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SZEKERCZÉS LUCA 
A LEGJOBB SERDÜLŐ
KÉZILABDÁS 12. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

BEFEJEZŐDÖTT A
FŐISKOLAI KONYHA
FELÚJÍTÁSA

ELOSZLATNI A TÉVHITEKET

INTERJÚ DR. BALI ILDIKÓVAL3. OLDAL 6. OLDAL

Minden kedves olvasónknak áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztendot kívánunk!
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Az önkormányzatok is lehetnek jó gazdák
Ülésezett a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa

EU-támogatásból
kerékpártároló épült 
az Alisca Terra Kft.
telephelyén.

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. pályázatot nyújtott be az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
KEOP-2009-6.2.0/A pályázati kiírásra,
melynek keretén belül 5 132 888 Ft tá-
mogatást nyert el. A projekt keretében
24 férõhelyes, 8 m x 6 m-es (48 nm)
méretû, 24 kerékpártámaszos kerék-
pártároló került kialakításra a 7100
Szekszárd, Epreskert u. 9. szám alatti te-
lephelyükön, valamint húsz darab ke-
rékpárt vásárolt a cég. A projekt meg-
valósítását követõen családi nap kereté-
ben került átadásra az új létesítmény. 

A projekt teljes összköltsége
5 403 040 Ft volt.

Bõvebb információ:

Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. /7100 Szekszárd, Epres-
kert u. 9. Telefon/fax: 74-528-850 / 74-
528-851. 
E-mail: titkarsag@aliscaterra.hu

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egyhangulag elfogadta december 13-ai
ülésén a társulási tanács a Cikói Hulla-
dékgazdálkodási Társulás 2009–2010.
évi mûködésérõl szóló beszámolót és a
Re-Kom Kft. ügyvezetõjének beszámo-
lóját a cikói hulladékkezelõ központ
mûködésérõl. Amint elhangzott, köt-
vénykibocsátásnak köszönhetõen a te-
lepülések visszakapják a befizetett ön-
részt, a pénz átutalása folyamatban van. 

Az összejövetel után Artim
Andrásnét, az Alisca Terra Kft. ügy-
vezetõ igazgatóját arról kérdeztük,
milyen szerepe volt a cégnek a cikói
hulladékkezelõ beindításában.  

– Harminchárom településen va-
gyunk jelen, ezek az önkormányzatok
a Dél-Balaton–Sióvölgye Társulás tag-
jai. Amellett, hogy szolgáltattunk, a te-
lepülések szakmai képviseletét is felvál-
laltuk. A cikói hulladékkezelõ kivitele-
zése során az Alisca Terra Kft. nagy
súlyt fektetett arra, és sok pluszfelada-
tot is vállalt annak érdekében, hogy
minden a megfelelõ minõségben való-
suljon meg, s így megkönnyítsük saját,
késõbbi munkánkat is.

– Változnak-e a szemétszállítási dí-
jak a cikói üzem beindulását követõ-

en? – érdeklõdtünk Ács Rezsõtõl, a
társulási tanács elnökétõl

– Ismerve más, hazai hulladékgaz-
dálkodási programok díjait, bizton ál-
líthatom, hogy a mi területünkön ala-
csonyabbak lesznek a díjak, mint Sió-
fokon, Kecskeméten vagy Gyõr kör-
nyékén. Ez azért volt elérhetõ, mert a
települések a hulladékgazdálkodás
rendszerét minden esetben önkor-
mányzati fennhatóság alatt tartották.
Ezért hoztuk létre ezt a társulást, és a
100 százalékos társulási tulajdonban
lévõ Re-Kom Kft.-t is, amely a mai na-
pon beszámolt arról, hogy megkezdõ-
dött a próbaüzem, és elindult az enge-
délyeztetési eljárás a végleges haszná-
latba vételi engedélyhez. Amennyiben
ez – várhatóan a jövõ év elején – meg-
érkezik, akkor teljes kapacitással in-
dulhat Cikón a munka. Az a célunk,
hogy a hulladékszállítás díját a lakos-
ság számára elfogadható mértéken –
és az alatt – tartsuk, úgy vélem, megva-
lósul. Az önkormányzati tulajdonban
lévõ szolgáltatók és a hulladékkezelõ
cég is abban érdekeltek, hogy minél
alacsonyabb szinten tartsák a lakossá-
got érintõ terheket. csi

Vállalkozók figyelmébe!

Kovács János (balról) Szedres, Vén Attila Medina és Huszárné Lukács
Rózsa, Báta polgármestere is egyetértett a társulás beszámolójával

Szekszárd Megyei Jogú Város Adóhatósága
felhívja a Tisztelt Vállalkozók figyelmét,
hogy a beszámolójukat a naptári év alapján
készítõ vállalkozásoknak december 20-i ha-
tállyal kell az éves várható adó összegére ki-
egészíteni a 2010-ben már megfizetett tár-
sasági és iparûzési adóelõlegeket.

A társasági adó kiegészítésére, feltöltés-
re kötelezett adózók köre 2010. december
16-a után megváltozik. A feltöltési kötele-
zettség jelenleg azokra a vállalkozásokra
vonatkozik, amelyeknek a tárgyévet meg-
elõzõ adóévben az éves árbevételük meg-
haladta az 50 millió Ft-ot. Az új szabályozás
értelmében az értékhatár 100 millió Ft-ra
módosul. 

Azon vállalkozásokra, akik december 16-a
után teljesítik a feltöltést, már az új szabályo-
zás vonatkozik. Az új szabály alkalmazásával
a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adó-
zók is élhetnek.  2010. június 29-tõl a helyi
iparûzési adóval kapcsolatos ügyek ismét

az önkormányzatok hatáskörébe kerültek.
2010-re vonatkozóan további változás,
hogy az adóelõleg-kiegészítésrõl bevallást
is kell tenni az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon. 

Szekszárd MJV Önkormányzata felé a
feltöltési kötelezettséget a
www.szekszard.hu honlapon a Közügyek /
Adózás, E-ügyintézés / Bevallások menü-
pontban található „Bevallás a helyi iparûzé-
si adóelõleg kiegészítésrõl” nyomtatvá-
nyon kell megtenni. 

Az adókiegészítést a 11746005-
15416566-03540000 számú iparûzési adó
beszedési számla javára kell megfizetni.

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy
azon vállalatoknak, melyek több önkor-
mányzat illetékességi területén rendelkez-
nek telephellyel, minden önkormányzat
felé külön-külön eleget kell tenniük e be-
vallási, illetve esetleges befizetési kötele-
zettségüknek.

Környezetbarát síkosságmentesítés 
Vége a sózás korszakának a tolnai megyeszékhelyen

Évente átlagosan 50 olyan nap van,
amikor a magyar utakon síkosságmen-
tesítésre van szükség. A járdák és köz-
utak jégmentesítése az önkormányza-
tok feladata, Szekszárdon az Alisca Ter-
ra Kft. végzi, míg a házak elõtti járda-
szakaszokat az ingatlantulajdonosok-
nak kell tisztítaniuk. Az Alisca Terra
Kft. ebben a szezonban már csak mér-
sékelten használ sót a téli hónapokban,
nagyobb részben más agyagokat alkal-
maz a közterületek síkosságmentesíté-
sére. Ezeket árusítjuk is a lakosságnak
ügyfélszolgálati irodáinkban – tudtuk
meg Artim Andrásnétól, az Alisca Ter-
ra Kft. ügyvezetõ igazgatójától.  
– Miért döntöttek úgy, hogy a jövõ-
ben fokozatosan csökkentik a só
használatát a közutak jégmentesí-
tésekor?

– Az Alisca Terra Kft. döntéseiben
és mûködésében is elsõdleges szem-
pont a környezettudatos mentalitás.
Köztudott, hogy a só ártalmas az élõ-
vizekre, az útmenti növényzetre, talaj-
ra, roncsolja a cipõket és kicsípi a ku-
tyák lábát. Ráadásul
csak mínusz 7–8 fokig
hatásos megbízhatóan.
– Milyen anyagokat
alkalmaznak és java-
solnak só helyett?

– Az egyik az útkáli.
Ez egy speciális, környe-
zetbarát mûtrágya,
amely a talajba jutva táp-
lálja azt, és így a növény-
zetet is. Mínusz 25 fokig
olvasztó hatású, szórás
után azonnal olvasztani
kezd, nincs visszafagyás.
Ezt használják Moszkvá-
ban, Bécsben, de már
Gyõrben és Pécsen is,
valamint Budapest frek-

ventált részein, zöld övezeteiben. A
másik anyag, amelyet használunk és
forgalmazunk is, a CC Road környezet-
barát jégmentesítõ, amely a talajba jut-
va részben táplálja a növényzetet. Ki-
juttatásakor exoterm folyamat, hõter-
melés megy végbe, gyorsan szünteti
meg a jegesedést, felszívja a nedvessé-
get, napokig tart a hatása. Nem károsít-
ja a térkövet, anyagmaradék nem lesz a
kiszórása után. Ez a termék is
körülbelül -25 fokig hatékony. Jól ke-
verhetõ más jégmentesítõ anyagokkal,
mint a homok és az általunk nagyobb
mennyiségben használt erõmûvi ko-
hósalak. Társaságunk visszatér a régi,
hagyományos környezetbarát síkos-
ságmentesítési módszerekhez.
– Milyen kiszerelésben árusítják
ezeket a termékeket és mennyiért? 

– Ügyfélszolgálatainknál 10 és 25
kilogrammos kiszerelésben kapható
a CC Road. A 10 kilós ára bruttó 1575
forint, a 25 kilósé bruttó 3940 forint.
Címünk: Epreskert utca 9., illetve Tol-
di utca 6. 

Az Alisca Terra Kft. két új, szurdikok
gallyazására is alkalmas hótolót vásárolt
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 EU-támogatásból
kerékpártároló épült 
a Szekszárdi Vízmű Kft.
telephelyén.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
pályázatot nyújtott be az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv KEOP-2009-
6.2.0/A pályázati kiírásra, melynek ke-
retén belül 6 810 854 Ft támogatást
nyert el. A projekt keretében 30 férõhe-
lyes, 10 m x 6 m-es (60 nm) méretû, 30
kerékpártámaszos kerékpártároló ke-
rült kialakításra a 7100 Szekszárd, Ep-
reskert u. 9. szám alatti telephelyükön,
valamint húsz darab kerékpárt vásárolt
a cég. A projekt megvalósítását követõ-
en családi nap keretében került átadás-
ra az új létesítmény. 

A projekt teljes összköltsége 
7 169 320 Ft volt.

Bõvebb információ:

Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. /
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Tele-
fon/fax: 74-529-260 / 74-529-262. 
E-mail: vizmu@szdviz.hu.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával való-
sult meg.

Agóra: kezdõdhet az építkezés
Jövõ õszre készülhet el a többfunkciós

közösségi intézmény

A Babits Mihály Mű-

velődési Ház és Mű-

vészetek Háza felújí-

tását, multifunkcio-

nális közösségi köz-

ponttá alakítását

célzó „Agóra Szek-

szárd” pályázat hosz-

szú idő után végre a

megvalósítás szaka-

szába lépett.

Szekszárd város önkormányzata még
2008-ban nyújtott be pályázatot a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által ki-
írt, az „Agóra – multifunkcionális kö-
zösségi központok és területi közmû-
velõdési tanácsadó szolgálat infrastruk-
turális feltételeinek kialakítása” címû
kétfordulós konstrukcióra. Nyolc hó-
nappal a támogatási szerzõdés aláírását
követõen csütörtökön Horváth István
polgármester és Gerencsér László, a
közbeszerzési eljáráson gyõztes Hé-
rosz Zrt. elnök-vezérigazgatója látta el
kézjegyével a kivitelezési szerzõdést,
amely nyomán néhány héten belül
megindulhat az építkezés.

Az aláírást megelõzõ sajtótájékozta-
tón Horváth István hangsúlyozta: az
elmúlt évtizedek legnagyobb volume-
nû fejlesztése valósul meg jövõre
Szekszárdon. A közel 2,2 milliárdos
beruházáshoz 460 millió forintot biz-
tosít az önkormányzat. A polgármes-
ter kiemelte – Gerencsér László pedig
megerõsítette –, hogy az építkezésnél
szeretnének minél több szekszárdi
vállalkozást munkához juttatni.

