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November utolsó hétvégéje óta
tart nyitva a szekszárdi műjégpá-
lya, amely felett immár sátor biz-
tosítja, hogy az eső, vagy az 
erős napsütés ne legyen akadá-
lya a felhőtlen szórakozásnak.

Tavaly a szerényebb körülmények elle-
nére is nagy siker volt a jégpálya, hi-
szen közel tízezren látogattak el a
városi sportcsarnok mögötti létesít-
ménybe. A délelõtt a szekszárdi óvodás
és iskolás csoportoké, akik idén is

ingyen csúszkálhatnak, a nagyközön-
séget 16-tól 20 óráig várják korcsolya-
kölcsönzõvel, öltözõvel, büfével. A jég-
pálya karácsonykor mindennap dél-
után kettõig tart nyitva.

Cikkünk a 3. oldalon.

A rossz idõ nem akadály
Idén már fedett mûjégen korcsolyázhatnak a szekszárdiak

Karácsonykor is nyitva lesz a szekszárdi mûjégpálya
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Sikeres évet zárt
a városi közmûcég,
az Alisca Terra Kft.

Másfél éve került ismét önkormányza-
ti tulajdonba, azóta megtriplázta szol-
gáltatási területét az Alisca Terra Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Kft. A vá-
rosi közmûcég, amely Tolna és Bara-
nya megye 33 településén szállítja a la-
kossági és kommunális szemetet, csü-
törtökön elsõ alkalommal hívta évzáró
találkozóra partnereit. A rendezvé-
nyen elhangzott egy igen beszédes
adat: a szolgáltatást igénybe vevõ mint-
egy százezer ember fejenként közel
egy tonna szemetet termel évente.

Írásunk a 2. oldalon.

Ügyfélfogadás
az okmányirodán

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a szek-
szárdi okmányiroda ügyfélfogadási
rendje december 19-tõl 31-ig az alábbi-
ak szerint alakul:
December 19. (péntek):

8-12 és 13-15.30;
december 20. (szombat): 8-12;
december 22. (hétfõ): 12-16;
december 23. (kedd): 8-12;
december 29. (hétfõ): 12-16;
december 30. (kedd): 8-12
december 31. (szerda): leltár miatt szü-
netel az ügyfélfogadás.
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Fejenként egy tonna szemét
Sikeres évet zárt az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. csütörtö-
kön első ízben hívta évzáró part-
nertalálkozóra annak a 33 tele-
pülésnek a polgármesterét, ahol
a szekszárdi önkormányzat tulaj-
donában lévő cég szolgáltat.

I. I., F. L.

A Mészáros Borházban tartott rendez-
vény aktualitását jelentette, hogy befe-
jezéséhez közeledik a dél-balatoni és
Sió-völgyi hulladékgazdálkodási rend-
szer kiépítése. Horváth István polgár-
mester bevezetõjében szappanoperá-
hoz hasonlította az utóbbi egy-másfél
évben az önkormányzatok által létra-
hozott ReKom Kht. sorsának alakulá-
sát. A céget azért hozták létre a telepü-
lések, hogy maguk gondoskodjanak a
hulladék elszállításáról, a munkára ne
kelljen nyílt közbeszerzési eljárást kiír-
ni. A cég kijelölésére a környezetvédel-
mi minisztérium jogosult. Utóbbi min-
dig újabb feltételeket támasztott, ame-
lyeknek sorra eleget tettek, de miután
az elmúlt két és fél évben három mi-
niszter irányította a szervezetet, a szem-
lélet is gyakorta változott. Horváth Ist-
ván hozzátette: a szekszárdi kistérség
települései 84 millió forintnyi önrész-
szel adósak még a konzorcium felé,
amelyet alár önerõbõl, akár hitelbõl, de
december végéig rendezni kellene.

Artim Andrásné, a házigazda Alisca
Terra Kft. ügyvezetõ igazgatója el-
mondta, hogy mióta a cég teljes egé-
szében önkormányzati tulajdonban

van, megháromszorozódott a part-
nertelepüléseik száma. Mára már
százezer ember szemetét szállítják,
kezelik. Az igazgatóasszony elmond-
ta, hogy a szolgáltatási területen élõ
minden egyes lakos évente közel egy
tonna hulladékot termel.

Mint ismert, az Alisca Terra nem-
csak idehaza bõvítette a szolgáltatási
területét: a nyáron vegyesvállalatot
alapította a szerbiai Óbecsén, amely-
ben 49 százalékos tulajdonos. Jelenleg
mintegy nyolcezer háztartás hulladé-
kát gyûjtik és kezelik megelégedésre,
de sok a közületi partnerük is.

Új fejezetet jelent majd a cég életé-
ben, ha a jövõ nyáron elkészül a cikói
hulladéklerakó. Az már most látszik,
hogy a szolgáltatások díja emelkedni
fog, de a mértéke egyelõre nem ismert.

Az elõadások sorát Járosi Szivlia, az
Alisca Terra Kft. környezetvédelmi re-
ferense zárta, aki szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságáról, s annak mi-
kéntjérõl tájékoztatta a megjelent pol-
gármestereket, jegyzõket.

Az alábbi hat kérdésre helyesen vála-
szolók között 20 db belépõt sorsolunk
ki a Mûvészetek Házában látható Mun-
kácsy-kiállításra. Kérjük, a kérdés szá-
mát és a válasz betûjelét december 17-
ig juttassák el címünkre (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) levelezõlapon.
1. Hányadik látogatót köszöntötték a
vándorkiállítás elõzõ állomásán, Szé-
kesfehérváron?

a) százezrediket
b) ötszázezrediket
c) egymilliomodikat

2. Hol született Pákh Imre, a Szekszár-
don kiállítot képek többségének tulaj-
donosa?

a) Budapesten
b) Munkácson
c) New Yorkban

3. Melyik Munkácsy-kép nem látha-
tó a szekszárdi kiállításon?

a) Honfoglalás
b) Sétány a Parc Monceauban
c) Ásító inas

4. Hol töltötte Munkácsy életének má-
sodik felét?

a) Olaszországban
b) Amerikában
c) Franciaországban

5. Meddig látogatható a kiállítás?
a) 2008. december 31.
b) 2009. február 26.
c) 2009. március 8.

6. Mi viseli Szekszárdon Munkácsy Mi-
hály nevét?

a) egyesület
b) közterület
c) mûvelõdési ház
A helyes megfejtésben segítséget

nyújt a kiállítás honlapja:
www.munkacsyszekszardon.hu.

Nyerjen belépõjegyet
a Munkácsy-kiállításra!

Veszélyes anyagok
az elektromos
eszközökben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium elõterjesztése nyomán a jö-
võben nagyobb biztonságban érezhe-
tik magukat az elektromos és elektro-
nikai eszközöket vásárlók.

A gyártók kötelesek lesznek ma-
gyar nyelven tájékoztatni a felhaszná-
lókat arról, hogy az elektromos be-
rendezésekben található veszélyes
anyagok a környezetre és az emberi
egészségre milyen káros hatást gya-
korolnak, amennyiben azokat nem a
környezetvédelmi elõírásoknak meg-
felelõen kezelik.

A módosítás hatására jelentõsen
csökkenhet azoknak a baleseteknek a
száma, amelyek a nem megfelelõ tájé-
koztatásból fakadnak. Ugyancsak
mérséklõdik annak a kockázata, hogy
az elektromos berendezések haszná-
lói egészségkárosodást szenvedjenek
a nem rendeltetésszerû használatból
adódóan.

A módosítás érinti a használt, illet-
ve hulladékká vált elektromos beren-
dezésekre vonatkozó cserekötelezett-
séget. Idén szeptembertõl szigorod-
tak az elemeket és akkumulátorokat
érintõ egyes szabályozások is. Tiltja a
jogszabály például azt, hogy a gépjár-
mû-akkumulátorokat hulladéklerakó-
ba tegyék. 2009 júliusától a kereske-
dõk kötelesek lesznek ingyenesen
visszavenni a használt elemeket és az
akkumulátorokat, amihez a gyûjtõ-
edényeket a gyártónak kell biztosíta-
nia. Érdemes minderrõl tájékozódni
– kinek-kinek saját érdekében is.  - h -

Artim Andrásné, Horváth István és Ács Rezsõ a partnertalálkozón

Az Alisca Terra 2008-as
éve számokban

A közmûcég által begyûjtött összes
hulladék mennyisége idén 71 580
tonna volt. Ez 35 millió háztartási
szemesvödör tartalmának felel meg.
A szelektíven gyûjtött szemét (papír,
üveg, mûanyag) együtt közel 380
tonnát tett ki. Az illegális lerakókból
400 tonna szemetet gyûjtöttek be.



2008. december 14. 3
HÉTRŐL HÉTRE

Lozsányi Soma
kiemelt nívódíjat kapott

n December 5-én és 6-án tartották
Budapesten, az Óbudai Társaskör-
ben a II. Országos Bartók Béla Zene-
iskolai Zongoraversenyt, amelyen
Lozsányi Soma nagyszerû sikert ért
el. A tehetséges fiatalember a 4. kor-
csoportban indult, ahol egy kötelezõ
és egy választott darabot kellett elõ-
adnia. Soma elõször Bartók: Allegro
Barbaro mûvét játszotta, majd vá-
lasztott darabként Schubert-Liszt: 
Erlkönig (A rémkirály) címû mûvét
adta elõ. A rangos zsûri az elsõ helye-
zésnek megfelelõ Kiemelt nívódíjjal
ismerte el Lozsányi Soma teljesítmé-
nyét. Felkészítõ tanára édesapja,
Lozsányi Tamás. - h -

Szigorúbban büntetik
az állatkínzókat

n Három évig terjedõ szabadság-
vesztéssel lesz büntethetõ az, aki kü-
lönös szenvedést okoz egy állatnak,
miután a parlament egyhangúlag
szavazta meg a Büntetõtörvény-
könyv (Btk.) ezzel kapcsolatos mó-
dosítását. A jogalkotók külön szabá-
lyozták azt az esetet, amikor valaki
hosszan tartó szenvedést okoz egy
állatnak, vagy ezt rendkívüli bruta-
litással teszi. Amennyiben nem mi-
nõsített esetrõl van szó, akkor az ál-
latkínzás továbbra is vétségnek mi-
nõsül, és két évig terjedõ szabadság-
vesztéssel büntethetõ. Információ-
ink szerint az elmúlt négy és fél év so-
rán a több ezer elkövetõ közül csu-
pán két esetben szabott ki a bíróság
letöltendõ szabadságvesztést. - h -

HÍRSÁV

Igazi színfoltjává vált Szekszárd-
nak a március végéig nyitva tartó
műjégpálya, melyet a Szekszárdi
Víz- és Csatornamű Kft. munka-
társai építettek, s idén is Pilisi
Zoltán üzemeltet. 

K. I.

A vállalkozót idei terveirõl kérdeztük.
– Sokat tanultunk az elõzõ év tapasz-

talataiból, figyelembe vettük a látogató-
ink kérését, igényeit – kezdte Pilisi Zol-
tán. – Ezek alapján idén már kényelmes
pihenõ és öltözõ, kulturált mosdók,
színvonalas büfé – bõ étel- és italválasz-
tékkal, mérsékelt árakkal – várja a hoz-
zánk látogatókat. Mindez a jégpálya fö-
lé emelt sátorban kapott helyet, amely
sokkal komfortosabb körülményeket
teremtett a korcsolyázóknak és az õket
elkísérõ vendégeinknek is.

– Komoly hiányt pótol a létesít-
mény, hiszen kevés színvonalas
szórakozási lehetõség van Szek-
szárdon. A jégcsarnok ilyen.

– Én is ezt tapasztalom vállalkozó-
ként és magánemberként is. A szeré-
nyebb körülmények ellenére tavaly is
nagy siker volt a jégpálya, hiszen kö-
zel tízezren jöttek el hozzánk az alig
két hónap alatt. Sokan várták idén is a
nyitást, és büszkén mondhatom, min-
den várakozásunkat felülmúlta a hét-
vége forgalma. Aki felkeresett ben-
nünket, elégedetten távozott. Õszinte
dicséretet kaptunk eddig mindenki-
tõl. A sátor sokkal esztétikusabb kör-
nyezetet teremt, de ezenkívül függet-
leníteni tudjuk magunkat az idõjárás-
tól is, mivel tavaly sokakat elriasztott a
kemény hideg, vagy az erõs szél. A jég-
minõség szempontjából is komoly
szerepe van a sátornak, hiszen ha esik

rá az esõ, vagy ha süti a nap, megolvad
a jég felszíne.

