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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
NYOLCSZÁZNÁL IS
TÖBBEN SZÉPÍTETTÉK
A VÁROST

Korizni is tudott a vízmû Mikulása

Kötelezõ szolgáltatásai mellett  figyel-
met fordított a szekszárdi vízmû arra
is, hogy a közelgõ ünnepek alkalmá-
ból valami figyelmességgel kedves-
kedjen a városlakóknak. 
Ennek jegyében feldíszített fenyõfa,
karácsonyi dallamok és két piros sap-

kás Mikuláslány meg kis krampusz fo-
gadta december 5-én a városi uszodá-
ba látogató mintegy hatvan gyerme-
ket és szüleiket. A kisebbek csoki
mikulást kaptak, és ezen a napon in-
gyen lubickolhattak, a felnõttek pe-
dig diákjeggyel használhatták a léte-

sítményt. A cég üzemeltetésében mû-
ködõ mûjégpályán szintén feltûnt
egy fiatalos, lendületes Mikulás, aki
amellett, hogy szaloncukorral, adven-
ti naptárral ajándékozta meg a gyere-
keket, még korcsolyázni is szívesen
velük tartott.

AMIKOR SÖRÖZNEK

A BORÁSZOK3. OLDAL

DR. HALÁSZ FOGPÓTLÁS ÉS IMPLANTÁTUM CENTRUM Szekszárd, Munkácsy u. 43. • Tel.:74/510-885

A részletekről, a kedvezményes utalványok megvásárlásának 
lehetőségeiről érdeklődjön a Dr. HALÁSZ KLINIKA recepcióján! 

www.fogpotlasklinika.hu

Ajándékozzon mosolyt karácsonyra!
Vásároljon 30 ezer forintért MOSOLYUTALVÁNYT szeretteinek, 

és nyerjen negyedmillió forintos fogászati kezelést!

11. OLDAL
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A Szekszárdi Klímakör koordinátori fel-
adatait ellátó Zöldtárs Alapítvány öt-
letbörzét hirdet 2011. évi, helyi klíma-
védelmi programok, akciók megvaló-
sítására. A legjobb ötletek, javaslatok
megvalósítását a klímakör támoga-
tásban is részesítheti. Az ötletek, ja-
vaslatok tartalmi, formai követelmé-
nyeit tartalmazó adatlap és az értéke-
lés szempontjai megtalálhatók a
www.zoldtars.hu honlapon. A javasla-
toknak 2011. január 20. 12.00 óráig
kell a Zöldtárs Alapítványhoz beérkez-
niük, nyomtatott vagy elektronikus for-
mában. Javaslatot tenni – a közgyűlés
által elfogadott Szekszárdi Klímastra-
tégiával összhangban – a következő
5 témakörben lehet:
1. Környezeti nevelés, 2. Energiagaz-
dálkodás, 3. Közlekedés, 4. Vízgazdál-
kodás, 5. Hulladékgazdálkodás.

A beérkezett javaslatokat a klímakör
munkacsoportjai értékelik nyilvános
ülésükön:
Környezeti nevelési munkacsoport
(2011. január 24. 16.30 óra), energia-
gazdálkodási munkacsoport (2011. ja-
nuár 25. 16.30 óra), közlekedési mun-
kacsoport (2011. január 26. 16.30
óra), vízgazdálkodási munkacsoport
(2011. január 27. 16.30 óra), hulladék-
gazdálkodási munkacsoport (2011. ja-
nuár 28. 14.30 óra).
A munkacsoportok ülésének helyszí-
ne: Szekszárd, polgármesteri hivatal,
műszaki tárgyaló. A felhívással kap-
csolatban további információk talál-
hatók, illetve kérhetők az alábbi elér-
hetőségeken: www.zoldtars.hu,
info@zoldtars.hu, 7100 Szekszárd,
Béri B. Á. 91., fszt.1., Tel: 74/414-
217, 20/299-8960.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztató:
http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/575/575_1.html

Ötleteket vár a Klímakör

Kerékpárbarát
munkahelyek

Negyven biciklit vásárolt az Alisca Terra és a vízmû

A belváros forgalmi terhelésének, zsú-
foltságának csökkentése, a parkolási
helyzet javítása, a városlakók számára
a lehető legjobb életfeltételek megte-
remtése Szekszárd településfejlesztési
koncepciója szerint az önkormányzat
kiemelt célja. Ennek egyik eszköze a
környezetbarát kerékpáros közlekedés
arányának növelése, ami a bicikliutak
kialakításával már évekkel ezelőtt meg-
kezdődött. 
Most egy újabb állomáshoz érkeztünk:
az önkormányzat tulajdonában lévő
Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. ugyanis 5 millió 133
ezer forint támogatást nyert a munká-
ba járást megkönnyítő, arra környezet-
kímélő alternatívát kínáló kerékpáros
közlekedés ösztönzésére az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv KEOP-
2009-6.2.0/A pályázatán. Az 5 millió
403 ezer forint értékű beruházás so-
rán – amelyhez a hiányzó összeget a
cég saját forrásból biztosította – egy
48 négyzetméter alapterületű, 24 ke-
rékpártámaszos tárolót alakítottak ki
az Epreskert u. 9. szám alatti telep-
helyükön, egyúttal beszereztek 20 ke-
rékpárt. A bicikliket a vállalat 72 dolgo-