A beruházás célja a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
bázisán egy minden tekintetben kor-

szerû, a térségben egyedülálló multi-
funkcionális közösségi intézmény ki-
alakítása. A mozi nagytermének átala-
kításával multifunkcionális, több
részre osztható, süllyeszthetõ szín-
paddal és mozgatható ülésrendszer-
rel rendelkezõ rendezvényterem jön
létre, a színházterem korszerû befo-
gadói színház-funkcióra való alkal-
massá tételével párhuzamosan. A pro-
jekt elõirányozza a kis- és középcso-
portos foglalkozások fogadására alkal-
mas termek további bõvítését. Az
épületben fedett városi tér, vendéglá-
tó-ipari kiszolgálóegység (50 férõhe-
lyes étterem) és gyermekfoglalkozta-
tó jön létre. A közösségi élménytér-jel-
leget a zöld tetõ teszi még teljesebbé.
A Mûvészetek Háza átalakítása során
korszerû kiállító- és hangversenytér
jön létre. Az építészeti koncepció
alapján a Mûvészetek Háza belsõ re-
konstrukciója a téralakítás karakterét
megtartja, a lépcsõ áthelyezésével ja-
vítja az akusztikát és megnöveli a galé-
ria területét. A két épület közötti fel-
színi környezet további fejlesztésével
és mindkét épület teljes körû akadály-
mentesítésével. Az építkezés várható-
an 8–12 hónapot vesz igénybe.  -fl-

Befejezõdött a fõiskolai
konyha és étterem felújítása

Megújult, fiatalos környezetben,

modern konyhai eszközökkel ké-

szített egészséges és finom éte-

lekkel várja a diákokat, tanárokat

és a környéken dolgozókat janu-

ártól a PTE Illyés Gyula Főiskolai

Kara szerdán átadott étterme.

Az önkormányzati tulajdonú Szekszár-
di Diákétkeztetési Kft. – a konyhai be-
rendezéssel és a bútorzattal együtt –
mintegy 75 millió forintért újíttatta fel
a létesítményt, amelyben egyszerre
136-an tudnak ebédelni, és elkészült
egy 22 személyes különterem is. A me-
nüs, elõfizetéses ebédhez a Baka-isko-
lában szeptemberben átadott 3000
adagos konyhából szállítják az ételt, a
fõiskolai étterem konyháját á la carte
étkezésre tervezték. Az intézmény hall-
gatói és oktatói mellett el tudják látni
a Garay-gimnázium diákjainak és taná-
rainak, a gyakorlóiskolába és -óvodába
járók étkeztetését is, de amint azt Bay

Attila, a kft. igazgatója elmondta, sze-
retnék a környéken dolgozókat is visz-
szacsalogatni az étterembe.

A megnyitón dr. Haag Éva alpolgár-
mester asszony többek között azt
hangsúlyozta, hogy a most elkészült, a
kor követelményeinek minden téren
megfelelõ beruházás még szorosabbra
fûzi a fõiskolai kar és az önkormányzat
amúgy is jó kapcsolatát. Dr. Horváth
Béla, a PTE IGYFK fõigazgatója remé-
nyének adott hangot, hogy a nyáron
megkötött 10 éves megállapodás sike-
res évtized lesz mind az intézmény,
mind az üzemeltetõ cég életében.

A szerdán átadott beruházás a szek-
szárdi közétkezetésbe új minõséget
hozó Diákétkeztetési Kft. fejlesztési
programjának második lépcsõje: a Ba-
ka-iskola XXI. századi technológiával
felszerelt konyhája már mûködik, ja-
nuár végére pedig elkészül a Gyer-
meklánc Óvoda új konyhája is, ahol
újabb 2000 adag ebéd készül majd. -fl-

Januártól menüs és á la carte ebéddel várják régi-új vendégeiket

Mintegy 830 millió forintból újítják fel
a Béla téri régi Vármegyeháza épületét
és környékét, és a szolgáltatások köre
is bõvül. A Pécs Európa Kulturális Fõ-
városa 2010 programhoz kapcsolódva
a Tolna Megyei Önkormányzat Szek-
szárd önkormányzatával közösen va-
lósítja meg a beruházást, amire valami-
vel több, mint 615 millió forintot nyer-
tek pályázaton és önerõként 215 millió
forintot tesznek hozzá. A munkák
2010. december 11-én kezdõdtek el. 

A projekt keretében megújul a Vár-
megyeháza belsõ udvara: korszerû szín-
padtechnikai eszközökkel felszerelt, fe-
dett mobilszínpadot állítanak fel, ahol
koncerteket, elõadásokat, szabadtéri
programokat lehet rendezni. A tetõt és
a homlokzatot is felújítják, kicserélik a
nyílászárókat. A Vármegyeháza föld-
szintjén új, állandó tárlat nyílik: a tudás-
tár és történelmi játszóház a 19. század
világába vezeti a látogatót, Tolna megye
tárgyi szellemi kultúráját bemutatva.
Ezenkívül turisztikai információs pon-

tot alakítanak ki a bejárat közelében, és
egy kávézó is létrejön, udvarra nyíló
kerthelyiséggel. Az épületet akadály-
mentesítik: lesz lift, illetve hangerõsítõ
rendszer hallássérültek számára.

A pályázatnak köszönhetõen a bel-
városi római katolikus templom kör-
nyezete is megújul, a környezetbe il-
leszkedõ, kényelmes utcabútorok ke-
rülnek a térre. A projekt hivatalos
megnyitóját pénteken tartották a
szekszárdi polgármesteri hivatal kon-
ferenciatermében. Dr. Haag Éva alpol-
gármester köszöntõje után dr. Puskás
Imre, a megyei közgyûlés elnöke is-
mertette a projektet, a megújuló vár-
megyeháza terveit pedig Lajtai Zoltán
okleveles építészmérnök, a beruházás
felelõs tervezõje mutatta be.

Az átadás tervezett idõpontja 2011.
szeptember 30. A projekt támogatója
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, köz-
remûködõ szervezet a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. wj

Megújul a Vármegyeháza és környéke
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Szûcs és társai Széchenyi u. 2–14.
Aranykulacs Nefelejcs köz 5.
Stefan Ételbár Percel Mór u 1–3.
Mango Étterem Garay tér
Menta Coctailbar és Kávézó 

Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Rock&Roll Bistro A Spar fölött
New Pick-Up Pizzéria

Tartsay utca
Caffe x Széchenyi u.
Semiramis Kávéház

Kis Korzó tér
Schaller Pizzéria Tinódi u.
Zsitvai Cukrászda Tartsay utca
Relax wellness Bezerédj u.
Kávék Háza Béri B. Á. u.
Elvis Kávézó Tinódi u.
Mészáros Borház Kossuth u.
Sport Büfé Sportcsarnok
Zrínyi Sörözõ Zrínyi u. 1.

Amikor a kemény rendõr is meghatódik
Szekszárdon és Tolnán is együtt karácsonyozik a nagycsalád

Szabó Zoltán és családja, mond-

hatni, úgy készülődik az eszten-

dő legmeghittebb ünnepére, aho-

gyan az a nagykönyvben is meg-

íródott. S pontosan úgy telik ná-

luk is a háromnapos ünnep, aho-

gyan legtöbbünknél. S úgy, aho-

gyan ők is, és mi is kívánjuk min-

den családnak.

Kezdjük a kiscsaláddal. Szabó Zoltán al-
ezredes a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság bûnügyi technikai és helyszínelõ
osztályvezetõje. Felesége, Zsóka, szin-
tén a rendõrségen dolgozik, ám közal-
kalmazottként. A pár tíz éve házasodott
össze. Két – igen jó arcú – fiúk van: Zol-
tán Dániel – leginkább Zotya – kilenc-
esztendõs, Csaba Solt pedig hatéves.  

A srácok ugyancsak különbözõek.
Zotya öntudatos és higgadt, hát per-
sze, õ már bevallottan „nagyfiú”. Öcs-
cséhez képest nagyon is. Patronálja is
rendesen, amit a „szeme sem áll jól”
csibészke Csaba nemcsak eltûr, hanem
el is vár. Különösen a közös pecázások,
vagy a Szekszárd–Tolna közti autóbu-
szozások alkalmával. Amúgy Csaba
megszállottan szeret buszozni, de a vo-
natok is a gyengéi. Mindketten remé-
lik, hogy a Jézuska a játékokon kívül
sporttal kapcsolatos meglepetéseket is
tesz a karácsonyfa alá. Ez alatt a horgá-
szást és Zotya teniszezését kell érteni. 

Szabóéknál a karácsonyfát együtt
díszíti a család, a Jézuska „csak” az aján-
dékokat hozza. A nagyfiú a történések-
kel már pontosan tisztában van, de
Csabit szeretettel hagyja az ábrándok
világában. Sõt, a lakásdíszítés örömét
is öccsére hagyja, aki éppen olyan

ügyes kezû, mint édesanyja. Az évente
megújuló ablak- és szobadíszeket anya
és kisfia együtt készítik, elhelyezésük
Csaba privilégiuma. Az üvegfestékkel
készült kis harangok, díszes fenyõfák
és koszorúk már az ablakokban csil-
lognak, a szobák is ünneplõben várják
a Jézuskát.

Hogy a csomagok hol rejlenek, azt
most hagyjuk. Tartalmuk viszont iz-
galmas, különösen a játékokat illetõ-
en. Mert a fiúk – hasonlóan minden
más gyermekhez – megrendelik az
éppen aktuális szerkentyûket. Itt tart-
va a szülõk nagyot nevetnek. 

– A tavalyi kérést, mármint a játék
nevét is alig tudtam megjegyezni. A
házaspár felélénkülve mesélte, hogy
milyen óriásit játszottak szentestén és
a többi ünnepen. A közös játék náluk
a karácsonyi programok fontos része.
Zsóka elérzékenyülten mondta, hogy
amikor a srácok izgatottan bontják a

csomagokat, férje – a magas, kispor-
tolt férfi – is meghatódik.

Amikor már jól benne vannak az
estében, átmennek Zoltán szüleihez a
szokásos halvacsorára és a bejglire, s
az újabb csomagokban rejtõzõ megle-
petések feltárására.  

– A nagycsalád megállapodott,
hogy csak a gyerekeket ajándékozzuk
meg. A nagyszülõknek az unokák –
némi szülõi segedelemmel – maguk
készítenek kedves kis dolgokat.

– Már megvásároltuk valamennyi
ajándékot – fûzi hozzá Zsóka azzal a
megjegyzéssel, hogy az élelmiszerek be-
szerzése valóságos agyrém. Hát még ott,
ahol majd húsz ember üli körbe az ün-
nepi asztalt, mondom halkan, de a ked-
ves fiatal hölgy ezt „végszónak” ítélte:

– Ez pontosan így van. Az ünnep el-
sõ napját Tolnán, a szüleimnél töltjük
velük, a mamámmal, valamint a bá-
tyámmal, a húgommal, az öcsémmel

és családjaikkal. Sõt, olyankor Zom-
báról Anna dédit is áthozzuk – a leg-
nagyobb boldogságára. Hát valóban
komoly a létszám! – majd megtudhat-
tam, hogy ott, a sok más mellett a szé-
kely galuska (a töltött káposztára em-
lékeztetõ étek) jelenti a fõfogást.

– Zoltán osztályához tartoznak a
helyszínelõk is. Elõfordult, hogy kará-
csonykor kellett bûnügy színhelyére
mennie? – fordultam az alezredeshez. 

– Hála Istennek, szenteste még
nem, de az ünnepek alatt igen… – vála-
szolt elgondolkodva, majd így folytat-
ta: – Azt mondják, az ember – legyen
az orvos vagy éppen rendõr – hozzá-
szokik a tragédiákhoz. Ez csak rész-
ben igaz. Hiszen igyekszünk precízen
végezni a munkánkat, ami eltereli
gondolatainkat a történtekrõl. De a sú-
lyosan sérültek vagy a halál látványa
mindig döbbenetet vált ki. Karácsony-
kor ez különös erõvel jelentkezik. 

– Ha menni kell, sajnos menni kell –
fûzi hozzá Zsóka, s azt is, hogy ilyen-
kor a fiúk sem próbálják visszatartani
édesapjukat.  

Az ünnep másnapján ismét „Vera
mamáék”, azaz Zoltán szülei az „ügye-
letes vendéglátók”. Ekkor náluk jön
össze a másik nagycsalád. A gyerekek
újból csomagokat bonthatnak, s min-
denki mindenkinek örül.

– Hogy nálunk, náluk vagy õnáluk
vagyunk együtt, az teljesen mindegy.
A lényeg, hogy együtt vagyunk. Sok-
kal szegényebb lenne a karácsony, ha
külön-külön ünnepelnénk – foglalta
össze a lényeget Zoltán, és Zsóka
egyetértõ mosollyal bólintott rá.