– Milyen programokkal várják a
korcsolyázókat ebben az évadban?

– Terveink szerint karácsonykor
mindennap délután kettõig leszünk
nyitva, szilveszterkor este nyolcig.
Kéthetente szombaton este jég-disz-
kót, januárban pótszilvesztert szerve-
zünk, hangulatos fényekkel és játékos
vetélkedõkkel várjuk az érdeklõdõ-
ket. Farsangi karnevál, jégkorong- és
jégkorcsolya-bemutató is szerepel a
terveink között, amelyek részleteirõl
rendszeresen tájékoztatjuk majd az
érdeklõdõket. 

– Mit kell tudni a jégcsarnok nyit-
va tartásáról, egyéb szolgáltatása-
iról, az árakról?

– Hétköznap délelõtt 12.30-ig – elõ-
zetes bejelentkezés alapján – ingyen

csúszkálhatnak a szekszárdi óvodások
és általános iskolások. A vidéki telepü-
lések oktatási intézményeibõl érkezõ-
ket is várjuk, õk kedvezményesen 400
forintért vásárolhatnak csoportjegye-
ket. Csoportok délután – a 13.30-ig
tartó nagytakarítás után – 15.30-ig
csúszkálhatnak, 16-tól 20 óráig a
nagyközönségé a jég. Hétvégén korlá-
tozás nélkül 9-tõl 13-ig, illetve 14-tõl
20 óráig várjuk a nagyközönséget. A
600 forintos jegy egész napra érvé-
nyes, többszöri belépésre jogosít. Aki
nem tud, vagy nem akar korcsolyázni,
látogatójegyet vásárolhat 300 forin-
tért. Ennyit kell fizetni a korcsolyák
bérléséért kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.

További információkat a 30/536-
8187-es telefonon Pilisiné Takács Ri-
tától kérhetnek, vagy az interneten, a
jegsator.mlap.hu weboldalon olvas-
hatnak.

Jégpályából jégcsarnok
A közgyûlés elfogadta a hároméves pénzügyi koncepciót

A fiatalok nagy örömmel vették birtokba a jégpályát

FO
T

Ó
: L

E
H

Õ
C

Z
 P

É
T

E
R

Az Országos Mentõszolgálat és a Szek-
szárdi Ügyeleti Szolgáltató az orvosi
ügyelet irányítási rendszerének válto-
zásáról az alábbiakban tájékoztatja a
tisztelt lakosságot: 2009. január 1-jétõl
a sürgõsségi betegellátás hatékonysá-
gának fokozása, a párhuzamos hívások
számának csökkentése, valamint az
azonnali elérhetõség biztosításának ja-
vítása érdekében a Mentõszolgálat, a
Központi Ügyelet és a Kórház Sürgõs-
ségi Betegellátó Osztálya egy egységes
riasztási rendszert mûködtet, amely
biztosítja, hogy a beteg a legrövidebb
idõ alatt az egészségi állapota által in-
dokolt szinten kerüljön ellátásra. A
rendszert a Mentõszolgálat a Szekszár-
di Mentésirányítás által biztosítja.

A korábbi gyakorlattal ellentétben
január 1-jétõl a Központi Felnõtt-

és Gyermekorvosi ügyelet hívása-
it a 74/318-104-es hívószámon kell
bejelenteni.

Bejelentéskor a mentésirányítási
diszpécser egységes kérdezési és
szakmai elvek figyelembevételével
dönt a riasztandó sürgõsségi egység-
rõl (kivonuló felnõtt- vagy gyermek-
ügyeleti szolgálat; kiemelt mentõegy-
ség; esetkocsi; rohamkocsi). A men-
tésirányító a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján a beteg helyéhez leg-
közelebbi és legmegfelelõbb egységet
küldi a beteg segítségére. Amennyi-
ben bejelentéskor egészségügyi ta-
nácsra van szüksége, az irányító eb-
ben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

Az Ön teendõi:
1. Telefonáljon: hívja a 74/318-104-

es számot;

2. Mondja el panaszát;
3. Válaszoljon a irányító minden

kérdésére;
4. Szükség esetén nyújtson segítsé-

get a mentésirányító utasításának
megfelelõen.

Ezt követõen a mentésirányító kül-
di a megfelelõ sürgõsségi egységet, il-
letve tanácsot ad.

Járóbetegek részére az ügyeleti am-
bulancia továbbra is igénybe vehetõ,
hétközben 16 órától reggel 8 óráig,
hétvégén 8 órától másnap reggel 8
óráig az alábbi helyeken:

Felnõtt orvosi ügyelet: Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.

Gyermekorvosi ügyelet: Szekszárd,
Szent István tér 18. 

Megtisztelõ támogatásukat köszö-
ni: az Országos Mentõszolgálat.

Lakossági tájékoztató a sürgõsségi betegellátásról
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„Nézzük meg még egyszer” –
kérte egy kislány az édesanyjától
a Der Lebkuchenmann (A Mézes-
kalácsember) december 2-ai be-
mutatója után a Magyarországi
Német Színházban.

Kovács Etelka

A zsúfolásig telt nézõtéren ülõ több
mint ötven gyermek és kísérõik már az
elsõ jelenettõl jól szórakoztak, nevet-
tek a helyzetkomikumokon, a nyelvi
tréfán a színészek kifejezõ játékának,
jól követhetõ beszédének és a köny-
nyed zenés-táncos betéteknek köszön-
hetõen.

Igazi mesevilágba csöppenünk az
angol David Wood (1944- ) 1976-ban
írt mesemusicaljének szekszárdi elõ-
adásán. A színpad egy konyhaszekrény
pultja. Nem is gondolnánk, hogy e ked-
ves díszletek között bármi nehézség
elõfordulhat, pedig a svájci kakukkos
óra (Szalay Sándor) úgy érzi, mintha
egy béka telepedett volna a torkába. Az
ötletes jelmezbe öltözött Bors Kisasz-
szony (Pitz Melinda) és Só Uraság (Far-
kas Gergõ) segítenének rajta, de ötlete-
ik elvetéltek. A frissen sült Mézeska-
lácsember (Fábián Péter) hevessége
majdnem veszélyt okoz a konyhaszek-
rény lakóinak. Engesztelésül felajánlja
segítségét Kakukk Úr megmentésére,
és félelmet nem ismerve felmászik egy
kis torokgyulladást gyógyító mézért a
legveszélyesebb helyre, a felsõ polcra,
ahol egyedül él a megkeseredett, go-
nosz, öreg Teászacskó (Frank Ildikó).
Mézet ugyan nem ad, de egy rejtélyes
jóslatot igen...

David Wood leggyakrabban elõa-
dott mûve Londonban kilenc évadon
át mûsoron volt, de szerte a világon
játsszák. A Szekszárdon mûködõ Ma-
gyarországi Német Színház elõadása
hazai õsbemutató. A darabnak ma-
gyar nyelvû mûfordítása egyelõre
nem létezik. A színmû egyedi témája
Véméndtõl Bajáig sok-sok gyerek fan-
táziáját megmozgatta már a bemutató
elõtt. A színház által meghirdetett
rajzpályázatra ugyanis mintegy 300
munka érkezett. A Frank Ildikó igaz-
gató, Claudia Nowotny rendezõ, a
színház korábbi igazgatója és
Csegöldi Erika díszlet- és jelmezterve-
zõ által kiválasztott gyõztes, Schram
Dorina 4. osztályos tanuló rajza szere-
pel az elõadás plakátján.

Az egészen hétköznapi tárgyakat
és ételféleségeket mesehõssé avató

színdarab a felnõtteket is elgondol-
kodtathatja az emberi kapcsolatok
formálódásáról, fejlõdésérõl, arról,
hogy minként válik jó baráttá egy lát-
szólagos ellenség, aki felismeri saját
belsõ korlátait. Egy tiszta, most „szü-
letett”, de gyors pusztulásra ítélt em-
berke bogozza ki a csomót a viszály-
kodó szomszédok kapcsolatán, men-
ti meg saját és mások életét. Ami
mindezt szükségessé teszi az a min-
denki, a „Nagyok”, vagyis az embe-
rek számára is valódi ellenség, a min-
denre elszánt Flitsch, az egér-
maffiózó (Andrei Hansel) színre lé-
pése.

A DBU-ban december 11-ig, napon-
ta kétszer is játszották David Wood
darabját német nyelven, és 2009-ben
újra színpadra kerül a szekszárdi
német színházban.

Konyhaszekrénylakók kalandjai
A Mézeskalácsember: bemutató a német színházban

Borskisasszony (Pitz Melinda) és Só Uraság (Farkas Gergõ)

Az összefogás
iskolapéldája
a Dienesben

Az összefogás szép példája való-
sult meg egy nemes cél érdeké-
ben a Dienes Valéria Általános
Iskolában.

Az intézmény igazgatónõje, Farkas
Anna egy családtagja betegsége mi-
att járt a III. sz. Belgyógyászat Dia-
betológiai Osztályán, ahol tudomásá-
ra jutott, hogy vérhiánnyal küzdenek.
Igaz, nem csak ez az osztály, és nem
csak a Balassa János kórház... Dr. Ul-
rich Gabriella és Farkas Anna beszél-
getése során egy ötlet született, ame-
lyet gyors megvalósítás követett. A
doktornõ a véradó állomással, az igaz-
gatónõ pedig a pedagógusokkal és a
szülõkkel egyeztetett. Felhívásokat
küldtek szét és ragasztottak ki, így no-
vember 26-án egy sikeres véradás zaj-
lott le a Dienes iskolában, amelyet ha-
gyományteremtõ szándékkal szervez-
tek meg.

Az összefogásnak köszönhetõen a
véradáson összesen 96-an jelentek
meg, ebbõl 84 fõ adhatott vért – 68
személy életében elsõ alkalommal.
Mindez a kiváló szervezõmunkának,
a pedagógusok és a szülõk közötti jó
kapcsolatnak köszönhetõ. A szerve-
zõk ezt a nemes gesztust minden vér-
adónak oklevéllel köszönték meg. Az
eredményességet segítette, hogy a
résztvevõk között ajándéktárgyakat
sorsoltak ki. 

A legtöbb szülõt, rokont, ismerõst
mozgósító osztályok pedig pénzju-
talomban részesültek. A legaktívabb
a 2.b osztály szülõi közössége volt.

-sas-
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Az „egyetlenszerû” lángelme
Dr. Hegedûs Lóránt elõadása Babitsról

Hetvennégy film 24 óra alatt
Szekszárdról indult a világ elsõ globális játéka

„Ady és Babits együtt úgy hajol a Biblia
fölé, hogy végsõ megrendülésében
meghajol annak igéje alatt. Õ egymaga
a leglánglelkûbb lángszelleme XX. száza-
di líránknak, mely egyetlenszerûen töl-
ti be világunkat!” – kezdte léleknemesí-
tõ elõadását Dr. Hegedûs Lóránt a Lélek-
építõ sorozat legutóbbi rendezvényén.

A református
püspök szerint
nagy költõinket
nem lehet ér-
t é k r e n d i le g
szembeállíta-
nunk egymás-
sal, mivel mind-
egyik „egyetlen-
szerû” volt a ma-
ga nemében. Úgy gondolja, teológiai,
evangéliumi feladat legnagyobb köl-
tõinkrõl lényegi ismertetést adni: ép-
pen emiatt vállalta az elõadást Babits-
ról, melyet már az erdélyi Érmind-
szenten egy hasonlóan lélekemelõ
Ady-est is megelõzött. Mint azt a köl-
tõóriás Füves könyvébõl idézve beve-
zetõjét alá is támasztotta: „a világiro-
dalomba csak a legnagyobbak tartoz-
hatnak!” Hegedûs Lóránt rögtön hoz-
zátette Szerb Antal gondolatait, mi-
szerint ami megmarad a végpusztulás
felé szaladó világból, azt mind a költõk
alkották.

Babits életében a szellem õsjelen-
ség, s – ahogy a püspök rámutatott –
õ a „szellem embere” mindenestõl. A
megfoghatatlan szellemi erõ minde-
nütt ott van Babitsnál, aki ráérzett a
világmindenség igei alapjaira. Dr. He-

gedûs szerint Szekszárd költõ-zsenijé-
nél „akkora mennyiségû zsenialitás
van raktáron, hogy nem fél kirakni
egyszerre több mindent is a kirakat-
ba, mint mások”.

