt várják, hogy az uniós pá-
lyázatok kiírása felgyorsuljon, hogy
2013-ig, a hétéves költségvetési idõ-
szak lezárásáig minél több pénzt lehes-
sen lehívni. A közbeszerzési pályáza-
tokkal kapcsolatban pedig kifejtette,
addig nem várhatunk el minõségi tel-
jesítéseket, amíg csak azok lesznek a
nyertesek, akik a legalacsonyabb aján-
latokkal pályáznak. V. H. M.

A kormány partnerei lennének
Szekszárdon tanácskozott a Magyar Mérnöki Kamara választmánya

A Szõlõ-szem
Mozgalom
meghívója

A Szõlõ-Szem Mozgalom nevében sze-
retettel meghívjuk önt, valamint ked-
ves tanyaszomszédját a 2011. évzáró
értekezletére, melynek idõpontja és
helyszíne: 2011. december 2. (péntek)
10 óra, a polgármesteri hivatal konfe-
renciaterme.
PROGRAM:

9.45–10.00 Regisztráció
10.00 Megnyitó: Horváth István pol-
gármester.
10.10–11.00 A mozgalom célja
Kopasz Árpád ny. r. dandártábornok:
Elindulás, bûnmegelõzés fontossága.

Szõlõ-Szem Õrség
Balogh László koordinátor: Az el-

múlt év tapasztalatai, jövõ évi célok
Dr. Buda Bernadett rendõr õrnagy:

Hogyan védekezzünk a betörõk ellen?
11.00–11.20 Hozzászólások, kérdé-
sek, válaszok a fenti témákhoz.
11.20 Az értekezlet meghívott vendé-
gei: Györök Zsuzsanna (Növényvédõ
Zrt., Szekszárd): Együtt az emberek és
a környezetünk védelméért!

Baka György, Gáll Zsófia (Zöldtárs
Alapítvány): Házi kerti komposztálás,
dombvidék ökológiai problémája
11.50 Kötetlen beszélgetés a fenti té-
mákban.

Csak együtt lehet megoldás!

A gyerekek a legfogékonyabbak a környezetvédelem iránt
– A környezetvédelemért minden em-
bernek óriási a felelõssége – mondta la-
punknak Mányi István, az ÖKO-FERR
Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Erre a kér-
désre a gyerekek és a fiatalok a legfogé-
konyabbak – folytatta Mányi. Ezért fon-
tos, hogy megvalósulhatott a termé-
szettudományos tárgyak iránt érdek-
lõdõ pedagógusok számára az Eötvös
József Pedagógiai Szolgáltató (EPSZI)
által évrõl évre megrendezett õszi pe-
dagógiai napok rendezvénysorozatá-
nak keretében a Tanárként tanulni –
Pedagógusokkal a jövõért címû, a kör-
nyezetvédelemrõl, a környezettudatos-
ság gyakorlati megvalósításáról szóló
szakmai nap az EPSZI, az ÖKO-FERR
Nonprofit Kft., valamint a Szekszárd
és Térsége Többcélú Kistérségi Társu-
lás közös szervezésében november 16-án
a Baka István Általános Iskolában.

Mányi István nyitó elõadásában is-
mertette a felmérést a magyar lakos-
ság szelektív hulladékgyûjtési szokása-
iról. Megtudhattuk, hogy országunk-
ban szinte mindenki (96 százalék) hal-
lott már a szelektív hulladékgyûjtésrõl,
és a 2010-es adatok szerint a lakosság
54 százaléka alkalmazza is saját beval-
lása szerint. Áttörést az új generáció je-
lenthet, hiszen a családon belül a gyer-
mekek tudnak a legtöbbet elérni, akik
felvilágosítják a szokásaikat, esetleg ne-

hezen megváltoztató szüleiket a szelek-
tív hulladékgyûjtés módjáról. Ezért
igen fontos az õ módszeres nevelésük
a környezettudatosságra.

Igazán megdöbbentõ és figyelemfel-
keltõ tényeket hallhattunk Simon Ger-
gely, vegyész-környezetkémikustól, a
Magyar Ökotoxikológiai Társaság alel-
nökétõl Káros szennyezések – lég-
szennyezés és vegyi anyagok címû elõ-
adásában. Elõször is dermesztõ adatokat
a légszennyezésrõl, amelyért legna-
gyobb részben nem a füstölgõ gyárké-
mények, hanem sokkal inkább a közúti
közlekedés a felelõs. A hazai halálozások
körülbelül 12 százaléka a légszennyezés-
sel áll összefüggésben. Az EU 2009-ben
hazánk ellen is eljárást kezdeményezett,
mivel a tolerálhatónál lényegesen több-
ször szennyezett a levegõ a határérték fe-
lett több magyar városban, ami globális
környezeti problémát is jelent.

Ha rossz a levegõ (www.kvvm.hu/olm,
www.idokep.hu/szmog), vigyázzunk,
hogy semmi légszennyezést ne okoz-
zunk! Ne erõltessük meg magunkat, ne
sportoljunk a szabadban, mert akkor sok-
kal több szennyezett levegõ kerül belénk!

Emellett lakásunkban, környeze-
tünkben a mesterséges vegyi anyagok
szinte mindenhol megtalálhatóak,
ezekbõl körülbelül 300 van egy euró-
pai ember vérében, ami egy teljesen

követhetetlen, hatásaiban kiszámítha-
tatlan vegyi koktél. A 2006-ban az EU-
ban elfogadott REACH-t (vegyi anya-
gok bejegyzése, értékelése és engedé-
lyezése) ellenére máig a piacon marad-
tak egészségkárosító adalékanyagok-
kal készült árucikkek.

Növényvédõ szereket Magyarorszá-
gon csak engedéllyel lehet alkalmazni,
de sok idõ telik el, amíg tiltó listára ke-
rül egy-egy szer. Az egy terményben

használt sokféle permetszer együttes
hatásáról pedig semmit sem tudunk. 

Tájékozódjunk szakmai oldalakról:
www.kockazatos.hu, www.tudatosvasar-
lo.hu, kérjünk információt a kockázatos
anyagokról: www.vegyi.blog.hu!

Környezeti tudatformálás – Energia-
hatékonysággal címû záró elõadásá-
ban Horváth Edit mûvészeti és környe-
zeti nevelõ, a Zöld–Híd Energetikai és
Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesü-
lés munkatársa bemutatta módszerei-
ket az élményközpontú környezeti és
globális nevelésre nem csak szóban, de
képekben is. A foglalkozásokon készült
fotók illusztrálták, hogy mennyire szí-
nes, sokoldalú, változatos és játékos mó-
don szereznek ismereteket az óvodás
és iskolás gyermekek a pécsi Öko-kuc-
kóban, miközben mondjuk óriás ma-
kettet készítenek a Nagyvárosi dzsun-
gelrõl, vagy óriás társasjátékot játsza-
nak a Földanya megmentéséért.

A Zöld–Híd egyesülés kiadványokat
is készít tevékenységérõl, akárcsak az
ÖKO-FERR Kft., amely tanulmányi se-
gédanyagot ad a pedagógusok kezébe a
hulladékgazdálkodásról, és munkafüze-
tet a gyerekeknek. Így a szakmai nap
szépszámú résztvevõje a legfrissebb in-
formációk mellett az oktatást segítõ
anyagokkal, eszközökkel távozhatott.

Kovács Etelka

Nem lehet elég korán kezdeni
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyebek között ezekrõl is kérdeztük

dr. Raffay Zoltán adjunktust, a GTI ve-
zetõjét. Elmondta, hogy az itteni inté-
zet oktatói és hallgatói, valamint a PTE
doktoranduszai mellett érkeztek egye-
temi oktató-elõadók Angliából, Auszt-
riából, Németországból és Romániá-
ból. Ez egyben azt is jelenti, hogy a ma-
gyarral együtt három nyelven tartot-
tak elõadásokat.                         

A konferencián az ország különbö-
zõ részeibõl és egyetemeirõl érkeztek
vezetõ turisztikai szakemberek, vala-
mint olyan PhD-s hallgatók, akik a tu-
rizmus témakörébõl írják a dolgozatu-
kat. A rendezvény támogatóinak kö-
szönhetõen a szervezõk nem kértek
részvételi díjat, így sikerült a diákok je-
lenlétét elõsegíteni.

A figyelemre méltó ötletektõl sem
mentes, sokrétû rendezvény kiemelke-
dett a kar, illetve a (korábban) fõiskola
intézetének rangos programjai közül. 

– A „turizmus ünnepe” rendezvé-
nyen valóban ünnepeltünk: részben
azt, hogy egyetemi kar lett a fõiskola, a
hallgatók e két napon nem az elõadá-
sokon, hanem a konferencián vehet-
tek részt. A doktorandusz hallgatóknak
pedig a megjelenés, illetve a doktori
elõmenetelüket segítõ publikálás teszi
emlékezetessé e két napot. Valameny-
nyiünknek ünnepet jelentett az is,
hogy külföldi kollégákkal lehettünk
együtt, s az elõadásokon kívül is meg-
vitathattuk a témával kapcsolatos aktu-
ális kérdéseket.

– Számos témába vágó, kiegészítõ
programmal is gazdagították a konfe-
renciát.

– Lajsz András mestermixer, több-
szörös magyar bajnok koktélbemuta-
tót tartott, Fábián Gyula szakoktató a
hallgatók közremûködésével díszterí-
tést mutatott be. Este kóstolóval egybe-
kötött ételbemutató is színesítette a
programot. Voltak kiállítások és ter-
mékbemutatók, s sok egyéb más is.

Arra a felvetésre, hogy egy ilyen
nagyszabású rendezvénysorozat bizo-
nyára sokba kerülhetett, így szólt az in-
tézetvezetõ válasza: 

– Drága volt, de az anyagiakat sze-

rencsére sikerült megoldani szponzo-
ri pénzekbõl. Nagyon komoly össze-
get biztosított az egyetem, de a kar is,
s több nagyobb cég is jelentõs támoga-
tást nyújtott. Sõt, Szekszárd önkor-
mányzata, egy nyelviskola, az atomerõ-
mû is – és még sorolhatnám – hozzá-
járult a költségekhez.