zója és családtagjaik ingyen használ-
hatják munkába járásra, illetve hétvégi
szabadidős programjaikhoz, kirándulá-
sokhoz. A cég emellett az óvodások,
kisiskolások számára rendszeresen
szervezett környezeti nevelést szolgáló
programjaihoz is fel kívánja használni
a bringákat. A város ezzel fel akarja
hívni a figyelmet az egészséges életvi-
tel, a mozgás fontosságára és az egyé-
ni felelősségvállalásra egy élhetőbb
környezet megteremtésében. 
A szintén városi tulajdonú Víz- és Csa-
tornamű Kft. is eredményesen pályá-
zott erre a célra, és  6 millió 811 ezer fo-
rint támogatást nyert el a 7 millió 169
ezer forintos beruházáshoz, amely egy
60 négyzetméteres, 30 kerékpártáma-
szos kerékpártároló kialakítására és
20 bicikli megvásárlására volt elegen-
dő. Ezzel a vízmű 110 dolgozója és csa-
ládtagjaik előtt is megnyílt a lehetőség,
hogy ingyen kerekezzenek. Mivel a két
cég egy telephelyen működik, a jármű-
vek számára egy közös tárolót építet-
tek, amit Artim Andrásné igazgató mu-
tatott be a sajtónak december 9-én. A
dolgozók családi nap keretében próbál-
hatják ki az új bicikliket.  csi

Az új tárolót
Artim Andrásné

igazgató mutatta
be a sajtónak

Az új tárolót
Artim Andrásné

igazgató mutatta
be a sajtónak
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottsága keddi ülésén két szolgáltatás
díjtételérõl szóló elõterjesztést is napi-
rendjére tûzött. A Kõvári László bizott-
sági elnök által vezetett grémium tá-
mogatja a Caminus Kft. javaslatát, hogy
a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
díját 2011-ben az infláció mértékével,
vagyis 4 százalékkal emeljék. Várható-
an nem emelkedik viszont a távfûtés
hõdíja – a közelmúltban megvalósított
korszerûsítéseknek is köszönhetõen
– az Alfa-Nova Kft. által benyújtott ter-
vezet szerint, amely tájékoztatóként
került a bizottság elé. A szolgáltatás a
közelmúltban már drágult azzal, hogy
az Alfa-Nova megszüntette a korábban
adott kedvezményt, amirõl egyébként
levélben a fogyasztókat tájékoztatták.

A gazdasági és pénzügyi bizottság to-
vább folytatja az egyeztetést a Magyar
Közúttal a Hunyadi u. és az 56-os út
(Tartsay u.) keresztezõdése forgalmi
rendjének módosításáról. 
A változtatás célja, hogy lezárt vasúti
átjáró esetén a városból kifelé közle-
kedõknek ne kelljen várniuk a jobb-
ra kanyarodásra a sorompó megnyi-
tásáig. 
A bizottság a forgalmi sávok átalakí-
tásával, a Közút a jóval költségesebb
kanyarodó sáv kiépítésével oldaná
meg a helyzetet. A GPB támogatja a
palánki csomópontban körforgalom
építését célzó pályázat újbóli beadá-
sát, azonban nem volt egységes az ál-
láspont abban, hogy a város vagy az
út fenntartója fizesse a pályázati ön-
erõt, mintegy 25 millió forintot.

Közszolgáltatási díjakról is tárgyaltak
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Nyolcszáznál is többen szépítették a várost
Elõször ítélték oda a „Tiszta, rendezett, virágos porta” elismerést

A „Szépítsük együtt Szekszár-

dot!” mozgalom évzáró és prog-

ramértékelő rendezvényét tartot-

ták csütörtökön este a Babits Mi-

hály művelődési házban.

A programban közremûködõk közül
mintegy százan fogadták el a szerve-
zõk meghívását, õket – és a mozgalom
minden résztvevõjét – Horváth István
köszöntötte. Szekszárd polgármeste-
re kiemelte: egyre többen érzik ma-
gukénak a város szépítését. A magán-
és társasházak lakói, intézmények, ci-
vil szervezetek és cégek által szerve-
zett akciónapok során közterületek,
játszóterek szépültek, szépülnek meg,
a város pedig szebbik arcát mutatja a
turisták elõtt is. Horváth István meg-
köszönte a mozgalomban részt vevõk
munkáját, és reményét fejezte ki, hogy
jövõre még többen csatlakoznak a
programhoz.