Korának politikai változásairól
szólva kiemelte: a trianoni trauma Ba-
bitsot egy életre elefántcsonttorony-
ba kényszerítette. Amikor pedig
1938-ban a Felvidék egy részét vissza-
csatolták az anyaországhoz, így fogal-
mazott: „a haza nem nagyobbodik,
csupán önmagához tér vissza. Az ex-
hibicionizmus nem prófétaság, a vég-
sõ kérdésekre pedig Isten tudja csu-
pán a feleletet” idézett Babitstól, a
„megragadó szellem emberétõl”
újabb gondolatokat a püspök.

Dr. Hegedûs szerint az Isteni színjá-
tékot rajta kívül senki nem lett volna
képes így lefordítani! A püspök fejbõl
idézett több oldalnyi részletet, s köz-
ben a hallgatóság is maga elé képzel-
hette e földöntúli, mélyen vallásos ba-
bitsi felfogás alfáját és omegáját. A
„pokol királyi zászlóinak lobogását”, s
csak titkokban merte elképzelni halá-
los gégerákja miatt létre nem jött „Jób
könyvének” sorait, melyet a költõ Jó-
nás könyve és imája után tervezett
megalkotni „megragadó és örökkéva-
ló szellem-felfogásának” tudatában.
A léleképítõ szervezõje, dr. Tóth Csaba
Attila az elõadás után csalódásának
adott hangot, hogy a Babits Emlékbi-
zottság nem vette fel programjai közé
e méltán felemelõ, s a költõ szellemét
tökéletes hatásfokkal megjelenített, va-
lóban léleképítõ estet.

Gyimóthy Levente

November végén a Shoot4life vi-
lágjátékban résztvevőknek 24
óra alatt kellett filmet forgatni
az önkéntes véradásról.

– A világ elsõ 24 órás filmes játékát
(DIGI 24) Szekszárdon rendeztük
2004-ben – mondja Kindl Gábor, a
rendezvény kitalálója és lebonyolító-
ja. – Négy sikeres év után döntöttem
úgy, hogy nem-
zetközivé te-
szem a kezde-
ményezést. Eh-
hez szükség
volt egy nem-
zetközi szinten
mûködõ szer-
vezetre, ezért
vettem fel a kapcsolatot a Magyar Vö-
röskereszttel, amely örömmel fogad-
ta a megkeresést. Az idei játék fõvéd-
nöke Habsburg György, a szervezet
elnöke volt. 
– Mely országok kapcsolódtak be a
versenybe?

– A Nap útja szerint kapcsolódtak
be kontinensek, így velünk volt Fü-
löp-szigetek, Manila, India, Új-Delhi.
Az afrikai földrészt Kinshasa (Kon-
gó), míg Európát Budapest képvisel-
te. Késõbb kapcsolódott a programba
Rio de Janeiro és Sao Paolo, valamint
New York és Los Angeles. A stábok-
nak 24 órájuk volt arra, hogy legfel-
jebb kétperces filmet készítsenek a
véradásról, kötetlen mûfajban. Há-
rom, országonként különbözõ ele-
met kellett beépíteni az alkotásokba,
ez minden helyszínen az adott város

Vöröskereszt székháza, valamint két
másik, a várost meghatározó helyszín
vagy szobor. Kongóban például kecs-
két kellett lencsevégre kapni. 
– Szekszárdon ismert filmesek
(Jancsó Miklós, Makk Károly) sze-
repeltek a zsûriben.

– Itt is hasonló volt a helyzet. Az Os-
car-díjas Jiri Menzel és Szabó István,
valamint Sandee Marwah, az ázsiai
filmakadémia elnöke és a New York
University magyar származású pro-
fesszora, Karl Bardosh zsûrizte a fil-
meket. Még Steven Spielberg is vála-
szolt megkeresésemre, támogatta az
ötletet, de filmforgatás miatt nem tu-
dott részt venni a zsûrizésben.
– Eredmények?

– A fõdíjat megosztva kapta egy
brazil kisfilm és egy New Yorkban,
mobiltelefonnal forgatott alkotás.
– Maradt-e szekszárdi kötõdése a
rendezvénynek?

– Igen, hiszen azokkal a szekszárdi
szakemberekkel dolgoztam, akik a já-
ték kitalálása óta mellettem vannak.
Köszönettel tartozom a Pixel TV
munkatársainak, Szél Móninak és
Grósz Mátyásnak. Az informatikai
rendszer koordinálásáért Fazekas Ta-
másnak, valamint a technikai oldalon
nagy segítséget nyújtó Ujvári Gyulá-
nak és kollégáinak. S ha már szekszár-
di kötõdésrõl kérdezett: szombaton
este szekszárdi borokat kóstolhattak
a nemzetközi zsûri tagjai.

Az eseményt követõen a Donorok
Világnapján Kindl Gábor a Parla-
mentben kitüntetést vehetett át az
önkéntes véradás népszerûsítéséért.

Hegedûs Lóránt Kindl Gábor
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Szombat délelõtt Szollár Zoltánnál
A nagypapa mesterségét követi a felsõvárosi asztalosmester

„A bölcs késõ öregségében is elülteti a fát, 
noha hasznával maga nem élhet…”

(Kölcsey Ferenc)

A fa mesterével, művészével be-
szélgetve elhinni bármiféle szög-
ből: angyalok lakása Szekszárd.

N.S. 

No csak ha félretesszük Baka István
hajdan jegyzett sorait: „…de csak amíg
a hó, az éj, a csönd / párnázza, elfedvén
a nappalok // lótás-futását, otromba,
rekedt / lármáját, kútláncként csikor-
duló, / de hazugságot felvonó szavak /
csörgését…” Mert mi árad a Bocskai ut-
cai mûhelybõl? Otthonosság-érzet. Aki
e helyiségeket lakja, legmélyén vallja
otthonának: anyagát, földjét és levegõ-
jét. E födél alatt végzi kenyérkeresõ
munkáját, elhivatottsága szavának itt
engedelmeskedik, ide vonul félre, ide
zárkódik. E helyütt örökíti mestersé-
gét. Fölsõvárosban. 

Bepillantást nyerni mindebbe már-
már kiváltság. Nyugalma, forgácsillata
a falak közti térnek, a gyalugépek fém-
je észrevétlen vonja az alkotás közelé-
be-közegébe a belépõt. Titkokról súg
az arra érzékenyek fülébe. Hát még
ha látja, mi minden várakozik jóté-
kony takarással egymásnak borítva!
Díszkapuk, kerítések, kopjafák, lo-
dzsák, pergolák, szobrok, egyedi ké-
szítésû bútorok míves részei a Dunán-
túlra jellemzõ díszítõ mûvészet
gyöngyszemeivel, legyen szó szõlõin-
dás motívumokról, vadászjelenetrõl,
virágornamentikáról. 

– Nagyapám, Kajári János mestersé-
ge volt ez, tõle ered vonzódásom a fá-
hoz – kezdi Zoltán figyelemre méltó
szerénységgel fûzni mondatait. – Édes-
apámtól örököltem a kreativitásom, õ

fiatal korában gyö-
nyörû rézdombor-
mûveket készített,
édesanyámtól pe-
dig a munka sem-
milyen körülmé-
nyek között nem
lanyhuló szerete-
tét, a kitartást. So-
kan talán megmo-
solyogják, de a múzeumokban, levéltá-
rakban búvó és fellelhetõ mintákat
gyûjteni, majd rávezetni õket a legkü-
lönfélébb fákra, gesztenyétõl a fekete-
dión át egészen a vörösfenyõig, s ezzel
mosolyt hívni szeretteim, barátaim, s a
megrendelõ arcára – nekem öröm.

– Említsük csak meg azt a különös
esetet is, mikor rendhagyó díszítést
indítványozott egy törzsrendelõnek
számító úriember!

– Páty egy pincesorára faragtam
szõlõsoros kóstológarnitúrát. Immár
negyedik évében járt ismeretségünk,
mikor az úr pinceajtajára a Sixtus-
kápolna mennyezetfreskójának egy
részletét igényelte. Akkoriban épp
csántérfák, tíz méter hosszú bortáro-
lók kötöttek le, igen meglepõdtem a
kérés hallatán, végül nem kevés ana-
tómiai, s egyéb figurális tanokban va-
ló elmélyedés után eleget tettem e ké-
résnek tudásom szerint.

– Ennek szöges ellentéteként fog-
ható föl a terv, melyet egy állatkert
kért nem is oly rég...

– Szerencsére sokrétû szakma ez,
távol az unalom. A fõvárosi állatkert-
nek készültek a szavannai hangulatot
visszaadó, több száz négyzetméterre
lefektetendõ etetõszerkezeteknek a
tervei, melyre afrikai állatok ellátásá-
hoz volt szükség. Ugyanebben az év-
ben, 2006-ban Budaörsre készítet-
tünk információs táblaszerkezeteket

a polgármesteri hivatal rendelésére,
másutt a fonóról levett halacskák ke-
rültek ugyanilyen objektumra. Izgal-
mas váltások ezek, sok tanulsággal.

– Lovardák, pihenõparkok külsõ-
belsõ kialakítása ugyanúgy a profil ré-
sze, mint templomok padozata, vagy
akár a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um kiállítási termeinek installációs ki-
alakítása. Azért ennyi minden nem ta-
nulható meg kizárólag intézményi ke-
retek között. Nem beszélve arról,
hogy Szollár Zoltán beosztottjai fel-
néznek fõnökükre, tisztelettel fogad-
ják irányítását. Becsülendõ ezt har-
mincöt éves kor elõtt elérni.

– Önkéntelenül is tanulunk. Ne-
kem Miklós József, Nagy János, Szege-
di János voltak a mestereim, a fafara-
gás alapjait Törõ György népi ipar-
mûvésztõl sajátítottam el. Apró gyer-
mekként figyeltem nagyapám javítga-
tásait, ahogy elvonult hátra a kis
kucnijába, ahol a szekrény tetején
egyre szaporodtak a faragott mada-
rak, állatfigurák... Õ tanította a népi
faragás pikkelyes felületét. A múlt
rendszerben agyonsimított felületek
dívtak, politúrozott bútorok, felcsi-
szolt faragások, kócsagok, tacskók,
hovatovább torzítva Ezek után fel-
üdülést jelentettek a népi elemek, ma
is ezeket faragom legszívesebben.
Nagy megtiszteltetés, hogy idén szep-
temberben tagjává avatott az Alisca
Borrend, így a Szekszárd és környék-
beli borházak teljes, vagy kiegészítõ
kialakítását (kovácsoltvas díszítésû
nyílászárókat, pinceajtókat, bortáro-
lók, díszkapuk, palacktartók, kósto-
lógarnitúrák faragását, borászati
használati tárgyak díszfaragását) még
nagyobb tisztelettel, alapossággal és
szeretettel végzem. Fontosnak tar-
tom, hogy aki nálunk tanulja az alapo-

kat és dolgozik, az családtag, illetve
kolléga, véletlenül sem beosztott.
Együtt dolgozunk, mindannyiunk
munkáját dicsérik sikereink. Olyan
mûhelyt igyekszem vezetni, ahová ta-
nulóként magam is derûvel, kedvvel
mennék reggelente.

Szollár Zoltán nem dicsekszik ve-
le, de munkái immár Ausztria, Finn-
ország, Németország, Olaszország
otthonait, pincéit, vadászházait,
gyûjteményeit ékesítik. „Titkáról”
nem árult el többet, lényegibbet, õ
„csak csinálja”, nem boncolgatja,
nem beszél róla… E percben is várja
haza feleségét és négyhónapos kis-
lányát, Beatrixot, akibõl, mint tréfál-
va meséli, vagy színésznõ lesz, vagy
hátúszó.

– Remek tüdeje van, egyszerûen
oda kell figyelni a hangjára, kiabálva
gügyög mostanában, máskor a pöt-
töm karjaival kalimpál, mintha háton
úszna...

Búcsúzóul még elárulja a kereszte-
lés történetét: „Otthon pakoltuk a
könyveket, mikor a polcról kiesett az
egyik. Mátyás király élete, ez állt a ge-
rincen. Beatrix érkezésénél nyílott ki,
s mindez hihetetlen volt, mert a fele-
ségem hónapokkal korábban hatá-
rozta el, hogy ezt a nevet szeretné ad-
ni kislányunknak.”

Arra a kérdésre, hogy mitõl érezne
életében a meglévõnél is nagyobb
harmóniát, azt feleli: ha a tisztesség
jellemezné és vezérelné a magán-, és a
munkakapcsolatokat egyaránt, s ha a
megélhetési faragás mellett megen-
gedhetné magának a „kedve szerinti
farigcsálást” is. Kívánjuk, hogy mind-
annyiunk örömére legyen ez így, hi-
szen Szollár Zoltánban az a nemes
mûvész lakozik, akire Kölcsey utal
mottónkul választott sorában.