– Mit profitálhattak a konferenciá-
ból, illetve a két napból a hallgatók?

– A legfontosabb, hogy valakinek az
elõadása révén szakdolgozati témához
– ötlethez – jutottak, külsõ szakdolgo-
zati konzulenst tudtak szerezni, voltak
itt olyan ismert cégek, akikhez a hall-
gatók rendszeresen mennek szakmai
gyakorlatra, de ezekben a napokban
rátalálhattak olyan támogatókra, akik
segíthetik szakmai elõmenetelüket.
Örömmel mondom, hogy külsõ érdek-
lõdõk is többen beültek az
elõadásokra, vagy megnéz-
ték a kiállításokat.

Nem állt fejtetõre 
a konyha

Kedden kora délután óriási –
de nem szervezetlen –
nyüzsgés volt a Szent László
Szakképzõ Iskola Vendéglá-
tó Szakképzõ Tagintézmé-
nyének (Hunyadi utca)
konyháján. Az elsõéves „tu-
rizmus” szakos hallgatók, tet-
ték a dolgukat. Néhány leány
már a dekorációt készítette

elõ, az egyik ablakmélyedésben csip-
kemintásra faragott sütõtökök és más
„átalakított és kicsinosított” gyümöl-
csök várakoztak az esti ételbemutató-
ra. No persze, attól nem kellett tartani-
uk, hogy õket is elfogyasztják…  

Kovács János Venesz-díjas mester-
szakács ez alkalommal csak a tekinte-
tével irányított, a valóságos karmester
Sill Attila mesterszakács, gyakorlati ok-
tatásvezetõ volt. Az egyik fiatalembert
azzal bízta meg, sózza be a lazacszele-
teket, a másik pedig lásson hozzá a (jó
nagy) poliphoz. 

– Úgy három hete ültünk össze az
olimpiai bajnok Benke Lászlóval és Ko-
vács Jánossal, s megállapodtunk az
ételbemutató menüsorában. Úgy gon-
dolkodtunk, hogy mindenképpen íze-
lítõt kell kapniuk a külföldi vendégek-
nek a magyar konyha étkeibõl, de azok-
ra is gondolnunk kellett, akik ettõl tar-
tózkodnak – közölte Sill Attila, miköz-
ben az egyik vendéglátó-szakmene-
dzser szakos fiatalembert arra kért,
hogy a kék kagyló párolásához készít-
se elõ a bort és a tárkonyt. Majd a pár
lélegzetvételnyi szabadidejében né-
hány fogást sorolt föl.

Alig hittem a szememnek, amikor
megláttam a gyöngyözõ kocsonyát.
Hamar fény derült rá, hogy szalonko-
csonya készül megdíszített zöldségek-
kel, fõtt tojás karikákkal, egyebekkel.
Majd a kistálak speciális hûtõbe kerül-
tek, ahol meglehetõs gyorsasággal der-
medt meg a hideg elõétel.

– Kínálunk pontyhalászlét gyufatész-
tával, borjúpaprikást baconban sült tú-
rós csuszával… De mint az alapanyagok-
ból is látható, polip, garnélarák, kék-
kagyló, lazac is kerül az asztalra.   

Minden a kezeket 
dicsérte

Sill Attila azzal fejezte be diskurzusun-
kat, hogy „itt minden kézimunkával ké-
szül”. Tehát a gyufatésztától a cakkos
sárgarépaszeletekig minden. 

A Venesz-díjas olimpiai bajnok Laci
bácsi, alias Benke László is visszatért a
konyhába, s arról az „ötletbörzérõl” és
rendezõelvrõl szólt, ami az ételsor ösz-
szeállításánál vezérelte õket.    

– Magyarország gasztronómiai
nagyhatalom, de a mi konyhánkat
nem csak a gulyás, a pörkölt, a pálin-
ka és a tokaji bor határozza meg. Azon
igyekeztünk, hogy a magyaros ízeket
korszerûsítsük, különleges köretek-
kel, egészséges alapanyagokkal, nagy
figyelemmel az esztétikumra. Mert,
ugye, az ember elõször a szemével eszik.
Mindezt ajánlom a háziasszonyoknak,
s kérem õket, fogadják meg tanácsai-
mat. Különösen gyermekeik érdeké-
ben, hiszen az egészséges, igényes táp-
lálkozásra kiskorukban kell rászoktat-
ni õket. Mondjak példát is? Sokkal
több halat kellene fogyasztanunk. Az
unokáim nagyon szeretik a halászlét.
Úgy készítem, hogy a kifilézett halat le-
darálom, majd a lébe halgombóc for-

májában kerülnek vissza, s a
gyerkõcök nyugodtan ehe-
tik a szálkamentes halat.
Megkedveltettem velük a
spenótot is, amire tükörto-
jásból napocskát dekorál-
tam, így már a látvány is von-
zotta õket. 

Tovább nem lábatlankod-
tunk a konyhán, mert ke-
ményre fordult a munka.
Mégis mindenki jókedvûen
dolgozott. Úgy adták egy-
másnak a nyers és félkész
anyagokat, mintha szalag
mellett dolgoznának.

V. Horváth Mária

Jeles programok a turizmus ünnepén

A gyermekkultúra a fogyasztói szemlélettel válságba került
November 23-án hetedik alkalommal
rendezték meg a PTE Illyés Gyula Ka-
ron a pedagógusképzõ intézeti tudo-
mányos és mûvészeti napokat. Dr. Ku-
rucz Rózsa dékánhelyettes köszöntõ-
jében kifejtette: a gyermekkultúrát
olyan gyermekkönyveken keresztül
lehet megérteni, mint a Tolna megyei
Hídjapusztán elkészült, s 1836-ban
Pesten kiadott elsõ, magyar kottás,
verses, zenés olvasókönyv, a Flóri
könyve volt. E mûvet Bezerédj Amália
írta kislányának, Flórának, amely köz-

vetlen hangvételével, erkölcsre neve-
lésével alapmûvé vált a XIX. század-
ban. Dr. Klein Ágnes fõiskolai docens
Donata Elschenbroich mûvelõdésku-
tatótól idézve arról szólt, hogy a gye-
rekeket nem lehet oktatni, csak saját
maguk kérdése és válasza útján lehet
elõidézni bennük valamit. Matti
Bergström finn neurológusra is hivat-
kozott, aki szerint a gyermekek birto-
kában vannak egy úgynevezett „való-
ságszemüvegnek”, amellyel minden
átváltoztatható egy újba, váratlanba,

úgy, mint a mûvészetben. Dr. Bús Im-
re fõiskolai tanár arról szólt, hogy lét-
rehozták az Intézet Gyermekkultúra-
kutatócsoportját, amely a gyermek-
kor sajátosságaira épülõ gyermekkul-
túra kutatását tûzte ki célul, s az ered-
ményeket eljuttatnák a szülõkhöz,
gyermekekhez. E kultúra tartalmi ele-
meinek átadása a családok alapfelada-
ta lenne, de manapság sokat át kell vál-
lalniuk az intézményeknek – mondta.
Tancz Tünde egyetemi tanársegéd rá-
mutatott: A gyermekkultúra a fogyasz-

tói szemlélettel válságba került, új ipar-
ágak épültek kifejezetten a gyerme-
kekre (reklámok, gyerekjátékok). Új
jelenség a gyermekek és a felnõttek
küllemének, élethelyzetének hasonló-
sága például öltözködésben, gesztu-
sokban, testtartásban, de ugyanez a
helyzet, ha a dohányzást, alkoholfo-
gyasztást, drogot vagy a szexualitást
tekintjük. A gyermekek életének túl-
dimenzionálása már az óvodában el-
kezdõdik! – tette hozzá. 

Gyimóthy Levente

Sill Attila mesterszakács irányításával (jobbról)
éppen polip készül
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Kétszáz éve született Perczel Mór
Az 1811. november 11-én Bonyhá-

don született Perczel Mór értelmi

és érzelmi gazdagodását a pálya-

kezdő Vörösmarty Mihály irányítot-

ta, aki nemcsak grammatikai isme-

retekkel bővítette ő és testvérei tu-

dását, hanem a haza iránti feltétlen

szeretetet is szívükbe plántálta. 

Az apa, a franciák elleni háborúkban
17-szer sebesült huszártiszt, és a neve-
lõ egyaránt fontosnak tartották a törté-
nelmi emlékhelyek megismerését,
ezért látogatták meg az ifjakkal a mohá-
csi, a siklósi és a szigetvári emlékhelye-
ket. Perczel Mór emlékirataiban írja;
„amikor Vörösmarty Mihály II. Rákóczi
Ferenc dicsõ tetteit ismertette, élmé-
nyei hatására l0 évesen a fejedelem ké-
pe elõtt megesküdött, hogy életét a ha-
zának szenteli, megmenti és megbosz-
szulja nemzetét.” 

Katonaiskolai pályája 1830-ban, a
lengyelek megsegítésére folytatott
szervezkedése miatti letartóztatásával
véget ért. Az országosan ismert Per-
czel Mór elõször megyei esküdt, aljegy-
zõ majd szolgabíró, s hamarosan a re-
formkori Tolna megye életét befolyá-
soló pártvezér lett. Közéleti szerepvál-
lalását jelzi, hogy Baranyában, Tolná-
ban és Fejérben Kossuthot megelõz-
ve, már 1842-ben egyik kezdeménye-
zõje volt a védegyleti mozgalomnak. A
vármegyéket a nemzetõrség felállítá-
sának szükségszerûségérõl kívánta
meggyõzni. Reformgondolatai a Kos-
suth szerkesztette Pesti Hírlapban je-
lentek meg. Tekintélyének növekedé-
sére, a liberálisok Tolna megyei elõre-
törésére utal, hogy az 1843/44-es or-
szággyûlésre Bezerédj Istvánnal együtt
követnek választották. A követi utasí-
táshoz képest Pozsonyban csak mor-
zsák születtek. Igazi nagy eredmény-
nek a magyar nyelv államnyelvként el-
fogadása tekinthetõ. E tárgyban Per-
czel Mór háromszor kapott szót. A tör-
vény megalkotását követõen az ország-
gyûlési ifjúság fáklyás, zenés felvonu-
lással tisztelgett az ügyben legtöbbet
tevõ Szemere Bertalan és Perczel Mór
szállása elõtt.

