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A Garay János Általános Iskola kórusa,
a Babits Mihály Általános Iskola ének-
kara és furulyaegyüttese, valamint a
Szent József Katolikus Általános Isko-
la diákjai várták kedves adventi mû-
sorral azokat a városlakókat, akik ott
tudtak lenni a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház által szervezett Szekszárdi Ka-
rácsonyváró színes programsorozatá-
nak megnyitóján a Garay téren de-
cember 1-jén délután 5 órakor. Az ön-

kormányzat nevében Csillagné Szán-
thó Polixéna, a humánbizottság elnö-
ke szólt az egybegyûltekhez: 

– Mivel a gyerekek is készültek erre
az alkalomra, én is hoztam egy verset,
s mivel nem tudom olyan tehetsége-
sen elõadni, mint õk, puskázni fogok
– mondta, majd felolvasta Juhász Gyu-
la: Karácsony felé címû versét. Ennek
jól ismert, szép gondolataival nyitotta
meg a karácsonyvárót: „...A kis Jézus-

ka itt van a közelben / Legyünk hát
jobbak, s higgyünk rendületlen / S ne
csak így decemberben…”

Végezetül minden városlakónak bol-
dog készülõdést, boldog karácsonyvá-
rást kívánt: „Béküljünk ki egymással,
béküljünk meg önmagunkkal és a vi-
lággal, teremtsünk rendet magunkban
és magunk körül, hogy tiszta szívbõl, s
ne csak megszokásból kívánhassunk
egymásnak boldog ünnepet.” csi

Jégre fel!
Ötödik alkalommal nyitja meg kapu-
it december 3-án, szombaton délelõtt
a szekszárdi mûjégpálya, amelyen
ezen a napon ingyenesen korizha-
tunk. A Szekszárdi Víz- és Csatorna-
mû Kft. által üzemeltetett jégpálya a
megye egyetlen fedett létesítménye.
Népszerûségét jól mutatja, hogy ta-
valy mintegy 15 ezer látogatója volt –
mondta el csütörtöki, helyszíni saj-
tótájékoztatóján Horváth István. A
polgármester hangsúlyozta: szándé-
kuk továbbra is az, hogy minél töb-
ben ismerkedjenek meg a korcsolyá-
zással, ezért a helyi óvodások és isko-
lások szervezett formában idén is in-
gyenesen látogathatják délelõttön-
ként a koripályát. Horváth István sze-
rint örömteli, hogy a jégkorongsport

is egyre több barátot szerez magának
a városban, a tavalyi bajnokságban
közel nyolcvanan léptek jégre. A mû-
jégpálya idén is változatlan jegy-

árakkal várja látogatóit. A nyitva tar-
tásról, a belépõ- és a kölcsönzési dí-
jakról a www.jegpalya-szekszard.eu
oldalon olvashatnak.

A téren egész karácsonyig ünnepi programok várják a városlakókat

Horváth István polgármester sajtótájékoztatója a mûjégpályán

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen..”

Megnyílt a karácsonyváró a Garay téren
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen...”

Megnyílt a karácsonyváró a Garay téren
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Lakossági
hulladékudvar nyílt

Szekszárdon, a
Damjanich utcában

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügy-
feleit, hogy  2011. november 23-án
megnyitotta Szekszárdon, a Damjanich
utcában a lakossági hulladékudvart,
hozzájárulva ezzel a még tisztább és él-
hetőbb környezet kialakításához. 

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

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az épí-
tési törmeléket csak abban az esetben
áll módunkban térítésmentesen átvenni,
ha az elkülönítetten válogatva (tégla,
cserép, beton, kő, föld...) kerül beszállí-
tásra. 

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

NYITVA TARTÁS: HÉTFÕN: ZÁRVA.
KEDD, PÉNTEK: 10.00–17.00

SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
8.00–14.00. SZOMBAT:

8.00–12.00

A hulladékudvarral kapcsolatos
bármilyen jellegû kérdésével for-

duljon bizalommal cégünk ügyfél-
szolgálatához az alábbi

elérhetõségeken:
ALISCA TERRA REGIONÁLIS 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
Szekszárd, Epreskert u. 9. 

Tel.: 74/528-850, fax: 74/528-851
e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

Házhoz megy a szelektív gyűjtés

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

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

A papírhulladékot kötegelve kérjük ki-
helyezni a kukaedény mellé. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üveg-

hulladékot – a balesetek elkerülése ér-
dekében – továbbra is a szelektív gyűj-
tőszigeteken kell elhelyezni. 

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

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

Reméljük, hogy az eddiginél kényel-
mesebb megoldásnak köszönhetően
egyre többen kezdenek majd szelektí-
ven gyűjteni. Hiszen a cél közös: a lehe-

tő legkevesebb hulladékot hagyjuk hát-
ra utódainknak. Ezt pedig úgy tudjuk el-
érni, ha a szemétnek tekintett anyagok-
ból a mai tudásunk szerint a lehető leg-
több hulladékfajtát a lehető legnagyobb
mennyiségben adjuk át az újrahasznosí-
tóknak. 

A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtésbe bevont utcák jegyzékét
cikkünk alatt találhatják.

A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtésbe bevont utcák jegyzéke
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Hatéves álmunk vált valóra az új

tornaszobával – mondta a csütör-

töki átadó ünnepségen Radváné

Jegyernik Zsuzsanna, a Gyermek-

lánc Óvoda vezetője.

A Perczel utcai épület egyik helyisé-
gének megnagyobbításával létrejött
közel 70 négyzetméteres terem mul-
tifunkcionális térként „üzemel” majd
a jövõben, hiszen a testnevelõ foglal-
kozások mellett az óvodai ünnepsé-
geknek is helyet adhat. Az átadón
Horváth István polgármester örömé-
nek adott hangot, hogy a kivitelezõ
Adri-Épker Kft. jó minõségben és ha-
táridõre készült el a munkával, majd
hangsúlyozta: kis lépésekkel ugyan,

de minden városi intézményben vé-
geznek – zömében pályázatok segí-
tette – felújítási, energetikai korsze-
rûsítési munkálatokat.

A Perczel utcai óvoda tornaszobá-
ja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
támogatásával, bruttó 10,5 millió fo-
rintból valósult meg. A szoba sport-
padlóját és felszereléseit az óvoda
szülõi közössége által két évtizede
létrehozott Gyermekeinkért Alapít-
vány finanszírozta mintegy fél mil-
lió forint értékben.

Hatéves álom vált valóra
Tornaszobával bõvült a Gyermeklánc Óvoda

Az új Alaptörvény és az önkormányzati
törvény rendelkezései szerint 2012. ja-
nuár elsejével változik a megyei önkor-
mányzatok feladatköre: az általuk fenn-
tartott intézményeket az állam veszi át,
a megyei önkormányzatok feladata pe-
dig a területfejlesztés irányítása lesz.
Mindezekrõl, s az elkövetkezõ változá-
sok várható hatásairól kérdeztük dr. Pus-
kás Imrét, a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének elnökét.

Az elnök közölte, hogy a megyében
12 intézményt és 3500 közalkalmazot-
tat érint a hamarosan bekövetkezõ át-
alakítás. A Tolna Megyei Önkormány-
zat intézményeiben nem ez az elsõ át-
szervezés: korábban több mint 30 in-
tézményt tartott fenn az önkormány-
zat, amelyek közül többet összevontak. 

Január elsejétõl az önkormányzat ál-
tal fenntartott összes intézmény az ál-
lam fenntartásában kerül.

– A korábbi átalakítás, azaz az intéz-
mények összevonása pénzügyi szem-
pontból és szakmailag is megalapozott
döntés volt, az évek pedig igazolták,
hogy jól határozott a közgyûlés, ami-
kor az integráció mellett döntött. 

Az elnök elmondta, hogy 2007 és
2010 között a központi költségvetés-
bõl kevesebb támogatást kaptak az ön-
kormányzatok, így csökkent a bevéte-
lük, a feladatok viszont megmaradtak,
sõt egyre több lett belõlük, ám az ellá-
tásukhoz szükséges finanszírozás el-
maradt. Az állami támogatás csökken-

tésével az intézmények által végzett fel-
adatok megfelelõ szintû ellátása került
veszélybe. A hiányzó forrást csak hitel-
felvétellel és kényszerû kötvénykibo-
csátással tudta pótolni az önkormány-
zat, hiszen a költségcsökkentõ intéz-
kedések mindegyikét megtette már.

– A januártól életbe lépõ változás után,
amely szerint az intézmények közvetle-
nül az állam fenntartásába kerülnek, az
intézmények továbbra is a megszokott
minõségben látják majd el feladataikat –
hangsúlyozta dr. Puskás Imre. 

Fontos kérdés még, hogy mi lesz a
megyei önkormányzat hivatalában dol-
gozó köztisztviselõkkel, akik eddig a
fent említett intézmények munkáját
koordinálták, segítették. 

– Jelenlegi létszámunk hatvan fõ. A
dolgozók többsége, elsõsorban az in-
tézményekkel foglalkozók feltehetõen
átkerülnek a kormányhivatalhoz, ám
az átvétel nem automatikusan törté-
nik, hanem a kormányhivatal vezetõjé-
nek mérlegelése alapján.

A megyei önkormányzat dolgozói
létszáma becslésem szerint nem lesz
több húsznál. Olyan munkatársak ma-
radnak itt, akiknek a végzettsége jól
hasznosítható a területfejlesztés terén,
akik jól ismerik például a fejlesztési
programokat. A mi feladatkörünk igen
szerteágazó lesz. Hozzánk tartoznak
majd a fejlesztéspolitikai, területfejlesz-
tési feladatok, továbbá ezek finanszíro-
zása. Fontosnak tartom – egyebek mel-
lett – az idegenforgalom fejlesztését, a
szálláshelyek növelését. Az utóbbiak –
az adottságok okán – Tolna megye
erõsségei, ugyanakkor a jelenlegi hely-
zet tükrében a térség gyengeségei is.

Ami a megye ingatlanjait illeti, az el-
nök a törvényre utalva úgy fogalma-
zott, hogy ez külön megállapodás kér-
déskörébe tartozik. A jelenlegi iroda-
épületükben biztosan kapnak haszná-
lati jogot.

– A vagyonkatalógus már elkészült.
Nem tudni, hogy mi lesz a sorsa a szek-
szárdi – volt – laktanyaterületnek vagy a
balatoni üdülõnek. Viszont nagyon sze-
retnénk tulajdonunkban tartani a most
felújított Vármegyeházát.   

V. H. M.

A megye a területfejlesztés gazdája lesz

Dr. Puskás Imre

Közmeghallgatás
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2011.
december 15. napján (csütörtökön) 17 órától
tartja 2011. évi közmeghallgatását. 
TÉMÁK: • Szekszárd város vízellátása, csator-

názása, vízelvezetése.
• Szekszárd város hulladékgazdálkodási

rendszere 
A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hi-
vatal konferenciaterem (Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése minden érdeklõdõ állampolgárt tisz-
telettel vár.

Kifizetik a
vasutasokat

A Kormány kifizeti a MÁV Car-
go eladásából a vasutasoknak
járó privatizációs bevételt – er-
rõl írt alá nyilatkozatot Orbán
Viktor miniszterelnök és
Gaskó István, a Vasúti Dolgo-
zók Szabad Szakszervezete
(VDSZSZ) elnöke szerdán, Bu-
dapesten a MÁV-Gépészet ko-
csijavító mûhelyében.

Magyar ízek vására

Mintegy 15 ezren látogattak ki a Mille-
nárison másodszor megrendezett Kéz-
mûves Magyar Ízek Vásárára novem-
ber 18–20. között. A rendezvényen le-
adott szavazatok alapján november-
ben a látogatók kedvenc termelõje
Mircz Nárcisz sajtmester lett. Második-
nak Sáfrány László füstöltpisztráng-ké-
szítõt, harmadik helyezettnek az erdé-
lyi Gáll Erzsébet szörp- és lekvárkészí-
tõt választották. 

A hazai és határon túli termelõk leg-
különlegesebb mézeit, lekvárjait, hús-
készítményeit, sajtjait és édességeit
kóstolhatták és vásárolhatták meg az
érdeklõdõk az ízmustrán. Évente mint-
egy 550 milliárd forintot költenek a
fogyasztók azokra a termékkategóri-
ákra, amelyek a Kézmûves Magyar
Ízek Vásárának is a palettájába tartoz-
nak – hangzott el a megnyitón. 

A vásár azért különleges, mert itt
minden terméket személyesen az elõ-
állítótól lehet megvásárolni, ezáltal
sokkal személyesebb, mint egy nagy-
áruház, ahol csak a polcról emeljük le
az élelmiszert. 

Az októberben megnyílt Kézmûves
Magyar Ízek Márkaboltjában pedig
mintegy 100 belföldi és határon túli
magyar termelõ 800 terméke kapható,
10-12 tonnás folyamatos raktárkészlet-
tel, közöttük olyan különlegességek,
mint a faszenes, tufapincében érlelt
sajt, a vízibivaly szalámi vagy a fehér-
szarvasgombás sárgadinnyelekvár.
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Vakok vagyunk az elesettségre?
Látássérült kismamával és Angie nevû,
nõstény golden retriever vakvezetõ ku-
tyájával, egy bottal járó fiatal vak férfi-
vel, valamint egy kerekes székes férfi
bevonásával tesztelték a PTE Illyés
Gyula Kar szociális munka szakos hall-
gatói, mennyire segítõkészek Szek-
szárd lakói a fogyatékkal élõkkel szem-
ben. „Nem nagyon foglalkoznak az em-
berek egymással, ha egy látássérültet
vagy kerekes székes embert át kell se-
gíteni egy gyalogátkelõhelyen” – véle-
ményezte a helyzetet Kovács Emese,
III. évfolyamos szociális munka szakos
hallgató, aki úgy véli, még az egészsé-
gesekre sem fordítunk kellõ idõt. 

A csoportmunka tizenöt résztvevõ-
je a Tolna Megyei Önkormányzati Hi-
vatal elõtti gyalogátkelõhelyet és a Szé-
chenyi utcai Posta elõtti, szintén for-
galmas átkelõt választotta helyszínül.
A kísérletet november 24-én, délelõtt
10 órakor végezték Az egyik látássérült
alany megjelenítésére Horenka Erika
diplomás szociális munkást kérték fel,
aki nem mellesleg kismama, s vakveze-
tõ kutyával közlekedik. Dr. Varga Ist-
ván fõiskolai adjunktus a helyszínen
elmondta:  közösségi szociális munka
tantárgykörben végezték a hallgatók a
gyakorlatot, ahol a szûkebb vagy tá-
gabb környezetet szeretnék érzékenyí-
teni. Kovács Emesétõl a projektmunka

végén megtudtuk: 15-20 perc alatt a
zebránál 35 emberbõl hatan segítet-
tek, négyen idõs emberek, ketten pe-
dig 30-35 év körüliek voltak, ami azt jel-
zi, a 30 éven aluliak segítõkészsége si-
ralmas szinten áll. Ezek után egy fiatal
látássérült férfi, Baros Viktor alakította
az átkelõ személy szerepét: neki 15 em-
berbõl senki nem segített, ez még döb-

benetesebb tapasztalatként hatott.
Amikor a férfi kutyával együtt próbált
átkelni, akkor viszont ketten már se-
gédkeztek. A hallgatók szerint pozitív
csalódás volt viszont az autósok elõzé-
kenysége. A kerekes székes szituáció-
ban, amelyet Utasi Balázs alakított,
szintén hasonló számarányokról beszél-
hetünk. Gyimóthy Levente

Szociális munkások tesztelték a járókelõk segítõkészségét

Nem feltett kézzel
futunk ki a pályára

Gyõri Enikõ, EU-ügyekért felelõs állam-
titkár exkluzív interjút adott az Európa-
politikai kormányzati honlapnak az Eu-
rópai Unió 2014 és 2020 közötti idõszak-
ra szóló pénzügyi keretérõl. A Külügymi-
nisztérium államtitkára beszél arról,
hogy milyen tagállami érdekcsoportok
küzdenek egymással a költségvetés ügyé-
ben. Az interjúból megtudható, hogy
Magyarország mely országok érvelésével
ért egyet, és mit tesz azért, hogy az euró-
milliárdok szétosztása során ne kerüljön
a vesztesek közé. Gyõri Enikõ elmond-
ja, hogy az Európai Bizottság mely javas-
latain szeretne változtatni Magyarország
a következõ hónapok tárgyalásai során.
Az interjú elérhetõ az alábbi linken:
http://eu.kormany.hu/gyori-nem-feltett-
kezzel-futunk-ki-a-palyara.
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Tájékoztatjuk a Szekszárdi Szennyvíz-
csatorna-építõ Víziközmû Társulat tag-
jait, hogy az alábbi utcákban üzemké-
pes az elkészült csatorna, így ezeken a
területeken van lehetõség a házi bekö-
tések, csatlakozások elkészítésére:

Szõlõhegyi öblözet (Szõlõhegy u.,
Muskátli u., Zengõ, u., Venyige u., Szé-
rû u., Harang u., Hollós L. u.);

Sárköz u.-i öblözet (Sárköz u., Csap

u., Kerámia u., Csobolyó u., Kalász u.,
Kacor u., Hébér u.);

Felsõvárosi öblözet (Kisbödõ-hegy
u., Séd-köz, Bálint-köz, Babits u., Bocs-
kai u. felsõ szakasza);

Belvárosi öblözet (Béketelep, Dûlõ
u., Tavasz u., Tormay B. u.). Kérjük a ta-
gokat, hogy a bekötéssel kapcsolatos
észrevételeiket, igényüket a szolgáltató
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.-nél

jelezzék (Szekszárd, Epreskert u. 9., tel.:
74/529-050 vagy 74/529-260).