Kerek évfordulót
ünneplõket

köszöntenek
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése december 19-én (pénteken) 9 óra-
kor a polgármesteri hivatal konferen-
ciatermében tartja idei utolsó ülését.

A napirendek elõtt sor kerül azon
60. évet betöltött, kerek évfordulót
ünneplõ polgárok köszöntésére, akik
kiemelkedõ szerepet töltöttek/tölte-
nek be városunk életében, s életmû-
vükkel jelentõsen hozzájárultak a
szellemi, kulturális, gazdasági közjó
gazdagításához.

A közgyûlés nyilvános ülésének
elõterjesztései a www.szekszard.hu
honlapon (Önkormányzat/közgyûlés
napirendjei) tekinthetõk meg.

Tízéves az üdülési csekk
Tizenhétféle szolgáltatás vehetõ igénybe

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
(MNÜA) 1998 óta forgalmazza az üdü-
lési csekket. E fizetõeszközt a munkál-
tatók a minimálbér értékéig adó- és já-
rulékmentesen vásárolhatják munka-
vállalóiknak, közeli hozzátartozóiknak.
A gazdálkodó szervezeteken keresztül
az elmúlt 10 évben hatmilliónál több
munkavállaló és családtagja pihenhe-
tett a kedvezményes üdülési csekkel.

A szociálisan rászorulók – akiknek
munkáltatójuk, volt munkáltatójuk,
vagy az illetékes önkormányzatok
nem biztosították a kikapcsolódás, az
üdülés e formáját – sem maradnak tá-
mogatás nélkül. Számíthatnak a társa-
dalmi szolidaritásra, mivel az MNÜA
az üdülési csekk forgalmazásának

eredményét a szociálisan rászorultak
megsegítésére fordítja. Az elmúlt 10
évben több mint hatszázezer szociáli-
san rászorult pihenését támogatta ily
módon az alapítvány.

A jelen gazdasági helyzetben még
inkább felerõsödik az adómentesen
adható támogatás szerepe. Várhatóan
tovább folytatódik az üdülési csekk
forgalmazásának elmúlt tíz évben ta-
pasztalható dinamikája, és mind több
állampolgár lehet részese e támoga-
tott üdülési formának. Az életminõ-
ség javulását jelentõsen elõsegíti az
üdülési csekkel igénybe vehetõ hazai
szolgáltatások egyre bõvülõ köre,
amely mára 12 ezer belföldi cég be-
kapcsolódása révén 17-re nõtt.  - hm -

Szollár Zoltán



2008. december 14. 7
KULTÚRA

Egy jazz-zenész ars poetica-ja
Molnár Ákos: „Mi ragaszkodunk egymáshoz és a zenéléshez”

Nyolc éve egyre nagyobb sikerrel
működik a Szekszárd Junior
Stars Big Band. Az évforduló és 
a közelmúltban megszerzett „Ki-
emelt aranydiploma” kapcsán
beszélgettünk Molnár Ákos mű-
vészeti vezetővel az indulásról, 
a minőségi együttmuzsikálásról,
pedagógiai gondolatairól, vala-
mint a stílus, a tanítás és a zene
iránti el nem múló szenvedélyről.

Lakatos Orsolya

„ Kétezer novemberében próbáltunk
elõször, s erre az idõre tehetõ a jazz tan-
szak indulása is az akkori Liszt Ferenc
Mûvészeti Iskolában – kezdte Molnár
Ákos. – Eleinte inkább iskolai jellegû
feladat volt a zenekar mûködése, de óri-
ási szerencse, hogy a gyerekek kezdet-
tõl fogva élvezték a „tananyagot”.

– Innen már egyenes volt az út a
zenekaralapításig...
– Igen, de hosszú
idõnek kellett el-
telni, hogy képe-
sek legyenek el-
játszani a nótá-
kat, megismerjék
a stílust, a zenei
alapanyagot. Miu-
tán ezt elérték,
akkor jött meg
igazán a kedvük a „zenekarosdihoz” is.
Szorgalomban, akaratban, lelkesedés-
ben nem volt hiány. A muzsikálás a szen-
vedélyükké vált, s talán nem túlzás, hogy
mára már fiatal mûvészekrõl beszélünk.

– Nem mindenki van zenei pályán
közülük, igaz?
– Vegyes az összetétel: néhányan vég-
zett zenészek, többen most is folytat-
nak zenei tanulmányokat, mások a leg-
különbözõbb állásokban dolgoznak.

Ahogy fejlõdtek egyénileg, úgy az
együttmuzsikálásban is, s a léc egyre
magasabbra került. A kezdeti helyi sike-
rek olyan lökést adtak mindnyájunk-
nak, hogy hiába az ellenlábasok (mert
sajnos õk is vannak), megalakulásunk
óta mindössze két helyen történt cse-
re, a többiek mind alapító tagok.

– A sikerek eljövetelével többen
irigykedni kezdtek?
– Sajnos, igen. Ezek a srácok annyira fi-
atalok, mégis rövid idõ alatt, óriási lép-
tekkel érték el a profi szintet. Várható
volt, hogy ez nem bûvöl majd el min-
denkit. Mi azonban annál inkább dolgo-
zunk, próbálunk minél többet letenni
az asztalra. Egyedül csak ez igazolhat
bennünket.

– Sok éven át tanított a jazz tansza-
kon. Milyenek a tapasztalatai?
– Sokféle gyermeket taníthattam, de
mindig az volt a célom – még ha a több-
ségükbõl nem is vált mûvész –, ha visz-
szagondolnak a zeneiskolai évekr,e töl-
tekezni tudjanak az emlékeikbõl. Mió-
ta nyugdíjas vagyok, számos erre utaló
visszajelzést kaptam, amelyek boldoggá
tettek.

– Bizonyára remek mesterektõl ta-
nulta ezt a fajta hozzáállást.
– Valóban kiváló emberektõl tanulhat-
tam. Bágya András, Deák Tamás, Dob-
sa Sándor, Gonda János kollégáim, 
majd barátaim lettek, s az iskolai évek
után is mindenben számíthattam rájuk.
Emlékszem, volt bennük szellem, hit,
becsület. Hálás vagyok nekik.

– A Junior Stars kitûnõ sikert ért el
november 30-án...
– Több éve veszünk részt a Budapesti
Big Band Találkozó és Fesztivál rendez-
vényén. Két éve A-kategóriás kiváló mi-
nõsítést kaptunk, az ország legjobb
amatõr big band-je lettünk. Eldöntöt-
tük, hogy idén újra „minõsülünk”. Min-
denki nagyon izgult, de ez jót tett a kon-
centrációnak és a produkciónak. Nagy
örömmel vettem át a gálahangverseny
elején a „Kiemelt aranydiplomát”, me-
lyet igen magas pontszámmal nyer-
tünk el az A minõsítési kategóriában.

– Tervezik újabb CD kiadását?
– Feltétlenül, hiszen a repertoárunk a
jazz-standard kompozícióktól a saját
számokig terjed, és egyre bõvül. Fontos-
nak tartom ezeket rendszeresen meg-

örökíteni. Hadd jegyezzem meg, meny-
nyire nehéz manapság a lemezkiadás.
Szomorú, hogy az instrumentális mû-
fajra nincs kereslet. Gondolkodásra
késztet, nehezen emészthetõ vonala a
könnyûzenének, és ma, sajnos, nem
olyan világot élünk, ahol befogadnák
az ilyen irányzatokat.

– Nyolc év szorosan összekovácsol-
ta a Junior Stars együttest. Mit
nyújthat egy ehhez hasonló idõsza-
kot eltölteni egy mûvészeti együttes-
ben a fiatalok számára?
– Nagyon összetett a kérdés. A zene, a
muzsikálás kizárólag emberi tevékeny-
ség és lelki tényezõ. Ahol a lélek rend-
ben, ott a zenélés is rendben, s talán
fordítva is igaz. Ahogyan most viszo-
nyulnak egymáshoz a zenekar tagjai,
ahogy véd- és dacszövetség alakul ki kö-
zöttük, biztosan nyomot hagy bennük,
kihat a késõbbi életükre, kapcsolataik-
ra. Büszkén mondhatom, hogy eggyé
értünk lelkileg és zeneileg is. Egy han-
gos szó sem esett közöttünk, de úgy tu-
dom, a srácok között sem. Inkább biz-
tatják egymást, amikor valakiben kissé
alábbhagy a lendület. Õk egymás leg-
fõbb és legjobb kritikusai, s úgy tapasz-
talom, tanulnak egymástól, egymás hi-
báiból is.

– Milyen útravalót kaphatnak a ké-
sõbbi életükre?
– Színpadi embernek lenni, kulturál-
tan, közösségi emberként viselkedni,
intelligens zenésznek lenni – ezt mind
elsajátíthatják. Remélem még, hogy rá-
jönnek – miként én is annak idején –,
hogy a legjobb gyógyszer a muzsika.
Hogy zenélni nemes és rendkívül fele-
lõsségteljes dolog, s ezt zenekarban ten-
ni azt jelenti, hogy az ember ragaszko-
dik a társakhoz és a zenéléshez. Jó úton
járnak efelé, hiszen tisztelik, becsülik
egymást. Óriási adag szeretet tartja ösz-
sze a zenekart.

A Szekszárd Junior Stars népszerûsége töretlen

Öt kórus lépett fel az ünnepi Kodály-hangversenyen
A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes immár hagyo-
mányosan minden év decemberé-
ben megrendezi az ünnepi Ko-
dály-hangversenyt.

A rendezvényt Halmai Gáborné or-
szággyûlési képviselõ, a kulturális bi-
zottság tagja nyitotta meg, aki meleg
szavakkal méltatta Kodály Zoltán kor-
szakos jelentõségû életmûvét.

A hangversenyen öt kórus mutatta
be mûsorát: a madocsai Református
Kórus (karnagy: Hollósy Olga), a Liszt
Ferenc Pedagóguskórus (Simon Pé-
ter), a bajai Ad Libitum Kamarakórus

(Pethõné Kõvári Andrea), a Dunaúj-
városi Fõiskola Nõi Kara (Könyves
Ágnes), és a szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes (Naszladi Ju-
dit) énekében gyönyörködhetett a
szép számú közönség.

Az összkarban Kodály Zoltán: Esti
dal címû alkotása hangzott el Pethõné
Kõvári Andrea vezényletével. A kóru-
sok és a hallgatóság 1 perces csend-
del adózott a Gárdonyi kórus néhány
nappal korábban elhunyt tenoristája,
Michelisz Ferenc emlékének.

A hangverseny megrendezését a
Nemzeti Kulturális Alap támogatása
tette lehetõvé.  Lemle Zoltán A házigazda Gárdonyi Zoltán Református Együttes
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Sokan egyedül töltik az ünnepet
Készülõdés: érdemes megkérdezni a háziorvost is

Sajnos még nem jellemző, hogy
az ünnepi készülődés során felke-
ressük a háziorvost. Pedig ajánla-
tos lenne, főként az egyedülállók-
nak. Dr. Schranz Róbert, a VIII.
körzet háziorvosa megszívlelendő
tanácsokkal látta el olvasóinkat.

V. Horváth Mária

– Valóban nem tartozik a karácsonyi
készülõdéshez az orvossal való konzul-
tálás, pedig fontos lenne. Akár csak egy
beszélgetés erejéig. Természetesen elõ-
fordul, hogy az ünnepek elõtti idõszak-
ban a lehetséges gondok megoldása ér-
dekében mi, orvosok célratörõen irá-
nyítjuk a diskurzust. A háziorvos isme-
ri a pácienseit, betegségeiket a kórelõz-
ményekkel együtt. A beszélgetést in-
nen kell indítani. Általában ismerjük a
hozzánk fordulók családi helyzetét is.
Most elsõsorban azokról beszélek, akik
valamilyen okból egyedül élnek: elvesz-
tették párjukat, vagy nem tölthetik
együtt az ünnepeket a távol élõ hozzá-
tartozóikkal. Gyakori, hogy emiatt úrrá
lesz rajtuk a nyugtalanság, különösen a
depresszióra hajlamosoknál. Ilyenkor
enyhe feszültségoldó szert ajánlok.

– Amennyiben ez elõl teljes mérték-
ben elzárkózik az illetõ?