A „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!”mozgalom idei eredményeirõl Páll
Laura, a program koordinátora számolt
be. Megtudhattuk többek között, hogy
2010-ben 816-an vettek részt a prog-
ramban, a 28 akciónap közül kilencet
vállalkozás, nyolcat civil szervezet, he-
tet a lakosság, négyet pedig intézmény

szervezett. Festés 9, hul-
ladékgyûjtés 7, faültetés
4 alkalommal szerepelt a
programban, és három
pályázatot is benyújtot-
tak közösségi tér alakítá-
sára. Ezek egyikeként va-
lósult meg a Prantner ut-
cai Madárbarát Park a
Waldorf Alapítvány se-
gítségével. A mozgalom-
ban részt vevõk idén
257 köbméter hulladé-
kot gyûjtöttek össze a
közterületeken, emellett
munkájuknak köszön-
hetõen 5 játszótér és
óvodaudvar is megújult. A program leg-
aktívabb résztvevõit idén is megjutal-
mazta a város.

A „Szépítsük együtt Szekszár-
dot!” program 2010-es díjazottjai:
Intézmények:Kolping Szakképzõ Isko-
la, Garay János Általános Iskola, Városi
Sport- és Szabadidõközpont, Tolna Me-
gyei Büntetés-végrehatási Intézet.
Egyesületek: Újvárosi Római Katoli-

kus Társaskör, Négy Évszak Waldorf Pe-
dagógiai Alapítvány, Magyar Madártani
Egyesület Szekszárdi Csoportja, Ext-
rém Sport Egyesület, FITT Egyesület,

Nõk Szekszárdért Egyesület, Ifjúsági
Unió Szekszárd, Tündérkert Alapítvány.
Magánszemélyek: Csányi Eszter,

Szentes Imre, Benkõné Lovász And-
rea, Bodor Norbert, Léránt Ferenc,
Müller Henrietta, Durgonics János.
Cégek: Szekszárdi Víz- és Csatorna-

mû Kft., Alisca Terra Kft., Inczédy és
Társa Kft., W & Periko Kft., Gemenc
Famûvesség Kft., Pontium ’95 Zrt.,
Oktel Kft., Ramirent Kft., Budapest
Bank Szekszárdi Fiókja.

Új elem volt idén a „Börtön a váro-
sért” program, melynek keretében a

megyei büntetés-végrehajtási intézet
9 fogvatartottja 208 órát dolgozott: sé-
taösvényt alakított ki, kerítést festett,
hulladékot gyûjtött.

62 házat, kertet díjaztak
Idén elõször ítélték oda a „Tiszta,

rendezett, virágos porta” címet, me-
lyet egy öttagú zsûri által arra érdemes-
nek ítélt családi és társasház, zártkert,
kereskedelmi egység, céges telephely,
illetve közterület csinosításáért magán-
személy nyerhetett el. A zsûri összesen
62 portát talált méltónak a címre, a ka-
tegória legjobbjait külön is díjazták.

Családi ház kategória: I. helyezett:
Bach Ferenc (Vak B. u. 13.), különdí-
jas: dr. Bánsági György (Munkácsy u.
20.) Társasház kategória: I. helyezett:
Klapka-ltp. 2., különdíjas: Wesselényi
u. 10. Zártkert: I. helyezett: Pecze ta-
nya, különdíjas: Lepke-tó. Kereskedel-
mi: I. helyezett: Petrits Mézeskalács-
múzeum, különdíjas: Alibi Sörözõ. Te-
lephely: I. helyezett: Sz+C Kft., külön-
díjas: Oktel Kft. Közterület: Ságvári u.
8. (Keresztesné dr. Kovács Ágnes), kü-
löndíjas: Parászta u. 94–96. (Oláhné
Hochsteiger Éva, Nyéki Gábor).

A címet elnyertek teljes listáját a
www.szekszard.hu-n olvashatják. fl

Az egyik díjazott porta tulajdonosa, Szarvas
Ferencné (balról) háza elõtt vette át az
elismerést Páll Laurától

Sikerül megtalálni 
a kulcsot a fiatalokhoz?
TÁMOP-konferencia a jövõ generációjáért

Városunkban nagyon sok mindent
megvalósíthatunk a 97 millió fo-
rintos – nagyrészt uniós – pályáza-
ti pénzbõl – szögezte le megnyitó-
beszédében Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a közgyûlés humánbizott-
ságának elnöke a „Szólítsuk meg a
jövõ generációját, avagy az Agora-
tartalom kiépítése Szekszárdon”
címû konferencián a Babits Mi-
hály mûvelõdési házban. Az elnök
asszony úgy vélte, már megint
megelõzte a kocsi a lovakat, ami
ez esetben pozitív kicsengésû
megállapítás. Mint mondta, saj-
nos, még nem történt meg a mû-
velõdési ház felújítása, ám a tartal-
mi munka már javában folyik. Föl-
tette a költõi kérdést: vajon sike-
rült-e megtalálni a kulcsot a fiata-
lokhoz, majd kifejezte tényekkel
is alátámasztható reményét, mi-
szerint igen. 