V. Horváth Mária
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Miért jobb a helyi termék?

Ennek során arra hívták fel a figyelmet,
hogy a helyi termékek fogyasztásának
milyen környezeti elõnyei vannak. En-
nek jegyében 2010 májusában és no-
vemberében reprezentatív felmérést vé-
geztek Tolna megyében, hogy megis-
merjék az itt élõ emberek élelmiszer-vá-
sárlási és -fogyasztási szokásait, a hely-
ben termelt élelmiszerek iránti igénye-
ket. Az eredmények azt igazolták, hogy
a Tolna megyei átlagfogyasztók (de ez
Magyarország egészére is igaz) számos
kérdésben alulinformáltak, ezért a helyi
élelmiszerek fogyasztásának növelésé-
ben jelentõs hatása lehet az átfogó tájé-
koztatásnak. Az akció során több érde-
kes dologra is fény derült. A megkérde-
zettek többsége fontosnak tartja a helyi
élelmiszereket, és egyharmaduk azt is
fogyaszt. Ötbõl négyen helyi boltban vá-
sárolnak. A helyi termék fogalmát azon-
ban különbözõképpen értelmezik, van,

aki azt tartja annak, amit helyben lehet
kapni. A nem városi válaszadók inkább
a helyi boltokban vásárolnak vagy önel-
látók, a gyermekesek többet járnak piac-
ra. Bioterméket a vásárlók egynegyede
fogyaszt, inkább a fiatal, iskolázott, ma-
gasabb jövedelmûek. A tudatos vásárlók
a helyi élelmiszerek esetében fontosnak
tartják, hogy biztonságos legyen, friss,
egészséges, kevésbé feldolgozott. Mások
a megbízható márkaneveket keresik, s
értékelik, hogy a termék elõállítása mun-
kahelyet is teremt. A környezeti elõ-
nyökkel – rövidebb szállítási idõ, kisebb
vegyszer-, illetve üzemanyag-felhaszná-
lás, alacsonyabb levegõszennyezés, ke-
vesebb tartósítószer, kevesebb betegség
–  jóval kevesebben foglalkoznak. Az ak-
ció hamarosan folytatódik. Mi addig is
fogyasszunk szekszárdi bort, helyi mé-
zet, lekvárt, kolbászt, sajtot, tojást.

Cser Ildikó

Áramszünet
Az E-On értesíti fogyasztóit, hogy
hálózatkorszerûsítés miatt 2011.
január 17-én 8 órától várhatóan 18
óráig Szekszárdon: a Mátyás kir.
utcának a Sport u. és Aranytó u.
közötti részén, Páskum u. területén,
2011. január 18-án 8 órától várhatóan
18 óráig Szekszárd: Gróf P. u. 2-4-6-
8-10-12-14-16-18-20. sz., Gróf P. u.-i
hõközpont, Honvéd u. 2. óvoda
területén áramszünet lesz.

Apróhirdetés
Szekszárdon a Mikes u. 5. sz. alatti 
2 szobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 0630/69-19-677.

1600 csomag 
a családoknak

A rászoruló családok megsegítésére,
a nélkülözõk ünnepének megszépí-
tésére évek óta nagy figyelmet fordít
az önkormányzat. Idén 2 millió 125
ezer forintért vásároltak élelmiszer-
utalványt – jelentette be december
16-án a sajtónak dr. Haag Éva alpol-
gármester, Csillagné Szánthó Polixé-
na, a humánbizottság elnöke és dr.
Fõfai Klára, a szociális és gyámhiva-
tal vezetõje. Amint dr. Haag Éva el-
mondta, az utalványokat 13 civil szer-
vezetnek adták át, amelyek ebbõl
1600, élelmiszereket tartalmazó
csomagot készítenek karácsony
elõtt, és nehéz körülmények között
élõ családok között osztják szét. Az
ajándékozáshoz négy nagyobb ke-
reskedelmi cég is hozzájárult.

FELHÍVÁS!
Tisztelt zártkerti 

ingatlantulajdonosok!
Igazgatóságunk felhívja figyelmüket, hogy
az önkormányzati tulajdonú zártkerti utak
akkor válnak igazán járhatóvá, ha minden
tulajdonos saját ingatlana elõtt az út mindkét
oldalán elvégzi a gallyazást. Elsõsorban az
önök érdeke, hogy saját telküket autóval
meg tudják közelíteni, és mentõ, tûzoltóság,
egyéb, például vezetékezést végzõ szakem-
berek által is megközelíthetõ legyen az ingat-
lan. Zártkerti utak javítási munkáihoz rako-
dógép és teherautó oda jutása is szükséges.
A külterületi utakon nagyrészt a belógó ágak
miatt teherautó nem tud közlekedni! Így
szükséges az út felett 4 méter magasságig az
ágak nyesése! A fenntartást, javítást csak így
tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy a gallyazást
2011. január 31-ig minden tulajdonos végezze
el. Ez vonatkozik a gyümölcsfákra is. A határ-
idõ lejárta után a hivatal közmunkásokkal vá-
gatja le az út ûrszelvényébe lógó ágakat, és
reklamációt nem fogadunk el. A gallyazásra
fordítandó pénzt inkább az utak javítására
szeretnénk költeni! Elõre is köszönjük a fen-
ti kérésünket teljesítõ tulajdonosok segítsé-
gét! A köztisztasági rendelet megtalálható a
www.szekszard.hu weboldalon.
Péter Beatrix mûszaki ellenõr, Polgármesteri
Hivatal, Városüzemeltetési és -fejlesztési Igaz-
gatóság, Kommunális és Közlekedési Osztály

Fejlesztésekrõl 
a közmeghallgatáson

Közmeghallgatást hirdetett december 17-re
a városi közgyûlés „Szekszárd, a fejlõdõ vá-
ros” címmel. A megjelenteket Horváth Ist-
ván polgármester tájékoztatta a folyamat-
ban lévõ közel nyolcmilliárd forintnyi beru-
házásról, és ismertette a következõ három
év fejlesztési terveit. Elhangzott egyebek
között, hogy sikeres pályázat esetén szur-
dikprogram indul, emellett nagyszabású
járdafelújítási program kezdõdik, és folyta-
tódik a víz- és szennyvízhálózat korszerûsí-
tése. Nem mondott le a város a bérlakások
megépítésérõl, a szállodáról sem. Folytató-
dik a „Szépítsük együtt Szekszárdot” pro-
gram, és zöldoktatást vezetnek be, akár már
az óvodában. Tervezik újabb záportározó
megépítését is. Kérdésre válaszolva Hor-
váth István elmondta: várhatóan a bogyisz-
lói vízbázis terve valósulhat meg. Elhang-
zott az is, hogy reprezentatív felmérés ké-
szül arról, mi a városlakók véleménye a köz-
szolgáltatásokról. 

A városi közgyûlés tagjai 
minden szekszárdi családnak

boldog karácsonyt és 
eredményekben gazdag 

új évet kívánnak!

Szalonnás sült máj, paprika, paradicsom, gusztusosan elrendezett, színpompás falatok
kínálták magukat azon a sajtótájékoztatón, amit a szekszárdi ECO-SENSUS Közhasznú
Nonprofit Kft. szervezett. Nem véletlenül. A városházán december 5-én megtartott be-
mutató során Balázs Bálint projektvezetõ ugyanis a kft. most lezárult Tolna megyei he-
lyi élelmiszert népszerûsítõ kommunikációs kampányának eredményét ismertette.
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„Rosszmájúak karácsonya” – Eloszlatni a tévhiteket
Interjú dr. Bali Ildikó osztályvezetõ fõorvossal

Lapunk megjelenésével egyidejű-

leg, december 18-án a Balassa Já-

nos kórház kultúrtermében tartja

év végi összejövetelét az „Együtt a

rosszmájúság ellen” Egyesület.

Célkitűzéseikről, munkájukról, a

májbetegségről beszélgettem dr.

Bali Ildikóval a fertőzőosztály osz-

tályvezető főorvosával.  

– Mikor alakult az egyesület és mi-
lyen céllal? 

– Jubilálunk, ugyanis 2005. októ-
ber 1-jén alakultunk, a májbetegek
nemzetközi világnapja alkalmából.
Egyesületünk célja: a májbetegek
összefogása, számukra egy olyan kö-
zösség kialakítása, ahová problémá-
ikkal fordulhatnak, s ezeknek meg-
oldásában segítséget kapnak. Fon-
tos, hogy itt sorstársaikkal találkoz-
nak, velük õszintén beszélhetnek
betegségükrõl. Az egyesület tagjai
elsõsorban krónikus vírusos májbe-
tegek, de egyéb májbetegségben
szenvedõk is csatlakoztak ehhez a
közösséghez.

– A laikusok egy része, sajnos, azo-
nosítja a máj betegségeit az alko-
holizmussal…

– Pedig ez közel sincs így, ugyanis
számtalan májbetegség létezik. Hepa-
titis A, B, C, D, E vírusfertõzés, im-
munrendszert érintõ májbetegségek,
anyagcsere-betegségekhez társuló
májbetegségek (szív, cukor, vas...).
Természetesen vannak alkoholos és
egyéb toxikus (gyógyszerek okozta)
májbetegségek is, amelyek a májgyul-
ladástól a májzsugorodásig, májelégte-

lenségig terjedhetnek. Sokan nem
tudják, hogy az alkoholizmus nem
csak szenvedély, de súlyos betegség is.
A májbetegség bármilyen eredetû, a
végstádiumban gyakorlatilag májzsu-
gorodás és májelégtelenség követke-
zik be.

– A felsoroltak közül melyik vírus
a legveszélyesebb, illetve a leggya-
koribb? 

– Magyarországon a B vírus a lakos-
ság 0,7 százalékát érinti, a C vírus az
1,3 százalékát. Mindkét vírusnál átme-
het a betegség krónikus májgyulladás-
ba. Sokkal jelentõsebb, kkörülbelül
60 százalék a C vírus aránya. A vírus-
hordozóknál a májrák gyakorisága
20–30 szorosa a nem hordozókénál.
Ezért szükséges ezeknek a betegek-
nek a kezelése, ami Magyarországon
1994 óta elérhetõ és világszínvonalú. 

– Az önök osztályán milyen arány-
ban jelentkeznek ezek a betegségek?

– Osztályunkon 1984 óta mûködik
megyei májbeteggondozó, és 1999
óta a vírusos májbetegek kezelésé-
nek egyik magyarországi központja
vagyunk. Átlagban 150 C vírusos be-
teget gondozunk, és ennek közel 2/3-
át kezeltük, 60 százalékuknál értünk
el tartós vírusmentességet és gyó-
gyulást. Ez az arány megfelel az orszá-
gos átlagnak. Az ebbe a 60 százalékba
tartozó betegek gyógyulása csaknem
biztos. 

– Térjünk vissza az egyesület mun-
kájára, amelynek ön az elnöke, s
beszélgetésünk apropójára, az év
utolsó rendezvényére.

– Évente három alkalommal tar-
tunk a betegeinknek összejövetelt,
elõadások hangoznak el a májbe-
tegségekrõl és a tagokat érdeklõ
egyéb betegségekrõl is. Az idei év
végi összejövetelünkön Magyaror-
szág közegészségügyi helyzetérõl
dr. Kiss Gabriella, a pécsi ÁNTSZ
munkatársa beszél, és lesz egy visz-
szaemlékezõ elõadás Balassa János-
ról. Ezt követõen kérdezz-felelek
formában kötetlenül beszélgetünk
bármely más témában, ami a beteg-
séget és az egészséget illeti. Kará-
csony küszöbén állva kulturális mû-
sorral kívánunk betegeinknek jó
egészséget, békés, áldott kará-
csonyt. Németh Judit elõadómû-
vész és a Tücsök Zenés Színpad im-
már állandó vendégként örvendez-
tetnek meg bennünket.

-sas-

Érzékenyen a látássérültekrõl
Vakvezetõ kutya, fehér bot, beszélõ
rendõrlámpa… mind-mind olyan esz-
közök, melyek a látássérült embereket
segítik mindennapi teendõik során.
Ezekkel ismerkedhettek múlt héten
azok az érdeklõdõ fiatalok, akik elláto-
gattak a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének Hunyadi utcai
székházába.

Az érzékenyítõ órákon az egyesület
munkatársai a vak vagy alig látó em-
berek nehézségeivel ismertették meg
õket, valamint bemutatták azokat az
eszközöket, melyek megkönnyítik
sorstársaik életvitelét. A gyerekek lát-
hattak és kipróbálhatták a beszélõ
számítógépet, lázmérõt, olvasógépet
és vakvezetõ kutyával is találkozhat-
tak. Végezetül bekötött szemmel tár-
gyakat kellett felismerni illatok és for-
mák alapján.