Felhívjuk a figyelmet, hogy amíg a
Vízmû Kft. munkatársai nem tekintet-
ték meg a csatlakozást, addig az árkot
ne temessék be! Az idõközben üzem-
képessé váló csatornaszakaszokról fo-
lyamatosan tájékozatjuk a tagokat.

Szekszárdi Szennyvízcsatorna-
építõ Víziközmû Társulat

Elkészült a Nemzeti 
Felzárkózási 

Stratégia
Elfogadta a kormány a Nemzeti Fel-
zárkózási Stratégiát, amely a 2011–
2020-as idõszakra vonatkozó terve-
ket tartalmazza, a 2012–2014 közöt-
ti idõszakra pedig a végrehajtási in-
tézkedési tervet is közli – ismertette
Giró-Szász András kormányszóvivõ
és Balog Zoltán társadalmi felzárkó-
zásért felelõs államtitkár. Amint el-
hangzott, az elmúlt tíz évben 120 mil-
liárd forintot költöttek az elõzõ kor-
mányok felzárkóztatási programok-
ra, de a vizsgálatok szerint ebbõl
mindössze 10 milliárd forint jutott el
az érintettekhez. A stratégia négy fõ
pont köré épül: aktivizál, tehát a je-
lenleg inaktív embereket megpró-
bálja visszavezetni az aktívak közé,
alkalmazni kívánja a teljesítményel-
vûséget, tehát állami támogatások
nyújtása esetén a támogatottól is el-
várja, hogy eredményt érjen el. Balog
Zoltán kiemelte: nem csak a cigány-
ságot érinti a szegénység, de õket kü-
lönösen, ezért a cél az, hogy minden,
a mélyszegénységbõl kiutat mutató
programban részt tudjanak venni a
romák. A szegénység nem csak ro-
maügy, hanem mindenkit érint –
húzta alá.

Felhívás a víziközmû társulat tagjai részére!



Néha megfeledkezünk apáink, nagy-
apáink tanításáról, hogy „legszebb
ajándék a könyv”. S nemcsak a leg-
szebb, hanem a legértékesebb is. Örök-
érvényû, amely nem csak szórakoztat,
de tanít, nevel. Nincs olyan ember, aki
ne örülne egy jó könyvnek, amely –
ahogy mondani szokták – a legjobb ba-
rát. Advent idején, ne feledjük, min-
denki számára hasznos és kedves aján-
dék egy jó könyv. A Babits Kiadó kará-
csonyi ajánlataival Porkoláb Tibor ke-
reskedelmi vezetõ segít nekünk a vá-
lasztásban.

– Milyen könyvújdonságokkal vár-
ják a megrendelõket a karácsony
elõtti ajándékozási idõszakban?

– A Révai Új Lexikona – 19 kötet-
ben –, melynek elnevezése és külsõ
megjelenése is a hazai lexikonkiadás
máig legnagyobb alkotását, a Révai
Nagy Lexikonát idézi, Magyarország
20. századi történelmének kiemelke-
dõen gazdag ismeret- és adattára. Nem-
csak a nemzetközi mérce szerint jelen-
tõs hazai értékeket mutatja fel, hanem
a magyarság országos vagy helyi jelen-
tõségû, emlékezetre méltó tényeit, sze-
replõit, jelenségeit is.  
– Mit ajánlanak a történelmi köny-
vek kedvelõinek?

– Azoknak Asztalos Miklós: II. Rákóczi
Ferenc és kora címû szép kivitelezésû
könyvét javaslom. A polgári történetírás
egyik meghatározó alakjának, Asztalos

Miklósnak Rákóczi-monográfiája erede-
ti kiadásban, 1934-ben jelent meg, me-
lyet hasonmás kiadásban adunk ki. 
– A Babits Kiadó híres arról, hogy
szívesen vállalja fel Tolna megyei,
szekszárdi írók, költõk könyvei-
nek kiadását. Ezek közül mit kínál-
na most?

– Szenczi László: Hulló szikrák címû
könyve nagy siker. Cseri Kálmán refor-
mátus lelkész szavaival ajánljuk: „Ko-
rabeli dokumentumok, életformáló ol-
vasmányokból vett találó idézetek, a

szerzõ színes stílusa, õszinte, alázatos
lelkülete, de legfõképpen a megváltó
Krisztus iránti szeretete és embertár-
sai iránt érzett felelõssége teszi igazán
értékessé ezt a könyvet. Valóban olyan
szikrák ezek a beszámolók, amelyek
lángra lobbanthatnak sok szívet.”  Tol-
na megyei, illetve szekszárdi szerzõk
közül ajánlom még Bayer Béla: A vajú-
dás gyönyöre címû verseskötetét, Var-
ga S. József öt részbõl álló életmûsoro-
zatát, Ékes László: Apám kenyere címû
könyvét, Szabadi Mihály: Az én jussom
és az Iskoláim címû két kötetét együtt.
Szintén szekszárdi szerzõk által került

kiadásra az Egy szenvedély margójára
címû CD. A lemez Pilinszky János szü-
letésének 90., halálának 30. évforduló-
ja alkalmából jelent meg. Húsz vers
hangzik el Kovács Gábor és Orbán
György elõadásában.
– S hogy a gyerekek se maradjanak
ki?

– Kedvezményes mesekönyvcsoma-
got ajánlunk, amelyben a Nagyapó 100
tréfája, Az én falum és a Grimm-mesék
található.
– Az 1989-ben alakult Babits Kiadó
nemcsak könyvek kiadásával-for-
galmazásával foglalkozik…

– Szép érméket is forgalmazunk,
melyeket családi eseményekre lehet
rendelni. Az érmekbe a megrendelõ
kívánsága szerinti szöveget gravíroz-
tatunk. (X)
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Bormúzeum a Fürdõház utcában
A turisták szélesebb spektrumú kíná-
latban részesüljenek, s ne csak a bor-
kóstolás, hanem a kultúra is megjelen-
jen, ha ellátogatnak egy pincébe – kö-
szöntötte Hefner Gábor vállalkozó a
Fürdõház utcában található, histori-
záló stílusú bormúzeum felújítási és át-
alakítási projektjének ismertetésekor a
megjelenteket november 26-án. A külön-
leges, törökös stílusú épületet 1850-ben
Schubert János borbély és seborvos
építtette, s gõzfürdõként, kaszinóként
is hasznosították. A most uniós támo-
gatással felújított épületben 20-30-50
fõs csoportokat fogadnának borkósto-
lásra, s a különleges bormúzeum be-

mutatása mellett tanfolyamok, interak-
tív borászati programok, konferenci-
ák, borversenyek rendezése is szere-
pel a tervek között, hogy elõsegítsék a
szekszárdiak és a városba látogató tu-
risták borral való ismerkedését. A mú-
zeum fölött két kiállítótermet alakítot-
tak ki, de az épület melletti pincéket is
egybenyitnák a nagyobb kóstolási tér
kialakítása érdekében. A megnyitón
Fusz György, a Szekszárdi Borvidék Bo-
rút Egyesület elnöke kiemelte, jó len-
ne, ha több ilyen pont is létrejönne a
Fürdõház és a Kadarka utcákban. Kõ-
vári László, a szekszárdi közgyûlés gaz-
dasági és pénzügyi bizottságának el-

nöke elmondta, a vá-
ros tervezi a Kadarka
utcai foghíjas terüle-
tek hasznosítását,
hogy Szekszárd e
pincékkel teli részét
bekapcsolják a turiz-
musba. A borászati
eszközök, ajándék-
tárgyak mellett a ház
két pincéjének kiál-
lítóterében Forrai
Ferenc borosüveg-
kompozíciói, régi 
felvételeken pedig
Szekszárd pincéi,
présházai is megte-
kinthetõk. (x)

Hefner Gábor tulajdonos (balról) 
kalauzolja a vendégeket

A Babits Kiadó újdonságai 
„Legszebb ajándék a könyv”

A könyvek az alábbi címen
vásárolhatók, illetve rendel-
hetõk meg:
Babits Kiadó Kft. 7100 Szekszárd,
Sport u. 10–13. Pf. 355.
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: 
74/529-389. Fax: 74/529-383.
E-mail: info@babitskiado.hu, 
web: www.babitskiado.hu.

Mikulás-futás
December 6-án 19.15-kor a
szekszárdi atlétikai centrum-
ban Mikulás-futás lesz, a 6-os
pályán. Aki kellõen kipiroso-
dott, ajándékot kap. Nagyon
várjuk a Mikulás- és krampusz-
jelmezben futókat!



Gombostűt is alig lehetne leejteni

a tankonyhában. Nyüzsögnek a höl-

gyek és az egyetlen férfi. Száll a

gőz, szállnak az illatok. Ki krémet

kever, ki (mézes)krémest kóstol, ki

pedig a sütőbe kukucskál. A serény

munka sem akadályoz senkit ab-

ban, hogy jól kipróbált praktikákat

osszon meg szomszédjával.

Úgy tudjuk, hogy az országban elõ-
ször Szekszárdon szerveztek (mégpe-
dig igen olcsón) több részbõl álló fõ-
zõtanfolyamot a lisztérzékenyeknek,
illetve akiknek a családtagjaik érintet-
tek. Persze, a témakörben az ország
számos helyen tartottak tájékoztató
elõadásokat, de ilyen gyakorlati kur-
zust tán még sehol. Bizonyára ennek,
és az egyre nagyobb számban jelentke-
zõ megbetegedésnek „köszönhetõ” a
nagy létszám. Amikor ott jártunk, már
harmadik alkalommal jött össze a csa-
pat a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tankonyhájában, amit a felszere-
lésekkel egyetemben ingyen biztosí-
tott számukra az iskola.

Mindenképpen felsorolandóak az is-
kola mellett mindazok, akik a tanfo-
lyam kitalálásában, megszervezésében
és támogatásában részt vettek: a Tolna
Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve (egészség-
fejlesztési osztály), Szekszárd Megyei
Jogú Város Humánszolgáltató Központ
Családsegítõ Szolgálata és a Liszt-
érzékenyek Érdekképviseletének Or-
szágos Egyesülete.

Mielõtt belekukkantanánk a faze-
kakba, bemutatjuk a kurzus két ötlet-

gazdáját. Lafferthon Marianne egész-
ségnevelõ dietetikust és Farkas
Gyuláné, aki sok-sok éven át háztartás-
tant oktatott az iskolában, egyszer ösz-
szefutottak, és beszélgetésük során el-
jutottak „a milyen jó lenne egy gyakor-
lati képzést tartani a lisztérzékenyek-
nek” gondolathoz. Máris a tettek me-
zejére léptek, s hamarosan elkezdõ-
dött az oktatás. A sok érdeklõdõ jelent-
kezõ láttán maguk is elámultak – 
persze örömmel.

– Hivatalos nevén a
gluteinérzékenységet
nehezen diagnosztizál-
ják. Ezt hallom minden-
kitõl. A lényeg, hogy az
érzékenyek nem fo-
gyaszthatnak búzafe-
hérjét, mert az kelle-
metlen tüneteket – has-
fájás, puffadás, hiánytü-
netek... – okoz. Ugyanis
szervezetük nem tudja
feldolgozni a gluteint,
úgymond elsimulnak a
bélbolyhok, romlik a
felszívódás és a lebon-
tás. Speciális lisztekkel
kell fõzniük, sütniük, s
ha így tesznek, tünet-
mentessé válnak – ma-
gyarázza Marianne.
Kis idõre egy hatalmas
tálca gyönyörûséges
mézes-krémes szakítja

meg beszélgetésünket. A sütit a tanfolya-
mosok is ehetik, õket lepte meg vele a
bajai Mester cég. Õk nem csupán süte-
ményekkel, hanem a különleges lisztek
gyártásával is foglalkoznak.

– Igaz, hogy ezek drágábbak, mint a
búzából készült lisztek, de nagyon aján-
lottak sütéshez, fõzéshez, panírozás-
hoz, de rántást, galuskát, mindent ezek-
bõl készítenek az „érintettek” – tudom
meg Nagyné Bagó Arankától, aki titok-
ban megmutatja a tej- és gluténmentes

csokitortát, amit majd kisorsolnak a
különbözõ korú tanítványok között. 

Aztán irány a sütõ. Nagy Gábor, a
cég mestercukrásza, a tanfolyam irá-
nyítója a csokoládés és fahéjas csigá-
kat ellenõrzi. Majd megmutatja a már
elkészült padlizsánkrémet és a speciá-
lis kenyeret. Eztán felszeli a gyümölcs-
kenyeret, aminek a közepén marcipán-
rúd díszeleg. Kóstolója pedig elismerõ-
en bólogat. 

– A fiam imádja a palacsintát, így he-
tente sütünk. Egyik alkalommal meg-
maradt négy-öt darab. Kitaláltam, hogy
készítek belõle lasagnét. A palacsinták
helyettesítették a tésztalapokat. Nagy
sikert arattam – meséli Cziráki Lász-
lóné, akinek  saját találmányú receptje
kézrõl kézre jár.

– De készítünk keksztekercset, s bár-
milyen süteményt az e célra használa-
tos lisztbõl – teszi hozzá.

– Bajainé Edit vagyok – mutatkozik
be a kedves hölgy, s elmondja, hogy lá-
nyával mindketten érzékenyek a búza-
fehérjére, úgyhogy náluk kizárólag a
lisztkülönlegességek forognak fenn.

– Ugyanolyan finomak ezek a süte-
mények, krémek, mint a „hétköznapi-
ak” – tudom meg Engertné Márkus
Teklától, akinél négy éve derítette ki a
rendellenességet háziorvosa. Odafigyel
az alapanyagokra, így abszolút tünet-
mentes. Igaz, külön fõz a férjének és
magának, de ez a kis „macera” megéri.