A TÁMOP-projektet szakmai te-
rületekre – például a mûvészet köz-
vetítése és az ifjúság mûvészeti ne-
velése, a szakemberek át- és to-
vábbképzése, az egészség- és kör-
nyezettudatos életmódra nevelés –
bontották fel, s ennek tükrében

hangzottak el a konferencia elõ-
adásai. 

Az elsõ témakör projektmene-
dzsere, Gonda Mária (a Mûvésze-
tek Háza mûvelõdésszervezõje) ki-
fejtette: már február óta folyama-
tosan rendeznek ifjúsági hangver-
senyeket, ám a pályázatnak kö-
szönhetõen már a legkisebbeknek
– háromtól tízévesekig – is szerve-
zik a koncerteket. Szeretnék elér-
ni, hogy mire a kicsinyek  felsõ
tagozatosok, középiskolások lesz-
nek, természetes igényükké váljon
a hangversenyre járás. Eddig a
TÁMOP keretében hat ingyenes
„Hangszervarázs” koncert volt a ki-
csiknek, ami közel másfél ezer
gyermeket jelent. Ezek az elõadá-
sok arra is jók – mondta Gonda
Mária, hogy megmutathassák a
gyermekeknek, miként kell öltöz-
ködni, viselkedni ezeken az ünne-
pi alkalmakon, de játékos „hang-
szerismerkedõt” is tartanak, és
kamaraelõadást hallhatnak a már
ismerõs hangszereken. A projekt-
menedzser kiemelte, hogy a kicsi-
nyek nagyon élvezik ezeket a szép
és hasznos programokat. -vhm-
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Változik a menetrend
Amint azt elõzõ számunkban megírtuk, 2010. december 12-tõl változik a helyi já-
ratok menetrendje. A változás egy nagyobb mértékû menetrendi fejlesztést és ki-
sebb módosításokat jelent. A legfontosabb korrekciókat múlt heti lapszámunkban
már közzétettük. Most csak a változások által leginkább érintett 8, 8A, 8B, 88, 89-
es járatok menetrendjét közöljük, mivel ezeknél a hivatalos új menetrendben
néhány adat hibásan jelent meg. Az összefoglaló indulási jegyzékeket, amelyek
azon utasok számára jelenthetnek majd segítséget, akik úticéljuk elérésére több
vonal járatait is igénybe tudják venni, egy késõbbi idõpontban tesszük közzé.

Szemetesbe a kutyagumival
és a csikkekkel!

A házaspár – kihasználva a jó idõt – neki-
látott a kiskert téliesítésének. Éppen a
száraz leveleket gyûjtötték kupacba,
amikor egy megtermett nõ pórázon
vezetett kutyája a ház elõtti virágágyásba
végezte el a dolgát, s mintha mi sem
történt volna, indultak tovább. A kertben
dolgozó asszony nyájasan megállította
õket:

– Látom kedvesem, elfelejtett
nylonzacskót hozni. Egy pillanat, máris
adok párat… – szólt nem kioktatóan,
inkább segítõkészen.

A kutyás nõ lába valósággal a földbe
gyökerezett. Asszonyunk pedig irány,
be a házba.

– Hármat hoztam, hátha szükség lesz
a többire is – nyújtotta ki a tasakokat a
kerítés fölött. A másik nõ sûrû
köszönések kíséretében elvette a
zacsikat, fölszedte a kutyagumit,
elköszönt a házaspártól.

A fenti történet kapcsán beszél-
gettem Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzõvel, aki azzal indította
beszélgetésünket, hogy elszomorító az
utcákon, tereken, parkokban eldobált
csikkek látványa, s mint mondta, az sem
ritkaság, hogy cigarettavégeket, papír
zsebkendõt, s egyéb szemetet
bedobálnak a házak szépen gondozott
elõkertjeibe, a takaros háztulajdonosok
legnagyobb bánatára. Mindez a
normálisan gondolkodók számára
felfoghatatlan. 