Mint Kovács Lászlóné, az egyesület
elnöke elmondta, a gyerekek nagyon
fogékonyak a sérült emberek problé-

máival kapcsolatban, és a program
segítségével jó idõben megtanulják,
hogyan segítsék látássérült társaikat.

Az érzékenyítõ óráknak a nagy ér-
deklõdés miatt tavasszal várható a
folytatása. ótós

A Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének elnöke ötödik alkalommal
hirdet pályázatot „Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezete” és a Bazsonyi Arany
Mecénás Díj elnyerésére. Pályázhat-
nak a Tolna megyében mûködõ, kima-
gasló tevékenységet nyújtó egyesüle-
tek és alapítványok, melyek munkájuk-
kal gazdagították megyénk értékeit.
A benyújtási határidõ: 2011. január 21.
Az ünnepi eredményhirdetésre a civilek
napján, február 1-jén kerül sor. A pályá-
zatról bõvebb információ és az adatlap
letölthetõ a Tolna Megyei Önkormány-
zat weblapjáról: www.tolnamegye.hu

Pályázat
„Az év civil szervezete”

Felhívás

A cigány kisebbségi önkormány-
zat december 23-án 10 órától kará-
csonyi ajándékosztást tart rászoru-
ló családoknak a Hunyadi u. 4.
szám alatt.
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KARÁCSONY

Ifjúsági irodalom (Részlet)

A karácsonyi kirakatok impozáns
ágyútömegeinek, puskáinak s tüzet
köpködõ kis tankszörnyetegeinek nem
kell reklám, ez a cikk fogy, mint a cu-
kor. A kereskedõtõl nem lehet elvárni,
hogy az oktalan anyákat megakadá-
lyozza vásárlási kedvükben, a kereske-
dõ nem fogja kitanítani az anyákat,
hogy az öldöklés e szörnyû szimbo-
lumaival ne mérgezzék meg gyerme-
kük lelkét. Ilyen gyilkos szerszámokat
majmoló játékszert könnyen vita és al-
ku nélkül lehet eladni, de ugyanezt
nem merném állítani a könyvkereske-
dõ árujáról, könyvet eladni rábeszélés
nélkül ritka eset. Nem képzelem, hogy e
kis cikk keretében más gondolkodásra
bírnám kényszeríteni az ajándékvá-
sárló szülõket, mégis állítani
szeretném legalább, hogy még a legsilá-
nyabb könyv is van olyan mulatságos
játék, mint egy szikrát köpködõ, durro-
gó puska. (1935)

Török Sophie 

Emlékszel 
még?

Emlékszel még kicsi, 
de szép csodákra?

És kis szívedre, ami várva várta?
Pirult arcokra, régi reggelekre, 

mikor gyermek-dombjaid hó belepte?
A zsebedbe tett forró sült krumplira?
S hogy a markodban maradt az illata…

Mire beértél, tudni sem lehetett,
az, vagy te adod-e a jó meleget…
Hazafelé, ha táska lett a szánkód, 

s nem is gondoltál rá: 
otthon majd bánkódsz…

S mert lányokat védtél a hógolyóktól,
kemény fejed betört e furcsa okból, 
aztán, mikor az orvos összevarrta, 

a kérdéstõl már nem jöttél zavarba: 
„Véded-e még a lányokat?” 

Hát, persze!
– szólt ki belõled a kisdiák mersze…
Édesanyád nézte büszke-bosszúsan, 

hogy neki már milyen nagy kisfia van…
Te meg könny-fáradt szemében 

kerested, 
mitõl lett meghitt a karácsonyested…

Aztán sok évre rá, fiaddal dombon
– nagymama-Jézuska fát díszít otthon – 
lestétek, ahogy fények sorba gyúlnak: 

örülve másénak, s örülve újnak…
Aztán várni, várni, várni csak egyre, 
a jobbra, szebbre, szelíd szeretetre, 

s amire évek szívedbe vénülnek, 
unokákban látod a rég eltûntet… 

Indulsz emlék-remegõs reggelekbe:
várva vársz angyalra, 

s kicsi szívekre.

Dr. Töttõs Gábor

Aki még nem tudott róla, ám tudja
meg: hogy amikor lent a földön meg-
szólalnak a karácsonyesti harangok,
odafönt a Mennyeknek Országában a
legeslegfiatalabb angyalka megráz egy
fényes aranycsengõt. Erre a jelre a
mennyei palota nagy szárnyas kapui
maguktól megnyílnak s a mennyor-
szág összes népe illõ sorban betódul
a hatalmas kupolaterembe, ahol vár-
ja õket Jézus Király karácsonyfája. Mi-
kor mindenki együtt van már, akkor
az Úr Jézus megadja a jelt s a kiválasz-
tott szentek sorjában meggyújtják a
mennyezetig érõ karácsonyfán az em-
lékezés gyertyáit. (…) 

De ebben az esztendõben szokat-
lan dolog történt odafönn az égben.
Már egy héttel karácsony elõtt hírvi-
võ angyalok járták sorra a mennyor-
szág lakóit s tudatták velök, hogy Jé-
zus Úr parancsára ebben az évben
magyar karácsony lesz odafönn. 

Ilyesmi még nem történt, amióta
világ a világ, hogy egyetlen nép javá-
ra tartsák az ünnepet s méghozzá
egy olyan kicsike maroknyi nemze-
tet tiszteljenek meg ezzel, mint a ma-

gyar. DE Jézus Úr így látta illõnek és
helyesnek, s így is történt. (…)

Végül aztán már csak az égi ma-
gyarok álltak ott még mindig a ma-
gyar karácsonyfa körül, imába mé-
lyülten. Az angyalok elhordták már
az utolsó ajándékot is s a gyertyák is
kezdtek csonkig égni, amikor Úr Jé-
zus szeme hirtelen megakadt valami
fehéren, a roppant karácsonyfa alsó
ágai között. Jobban odanézett s hát
bizony egy kis angyalka, aki elejtette
az aranycsengõt, kuksolt ott még
mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus fél-
rehajtotta az ágakat s kézenfogva elõ-
vezette onnan a szeplõs kicsike an-
gyalt. „Hát te minek bújtál oda?” kér-
dezte tõle, mosolyogva. „Restellem
magamat” vallotta be a szeplõs, „elej-
tettem volt azt a csengõt, lássa”. „Oh,
hát te voltál az!” nevetett az Úr. „Ne
búsulj semmit, megtörténik az ilyes-
mi mással is. De téged nem láttalak
eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s
mikor?” „Katinka a nevem s Buda-
pestrõl jöttem” felelte a vézna, szep-
lõs kicsi angyal, „November negyedi-
kén, Uram!”

Néhány pillanatig mély-mély csönd
volt a nagy kupolateremben. Az égi
magyarok mind a vézna kicsi angyal-
kát nézték s valamennyinek könnyes
volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hang-
ja törte meg a csöndet. „Isten hozott,
Katika” mondta jóságosan s keze
gyöngéden megsimogatta a kis szösz-
ke fejet, „aztán küldtél-e te is ajándé-
kot Budapestre a tieidnek?” „Küld-
tem, Uram.” Felelte Katika s elpirult a
szeplõi alatt. „Aztán mit küldtél?” kí-
váncsiskodott az Úr Jézus, „Szép ün-
nepi imádságot szüleidnek, kis test-
vérkéidnek?” A kicsi angyal képe még
pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot
küldtem” vallotta be szégyenkezve. Az
Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott.
„Nem-é? Hát mi egyebet lehet küldeni
innen?” „Kenyeret” felelte szepegve
Katika, „szép, fehér égi kenyeret. Min-
den nap félretettem, amit nekem ad-
tak itt. Hiszen én kapok még máskor
is.” tette hozzá bizalmasan, „S ha nem,
hát az se baj. De odalent Budapesten
nincsen fehér kenyér, régóta már…”

Mély döbbent csönd volt, szentek,
angyalok pisszenni se mertek. Hiszen

ilyesmi még nem történt emlékezet
óta, hogy valaki kegyes imádság he-
lyett kenyeret küldött volna alá a
mennyországból.

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlo-
kon csókolta a kicsi lányt. „Jól tetted,
Katika!” mondta halkan s lopva kitö-
rölt egy tolakodó könnycseppet a sze-
mébõl, „sokszor a kenyér a legszebb
imádság. Én is azt adtam egyszer az én
népemnek, amikor lenn jártam a Föl-
dön. Kenyeret…”

Valahol a meghatottan álló magya-
rok sorában egy öreg mamából kitört
az elfojtott zokogás. Katinka kitépte
magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott
az öregasszonyhoz és két vézna karjá-
val átölelte. „Ne sírj, mama” kiáltotta
hangos, csengõ angyalka-hangon,
mely egyszeribe betöltötte az egész
mennyországot, „anyuék nem éhez-
nek többet odalent! A mennyei ke-
nyér, amit küldtem, meglásd, eltart so-
káig!”

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyá-
tól, bizony, akár hiszik, akár nem: nyá-
riasan kisütött a nap Magyarország fö-
lött!!! Wass Albert

Magyar karácsony az égben (részlet)

Adjon az új év

Adjon az új év,
amit a régi nem adott:

nevetõ örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,

hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyû keresztet,

szõlõtõkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye, adjon az ég,

bõséges esõt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;

minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;

adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;

ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;

búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;

adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.

Csata Jenõ

Õket én tanítottam 
meg játszani

Karácsonykor eljöttek a rokonaink.

Mindenkitõl játékot
kaptam ajándékba, 

mert én még kicsi vagyok.
Kibontották és kivették

a játékokat a dobozokból,
mert én még kicsi vagyok.

A dobozok színes ábrái
szerint összerakták õket,

mert én még kicsi vagyok.
Aztán játszottak velük,

mindenki mindegyikkel,
mert én még kicsi vagyok.

Elmentek a rokonaink és mi
itt maradtunk hat és félkiló

játékkal a nagyszoba közepén.
Nem játszottam velük.
Bementem a szobámba
és elõvettem a régieket.

Õket én tanítottam meg játszani.
Dicsõ Zsolt

Szeretem nézni
Szeretem nézni a szelíd madonnákat,
azt a hunyt pillákra csitult öröklétet,
ahogy félmosolyba öltözik a bánat,
s ajkat csücsörít a vigasztaló ének. 
Szeretem nézni az alvó kisdedeket,
öleléssel hunyó fényes ártatlanság,
ahogy a keblet az éhes pici kezek,

életimádatos csókra marasztalják.
Szeretem nézni a hulló faforgácsot,

kenyeres kemencék piruló parazsát,
s azt, amikor arra bíztatnak az ácsok,
fát dobva a tûzre, mondjak el egy imát…

Kis Pál István
STEKLY ZSUZSA KARÁCSONYI OLTÁR CÍMÛ TÛZZOMÁNCA
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Jókedv és derű töltötte be de-

cember 14-én délután 3 órától 

a Kék Madár Alapítvány klubhe-

lyiségét. Karácsonyi összejövetel

volt. Gyertyával, közös éneklés-

sel, meglepetésekkel és finom

szendvicsekkel. 

A Kék Madár Alapítvány Klubja idén
ünnepli fennállásának 10. évforduló-
ját. Kéthetente jönnek össze a fogyaté-
kossággal élõ ügyfelek, s a klub vezetõ-
inek segítségével sokirányú tevékeny-
séget folytathatnak, hogy értelmesen,
tartalmasan teljen a szabadidejük. Az
alapítvány célkitûzéseihez tartozik,
hogy akik igénylik, azoknak segítenek
a munkahelykeresésben, az elhelyez-
kedésben, az erre való felkészítésben,
a munkahelyen való beilleszkedésben,
a munkahelyi feszültségek feloldásá-
ban, konfliktusok kezelésében.

A foglalkozásokon a klub vezetõi
társasjátékokkal nemcsak a kommu-
nikációt tanítják, a feszültséget oldják,
de játék közben a mindennapi életre
is felkészítik a fogyatékkal élõket, se-
gítik a magánéleti problémáik megol-
dását, tanácsokkal látják el õket. Elõ-
adókat hívnak meg a legkülönfélébb

témakörökben, elõtte közvélemény-
kutatást végezve, hogy mi érdekli a
klub tagjait. Közös kirándulásokat
szerveznek, kézmûves-foglalkozáso-
kon sikerélményekhez juttatják õket,
fõleg az ünnepek környékén. 

Azok az ügyfelek, akiknek már sike-
rült elhelyezkedniük, vissza-visszatér-
nek, a klubfoglalkozásokra, s aki már
egy éve folyamatosan dolgozik, azt
meg is ünnepelik. 

Az idei karácsonyi ünnepség egy
ének közös megtanulásával kezdõ-
dött, majd közösen énekelték el – ki-
vetítõrõl – a Ghymes: Jézus ágyán és a
Bojtorján együttes: Csengõszó címû
dalát, majd meghallgatták „A kis gyu-
faáruslány” címû mesét. 