V. Horváth Mária
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Palacsintából lasagne
Telitalálat a lisztérzékenyek fõzõtanfolyama 

Oknyomozó újságíró a legkényesebb témákról

Tódor János a megyei könyvtárban
A társadalom alsó szintjén élõ emberek
élete Tódor János könyveinek témája.
Tódor a valódi okokat kutató újságíró.
Tanulmányai hitelességét a mindenna-
pi megfigyelések és tapasztalatok ad-
ják. Az író korábban fizikai dolgozó is
volt, és négy esztendeig Baracskán bör-
tönnevelõként tevékenykedett, majd
a Bokréta utcai Speciális Fiúnevelõ In-
tézet nevelõje volt Budapesten. Szoci-
ológiai munkái pontos leírások. Legin-
kább az egyes esetek kendõzetlen visz-

szaadása teszi érdekfeszítõvé könyveit.
Jelenleg a cigányok és a többségi társa-
dalom között kialakult tarthatatlan ál-
lapot megfogalmazása került látószö-
gébe. Errõl szól a Kritika címû folyó-
iratban megjelent sorozata, amely eb-
ben a témában igyekszik végére járni
a legbrutálisabb eseteknek is…

Tódor János az Illyés Gyula megyei
könyvtár vendége lesz december 8-án
17 óra 30-kor. A könyvtár szeretettel
vár mindenkit a találkozóra. G. J.

Csaknem hároméves csúcsponton 
a foglalkoztatottsági ráta

Folytatódott a foglalkoztatottak

számának dinamikus emelkedése

a 2011. augusztus-októberi idő-

szakban is. A 15–74 év közötti fog-

lalkoztatottak száma az előző idő-

szakihoz képest gyorsuló ütemben

nőtt (1,04%). 

A foglalkoztatottak száma e korcso-
portban 40 ezer fõvel emelkedett, az
egy évvel ezelõtti 3 millió 823 ezer-
rõl 3 millió 863 ezer fõre, így a fog-
lalkoztatási ráta 50,35 százalékra
nõtt. A 15–64 évesek körében a fog-
lalkoztatottak száma az egy évvel ez-
elõtti 3 millió 792 ezerrõl 3 millió
828 ezerre, 36 ezer fõvel bõvült, 56,6
százalékra emelve a foglalkoztatási rá-
tát. Ezzel csaknem hároméves csúcs-
pontra kerül a foglalkoztatottsági rá-
ta e korcsoportban. 

A KSH legfrissebb munkaerõ-pia-
ci statisztikája szerint a foglalkozta-
tás nemek szerinti alakulását tekint-
ve, a férfiak foglalkoztatási rátája az
elõzõ év azonos idõszakához képest
0,9 százalékponttal, 62,1 százalékra

nõtt, míg a nõk rátája az eddigi stag-
nálás után 0,2 százalékos növekedést
mutat (51,2%). 

A férfiak foglalkoztatási aránya to-
vábbra is jó, az úgynevezett legjobb
foglalkoztatási korúak esetében (25–
54) kiemelkedõen magas, 80,5 száza-
lékos a ráta értéke, a nõk ebben a
korcsoportban szintén jó teljesít-
ményt nyújtanak, 67,4 százalékos
foglalkoztatási rátájukkal. A 15–64
éves férfi népességbõl 2 millió 67 ez-
ren voltak foglalkoztatottak, 33 ezer-
rel többen, mint 2010 azonos idõsza-
kában, míg a nõk esetében 3 ezer fõ-
vel nõtt a foglalkoztatottak száma,
így jelenleg 1 millió 761 ezer fõ a hi-
vatalos statisztika. Folytatódott a gaz-
daságilag aktívak számának növeke-
dése is. A 15–64 évesek körében
2010 augusztus-októberéhez képest
38 ezerrel többen jelentek meg a
munkaerõpiacon, így az aktivitási rá-
ta 62,9 százalékról 63,5 százalékra
emelkedett.

Forrás:
Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Gábor mestercukrász jó ötletekkel
segítette a résztvevõket
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A biztonságos hazai vérellátáshoz évi
450 ezer egység vérre van szükség. Ez
évente közel félmillió önkéntes em-
bertársunk véradományát, önzetlen se-
gítségét jelenti. A biztonságos betegel-
látás megteremtése érdekében a Vö-
röskereszt naponta több mint 1800
véradót toboroz országszerte szerve-
zett véradásain, hogy a szükséges vér-
készlet folyamatosan a gyógyítók ren-
delkezésére álljon. 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz
részt a térítésmentes véradás szervezé-
sében, és 1988 óta november 27. a vér-
adók napja, ekkor  ünnepeljük hazánk-
ban a „csendes hõsöket”, a véradókat. A
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
minden esztendõben nívós és meghitt
ünnepség keretében köszönti a dono-
rokat. Idén november 26-án, szomba-
ton a Kolping Katolikus Szakképzõ Is-
kola nagytermében gyûltek össze a Tol-
na megyei véradók. Az ünnepségen je-
len volt dr. Kis Mária, a MVK Tolna me-
gyei elnöke, Kissné Hóner Magdolna, a
szekszárdi elnök és az ünnepség fõren-
dezõje, Gulyás Katalin, a MVK Tolna
megyei igazgatója. 

Az egész megyébõl érkezett több-
szörös véradókat az ünnepi mûsor ke-
retében elsõként énekkel a Dienes Va-
léria Általános Iskola kamarakórusa kö-
szöntötte, karnagyuk Hauszer Beáta,
harmonikán kísért: Nemes András.
Szombat Sára Virág 2. c osztályos tanu-
ló Benedek Elek meséjével aratott nagy
sikert a hallgatóság körében. 

Meleg hangú ünnepi beszédében
dr. Kis Mária a véradás fontosságáról
beszélt, kiemelve és megköszönve a

véradók önzetlen segítségét, amellyel
életeket mentenek. Beszédében hang-
súlyozta, hogy a véradásban milyen
nagy szerepe van a Vöröskeresztnek,
akik az önkéntes véradást szervezik,
hiszen ahhoz, hogy a felhívások, a vér-
adás fontosságának tudatosítása meg-
történjen, igen nagy és összetett szer-
vezõmunka szükséges.

Az ünnepi program után a többszö-
rös véradók oklevélben és tárgyjuta-
lomban részesültek: 30-szoros véradó
11 fõ, 40-szeres véradó 6 fõ, 50-szeres
véradó 5 fõ, 60-szoros véradó 7 fõ, 
70-szeres véradó 2 fõ, 80-szoros vér-
adó l fõ, Heckmann Mátyásné, 90-sze-

res véradó: Agócs József, 108-szoros
véradó: Szabácsy József, 144-szeres vér-
adó: Kardos Árpád. „Pro Vita” díjban ré-
szesült Papp István váraljai lakos. 

A Papp családban hagyomány a vér-
adás. Papp István – édesapja példáját kö-
vetve – szintén fiatalkorában csatlakozott
a véradók táborához. A véradó mozgal-
mat szívügyének érzi, személyes példa-
mutatásával másokat is könnyen meg tud
gyõzni ennek fontosságáról. Lakóhelyén
tisztelik, szeretik önzetlenségéért, segítõ-
kézségéért. Szerénységével, becsületes-
ségével kivívta az emberek elismerését. 

A „Véradóbarát Munkahely” elisme-
rést idén a Gemenc Volán Autóbuszköz-

lekedési Zrt. kapta, amit Budapesten,
az országos ünnepségen Szócska Mik-
lós államtitkártól vettek át. 

Tolna megye egész területén hosszú
évek óta rendszeres véradók a Ge-
menc Volán Zrt. dolgozói. A foglalkoz-
tatottak száma 520 fõ, ebbõl 80-an ad-
nak vért. A társaság minden évben ün-
nepélyes keretek között köszönti segí-
tõ szándékú munkatársait, akik pénz-
jutalmat is kapnak munkahelyi veze-
tõik elismeréseként. A Vöröskereszt
rendszeresen számíthat rájuk a kiszál-
lásos és az intézeti véradások alkalmá-
val is. A szekszárdi ünnepségen a céget
és véradóit Dárdai Anikó képviselte. 

„Véradó mozgalom érdekében vég-
zett kimagasló szervezõi munkájáért”
ezüst emlékérmet kapott a Tolna me-
gyei  szervezettõl: Nagy Józsefné, az
õcsényi Vöröskereszt alapszervezet ala-
pító tagja és titkára, odaadó és szeretet-
teljes szervezõmunkájáért.

„A véradó mozgalomért” oklevélben
részesült a JAKÓ Fémárugyár Kft.  

Az 1998. április 1-jén létesült JAKÓ
Fémárugyár Kft. és a Vöröskereszt kö-
zött a kezdetektõl jó kapcsolat alakult
ki. A dolgozói létszám 345 fõ, a véradók
száma folyamatosan nõ. A kft. külföldi
érdekeltségû, ennek ellenére munka-
társait minden hívó szóra elengedi, sõt
humánusságuk addig is kiterjed, hogy
a véradás idejére munkabért fizetnek
dolgozóiknak. Sas Erzsébet

Az energiaitalok fogyasztása visszafordíthatatlan károkat okozhat
A Babits Mihály mûvelõdési ház által
szervezett egészséghét keretében múlt
kedden az általános iskolások Kovács-
né Pergel Mónika dietetikustól a ve-
szélyes energiaitalokról hallhattak. Az
ebbe a körbe tartozó üdítõk nagy dó-
zisban tartalmaznak cukrot, koffeint,
taurint, B6- és B12-vitaminokat, Nátri-
um-ciklamátot, de aromákat, színezé-
keket és tartósítószereket, valamint
más legális stresszoldó anyagokat, pél-
dául ephedrint, guaranát vagy gin-
zenget is raknak a gyártók ezen italok-
ba – magyarázta a dietetikus a gyere-
keknek.  

Amint hallhattuk, az energiaitalok
bizonyos ideig fokozzák az emberi
szervezet anyagcseréjét, úgy az ébren-
létet, mint a teljesítõképességet. A kof-
feinbõl egy csésze kávéban 80 milli-
gramm található, míg egy dobozos
energiaital (0,33 l) már ennek négy-
szeresét, azaz 250 milligrammot is tar-
talmazhat! Errõl az anyagról érdemes
tudni, hogy izgatja az idegrendszert,
élénkíti a szívmûködést, csökkenti a fá-
radtságot, álmosságot, ugyanakkor fo-
gyasztása közben nõ a vizelet kiválasz-
tás, és a veseerek is tágulnak. A taurin
kagylóból, rákból, halból nyert anyag,

ú g y n e v e z e t t
k é n t a r t a l m ú
aminosav, ame-
lyet az emberi
szervezet is elõ-
állít: alapjaiban a
szívverés és az iz-
mok összerázkó-
dásának szabá-
lyozásában van
szerepe. Jó tud-
ni, hogy Francia-
országban, Dáni-
ában vagy Nor-
végiában külön
eljárás során engedélyezik csak ezt az
anyagot italokhoz keverni. A ginzeng
energizáló hatású, stresszcsökkentõ, s
növeli a koncentráció képességet, a
guarana örökzöld kúszónövény pedig
zsírégetõ hatással bír, s nem mellesleg
stimulálja a szexuális ösztönöket. Az
inozitol a glükózhoz hasonló, s nyugta-
tó, hangulatjavító hatású, de csökken-
ti a koleszterinszintet is. 

Mindezen anyagok, amelyek az
energiaitalok összetevõi, visszafordít-
hatatlanul káros hatást idézhetnek elõ:
a koffein erõs hányingert, hányást,
mellkasi fájdalmat, nyugtalanságot, ál-

matlanságot okozhat, de gyakori a pá-
nikroham, a pulzusszám-emelkedés és
a kiválasztás fokozódása is. A koffein
fokozza továbbá az agyi vérellátást, s
kellemetlen túlpörgött állapotot kelt-
het. A cukor koffeinnel keverve élén-
kít, hiszen több vér, oxigén és táp-
anyag jut az agyba, a túl sok vitamin és
cukor ugyanakkor túlfeszíti a sejtek
mûködését, s depressziót okozhat! A
taurin szintén depressziót idéz elõ, de
hozzájárul a rövid távú memóriavesz-
téshez is, sõt, gyakori bevitelével gyo-
morfekély is kialakulhat! – mutatott rá
a veszélyekre Kovácsné Pergel Mónika.

Véleménye szerint fontos lenne, hogy
az alap- és középfokú intézmények ne
értékesítsenek, és a szülõk se adjanak
gyermekeik kezébe energiaitalt. Ezzel
kapcsolatban kitért egy korábbi esetre,
amikor egy anya reggelente gyerme-
két energiaitallal itatta, mert azt hitte,
azzal fokozhatja a gyermek koncentrá-
cióképességét. 

Az energiaital nem pótolhatja a na-
pi folyadékbevitelt, helyette vizet fo-
gyasszunk! – ajánlotta a dietetikus.
Gyógyszerekkel, alkohollal, valamint
étrend-kiegészítõkkel keverve kiszá-
míthatatlan hatással bírnak ezek az ita-
lok – tette hozzá. Szomorú ugyanak-
kor – folytatta már az étrend-kiegészí-
tõkrõl szólva –, hogy 2004 óta a gyár-
tóknak nincs bevizsgálási, csupán be-
jelentési kötelességük egy-egy ilyen
termék piacra dobásánál. 

Az internetes kereskedelemrõl szól-
va az elõadó arra figyelmeztette a tanu-
lókat: a forgalmazók sokszor nincse-
nek bejelentve, s gyakran nem követ-
hetõ nyomon, hogy a termékek mely
országból származnak. A neten kínált
szteroid hatású anyagok igen károsak,
mivel befolyásolhatják a fiatal szerve-
zet fejlõdését. Gyimóthy Levente

A csendes hõsök köztünk élnek
Véradókat tüntettek ki

Kristóf István 40-szeres véradó átveszi az oklevelet Gulyás Katalintól.
Mellettük balról Kissné Hóner Magdolna, jobbról dr. Kis Mária
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LÁTÁSELLENÕRZÉS TELEFONJÁVAL
Használja „okos telefon-
ját”, és töltse le a VISION
TEST látásellenõrzõ alkal-
mazást (Apple alkalma-
zás)! Ez egy egyszerû, 
gyors módja a látásélesség
vizsgálatának.

Amennyiben az ered-
ménye a 100%-tól elmarad,
keressen fel bennünket! 

Látásvizsgálatot sze-
mélyesen is kérhet a
Szász Optika Szalonban
2011. december 8-án, csü-
törtökön a nyílt nap alkalmával!

Óvja, ellenõriztesse látását, hiszen
a szem legfontosabb érzékszervünk!

A Szász Optika alapítóinak felfogá-
sa szerint a szemüveg a személyiség
egyik fontos kifejezõeszköze, akár
mint divatdarab
vagy kiegészítõ.
Mind funkcióját,
mind viszonyát te-
kintve egy erõsen
személyes tárgy,
mely életünk
adott szakaszában
folyamatosan vé-
gigkísér utunkon.
Így egy optika
nem csak minõsé-
gi medikális, de

közvetlen és személyre sza-
bott szolgáltatásokat nyújt,
melyben a kliens nemcsak
látásának élességét, hanem
karakterét is erõsítheti. 

Az egészségmegõrzõ
Nyílt Napon 30% kedvez-
mény új szemüveg ren-
delésébõl, kontaktlencse-
illesztés 3990 Ft-ért!
Szemmérés Digitális
Technológiával, az Ön
tisztánlátásáért, ezen a
napon INGYEN!

Helyszín: Szász Optika, Szekszárd,
Garay tér 10. Jelentkezzen be most!
Tel.: 74-410-883 vagy e-mail: 
info@szaszoptika.hu
Idõpont: 2011. december 8., 
csütörtök 9.00-tõl 17.00-ig.