– A köztisztasági témakörbe tartozik
a csikkek eldobálása, illetve a
kutyaürülék el nem takarítása.
Városunkban 2005 januárjától hatályos
az a helyi (állattartási) rendelet, ami
kimondja, hogy amennyiben az állatok
(elsõsorban a kutyák) közterületen
végzik el a dolgukat, gazdájuk köteles az
ürülék eltávolításáról gondoskodni.
Korábban az ilyen esetekben az
önkormányzat maximum 30 ezer
forintos mértékben szabhatta meg a
szabálysértési pénzbírságot. Ám ez a
közelmúltban megváltozott, így mi is
módosítottuk a rendeletünket, eszerint
50 ezer forint pénzbírsággal büntethetõ
e szabálysértés elkövetõje is –
tájékoztatott a jegyzõ asszony, s azt is
hozzátette, hogy a helyszíni bírság
szabályai is változtak. A tetten ért
elkövetõ esetében 3 ezertõl húszezer

forintig terjed a pénzbírság összege.
Természetesen a közterület-felügyelõk a
„csikkszórókra” is hasonló mértékû
bírságot szabhatnak ki.

– Valószínû, kevesen tudják,
miszerint a helyi rendelet azt is
megszabja, hogy tilos kutyát bevinni
óvodába, iskolába és azok udvarába, sõt
játszóterekre sem, ahol a csikkeket sem
szabad eldobálni.

Azt azonban megjegyezte Amreinné
dr. Gál Klaudia, hogy a fent említett
esetekben eddig – nevelõszándékkal –
fõként csak figyelmeztették az
elkövetõket, illetve az ebek gazdáit, ám
néhány esetben büntetés megfizetésére
kötelezték õket. Viszont a jövõben
„bekeményítenek” a szakemberek,
komoly figyelmet fordítanak a
kutyasétáltatókra, illetve a dohányosok
„viselkedésére”, s a város, a városlakók
kárára renitenskedõket megbírságolják.

A jegyzõ asszony szerint valószínûleg
nagyobb figyelmet kellene fordítani a
felvilágosító és reklámtevékenységre.
Fölvetõdött már, hogy ezt az általános
iskolákban kellene elkezdeni. Az iskolai
elõadások eredményében, hasznossá-
gában bízhatunk, hiszen sok területen
már bebizonyosodott a gyermekek
jótékony hatása szüleikre. Hozzáfûzte azt
is, hogy a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program jóvoltából némi javulás már
tapasztalható, különösen a közös erõvel
összeszedett irdatlan mennyiségû
cigarettacsikk láttán. V. H. M.

Amreinné dr. Gál Klaudia, jegyzõ
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Szûcs és társai Széchenyi u. 2–14.
Aranykulacs Nefelejcs köz 5.
Stefan ételbár Percel Mór u 1–3.
Mango Étterem Garay tér
Menta Coctailbar és Kávézó 

Bajcsy-Zsilinszki u. 1.
Rock&Roll bistro A SPAR fölött
New Pick-Up Pizzéria

Tartsay utca
Caffe x Széchenyi u.
Semiramis Kávéház

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

Papírleves
Már azt is meglepve láthattuk a múlt
héten megnyílt „Hulladékból termék”
kiállításon, hogy mennyi minden ké-
szül a háztartásokban keletkezõ, válo-
gatva gyûjtött szemét hasznosításával,
hiszen széktõl könyvespolcig, autóal-
katrésztõl szemétlapátig számos tár-
gyat állítanak elõ így. Fontos tehát a
szelektív gyûjtõszigetek használata.
Baka Éva, az Italos Karton Környezet-
védelmi Szolgáltató Egyesülés ügyve-
zetõje azonban rávilágított egy lénye-
ges hibára, amit talán sokan elköve-
tünk. Elmondta ugyanis, hogy a tejes
és gyümölcsleves papírdobozokat a
szelektív gyûjtõknek nem a papíros,
hanem a mûanyagos rekeszébe kell
dobni. A dobozok feldolgozásával,
gyûjtésével és hasznosításával foglal-
kozó egyesülés immár több száz tele-
pülésen koordinálja ezeknek a dobo-
zoknak a szelektív gyûjtését, majd ipa-
ri hasznosítását. Magyarországon –
papírgyárak hiányában – senki nem
foglalkozik ezzel, az összegyûjtött do-
bozokat egy ausztriai és egy csehor-
szági papírgyárban dolgozzák fel. A
hulladékból egy vizes pépesítési fo-
lyamattal „újrapapír” készül, ehhez
ezek a dobozok nagyon könnyen
hasznosítható alapanyagot szolgáltat-
nak. Az italosdobozokat ezért együtt
kell gyûjteni a mûanyag hulladékok-
kal, amit mindenképpen válogatnak
– itt Szekszárdon is. Ugyanis más cég
hasznosítja a PET-palackokat, más a
nejlonzacskót. Az italosdobozokat kü-
lön bálázzák és szállítják külföldre. –
Jelenleg sajnos 100-ból átlagosan csak
14 doboz kerül a szelektív gyûjtõbe, jö-
võre szeretnénk elérni a 20 százalé-
kot – mondta Baka Éva. Az
italoskartonok „újjászületésérõl”  ér-
dekes filmet láthatunk az Alisca Ter-
ra Kft. honlapján (www.aliscater-
ra.hu) is. csi

Szekszárdra jön 
a Kiscsillag

A Kiscsillag Zenekar ad koncertet de-
cember 17-én, pénteken 21.00 órai
kezdettel a Szekszárdi Est Caféban. 
Információk: 20/9595-006.