Három klubtag verset mondott,
majd karaoke következett, amely
meghozta a fergeteges hangulatot.
Ezt tette nagyon meghatóvá egy ké-
sõbb érkezett klubtag, aki saját versét
szavalta el. Meghitt és igaz gondolatok
szóltak, s bár a rímek és szótagok sán-
títottak, a vers mondanivalója híven
tükrözte a klubtagok legfõbb kívánsá-
gát: „Fogni szeretném a kezed, hogy
ne légy egyedül / Karácsony éjjelén
suhan a gondolat, az imánk az égig
száll.”

Az ünnepség vége felé meglepetés-
ként a Szekszárdi Gitárkvartett tagjai
érkeztek, hogy köszöntsék a klubta-
gokat és tegyék még szebbé a Kék
Madár karácsonyát.  Sas Erzsébet 

„Ne légy egyedül…” 

Karácsony a Kék Madár klubjában 
„Kis karácsony,

nagy karácsony”...
...porcukor-havat szórj, édesítsd 

meg a földet, az életünket, 
hogy szeressük, szerethessük
egymást, hogy el ne veszítsük

mindenünket.

Legyen minden nap karácsony, és
mindig nyugodt, békés az álom a
hó alatt, a hó felett, hogy mindig

több legyen a szeretet, mint a
gyûlölet a szívekben, a lelkekben...

hogy meg tudjuk bocsájtni
egymásnak a bûneinket...

hogy majdan mindannyiunknak
megbocsájthasson az ISTEN...

Bálint György Lajos



92010. december 19.
KÁVÉ DUPLA HABBAL

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Szí

Vince, a Balassa János kórház III. sz. belgyógyászati osztályá-

nak adjunktusa és felesége, Színé Köntös Hedvig, a zeneiskola

tanára. Beszélgetésünk témája, természetesen a küszöbön álló

szeretet ünnepe, saját gyermekkoruk karácsonya, s amit abból

szeretnének „átadni” három gyermeküknek. 

Egy férfi: 
Dr. Szí Vince 

Egy nõ: Színé
Köntös Hedvig

– Több, mint egy évtizede él és dol-
gozik Szekszárdon. Itt alapított
családot, éppen az idei esztendõ-
ben 10 éve. 

– Ahogy ebben a városban monda-
ni szokták, nem vagyok tüke. Viszont
egy szép, hegyes-völgyes községben,
Várvölgyön töltöttem a gyermekkoro-
mat, amely közel van a Balatonhoz, és
egész évben gyönyörû a táj. Nagyon
szép élményeket õrzök az akkori
idõkbõl, és ezekben az élményekben
kiemelt helyet foglal el az év legszebb
ünnepe, karácsony. 
– Milyen út vezette a mi városunk-
ba?

– Pannonhalmán érettségiztem,
majd Pécsett, az orvosi egyetemen
1999-ben szereztem diplomát, Szek-
szárdra pedig pályázat útján kerül-
tem. Akkor a IV. sz. belgyógyászatra
jöttem,  ma pedig a III. sz. belgyógyá-
szaton dolgozom. Hozzá kell tennem,
más is vonzott ebbe a városban…
– Közeledik a karácsony, Önnek
milyen élményei maradtak meg a
gyermekkorból errõl az ünneprõl?

– Úgy emlékszem, hogy mindig
volt hó. Az egész falu egy nagy család
volt. Mi, gyerekek betlehemeztünk, s
akik nem jöttek valami miatt velünk,
azok otthon vártak bennünket. A ma-
gunk építette betlehemet minden
szenteste elõtt felújítottuk, újabb dí-
szekkel tettük még szebbé, s nagy él-
mény volt versekkel, énekekkel járni a
falut. 
– Mi tartozott még a karácsonyi
készülõdéshez?

– A felnõttek részérõl – természe-
tesen mi gyerekek is nagyon élveztük
– úgy kezdõdött, hogy minden ház-
ban disznóvágás volt, egyrészt, hogy
sok finomság kerüljön az ünnepi asz-
talra, másrészt ez már egy kicsit ün-
nep volt, együtt voltak a rokonok, is-
merõsök, vitték egymásnak a torost.  
– Az ön családjában hogy várták a
Jézuskát.. 

– A húgommal – õ szintén az egész-
ségügyben dolgozik – elküldtek ben-
nünket a szüleink „vendégségbe”,
amíg a Jézuska megérkezik. A legna-
gyobb ajándék a karácsonyfa volt, a

többi ajándék pedig mindig valami
társasjáték és könyv. Ha most vissza-
emlékezem ezekre az estékre, az volt
a legszebb bennük, hogy együtt volt a
család, a szüleink, nagyszüleink, s
együtt játszottunk az új társasjátékkal. 
– Ez az ünnep, amelyet minden em-
ber nehezen visel, ha egyedül kell
töltenie, távol a családtól. Fõleg ha
még beteg is…

– Valóban, a betegeknek még ne-
hezebb, ezért azokat, akik nem szo-
rulnak folyamatos ellátásra, vagy nem
éppen akut betegek, azokat hazaen-
gedjük. A nõvérek évrõl évre min-
dent megtesznek, hogy az osztályokat
feldíszítsék, hogy „odavarázsolják” a
karácsonyi hangulatot, sõt ünnepi
mûsorral is készülnek, a hozzátarto-
zók is több idõt tölthetnek a kórház-
ban szeretteik ágyánál. 
– S önök orvosok, nõvérek, ápolók,
asszisztensek? 

– Minden osztályon próbálják úgy
elkészíteni a beosztást, hogy a kis-
gyermekesek lehetõleg karácsonykor
otthon lehessenek. Aki pedig ügyel,
még jobban odafigyel arra a betegre,
akinek nem jön hozzátartozója, azzal
egy kicsit többet beszélget, s egy kis
jelképes ajándékkal kedveskedik
minden betegnek.   

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Az együttlét öröme az igazi ünnep”

– Volt egy félbe maradt mondata a
férjének, hogy a hivatásán kívül
más is vonzotta Szekszárdhoz.

– Miután Debrecenben leérettsé-
giztem, Pécsett a Zenemûvészeti Fõ-
iskolán tanultam, s ott ismerked-
tünk meg 1998-ban. Két év múlva
kötöttünk házasságot itt Szekszár-
don. 
– Úgy is mondhatnánk, hogy a
génjeiben van a gyermekek szere-
tete, hiszen édesanyja is kiváló pe-
dagógus volt, s ön is ezt a pályát
választotta, kicsit ötvözve a zené-
vel. Milyenek voltak az ön gyer-
mekkorának karácsonyai? 

– Kicsi koromtól kezdve minist-
ráltam, reggel még hideg és sötét
volt, amikor elindultunk a templom-
ba, mégis volt valami óriási varázsa
ezeknek a reggeleknek. Mindennap
jobban éreztük a várakozás örömét,
s jó volt gyerek ésszel azt érezni,
egyre közelebb és közelebb kerü-
lünk a nagy ünnephez. Ez az akkori
várakozás nagyon szép emlékeket
ébreszt bennem. Az akkori lelki fel-
készülés határozta meg számomra a
karácsonyt. 
– Ma gyermekeivel hogy készül-
nek az ünnepre? 

– Nálunk mindig titok volt a kará-

csony, s mi ezt tovább visszük a mi
gyerekeinknél is. Benedek 8 éves,
Ági 6 éves, a legkisebb, András pe-
dig 2 hónapos. Neki ez lesz az elsõ
karácsonya. A két nagyobb nagyon
szeret kézmûveskedni, hajtogatni,
üveget festeni, mézeskalácsot sütni,
természetesen mindent együtt csi-
nálunk. Az adventi koszorún min-
den este imádság közben meggyújt-
juk a gyertyát, s az adventi naptár-
ban kinyitunk egy ablakot, akkor a
gyerekek elmondják aznapi jócsele-
kedetüket, s utána kiveszik az aján-
dékot. Ami egy kicsi jelképes dolog,
de nagyon várják, mert azt az angyal-
ka hozza. 
– Szenteste pedig jön a Jézuska…
Úgy, mint régen, vagy ahogy ma-
napság „divatos”?

– Úgy, mint régen, a mi gyermek-
korunkban. Anyukám elmegy a gye-
rekekkel a templomba, megnézik a
pásztorjátékot, miközben nekünk a
férjemmel „más” dolgunk van. S mi-
re hazaérnek, ott fénylik a kará-
csonyfa, alatta pedig az ajándékok.
Várják, örülnek, természetesen min-
denki kap személyre szóló ajándé-
kot, viszont arra mindig nagyon fi-
gyelünk, hogy legyen egy közös
ajándék, amivel együtt tudnak õk és
mi, felnõttek is velük játszani. 
– Minden családban van szokásos
karácsonyi menü. Önöknél mi ke-
rül szenteste az ünnepi asztalra?

– Gyermekkoromban és most is
az anyukám fõzte halászlé, a sütemé-
nyeket pedig én sütöm. Az ünnep
másnapján jönnek a bátyámék, ná-
luk két lány van, és a nagypapám, aki
már dédnagypapa, s akkor valóban
együtt van a család. S az ünnep ak-
kor igazán teljes, ha el tudunk utaz-
ni a férjem szüleihez is, s velük
együtt is megélhetjük az év legszebb
ünnepét. 
– Fiatal szülõkként az önök szá-
mára mi a legnagyobb ajándék? 

– Háromgyermekes szülõként ne-
künk az a legnagyobb ajándék, hogy
azokat az értékrendeket adhatjuk to-
vább a gyermekeinknek, melyeket
mi kaptunk a szüleinktõl.  FO
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emény dió egy esztendõ
eseményeit dióhéjba szo-
rítani. De hát megpró-
báljuk. Ne aprehendáljon

azonban, aki a dióhéjon kívül marad,
mindenki nem férhet bele” – kezdi
1905-ös összegzését a Közérdek, s
kezdjük a nyomában mi is.

Volt mit mesélni. „Szekszárd város
június 17-én lett nagykorú. Egyébként
majd elválik, hogy nem korán nagyko-
rúsította-e gróf Tisza István…” A város
„néhány csinos épülettel gazdago-
dott: fölépült a tisztviselõtelep, a kaszi-
nó bazárja, a Dicenty-ház… Jártak a vá-
rosban színészek, cirkuszigazgatók, s
az õsszel a kocsik is jártak volna, ha a
feneketlen sár miatt lehetett volna. Ki-
tisztították a kanálist, és a mocsokkal
megtrágyázták a sétakertet.” Röviden
szólva: ez a dicsõ gyarapodás éve.

Máskor az érzelem zenés kinyilvá-
nítására tettek kísérletet. A Tolnavár-
megye 1900. december 9-én tudósí-
tott errõl. „Sötét éj borította a várost.
Halkan dudorászva vonult végig há-
rom alak az utcán. A végéhez érve
megállottak egy ház elõtt, s hozzá-
kezdtek a Cigány Panna melódiájá-
nak énekléséhez. Az ablakok lassan-
ként megvilágosodtak, sõt még egy ki
is nyílott. Rómeóink szívdobogva vár-
ták Júlia megjelenését, de jobb lett
volna, ha nem várják be ezt, mert a
következõ pillanatban egy torzon-
borz alak valami fekete tömeget dug
ki maga elõtt. Kihajolt az ablakon, s
mielõtt embereink odább állhattak
volna, nyakon öntötte õket. Erre a zu-
hanyra sem voltak elkészülve, de ami
ezután következett, arra még
kevésbé… Halkan kinyílt a kiskapu, s
egy karóval fölfegyverkezett markos
legény rájuk vetette magát, s olyan ro-
pogós nótát húzott el a hátukon,
hogy még a vonója is összetörött.” Te-

hát – ha pozitívan óhajtjuk a történte-
ket összegezni – a mûvészet s az erõ
egyesülésének lehettünk tanúi.

Jutott figyelem a nemzet egyesíté-
sére is, mert Rátkay László a de-
cember 30-i számban egy apjától hal-
lott mesével köszönte meg az õseit
bemutató karácsonyi cikket. „Volt a
magyar földön egy rózsafa. Gyökere
ott volt az ország szívében, koronája
felért a kaszás csillagig, illata bejárta
az egész világot. Aki a rózsából szakít-
hatott, az elõtt kinyílt a világ minden
ajtaja. Csak az volt a baj, hogy kevés

volt a fa virágja. Ezrek-
nek illatozott, de milliók-
nak nem jutott belõle.