Perczel Mór állandó résztvevõje volt
Pesten az ellenzéki kör üléseinek, a 12
pont egyik szerkesztõje. A népképvise-
leti országgyûlésen a budai Víziváros
követeként sokak nemtetszését kivált-
va számos témában nyilvánított véle-
ményt. A szenttamási sikertelen har-
cok miatt árulással vádolta a vezérsé-
get, szégyenletesnek tartotta a sorezre-
dek továbbra is német nyelven vezé-
nyelését, az elfogadott határozatért a
nemzetgyûlést „összvegazemberezte”
és „akasztófára valók vagytok” minõsí-
téssel illette.

Jellaèic támadásakor a forradalom-
hoz csatlakozókból megszervezte a
Zrínyi zászlóaljat. Zászlójukra jelszó-
ként „Gyõzni vagy meghalni!” feliratot
hímeztették. Egyike volt azoknak, akik

Móga tábornokot rákényszerítették a
pákozdi ütközet vállalására. Ezután ez-
redesként megkapta a Roth tábornok
elleni hadmûvelet irányítását. Végered-
ménye az ozorai fényes diadal lett. A
gyõzelem után a zalai önkéntesekkel
megerõsített csapataival október vé-
gére felszabadította a Muraközt. Sike-
reiért tábornokká léptették elõ. Ezután
a kellõ felderítés nélküli csata, a móri
kudarc következett. A harc vállalásá-
nak valószínûleg a Kossuth-levélen kí-
vül más oka is lehetett, Perczel meg
akarta mutatni a nemzetnek, hogy
nem Görgey, hanem õ az igazi hazafi.

1849. január végén Perczel Mór ki-
ûzte a császári csapatokat Szolnokról,
majd többször megverte és Cegléden
túlra kergette Ottinger lovasait. Kos-
suth nem fukarkodott a dicsérettel:
„Perczel a legbecsületesebb hazafiak
egyike. Õ a vezérkari fõnök utasításait
lelkiismeretes hûséggel teljesíti. Isten
adná, hogy minden tábornokunk ilyen
volna” - írta Szemere Bertalannak. Ami-
kor a helyismerettel nem rendelkezõ
és a tábornokok szimpátiáját sem élve-
zõ Dembinszky Henrik lett a fõpa-
rancsnok, Perczel Mór önérzetében
mélyen megsértve, lemondott hadtest-
parancsnoki tisztérõl. Meg volt gyõ-
zõdve arról, hogy a haza védelmének
irányítására nálánál elhivatottabb tá-
bornok nem létezik a szabadságharc
vezérei között. A kápolnai vereség az

OHB-ban is tudatosította, hogy Per-
czelrõl nem szabad lemondani. Mint-
egy kiengesztelésül, bár az elismerés
hangsúlyozásával, a debreceni ünnep-
lésen Perczel Mórt tetteiért a nemzet
hálájaként II. osztályú katonai éremke-
reszttel „díszítették fel”. 

A durcás tábornok kiengesztelõ-
dött. Ráadásul testhezálló feladatként
megkapta a „rácok ellen hadviselet ve-
zérletét”, a bács-bánáti hadsereg fõpa-
rancsnokságát. Március utolsó heté-
ben sorra aratta gyõzelmeit: Szõregnél
megverte Theodorovics tábornok
szerb-osztrák csapatait, majd Deszk,
Zombor, Zenta elfoglalása következett,
bevonult a körülzárt Péterváradra, el-
foglalta a szentiváni sáncokat. Péter-
várad körülzárása ezzel részben meg-
szûnt és lehetõvé vált a bácskai terüle-
tek módszeres felszabadítása. Szentta-
más ellen indult, bevette a római sán-
cokat, amely eddig elõdeinek nem si-
került, majd megkezdte a Temesköz
felszabadítását. Az országgyûlés május
22-én altábornagynak nevezte ki és
megkapta az elsõ osztályú érdemren-
det. Perczel visszautasította elõlépteté-
sét, és azt követelte, hogy állítsák had-
bíróság elé Görgeyt, mert egy hóna-
pot eltékozolt manõvereivel. Miköz-
ben Haynau és az orosz csapatok egy-
re beljebb nyomultak az országba Kos-
suth nem tudta meggyõzni Perczelt ar-
ról, hogy csapatait a fõhadszíntérre vi-

gye. Amikor a túlerõben lévõ Jellaèic és
Ottinger ellen elveszítette csapatai har-
madát, Görgey elõterjesztésére a kor-
mány leváltotta. Nem sokkal késõbb
elvállalta a Kecskeméten összegyûlt
mintegy 15 ezer újonc vezetését. Majd
váratlan akcióval, kétezer lovasával, 12
huszárszázaddal, a lengyel légió 400
dzsidásával és 12 ágyúval megkísérelte
Paskiewics csapatai hátában megsze-
rezni az oroszok Hatvanban rekedt
3000 élelmiszeres szekerét. 

A temesvári csata kezdetén megsé-
rült Bem hiába kérte fel a jelenlevõket,
hogy vegyék át a fõvezéri tisztet, Per-
czel azt mondta: „ennyi ügyetlenség és
árulás következményeit úgysem lehet
többé helyrehozni”. A szabadságharc
eseményei alapján tényként állapíthat-
juk meg: tábornokaink közül õ aratta
a legtöbb gyõzelmet, de õ is veszített
legtöbbször. Perczel Mórt, a hadvezért
a végletek jellemezték.

1851 szeptemberében, számos
emigránshoz hasonlóan, távollétében
ellene is lefolytatták a hadbírósági eljá-
rást, és a pesti újépület udvarán jelké-
pesen [in effigie] felakasztották. 1850
és 1867 között elõször törökországi
Kütahyában élt számûzetésben, majd
egyre növekvõ családjával Jersey szi-
getén telepedett le. 

A kiegyezést követõen hazatért. Ko-
máromtól Bonyhádig ünnepélyesen,
zajos lelkesedéssel fogadták. Szekszár-
don a Kaszinó ünnepi hangversenyt
szervezett tiszteletére. A dualizmus ko-
ri elsõ parlamentben, a Deák-párt szí-
neiben számos alkalommal szólalt fel.
Sokan és eltérõen ítélték meg Perczel
Mórnak, a politikusnak 1867 utáni te-
vékenységét. Cegléd díszpolgárává vá-
lasztotta. Szegeden kitüntették. Körút-
jain tömeg volt kíváncsi szavaira, min-
denki látni akarta a forradalom és sza-
badságharc hõsét. Az 1868-as esztendõ
a kimondottan pártcélokat szolgáló, si-
kertelennek tekinthetõ Kossuth-elle-
nes fellépések negatív hozadéka mel-
lett gondok sorozatát jelentette az Or-
szágos Honvéd Egyletben. A politikai
„falak” mellett családi tragédiái egy-
aránt hozzájárultak gyors visszavonulá-
sához. Életének további évtizedeiben
családi körben rendezgette iratait, írta
életrajzát, önigazoló munkáit. 

Amikor 1899. május 23-án örökre
lehunyta szemét, egész Európa reagált
a hírre. Életének méltatása 110 újság-
ban olvasható. A londoni Times-tól a
St. Petersburger Heroldig a lapok
többsége tisztelettel adózott a tisztes
kort megért, már életében hõssé vált
tábornok emlékének. Az utókor ítéle-
tét jelzi, hogy neve 1848/49 hõseinek
elsõ sorában található. A nemzet nem
felejtette el, hogy képzetlen, fegyelme-
zetlen, de a hazáért életüket áldozni is
kész hazafiak élén szerezte múlhatat-
lan érdemeit.

Dobos Gyula
fõlevéltáros, ny. levéltárigazgató
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Nyáron szandál, télen hótaposó dukál

Plesz Imre: „A vezetési rutin semmivel sem pótolható”
Legutóbb Kovács Éva virágkötővel

és dekoratőrrel beszélgettünk igen

jó hangulatban. Nem volt ez más-

képp Plesz Imrével sem, aki felve-

zetőjében kicsit „átrázott”, mond-

ván, ő visszahúzódó és kicsit szófu-

kar, tehát nehéz dolgom lesz. Eh-

hez képest egy jó beszélőkéjű és

legalább olyan jó humorú embert

ismerhettem meg a férfiúban, aki

autójavító szerviz és motorszalon

tulajdonosa, egyben ügyvezetője. 

– Ugye, reál beállítottságú?
– Abszolút, ráadásul örökké a jármû-

vek érdekeltek, már gyermekkorom-
ban is azoknak éltem. Mindegy, hogy te-
herautóról, személygépkocsiról, mo-
torkerékpárról, vagy bármirõl volt és
van szó… Már gimnazistaként nyaranta
autószerelõ mûhelyekben dolgoztam,
már csak azért is, hogy egyáltalán ott le-
hessek és tanulhassak a jármûvekrõl.
– Tehát iskoláit is e szenvedélyhez
igazította? 

– Hát persze. Ám elõbb – Bonyhá-
don a Petõfi-gimnáziumban – leérett-
ségiztem, hiszen az embernek szüksé-
ge van a közismereti tárgyak adta tu-
dásra, de fogalmazhatok úgy is, hogy a
középiskolában alapozzuk meg irodal-
mi érdeklõdésünket, földrajzi, vagy tör-
ténelmi tudásunkat.
– Miért Bonyhádot választotta?