Százötven év Tolna megye
képzõmûvészeti életébõl

A fenti címmel hirdette meg a

Szent József Katolikus Általános

Iskola és a FOLIO ART 2010

december 1-jén 15 órai kezdettel

ebben a tanévben a második ki-

állítás-megnyitóját, amelynek ke-

retén belül Rühl Gizella magány-

gyűjteményéből láthatták az ér-

deklődők 31 alkotó művét. 

Az Adventi kiállítás megnyitó ünnepi
keretét az iskolai diákjai és az Un-
garesca Consort szolgáltatta, akik Ad-
venti és Karácsonyi dalokkal köszön-
tötték a közönséget. 

Rühl Gizella karácsonyi ajándékot
„hozott„ az iskola diákjainak, pedagó-
gusainak, a szülõknek, s mindenki-
nek, aki kíváncsi volt erre a rendkívü-
li kiállításra. A Tolna megyében élt és
élõ mûvészek munkáiból összeválo-
gatott 31 alkotás keresztmetszetet
adott Rühl Gizella magángyûjtemé-
nyének sokszínûségérõl, s szólt kuta-
tó munkájának nehézségérõl és szép-
ségérõl. 

A TolnaArt Mûvészeti Oldalak
szerkesztõje, lehetõséget nyújt a
kortárs alkotóknak, hogy „kilépje-
nek” a világhálón keresztül az isme-
retlenségbõl, s bemutatatásukkal
segítse, látassa õket. 

Több mûvészeti tevékenységgel
foglalkozó civil szervezet tagja, aki ön-
maga is mûvész – fotóiból több kiállí-
tást is láthattak a nézõk –, már hosszú
évek óta bizonyítja elkötelezettségét
a mûvészet terjesztésével, kutatásával
és mûvelésével. Fotósként nem hiá-
nyozhat egyetlen kulturális, mûvésze-

ti eseményrõl sem, s otthona hosszú
évekig nyitva állt évente egyszer –
mûsorral, vendéglátással – a mûvé-
szek és mûvészetet pártolók elõtt. 

Rühl Gizella sokirányú munkássá-
gát bizonyítja a Nagy Janka Teodó-
rával közösen megjelent könyve a
Szekszárd – Minden idõben, vala-
mint fotóiból készült kiállításai, a
Szabó Dezsõ-emlékkiállítás –,
amelybe hihetetlenül nagy energiát
és idõt fektetett –, s ezeken felül

felsorolhatatlanul sok esemény,
amelyet mint fotómûvész megörö-
kít az utókor számára.

Kutatja, keresi, gyûjti a régi Tolna
megyei mûvészek alkotásait, mert
szeretné megõrizni, átmenteni az
utókornak, s itt, Tolna megyében,
ahol a régi mûvészek éltek, alkottak.
Ennek egy kis szeletét vitte el a ka-
tolikus iskolába, ahol a 31 képbõl ál-
ló kiállítás 2011. január 5-ig tekint-
hetõ meg.

Rühl Gizellával (jobbról), aki lelkes gyûjtõje a helyi mûvészek alkotásai-
nak, Sas Erzsébet beszélgetett a katolikus iskolában nyílt kiállításon
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Tömegkatasztrófa az apácazárdában
Fekete-fehér komédia. Ez csak a

látszat. A groteszk és nem kevés-

bé morbid alaphelyzetből egy szi-

porkázóan színes és vidám ze-

nés-táncos előadás bontakozik ki

a Magyarországi Német Színház

színpadán. A hobokeni Szent He-

lén-hegy apácazárdájában feltá-

lalt fatális halleves ugyanis az

utolsó vacsora volt ötvenkét nő-

vér számára. Ez valóban

Non(n)sens.

Az az öt szentéletû nõvér maradt csak
életben, aki vacsora helyett bingózás-
sal töltötte az idõt a szomszédos Má-
ria-dombon. Rájuk vár tehát a feladat,
hogy társaik temetésérõl gondoskodja-
nak. Szépen gyûlik a pénz a képeslap-
árusításból, de hiba, pontosabban a
Tisztelendõ Anya (Iván Ildikó) keze,
csúszik a számításba. Ugyanis a musi-
cal születése idején, 1985-ben még
igencsak fényûzõ berendezésre, egy
videomagnóra költötte a pénzt, így
négy megboldogult apáca a mélyhûtõ-
ben kénytelen várni végsõ nyughelyé-
re. Mi más is lehetne a cirkuszos család-
ból származó, egykor kötéltáncos Tisz-
telendõ Anya mentõötlete, mint egy
jótékonysági showmûsor, amelyhez
minden nõvér a saját egyénisége sze-
rint járulna hozzá.