Fájt ez a virágtalanok-
nak, de még jobban a
bokrétásoknak. Egyszer
aztán egy angyal vetõ-
dött hozzájuk. Elpana-
szolták neki nagy bána-
tukat. Elnevette magát
az égi vándor: – Könnyû
ezen segíteni. Kivágjuk
a rózsafát, s egy éjjel alatt
nõ helyette másik, csak
napsugarunk és harma-
tunk legyen. – De hol ve-
gyünk napfényt és har-
matot? – Sugárnak itt
van az én mosolygásom,
a harmat pedig ott van a
férfierekben. – És lesz-e
elég rózsája? – Hogyne,
mikor forró piros vérrel
dajkáljuk… Megfogadták
az angyal tanácsát. Ki-
vágták a rózsafát, és per-

gették rá a vérharmatot. Mire haj-
nalodott, megnõtt a fa, és millió meg
millió virág volt rajta. Mindenkinek
jutott belõle.”

A honatya a magyarázattal sem ma-
radt adós. „Akkor gyermekésszel nem
értettem meg a mesét. Ma már tu-
dom: a csodálatos rózsafa a nemes-
ség, az angyal a szabadság, a millióvi-
rágú új hajtás pedig az egyenlõség.
Nekem is jutott a virágjából.”

Szóval, a politikusok már akkor is
értették a módját…

Lanius Excubitor

Egyenleg decemberben

ÓDON DERÛ 258. Ódon időben

DECEMBER 20-ÁN 300 éve, 1710-
ben jogilag holtnak nyilvánították
Mérey apátunkat.
DECEMBER 21-ÉN 125 éve, 1885-
ben kigyulladt vasútunk gépháza:
víz hiányában nem olthatták el, így
szétszedték. 120 éve, 1890-ben
indult elsõ politikai hetilapunk, a
Tolnavármegye.
DECEMBER 22-ÉN 105 éve, 1905-
ben született Dallos György
irodalomtörténészünk.
DECEMBER 23-ÁN 125 éve, 1885-
ben dr. Sass István tiszti fõorvosunk
Petõfi Horatius kötetét adta a költõ
gyûjteményébe. 110 éve, 1900-
ban elhunyt Schubert Jánosné, a
gõzfürdõ alapító tulajdonosa.
DECEMBER 24-ÉN 100 éve, 1910-
ben városunk döntött: „a kisipar s a
szegényebb nép érdekében” a vil-
lanyáramot 10%-kal olcsóbban adja.
DECEMBER 25-ÉN 130 éve, 1880-
ban indult a Szekszárd Vidéke heti-
lap, mely elõször viselte a mai név-
alakot.
DECEMBER 26-ÁN 115 éve, 1895-
ben a kórház évi fogyasztása 116 má-
zsa marha- s 14 mázsa borjúhús volt.
DECEMBER 27-ÉN 100 éve, 1910-
ben írta Göde Lajos lelkészünk
vezércikke: „A középosztály nem-
csak a saját szegénységét viseli,
hanem reá nehezedik a társadalom
szegénysége is.”
DECEMBER 28-ÁN 140 éve, 1870-
ben született Aulik Dávid Péter plé-
bános: Virágszálak címû könyve itt
jelent meg 1905-ben.
DECEMBER 29-ÉN 100 éve, 1910-
ben elhunyt szülöttünk, Garay Antal:
Pá-rizsban lett forradalmár, itthon
‘48-as tiszt, kasznár és emlékíró.
DECEMBER 30-ÁN 115 éve 1895-
ben egy vagon Triesztbõl jött fehér-
bort árvereztek el.
DECEMBER 31-ÉN 310 éve, 1700-
ban Újpalánk összeírása szerint a tö-
rök alatt 12 jobbágynak 150 szántó
s 200 szõlõ jutott. 100 éve, 1910-
ben a kaszinó Sherlock Holmes
Szekszárdon kabaréja arat sikert.
JANUÁR 1-JÉN 110 éve, 1901-ben
a XX. század kezdetén egy óráig
harangoztak.
JANUÁR 2-ÁN 605 éve, 1406-ban
a király utasította apátságunkat: ik-
tassa be Ozorai Pipót 19 falu birto-
kába.

Örüljetek az Úrban 
mindenkor!

Ismét mondom: örüljetek…az Úr kö-
zel! (Filippi 4,4.5b.)

Pál apostol Filippiekhez írt leve-
le a mindig jelenlévõ és a hamaro-
san visszatérõ Krisztusra irányítja
a figyelmet. Advent 4. vasárnapján,
a fenti részlet két egyszerû kifeje-
zése azonban – az Úr közelsége és
az öröm – most a küszöbön álló
ünnep lényege felé fordíthatja fi-
gyelmünket. 

„Az Úr közel”, hisz már két évez-
rede egy betlehemi éjszakán egé-
szen közel jött! Ez karácsony csodá-
ja. Ölelésnyi közelségre jött egy kis
falu ácsmesteréhez és fiatal felesé-
géhez. Karnyújtásnyira közel a saját
korukban sokszor lenézett, magá-
nyos pásztorokhoz és a messze-
földrõl érkezett Megváltó után vá-
gyódó bölcsekhez. Isten Fia ember-
ré lett, s ezzel egész közel jött a mi

szokásainkhoz, érzéseinkhez, gon-
dolatunkhoz, képeinkhez, történe-
teinkhez, szenvedéseinkhez. Közel
jött mindenkihez, de csak az alázat
és a hit képes megragadni – legyen

szó akár pásztorról, bölcsrõl, ácsról
vagy hittudósról. Közel jött, de
elérhetetetlen maradt a gõg és hitet-
lenség, sõt még a közömbösség szá-
mára is – legyen szó Heródesrõl, Ka-
jafásról vagy akár a még szimpati-
kusnak is tûnõ gazdag ifjúról…

„Örüljetek az Úrban!” Örömünk
lehet egyszerûen afelett, hogy Õ kö-
zel jött és velünk van, a benne bí-
zókkal. Nem mindig úgy, ahogy el-
terveztük, de ígérete szerint mégis
minden napon a világ végezetéig:
Lelke erejével, szava világosságával.
Ezt a közelséget nem a tökéletesen
alakuló körülmények, vagy épp ör-
vendezõs hangulatunk bizonyítja,
hanem éppen fordítva: azért újulhat
meg igazi örömünk, mert bízha-
tunk közelségében. Most az Ünne-
pen és addig is, sõt majd azután is.
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Rátkay László függetlenségi ’48-as képviselõ
és népszínmûíró

„K

Karácsonyi Piano Café

A Belvárosi Kávéházban Szekszárd,
Garay tér 18. december 23-án, (csütör-
tök) 18 órakor. Házigazda: Szauer Szi-
lárd - jazz-zongora. Közremûködnek: a
Liszt Ferenc Zeneiskola énekegyütte-
se, Pecze Zsófia (ének), Pecze Balázs
(trombita). A belépés díjtalan.
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A rejtvény megfejtését 2011. január 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
December 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „És lesz-e még, hogy fölfakad a borulat, és küld-e a Nap egy
sugarat” (Babits Mihály: Ádventi köd). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Pohlon Ádámné (Tart-
say-ltp. 32.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY Múltunk 
emlékképei 

Rotkay Zsuzsanna képzõmûvész – üvegfestõ és Sas Er-
zsébet újságíró harmadik közös témájú kiállítása nyílt
meg december 16-án, a Katolikus Plébánia Közössé-
gi Házában. Elsõ témájuk a szerelem volt, amely a
„Gyöngyök és kövek” címet viselte, majd az „Égi és föl-
di angyalok” címû témát dolgozták fel, mostani kiállí-
tásuk pedig a nemzetiségi népviseletekre való vissza-
emlékezés volt éppoly sikerrel, mint az elõzõ kettõ.
Rotkay Zsuzsanna üvegfestményeihez Sas Erzsébet
írt gondolatai, valamint novellái hangoztak el a kiállí-
tásmegnyitón, melynek fõvédnöke: Bacsmai László
plébános, mûsorvezetõje: Decsi Kiss János újságíró,
képzõmûvész volt. A megnyitót telt ház elõtt Csötönyi
László, Tóbiás Györgyi, Hauszer Beáta, Jakab Lászlóné,
Végh Imre elõadómûvészek tették még ünnepélye-
sebbé. A „szerzõpáros” – akárcsak elõzõ kiállításaikat
– a jelenlegit is megmutatja majd Tolna megye több
városában. A mûveket a szekszárdi közösségi házban
2011. január 30-ig láthatja az érdeklõdõ közönség.

Textilmesék a bõröndbõl
Mesés, játékos hangulatban nyílt kiállítás Wiesner Ka-
talin textiltervezõ munkáiból a Belvárosi Kávéházban
december 10-én. A kiállítást Csaláné Bohli Cecília báb-
készítõ ajánlotta a közönség figyelmébe, a meséket
Frank Ildikó színmûvésznõ, a DBU igazgatója vará-
zsolta elõ bõröndbõl. A megjelent gyerekeket a kávé-
ház foszlós kaláccsal és kakaóval vendégelte meg. A ki-
állítás december 24-ig tekinthetõ meg.

Rockkarácsony 2010
Rudán Joe + Radar,

Lord, Hobo és bandája

December 27-én 18 órakor
Szekszárd, városi sportcsarnok

Belépõ 2700 Ft., elõvételben 2300 Ft.

Info, jegyrendelés: 20/551-3416
Jegyelõvétel: Szekszárd: IBUSZ, Videó Világ. Paks: Omega Jegyiroda. Baja:
Fókusz Könyváruház. Pécs: Partyzoo Jegyiroda, valamint a Ticketportal

országos hálózat boltjaiban.

Értesítjük tisztelt
olvasóinkat, 
hogy lapunk

következõ száma
2011. január 9-én

jelenik meg.



A Közép-európai Vállalkozók

Együttműködéséért Alapítvány

(KEA) konzorciumi tagként részt

vesz a Magyar Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány 2008 tavaszán

benyújtott pályázatán, amivel

vissza nem térítendő támogatást

nyert el az élethosszig tartó ta-

nulást népszerűsítő Leonardo da

Vinci Program Innováció Transz-

fer alprogramján.

A projekt az ISO 9001:2008 szabvány-
nak (sztenderdnek) megfelelõ minõ-
ségirányítási rendszer bevezetéséhez
és mûködtetéséhez szükséges tudás
megszerzését célozza. Célcsoportja a
kis- és középvállalkozások, amelyek
minõségirányítási rendszer bevezeté-
sét tervezik, vállalkozásuk versenyké-
pességének növelése érdekében. A
projekt célja, hogy kifejezetten kisvál-
lalkozók számára szervezett minõség-
irányítási képzések eredményeit Ma-
gyarországon és a program partneror-
szágaiban e-learning útján terjessze. 

A projekt vezetõ partnere a Magyar

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, amely
2008 óta hat partner szervezettel mû-
ködik együtt a programfeladatok vég-
rehajtásában többek között Romániá-
ból, Görögországból, Magyarországról.  

Széles körû kutatást és igényfelmé-
rést végeztünk a partnerországok-
ban, amelynek alapján egy komplett
tanulást elõsegítõ csomag,
úgynevezett „Learning Package” meg-

jelenése várható ez év december vé-
géig, melynek részei: 
• e-learning felület
• multimédiás CD, tanári kézikönyv,
tanulási segédlet. 

A tanulási csomaggal kapcsolatban
érdeklõdhetnek a sdora@mva.hu e-
mail címen.

A program kezdete óta elérhetõ a
BUS-projekt angol nyelvû honlapja,
amely a projekttel kapcsolatos min-
den lényegi információt és annak tel-
jes ismeretanyagát tartalmazza. Elér-
hetõség: www.leonardobus.eu. A
pilot training honlapjának elérhetõsé-
ge: http://hu.qms-bus.com/. 

A program hazai utolsó állomása a
2010. december 15-én Szekszárdon
volt az Ipari Park területén mûködõ
TMVA Inkubátorházában. A nagy si-
kerrel megrendezett workshopon, a
helyi kis- és középvállalkozások köz-
remûködése mellett a program koor-
dinátorai és más szakértõk foglalták
össze és zárták le a program elmúlt
két évét.
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Kis- és Középvállalkozási Minõségirányítási Rendszerek 
(Small Business Quality Management Systems)

Szekerczés Luca a legjobb idehaza a serdülõk között
„Nagy megtiszteltetés, de van még hová fejlõdnöm”

Kiáltottak ki már legalább féltu-

catnyi szekszárdi saját nevelésű

kézilabdást országos tehetség-

nek az UKSE létezésének másfél

évtizede alatt. El is jutottak töb-

ben is a hőn óhajtott élvonalbeli

szerződésig szerteszét az ország-

ban, de egyikőjük sem tartott ott

16 éves korában, mint Szeker-

czés Luca, az I. Béla gimnázium

tanulója. 