Energiatakarékossá vált 
a Szakszervezetek Székháza

November 30-án,
az Amarilisz étte-
remben sajtótájé-
koztatót tartott az
AÉSZ Kft. A tájé-
koztató apropója
az volt, hogy 112
millió forint vissza
nem térítendõ eu-
rópai uniós támo-
gatással elkészült
a szekszárdi és
gyõri irodaházuk
energetikai felújí-
tása. Ebbõl az Au-
gusz Imre utcai
Szakszervezetek Székháza külsõ kivite-
lezése 101 millió forintból valósult meg,
amelynek keretében az épület az ener-
getikai rendszere is felújításra került.
Az AUTONÓM-ÉSZT-SZEF Vagyonke-
zelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója, Bokori
László lapunkat tájékoztatta arról, a be-
ruházás 193 millió forintba került áfá-
val, 161 millió forint pedig az áfa nélkü-
li elszámolás, amelynek része az uniós
támogatás. A pályázat az épület energia-
igényes üzemeltetésének felszámolásá-
ra irányult, amely a benne lévõ irodák
bérlõinek magasabb szintû elhelyezé-
si minõséget jelent. A cég mûszaki igaz-
gatója, Varga Tamás elmondta, a pályá-
zat teljesíti az EU felé vállalt károsanyag-

kibocsájtás csökkentésére vonatkozó
feltételeket, így a beruházásnak köszön-
hetõen 112 tonna/évvel csökken a vá-
ros szén-monoxid-szennyezése, egyút-
tal 1900/ GJ-al az ország energiafelhasz-
nálása. Az épületben a homlozat és a te-
tõ szigetelése, a nyílászárók cseréje, va-
lamint a fûtésrendszer korszerûsítése
valósult meg. A kivitelezés 2011. márci-
usában indult, eddig 95 százalékban el-
készült, a teljes befejezés idén várható.
A székház tíz éven keresztül 90 száza-
lékos kihasználtsággal üzemelt, benne
jelenleg 50 százalékos a bérlõk aránya.
A kft. képviselõi elmondták, örülnek,
hogy hozzájárulhatnak a belváros leve-
gõminõségének javításához. (x)

A cég képviselõi szeretnének hozzájárulni 
a belváros levegõminõségének javításához

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.
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A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel és szeretet-
tel meghívja Önt, hozzátartozóit, ba-
rátait, ismerõseit 2011. december 9-én
19.30 órakor a Kodály Zoltán születésé-
nek 129. évfordulóján megrendezen-
dõ ünnepi hangversenyre a Garay
János Gimnázium dísztermébe.

A mûsort ismerteti: Orbán György.
ÁHÍTAT: Lemle Zoltán, Csokonai Vitéz
Mihály alkotói díjas lelkipásztor.
A SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN RE-
FORMÁTUS EGYÜTTES MÛSORA:
• Liszt Ferenc: L’Eternel est son nom
• Kodály Zoltán: Szép könyörgés
• Cesar Frank: Panis angelicus
• Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
• Tillai Aurél: 25. zsoltár
• Tillai Aurél: Viva la musica!

Közremûködnek: Ágotha-Vajer
Andrea (1. hegedû), Pólya Jusztina (2.
hegedû), Ágotha Zoltán (mélyhege-
dû), Köntös Hedvig (gordonka),
Lozsányi Tamás (zongora)

Szólót énekel: Tillai Tímea (szoprán)
Karnagy: Naszladi Judit
KÖSZÖNTÉS: Dr. Józan-Julling Mihály, 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Ön-
kormányzatok elnöke.
BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
NÉMET NEMZETISÉGI KAMARAKÓRU-
SA (SZEKSZÁRD):
• Winter ade
• O du fröhliche, o du selige
• Weihnacht is heut
• Guten Abend, schön Abend
• Alle Jahr wieder
• Geboren ist Gottes Söhnelein
Harmonikán kísér: Keller Antal
Vezényel: Naszladi Judit

MONDSCHEIN NÉMET NEMZETISÉGI
KÓRUS (SZEKSZÁRD):
• Kein schöner Land in dieser Zeit
• Tief im Donautal
• Du schönes Ungarnland
• Mein Vater hat ein Häusel
• Jetzt kommen die lustigen Tage
Harmonikán kísér: Keller Antal
Karnagy: Molnár Márta
VERS:
• Baranyi Ferenc: Kérdések a Tanár
Úrhoz
• Kodály Zoltán emlékezetére
Elmondja: Orbán György

KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM BARTÓK
BÉLA LEÁNYKARA (PÉCS):
• Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztor-
tánc
• Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár
• Kodály Zoltán: Semmit ne bánkódjál
• Kodály Zoltán: Hegyi éjszakák
• Kodály Zoltán: Táncnóta
• Karai József (Beney): Éjszaka
Közremûködik: Varga Judit (piccolo)
Vezényel: Kertész Attila
MECSEK KÓRUS (PÉCS):
• Kodály Zoltán: Adventi ének
• Kodály Zoltán: Ének Szent István ki-
rályhoz
• Kodály Zoltán–Petõfi Sándor: A ma-
gyar nemzet
• Kodály Zoltán: Esti dal
Karnagy: Kertész Attila
ÖSSZKAR:
• Kodály Zoltán–Ady Endre: Fölszállott
a páva
Vezényel: Kertész Attila Liszt-díjas
karnagy

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Meghívó:
magyar kórusok napja

Kaczián János a Liszt-bicentenárium évében megjelent
„Liszt Ferenc és Augusz Antal barátsága” címû könyvé-
nek bemutatója a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában
lesz december 9-én (pénteken) 16.00 órakor. 

A felelõs kiadó önkormányzat nevében köszöntõt
mond: Csillagné Szánthó Polixéna. A beszélgetést veze-
ti: dr. Méry Éva, a kiadvány lektora.

Közremûködnek: Gombor Lili és Gombor Péter, az I.
Béla Gimnázium tanulói, valamint Elmauer József (zon-
gora) és Lányi Péter (zongora).

Könyvbemutató

Ki mit tud?
Tisztelt Támogatónk, Együttmûködõ
Partnerünk, Önkéntes Segítõnk!

Az elõzõ évek hagyományaihoz hí-
ven idén is megrendezzük segítség-
gel és anélkül élõ gyerekek , fiatalok
részére KI? MIT? TUD? rendezvé-
nyünket, amit fiatal önkéntes segí-
tõnk, Kovács Helga 7. osztályos tanu-

lónak köszönhetõen, megújult kön-
tösben, a Mikulás bevonásával bo-
nyolítunk le K-Faktor néven. Szere-
tettel várjuk a jelentkezõket és kísé-
rõiket december 9-én 15 órakor a
KÖSZI-be. (Tolna Megyei Gyermek-
és Ifjúsági Közalapítvány, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 6.)

Avagy hogyan éljük túl a karácsonyi
ünnepeket?

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt Kitanics Márk klinikai szak-
pszichológus elõadására a szekszárdi

zeneiskola nagytermébe (Liszt Ferenc
tér), 2011. december 7-én (szerdán) 17
órakor. Belépõdíj nincs! Vendégeinket
büfével várjuk. A programot a Kristály
Lélekvédõ Egyesület szervezi.

Pszicho-Karácsony

Bár a szeme alatti táskák nem errõl
árulkodnak, õ köszöni, jól van. Nem
csak azért, mert féltett titokként õrzött
magánéletében Caramel megtalálta a
boldogságot, hanem azért is, mert elké-
szült legújabb albuma, a Vízió.

Több száz hallgató és vendég élvez-
hette a Molnár Ferenc (alias Caramel)
torkából kicsalt dallamokat, az Illyés
Gyula Kar idei gólyabálján. Az est sztár-
vendége, a tehetségkutató óta eltelt kö-
zel nyolc év sikerei ellenére sem tartja
magát sztárnak. Büszkén emlékszik
vissza arra az idõre, amikor még a kút-
ra jártak vízért, és egyik alkalommal,
miközben magában dudorászott, eltö-
kélte, hogy az énekléssel akar foglal-
kozni. Szerinte nem a sztárság változ-
tatta meg az életét, hanem hogy azzal
foglalkozhat, amit igazán szeret. Saját
bevallása szerint a tehetségkutató egy
sokkolóan pozitív élmény volt, amit
szerencsére rengeteg további köve-
tett, amiért nagyon hálás, és reméli,
hogy a közönség is úgy érzi, megérde-
melte a bizalmat, amit kapott.

Amikor arról kérdeztem, mit taná-
csolna azoknak a fiataloknak, akik ta-
lán tehetségesek, de nem elég bátrak,
így válaszolt: – Aki úgy érzi, hogy meg-
van benne az a plusz, ne hagyja veszni.
Nagyon jó érzés a színpadon, minden-
kinek ajánlom. Ez egy olyan rögös út,
amit csak fanatikusan, megszállottként
lehet csinálni, mert õrült energiákat is

kíván. És persze kell hozzá szorgalom,
illetve az emberek, a zene és a mûvé-
szet iránti alázat, hit, és ami nélkül az
egész nem ér semmit: tehetség – véle-
kedett Caramel.

Az énekes elárulta, mindig sok im-
pulzus éri, de november 6-án olyan ma-
gánéleti dolgok és változások történtek
vele, melynek köszönhetõen – ahogy õ
fogalmazott – egy új dimenzió nyílt
meg, s egy igen erõs dal született, ami-
vel még komoly terveket vannak.
Caramel legújabb albuma nemsokára a
boltokba kerül, és sok fellépése mellett
december 29-én szuperkoncertre vár-
ja rajongóit. Göttlinger Noémi

„…akkor vagyok boldog, ha szívem száll…”

Caramel a gólyabálon
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Szavalóversennyel tisztelegtek Babits Mihály emlékének…
Kaponya Györgyné, a TESZ Tolna me-
gyei Szövetségének ügyvivõje négy év-
vel ezelõtt álmodta meg, hogy váro-
sunk szülöttének, Babits Mihálynak, a
nagy költõ születésnapján, november
26-án minden évben megyei szavaló-
versennyel tisztelegjenek. A rendez-
vényhez csatlakozott a „Nõk Szekszár-
dért” Egyesület, így az idei évben im-
már hagyományosan a megyei múze-
um könyvtártermében hangzottak el a
szebbnél szebb versek. 

Az ünnepség valójában nem is ver-
seny, inkább verset olvasni és elõadni
szeretõ emberek találkozása Babits Mi-
hály költészete elõtt tisztelegve. Idén –
ez is hagyomány már –, Németh Judit
elõadómûvész, az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár igazgatója üdvözölte a vers-
mondókat valamint a hallgatóságot és
az esemény díszvendégeit, s mûsorve-
zetõként kedves és biztatató szavakkal
vezette le az ünnepséget. 

Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Csillagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd Város Önkormányzata Humán
Bizottságának elnöke. „Nagy örömmel
látom, hogy mennyi fiatal jött el ezen
az ünnepi délutánon verset mondani.
Fontosnak tartom, hogy jó példát lássa-
nak maguk elõtt, megismerkedjenek a
versekkel, megszeressék és tovább vi-
gyék ezt a szép hagyományt. Köszönet
érte a pedagógusoknak, akik felkészí-

tették a gyerekeket – mondta köszön-
tõjében. Ezután a bizottság nevében
egy kiváló szekszárdi borral köszöntöt-
te a legidõsebb versmondót, a Dom-
bóvárról érkezett Gáspár Istvánt, aki
természetesen elsõként Babits Mihály-
verset mondott. 

A jelenlévõk ezt követõen megemlé-
keztek Kálóczi Istvánról, aki tavasszal
örökre eltávozott, az õ lelkesedése a
versek és a nóták iránt, valamint vidám-
sága örökre emlékezetes marad társai
számára. 

Molnár György, a Társadalmi Egye-
sülések Országos Szövetségének elnö-
ke, aki már nem elõször vesz részt a
programon, egyebek között így fogal-

mazott: „Az a szellemi táplálék, amit Ba-
bits Mihály ránkhagyott, kötelez ben-
nünket. Ez a zsúfolásig megtelt terem,
ahol évrõl évre több gyermek és fiatal
szavaló jelenik meg, azt mutatja, hogy
a jövõben biztosan lesz folytatása en-
nek a mindenévi születésnapi emlék-
mûsornak. Molnár György a kezdemé-
nyezést követésre méltónak ítéli. „Szek-
szárd városa büszke lehet arra, hogy
ennyi embert meg tud mozgatni, mai
elanyagiasodott világunkban a vers, a
versenyszellem, valamint Babits Mi-
hály emléke” – mondta. 

A versmondó délutánt a gyermekek
szavalatai indították. A Baka István Álta-
lános Iskola, a Szivárvány Iskola, és a Ba-

bits Mihály Általános Iskola tanulói káp-
ráztatták el a közönséget, fellépésükkel,
bátorságukkal, versmondásukkal.  

A 27 felnõtt versmondó nemcsak lel-
két öltöztette díszbe ezen a délutánon,
de megadták a tiszteletet Babits Mihály
költészetének is: a hölgyek csinosak, a
férfiak elegánsak voltak. A versek kö-
zött – mint minden évben – sok Babits
-mû szerepelt, de Petõfi Sándortól Vár-
nai Zseniig sok költõ szép, ismert és ke-
vésbé ismert költeménye is elhangzott.

A versmondóknak a fõszervezõ
Kaponya Györgyné a közremûködés
emlékére egy díszes oklevelet nyújtott
át, melyen Babits Mihály arcképe látha-
tó, és „Hazám” címû versének egy rész-
lete olvasható. Az oklevél mellé aján-
dék is járt, a közelgõ ünnepek alkalmá-
ból egy karácsonyi terítõt vehettek át
a versmondók Tóthi Jánosnétól, az
egyesület vezetõjétõl. 

Kaponya Györgyné elmondta: az
ünnepséget a jövõben is megrendezik.
Szívügyük, mert a 4. alkalom bizonyí-
totta, hogy az utánpótlás biztosított, a
gyerekek legalább olyan lelkesedéssel
vesznek részt ezen az összejövetelen,
mint az egész megyébõl érkezõ, ver-
set kedvelõ, felnõtt elõadók. 

Az ünnepség végén a résztvevõk
128 gyertyát gyújtottak Babits Mihály
Szent István téri szobránál.

Sas Erzsébet

NÉMETH ISTVÁN (1926–2005)
evangélikus lelkész

emléktáblájának avatása 
december 11-én 15 órakor 

lesz az evangélikus templomban.

Álomnyaralás a pincében
Hogyan utazhatunk el legolcsóbban
egy déltengeri üdülõparadicsomba?
Természetesen úgy, ha fel sem szállunk
a repülõgépre, csak úgy teszünk, mint-
ha… Kiváló módszer ez a társasági kap-
csolatok megõrzésére, de vajon a csa-
ládi kötelékek nem sínylik-e meg ezt a
hóbortos, kínban született ötletet? Jule
Ronstedt (München, 1971–) zenével
teli, groteszk „családi nyaralása”, ame-
lyet hazánkban elõször a Magyarorszá-
gi Német Színház mutatott be novem-
ber 29-én Christine Neuberger rende-
zésében, azt gondolnánk, egy eszelõs
látomásból született, pedig a szerzõ le-
velébõl megtudhatjuk, hogy igenis az
élet írta. Valóban létezik olyan ember,
aki vállalja az önkéntes rabságot, hogy
fenntartsa korábbi életszínvonalának
legalább a látszatát.