A rendezõ, egyben díszlet- és jel-
meztervezõ, Bernd von Bömches zár-
dához méltó puritán környezetbe he-
lyezte az elõadást, de ahogy elindul a
show, felragyognak a színes fények, és
az álmok életre kelnek. Tiszta Ameri-
ka. Szól a muzsika az 50-es, 60-as, 70-es

évek zenei világából, magával ragad a
tánc simlitõl a szteppig. Egyik nõvér
Sherley MacLaine-hez, másik, Liza
Minnellihez, harmadik Brenda Lee-
hez szeretne hasonlítani, de az igazi
megoldáshoz a country vezet. A kö-
zönség az elsõ pillanattól kezdve ré-
szese a könnyed revümûsornak. Köz-
ben a New York-i Brodwayn érezheti
magát, ahogy a szerzõ Dan Goggin ne-
gyedszázada megálmodta. Csak sem-
mi komolyság: „Apácák vagyunk, ám
az életünk vidám!”- éneklik a kis nõvé-
rek. Magánszámaikban sorban fény
derül mélyen õrzött titkaikra. Ponto-
sabban a félénk és halk szavú Mária
Amnézia nõvér esetében arra, hogy a
múltja saját maga számára is rejtély,
mivel egy ráesõ feszület kiverte a fejé-

bõl. Õ a legösszetettebb karakter, az
egész darab során keresi önmagát,
míg kiderül, hogy õ a helyzet kulcsa. 

Lena Stamm kitûnõ elõadásában
hol kvízmesterként lép fel, hol hasbe-
szélõként társalog a bábujával, vagyis
másik énjével, de a megoldást csak a
zene, az éneklés hozhatja meg számá-
ra. A kemény, a rend felett szigorúan
õrködõ zárdafõnöknõ is kivetkõzik
önmagából némi „bájital” hatására.
Nagyjelenetében õt is eléri a mámor
Iván Ildikó remek elõadásában. A leg-
ifjabb nõvért alakító Pitz Melinda tö-
kéletesen átélhette szerepét, hiszen
Mária Leo nõvér minden vágya, hogy
balerina-apáca legyen, és a tánc által
szentelje magát Istennek. A színésznõ
a feszített tempójú próbafolyamat

alatt kemény munkával tanult meg
spicc cipõben balettozni Daczó Esz-
ter segítségével, egészen olyan magas
szintig, hogy apáca-tütüjében finom
érzékenységgel táncolja el „az apáca
halálát”. A fityula pedig a bohókás An-
na Roberta nõvér (Frank Idikó) bo-
londos mûsorában képes az összes
ikonná válni Leila hercegnõtõl E.T.-ig
apáca formában, de hogy a legújabb
sztár se maradjon ki, még akár Lady
Gaga is lehet. A jóságos, bár kissé tör-
tetõ Mária Huberta nõvér (Lotz Kata)
viccmeséléssel arat sikert. Aki pedig
végigkíséri az egész estet, három ko-
reográfus (Gaál László, Daczó Eszter,
Pirovits Árpád) az Apácákra írt válto-
zatos táncait, a szerzetes a zongorá-
nál, Lozsányi Tamás. Kovács Etelka

A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör december 5-én, vasár-
nap tartotta hagyományos mikulás-
napját, melyre az idén is sokan láto-
gattak el. 

A társaskör rendezvényén a
Szent József Katolikus Iskolaköz-
pont diákjai elevenítették fel Szent
Miklós püspök történetét, ezt köve-
tõen érkezett meg a Mikulás.

A megjelent mintegy 80 kis-
gyermek közül volt, aki verset mon-
dott, volt,   aki énekelt a Mikulásnak,
de a legkisebbek egy mosolyért cse-

rébe is kaptak ajándékot tõle. A Mi-
kulásnap kapcsán Horváthné Edit, a
fõszervezõ elmondta, hogy egy mul-

tinacionális vállalat 150 Mikulás-
csomaggal támogatta a társaskör
rendezvényét, melyeket a gyerme-
kek között osztottak szét. Hétfõn
délelõtt pedig a megmaradt Miku-
lás-csomagokat Gyurkovics János, a
Társaskör világi elnöke átadta a
Szent Rita Katolikus Óvodának,
ahol a gyermekek szintén nagy-
nagy örömmel és meglepõdéssel
fogadták a Mikulás ajándékait.