A lány magas, erõs, s a labdával is több
mint tegezõ viszonyban van. És ez még
mind semmi – ahhoz képest, hogy rá-
adásul balkezes, amibõl ebben a sport-
ágban is kevés van. 

A leányzó kiemelkedik a korosztá-
lyából, megindult a vélhetõen nagy ívû
pályája. Alig serdülõként ifjúsági válo-
gatottság, majd vb-szereplés idén Do-
minikában, miközben legalább 3 csa-
patban rendszeresen játszik. Kivételes
tehetsége okán már a sok sebbõl vér-
zõ NB I-es felnõttcsapatban is bevetet-
ték a most magunk mögött hagyott
õszön. S gólokkal nõtt fel a feladathoz,
még az európai Bajnokok Ligája meg-
nyerésére esélyes Gyõr ellen is! S elõ-
ször hivatalosan is kimondatik: õ,
Szekerczés Luca az év legjobb serdülõ-
korú kézilabdázója Magyarországon.
Ezzel a Magyar Kézilabda-szövetség
tette le a legszebb, a legértékesebb
ajánlatot a karácsonyfája alá. Egy listán
szerepelni a világklasszis Pálinger Ka-

talinnal (õ az idei Numero 1. a felnõt-
tek között), hát!... Azért volt ennél fre-
netikusabb érzés is Lucánk számára:
az UKSE élvonalbeli bemutatkozása
során. Mindjárt az elsõ meccsen a
Gyõri Audi ETO ellen nemcsak a pá-
lyán volt, a jobbszélen, hanem egyet-
kettõt gyorsan berámolt legalább ezer-
kétszáz nézõ elõtt a zsúfolásig megtelt
városi sportcsarnokban...

– Örülök, hogy itt lehetek, itt játsz-
hatok, tényleg mindenki csak segít
nekem – mondja elöljáróban, az
UKSE legnagyobb értéke. – Rengeteg
játéklehetõséget kapok, amivel nagy-
ban segítik a fejlõdésemet, ezért vált
lehetõvé többek között, hogy már az
NB I-es meccseken is szerepelhettem,
és föl tudtam venni ezeknek a ritmu-
sát, keménységét és sajátos légkörét.
– Nem izgultál az elsõ meccseken?

– Dehogynem! De szerencsére
nem izgultam túl magam, be tudtam
lépni a játékba, nem lettem görcsös.
Akkor meg tényleg amolyan földöntú-
li boldogság lett úrrá rajtam, amikor a
Pálinger Katinak dobtam gólt. Az sem
volt hétköznapi történet számomra,
amikor a Dunaferr ellen a nagy Boja-
na Raduloviccsal egy pályán lehettem.
Ekkor éreztem, nagy dolgok történ-
hettek velem, mert a nõi játékosok kö-
zött õ a példaképem. Számomra a leg-
zseniálisabb játékos, még akkor is, ha
már csak levezetve játszik.
– Van férfi kézilabdás kedvenced is?

– Persze, Marko Vujin, a Veszprém
átlövõje, ahogy játszik, amilyen gólo-
kat lõ!
– No és a szekszárdi csapatban?

– Weigel Zita. Õ is balkezes lövõ,
komoly NB I-es tapasztalata van, így
az edzéseken nagyon figyelem a moz-
gását, megoldásait. Persze szinte min-
denki segít nekem valamiben, például
kapusunktól, Mészáros Melindától
rendszeresen kapok jó tanácsokat.
– Posztod a késõbbiek során
nemigen lehet más, mint balátlö-
võ, noha most a szekszárdi nagy-
csapatban szélsõként kapsz lehe-
tõséget.

– Azért ezt ennyire egyértelmûen
nem lehet még kijelenteni. Nem tud-
ni, milyen lesz a végleges alkatom, mi-
lyen mozgástulajdonságaim alakul-
nak ki, szóval a jobbszélsõ poszt is
szóba jöhet még.

A maga szintjén már õ is belekós-
tolt a nemzetközi nívóba: Szlovákia
olimpiai reménységek versenye,
Svédország nyílt Európa-bajnokság a
serdülõ korosztálynak, aztán a domi-
nikai ifi-vébé, ahol az idõsebbek kö-
zött is nem csak epizódszerepe van a
serdülõkorú szekszárdi játékosnak.
Elsõ hely az ORV-n, hatodik hely a
kontinensviadalon, 11. a csapat a vi-
lágbajnokságon. Luca sokszor kulcs-
emberként kapott szerepet az egyes
mérkõzéseken, s ezt játékával általá-
ban meg is hálálta.

– Teljesen más a nemzetközi me-
zõny, az Eb és a vb is rámutatott, van
még hova fejlõdnünk egyénileg és
csapatszinten. Pörgõsebbek jóval a
meccsek, mást stílust képviselünk mi,
közép-kelet európaiak, mást a dánok,
megint mást az oroszok vagy a lengye-
lek. Mindenképpen fejlõdni szeret-
nék a cselezésben, ebben, ahogy
mondják, bõvíteni kell a repertoáro-
mat. Igyekszem erõszakosan védekez-
ni, ami nem mindig sikerül. Csökken-
teni kell ezeket az üresjáratokat, ami
alapvetõen akaraterõ, hozzáállás kér-
dése, és úgy érzem, menni fog. A
gyorsaság területén is szeretnék elõ-
relépni.
– Már biztosan megkeresték a szü-
leidet, a szekszárdi klubot a nagy-
városok csapatai, ahol az utánpót-
lás is erõs.

– Volt ilyen, de úgy látjuk: az a leg-
jobb mindenkinek, ha maradok. Ad-
dig biztosan, amíg befejezem a közép-
iskolát. 
– Ha jövõre esetleg csak az NB I B
kínál felnõtt szinten lehetõséget
számodra?

Egy pillanatra elhallgat, majd nevet-
ve felcsattan: – Na, ne mondjon ilyene-
ket, tavasszal ki fogjuk harcolni a bent
maradást! Én nagyon akarom, hogy to-
vábbra is legyen NB I Szekszárdon!

Úgy legyen! – replikáznának a vég-
szóra a szekszárdi nõi kézilabda tava-
szi feltámadásra váró hívei. B. Gy.
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Kindl-disco – generációkat hoz össze
Az elmúlt években sokan és sok-

féleképpen nyúltak hozzá a hetve-

nes–nyolcvanas évekhez. Ennek

az időszaknak egyik hiteles tanú-

ja Kindl Gábor, aki mint az egyik

első magyar „lemezlovas” hosszú

éveken keresztül sok ezer fiatalt

szórakoztatott programjain.

– Miért évente egyszer?
– Mert szeretném, ha ez a prog-

ram a ’70-es évek zenei világának ün-
nepe lenne. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a látványra. A ‘80-as évek elején
meghatározó volt a német könnyû-
zenei mûsor, a Musikladen, melynek
piros, sárga színei visszaköszönnek
február 19-én. 

– Fellépõk?
– Meghívtuk a diszkókirálynõ

Szûcs Judithot, majd Király L. Norbi
lép fel, aki ösztönös tehetség és talán
az egész X-Faktor legnagyobb megle-
petése. A ’70–80-as évek zenei világá-
nak közvetítõje Dévényi Tibor, akit
idén Életmû díjjal tüntettek ki.

Sokan nagy örömmel gondolnak
arra az idõszakra, amikor TUTI ját-
szotta a slágereket. Õ is itt lesz.

– No, és te…
– Ez az est számomra is ünnep. Már

válogatom a zenei anyagot.

– Táncos a buli?
– Igen, ezért a helyszínt máshogy

rendezzük be. Csökkentettük az asz-
talszámot. A külsõ, fûtött sátorban is
kivetítõ és hangtechnika útján élvez-
hetõ lesz a benti program. Változik a
vendéglátás. Több helyszín mellett
mozgóárusok lesznek. 

– Mi lesz, ha megszólal a nyitó dal,
Europe: The Final Countdown…

– Bevallom el fogok érzékenyülni,
mint eddig minden évben… amikor
felcsendül a zene, felmegyek a szín-
padra, különleges érzés fog el. Per-
sze, nehéz ilyenkor megszólalni, hi-
szen látod, hogy generációk várják a
„Jó estét”…

Kindl Gábor lemezlovas

Zsigmond Elõd maratonra (is) vált
A Szekszárdi AC nappali tagoza-

ton egyetemi tanulmányokat foly-

tató kitűnősége, az U23-as kate-

góriában 3000 akadályon és 

10 000 méteren még mindig az

ország három legjobbja közé tar-

tozó, a felnőttek között is a leg-

jobb hatba beférő Zsigmond Előd

is ott volt Firenzében. 

Elsõre vele kapcsolatosan arra gondol-
tunk: kicsit „kirándul” a félmaratonon
már egyébként is bejáratott versenyzõ
a reneneszánsz megérintése okán, de
ennél többrõl van szó a rendkívüli ke-
ménységérõl híres 21 éves versenyzõ-
nél. Bár, aki úgy tud a futás királykate-
góriájában 2 óra 45, 56-ot, hogy a Cor-
vinus egyetem kertészmérnöki nappa-
li tagozatosaként nem is erre a számra
van kihegyezve, az azért rögtön dilem-
mába eshet. Elõd, aki általában Óbu-
dán, az ottani atlétikai klubnál edz, de
Szekszárdnak szállítja az eredménye-
ket, és továbbra is Németh Gyula, a
Szekszárdi AC vezetõedzõje a mestere,
a tények tükrében már döntött is – to-
vábbi élsportolói pályafutására ható
módon.

– Azt gondolom, érdemes lesz föl-
mennem a hosszabb távokra és ott

megméretni ma-
gam. Megmondom
õszintén, az is mo-
tivál: ha ezekben a
számokban ver-
senyzek, akkor a
sporton keresztül a
világ számos, Firen-
zéhez hasonló cso-
dás helyeit is
felkereshetem. Ha
pedig eléggé jó va-
gyok, még pénzt is
kereshetek vele.
Bár ahhoz, hogy a
turisztikai élmény
is tényleg megra-
gadható legyen,
több nap kell, most
erre egyáltalán
nem jutott idõ –
vetítette elõre a fu-
tással kapcsolatos
jövõképét az atléta,
aki élete elsõ mara-
toni távját teljesítette Firenzében. 

– Már most futhattam volna jobbat
is, ha nem vagyok a táv elsõ felén óva-
tos, akkor a két összevetésben kiho-
zott 37., illetve a 89. helyezésnél is job-
bat érek el. A jövõ évi munkát már a

váltás jegyében szeretném végezni, és
több félmaratonin és legalább egy ma-
ratonin újra elindulni.
– Mi lesz a tízezerrel, no meg a  há-
romezer akadállyal? Ez utóbbi ne-
ked is egy picit a szíved csücske, és

itt lehetnének sanszaid akár a fel-
nõttek között is.

– Az elõbbinek búcsút intek, de az
utóbbit továbbra is komolyan ve-
szem, hozzám is nõtt ez a verseny-
szám az elmúlt évek alatt, ebben na-
gyon kíváncsi vagyok: mi rejlik még
bennem.

Zsigmond Árpádot, a rekreációs
céllal általában szép természeti kör-
nyezetben rendszeresen sokat futó,
ezáltal példát mutató fõorvost külö-
nösebb nagy célok nem vezérlik, de
szépen fölküzdötte magát a maratoni
táv kényelmes bõven az ötórán belüli
teljesítésére. Évente legalább egyszer,
mindamellett, hogy résztvevõje a ne-
ves hazai, tömegeket megmozgató
versenyeknek, vállalkozik erre. Most
Firenzében a harmadik maratoniját
abszolválta, egyfajta kárpótlásaként
annak, hogy lemaradt önhibáján kívü-
li okokból az idei jubileumi Athén-
msaratonról, amire nagyon készült,
de a túljelentkezés miatt már nem ka-
pott rajtengedélyt. A fõorvos bízik
benne, hogy a Kadarka Futóklub jó-
voltából lesz még része abban, hogy a
világ legendás futóhelyszíneinek vala-
melyikén elindulhasson a közeljövõ-
ben. B. Gy.



Babits Mihály mûvelõdési ház 

Értesítjük tisztelt látogatóinkat, hogy
DECEMBER 20-TÓL az intézmény ki-
költöztetése miatt a mûvelõdési ház
ZÁRVA TART a közönség számára.