– Közelsége miatt, mivel eredetileg
szászvári vagyok.
– Elárulja elfogódott mosolya
okát?

– Nagyon szívesen. Édesapámra,
Plesz Ádámra gondoltam, akire nagyon
büszke vagyok. 81 esztendõs, s a mai
napig serényen dolgozik. Szászváron
él, õ irányítja az ottani autójavító szer-
vizünket, s remélem, hogy teszi ezt
még sokáig ilyen aktívan, jó egészség-
ben. Komolyan mondom, figyelme
mindenre kiterjed. Biztos vagyok a fel-
adatok éltetõ erejében!  
– Folytassuk kicsit Bonyháddal.

– Nagyon szép évek voltak. Szeret-
tem tanulni, különös tekintettel né-
hány tantárgyra. Akkoriban fotóztam
is egyik tanárom javaslatára. Fõként is-
kolai rendezvényekrõl, sportesemé-
nyekrõl készítettem képeket, melyek
az iskola folyosóin díszelegtek. Érett-
ségi után autószerelõ szakmunkás let-
tem, amit Szekszárdon, a hajdani 505-
ösben végeztem el. Akkor már ismer-
tük egymást a feleségemmel. Õ a szege-
di orvostudományi egyetem gyógysze-
részeti karára jelentkezett, én pedig a
Gyõri Közlekedési és Távközlési-mû-
szaki Fõiskola (a Széchenyi István
Egyetem jogelõdje) közlekedés-gépé-
szeti szakán diplomáztam.  
– Utána mindjárt céget alapított?

– Nem. A Gemenc Volánnál kezd-
tem dolgozni mérnöki munkakörben.

Sokat tanultam ottani kollegáimtól,
akik kiváló szakemberek voltak. Válla-
lati technológusként hozzám tartozott
a cég összes kirendeltségeinél a kar-
bantartási technikák kidolgozása. Mel-
lette még két legális másodállásom volt:
óraadó tanárként dolgoztam az 505-ös-
ben, Szászváron pedig a mûhelyünk-
ben szereltem. Bõ másfél év után, va-
gyis a nyolcvanas évek végén a vállala-
ti rendszer „beskatulyázását” elhagyva
„fõállású maszek” lettem. Dolgozni
mindig szerettem, a kihívásoktól nem
féltem, és állandóan kerestem a kitöré-
si pontokat.
– Hogyan került végül Szekszárd-
ra?

– Miután szorosabbá vált a kapcso-
latunk a felségemmel, ide költöztünk.
Õ nem akart Szászvárra jönni hoz-
zánk, én meg nem vállaltam Kölesd-
Borjádot. 
– Családozzunk kicsit! Felesége is
Szekszárdon dolgozik, ha jól tu-
dom.

– Igen. Õ vezeti a Hunyadi utcai
gyógyszertárat. Két nagylányunkra
igen büszkék vagyunk, mindketten
egyetemisták. Mónika, az idõsebb,ve-
gyészmérnöknek készül, Tímea pedig
gépészmérnöknek tanul. Mindketten
maguk döntöttek továbbtanulásukról,
a pályaválasztásukba nem szóltunk be-
le. Halkan mondom: azért az jóérzéssel
tölt el mindkettõnket, hogy – mond-
hatni – mindketten rokonszakmára
voksoltak.  
– Milyen tevékenységet folytatnak
az ön birodalmában?

– Autó- és motorkerékpár-javítást,
gumiabroncs-szerelést, valamint -for-
galmazást, de különféle autók és után-
futók kölcsönzésével is foglalkozunk.
Megemlítem, hogy igen korszerû gé-
pekkel dolgozunk, például a környé-
ken mi rendelkezünk csak a csúcstech-

nikát jelentõ, úgynevezett kerék-anali-
zátorral. Ezzel a géppel a gumiabroncs
vagy a keréktárcsa legkisebb hibáit is
diagnosztizálni tudjuk.  
– A motorkerékpár említésekor is-
mét mosolygott, mégpedig huncut-
kásan… 

– A motor valamilyen szinten a szí-
vem csücske. Különösen az olasz gyárt-
mányúakért rajongok. Van mindenre
saját motorom. Az „utcai” olyan, amivel
túrázni járunk, az Alpok kanyargós he-
gyi útjai meg sem kottyannak neki.
Van crossmotorom, sõt verseny-, illet-
ve pályamotorom, amivel gyorsasági
versenyekre járok saját kedvtelésem-
re. Mondhatom úgy is, hogy a mun-
kám és a hobbim nagyon is összhang-
ban van. 
– Nyilván föltetette már a téli gu-
mikat, hiszen hét fok alatti a hõ-
mérséklet.

– Bizony, téli gumikkal járok, s meg-
gyõzõdésem, hogy minden valamire-
való és nem valamirevaló autóra télen
téli abroncsot kell föltetetni. Máskép-
pen: ez minden olyan autóra érvényes,
amelyik részt vesz a közúti forgalom-
ban, annak ellenére, hogy nálunk még
nem tették kötelezõvé. De tegyük ma-
gunknak kötelezõvé saját magunkra és
családunkra, valamint az úton szembe-
jövõkre tekintettel. Ide tartozik, hogy
sok szörnyû téli baleset közvetlen, vagy
közvetett oka a téli gumi hiánya. 
– És a négy évszakos abroncsok? 

– Magánvéleményem: ami minden-
hova jó, az igazándiból sehova sem jó.
Aki csak egy-kétezer kilométert autó-
zik évente, annak azt ajánlom, tetessen
föl téli abroncsokat, s azt használja
egész évben. Igaz, nyáron gyorsabban
kopik, de pár száz kilométernél az sem
jelentõs. De a hivatalos álláspont sze-
rint a hõmérséklethez kell alkalmaz-
kodni, ahogyan mi is tesszük a lábbe-

linkkel. Nyáron szandált hordunk, té-
len meg bélelt cipõt, vagy hótaposót. 
– Hogyan és miért tapad másképp
a téli gumi, mint a nyári? 

– A tapadásnál elsõdleges, hogy a gu-
mi a nagy hidegben is lágy maradjon.
Ezt különbözõ adalékanyagokkal old-
ják meg. Ezenkívül a téli abroncsok
mintázata lamellázott, ami megnöveli
a kapaszkodó felület hosszát. Ezáltal az
autó könnyebben tud elindulni a nagy
hóban. Fékezésnél ezek a lamellák szét-
nyílnak, szinte beleharapnak az út fe-
lületébe, így a fékút is lerövidülhet.
Gondoljunk csak a vészfékezésre! 
– Mit tegyünk autóinkkal a tél be-
állta elõtt?

– A gumik lecserélésén túl azt java-
solom, pár ezer forintért nézessük át
szakemberrel jármûvünket. Legyenek
megfelelõ minõségû és mennyiségû
folyadékok az autóban, nagyon fontos,
hogy az ablaktörlõk megfelelõen dol-
gozzanak, s jól kell mûködniük a vilá-
gítóberendezéseknek is. A szakember
megnézi az akkumulátort, ellenõrzi a
fékberendezés állapotát… Ezek nagyon
fontosak! Mert aki naponta ül az autó-
jában, annak nem biztos, hogy feltû-
nik, hogy a jobb hátsó kerék már nem
úgy fékez, mint kellene. 
– Sokan viszik felülvizsgálatra au-
tójukat?

– Sajnos, ez még nem jellemzõ. A gu-
miabroncs igen, a többi nem. 
– Egyik ember így vezet, a másik
amúgy. Télen milyen módit ajánl? 

– Mindig, de az idõjárás függvényé-
ben fõként óvatos vezetési stílust aján-
lok. Az elsõ téli fagyok gyakran „várat-
lanul” jönnek. Gyakran nem vesszük
észre, hogy bár deres az út, nem úgy ta-
padnak a gumiabroncsok, mint azt nyá-
ron megszoktuk. Fontos, hogy fejben is
átálljunk a télre. Nem szabad nagy gázt
adni, mert elpöröghet a kerék. Fino-
man kell vezetni, hiszen télen nõ a fék-
út, csökkenhet a menetstabilitás. 
– Ha megcsúszunk, akkor ellen-
kormányozunk?

– Nem a kérdésén nevetek, hanem
a válasz bonyolultságán, hiszen nekem
mindezek maguktól értetõdõek, alig
elmagyarázhatóak. Úgy mondom,
hogy a kitörés irányába fordítsuk a kor-
mányt. Tény, hogy a vezetési rutin más-
sal nem pótolható… Azt persze elõbb-
utóbb mindenki megszerzi.  
– Bocsánat, de most én „fékezek le”,
már ami a hivatalos beszélgetést il-
leti. Kit javasol következõ riport-
alanynak?

– Dr. Horváthné Papp Ibolya ad-
junktusról olvasnék szívesen. Nem
csak azért, mert gimnáziumban mi vol-
tunk az elsõ osztálya, s már régen talál-
koztunk. Azóta sok mindennel foglal-
kozott, például a környezetvédelem-
mel, sõt, a témában könyvet is írt.

V. Horváth Mária
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Adatok a szekszárdi várpincérõl (II.)
A tulajdonjog elvesztése miatt

azonban nem sokáig kellett „bán-

kódnia” a vármegyének. A buda-

pesti borkereskedő cég meghatal-

mazott képviselője, Leopold Kár-

oly 1890. február 20-i levelében

már arról értesítette az alispánt,

hogy a cég 8635 forintért1 el akar-

ja adni a pincét a megyének.

Leopold azt is közölte, amennyiben

az alku megköttetik ő bérbe venné

a pincét évi 400 forintért.