– Ha igen, ha nem, akkor is javaso-
lom, hogy a szentestét egyedül ünnep-
lõk is vásároljanak maguknak valami
apró ajándékot, például egy virágzó
karácsonyi kaktuszt. De az is ajándé-
kot jelent, ha olyan ételt készítenek
maguknak, amit a hétköznapokon
anyagilag nem engedhetnek meg ma-

guknak. Fontosnak tartom, hogy az ét-
kezés után fogyasszanak el egy pohár
bort, vagy pezsgõt, de ilyenkor ne a
legkommerszebbet válasszák. Az ita-
lokkal persze ünnepekkor, de máskor
is óvatosan kell bánni. Ennél sokkal
fontosabb, hogy a magányos embe-
rek, vagy akiket nagy bánat gyötör, lel-
kileg készüljenek föl az ünnepre.

– Olyankor ha-
sonszõrû ven-
déget is hívhat-
nak...

– Akár egy ked-
ves szomszédot,
barátot, vagy ba-
rátnõt, ami nem
csupán önmaguk-
nak öröm és fel-

üdülés, de a meghívottnak is. Akár egye-
dül, akár társaságban költik el az ünnepi
vacsorát, ahhoz illõen terítsék meg és dí-
szítsék föl az asztalt, gyújtsanak gyertyát,
szóljon halkan a zene. Javaslom, hogy a
vacsora elõtt vegyenek részt az egyhá-
zak különféle rendezvényein, vagy utá-
na az esti, illetve az éjféli misén. 

Dr. Schranz Róbert kitért az egyhá-
zak szerepére. Kiemelte: az egyházak
úgynevezett „otthoni szolgálatot” is
mûködtetnek. A lelkészek, illetve az
egyházközségek képviselõi már a fel-
készülés idején felkeresik gondozotta-
ikat és mindazokat, ahonnan erre
igény, jelzés érkezik. Általános tanács-
ként fogalmazta meg az egyházak felé
fordulás fontosságát.

– A téllel együtt érkezik az influen-
zajárvány.

– A „kampányoltás” már november
közepére befejezõdött, hiszen idén a
szokásoshoz képest korábban kaptuk
az influenza-oltóanyagot. Ebben az
esztendõben többen kérték az oltást,
mint az elõzõekben, köszönhetõen a
média közremûködésének. Ami a vita-
minokat illeti, felnõttnek és gyermek-
nek egyaránt javaslom a multivita-
minokat, elsõsorban azoknak, akik
nem tudnak normál-vegyes ételekkel
táplálkozni, s nem engedhetik meg
maguknak a mediterrán diétát. A
multivitamin erõsíti az immunrend-
szert, általa a szervezet ellenállóbb lesz
a különbözõ betegségekkel szemben. 

– Az orvosok karácsonykor is
ügyelnek.

– Praxisom alatt minden második
karácsonykor ügyeletes voltam. Néha
elég megterhelõk ezek a napok. Pár
éve ónos esõtõl kezdve az influenza-
szerû járványig minden volt. Most ka-
rácsony elsõ napjára vagyok beosztva.

– Mit kíván az olvasóknak és ön-
magának?

– Az áldott, békés karácsony mellett
a szokásosnál jóval kevesebb „bejgli- és
töltöttkáposzta-mérgezést”. Amennyi-
ben valaki mégis „túleszi” magát, tart-
son otthon puffadást, hasfájást enyhítõ
szereket, amelyek gyógynövénykivo-
nattal készültek, és vény nélkül is kap-
hatók. Ha a tünetek mégis erõsödnek,
a szövõdmények megelõzése érdeké-
ben forduljanak orvoshoz. Õszintén
kívánom, hogy az ünnepeket egész-
ségben töltse mindenki, ezekben a
napokban ne kelljen találkoznunk.

Látogatási tilalom:
csak az idegosztályon
A hét folyamán feloldották a Calici ví-
rus miatt elrendelt látogatási tilalmat a
megyei kórház belgyógyászati osztá-
lyain, valamint a palánki szocio-
terápiás és rehabilitációs osztályán. Az
ideggyógyászati osztályon viszont
még érvényben van a tilalom – tájé-
koztatta lapunkat dr. Almási István hi-
giénikus fõorvos. Hozzátette, hogy mi-
vel a külsõ járványügyi helyzet nem
változott, a betegek biztonsága érdeké-
ben a jövõben számítani kell hasonló
korlátozó intézkedésekre.

Dr. Schranz Róbert
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Az asztali finomságok mesterei

Vendégeim a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Juhos Markó
mesterszakács, a Szász Söröző és Étterem konyhafőnöke és
Takácsné Monostori Kornélia, az Amaretto Cukrászda mestercukrá-
sza. Karácsony előtt arról beszélgetünk, hogy miért választották ezt 
a szakmát, és persze a finom étkekről és az édes süteményekről,
amik a családokat a szeretet ünnepén egy asztalhoz ültetik.

Egy férfi:
Juhos Markó

Egy nõ: Takácsné
Monostori Kornélia

– Manapság sok férfi hobbija a fõ-
zés, ami persze nem azonos azzal,
hogy valaki ezzel keresi a kenye-
rét. Egy jóképû fiúnak hogy jut
eszébe a szakácsmesterséget vá-
lasztani? 

– Kicsi koromban ott voltam min-
dig édesanyám körül, amikor fõzött,
általános iskolás koromban pedig fõ-
zõszakkörbe, versenyekre jártam.
Természetes volt hát számomra, hogy
ezt a pályát választom. Szakács szakon
végeztem, a gyakorlati idõt a Gemenc
Étteremben, Keszthelyiné keze alatt
töltöttem, s az élet úgy hozta, hogy ma
is a Keszthelyi és Tsai Bt.-nél, a Szász
Sörözõben dolgozom.

– A tanulóévek alatt mit lehetett és
kellett elsajátítani?

– Az iskolában Ungi László volt a ta-
nárom, akitõl sokat tanultam. Magát a
szakmát viszont csak egy üzemelõ
konyhában lehet elsajátítani, amit az
elmúlt 20 évben legjobb tudásom sze-
rint meg is tettem.

– Miért lehet szeretni ezt a szak-
mát? Melegben, forró tûzhely és
edények „társaságában”, s a visz-
szajelzés, hogy jót fõztél?

– Ezt már sok vendég megkérdezte,
hogy milyen érzés, amikor a többórás
munkát percek alatt „letarolják”. Szá-
momra jó érzés, amikor látom a ven-
dég elégedettségét, amit az üres tányér
mutat meg. Manapság a vendégek han-
got adnak a véleményüknek, s ez a pin-
céreken keresztül eljut hozzánk. Van
olyan vendég is, aki szeretné, ha egye-
nesen a szakácsnak köszönhetné meg,
ami ízlett neki. Ez sem lehetetlen. 

– Mit szeretsz a legjobban fõzni?
– Nincs konkrét recept, vagy étel.

Szeretem, amikor valami újdonságot
készíthetek, mert az kihívás is egy-
ben. Meggyõzõdésem, hogy a régi,
hagyományos ételeket nem szabad
megreformálni, azok úgy jók, ahogy
kitalálták õket. Egy jó marhapörkölt
legyen zaftos, és ne olajjal készüljön.
Aki az egészséges étkezést választja,
rendelheti azt. Az a jó étterem, ahol a

vendég mindig megtalálja a hagyomá-
nyos és a modern ételeket is.

– Neked mi a kedvenc ételed?
– Sok mindent szeretek, nincs egy,

ami kimondottan a kedvencem. Na-
gyon szeretem a halászlét, így ha meg-
kívánom, akkor azonnal elmegyek ha-
lat venni, és megfõzöm.

– Otthon ki a séf?
– A feleségem fõz, nem is rosszul. Ma

már leszoktam róla, hogy kritizáljam,
belebeszéljek, belenyúljak, mert min-
dent jól csinál. Az édesanyjától tanulta.

– Küszöbön a karácsony. Járnak
ezen az ünnepen az emberek étte-
rembe?

– Szenteste zárva vagyunk, de az ün-
nep elsõ és második napján igen. Ér-
dekes megfigyelni, hogy ilyenkor ép-
pen a nem hagyományos karácsonyi
ételeket rendelik a vendégek, hiszen
azokat valószínû otthon elkészítik.

– A családotokban milyen hagyo-
mányos ételek kerülnek az asztal-
ra az ünnepek alatt?

– Szerencsére nem nagyon kell fõz-
nünk az ünnepek alatt. Feleségemmel
és két fiunkkal várnak a szüleink. Az
asztaluk ilyenkor minden finomság-
gal terített, s még csomagolnak is. A
menü halászlé, rántott ponty burgo-
nyasalátával, kacsasült, tejfölös-fok-
hagymás amur.

– Az üzletbõl áradó édes, csábítóan
finom illatok okán sokan gondol-
ják, milyen jó lehet a cukrásznak...

– Aki szereti a szakmáját, annak való-
ban jó. El sem tudom képzelni, hogy
mást csináljak. Már 13 éves koromban
elhatároztam, hogy cukrász leszek. Ak-
kor nyílt a Garay téri cukrászda, és
Kajtár Margit tulajdonos mindent
megmutatott, számomra még vonzób-
bá tette ezt a szakmát. Amikor megsze-
reztem a szakmunkás bizonyítványo-
mat, az Amarettóban kezdtem el dol-
gozni, ahol a tanulóévek alatt a szak-
mai gyakorlatot is végeztem.

– A gyakorlat olyan volt, ahogy azt
megálmodtad?

– Más volt! Sokkal fárasztóbb, vi-
szont sokszínûbb és érdekesebb.
Mestereimtõl a három tanulóév alatt
sikerült a szakma alapjait elsajátítani, a
többit pedig az azóta eltelt 15 eszten-
dõ alatt.

– Mennyi sikerélményed van azon
túl, hogy önmagaddal elégedett vagy
egy-egy sütemény elkészítésénél?

– Igyekszem mindig a legjobbat ki-
hozni magamból, mert nagyok az elvá-
rások magammal szemben. Úgy gon-
dolom, hosszú távon ez a „kifizetõdõ”.
Sok vendég visszajön, s amikor el-
mondják, hogy milyen finom volt, mi-
lyen szép, s éppen erre vágytak, az bi-
zony jó érzés. Az is siker, amikor a ve-
võ elképzelését sikerül úgy megvalósí-

tani, ahogy õ szeretné. Sok vendég
hallgat ránk, „irányítani” tudjuk az ízlé-
sét. Ez mind sikerélmény számunkra.

– Markó nagyon szeret enni, te is
szereted a süteményeket?

– Nagyon szeretem az édességet,
azért is lettem cukrász. Leginkább a
házi jellegû süteményeket, a zserbót,
piskótatekercset szeretem. Amikor el-
kezdtem a szakmát, odahaza inkább
tortákat, „munkásabb” süteményeket
készítettem, ami kihívás és gyakorlat
is volt egyben, aztán az egyszerûbbe-
ket. Most többször megkérdezem
anyukámat és nagymamámat, hogy
mit sütöttek, vagy sütnek a hétvégén.

– A másfél évtized alatt mennyire
változott a sütemények „divatja”?

- Örök sláger és szerintem marad is
a krémes, a dobostorta, a linzer, a pis-
kóta. Újabban a legkeresettebb a
zacher torta, de nagyon kedveltek a
sokféle ízesítésû mignonok is.

– A karácsonynak is megvannak a
hagyományos süteményei. Manap-
ság az idõhiány miatt talán többen
rendelnek a cukrászdából az ün-
nepi asztalra.

– Ez természetes is, hiszen sokan
még az utolsó napokban is dolgoznak,
és vár rájuk az ünneppel kapcsolatos
egyéb tennivaló. Sokan a süteményt
megrendelik, mert akkor biztos finom,
friss és olyan lesz, amit szeretnének.
Ilyenkor a torták, no meg a mákos és
diós bejgli a legkelendõbb. Miután mi
még 24-én is dolgozunk, ezek a süte-
mények olyan frissek, hogy a háziasz-
szony bátran teheti az ünnepi asztalra.

– A családod ünnepi asztalára mi
kerül karácsonykor?

– A szentestét férjemmel, édes-
anyámmal és nagymamámmal ünne-
peljük. Töltött húsok, sültek, sajtos-
tejszínes hús – ez mind szárnyasok-
ból –, hozzá saláták kerülnek az asztal-
ra. No és persze bejgli. Az ünnep má-
sodik napján a férjem szülei finom ha-
lászlével, sültekkel és gyümölcssalátá-
val várnak bennünket.Megédesítik az ünnepnapjainkat...