A fadeszkákból ácsolt „kerítésekkel”
berendezett színpadra tekintve szo-
rongató érzés fogja el a nézõt. Lissit, az
anyát (Alica Weirauch) és fülig szerel-
mes, lázadó tinédzserlányát, Susannét
(Juliane Baldy) pedig a megrökönyö-
dött kétségbeesés tartja fogva, amikor
kiderül, hogy nemcsak kútba, vagyis
pincébe esett a déltengeri álomnyara-
lás, de a „vakáció” két hetét egy „pat-
kánylyukban” kell tölteniük, vagy leg-
alábbis érdemes, ha nem szeretnék le-
leplezni a barátaik, ismerõseik és a csa-

lád elõtt anyagi helyzetük jelentõs rom-
lását. Ezt csak egy kis, vagy kicsit több,
a „békeidõkbõl” megõrzött alkohollal
lehet kibírni, és egy dalból erõt merí-
teni. Valójában pszichodráma folyik itt,
de érezzük jól magunkat. Rainert, az
apát (Matthias Patzelt) ugyanis négy
és fél hónapja visszaminõsítették a
munkahelyén, és így alig keres többet,
mint a munkanélküli segély. Családja
azonban mit sem tudott errõl, felesé-
gét Seychelle-szigeteki luxusnyaralás-
sal kecsegtette, de az álomvakációt
csak vágyálomként élhetik át, és „ebbõl

az õrületbõl lesz az igazi déltengeri va-
rázslat.” A blamázskerülõ nyaralás han-
gulatáról folyamatosan patkánybõrbe
bújt zenészek (Antal Viktor, Lozsányi
Tamás, Máté Zoltán, Szebeni Kálmán)
gondoskodnak és énekesük, a Patkány
(Solymár Dániel), ha kell keményebb,
máskor elrévedõ lírai muzsikával, mi-
közben a Patkány a „vakációzók” fejé-
re olvassa az emberlét visszásságait. A
színpadon egy tipikus német közép-
osztálybeli család kifigurázását látjuk.
Ebben a családban senki sem különle-
ges vagy egyedi. Kiderül ez abból is,
hogy nem õk az egyedüliek, akiknek a
pince menedéket nyújt újszerû túlélõ-
technikájukhoz. Itt változik vissza
Aisha, az új takarítónõ Guntherré, aki-
rõl úgy tudják, vállalkozási tanácsadó.
Ide menekül a szomszéd Herbert, aki
megdézsmálta a bank pénzét, csak ép-
pen annyira, amennyire szüksége volt,
és szerelmi bánatában Paul, Susanne
szerelme is idetalál végül (mind a 
négy karaktert Tom Pilath alakítja)

Az ürömbe, ha kicsit morbid is, de
végül öröm is vegyül. Elõny is lehet az,
ha egy álom nem teljesül. Fõként, ha
ezzel a családi béke is helyreáll.

Az elõadás szinkrontolmácsolással is
megtekinthetõ. A magyar fordítást
Frank Ildikó készítette. 

Kovács Etelka
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A Tücskök ciripelése az égig hallatszik
A Zenés Színpad 16 éve

Repertoárjuk dalait elsõsorban a köny-
nyûzene és musical világából válogat-
ják, ezenkívül zenés színdarabokat,
mesejátékokat mutatnak be rendsze-
resen.

Évente 50-60 alkalommal lépnek
színpadra a legkülönfélébb rendezvé-
nyeken. 

Több ízben jártak mûsoraikkal kül-
földi fesztiválokon. Voltak Romániá-
ban, Olaszországban, Franciaország-
ban, 2005-ben Kínába utazhattak egy
magyar kulturális gyermekdelegáció
tagjaként. Az ott eltöltött 10 nap élet-
re szóló élményt jelentett mindannyi-
uknak. 

Hazai fesztiválok, versenyek állandó
szereplõi csoportos és egyéni produk-
ciókkal egyaránt, sikereiket oklevelek,

érmek sora jelzi. Rendszeresen részt
vesznek a város civil programjaiban, a
segítséggel élõk szervezeteit mûsora-
ikkal és technikai eszközeikkel segítik.

1994-ben Tücsök – Zene címmel
egy gyerekeknek szóló kötetlen ver-
senyt hirdettek meg, amelyen kizáró-
lag két kategória szerepelhetett: mese-
mondás és populáris gyermekdalok
elõadása. Egyetlen dolog volt fontos,
hogy minden gyerek érezze jól magát
a színpadon! A több hónapos közös
munka, a színpad varázsa és persze az
elõadás sikere után mindannyian úgy
érezték, ez itt nem érhet véget! 

A mûvelõdési házban nyitott kapu-
kat döngettek, amikor jelezték, hogy
szeretnének a ház zenei klubjaként
együtt maradni, és mûsoraikkal színe-

síteni a mûvelõdési ház palettáját. Így
alakult meg 1995-ben a hamarosan
igen népszerûvé váló gyermek ének-
együttes, a Tücsök Klub, amely 2003-
tól egyesületként mûködik Tücsök Ze-
nés Színpad néven. Énekversenyekre,
fesztiválokra kaptak meghívást, így ha-
marosan szakmai zsûrik elõtt is bizo-
nyíthatták felkészültségüket. 

Néhányan az általános iskola befeje-
zése után sem tudtak elszakadni az
együttestõl, így végül szükségessé vált
az életkor szerinti szétválasztás. A na-
gyok célközönsége egyre inkább az if-
júsági és felnõtt korosztály lett. 

Az elmúlt évek során a fiatalok több
ízben játszottak és énekeltek országo-
san ismert neves színészekkel, éneke-
sekkel. Ma már rendszeresen dolgoz-
nak profi színházi szakemberekkel. „Az
ellopott futár” címû Rejtõ-musicalt ki-
fejezetten az õ társulatukra dolgozta át
Miklós Tibor író-rendezõ, a musical
mûfaj magyarországi megteremtõje. 

A fiatalok tehetségére felfigyelve
énekes-táncos szerepre hívták meg né-
hányukat a profi énekesek elõadásá-
ban elhangzó Freddie Mercury-emlék-
koncertre, amelyet immár harmadik

éve tûz mûsorára a Margitszigeti Sza-
bad Tér Színház. 

Béresné Kollár Éva büszke „gyerme-
keire”, hiszen mindenütt elismeréssel
szólnak teljesítményükrõl, munkabí-
rásukról, tisztességes helytállásukról és
tehetségükrõl.

Béres Jánosnak köszönhetõen az el-
múlt években két – saját szerzeménye-
ket tartalmazó – CD-felvételük jelent
meg, amelyeket a Jazz Quartet stúdió-
jában énekeltek fel a gyerekek. A 2011.
év legfontosabb eseménye, hogy ismét
dobogós helyen végeztek a Scherzo
Fesztiválon.

Az évek múlásával elkerülhetetlen,
hogy bekövetkezzék a generációváltás
fájdalmas pillanata. Az utódok már ké-
szen állnak arra, hogy átvegyék a stafé-
tabotot, a végzõs egyetemistákat pe-
dig lassan várja a nagybetûs élet! Soha
el nem felejthetõ élményeket szerez-
tek a Tücsök Zenés Színpaddal töltött
éveik során.

A mûvészeti vezetõ, Béresné Kollár
Éva számtalan kitüntetésben részesült,
melyeket helyhiány miatt nem sorol-
hatunk fel, a legfrissebb a 2011. augusz-
tus 20-án kapott „KÖZJÓÉRT” kitünte-
tés. Éva vallja, hogy ezek az elismeré-
sek a zenés színpad valamennyi tagját
illetik, s ezúton is köszönetet mond
mindazoknak, akik segítik és támogat-
ják az egyesületet. Sas Erzsébet 

A Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad tavaly ünnepelte megalakulásá-

nak 15. évfordulóját. A születésnapi műsor óriási siker volt, ami már

nem ismeretlen a Tücsköknél. A gyermekcsoportban általános iskolás

tanulók, az ifjúsági együttesben közép- és felsőfokú oktatási intézmé-

nyek diákjai dolgoznak. Művészeti vezetőjük, Béresné Kollár Éva há-

rom nap, három éjszaka mesélt a megalakulásról, a próbákról, rendez-

vényekről, nehézségekről, sikerekről.

A 15. évfordulón: Kovács Gergõ, Kövendy Eszter, 
Nyul Zsófia és Vecsei László

Béresné Kollár Éva 
mûvészeti vezetõ

Az SZ+C Stúdió Kft. nyerte el az Üzleti Etikai Díjat 2011. évben középvállalat kategóriában. 
A 11 éve, vállalkozók részére alapított díjat Demcsák Mária és László Ervin professzor adta 

át Budapesten a négy kategória nyertes vállalkozóinak

Elismerés az Sz+C Stúdió Kft.-nek



Mire emlékszünk gyermekkori mesé-
inkbõl, mi a legmeghatározóbb élmé-
nyünk? – tette fel a kérdést a Mesék vi-
lága címû, az Illyés Gyula megyei
könyvtárban november17-én tartott
elõadásának nyitásaként Bóna László
író, esztéta, homeopata, a Waldorf-pe-
dagógusképzés tanára. Már az elején
leszögezte a Szekszárdi Waldorf-óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény által meghívott elõ-
adó, hogy a mesélésrõl beszélünk, hi-
szen a mesei szövegrõl képtelenség.

Egy apróságot, egy részletet, egy bel-
sõ képet keresünk, valamit, amit nem
tudunk elfelejteni, és sokszor megma-
gyarázni sem, hogy miért éppen az idé-
zõdik fel. Egy mélyrõl eredõ élményt ta-
lálunk, ami egy testi érzetet kelt föl ben-
nünk, a képet, ami ott lakik a mai napig
a zsigereinkben. Így életünk legmegha-
tározóbb testi érzetével találkozunk.

A mese elõször is egy eszköz arra,
hogy két ember kapcsolatot teremtsen
egymással. Hogy milyent, az a mesébõl
következik. Kis minidráma a Csip-csip
csóka…, amíg énekeljük, felváltva csip-
kedjük egymás kezét. Teljes képtelen-
ség, mégsem kérdõjelezte meg senki
sem az Ez elment vadászni, ez meglõt-
te… mondókát. Ha felnõtt-történetként
meséljük el, inkább azt kellene monda-
nunk: van bennem egy rész, amelyik el
akar menni vadászni, egy másik, ame-

lyik lõ, és így tovább. Csak az énérzés je-
lenik meg benne. Az elsõ történetek
mind ilyenek. Az Antigonéban az egyik
nõvér el akarja temetni halott bátyju-
kat, helyreállítva ezzel az isteni tör-
vényt, a másik fél, hogy ha ezt megteszi,
és szembeszegül a lázadó királlyal, az
életét kockáztatja. Ez valójában a sze-
mélyiségben lévõ énrészek konfliktusa.
Lear király énrészei, a benne lévõ han-
gok is egyre vadabbul vitatkoznak. Az
összes történet a belsõ kép egyre kij-
jebb kerülése az egyént és az emberi-
ség egészét tekintve is. A Boci, boci tar-
kában is egy belsõ kép, egy érzés feje-
zõdik ki a gyámoltalan kicsike bociról,
akinek se füle, se farka, és természete-
sen oda megy lakni, ahol tejet kapni,
vagyis az édesanyjához. A legbelsõbb
késztetés van benne ebben a dalban, a
kis csecsemõé, aki az anyjához szeret-
ne menni. A következõ, már nagyobb
gyerekeknek szóló mesetípus, a lánc-
mese, amelyben egyre bonyolultabb
formában jelenik meg a késztetés, egy
testi érzet. Az összes mese a belsõ egy-
re kijjebb kerülése, a belsõ fogságát
hagyjuk így ott. A magzat világát elõ-
ször csak egy nagy testi érzet határoz-
za meg, majd beszûrõdnek kintrõl kü-
lönféle ingerek, de ahhoz, amit az anya-

méhben érzett, csak születése után kap
külsõ képeket. Az átélt testi érzeteket
kezdi aztán kibontani ezekbõl, és fel-
építi belõlük a világát. Bóna László taná-
ra, Annette Stroteich: az Édes kása me-
séjén keresztül mutatta be, hogy miért
kell egyhangúan, nem színezve, nem
értelmezve, hangsúlyok nélkül, mint-
egy recitálva, kántálva mondani a me-
sét. A csodás láboska parancsszóra ká-
sát fõz, de gazdája elfelejtette, miként le-
het leállítani, ezért elöntötte a kása a
szobát, a házat, a falut… Ezt a történetet
Stroteich elmesélte viccesen, majd úgy,
mintha egy katasztrófa történt volna,

de eközben akinek mondja, nem éli át
benne a saját testi érzetét.

Mi történik a mesélésnél? A Rozma-
rintszál címû magyar népmesén keresz-
tül világította meg ezt Bóna László. Eb-
ben a király, akinek a népe erõsen sze-
retné, hogy megházasodjék végre, se-
hogy sem talál magának megfelelõ hit-
vest. Az öreg vadászhoz fordul tanácsért,
õ egy rozmaringszálat ad neki. Aki elõtt
az meghajlik, az lesz a király felesége. Ez-
zel a növénnyel, amit tartósításra is hasz-
nálnak – magyarázta Bóna – arra hívta
fel a király figyelmét, hogy csak emlé-
keznie kell, egy belsõ képet kell kívül
megtalálnia. Miután nem leli párját, ál-
mában lát egy aranymadarat, aki – mivel
a király korábban segített neki – elveze-
ti oda, ahol megtalálhatja. Elõször is egy
erdõbe irányítja, ott meglát egy ezüst-
nyíllal meglõtt lovat, amint kihúzza a nyi-
lat az oldalából, táltos paripává változik,
és a szélnél is sebesebben elrepíti õt
Tündérországba. Ezen a ponton a törté-
net elhagyja a valóságos teret és idõt, az
ûrben, a seholban, a képzeletben, a tisz-
ta gondolatok világában folytatódik. Ez
minden mese tudatmódosító pontja,
ami átviszi a hallgatót a születés elõtti ál-
lapotba, egy meditatív, álombeli világba.
A mese, akár a mise, a mantra, egy szent
rituális szöveg, alkalmas arra, hogy vala-
ki találkozzon általa legbensõbb élmé-
nyeivel. Kovács Etelka
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A mese varázsa

Délután három órakor adta első

koncertjét november 13-án a szek-

szárdi református templomban

Varnus Xavér orgonaművész, majd

este hétkor még egy előadással

megörvendeztette a közönséget.

A délutáni időpont megválasztása

elsőre kicsit furcsának tűnt, ám

amikor az előadás előtt a parókián

beszélgettünk, a muzsikus régi ha-

gyományként említette a három

órai koncerteket.

A délután három órás kezdésnek két je-
lentõsége van: az egyik az érzelmi,
ugyanis a klasszikus békeidõkben, a szá-
zadforduló környékén a hangversenyek
mindig vasárnap három órakor voltak –
mesélte. – A másik gyakorlatias. Hogyha
valaki egy hivatalban dolgozik egész
nap, és reménytelenül aktákat bogoz-
gat, utána még haza kell mennie átöltöz-
ni, és elmenni egy hangversenyre, le-
het, hogy vizuálisan úgy tûnik majd,
mintha ott lenne a nézõtéren, de valójá-
ban nem lesz ott. Ez a vasárnap délután
a sors könyve által úgy van kijelölve,
hogy ilyenkor kell koncertet hallgatni,
mert az ember még tud regenerálódni.
És akik vidékrõl jönnek be a városba –
márpedig ebben a recesszióban egy
ilyen nagy produkciót nem tudunk el-
vinni egy pici faluba, ahol mondjuk, szá-
zan-százötvenen férnek be – azok még

idõben hazaérhetnek. Én nagyon meg-
szerettem a vasárnap délutáni koncerte-
ket, és az utóbbi idõben a fellépéseim
nyolcvan-kilencven százaléka akkor van. 
– Ez mennyire illeszkedik a napi-
rendjébe? 

– Amikor leköltöztem Budapestrõl
egy, a Balaton-felvidék tetején lévõ ház-
ba, akkor kialakítottam azt az életren-
det, amit azóta is élek. Minden este nyolc
órakor lefekszem aludni és halál pon-
tosan éjfélig alszom. Ez a négy óra na-
gyon pihentetõ. Éjfélkor felkelek, vé-
gigdolgozom az éjszakát reggel nyol-
cig, akkor újra lefekszem és délig al-
szom. Délután így teljesen friss vagyok.
– A mai koncerten dzsesszdalla-
mokkal elegyítve adják elõ a Ta-
lambával Johann Sebastian Bach
mûveit. Mit gondol, mit szólna a né-
hai Mester, ha hallaná az ön játé-
kát? 