Az ajánlatot elbíráló szakvélemény –
melyet az államépítészeti hivatal, illet-
ve a megyei számvevõség készített –
megállapította, hogy a pince nagy, szá-
raz, jó állapotban van, használható, te-
hát ehhez képest a vételi összeg nem
magas. Célszerû lenne a pincét saját tu-
lajdonba venni, a megye székháza és
kertje alatt húzódó pince felett is sza-
badon rendelkezni. Mégis vételi árnak
egy kicsit kevesebb, kerek összeget
8000 forintot javasol. A vásárlás hitel-
bõl történne, melyet az egyik megyei
alaptól, a mértékhitelesítõ alaptól ven-
nének fel. A törlesztést a pincéért fize-
tett 20 évi bérösszegbõl lehetne fedez-
ni. A vármegye közgyûlése az alispán
meggyõzõ érvei és az eladó sürgetése
után fogadta el a fentebb vázolt meg-
oldást. (A Jálics cég már korábban
azonnal beleegyezett a csökkentett vé-
telárba.) A vételi szerzõdés azonban
csak akkor születhetett meg, amikor
Leopold Károly kötelezte magát arra,
hogy bérbe veszi a pincét. Ezután fel-
gyorsultak az események. 1891. szep-
tember utolsó napjaiban elõször aláír-
ták a vételi szerzõdést, majd pár nappal
késõbb 1891. szeptember 28-án meg-
köttetik a 10 éves haszonbérleti szerzõ-
dés (1891. október 1-jétõl 1900. októ-
ber 1-jéig) Leopold Károly borkeres-
kedõ cégével. Ekkor leltár is készült a
pincében lévõ tárgyakról.

A bor tárolásához szükséges eszkö-
zökhöz hozzátartozott 3 db használha-
tatlan hordó (kettõ 108 hl-es, a harma-
dik 54 hl-es volt), 137 méter hosszú kor-
hadt csántérfa. Használni csak egy 108
hl-es hordót lehetett. Az elõpincében
három helyiség volt utcára nézõ abla-
kokkal. Ezekben külön pihenõhelyet
rendeztek be. A berendezési tárgyak
között megtalálható a ruhásszekrény,
mosdószekrény, íróasztal, vaskályha,
ágy, dívány, szalmazsákok, valamint a
bejárat feletti utcai lámpa. Hozzá kell
tenni ehhez, hogy a bérleti szerzõdés
szerint nem lehetett a pincében lakni.
Tehát a pihenõalkalmatosságokat felte-
hetõleg csak a bor forrása idején hasz-
nálhatták. A szerzõdés tiltotta a pincé-
ben kocsma, mészárszék üzemelteté-
sét, nagyobb zajt okozó foglalkozás ûzé-

sét, tûzveszélyes anyagok elhelyezését,
illetve minden olyan tevékenység foly-
tatatását, mely a megyeháza épségét,
biztonságát, környezetének csendjét
zavarná, vagy „erkölcsi tekintetét” sér-
tené. Vigyázni kellett a pince falának,
boltozatának állagára, szükséges javítá-
sokat is végre kellett hajtani. Nem tiltot-
ta a szerzõdés az elõtér helyiségében az
átalakításokat, ezeket fel kellett számol-
ni a bérlemény visszaadásakor. Ezen
elõírás betartására hamarosan lehetõ-
sége nyílt a bérlõnek.

1897 májusában Leopoldot arra kér-
te egy ismerõs kereskedõnõ (Stúder
Antalné), hogy bocsássa rendelkezésé-
re az elõpince egyik helyiségét bolt cél-
jára. Kérését azzal indokolta, hogy az
eddig bérelt üzlethelyiségét eladta a tu-
lajdonos a népbanknak, és a Piac téren
(ma a Béla király tér) más helyen üzlet-
helyiséget kapni lehetetlen. Az alispán
hozzájárult – de csak ideiglenesen,
1897 végéig – ahhoz, hogy a fõbérlõ al-
bérlõt fogadjon.

Stúderné tehát boltját megnyithat-
ta. „Annak rendje és módja szerint” aj-
tót is vágott a vevõk számára a jobb
megközelíthetõség érdekében a pince
falán. Mindezt engedélyezték. Azon-
ban a megadott határidõ után csak

négy hónappal adta vissza a bérle-
ményt és „természetesen” nem állítot-
ta vissza a korábbi rendet. Az elõírások
megszegését „nem nézték jó szem-
mel” a tulajdonos és annak felügyeleti
szervei. Fel is szólították Leopoldot az
eredeti állapot kialakítására. Ez nem
történt meg. Megindult a vizsgálat,
melynek során még azzal is megvádol-
ták a fõbérlõt, hogy az ajtó falba vágá-
sa, az amúgy is nagy terhet cipelõ fa-
lat „oly annyira” megrepesztette „…
amiszerint tartani lehet tõle, hogy a tá-
madt repedésben beszivárgó víz, de a
nagy teher nyomásától is az egész sa-
rokfal ledõlhet,…”. „…továbbá közleke-
dési szempontból – folytatódott a ki-
alakult helyzetet értékelõ jelentés –
nem tûrhetõ, hogy a keskeny, de még-
is nagy forgalmú sarok közlekedés[e]
– [a] folyton az üzletbe járó-kelõk által
megakadályoztassék”. Az utasításokat
a fõbérlõ nem hajtotta végre, sõt a bolt
újra megnyílt, ahol liszttel keresked-
tek. Az, hogy miért nem történt erélye-
sebb fellépés a megye részérõl, meg-
tudható a tiszti ügyész véleményezõ
átiratából. „…a megye érdekében álló-
nak azt tartom, hogy a bérleti helyi-
ségnek a szerzõdéssel összeegyeztet-
hetõ jövedelmeztetése ne korlátoz-

tassék, mert a bortermés apadása2

folytán a pincék értéke és haszonbér
összege annyira alászállt, hogy a szer-
zõdés lejártakor a bolthelyiség hasz-
náltatása az újabb bérletnél a várme-
gye elõnyére fog válni.” Különben is –
egyetértve Fördõs Leopolddal – a bás-
tyasarkon levõ repedés már ajtónyitás
elõtt is megvolt. Ha be is dõlne a sarok,
annak helyreállítási költségét bõven
fedezi a haszonbér. Azt javasolja, hogy
vakolják be a repedést a haszonbér le-
jártáig.

A borkereskedés visszaesését talán
az is igazolja, hogy a bérlõ rendszeresen
elmaradt a bérleti összeg befizetésével.
Arra is volt példa, hogy másfél évi hát-
ralék törlesztésére szólították fel.

A 10 éves bérleti idõ letelte után va-
lószínûleg még egy évet hosszabbított
a két fél. 1901 õszén azonban bérlõvál-
tozás történik. Igaz az új bérlõ Leopold
ismeretségi köréhez tartozik, mint ki-
derül a régi bérlõ alispánnak írt lemon-
dólevelébõl. Ebben közli, hogy üzletét
a várpincére vonatkozó szerzõdéssel
együtt „Telkes Izidor és Gonda Béla bor-
kereskedõ urakra, mint a „Leopold Ká-
roly Utódai” cég beltagjaira ruháztam
át”, kik meg akarják hosszabbítani a vár-
pince bérletét. Az utódok is elõször 10
évre kívántak szerzõdést kötni, de csak
megváltozott feltételekkel. Változtatáso-
kat kívántak a szerzõdésben, mellyel a
pincét jelentõsen át kívánták alakítását.
Milyen átalakításokat akarnak? A pin-
ce bõvítését, a várkert alatti rész meg-
hosszabbítását, kút ásását. Erre hajlan-
dók 300 forintot adni, mely összeget 3
év alatt a bérbõl jóváírná a vármegye.
„Tudvalevõ ugyanis, hogy a borüzlet-
nél a hordó és gépmosáshoz, valamint
filtrirozáshoz (szûréshez?) naponta 15-
20 hektó vízre van szükség és kényte-
lenek vagyunk a vizet fuvarosokkal hor-
datni, mi nemcsak hogy rendkívül költ-
séges, de idõt rabló és kellemetlen is.”
Leírják, hogy elõdjük ezen könnyen túl-
tette magát, mert saját fogattal rendel-
kezett, õk azonban nem. További ne-
hézség, hogy a Garay téren levõ köz-
kútról a vízhordást a szárazság miatt be-
tiltották, így kénytelenek a vizet az Új-
városból hordatni. Ha az alispán enge-
délyezi a változtatásokat, akkor ez eset-
ben „dacára annak, hogy az üzleti viszo-
nyok az utóbbi években sokkal kedve-
zõtlenebbek, mint ezelõtt tíz évvel vol-
tak” a bérösszeget hajlandók megfizet-
ni. Annak ellenére, hogy az alispán az
ingatlanban semmilyen változtatáshoz
nem járult hozzá, a bérlõi „hajlandóság”
megmaradt. Sõt! A megemelt, évi 800
korona díjat is elfogadták 1901. október
elsejétõl, igaz pár éven keresztül a szer-
zõdések csak egy évre köttettek.

Aradi Gábor

1. Ebben az időben az ezüstalapú osztrák-magyar forintot használták. Ezek az osztrák-magyar forintpénzjegyek és -érmék az aranyalapú korona 1892-es bevezetése után
is még az 1900-as évek elejéig hivatalosak maradtak. 

2. Ne felejtsük el azt, hogy a filoxéra és a lisztharmat (szürkepenész) „tombolása” idejében vagyunk.

A várpince nyugati szárnya 



„Edward király, angol király 
Léptet fakó lován: 

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
A walesi tartomány…”

Ismerõs a költemény. Talán még foly-
tatni is tudnánk, hiszen valamennyi-
ünk számára kötelezõ vers volt általá-
nos iskolás korunkban. Gyermekko-
rom verstanulásaival kapcsolatban úgy
emlékszem, ha kijöttem a ritmusból,
ha kiesett egy-egy sor, akkor számom-
ra vége volt a versnek. Nehéz volt foly-
tatni, szinte lehetetlen. Sokszor volt így.
Ilyenkor hiába súgtak az elsõ sorból
úgy, hogy még az utolsó sorban ülõ né-
ni vagy bácsi is felébredt rá. Nem ment. 