FO
T

Ó
K

: K
IS

S 
A

LB
E

R
T

SAS ERZSÉBET ROVATA



10 2008. december 14.ANNO

Babits Mihály Nervus urbis címû
versében írja e költõi sort, s iga-
zán akkor tarthatjuk annak, ha

tudjuk, egyszerû villanydrótról esik itt
szó. Így nézve a cím is érdekes: fordít-
hatnánk A város idegeinek, de a latin-
ban – fiamnak köszönöm az adatot –
Éltetõ erõt is jelent. Mindkettõ igaz, de
ennek már külön története van.
Véletlen, de Szekszárd város közgyûlé-
se 1908-ban éppen a téli napforduló
idején döntött az 1901 szeptembere
óta mûködõ villamosmû átvételérõl.
Elõzetesen a Siemens és Halske cég ál-
tal létesített üzemet megvizsgáltatták.
„A telep gépei és a vízvezetékek a szer-
zõdésnek megfelelõ jókarban találtat-
tak, s a cég a tapasztalt hiányokat pótol-
ni késznek nyilatkozott. Mivel a szerzõ-
dés szerint neki járó 10 000 koronából
8000 koronát elengedett, továbbá az
általa épített üzletvezetõi lakás és a te-
lepen lévõ felszerelésekért összesen
csak 2000 korona megtérítést kíván,
így a város és a cég között az átvételt il-
letõleg a város érdekeinek mindenben
megfelelõ egyezség létesíthetõ.” Sok-
kal nagyobb súllyal esett latba, hogy –
immár a városi mérnök véleményével
megerõsítve – „a mostani berendezés-
sel is 8800 korona évi tiszta haszon re-
mélhetõ”, vagyis a villanytelep tényleg
éltetõ erõvé válhat. Szekszárd hamaro-

san külön villa-
mosmû-szabály-
rendeletet adott
ki. Érdekessége
ennek, hogy a
bevétel két szá-
zaléka az igazga-
tó fõmérnököt,
egy az üzemve-
zetõt illette; in-

gyen világítás jutott a könyvelõnek
meg a gépésznek, a város alkalmazot-
tai pedig féláron kapták az áramot. Mi-
vel tudjuk, wattonként nyolc fillért kér-
tek, kiszámíthatjuk, mennyit termel-
hettek évente. Ha a tisztes 20 száza-
léknyi hasznot vesszük, így mindössze
550 kilowattot fogyaszthattak.
Persze csak kevesen. Babits verse
1909-bõl, vagyis a városi tulajdonlás el-
sõ évébõl származik, de korántsem a
szülõházában tapasztaltak alapján. Ott
– tudjuk ezt Vendel-Mohay Lajosné ku-
tatásaiból – a bõ butykosú olajlámpák
üzemeltek még ekkoriban. A zsugori-
ságig takarékos Cenci néni nagy bána-
tára a hazalátogató költõ valóságos éj-
szakai orgiákat rendezett ezekkel, mi-

közben a nagymama azon sopánko-
dott: miért nem nappal ír, amikor a jó
isten fényes napja ingyen világít…
Az ifjú Babits érzékeny idegrendszerét
akkoriban, hisz nappal városunkban
az egyenáram-szolgáltatás szünetelt,
csakis éjszaka izgathatta a különös zaj,
amit leír: „Fel szoktál-e nézni néha, /
hol a hosszú drótok búgnak? / Úgy
tetszik, hogy értem olykor / - úgy jön
olykor, mint az álom - / hogy a zúgó
sodronyokban / mit beszél a villany-
áram: // Hajdan aki szabad órjás /
fenn a felhõkben dörögtem, / mostan
rabként gépet hajtok; / surranok e
dróterekben… // Télen sodronyom
ezüstös / zúzmarával kivirágzik; /
nyáron a nap gyilkos fénye / gyilkos
drótjaimon játszik. / Minden gyilkol
ami fényes, / anélkül hogy maga vesz-
ne: / így a nap és így a villany... / így a
kard és így az eszme.”
Az érdekes képzettársítás még szebbel

bõvült 1923-ban: „Idelenn a város / vil-
lanya villog, / de fenn a nagy ég / száz
csillaga csillog: / a villany a földi, / a
csillag az égi, / a villany az új, / a csil-
lag a régi.” Ezzel már igazán adventi
hangulatban érezhetjük magunkat. 

Dr. Töttõs Gábor

„Télen sodronyom ezüstös 
zúzmarával kivirágzik”

MESÉLÕ EMLÉKEINK 70.

Ódon időben
DECEMBER 15-ÉN 

110 éve, 1898-ban a 329 tagot
számláló Tolnavármegyei Múzeum
Egyesület tartotta elsõ közgyûlését.
DECEMBER 16-ÁN 

105 éve, 1903-ban a Földmívelési
Minisztérium tudatta: beszünteti az
ingyenes szõlõvesszõket, mert a
rekonstrukció igen jól haladt elõre.
DECEMBER 17-ÉN 

160 éve, 1848-ban Garay János
baráti levelet írt Petõfi Sándornak.
95 éve, 1913-ban megjelent
Haugh Béla, volt szekszárdi gim-
náziumi tanár Vitéz Háry János ka-
landozásai címû könyve.
DECEMBER 18-ÁN 

130 éve, 1878-ban elfogták azt a
21 éves „hibás elméjû fiút”, aki he-
tek óta gyújtogatott Szekszárdon.
DECEMBER 19-ÉN 

110 éve, 1898-ban a helyi csend-
õrök négytagú orvvadászbandára
csaptak le: fegyverelkobzásra és
fejenként 150 forint bírságra ítél-
ték õket.
DECEMBER 20-ÁN 

120 éve, 1888-ban a Szekszárd
Vidéke Wosinsky Mór dániai és
svédországi úti élményeirõl meg-
jelent könyvét ismertette.
DECEMBER 21-ÉN 

100 éve, 1908-ban döntött a vá-
rosi közgyûlés a villamos áramot
elõállító telep átvételérõl.

Babits Mihály 
(Einczinger Ferenc rajza)

Egykorú 
utcai ívlámpa

A Siemens-Halske cég 
1901-es áramtermelõje

„Felettébb való az én örömöm min-
den mi nyomorúságunk mellett”

(2 Kor.7:4)

Pál apostol írta ezeket a szavakat a
korintusi gyülekezet tagjainak egy
olyan élethelyzetben, amikor missziói
útja során nagy veszedelembõl sza-
badult meg. Nem a nyomorúságra
teszi a hangsúlyt, hanem az örömre,
mert tudja, hogy az öröm Isten lelki
ajándékai között fontos helyet foglal
el. Az öröm fényében, melegségé-
ben látja és láttatja a próbatételeit,
amibõl nem az önsajnálat és a sajnál-
tatás tûnik ki, hanem a minden rosz-
szat jóra fordító Isten szeretete. 
Az öröm életünk alaphangja, aminek
megéléséhez kell egyfajta önfeledt-
ség és szabadság. Hiszem, hogy
nem véletlenül csöppentem egy Mi-
kulás-napi ünnepségbe, amely hét-
fõn volt a református gyülekezeti te-
remben, talán azért, hogy az ott látott
és hallott élményemet a következõ

sorokban leírhassam. A több mint
egy éve mûködõ Református Szere-
tetszolgálat vezetõje és munkatársai
heti rendszerességgel foglalkozást
tartanak a Hétszínvilág Otthonban
élõ fogyatékos fiatalok számára. A
hétfõi foglalkozás rendhagyó volt, Mi-
kulás-napra készült tizennégy részt-
vevõ. Stefi Mikulás, aki nemcsak
nagy empátiával, de érezhetõen tisz-
ta, szívbõl jövõ szeretettel vezette a
mûsort, név szerint szólította fel a
szereplõket, akik elénekelték, vagy
elszavalták a tõlük telhetõ legna-
gyobb igyekezettel a „Hull a pelyhes
fehér hó” címû dalt, vagy elmondták
kis verseiket. Volt, aki csak annyit tu-
dott mondani: „szeretlek, Mikulás”,
vagy szó nélkül, de beszédes szem-
mel, mosolyogva állt elõtte, s vette át
a varázslatos zsákból a neki szánt
ajándékot. Minden „produkciót” elis-

merõ taps kísért. Az örömnek és a
szeretetnek ilyen bensõséges jelen-
létét már régen tapasztalhattam, mint
ezen a helyen, ezek között az embe-
rek között. Itt sem az örömöt, sem a
szeretetet nem szõtte át, nem árnyé-
kolta be semmi hátsó szándék, az a
maga gazdagságában volt jelen. Fel-
vetõdött bennem a kérdés, nem mi
vagyunk-e fogyatékával, úgymond
egészséges emberek, az örömnek
és a szeretetnek? Sajnálom, hogy
nem kerül képernyõre ez az ünnep,
mert bizonyos vagyok abban, hogy
ezt látva, a mi örömünk és ünneplé-
sünk sokat gazdagodnék. Ott láttam
beigazolódni az Ige szavát:
„Azokat választotta ki az Isten, akik
a világ szemében oktalanok, hogy
megszégyenítse a bölcseket, azo-
kat választotta ki az Isten, akik a vi-
lág szemében erõtelenek, hogy
megszégyenítse az erõseket.” (1.
Kor. 1:27) Balázsi Zoltán

református lelkész

EVANGÉLIUMRöviden
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete központi karácso-
nyi ünnepséget tart a Hunyadi utca
4. szám alatti iroda nagytermében
december 19-én 10 órától, melyre
minden sorstársat és kísérõiket sze-
retettel várják. Az ünnepséget köve-
tõen önálló életvitelt könnyítõ se-
gédeszközökbõl (olvasógép, olvasó-
program, nagyítókészülék) tarta-
nak bemutatót. Az eszközök a hely-
színen kipróbálhatóak.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Kinyújtott Kéz Alapítvány (adó-
szám: 18854471-1-17) köszöni
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták az alapítvány mûködé-
sét. A befizetett 240 751 Ft-ot alap-
szabályunkban vállalt közhasznú
tevékenységeink ellátására fordí-
tottuk.



JEGYZET

Ünnepekre várva

112008. december 14. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2008. december 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 30-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Hozzám már hûtlen lettek a szavak” (Jónás imája).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Holczer József, Bethlen G. u. 21. és dr. Kiss Irma, Mérey
u. 21. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

S zámvevõszékemben ülve számot vetek, mi minden
is történt velem az év eleje óta decemberig. Akár

hiszik, akár nem, a világgazdasági válság csõdhormon-
jainak hatására pár hét alatt kisnyugdíjasból nagy-
nyugdíjas lettem, olyan nagy lakli vén kamasz lettem,
hogy a jövõ évi költségvetést összeeszkábálók rettenetesen
okos és erõs szakemberei még légkalapáccsal sem képesek
belepréselni a jövõ évi 13. havi nyugdíjas keretbe. De egye
fene, ha kárpótlásképpen újra dús fekete hajam lesz, s
mind a 32 ép, egészséges fogam is kinõ. Bánná a fene, ha
az arcom pattanásokkal lenne tele, ha újra röptében is el
tudnám kapni a legyeket... De ez még semmi, ahhoz képest,
hogy drága jó forintunk egyik pillanatról a másikra olyan
erõs lett, hogy majd a fejük búbjáig (egy hajszál híján!) tel-
jesen a sárga földbe döngölte még a legerõsebb valutákat
is, aztán egyszercsak olyan gyenge lett, hogy még egy régi
korhadt fabatka is 100 méteren 90 métert vert rá egy-egy
tõzsdefutam utolsó fordulójában. Viszont (nem tagad-
ható) nemcsak kára, hanem haszna is van a hirtelen tá-
madt gazdasági és pénzügyi válságnak. Ugyanis tavaly
már ebben az idõszakban állandóan tele volt a gatyánk,
hogy melyik ezredmásodpercben pusztítja el az utolsó
madárjósig az emberiséget az emberrõl emberre terjedõ
madárinfluenza. Most meg?, halványlila nyoma sincs, úgy
elrejtõzött az a ravasz gazember vírus, a tömérdek megka-
parintott pénzét féltve, hogy akár egy tût a szénakazalban
megtalálni, épp olyan reménytelen dolog az egész Föld-
golyóbison akár csak egyetlen árva madárinfluenzában
elhunyt verebet is találni. Ebbõl is látható, hogy ennek a
gonosztevõ vírusnak sokkalta több gógyija van, mint a
világ összes nagyhatalmainak pénzügyi, gazdasági, poli-
tikai vezetõinek és tudósainak együttvéve, ezért aztán egy
kicsikét igazságtalannak érzem a magyarországi hasonló
státusú emberek lehülyézését, az emésztõgödrök legmé-
lyéig való lepocskondiázását, hiszen õk még ha egymás
után százszor is újjászületnének, akkor se lehetnének
okosabbak a vezetõ gazdasági nagyhatalmak gátlástalan
szélhámosainál és köztiszteletnek örvendõ seggfejeinél,
esetleg csak szebbek lehetnének, de azzal is csak pornófilm
Oscar-díjat nyerhetnének.. na de hagyjuk a fenébe a fe-
lesleges önostorozást.. Elárulok egy titkot: én már most
(2008. december 1.) tudom azt, hogy mit fog hozni nekem
a Mikulás, sõt, még azt is tudom, hogy Soros Györgynek
és „pénzügyi guru” társainak mit hoz. Nekem is és nekik
is egy borítékos sorsjegyet. Az enyémre az lesz írva: „NEM
NYERT”, az övéikre pedig egy sok milliárd dolláros szám-
jegy, mert megérdemlik... és ezen nem sopánkodni kell, el
kell lesni a trükköt. Rodolfó, a zseniális bûvész elképesztõ
mutatványai közben mindig mondogatta: „– A kezemet
figyeljék, mert csalok!” Bálint György Lajos



Sokadik virágzását éli az AC
Szekszárd futó szakága: 
a Németh Gyula mesteredző irá-
nyította csoport tagjai 2008-ban
42 alkalommal végeztek pont-
szerző helyen az országos baj-
nokságokon.