– Szerintem Bach sokkal nagyobb
képzelõerõvel rendelkezett, mint a kö-
vetõinek többsége. Biztos vagyok ab-
ban is,  hogy ha William Shakespeare
most feltámadna, és eljönne Magyaror-
szágra, nem csak azokat a szánalmas
körülményeket használná, amelyek ak-
koriban a Globe színházban rendelke-
zésére álltak, hanem nyilván élne azzal
a lehetõséggel, hogy a Katona József
Színházban forog a színpad. Bach szin-
tén egy adott kornak volt a rabja, nem-

csak emberileg találkozott sok meg
nem értettséggel, hanem technikailag
is nehéz dolga volt, hiszen nemigen vol-
tak akkoriban jó orgonák. Nemrég be-
szélgettem a lipcsei Tamás-templom or-
gonistájával, aki jó barátom. Õ mondta,
hogy az összes kutatás és levéltári adat
arra mutat, hogy a nagy Bach azt a hu-
szonhét esztendõt, amit Lipcsében töl-
tött az orgona mellett, valójában méla
undorral töltötte. Inkább vezényelt,
nem is igen nyúlt a hangszerhez, mert
annyira vacak volt. Ha ma eljönne a Mû-
vészetek Palotájába, ahol egy nagy or-
gona van, biztosan meglepõdne, de
amilyen gyorsan akklimatizálódott min-

den új helyzetben, egy pillanat alatt fel-
ismerné a benne rejlõ lehetõségeket.
Tehát én azt mondom, hogy most egy
kicsit akadályoztatva van Bach, hogy to-
vábbgondolja a dolgokat, ezért mi gon-
doljuk tovább helyette, aztán majd az
utolsó ítéletnél eldõl, hogy mosolyt ka-
punk érte vagy korbácsot.
– Önt gyakran emlegetik az orgona
fenegyerekeként, aki tabukat dön-
töget a zenében. Egyetért ezzel?

– Soha nem akartam fenegyerek lenni,
de már gyerekkoromban megragadott,
ahogy egykori mesterem és barátom,
Barót István az esztergomi bazilikában
bazilikazárás után csak a saját örömére
meg a mi mulattatásunkra azon a hatal-
mas orgonán Strauss-keringõket játszott.
Kérdeztük tõle, hogy miért nem játszik
ilyent koncerten, azt mondta: nem lehet.
Nem értettük, hogy miért? Tán leszakad
a kupola? Azóta már tudjuk, hogy a haj-
dani kalocsai érsek is mulatott a korabeli
bálokon, és idõnként eljárt reverendában
is egy keringõt, ami az akkori világ ter-
mészetes része volt. Ma ezt a dolgot egy
furcsa álszentség veszi körül. Szerintem
Az operaház fantomja és a d-moll tocca-
ta és fúga tökéletesen elférnek egymás
mellett. Ezt egyébként a közönség is visz-
szaigazolja, például a Youtube-on, ahol a
saját csatornámon nemrég léptük át az
egymilliós látogatottságot. 

Cser Ildikó

„Shakespeare is alkalmazná a forgószínpadot”
Varnus Xavérral Bachról, jazzrõl és formabontásról

Bóna László író
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy nő és egy férfi. Kovács Lászlóné

a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke, valamint

Szabó László hegedűművész, a Bartina zenekar tagja. Beszélgetésünk

apropóját a fogyatékos emberek nemzetközi napja adta, amit decem-

ber 3-án tartanak. Két olyan emberrel beszélgettem, aki látásukban

korlátozva is példamutató és teljes életet élnek, s munkájuk, szemé-

lyiségük által fényt sugároznak a sötétségben élők számára is.

Egy nõ:
Kovács Lászlóné

Egy férfi: 
Szabó László

– Hány vak és gyengénlátó ember
él Tolna megyében, és az egyesület
miben tud nekik segíteni? 

– Közel 1500 vakot és gyengénlá-
tót tartunk nyilván, jelentõs részük
folyamatos külsõ segítségre, támoga-
tásra szorul. A megyében élõ sorstár-
sak többsége idõs, de sok köztük a
30 éven aluli, az egyedülálló, alacsony
jövedelmû, nem ritkán halmozottan
sérült, más betegségben is szenvedõ
ember. Feladatunk a megyében élõ
fiatal és felnõtt látássérültek összefo-
gása, szociális támogatása, érdekvé-
delme, a tagok szervezett szakmai
képzésének, munkahelyszerzésének
felkutatása. Szorgalmazzuk a tanköte-
les vakok és gyengénlátók beiskolá-
zását, szûkös lehetõségeinkhez ké-
pest igyekszünk mind a hétköznapi
élethez, mind a tanuláshoz, mind a
munkavégzéshez szükséges segéd-
eszközöket biztosítani.

– Az egyesület szerteágazó tevé-
kenységét és célkitûzéseit felsorol-
ni itt sajnos nincs elég hely…

– Ezért kérjük, hogy bárki, akinek
szüksége van ránk, keresse fel egye-
sületünket, és részletes tájékoztatást
adunk arról, hogy miben tudunk se-
gíteni, hiszen szerencsére sokan ér-
zik szívügyüknek a segítés különfé-
le módját, amit ezúton is köszönünk.
Talán azért is sikeres a munkánk,
mert mindig bíztunk a társadalmi
összefogás erejében, az emberi hu-
manizmusban, a magánszemélyek,
valamint a dolgozó kollektívák segí-
teni akarásában, s számomra ez nagy
boldogság. 

– Úgy tudom, a felvilágosító tevé-
kenységekben is nagyon aktív az
egyesület.

– A tagok és a közvélemény rend-
szeres tájékoztatását nagyon fontos-
nak tartjuk, valamint a látássérültek
érdekében eljáró más hazai és kül-
földi szakemberekkel való kapcsolat-
tartást is. Elengedhetetlen az infor-
mációs és tanácsadó szolgálatunk
mûködtetése annak érdekében,
hogy a felmerülõ igényeket koordi-
nálni tudjuk. 

– Többször hallottunk már a fadd-
dombori nyári táborozásaitokról is. 

– Idén 17. alkalommal üdültünk 
25-en, amit hónapokig tartó adomány-
szervezõ, pályázatíró és elõkészítõ
munka tett lehetõvé. Felsorolni nincs
hely, kik segítettek, s kik tették azt a he-
tet számunkra felejthetetlenné, ezért
mindenkinek köszönet.

– Mennyire mutatja meg magát az
egyesület a külvilágnak?

– Eseménydús volt az õszünk is, in-
gyenes ruhaosztási akciót tartottunk
tagjainknak, ott voltunk a „Szeretet
lángja” elnevezésû közvélemény-for-
máló rendezvényen, a szüreti napo-
kon, az állampolgári részvétel hetének
minden napján. A speciális sportolók
szabadidõs napján a szekszárdi sport-
csarnokban, a Liszt Ferenc-emlékév
kapcsán rendezett vetélkedõn, s most
készülünk a karácsonyra. „Vajon
mennyi fér el egy dobozban” ado-
mánygyûjtõ akciónkat már meghir-
dettük, a felajánlásokat december 15-ig
várjuk irodánkba (Szekszárd, Hunyadi
utca 4. sz.). 

– A magánéletedben mi jelenti a
boldogságot?

– Két kis unokánk Iringó és Hanna,
a lányom és a fiam gyerekei, akik 16 hó-
naposak és a férjemmel együtt imád-
juk õket. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Fények a sötétségben

– Miután Molly, a kutyád ideveze-
tett hozzánk, ha értene emberül,
jókat mosolyogna...

– Egy szép nap elõtt állok, a 60. szü-
letésnapom karácsonykor lesz. Éppen
jókor jön egy kis összegzés. Normális
gyereknek indultam, aztán 10 éves ko-
romban volt egy részleges napfogyat-
kozás – mondta a tanító néni, hogy
kormos üvegen keresztül kell nézni,
megnéztem azzal is, meg kíváncsiság-
ból szabad szemmel. Jöttek a vizsgála-
tok, orvosok, városok, kórházak, újabb
és újabb szemüvegek. Folyamatosan
vizsgáltak, de gyógyítani már nem tud-
tak, a retinámon az ideghártya elsor-
vadt. Elmondták, nincs mit tenni, ezzel
együtt kell élni. Hát együtt élek vele. Ta-
lán azért nem okozott ez számomra ak-
kora traumát, mert az egész egy lassú
folyamat volt, szinte belenõttem ebbe
az állapotba. 

– Közben pedig iskolába jártál…
– Szülõfalumban, Váralján jártam ál-

talánosba, majd Dombóváron érettsé-
giztem, aztán háromszor felvételiztem
a fõiskolára – közben mindig elmen-
tem dolgozni portásnak, ott készültem
a következõ felvételire –, könyvtá-
ros–népmûvelõ szakra. Harmadszor-
ra maximális pontszámmal felvettek.
Azért a felsõoktatási intézmények a
szemem miatt, be voltak határolva. Né-
gyes átlaggal diplomáztam, már dolgoz-

tam, mert estin tanultam. Elõször
Nagymányokon kultúrház-igazgató
voltam, majd 1977-ben Bonyhádon,
mint módszertani elõadó a hagyo-
mányõrzéssel foglalkoztam. Közben
1976-ban megnõsültem, feleségem pe-
dagógus, 1979-ben született Réka lá-
nyunk.

– Mikor és milyen formában kerül-
tél kapcsolatba a zenével?

– Az unokatestvéreim Vas megyé-
ben laktak, két lány, akik hegedülni ta-
nultak. Én akkor 8 éves voltam nyúz-
tam a szüleimet, hogy vegyenek ne-
kem is hegedût. Volt Váralján egy em-
ber, aki megtanított a kottaolvasásra –
akkor még láttam –, és hegedülni is.
Szüleim beírattak a bonyhádi zeneis-
kolába, ahová 14 éves koromig jártam.
Otthon nagyítóval néztem már a kot-
tát, kívülrõl megtanultam az anyagot,
s másnap, mint aki látja, néztem a kot-
tát és hegedültem. A tanárnõ kiszúrta,
s „lebuktam”. Egy darabig a szekrény
tetején volt a hegedû, de aztán a gim-
názium zenekarába kerestek egy gitá-
rost, azon is játszottam, meg doboltam
is. 1972-ben, amikor a táncházmozga-
lom a Sebõ zenekar hatására elindult,
jött a felismerés, hogy ez az én mûfa-
jom, ez az én zeném.

–  Mikor jött a Bartina zenekar?
– 1977 nyarán megalakult a Szélke-

rék együttes, ami 1990-ig mûködött,
majd jött egy megkeresés, hogy a Barti-
na zenekar prímást keres, azóta ott va-
gyok.

– A zenekar szép missziót teljesít… 
– „Muzsikáló szerszámok” címû mû-

sorunkkal járjuk az óvodákat, iskolá-
kat, bemutatjuk a hangszereket, a „Ki-
csi vagyok én” címû mûsorunk népze-
ne, vers, hangszerbemutató is egyben,
szerencsére mindannyian több hang-
szeren játszunk. 

– Mi a legnagyobb hátrányod ab-
ból, hogy nem látsz? 

– 20 évig nem tudtam olvasni, 2002
óta az informatikának köszönhetõen
megint tudok. Újabban írni szeretek.
Több könyvötleten is dolgozom.FO
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Adatok a szekszárdi várpincérõl (III.)

A magabiztosság hátterében az a meg-
gyõzõdés állt, hogy a pince jó fekvése
miatt igen könnyen bérbe adható. A
vármegye pályázatot írt ki a verse-
nyeztetés által elérhetõ magasabb be-
vétel érdekében. Telkes mellett azon-
ban csak Horváth József jelentkezett,
de õ is csak 900 koronát ajánlott a Vár
utca és a Béla tér sarkán található bo-
rospincéért. Ezután gyors döntést ho-
zott az alispáni hivatal. A „régi” tulaj-
donossal, Telkes Izidorral kötött szer-
zõdést 900 koronás évi bérösszeggel
6 évre, 1905. április 1-jétõl 1911. ápri-
lis 1-jéig. 

1906 nyarán javították a pince és
elõterének burkolatát, és ebbe a pin-
cébe nyúló tölgyfa gerenda sínpárt
tettek a hordók gurításához. A szilárd
elhelyezés érdekében, az oldalirányú
elmozdulást gátló rögzítést is készítet-
tek. A sínpár hossza 6 m, szélessége
0,16 m, magassága 0,18 m volt. 1912-
ben további burkolat és falazat javí-
tásra került sor a pincében. Ekkor a
vármegyeháza kapubejáratánál a
jobb oldali tetõvíz-levezetõ csõtõl a
keselyûsi törvényhatósági útig vezetõ
csatornát 10 m hosszúságban, 60 cm
szélességben 10 cm vastag betonnal
látták el, hogy az eddig a pincebolto-
zatba szivárgó csapadékvizet elvezes-
sék. A pince helyreállítását és felül-
vizsgálatát Zsigri Ödön cecei vállalko-
zó végezte el.

Közben kiderült, hogy a pince egy
részét Telkes Izidor is albérletbe adta,
de ez ellen most sem tesz semmit a hi-
vatal, mert ha nehezen is, kisebb-na-
gyobb késéssel, rendszeres felszólítá-
sok után, de beérkezik a megye kasz-
szájába a kialkudott bérösszeg.

Ugyanígy elnézték a bérlõnek azt,
hogy a borkereskedésen felül állandó
kádárüzletet folytatott a pincében,
ami nagy zajjal járt, pedig ezt is tiltot-
ta a szerzõdés egyik pontja. „A hor-
dók folytonos döngetése abrincs le és
felverése kora reggeltõl késõ estig sza-
kadatlanul tart, úgy hogy a hivatalban
a zárt ablakoknál sem vagyunk már
képesek nehéz és felelõsségteljes
munkánkat elvégezni.” Panaszolták a
hivatali dolgozók, de a figyelmeztetés-
nek nem sok eredménye lett.

Az elõbbiekre „gyógyírt” jelenthe-
tett az, hogy Telkes Izidor a követke-
zõ 6 éves ciklusra (1917. december 31-ig)
elfogadta a bérösszeg 1000 koronára
emelését. A nagyobb összegért cseré-
be a bérlõ is szeretett volna kapni va-
lamit. Újra kérvényezte a kút fúrásá-
nak engedélyezését, illetve ehhez a

beruházáshoz a megye hozzájárulá-
sát. Kérését azzal is indokolta, „hogy
kút minden pincénél található és nél-
külözhetetlen eszköz”. A megyei szak-
hatóság válaszlevelében közölte, fúrt
kút készítésének nincs mûszaki aka-
dálya, de a kutat a pincében kell elhe-
lyezni az úton, mert az ott elvonuló
csatorna szennyvize a kút vizét eset-
leg megfertõzheti. Az egyetlen prob-
léma az, hogy a megye nem tud hoz-
zájárulni a költségekhez nincs rá fede-
zete.

1918. január elsejétõl 6 évre Telkes
Izidor, majd Telkes Zakariás (õ is
Leopold Károly utódaként jegyzi ma-
gát) vette bérbe a pincét, aki közben
társult a Szekszárdi Mezõgazdasági-
Kereskedelmi Rt.-vel. Ezt az idõszakot
egészen a pengõ bevezetéséig (1927.
január 1.) az egyre nagyobb mérete-
ket öltõ infláció miatt elõször éven-
ként, aztán negyedéveként állandóan
emelkedõ bérösszeg jellemezte. Kez-
detben 2700 koronát fizetett a társu-
lás. (Most is tartottak versenytárgya-
lást, melyen a budapesti Zerkovitz
Oszkár budapesti lakos alulmaradt az
általa kínált 2500 koronával.) A ciklus
végén már 200 000 koronát kellett fi-

zetni, sõt az új, 12 éves szerzõdésük
már évi 800 000 koronával köttetett
meg. A bérlõk közben állandóan sérel-
mezték a béremelést. A csökkentést
kérõ beadvány alábbi indoka jól tük-
rözte a kor gazdasági viszonyait. „Az
országban a borkereskedõk pincéi
legnagyobb része õsz óta zárva van-
nak, forgalom borban nincs és a szak-
emberek véleménye szerint kilátásta-
lan, hogy ezen helyzet belátható idõn
belül megváltozzék.”