„URAM, HOZZÁD 
EMELKEDEM LÉLEKBEN”

Talán ez a költemény, amely valójában
egy zsoltárimádság, már kevésbé isme-
rõs. Folytatni is nehezebb. Pedig az ere-
deti – héber nyelvû – zsoltár 22 sora a
héber ábécé 22 betûjével kezdõdik. Így
a gyermekek számára könnyebb volt
megtanulni, és még felnõtt korban is
emlékeztek rá, úgy, hogy egyetlen ver-
set sem hagytak ki belõle. Ádvent elsõ

vasárnapjának bevezetõje a 25. zsoltár
elsõ verse. Amely azután lépésrõl lépés-
re, versrõl versre vezet bennünket to-
vább. De a legfontosabb az elsõ lépés:
„Hozzád emelem Uram, lelkemet.” Ha
ez kimarad, az egész imádság zavaros-
sá, nehézkessé válik. A karácsonyi
„nagy rohanás” kezdõdik nemsokára.
Talán felnõttként elgondolkodtathat
bennünket ez a zsoltárvers. Felhívhat-
ja a figyelmünket arra, hogy karácsonyi
készülõdésünk során csak úgy mehet-
nek dolgaink lépésrõl lépésre rendben,
ha az elsõ lépés sem marad ki: „Uram,
hozzád emelkedem lélekben!”

Ezzel az ember beléphet Isten jelenlé-
tébe. Ugyanakkor pedig elébe mehet az
õt érõ, a rá váró eseményeknek is. Szó sze-
rint kiemelheti saját életét a megterhelõ,
rá nehezedõ tonnás súlyok alól. Mert va-
laki máshoz viszi. A zsoltáros a foly-
tatásban beszél az Istennel ellenségekrõl,

gyûlöletrõl, bûnrõl, fiatalkori feldolgo-
zatlan törésekrõl, szorongásokról, de
mindezek elõtt megteszi ezt a fontos lé-
pést: kezet nyújt az Istennek, õszintén a
szemébe néz, és odafigyel arra, hogy meg-
értse, amit mond. Ezt jelenti ez a mondat:
„Uram, hozzád emelkedem lélekben!”

Biztatássá, bátorítássá válhat számunk-
ra is. Nem muszáj magányosan, egyedül
elindulni életünk egy-egy nehéz vagy ép-
pen ígéretes idõszakában. Lehet mind-
ezt egy társsal elkezdeni. Ez pedig szá-
munkra is egy olyan kiindulóponttá vál-
hat, ahol azt mondjuk: ide vissza és vissza
tudok térni, meríteni, megerõsödni, mert
itt valami történt. Valami elindult, valami
elkezdõdött. A mai napon is kezdõdhet
egy új idõszak, egy új egyházi esztendõ,
de egy új élet is számunkra, amikor ki-
mondjuk vagy így imádkozunk: „Hozzád
emelem Uram, lelkemet.” Ámen.

Kovács Zoltán metodista lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését december 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A november 13-i rejtvény helyes megfejtése: Ködös Már-
ton után enyhe telet várhatsz. A helyes megfejtését beküldõk közül nyert: Kincses Lehel, Szekszárd,
Wosinsky ltp. 22. II. 2. Gratulálunk! Jutalma egy Jung Kornélia által felajánlott ajándéktárgy, amit a Hugi Vi-
rág + Ajándék üzletben vehet át Szekszárdon, az Arany János u. 18. sz. alatt.

Evangélium
Az ünnepekhez közeledve

128 éve született 
Babits Mihály

(Szekszárd,1883. – Budapest, 1941.)

Százhuszonnyolc évvel ezelõtt, 1883. no-
vember 26-án született Szekszárdon Babits
Mihály költõ, író, irodalomtörténész, mûfor-
dító, a 20. század eleji magyar irodalom jelen-
tõs alakja, a Nyugat elsõ nemzedékének tag-
ja. Emléke elõtt egy kevésbé ismert hazafias
költeményével tisztelgünk.

Áldás a magyarra 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 

A haza, a haza egyenlõ volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 

mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 

Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. 

Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erõszakkal. 

De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 

Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere õrizze. 

Mert erõs a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 

Él a nagy Isten és semmise megy kárba. 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 

hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga, 

hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.

Erõs igazsággal az erõszak ellen: 
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb... 

(1938. NOVEMBER 2–6.)

A költõ (balról) testvéreivel egy
Szekszárdon készült korabeli

fotográfián
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Megvan az újabb gyõzelem nõi kosarasainknál
Magyar Gergely: „Hamarosan más kosárlabdát fogunk játszani”

Nemcsak mondja, de olykor mutatja is
a játékosainak az edzéseken, mit és ho-
gyan kellene tenni a közös boldogulás-
hoz a még csak 31 éves Magyar Ger-
gely, az Atomerõmû KSC Szekszárd
nemrégen kinevezett vezetõ edzõje.
Az élvonal felsõházának legfiatalabb
trénere egy férfi B csoportos csapatba
akár már holnap beállhatna játszani.
Némi epizódszerepre talán egy A cso-
portosba is elférne még, hiszen nem is
olyan régen még a szegedi Szeviép-
Szedeák férfi NBI-es csapatában ját-
szott az új szekszárdi tréner.

De a kosarascsaládban felcsepere-
dett, magasra nõtt srác már a húszas
éveinek közepén az edzõséggel kezdett
el kacérkodni. Ezért is igazolt Szegedre
még aktív játékosnak, ahol ebbéli am-
bícióját, annak kiteljesedését – leg-
alábbis eddig – támogatták. Az után-
pótlás csapatoknál eltöltött idõ után
már Bencze Tamás pályaedzõjeként is
ténykedett a szebb napokat is megért,
jelenleg a nõi NB I B csoportjában talál-
ható szegedi, nõi kosárlabdában. Ám a
közelmúltban kiderült: több babér már
nem terem számára a Tisza-partján. Ha
a szeptember beköszöntével valaki azt
mondja neki, hogy két hónap eltelté-
vel vezetõ edzõ lesz a nõi élvonalban, a
jövendölést aligha vette volna komo-
lyan. De aztán a sors kifürkészhetetlen-
sége folytán azonnal belecsöppenhe-
tett az edzõi szakma sûrûjébe.

– Mi tagadás, Szegeden már nem szá-
moltak velem, noha fölvérteztem ma-
gam annyi tudással, hogy képes lettem
volna, mondjuk, visszavinni a csapatot
az élvonalba – kezdte a beszélgetést a
Zalaegerszegen született, sokáig Mis-

kolcon élõ, aztán magát tanulmányi
okokból, no persze kosárlabdailag is a
Szegeddel eljegyzõ fiatalember. – A
„Hogyan tovább?” kérdés több bizony-
talansági tényezõt magában rejtve vetõ-
dött fel eddigi edzõi pályafutásom so-
rán a napokban, éppen ezért nem lehe-
tek eléggé hálás a sorsnak, hogy az ép-
pen edzõt keresõ szekszárdi klubveze-
tés megkeresett, hogy vegyem át a csa-
patot! Nem kis dolog, az, hogy mindjárt
egy A-csoportos, komoly NBI-es múltú
csapatnál dolgozhatok – mondja.
– Tegyük hozzá gyorsan: egy olyan
csapatnál, amely mintegy varázs-
ütésre már a bajnokság elején
szakmai és morális válságba ke-
rült. Most aztán Ön is hasonló éles
bevetésen van, mint fiatal játéko-
sai az A csoportban. Ha úgy tet-
szik, szakmai és pedagógia alkal-
massága méretik meg az edzõi
poszton. Bár amellett, hogy nehéz
helyzetben vette át a csapatot, sze-
rencse, hogy nincsenek olyan meg-
lett korú dörzsölt kosarasok a ke-
retben, akikkel mindjárt „meg kel-
lett volna egyeznie”.

– Nem baj, hogy megvan az eredmé-
nyességi kényszer, mert igenis, ennek
a csapatnak minimum a nyolcban kell
végeznie, s ennek a fiatal gárdának
minden sebezhetõségével együtt is
már tavaszra úgy kell összeállnia, hogy
visszavágjon a Bajának, és akár a ZTE
NK-nak az õszi vereségekért.
– Merész terv, de egyelõre ott tar-
tunk, hogy nem egykönnyen ment
az utolsó két helyezés egyikének
várományosa, a BSE legyõzése.
Oda kell figyelni a hétvégi sereg-

hajtó BEAC ellen is, igaz a tapasz-
talt szerbekkel, rutinos magyarok-
kal felálló miskolci klub, a DKSK-
Misi legyõzése, a csapat jelenlegi
helyzetében abszolút respektálan-
dó. Még ha a görcs, az erõlködés,
az önbizalomhiány szimptómái
most is kiütköztek. De jól látható
volt: megtalálta azt a taktikát,
egész pontosan a csapat szerkeze-
téhez igazodó pozíciós játékot,
amivel fontos meccset nyerhetnek.

– Tény, hogy nem könnyû a helyzet,
amit nehezít, hogy bizony kondicionális
gondok is vannak a csapatnál. Ezek kiüt-
köztek a BSE elleni megnyert meccsen,
amikor még csak a lelátóról figyeltem le-
endõ csapatomat. Zalaegerszegen is a
harmadik negyedben ilyen értelemben
elfogytunk, és most is a harmadik ne-
gyed közepén kerültünk önmagunk alá,

amit mindösszesen szerzett hat pont és
a kihagyott ziccerek érzékeltettek is. Az
eredménytelenség miatti pszichés görcs
már oldódik. S azzal a valóban lassú – fo-
galmazzunk így – nem korszerû pozí-
ciójátékkal, építve Szemerédi egyéni
megoldásaira, a magas embereink, elsõ-
sorban Milica Cvetanovics palánk alatti
játékára, fölül tudtunk kerekedni a való-
ban masszív Diósgyõrön.
– Szavain érzem, az, amit most ját-
szanak csak átmeneti, egészen más
irányba szeretnének menni a ké-
sõbbiek során. Egy gyorsabb, ke-
ményebb, ötletesebb kosárlabdát
játszó csapatra újra vevõ lenne a
közönség.