Mûvészetek Háza

DECEMBER 21-ÉN, kedden 19 órakor
MADRIGÁL-KARÁCSONY

SZEKSZÁRD 2010
a Szekszárdi Madrigálkórus 
karácsonyi hangversenye 
Karnagy: Jobbágy Valér

Mûsoron: Cipriano de Rore: Jubilate
Deo. Cristóbal Morales: Missa Quem
dicunt homines, Kyrie, Gloria. Hans
Leo Hassler: Alleluia – Laudem dicite
Deo nostro. Francisco Guerrero:
Beata Dei genitrix, Maria. Michael
Praetorius: Meine Seel’ erhebt den
Herren. Tomás Luis de Victoria: Quem
vidistis, Pastores?. Michael
Praetorius: Ingressus Angelus ad Ma-
riam dixit. Liszt Ferenc: Ave Maria.
Francis Poulenc:Hodie Christus natus
est. Orbán György: Nobis natus.
Michael Praetorius: Veni Sancte
Spiritus: Haleluiah, Komm heiliger
Geist

Belépõjegy: 1000
Ft. „ZeneBarát”-bér-
lettel: 500 Ft.

2011. JANUÁR 1-JÉN,
szombaton 16 órakor
Újévi koncert a Hot
Jazz Banddel. Belé-
põjegy: Elõvételben:
2000 Ft, „Zene-
Barát”-bérlettel: 1200
Ft. Elõadás elõtt:
2500 Ft.

MOZI

NAGYTEREM

DECEMBER 16–22-IG
15.30 17.00 és 20.00
Megaagy, színes,
szinkronizált, amerikai
animációs film. 

DECEMBER 23–29-IG
15.30 és 17.30, de-
cember 24. péntek:
15.00 Narnia Króni-
kái: A Hajnalvándor útja, színes, szink-
ronizált, amerikai családi film. 20.00
Ilyen az élet, színes szinkronizált ameri-
kai vígjáték (12).

DECEMBER 30. – JANUÁR 5.
15.30, 17.30 Bérgyilkosék, színes,
szinkronizált, amerikai akciófilm (12). 

20.00 Social Network – A Közösségi
Háló színes, feliratos, amerikai film (12).

ART TEREM

DECEMBER 16–22-IG
19.00 Harry Potter és a Halál ereklyéi
1. rész Szinkronizált, angol–amerikai
kalandfilm (12). 

DECEMBER 23–29-IG
15.30 Ilyen az élet, színes, szinkronizált,
amerikai vígjáték (12). 17.00 Presszó 10
év, színes magyar játékfilm (12). 19.00
Szerelemrõl és más démonokról, szí-
nes, feliratos, kolumbiai film (12).

DECEMBER 30. – JANUÁR 5.
17.00 Sporthorgászat, színes, feliratos,
román film (12). 19.00 Ördög, színes,
feliratos, amerikai, misztikus film (16).
DECEMBER 31-ÉN A MOZI ZÁRVA TART.

Minden kedves látogatónknak nagyon
szép, békés karácsonyt és boldog új
évet kívánunk!

SZÍNEK ÉS FORMÁK címmel Kemp Zsu-
zsa festményeibõl
és kerámiáiból
nyílt jótékony célú
kiállítás és vásár a
Magyarországi
Német Színház
( S z e k s z á r d ,
Garay tér 4. –
(www.dbu.hu)
elõterében. A kiál-
lítás megtekinthe-
tõ a színház nyitvatartási idejében. A
kulcs a mûvészbejáró portáján elkérhetõ.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Magyarság, hit, kultúra
Gyönyörû népdalok, megindító beszélgetés a Léleképítõn

Jövõre a Garay János Gimnázium dísz-
termében várja a Léleképítõ az érdeklõ-
dõket, mivel a Babits Mihály mûvelõdé-
si ház belsõ tereit átalakítják. A népsze-
rû összejövetel házigazdája, dr. Tóth Csa-
ba Attila köszöntõjében arra is felhívta a
figyelmet, hogy a Trianon Kutatóinté-
zet kiadásában megjelenõ Trianoni
Szemle legfrissebb számában szerepel-
nek a szekszárdi belvárosi katolikus
templom freskói is, amelyek az elcsatolt
országrészeken maradt nagyváradi, kas-
sai, gyulafehérvári és pozsonyi székes-
egyházat ábrázolják. A felvezetõ után
Szvorák Katalin Liszt- és alternatív Kos-
suth-díjas népdalénekesé lett a színpad,
aki a népdalok, karácsonyi énekek után
megosztotta a közönséggel gondolatait.
Úgy érzi, népdalaink olyan nemzeti kin-
csek, melyekre mindig hallgatni kell, s
olyan lámpások, amelyekre figyelni ér-
demes. A népdal eszköz arra, hogy bár-
mely munkát feloldjunk kezünkben. Õ
maga úgy látja, mindazt, ami neki fontos,
dalba tudja foglalni, az énekeken keresz-
tül tudja átadni. A mai értékvesztõ világ-
ban szükséges újraéleszteni a több év-
százados hagyományt. Magyarságával
kapcsolatban a közönséggel megosztot-

ta azt az élményét, mikor nemrég hatá-
ron túli diákokkal találkozott, s arról be-
szélgettek, mit jelent számukra, hogy
anyaországon kívüli magyarok. Hogy az
õ számára mit jelent a Himnusz, nem
volt könnyû szavakba öntenie: érzelmi
többletet kap általa, s éneklésével átéli a
mindennapos magyarságért történõ
küzdelmet, a felvidéki magyar sorsot, a
másodrendû polgárságot. A médiáról
szólva rámutatott, a televízió elvonja a lé-
nyeges dolgokról és egymásról is a fi-
gyelmünket. ,,Aki gyorsan, mesterséges

úton lesz sztár,
gyorsan el is tûnik.
Jómagam a kis lé-
pések híve va-
gyok” – mondta
napjaink sztárkre-
áló mûsorai kap-
csán a mûvésznõ,
hozzátéve, hogy az
énekes pályához
szerencse és jóko-
ra alázat is kell.
Munkájáról el-
mondta, nemrég
agyvérzéses bete-
gek ének általi gyó-

gyításában vehetett részt, s nem is hitte
volna, hogy a dúdolás mennyire javít az
agyi katasztrófát átélt emberek állapo-
tán. Itt Szekszárdon gyimesi keservessel
(Add Isten azt a napot…) indította mûso-
rát: s mint azt kifejtette, amikor az el-
hunyt elhagyja a földi életet és kísérik, va-
lami különleges hangulat járja át a mene-
tet ezen – talán legszebb gyimesi ma-
gyar – ének segédletével. A mûvésznõ
szépen csengõ hangján egy máriapócsi
karácsonyi köszöntõvel búcsúzott a
megjelentektõl. Gyimóthy Levente

A belvárosi 
templom freskói a 
Trianoni Szemlében
Elhallgatott tények, soha nem publi-
kált információk is napvilágot láthat-
nak a Trianoni Szemle címû folyóirat
jóvoltából, amely tavaly indult útjára. A
szerkesztõk olyan történelmi-politikai
összefüggéseket tesznek világossá,
amelyek által megérthetjük hazánk
1920-ban történt megcsonkításának
hátterét, és annak a magyarságra, mint
nemzetre azóta is ható következmé-
nyeit. A most megjelent decemberi
számban fotókkal illusztrált írást olvas-
hatunk a szekszárdi belvárosi katoli-
kus templomról is. Az 1925-ben le-
égett templomtorony felújítása kap-
csán ugyanis az épület belsejében is
károk keletkeztek. A közadakozásból
megkezdett felújítás során a megron-
gálódott mennyezeti freskókat kijaví-
tották, illetve újként megfestették a tri-
anoni határokon túlra szakadt négy vá-
ros: Kassa, Pozsony, Nagyvárad és Gyu-
lafehérvár székesegyházainak képét is
az arkangyal oltalmába ajánlva. A szem-
le Szekszárdon beszerezhetõ dr. Tóth
Csaba Attilánál (tel.: 30/931-9428, 
e-mail: viktoria@tolna.net), valamint a
belvárosi templom sekrestyéjében.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Január 18. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

JEGYZÕ

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

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER
Január 18. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda, 
II. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Decemberben nincs fogadóóra.

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 szak-
középiskola Szekszárd, Kadarka u.
25–27.

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
KÉPVISELÕ
VI. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ 
KÉPVISELÕ
VII. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER 
KÉPVISELÕ
VIII. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS KÉPVISELÕ
IX. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 

A 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
16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: a 20/215-1023 telefonon
(17–19 óráig)
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.

Fotókiállítás

A Tolna Megyei Önkormányzat Balas-
sa János Kórháza és a Gemenc Termé-
szetvédelmi és Sportegyesület Fotó-
klubja a dunaújvárosi Mezõföld Ter-
mészetfotóklub „Mi világunk 2009”
címû anyagából rendezett kiállítást de-
cember 17-én a kórház fõigazgatóságá-
nak folyosóján. A kiállítást dr. Streit Bé-
la ny. osztályvezetõ fõorvos, természet-
fotós ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. A kiállítás február közepé-
ig tekinthetõ meg. Megközelíthetõ a
kórház Wesselényi utcai portája felõl.

Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus 

Társaskör programjai
Szeretettel meghívjuk Önt és családtagja-
it DECEMBER 19-ÉN, VASÁRNAP délután
3 órára a SZENT ISTVÁN HÁZBA (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69–71.) a társaskör KA-
RÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉRE. Szeretettel
várjuk gyermekeivel, unokáival!

DECEMBER 27-ÉN, HÉTFÕN, Szent Já-
nos apostol ünnepén este 6 órakor a
Szent István Házban tartandó BOR-
SZENTELÉSRE és az azt követõ bálra
várjuk. A szentelés után vacsora köz-
ben meg is kóstoljuk a bort. Mindezt
1000 Ft-ért kínáljuk mindenkinek a be-
lépõvel együtt. Akinek házastársa van,
szíveskedjék vele együtt jönni. Kérjük,
hogy akik szeretnének részt venni a
vacsorán, szíveskedjenek mielõbb je-
lezni, de legkésõbb december 23-ig a
társaskör fogadóóráján (december
21.) vagy telefonon Horváth Editnél:
313-175, 06/20-524-6820.

Január 1-jén délután 3 órakor kö-
szöntsük együtt pezsgõvel az új esz-
tendõt! Várjuk a Szent István Házban.

A Jövõ Nemzedékért Alapítvány immár 8. alkalommal adott át szociális jutta-
tást 15 diáknak, egyenként 15 ezer forintot. A korábbi években tízen kaphat-
tak karácsony elõtt egy kis segítséget, de az 1%-os befizetéseknek köszönhetõ-
en idén több diák részesülhetett támogatásban. Az egykori diák, dr. Ótós Mik-
lós fõorvos által létrehozott, a Garay János Gimnáziumot támogató alapít-
vány ezenkívül ballagáskor ad jutalmat a legjobban tanuló fiataloknak és a
diákok által legmagasabban értékelt pedagógusnak.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00,
20.00, 21.00 és 23.00 órakor

jelentkezik Szekszárd város és
a megye legfrissebb híreivel.

Kiegészítés
Lapunk legutóbbi számában tudósítot-
tunk a szegedi Baka István országos
versmondóversenyrõl. A cikket kiegé-
szítjük a középiskolás kategória 3. he-
lyezettjének nevével: Balogh Márton
István, az I. Béla gimnázium tanulója.
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Vegyesbolt Otthon u. 17.
Mini ABC Dr. Hirling Á. u. 6.
Kadarka ABC Kadarka utca
Gyógyír Flórián utca
Egészségtár Vasvári Pál u. 1.
Palackozott italok boltja 

Béri B. Á. 125.
Privát ABC Béri B. Á. u.
Mixi minidiszkont 

Csatári üzletház
Fornetti Csatári üzletház
Fornetti Lefedett patak
Pannon Ízvarázs

Tartsay u., Széchenyi u., 
Paks, Dózsa Gy. u.

Tom Market Béri B. Á. u.
Lángosos A piactéren
Zöldbeszerzés Széchenyi utca
Natúr Pont Gyógynövény 

Dr. Szentgáli u.

Hegedûs Zöldséges
A piactéren

Zöldség-gyümölcs
Árok u. 1.

Sarki Zöldség-gyümölcs 
Kadarka u.

Loczi Food Kft.
Tinódi u., Arany J. u.

Zöldség-gyümölcs
A földhivatalnál és a fasoron

Zöldségesek


	20110112175617.pdf
	20110112175634.pdf
	20110112175653.pdf
	20110112175713.pdf
	20110112175733.pdf
	20110112175749.pdf
	20110112175808.pdf
	20110112175829.pdf
	20110112175846.pdf
	20110112175905.pdf
	20110112175924.pdf
	20110112175942.pdf
	20110112180002.pdf
	20110112180021.pdf
	20110112180039.pdf
	20110112180102.pdf