Bálint György

Az eredmények több mint felét a dobo-
gós helyek tették ki. A sikerkovácsok:
Zsigmond Elõd, Szõke Gergõ, Asztalos
Dénes, Pap Máté, Kustos Gergõ, Hága
Krisztián, míg a hölgyeknél Ohn Kinga,
Ranga Viktória, Füzi Virág és Kocsis An-
na emelhetõ ki. Olybá tûnik, a sikertör-
ténetnek a 2008-as évvel sincs vége an-
nak ellenére, hogy többen is az érettsé-
gire, az egyetemen való továbbtanulás-
ra készülnek.

Németh Gyula, a csoport, a szakág
megalkotója is ebben reménykedik.
Mármint abban, hogy a tanulás és az
élsport összeegyeztethetõ lesz a fiata-
loknál, akik szép sorjában és stílszerû-
en futva érkeznek a sportcsarnoktól a
Pollack pályáig.

Széllel bélelt, kellemetlenkedõ téli
délután, de szinte mindenki a fedélze-
ten. Gyula 'bá, ahogy 30 éves edzõi pá-
lyafutása során mindig, most is elsõ-
nek érkezik Simsonjával. Gyorsan
felvázol valamit krétarajzzal a rekor-
tánon, a táskából elõkerül a határidõ-
naplóba vésett elmaradhatatlan
edzésterv, aztán beindul a verkli. Sen-
ki nem panaszkodik, úgy dolgoznak,
mintha már holnap fontos verseny
várna a sportolókra. Félszavakból is
értik egymást. 

Huszonhárom érem
az országos bajnokságokról

– Valószínûleg meg fogom köny-
nyezni õket, ha az élet törvényszerû-
sége miatt tényleg elkerülnek tõlem –
mondja az edzõ, majd kategorikusan
kijelenti: – Ennyire értelmes, öntuda-
tos, céltudatos és tehetséges társaság-
gal még nem volt dolgom pályafutá-
som során. Öröm szinte mindennap
köztük lenni, velük dolgozni.

A munkához adott a külsõ és a bel-
sõ motiváció egyaránt: 2009-ben is a
dobogós helyezések elérése a cél az
országos bajnokságokon, de emellett
sor kerülhet több szekszárdi atléta
korosztályos Európa-bajnokságon
történõ bemutatkozására is, amire a
három évtized kiemelkedõen ered-
ményes periódusaiban volt példa.
Ohn Kinga, Asztalos Dénes, Zsig-

mond Elõd, Kustos Gergõ és Szõke
Gergõ már az idén magyar válogatott-
ként szerepelhetett a három, illetve
négy nemzet idehaza megrendezett
viadalán.

– Zsigmond Elõd és Asztalos Dénes
ott lehet a junior Európa-bajnoksá-
gon, Kustos Gergõ pedig a 17 évesek-
nek rendezett EJOF-on, amit ebben a
formában utoljára rendeznek meg, hi-
szen késõbb ifjúsági olimpia lesz szá-
mukra.

A lányaink közül, ha minden úgy
alakul, ahogy elterveztük, akkor Ohn
Kinga dobogón lesz az országos baj-
nokságon is mindamellett, hogy kor-
osztályában több bajnoki címet sze-
rez, és újra bekerül a válogatottba –
vetíti elõre immáron az egyik rangos
városi kitüntetést (Közjóért) is bir-
tokló szakvezetõ az elsõszámú hölgy-
versenyzõjével kapcsolatosan.

Csúcsostrom váltóban

A szekszárdi atlétákat szakmailag és
morálisan is még inkább összeková-
csolják a váltókban elért sikerek. Ezek-
kel is megidézik a mai fiatalok a régi
szép idõket. Amellett, hogy a Szõke-
Asztalos-Pap-Zsigmond kvartett or-
szágos junior bajnok lett, a hölgyek-
nél összefutott egy országos ezüstér-
met 4x800-on a Kocsis-Füzi-Ranga-
Perlaky Ágnes kvartett, ugyanezen a
távon pedig bronzérmes lett a Tari
Zsófia-Kómár Kata-Kómár Zsófia-
Ohn Kinga, valamint a Kustos-Hága-
Bézsenyi Gergõ-Tóth Imre csapat.

Az AC Szekszárd újabb arca, front-
embere, az elnyûhetetlennek neve-
zett Zsigmond Elõd lehet, aki 3000
méter akadályon bajnoki címvédõ, 
tízezren második, és váltóbajnok. Jö-
võre legalább 4-5 vasat tart a tûzben,
miközben persze érettségire készül…

– Nem tervezek visszavenni az
edzésekbõl: a 3000 és 10 ezer méterre
koncentrálok elsõsorban – jegyzi meg
kellõ alázattal és szerénységgel az atlé-
ta, aki természetesen egyetemre ké-
szül, s az iskolapadban is várnak rá erõ-
próbák. „Négy ember vasakarata teste-
sül meg ebben a gyerekben – így jelle-
mezi tanítványát Németh Gyula. 

Nemcsak a gyõzelmek, a dobogós
helyezések, hanem a csúcsjavítás is
ott motoszkál a fiúk és edzõjük fejé-
ben: 4x1500 méteren a junior rekord
elérése nem az illúzió kategóriába tar-
tozik idei gyõzelmük után. Valamikor
a hõskorszakban a Sövér-Molnár-
Csizmazia-Lamuth négyes vitt véghez
ezen a távon utoljára ilyen fegyver-
tényt...

12 2008. december 14.SPORT

Nemcsak gyorsak, de okosak is
Már-már a hõskorszakot idézik az AC Szekszárd kitûnõ középtávfutói

A junior országos bajnok szekszárdi váltó Németh Gyula mesterrel

December 10-én, szerdán helyezték
örök nyugalomra Mozolai János test-
nevelõ tanárt, atlétaedzõt. A Garay Já-
nos Gimnázium közössége nevében
Ambrus Péterné és Martin Márta bú-
csúzik tõle.

Mozolai János a Garay Gimnázi-
umban érettségizett 1950-ben, és a
testnevelõ tanári diploma megszer-
zése után 1954-ben kezdett dolgozni
egykori iskolájában, elsõ és egyetlen
munkahelyén, ahonnan 1992-ben
ment nyugdíjba. Nagy formátumú
tanár volt: igényesen követelõ, de
nagyon szerethetõ, mint a jó taná-
rok általában. Õszinte, nyílt, sze-
rény, munkájában példamutató,
kollégáit becsülõ, tanítványait sze-
retõ. Országosan elismert szakte-

kintély, ugyanakkor mindig segítõ-
kész munkatárs.

Szívesen egyengette a fiatalok út-
ját, rendkívül tapintatosan, de kér-
lelhetetlenül a minõség irányába te-
relve õket. Csendben tette fel a mér-
cét, de mindig olyan magasra, ame-
lyet csak erõfeszítéssel lehetett teljesí-
teni, de lehetett, és a biztatás is min-
dig Tõle jött. Kollégáival együtt olyan
presztízsét alapozta meg a testneve-
lésnek és sportnak a gimnázium-
ban, hogy utána már nem volt ne-
héz erre az alapra építeni. Természe-
tes volt számára a tehetséggondozás,
de az egészséges életmódra nevelés és
a sport megszerettetése is. 1964-tõl
sok éven át tevékenykedett megyei
szakfelügyelõként. Az õ érdeme,
hogy a megye középiskolai testneve-

lõi közösséggé
formálódtak. A
középiskolák a
versengések so-
rán nem ellen-
ségekké, ha-
nem ellenfelek-
ké, sõt barátok-
ká váltak, akik
tudtak örülni
egymás sikerei-

nek, s akik tudtak és akartak egy-
mástól tanulni.

A fair play embere volt. Habár min-
den sportághoz értett, szakmai ambí-
ciói az atlétikához vonzották, ahol
1954-tõl végzett edzõi munkát. Ko-
moly, nagy versenyzõket nevelt, köz-
tük számos válogatottat. Az 1980-as
években a magyar rövidtávfutó válo-

gatott edzõje volt. Szeretett családja
mellett tudását, idejét, energiáját az
atlétikának szentelte. Országos minõ-
sítésû versenybíróként a müncheni
olimpián is feladatot kapott. Sportve-
zetõként fáradhatatlanul dolgozott a
megye atlétikájáért, amelynek fenn-
tartása évekig egyet jelentett az õ ne-
vével. A megyei szövetség elnökeként
szervezte a középiskolai és szövetségi
versenyeket, de Középiskolás Sport Bi-
zottság és az Ifjúsági Bizottság mun-
kájában is számítottak rá. Eredmé-
nyeit több állami és megyei kitünte-
téssel ismerték el. A Garay-érmet
1994-ben vehette át.

Kedves Jani! Köszönjük, hogy is-
merhettünk, hogy együtt dolgoz-
hattunk, hogy olyan sokat kaptunk
Tõled.

„Az igaznak az emlékezete áldott.”

Mozolai János emlékére
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Bujtatott sertéspörkölt
Hozzávalók:

l fél kilogramm sertéshús
l 1 kilogramm burgonya
l 2 deciliter tej
l 3 dekagramm vaj
l 1 evőkanál tejföl

1. Fél kilogramm sertéshúst 
a szokottnál apróbb kockára
vágunk, és elkészítjük pör-
költnek. 1 kilogramm burgo-
nyát 2 deciliter tejjel és 3 de-
kagramm vajjal sűrű pürének
készítünk. 

2. A püré felét kivajazott tűz-
álló tálba tesszük, és rárakjuk
a pörköltet. 1 evőkanál tejföl-
lel meglocsoljuk, ráöntjük a
hagymás pörköltlevet is, és
lefedjük a maradék burgonya-
pürével. 

3. Tetejét tejföllel meglocsol-
juk. Sütőben rózsaszínűre 
sütjük.

Jó évet zár a Savanya Pálinkaház
A Savanya Pálinkaház hagyo-
mányőrző és modern vonalat kép-
viselő pálinkái 2008-ban, a pálin-
ka évében is kiváló elismertség-
nek örvendtek országszerte. A pá-
linkafőzde tulajdonosa, Savanya
Géza szesz- és likőrgyártó, élelmi-
szergépész, a Pálinka Lovagrend
tagja összegzi az esztendőt és
köszöni meg ügyfeleinek az
egész éves együttműködést.

1986-ban kezdtük meg itt,
Sióagárdon a munkát; elõ-
ször bérfõzéssel foglalkoz-
tunk, majd 2005-tõl keres-
kedelmi fõzést is vég-
zünk. A felvásárolt kiváló
minõségû gyümölcsbõl
fõzzük a pálinkát és érté-
kesítjük Magyarország
több pontján: Szekszárd-
tól, Székesfehérváron át
Budapestig, vendéglátó-
és kiskereskedelmi egysé-
gekben, vinotékákban.
Az évek óta visszatérõ ve-
võkör kétségbevonha-
tatlanul jelzi a szol-
gáltatásainkkal
való elégedettsé-
get.