– Remek döntés volt, hogy a klubve-
zetés ennyi tehetséges 19-21 éves korú
fiatalt leigazolt, ebbõl illik két év alatt
egy olyan csapatot összerakni, amely
képes lesz a 4-6. helyek egyikéért ver-
senybe szállni a magyar mezõnyben.
– Rutinos, Szekszárdon nehezen
megfizethetõ játékos leigazolása
nélkül is?

– Meggyõzõdésem, hogy igen, hi-
szen ezeknek a játékosoknak, ha mi,
edzõk jól csináljuk a dolgunkat, látvá-
nyosan fejlõdni kell, mert õk is akarják,
bennük van a tehetség. Valóban nagy
kihívás számomra ez a feladat – amire
egyébként vágytam –, hogy fiatal tehet-
ségek alkotta csapattal dolgozhassak az
élvonalban. Fiatal, kezdõ vezetõedzõ-
ként is szeretnék ennek megfelelni. Ez
a lehetõség a korosztályombeli edzõk
közül tényleg keveseknek adatik meg.
Jól tudom, bizonyítanom kell ahhoz,
hogy a következõ évet is velem képzel-
je el a szekszárdi klub vezetése. B. Gy.



Nagyon várják már a decemberi 5-ei
helyi idénykezdetet a Gemenci Sóly-
mok '96 elnevezésû egylet minijei és
szuper minijei. Hosszú idõ telt el tavasz
óta gyakorlatilag jégre lépés nélkül.
Igaz, egy alkalommal, november 5-én
már feleleveníthették tudásukat, ami-
kor a dunaújvárosi pályán tréningez-
hettek és meccselhettek a hozzájuk ké-
pest irigylésre méltó helyzetben levõ
helyiekkel. Volt nagy öröm, mert meg-
kezdhették a visszaszámlálást Beregi
Károly tanítványai: már itt van a kertek
alatt a szezon, amikor kétnaponta edz-
hetnek. Az egész téli idõszakban pe-
dig két-három hetente rangos kis tor-
nákra utazhatnak. 

– Hogyan telt a köztes idõszak? –
kérdeztük Beregi Károlytól.

– A körülményekhez képest a lehe-
tõ leghasznosabban – felelte a tolnai il-
letõségû helyi sportágcsináló. – A
2002–2004 között született gyereke-
ink (tolnaiak és szekszárdiak) tavasztól
heti három alkalommal aszfalton a leg-
fontosabb rokonsportágat, a görkor-
csolyát ûzték. Erre építve nyári sport-
napközis edzõtábort is csináltunk a két
korosztályban 20 versenyengedéllyel

rendelkezõ játékosainknak, így készen
állunk arra, hogy jégre lépjünk. Amiért
köszönet a Vízmû Kft.-nek, hiszen to-
vábbra is remek edzéslehetõségeket
kapunk. Leszámítva a legismertebb ha-
zai jégkorongfellegvárakat, így például
Székesfehérvárt, Dunaújvárost, Mis-
kolcot, még az országos átlagot is meg-
haladjuk e tekintetben.

Mindjárt december 17-én egy saját
tornát rendeznek a miniknek, amire
biztosan eljönnek a szomszédvári ba-
jaiak. Hogy kik vesznek részt ezen az
ünnepek elõtti szekszárdi tornán, az a
napokban lesz végleges. Apropó Baja!
Mivel az önálló egyesületi bejegyzés –
Beregit és közvetlen segítõit eléggé
bosszantó módon – még nem történt
meg,  egyelõre nem tudnak pályázni a
társasági adóból várható százezrekre,
esetleg milliókra. Így ideiglenesen a Ba-
jai Lurkókhoz csatlakoztak, s közösen
egy ötmilliós projektet készítettek el,
aminek fele – kedvezõ elbírálás után –
eljuthatna hozzájuk. Nagyon számíta-
nak erre, hiszen az idény dologi költsé-
geit elõre meg kell finanszírozni, ami-
nek fedezetéül ezen a szinten sem ele-
gendõek a tagdíjak. Hiába, a jégko-

rong, akkor is költséges sportág, ha a
jéghasználatért nem kell fizetni.

– Már a létezés, a játékengedélyek,
más kötelezõ befizetések, az utazások,
a tornák, a mûködés dologi és bérjelle-
gû költségeivel együtt milliós nagyság-
rendrõl beszélhetünk egy-egy idény
kapcsán, s akkor még egyáltalán nem
vettünk új ruhát, korcsolyát és egyéb
felszerelést. Nagyon bízom, a társasági
adó visszatérítésbõl származó pénz-
ben, de ezzel legjobb esetben is a sze-
zon végén számolhatunk. Szerencsé-
re vannak támogatók, akik megelõle-
gezik a mûködés költségeit, így amit
beterveztünk, az megvalósítható lesz.
A gyerekektõl beszedett tagdíjak
ugyanis ehhez nem lennének elegen-
dõek – nyilatkozott optimistán Beregi
Károly, aki a jégkorong-utánpótlásne-
velõ munkában nagyon számít Sandi
Tamásra, és a németországi munkájá-
ból a téli szezonra visszatérõ Gergely
Tiborra.

A nagy cél nem más, mint az, hogy
három éven belül körvonalazódjon
egy olyan serdülõ-jégkorongcsapat,
amely bátran elindítható az országos
bajnokságban. B. Gy.
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Összefogtak a Bajával a Gemenci Sólymok

Te ott leszel?
A NYITÓNAPON INGYENES LESZ 

A SZEKSZÁRDI MÛJÉGPÁLYA 

December 3-án, szombaton kezdõdik
a 2011/12-es szezon a Szekszárdi Mû-
jégpályán. Nyitás: 10.00 órakor. Öröm-
mel és büszkén jelentjük be, hogy idén
is változatlan a belépõjegy ára! Hogy
még tovább fokozzuk az érdeklõdést a
korcsolyázás iránt, úgy döntöttünk,
hogy a nyitás napján (ismételten) elen-
gedjük a belépõjegy árát! Tehát 2011.
december 3-án ingyenes a belépés
mindenkinek!

Természetesen idén is van lehetõ-
ség csoportos korcsolyázásra, és a pá-
lya egyedi bérlésére. Változott a nyitva-
tartási rend, de a tavalyihoz képest
csak minimálisan. További részletek a
jégpályán és a www.jegpalya-szek-
szard.eu weboldalon is megtekinthetõ-
ek. Mindenkit szeretettel vár a Szek-
szárdi Víz- és Csatornamû Kft. egy kel-
lemes korcsolyázásra! Te ott leszel?

Ingyenes Kar-Tempó 
Nyitott, ingyenes szülinapi progra-
mokkal várja az úszni szeretõ szekszár-
diakat a PTE Illyés Gyula Kar 30 éves
uszodája november 30-án! (Szekszárd,
Rákóczi u. 1.)

13.00–14.00 óráig és 18.00–19.00:
„ÚSZIK A VÁROS” Ingyenes úszási

lehetõség mindenkinek
14.00–18.00: KÖNNYÛBÚVÁR, KA-

JAK, ÓVODÁSÚSZÁS és GYÓGY-
ÚSZÁS-BEMUTATÓK. Az óvodásúszás
kivételével a sportágak kipróbálhatók.
A programok az uszoda kapacitásától
függõen látogathatók! Részletes prog-
ram: www.igyk.pte.hu.

A Szekszárdi Városi Sport- és Szabad-
idõközpontban november 21-én került
sor a „Kivan a 2 kerekem” rajz- és fotó-
pályázat eredményhirdetésére. A pályá-
zat a „A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI-
NEK JAVÍTÁSA SZEKSZÁRDON” pro-
jekt keretében, az Új Széchenyi-terv és
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával (KEOP-2009-6.2.0/A) 
9 975 000 forint együttes forrásból va-
lósult meg. A projekt célja a rendszeres
– közlekedési célú – kerékpározás elõ-
segítése a Városi Sport- és Szabadidõ-
központban dolgozók, illetve az intéz-
mény szolgáltatásait igénybe vevõ láto-
gatók számára. A projekt részeként 2
darab, 20 férõhelyes idõjárás- és lopás-
biztos kerékpártároló került kialakítás-
ra a sport- és szabadidõközpont terüle-
tén, valamint megvalósult 2 darab öltö-
zõ és zuhanyzó felújítása a sportcsar-
nokban, ezen kívül eszközbeszerzésre
került sor (5 darab kerékpár vásárlása).

A fotó- és rajzpályázaton a legna-
gyobb meglepetésre – mondta az intéz-
mény vezetõje – nem csak gyerekek
küldtek be pályamûveket. Az elsõ há-
rom helyezett összesen 100 000 Ft ér-
tékben vehetett át kerékpáros-utalvá-
nyokat, és számtalan különdíj is gazdá-
ra talált. Az elsõ három helyezett: 1. díj
Bucsányi Dávid, 2. díj Kaiser Ferenc, 3.
díj Bakó Dávid. A pályázatra érkezett al-
kotások 2011. december 9-éig tekinthe-
tõk meg a szekszárdi sportcsarnokban.

„Kivan a 2 kerekem”
Kihirdették a rajz- és fotópályázat eredményét

A díjakat Csillag Balázs, a sportcsarnok igazgatója adta át

Az I. helyezett, 8 éves Bucsányi Dávid rajza
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Szekszárdi Karácsonyváró
2011. december 1–22.