Végül a társulás pár évvel a 12 éves
szerzõdés megkötése után felhagyott
borkereskedõi tevékenységével. Utó-
da az 1929. május 14-én megalakult a
Szekszárdi Borvidéki Bortermelõk ál-
lami ellenõrzés alatt álló Pinceszövet-
kezet (megbízott ügyvezetõje vitéz
Vendel István, Szekszárd polgármeste-
re volt) lett. A bérbeadóval 1000 pen-
gõ évenkénti bérösszegben egyeztek
meg, és 25 évre kívánták a pincét bér-
be venni. A hosszú bérleti idõ indoka
a szövetkezet beruházási szándéka
volt. Az alispáni hivatallal a szerzõdést
1929 szeptemberében kötötték meg.
A beígért beruházása 3 darab, egyen-
ként 300 hektoliteres cementhordó,
jobban mondva cementkád beépíté-
sét jelentette. A terveket a Rostock és
Baerlocher álló hordókat gyártó, a
Bécs melletti Klosterneuburgban szé-
kelõ cég készítette. A három kád egy-
más mellett helyezkedett el. Hosszúk
10,10 m, magasságuk 4 m, szélessé-
gük 3,75 m volt. (A pince keleti szár-
nyán lehet látni a kádak külsõ falát.
Mára már a kádakat lefedték, egy ré-

szüket elbontották.) A pinceszövetke-
zet is megpróbálkozott a pincében
kutat fúratni, de tervük elmaradt. Vé-
gül a városi vízvezetékre csatlakoztat-
ták a pincét. A 25 évre kötött bérletük
1944-ig, illetve 1949-ig állt fenn.

Nemcsak napjainkban, hanem
több évtizeddel ezelõtt is mértek ki
bort a belátogató vendégek számára a
szekszárdi pincében, például az 1930-as
években a filléres vonatokon ideérke-
zõ turistáknak. Ekkor a borkimérés a
szekszárdi pincénél csak ideiglenes,
esetleges lehetett. Volt persze a szö-
vetkezetnek rendszeresen nyitva tar-
tó borüzlete más településeken, így
például Dombóváron is. Az állandó
borkimérés azonban panaszok forrá-
sa lett, mert a betérõ vendégek türel-
metlenül, már az utcán megkezdték a
finom nedû elfogyasztását. Ennek
megtörténtét egy 1937–1938-ban le-
folytatott, minisztériumból (!) elren-
delt vizsgálat is igazolta, melynek kö-
vetkezményeként a szekszárdi pince-
szövetkezetet és még két borterme-
lõt arra köteleztek, hogy borkiméré-
süket költöztessék el a nagyközség
központjából. Miért volt erre szükség?
A vizsgálat megállapította, hogy a téli
hónapokban nem fordult elõ ilyen 
eset, ellenben az enyhébb idõjárás be-
köszöntével ugyanis újból bizonyítást
„nyert az, hogy a bort vásárló egyé-
nek – mivel az italt kimérõk a kiméré-
si helységben elfogyasztani nem en-
gedik – a vásárolt bort, a kimérõ hely-
ségek udvarában vagy pedig a kimé-
rõ helységek elõtt elhúzódó gyalog-
járdán fogyasztják el és ott csoportok-
ba verõdve a forgalmat akadályozzák.
Több esetben elõfordult az is, hogy
a bort fogyasztók az italtól lerésze-
gedve trágár kifejezéseket használ-
tak és szükségletüket is a gyalogjár-
dán végezték el. Meg kell jegyezzem,
hogy a csoportosulások és lerészege-
dések nem szórványosan, hanem na-
ponként, úgyszólván állandóan elõ-
fordulnak…”

Befejezésül szólni kell a pince mé-
reteirõl és a ma itt található tárolóedé-
nyekrõl. A pince nyugati szárnya 42 m
hosszú és 4,4 m széles, keleti szárnya
42 m hosszú és 6,54 m széles, a déli
összekötõ folyosója 41 m hosszú és
4,3 m széles, az északi 10 m hosszú és
2,6 m széles, magassága 4,1 m. Kádak
nélküli befogadóképessége 2500 hek-
toliterre tehetõ. 1834 és 1843 között,
amikor még a szekszárdi uradalom
használta a pincét, átlagban 3638 akó
dézsmabor, azaz közel 2000 hl bort
helyeztek itt el. Ma a pincében lévõ 22
darab hordó összesített ûrmértéke
körülbelül 850 hl. A legkisebb 13, a
legnagyobb 93, 1 hektoliteres. A hor-
dókhoz társulnak még kádak és fém-
tartályok, melyekben még további
4000 hl bor tartható. A tárolóedények,
beleértve a hordók többségét üresek.

Aradi Gábor

1904-ben a vármegye 900 koronára emelte a bérleti díjat, sőt további

emelésre készült, azonban ezt már nem tudta vállalni a most már egye-

düli Leopold utód, Telkes Izidor. Az alispánhoz írt levelében ezt írta: „te-

kintettel a jelenlegi mostoha üzleti viszonyokra nem vagyok azon hely-

zetben, miszerint 900 koronán felüli bérösszeget a várpincéért fizessek”.

Az alispáni hivatal ezért, bízva a pince kiadhatóságában, 1905. április

elsejével felmondta a bérleti szerződést. 

A pince legnagyobb fahordója, melynek ûrmértéke 93,1 hektoliter



Advent egyik nagy alakja Keresztelõ
János, aki felszólítja a népet és rajtuk
keresztül minket is: „Teremjétek a
bûnbánat méltó gyümölcsét!” (Mt 3,8)
Vagyis van visszaút, van újrakezdés,
és lehetséges a szabadulás. Meg kell
térni, de hogyan? Nem elegendõ csak
gondolatainkban, bensõnkben meg-
térni, ennek a belsõ fordulatnak külsõ
jelét is kell adni.

A megtérés egyik külsõ jele, hogy a
szívünk mélyébõl az Isten felé fordu-
lunk, vagyis imádkozunk. Az imád-
ság beszélgetés Istennel, de másrészt
odafigyelés Istenre. Fontos a közösségi
ima, de meg kell, hogy legyen a belsõ,
személyes imám is. Ne csak szavaljak
az Istennek, hanem tudjak szívbõl
imádkozni, megköszönni és kérni.

A másik külsõ jel, hogy a megtért
ember elkezd törõdni a másik ember-
rel, a szegénnyel, a rászorulóval.
Igyekszik a másikban meglátni Jé-
zust, és ahol tud, segít a másik embe-
ren.

Ezt csak az érti meg, aki már átél-
te a másiknak való segítés örömét. Azt
az örömet, amikor én tehettem vala-

mit a másikért, amikor adhattam az
idõmbõl, energiámból, esetleg pén-
zembõl a másik embernek. Fontos,
hogy miközben segítjük a messze élõ
rászorulókat, ne feledkezzünk meg a
mellettünk élõ emberrõl, aki szintén
rászorul, és lehet, hogy épp rám lenne
szüksége.

A megtérés igazi ismertetõjegyei,
ha a Lélek gyümölcseit teremjük éle-
tünkben. 

A békességet, jóságot, alázatosságot,
szelídséget, békességet, türelmet...

Ha így élünk, akkor nemcsak sa-
ját életünket tehetjük szebbé, hanem
a környezetünk életét is. Alakítom a
körülöttem lévõ világot is, szebbé te-
szem, és ez által lehetek én Isten terem-
tõ jóságának az eszköze.

Az adventi programot megadja
Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt le-
vélében:

„Itt az óra, hogy fölébredjünk az
álomból.” (Róm 13,11) Vagyis le kell
vetnünk a sötétség tetteit, kezünkbe
kell vennünk a világosság fegyvereit.

Igaz, hogy nem könnyû levetni a
bûn ruháját, és legyõzni magamban
a lustaságot, de ha igazán át akarom
élni az örömöt karácsonykor, vagy az
utolsó ítéleten azt akarom hallani:
Menj be urad örömébe, akkor vállal-
nom kell az áldozatot.

Hagyjam, hogy megérintsenek
ezek a gondolatok: „Vessétek le a sötét-
ség ruháját és öltsétek magatokra a vi-
lágosság fegyverzetét!” (Róm 13,12)

Érdekes, hogy pont ezek a szavak
térítették meg Szent Ágostont. Õ, aki
nagyvilági életet él, szórakozik, szek-
tába keveredik, ezeknek a szavaknak
nem tud ellenállni, megtér, megkeresz-
telkedik, az Egyház püspöke és szentje
lesz. Miért? Mert meghallotta Isten sza-
vát és igent mondott rá. Lehet, hogy én
is már sokszor olvastam, hallottam
ezeket, az igéket, és még nem fogan-
tak meg bennem. Pont advent felada-
ta az, hogy segítse bennem megszület-
ni Jézust, vagyis életem, magatartá-
som egyre jobban tükrözze Jézus éle-
tét. Ámen

Bacsmai László
plébános
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E heti rejtvényünk megfejtését december 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A november 20-ai rejtvény helyes megfejtése: Bezerédj István. A he-
lyes megfejtését beküldõk közül Csontos Mihály felajánlásaként (LUFI SZIGET, Arany János utca 6.) tárgyjutalmat 
nyert Kozmáné Károly Marianna, Szekszárd, Holub u. 2. III/14. Gratulálunk! Az ajándék az üzletben átvehetõ.

Evangélium
Megtértél már?

Városi krimi

Itt a buksza, hol a buksza?
Nem ritka, hogy az emberek úgy bánnak pénztár-
cáikkal, mint egy használt papír zsebkendõvel.
Ide dobják, oda dobják. A bolti pénztárnál elõre ki-
veszik a táskából, s a szalagra rakják, hogy annak
a végén, azaz a megvásárolt áruk között landoljon.
Ám amíg a zsömlék, fölvágottak, konzervek elpa-
kolásával foglalatoskodnak, addig egy „láthatatlan”
kéz örökre elintézi a buksza sorsát.

A minap így járt egy elõkészített tárca az újsá-
gosbódénál. Míg a gazdája lapokat válogatott, lot-
tót kért és könyvet vett, addig valaki megfújta a
párkányra rakott bugyellárist. 

Mindezekre a figyelmetlenségekre hívja most
fel olvasóink figyelmét dr. Buda Bernadett õr-
nagy, a városi rendõrkapitányság bûnmegelõzé-
si és kommunikációs referense. Mint hangsúlyoz-
za, az adventi vásár kifejezetten a tolvajok és a zse-
besek boldogságos színtere. Settenkednek, jön-
nek, mennek és figyelnek. Egyetlen kínálkozó
pillanatot nem hagynak ki, keresik a szórakozott
és laza emberek nemtörõdömségét. Akik egy-két
másodperc leforgása múltán csak azt ismételget-
hetik, itt (volt) a buksza, hol buksza? Hát sajnos
nincs a buksza. De ez kizárólag rajtunk, vásárló-
kon múlik, mondja az õrnagy, s hozzáteszi, ne
gondolja senki, hogy õvele nem történhet meg
ilyen. Illetve tényleg nem, ha elõvigyázatosak és
óvatosak vagyunk. - hm -

Adventi lelkigyakorlat
December 9-tõl 11-ig, péntektõl vasárnapig este
6 órakor lesznek a lelkigyakorlatos beszédek a bel-
városi templomban, elõtte 5 órától gyónási lehe-
tõség. 10-én, szombaton lelki nap, de. 9 órától a
3–6 .osztályosoknak, du. 3-tól a 7–10. osztályo-
soknak. A lelkigyakorlat vezetõje: Gardnay Balázs
általános püspöki helynök, székesegyházi plébá-
nos. Mindenkit szeretettel várunk.



Délelõtt, a programsorozat indulása-
ként a gyakorlóiskola úszóosztályai –
örvendetes, hogy vannak még ilyenek
egy nem sportos profilú intézmény-
ben – mérték össze erejüket. Délután
az óvodások vették birtokukba a han-
gulatos, története során nem egy felújí-
táson átment, hangulatos létesítményt.
Aztán jöttek az úgynevezett gyógy-
úszás képviselõi, köztük a gyógytest-
nevelésre utaltak, akik egy nagyszerû
bemutatót tartottak – megmutatva azt,
hogy milyen jó közeg a víz ahhoz, hogy
õk is rendszeresen testmozgást tudja-
nak végezni.

Eljöttek a búvárúszók is, hogy fel-
idézzék azoknak a remek kis bemuta-

tó versenyeknek a hangulatát, ame-
lyeket az Óceán Könnyûbúvár SE ren-
dezett régebben, évente egyszer, a kö-
zépiskolás korosztályt megcélozva.
Aztán kisvártatva újra hullámkavaró
lelkes szereplõk érkeztek... A Szekszár-
di Kajak-Kenu SC növendékei vagy
húszan, hogy a betanulásra való kicsi
túrakajakokkal közlekedhessenek a
medencében. Trénerük, vezetõjük,
Jámbor Attila elmondta az érdeklõ-
dõknek, hogy mielõtt valaki a nagy Si-
ón önállóan igazi kajakba ülhet, eze-
ken a kis jópofa, piros járgányokon
gyakorolja a helyes evezést, illetve a
helyes közlekedést, vagy éppen a szla-
lomozást.

Egyáltalán nem volt zsúfoltság a vá-
ros második számú uszodájában ezen
a napon – sajnos! Mint azt az egyete-
mi kar nyílt napot szervezõ oktatóitól,
Christián Anikótól és Mozolai Anna-
máriától  megtudtuk: az intézmény
hallgatói legföljebb benéztek az uszo-
dába a „Kik és miért vannak itt?” kí-
váncsiság jegyében, de nem óhajtot-
tak a passzív résztvevõkbõl aktívvá
válni, ami a szervezõket egyáltalán
nem lepte meg. De az már inkább,
hogy a megszólított városi lakosság

sem óhajtott élni a felkínált lehetõség-
gel. Pedig a nap folyamán két idõ-
pontban is, egy-egy órára ingyen
úszás volt a csábító ajánlat. Amivel e
sorok íróján kívül a 35 ezer szekszár-
diból – nem kis meglepetésre – sen-
ki sem élt. Semmi gond ezzel, de ezek
után nem túl sportszerû feltenni a kö-
zelebbi, illetve a távolabbi múltban
megfogalmazott, mára már okafogyot-
tá váló kérdést: a régebben fõiskolai,
most már egyetemi kar miért nem 
nyit a város felé?! B.Gy.
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Harminc éve szolgálja sportot a kis uszoda 
Színes programok – gyér érdeklõdés az egyetem nyílt napján

Ünnepi dzsemborit (KAR-TEMPÓ) szervezett uszodája megépítésének

30. évfordulója apropóján a PTE Illyés Gyula Kar. A felsőoktatási intéz-

mény illetékes intézete, illetve tanszéke mindenkit meghívott a progra-

mokra, a garantáltan színes kavalkádra szerdán. 
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Szekszárdi Karácsonyváró
2011. december 1–22.

2011. DECEMBER 3. SZOMBAT

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

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

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

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

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

Bartina Néptáncegyesület „45 év”
címû ünnepi nagymûsora.

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

2011. DECEMBER 5. HÉTFÕ

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

Idõpont: 14.00. Helyszín: Illyés
Gyula Megyei Könyvtár gyermek-
könyvtára.

2011. DECEMBER 6. KEDD

Liszt Ferenc Pedagóguskórus ad-
venti hangversenye.

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

2011. DECEMBER 7. SZERDA

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

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

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

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

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

ván Általános Iskola

2011. DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

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

Helyszín: Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár gyermekkönyvtára. Idõpont: 14.00

2011. DECEMBER 9. PÉNTEK

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

Idõpont: 14.00. Helyszín: Illyés
Gyula Megyei Könyvtár gyermek-
könyvtára.

2011. DECEMBER 10. SZOMBAT

Karácsonyi hangulat címmel
óvodásfoglalkozások leendõ elsõ
osztályosoknak és szüleiknek. 