A kereskedelmi célú pálinka-elõállí-
tás egyre fontosabb része vállalkozá-
sunknak. Ezért a mûszaki fejlesztés

mellett nagy figyelmet fordítunk a
piacra kerülõ és a bérfõzés-
ben elõállított pálinka legjobb
minõségének elérésére.
„Sióagárdi” és „Aranyszalagos”
pálinkáinkat a forgalomba
kerülés elõtt legalább fél évig
érleljük, és csak azután palac-

kozzuk. Továbbra is célunk a
„Minõség, Hagyomány, Ele-

gancia” hármas egységé-
nek megvalósítása.

Vevõink elége-
dettségét jelzi, hogy

2008-ban az I. Gyõri Pálinkafesztivá-
lon a fogyasztók az Aranyszalagos
meggypálinkának a „Gyõr Város Pá-
linkája” kitüntetõ címet adományoz-
ták. Kecelen az „Országos Pálinka-
Szépségverseny”-en különdíjat kap-
tunk. Jelen voltunk az „Országos Pá-
linka- és Nemzetközi Párlatverseny”-
en Gyulán, és Budapesten a
„HunDeszt”-en. A szakmai zsûri
éremmel jutalmazta az „Aranyszala-
gos” meggy-, kökény-, alma-, birs- és

szilva-, valamint 
a „Sióagárdi”
meggy- és szilva-
pálinkáinkat. 

S z á m u n k r a
eredményes évet
búcsúztatva meghitt, békés karácso-
nyi ünnepeket és egészségben töltött,
boldog új évet kívánunk minden ügy-
felünknek!

Savanya Pálinkaház
Telefon: 30/956-5627
Fax: 74/512-038
Decs-Szõlõhegyi üzem: 74/725-001
Sióagárdi üzem: 74/437-058
E-mail: s.geza@invitel.hu

Savanya Géza

Bíborvörös szí-
nû vörösbor, illa-
tában piros- és
feketebogyós
gyümölcsökkel,
szilvával és né-
mi édes fûszer-
rel, kevés fára
utaló felhang-
gal. Ízében
a la p ve t õ e n
gyümölcsös,
szilva, meggy,
némi ribizli
üde savak kí-
séretében.
Fogyasztása
14-16°C-on
ajánlott.

Borajánló:
Németh János -
Virtus cuvée 2006 

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.



Mûvelõdési Ház

KIÁLLÍTÁSOK:
Freund Antal szobrászmûvész
„Pyrrha kövei” címû kiállítása az üveg-
teremben A tárlat december 20-ig, 10-
18 óráig látogatható.

Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület Adventi kiállítása a már-
ványteremben
Megtekinthetõ december 14-ig mun-
kanapokon 10-18 óráig, szombaton 10-
14 óráig.

DECEMBER 15-ÉN (HÉTFÕ) 18 ÓRA
Léleképítõ: Kovács Ákos Krúdy estje.
Közremûködik: Szigethy Gábor iroda-
lomtörténész. Belépés díjtalan. 

DECEMBER 19-ÉN (PÉNTEK) 20 ÓRA
Táncházsorozat befejezõ alkalma a Ka-
rácsonyi ünnepkör jegyében.
Muzsikál Magyarország legújabb nép-
zenei formációja, a The Five Virtuoses
zenekar.

Zenélnek: Hrúz Dénes, Terék József,
Desider Olah, Tóth Gergely és Viliam
Didimus.
Vendégünk a Bartina Néptánc Együt-
tes. Házigazdák és a táncházat vezetik:
Nyemcsok Pál és Nyemcsokné Kárpá-
ti Katalin. Belépõjegy: 800 Ft.

DECEMBER 21-ÉN, ARANYVASÁRNAP,
9-13 ÓRA
Karácsonyi Kincsesház a márványte-
remben – Kézmûves foglalkozások a
márványteremben: apró ajándékok és
karácsonyi dekorációk készítése (méh-
viaszgyertya, mézeskalácssütés, textil-
díszek, karácsonyi virágkötészet,
origami, szalmacsillagok, gyékény- és
csuhédíszek, ajándékkísérõ kártyák,
kis karácsonyfadíszek).
Babajátszó a legkisebbeknek.
Vendégeinket egy pohár illatos kará-
csonyi teával várjuk a büfében!
A belépõjegy mellé tombolaszelvényt
adunk, mellyel érdekes játékokat lehet
nyerni! Tombolahúzás: 11.30-kor.
Belépõdíj: 700 Ft (gyermek), 300 Ft fõ
(felnõtt kísérõ és 4 év alatti gyermek).
A rendezvény támogatója: Húsvasaló
Étterem.

DECEMBER 22-ÉN (HÉTFÕ) 19.30 ÓRA
A Szekszárdi Madrigálkórus karácso-

nyi hangversenye a Mûvészetek Háza
szervezésében a megyeháza díszter-
mében.
Mûsor: Thomas Tomkins: Öt anglikán
anthem
Dietrich Buxtehude: Két lutheránus
kantáta
Elõadják: Francsics Ildikó szoprán, Jekl
László basszus, a Szekszárdi Kamara-
együttes, a Szekszárdi Madrigálkórus.
Jegy: 1200, zenebarát bérlettel. 600 Ft.

2009. JANUÁR 1-JÉN (CSÜTÖRTÖK) 16
ÓRA
Újévi koncert a Budapest Ragtime
Band-del a Garay gimnázium díszter-
mében.
Jegy: 1200, zenebarát bérlettel 600 Ft

JANUÁR 19-ÉN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Garay Bérlet II. elõadása: Vaszary Gá-
bor: Ki a hunyó? Avagy Bubus – vígjá-
ték a Budapesti FOGI Színház elõadása

JANUÁR 26-ÁN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Hegedûs bérlet II. elõadása: Boldog idõ
– musical Zorán dalaira, a Veszprémi
Pannon Várszínház elõadása

Mûvészetek Háza 

MUNKÁCSY-KÉPEK AMERIKÁBÓL 
válogatás v. Pákh Imre mûgyûjtõ, 

a Magyar Nemzet Galéria és a Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum
gyûjteményébõl
Nyitva: naponta 9-19 óráig, hétfõn
szünnap.
Csoportos bejelentkezés: 30/581-77-60
Jegy: felnõtt: 1800 Ft, diák (18 éves ko-
rig): 600 Ft. Nyugdíjas: 1000 Ft
A jegyek érvényesek a felújított Babits
Emlékház látogatására is.
www.munkacsyszekszardon.hu

Panoráma Mozi

NAGYTEREM 
December 11-17-ig
17.30: Éjjel a parton – feliratos ameri-
kai romantikus film
20.00: Kaméleon – magyar film 
Dec. 18-31-ig
15.30: Madagaszkár 2. – szinkronizált
amerikai animációs film
Dec. 18-23-ig
17.30: Alkonyat – feliratos amerikai ak-
ciófilm
20.00: Amikor megállt a föld – színes
szinkr. amerikai sci-fi

ART TEREM
December 11-17-ig
17.00: Kaméleon – magyar film
19.00: Good – feliratos angol-német
film
20.30: Árvaház – színes feliratos mexi-
kói horrorfilm 
Dec. 18-23-ig
17.00: Amikor megállt a föld – színes
szinkr. amerikai sci-fi
19.00: A zóna – feliratos mexikói film.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Szekszárdi Karácsonyváró 2008
December 14. (vasárnap), 17.00:
PAD Irodalmi Egyesület Mûsora a
Garay téren.

Dec. 14. (vasárnap), 16.30: Né-
met Nemzetiségi Est a mûvelõdési
ház színháztermében.

Dec. 15. (hétfõ), 17.00: a Dienes
Valéria Általános Iskola karácsonyi
mûsora a Garay téren.

Dec. 15. (hétfõ), 18.00: Léleképí-
tõ programsorozat – Kovács Ákos a
mûvelõdési ház színháztermében.

Dec. 16. (kedd), 15.00: Betlehem-
készítõ pályázat a Wosinsky Megyei
Múzeumban.

Dec. 16. (kedd), 14.00: Mentálhi-
giénés Mûhely Nyugdíjas Tagozatá-
nak karácsonyi mûsora a mûvelõdési
ház színháztermében.

Dec. 17. (szerda), 17.00: Kézilab-
dás Karácsony a mûvelõdési ház szín-
háztermében.

Dec. 17. (szerda), 17.00: a Szent
József Katolikus Iskolaközpont mûso-
ra: Kökényesdi betlehemes játék a
Garay téren.

Dec. 18. (csütörtök), 15.00: Kár-
páti Éva festõmûvész kiállításának
megnyitója a Megyei Múzeum idõsza-
ki kiállítótermében.

Dec. 18. (csütörtök), 15.00:
„Együtt egymásért” – Segítséggel élõk

szervezetének karácsonyi mûsora a
mûvelõdési ház színháztermében.

Dec. 19. (péntek), 17.00: 5. sz. Ál-
talános Iskola: „Gondolatok a kará-
csonyról” c. mûsora a Garay téren.

Dec. 19. (péntek), 20.00: Évadzá-
ró Táncház – Karácsonyi ünnepkör a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház tánc-
termében.

Dec. 21. (vasárnap), 9.00: Kará-
csonyi Kincsesház – ajándékkészítõ

kézmûves délelõtt a mûvelõdési ház
márványtermében.

Dec. 22. (hétfõ), 17.00: Szekszár-
di Karácsonyváró záróünnepsége – A
Tücsök Klub Zenés Színpad karácso-
nyi mûsora a Garay téren.

Dec. 22. (hétfõ), 19.30: Karácso-
nyi Koncert a vármegyeháza Díszter-
mében.

A szervezõk a mûsorváltozás jogát
fenntartják!

Mindennap programok várják az érdeklõdõket

ZUG-program
FILM KLUB*

16. Szabadíts meg a gonosztól!
18. Tûz van, babám!
23. Krisztus utolsó megkísértése
30. Az utolsó tangó Párizsban

JAZZ KLUB*
17. Rabih Abou-Khalil

ROCK-BLUES KLUB*
19. Bruce Dickinson

KONCERTEK
20. Riff-Raff; Force Feedback

A *-gal jelölt programok ingyenesek.
A koncertek kezdése 21 óra!

The Five Virtuoses zenekar
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KÖZLEMÉNYEK

KARÁCSOONYI HANGVERSENY

A Szekszárdi Liszt Ferenc Társaság
karácsonyi hangversenyre várja
klubtagjait és az érdeklõdõket a Liszt
Ferenc Zeneiskola nagytermébe,
december 17-én (szerda) 17.30 órai
kezdettel. Közremûködnek a zeneis-
kola növendékei. A belépés ingye-
nes, mindenkit szeretettel várnak.

GAGLIARDA HANGVERSENY

A Gagliarda Kamarakórus decem-
ber 20-án (szombat) 19 órakor a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar aulájá-
ban tartja karácsonyi hangverse-
nyét. A belépés ingyenes, a közön-
ség adományait jótékony célra for-
dítják. Mindenkit szeretettel várnak.

RUHAADOMÁNYOZÁS

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Területi Alapszervezete hasz-
náltruha adományozást tart a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt, december 15-én
(hétfõ) 9-10 óráig. Szeretettel várnak
minden rászorulót.

KÖSZÖNET AZ 1 SZÁZALÉKÉRT

A Wunderland Óvoda, Wunderland
Kindergarten (7100 Szekszárd,
Wesselényi u. 19.) „Gyermek Em-
ber Alapítványa” köszönetét fejezi ki
az SZJA 1 % -ból felajánlott 421 622
Ft támogatásért. A támogatásból be-
folyt összeget az alapító okiratban
meghatározott célokra fordítjuk. Tá-
mogatásukra továbbra is számítunk.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri tárgyaló

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

December 16. (kedd) 16-18 óráig

Polgármesteri Hivatal I. emelet 36. sz. iroda,

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap második hétfõjén 14-15 óráig

Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtöke 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  

I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselõ

VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ

VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselõ

IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselõ

X. sz. választókerület   

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ

XI. sz. választókerület

A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselõ

XII. sz. választókerület

December 9. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselõ

XIII. sz. választókerület

December 1. (hétfõ) 17-18 óráig

December 15. (hétfõ) 16-17 óráig

5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig

Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

SCHOECK KÁROLY képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 óráig

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselõ

A hónap második keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselõ

A hónap elsõ keddjén 16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ

December 19. (péntek) 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Bejelentkezés: 30/2470-750-es telefonon

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ úr decemberben nem tart

fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA
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