2011. DECEMBER 1. CSÜTÖRTÖK

A Szekszárdi Karácsonyvárót ünne-
pélyesen megnyitja: Horváth István
polgármester.
Közremûködnek:
• Szent József Iskolaközpont – az isko-
la tanulóinak „Betlehemes játéka”

Felkészítõ tanárok: Vadóc Eszter,
Palla Erika, Szabóné Varjas Ildikó
• Garay János Általános Iskola és AMI -
„Az eltérített Mikulás” címû darab a drá-
macsoportosok elõadásában
• Babits Mihály Általános Iskola kóru-
sa és furulyaegyüttese
Idõpont: 17.00
Helyszín: Garay tér

2011. DECEMBER 3. SZOMBAT

„GA-ZSI” Garay téri zsibvásár. 
Idõpont: 8.00–12.00
Helyszín: Garay tér

MO-ZA-IK EGYESÜLET Bababörzével
összekötött kézmûvesvására a kará-
csony témaköréhez kapcsolódóan.
• adventi hangulat
• kézmûvesvásár
• Mikulás-játszóház
• apukáknak nyugisarok
• gyümölcslevek kóstolása

Az egyesület által üzemeltetett csalá-
di napközi gyermekei és gondozói ál-
tal készített termékek is szerepelnek a
kézmûvesstandokon.

Asztalfoglalás: (1000 Ft/asztal) és in-
formáció: Tóth Ivett: 06-70-529-78-56
(hívható 16.00 és 20.00 óra között)
Idõpont: 8.30–12.00 (árusítóknak
7.30-tól kipakolás!) Helyszín: Szent Jó-
zsef Iskolaközpont tornaterme

Adventi bazár. Családi hétvége a
múzeumban. A Wosinsky Mór Megyei
Múzeum és a Waldorf Általános Iskola
és Óvoda közös programja. Idõpont:
10.00–16.00. Helyszín: Wosinsky Mór
Megyei Múzeum

Bartina Néptáncegyesület „45 év”
címû ünnepi nagymûsora.

Idõpont: 17.00. Helyszín: sport- és
szabadidõközpont, Szekszárd.

2011. DECEMBER 5. HÉTFÕ

„Jézus és a fenyõ” címmel Kóka
Rozália mesegyûjtõ mûsora.

Idõpont: 14.00. Helyszín: Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár gyermekkönyvtá-
ra.

2011. DECEMBER 6. KEDD

Liszt Ferenc Pedagóguskórus ad-
venti hangversenye.

Idõpont: 15.30. Helyszín: Wosinsky
Mór Megyei Múzeum könyvtárterme.

2011. DECEMBER 7. SZERDA

„Puttonyomban ezer jó” cím-
mel Ivánné Bányai Ilona gyer-
mekkönyvtáros foglalkozása.

Idõpont: 14.00. Helyszín: Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára

Az I. Béla Gimnázium mûvészeti be-
mutatói a „Béla-napok” keretében.

Idõpont: 16.30. Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház díszterme.

SULIVÁR az advent jegyében.
Idõpont: 17.00. Helyszín: Baka Ist-

ván Általános Iskola

2011. DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

„Szeretet és ünnep” címmel
Szûcs Zsuzsanna drámapedagó-
gus foglalkozása gyerekeknek.

Helyszín: Illyés Gyula Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtára. Idõ-
pont: 14.00

2011. DECEMBER 9. PÉNTEK

„Nagy örömet hirdetek…” – Agócs
Gergely népzenész, mesemondó
mûsora.

Idõpont: 14.00. Helyszín: Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár gyermekkönyvtá-
ra.

Magyar kórusok napja ünnepi
hangverseny Kodály Zoltán szüle-
tésének 129. évfordulója alkal-
mából.

A koncerten a szervezõ Gárdonyi
Zoltán Református Együttes mellett
Tolna és Baranya megyei énekkarok
mûködnek közre: Babits Mihály Általá-
nos Iskola Német Nemzetiségi Kama-
rakórusa, Mondschein Német Nemze-
tiségi Kórus, Kodály Zoltán Gimnázi-
um Bartók Béla Leánykara (Pécs), Me-
csek Kórus (Pécs)

Idõpont: 19.30. Helyszín: Garay Já-
nos Gimnázium díszterme

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, va-
lamint megajándékozzák szociálisan is
legrászorultabb látássérült sorstársai-
kat a „Dobozba zárt szeretet” elnevezé-
sû akcióból gyûjtött adományokból.

Idõpont: 10.00. Helyszín: Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesüle-
tének 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

Karácsonyi kincsesház – ünnep-
váró családi játszóház. 
• kézmûves-foglalkozások
• a Tücsök Zenés Színpad Gyermek-
csoport szólistáinak mûsora
• Kerekítõ – ölbeli játékok
• népi gyermekjátékok
• tombolasorsolás

Idõpont: 9.00–13.00. Helyszín: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház díszterme

A Szekszárd Jazz Quartet s 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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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Változás! December 1. (csütörtök)
16–18 óráig. Polgármesteri Hivatal,
polgármesteri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
December 1. (csütörtök) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló.
II. sz. választókerület
November 29. (kedd) 15–16 óra
Gyakorló általános iskola

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

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

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

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

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16–18 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 utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Pénzjutalom a sokszínû helytörténeti pályázati munkákért
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a megyei levéltári napot

Három kategóriában adtak át jutalma-
kat november 18-án, pénteken a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtártermében megrendezésre ke-
rült helytörténeti konferencián. A 16.
levéltári nap keretében lezajlott ese-
ményt dr. Várady Zoltán fõlevéltáros, a
Tolna Megyei Levéltár igazgatója nyi-
totta meg, aki köszöntõjében kiemel-
te: a helytörténeti pályázati kiírással
egy fontos hagyományt szeretnének
folytatni. Mint azt elmondta, idén, a
megyeháza felújítása miatt a múzeum
ad otthont a rendezvénynek, de a kö-
vetkezõ évben már a levéltár saját ott-
honában, a felújított megyeházán ke-
rülhet sor a díjátadóra. 

A pályamunkák – ahogy azt megtud-
hattuk –, tavalyhoz képest lényegesen
magasabb színvonalat képviseltek, s
míg akkor négy, idén tíz pályamunkát
bírált el a zsûri. A bírálók közt volt töb-
bek között Jóföldi Gabriella, a Bartina
Néptánc Közhasznú Egyesület elnöke,
dr. Várady Zoltán, a Tolna Megyei Levél-
tár igazgatója, Ódor János Gábor, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum igaz-
gatója, a Tolna Megyei Kormányhivatal
részérõl Majnai Gábor, dr. Nagy Janka
Teodóra PhD, fõiskolai tanár, a PTE
IGYK Szociális Munka és Szociálpoliti-
kai Intézet igazgatója, valamint Kaczi-
án János népmûvelõ és Liebhauser Já-

nos, a Tolna megyei könyvtár munka-
társa is. A pályázati anyagok témáiról
elmondható, rendkívül széles spektru-
mon mozogtak, hiszen úgy egyháztör-
téneti, mint fõbírói számadás témájá-
ban adtak be tanulmányokat a megyé-
bõl. Dicséretben és könyvjutalomban
részesült Asztalos Zoltán, a Teveli
Kõrösi Csoma Sándor Székely Taninté-
zetrõl írt tanulmányával, valamint Ke-
resztes Hajnalka, aki a Tolna megyei
német reformátusság diaszpóráját dol-
gozta fel, Szõts Zoltán pedig Perczel
Mór Bibliája címû anyagáért különdíj-

ban részesült. Baross-Gyimóthy Eszter
a faddi római katolikus egyház történe-
tének feldolgozásáért, Farkas Noémi a
Tolna megyei dualizmus kori választá-
sokról írt tanulmányáért, dr. Töttõs Gá-
bor pedig a megyei spanyol és portu-
gál kapcsolatokról írt munkájáért
pénzjutalomban és elismerésben ré-
szesült. Keresztes Hajnalka különdíjat
is kapott a Helvét hitvallások Bonyhá-
don címû pályázatáért. A harmadik he-
lyezést, amely ötvenezer forintos juta-
lommal járt, Major Attila kapta, aki ta-
nulmányában Bonyhád nagyközség

villamosítását dolgozta fel. Csapai Já-
nos az õcsényi református egyházköz-
ség történetérõl írott munkájáért a má-
sodik helyezett díját vehette át hatvan-
ezer forint értékben, míg dr. Szilágyi
Mihály egy szekszárdi fõbíró 1725/26-os
számadásáról írt forrásközléséért ki-
emelt díjazásban részesült, s elsõ he-
lyezettként nyolcvanezer forint össze-
gû jutalmat vehetett át. Az összejövetel
folytatásaként húszperces kiselõadá-
sok hangzottak el. 

Dr. Dobos Gyula Szekszárd szülötte
Perczel Dezsõ címmel, Kaczián János
népmûvelõ a szekszárdi temetõk ne-
ves halottairól, Aradi Gábor levéltáros
pedig a vármegyeházi pincerendszer
történetérõl beszélt a jelenlévõknek.
Cserna Anna fõlevéltáros a közigazga-
tási státusz változásai Szekszárdon cím-
mel, Csekõ Ernõ, a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei levéltár fõlevéltárosa pedig
Szekszárd házairól és háztulajdonosai-
nak adattárának kutatási módszereirõl
beszélt, a 19. századtól 1920-ig terjedõ
idõszakra fókuszálva. Ruzsa Éva
fõlevéltáros elõadása is izgalmas témát
feszegetett, hiszen az 1937/41-es szek-
szárdi városfejlesztési koncepciót tag-
lalta, amely tervbõl – mint kiderült –
nagyrészt majdnem minden megvaló-
sult a késõbbiek folyamán.  

Gyimóthy Levente

Dr. Szilágyi Mihály (jobbról) átveszi a díjat Kerecsényi Mártontól
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