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

• Mézeskalács-díszítés
• Asztali és szobadíszek karácsonyra
• Fenyõfadíszek készítése quilling-
technikával

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

2011. DECEMBER 11. VASÁRNAP

Német nemzetiségi est a kisebbsé-
gek napja alkalmából.

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

2011. DECEMBER 13. KEDD

A Régi ésszel – gyermekkézzel kézmû-
vessorozatban betlehem készítése.  

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

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

Együtt – egymásért
A könyvtár és a segítséggel élõk ha-

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

2011. DECEMBER 14. SZERDA

A Régi ésszel – gyermekkézzel kéz-
mûvessorozatban betlehem készí-
tése.

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

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

2011. DECEMBER 15. CSÜTÖRTÖK

Hazudott szárnyak és más szim-
bólumok

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

2011. DECEMBER 16. PÉNTEK

A Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének karácsonyi
ünnepsége.

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

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

A Gagliarda Kamarakórus adven-
ti hangversenye.

Karnagy: Dr. Szabó Szabolcs
Közremûködnek: Lozsányi Tamás

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

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

2011. DECEMBER 17. SZOMBAT

A Szekszárd Jazz Quartet és a Tü-

csök Zenés Színpad közös kará-
csonyi ajándékmûsora.

Közremûködik: Németh Judit elõ-
adómûvész és Gáti László ének

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

2011. DECEMBER 18. VASÁRNAP

A Liszt Ferenc Pedagóguskórus ka-
rácsonyi koncertje.

Idõpont: 19.00. Helyszín: belvárosi
templom

2011. DECEMBER 19. HÉTFÕ

A Garay János Általános Iskola és
AMI karácsonyi mûsora.

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

2011. DECEMBER 21. SZERDA

A Baka István Általános Iskola ka-
rácsonyi mûsora.

Idõpont: 8.00. Helyszín: Baka István
Általános Iskola

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

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

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

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

2011. DECEMBER 22. CSÜTÖRTÖK

Szekszárdi Madrigálkórus kará-
csonyi koncertje.

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

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

A programajánlót összeállította:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza.
Szekszárd, Szent István tér 15–17.
Tel.: 06-74-529-610.

Kakaókoncert
A Liszt Ferenc Zeneiskola 2011. de-
cember 10-én, szombaton 10 és 11
óra között KAKAÓKONCERTET
tart, az iskola nagytermében, aho-
vá minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Közremûködnek az iskola 
növendékei.

A hangversenyt egy pohár 
kakaó elfogyasztásával zárjuk!
A BELÉPÉS INGYENES, MIN-

DENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

dékkártyák készítése
• textilképek, tasak készítése, papír-

manó-készítés, csipesz-állatkák,
kisvonat parafadugóból, mézeska-
lács-sütés, gyertya-készítés

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

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

• 11 órakor Kerekítõ – ölbeli játé-
kok és mondókák

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

A délelõtt folyamán ingyenes há-
zi-büfé mûködik teával és süte-
ménnyel.
Felnõttjegy: 500 Ft
Gyerekjegy 3 éves kortól: 300 Ft
3 éves kor alatt 200 Ft
EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREINK: 
Babits Nyugdíjas Klub 
Tücsök Zenés Színpad Gyermekcso-
portjának szólistái
Halász Háló Egyesület 
Szekszárdi Origami Baráti Kör 
Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület 

Szeretettel várjuk a gyerekeket,
családokat, a kreatív felnõtteket!
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Bokszpalánták szekszárdi seregszemléje Nõtt a választék a jobbátlövõ poszton
Sandra Kuridza az UKSE elsõ légiósa

Mosolygós, életvidám ter-
mészetû, az UKSE elsõ kül-
földije Sandra Kuridza. S ez
az optimista kisugárzás jó
elõjel. A 184 centire nõtt
szõke lány tehetségét igazol-
ja, hogy a Radnicki Beográd
neveltjeként a szerb nagyvá-
logatotthoz is meghívták,
igen fiatalon. Ma is még csak
22 éves, de már Ausztriát is
megjárta, a neves osztrák
Hypo Niederösterreich együttesénél is
megfordult, aztán a nagy terveket szövö-
getõ Érdi VSE-hez csábították másfél év-
vel ezelõtt. A már masszív középcsapat-
nak számító, erõs játékos-kerettel bíró
csapatban olyan 10 perces játékosnak
számított a balkezes szerb lány, akinek
az édesanyja a maga korában az egyik
legkiválóbb szerb játékos volt. Tekintet-
tel az átlövõ poszt gazdag érdi felhoza-
talára, Szekszárdon ennél nagyobb sze-
rep juthat a fiatal játékosnak. Így gon-
dolja ezt Kovács Jenõ vezetõedzõ is, aki,
látva azt, hogy a légiós ügyben egyre
csak csorbulnak az UKSE átigazolási
sanszai, egyre jobban szorgalmazta a
tárgyalásokat a játékjog-tulajdonos Pest
megyei együttesnél Kuridza átigazolása
ügyében. Nincs szó kivásárlásról, féléves
kölcsönmegállapodás született a két
klub között.

Mire e sorok megjelennek, már ki-
alakulhat az elsõ benyomás a játékosról
a szekszárdi nézõkben, merthogy a
Siófok ellen pénteken már be is mutat-
kozott Sandra Kuridza új csapatában. 

– Már régebb óta ott szerepelt a
noteszembe a mozgékony, Vajdaság-
ból érkezõ átlövõ neve – indokolta a 

döntést Kovács Jenõ. – Lé-
vén, hogy lövõk terén
még elkel az erõsítés, kife-
jezetten örülök neki, hogy
a balkezes lövõ posztján
már három játékos is van a
keretünkben – Sandra
adottságaival a védõjáték-
ban is segíthet – akár a fal-
beli hármas védõként,
akár zavaróként, ahogy az
egyes csapatok elleni já-

tékhelyzetek majd ezt adják.
A fiatal hölgy magyar felmenõkkel

nem bír, magyarországi szerzõdése
elõtt néhány szót tudott csak magyarul,
de ma már szinte mindent ért és oly-
annyira bírja nyelvünket, hogy abszo-
lút kommunikatívnak nevezhetõ. Bár
látszik rajta, elõbb bizonyítani szeretne,
s a nyilatkozat ráér a késõbbiek során.

– Nincs sok idõ, gyorsan be kell épül-
nöm a szekszárdi csapatba, tudnom kell
minden figurát, amit a csapat játszik.
Örülök, hogy bízik bennem a klubveze-
tés, remélem, hogy rászolgálok erre.
Fontos, hogy az én stílusomnak megfe-
lelõen gyors játékra törekvõ csapathoz
érkeztem. Igyekszem majd a védekezés-
ben is segíteni. Hogy sikerül-e bent ma-
radni az NBI-ben?... Szerintem képesek
leszünk rá, s ezt már eddig is, érkezésem
elõtt bizonyította a pályán a csapat. Re-
mélem, ezután is így lesz, és nem a Vác
elleni döntetlen volt az utolsó bravúr
ebben a bajnokságban.

Az UKSE legközelebb, pénteken a
Veszprém-Barabás csapatát látja ven-
dégül, majd a következõ héten a Fe-
rencváros ellen idegenben zárja az õszi
idényt. bégyé

Valóra váltotta a vele kapcsolatos ér-
mes reményeket az országos ifjúsági
ökölvívó-bajnokságon az Unio Box Te-
am Szekszárd versenyzõje, Bokros Va-
lentin. Korábbi tornagyõzelmeit köve-
tõen a korosztály legrangosabb idei ha-
zai vetélkedésén az elsõ körben egy
szombathelyi versenyzõt gyõzött le a
szekszárdi öklözõ. Ezután egy olyan el-
lenfelet kapott, aki már kétszer nyert
korosztályos bajnokságot, s aki ellen
nem számított esélyesnek a szekszárdi
fiú. De nem kis meglepetésre az MTK-
s Kovács Istvánt óriási meccsen ponto-
zással legyõzte Török István tanítvá-
nya. Aztán jött a Fodor Milán elleni
meccs, amelyen már, szintén ponto-
zással, de alulmaradt a szekszárdi srác,
így bronzérmesként zárta az ob-t.

– Ne tûnjék elfogultságnak, de a Va-
sasnak a mezõnybõl kiemelkedõ nagy-
szerû ökölvívója ellen is lett volna esé-
lyünk, ha az ezt megelõzõ meccsen
nem szed össze sérülést versenyzõm.
Sajnálom, hogy nem a másik ágra ke-

rültünk a sorsolásnál, mert ebben az
esetben a döntõben jöhetett volna lét-
re az összecsapás Fodor Milán ellen, s
esetleg Valentin is teljesen egészsége-
sen léphetett volna ebben az esetben
ringbe – mondta Török István edzõ. –
Sebaj, majd jövõre – tette hozzá –, ez-
zel a sokoldalú boksszal, kiismerhetet-
len stílussal a bajnoki címre is van esé-
lyünk. Jövõre mindenképpen szeret-
nénk több olyan rangos tornán részt
venni, mint az Énekes-, vagy a Bocskai-
emlékverseny, amire az idén nem volt
lehetõségünk

Azért az év hátralevõ része sem lesz
teljesen eseménytelen a sportágban.
Török István kezdeményezésével de-
cember 10-én bemutatkozik Szekszárd
és vonzáskörzete a városi sportcsarnok-
ban rendezendõ utánpótlás seregszem-
lén. A tervek szerint az alapokat elsajá-
tító legfiatalabbak bemutató jellegû
meccseire kerül sor. Ezen a szekszárdi,
a faddi, a decsi és a bonyhádi bokszpa-
lánták lépnek majd ringbe. B. Gy.

Bokros Valentin és edzõje, Török István
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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

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

DR. HAAG ÉVA

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

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

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

Jön a Mikulás!
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör 2011. december 4-én, vasár-
nap délután 3 órakor Mikulás-ünnep-
séget tart a Szent István Házban (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69.)

Az ünnepi mûsort a Szent József Ka-
tolikus Iskola diákjai és a társaskör tag-
jainak gyermekei, unokái adják.

Örömmel vennénk, ha egy kis süte-
ményt hozna magával, és így segítene
abban, hogy a jelenlévõk egymást
megvendégeljék.

A gyermekek megajándékozásáról
a társaskör gondoskodik.

Szeretettel várjuk gyermekeivel,
unokáival! A társaskör rendezvényét a
Tesco hipermarket támogatja.

Nyugdíjasok figyelmébe
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy december 19-én
(hétfõn) reggel 6–7 óráig diós- és
mákoskalács-árusítás lesz. A töltött ka-
lácsok ára 450 Ft, az üres kalács 350 Ft.
A jelentkezéssel egy idõpontban kér-
jük az árát befizetni, fogadónapokon
(hétfõn és csütörtökön) a Hunyadi u.
4. sz. alatt, december 15-ig.

Éledezõ pingpongos remények nemzetközi porondon

Újra a négy között itthon a Szekszárd AC
Úgy tûnik, elég erõs játékoskerettel bír
újra a Szekszárd AC nõi asztalitenisz-
csapata ahhoz, hogy ismét tényezõvé
váljon az itthoni legmagasabb osztályú
bajnokságban, a nõi Extra Ligában, il-
letve a közép-európai csapatbajnok-
ságban, a Szuper Ligában. Sáth Sándor
együttese a most véget ért õszi idény-
ben, itthoni pontvadászatban kilenc
mérkõzésébõl hatot megnyert, s a BSE
és Postás, valamint a Kecskemét mö-
gött a negyedik helyen zárt. Nemzet-
közi porondon pedig sikerült kiharcol-
ni a csoportkörbõl a továbbjutást: az
osztrák Forschberg AZ Linz és a szlo-
vák Topolcsány társaságában. A máso-
dik hely megszerzése nem volt köny-
nyû. A már említett kupasorozatra va-
ló nevezés idején még nem volt a szek-
szárdiak játékosa, a rutinos, nagy ta-
pasztalatú, volt válogatott Molnár Zita,
így nélküle kellett kiharcolni a tovább-
jutást érõ második helyet a kedden
Szekszárdra érkezett szlovák együttes
ellen. (Az idegenbeli mérkõzés 5–5-ös
döntetlennel zárult, így a biztos, szá-
molgatás nélküli továbblépéshez nyer-
ni kellett az ezúttal a Tápai Tímea–Szvi-
tacs Alexa–Madacki Mirella összetéte-
lû szekszárdi csapatnak.)

Jó ideig tartotta magát a Kmotoro-
va–Krisiakova–Kudelova összetételû
együttes, annak ellenére, hogy a pár-

harc indításaként a páros meccset az
egymást jól kiegészítõ Tápai–Szvitacs-
duó elleni páros meccsüket elvesztet-
ték a vendégek. De egyesben a meccs
elsõ szakaszában, három gyõzelmet is
szerezve sokáig éltették a reményeiket.
A fiatal Madacki ellen Kmotorova és
Kudelova is nyerni tudott, de az már
nem volt benne a pakliban, hogy ezen
a meccsen a szekszárdiak második szá-
mú játékosa, Szvitács elbukja a Topol-
csány leggyengébb játékosa, Kudelova
elleni ütközetet. Pedig ez történt: 3-0-ra
nyert a vendég pingpongos. Nagy
gond persze nem volt, mert az AC
Szekszárd kitûnõsége, a Zentáról iga-
zolt Tápai Tímea kulcsjátékoshoz illõ-
en sorra hozta a gyõzelmeket, miköz-
ben a két csapattárs is magára talált:
Szvitács és Madaczki is magabiztosan
hozta a meccsét Krisiakova ellen. Így a
végjátékban, már a biztos gyõzelem tu-
datában, 6–3-as mérkõzésállásnál az is
belefért, hogy a Topolcsány legjobbja,
Kmotorova nyerjen Szvitacs ellen. A
csoport második helyén zárt és to-
vábbjutott a Szekszárd AC.

Ettõl függetlenül Sáth Sándor, a klub
szakmai igazgatója nem repesett a bol-
dogságtól a találkozó után.

„Igaz, hogy egy újabb döntetlen is
elég lett volna, de perspektivikusan
nézve nem lehetek elégedett a csapat-

tal, leszámítva azt, hogy a Tápai Timi
most is remekelt. Szvitács Alexa vi-
szont csalódást okozott, ennél jóval
többet várok tõle, hiszen nem epizo-
distának szerzõdtettük” – gyakorolt
kritikát a mester, aki a 16 éves, itteni
nevelésû Madackitól is többet vár, a
nemzetközi meccseken is. 

– Nála azért figyelembe kell venni a
teljesítmény megítélésekor, hogy a
meccset megelõzõ hétvégét végig ver-
senyezte – tette hozzá.

Milyen esélyei lehetnek a Szuper Li-
ga folytatásában a szekszárdiaknak?
Van három-négy olyan együttes a teljes
mezõnyben, akik világranglistán elõ-
kelõ helyen álló játékosokat foglalkoz-
tatnak, velük szemben szinte semmi.
De a mezõny más csapatai ellen – a
mostaninál jobb teljesítmény esetén –
egyáltalán nem látja lefutottnak a mecs-
cseket a soron következõ újabb cso-
portkörben a szekszárdi klubvezetõ.

– A hazai bajnokságban negyedik-
nél nemigen lehetnek rosszabbak.
De kergetnek-e dobogós álmokat?

– Ehhez nem kis bravúr kell. Ha min-
denki képes a legjobbjára a legfonto-
sabb meccseken a majdani rájátszás-
ban, akkor a Postás, de inkább a Kecs-
kemét ellen van, lehet keresnivalónk
tavasszal. Bgy

IMF-tárgyalás
A kormány szerdai ülésén kijelölte az IMF-fel
tárgyaló hivatalos magyar delegációt. A tár-
gyalócsoportot Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter vezeti, tagjai Pleschinger
Gyula pénzügyi államtitkár és Rogán An-
tal, a gazdasági bizottság elnöke.
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