A Mikulás az Újvárosban is járt Tarka Színpad a német színházban

Új rendezvénysorozattal jelentkezik a
Magyarországi Német Színház (DBU)
Tarka Színpad címmel. Ezeken a kü-
lönleges estéken zene és költészet egy
hangulatos párbeszédben talál egy-
másra. Elsõként a pécsi Singas együttes
koncertjére várja  Önöket a színház de-
cember 11-én, 19 órakor. Még szentes-
te elõtt, december 20-án, 18 órakor pe-
dig karácsonyi slágerekkel és versek-
kel Charlie Klauss és a DBU színészei-
nek elõadásában.

A Singas négy jazz-zenésze és
énekesnõjük úgymond a semmi-
bõl küzdötték fel magukat a ma-
gyar zenei élet élvonalába, és azóta
majdnem minden magyar, zenei
fesztiválon, valamint számos jelen-
tõs külföldi eseményen, mint a po-
zsonyi Jazz Fesztivál vagy a szaraje-
vói Téli Fesztivál megfordultak
már. Egyedi hangzásviláguk rock-
zenei elemekre épül, ami az élõ
koncerteken is egyértelmûen meg-
mutatkozik: Rolling Stones utánér-

zés, old school-os jazzhangzások-
kal és egy energikus szõkeséggel,
aki erotikus stílusával bolondítja
meg a zenét.

Ezen az estén a Singas intuitív
hangzásvilága egy költõ közremûkö-
désének köszönhetõen német és ma-
gyar nyelvû versbetétekkel alkot har-
monikus elegyet.

Szenteste elõtt pár nappal a Ma-
gyarországi Német Színház egy kará-
csonyi koncertre várja Önöket. Az est
vendége a bajor slágerénekes, Charlie
Klauss, akinek a neve a rádióból és te-
levízióból bizonyára sokak számára
ismerõsen cseng. Olyan nagyszerû
dalokat hallhatunk tõle, mint az
„Elisabeth” vagy kedvelt karácsonyi
dalokat, mint a „Leise rieselt der
Schnee” és az „Oh, Tannenbaum”.
Ezeket az énekes személyes varázsa
teszi feledhetetlen élménnyé.

Charlie zenés mûsorát a DBU szí-
nészeinek elõadásában verses beté-
tek tarkítják.
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Legfeljebb ötéves futamidõvel vehe-
tõ igénybe idén vis maior esemény
fennállását vagy agrárkárenyhítõ jutta-
tásra való jogosultságát  igazoló mezõ-
gazdasági termelõ vállalkozás számára.
Ez több mint húszezer gazdaságot, il-
letve egyéni gazdát érinthet. Egy gaz-
daság 1–50 millió forint közötti hitel-
összeghez juthat kedvezményes felté-
telek között a Magyar Fejlesztési Bank
programjához csatlakozó különféle
pénzintézeteknél – olvasható a Ma-
gyar Agrárkamara közleményében.

Megjelent az MFB hivatalos közle-
ménye a vis maior forgóeszköz hitel-
programról. A kormány az Agrár For-
góeszköz Vis Maior Hitelprogram ke-
retében 6 milliárd forint összegig
biztosít a költségvetésbõl kedvezmé-

nyes hitelforrást a nehéz helyzetbe
került mezõgazdasági termelõk szá-
mára.

A programban azok a mezõgazda-
sági termelõ vállalkozások vehetnek
részt, akik elháríthatatlan külsõ okok
– árvíz, belvíz, viharpusztítás –, vagy
egyéb katasztrófa miatti külsõ ok
fennállását igazolni tudják, vagy ag-
rárkárenyhítõ eljárásban vettek részt,
és a juttatásra vonatkozóan jogosult-
sággal rendelkeznek, és ezt igazolják. 

A katasztrófa- vagy elemi kárt szen-
vedett mezõgazdasági termelõk hitel-
felvételéhez szükséges igazolásokat a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivata-
lok állítják ki. 

A hitel összege a vis maior vagy ag-
rárkárenyhítéssel kapcsolatos beje-

lentéssel érintett szántó és legelõ
után legfeljebb 200 000 forint hektá-
ronként, ültetvény után legfeljebb
500 000 forint hektáronként, egy ál-
lategység után legfeljebb 200 000 fo-
rint. A feltételek között azonban fon-
tos szempont, hogy a hitel összege
egyik esetben sem lehet kevesebb,
mint 1 millió forint, és nem haladhat-
ja meg az 50 millió forintot – figyel-
meztet a köztestület. 

A hitelt nem az MFB, hanem a vele
szerzõdést kötõ kereskedelmi ban-
koktól lehet majd felvenni. A finanszí-
rozó hitelintézet a késedelmi kama-
ton és az alábbi díjakon kívül más
költséget, díjat nem számíthat fel a
maga részére. Így a kamat 3 havi
EURIBOR + 2,5%/év MFB-kamatfelár

+ legfeljebb 2,5% a hitelintézetek ré-
szérõl alkalmazható kamatfelár. A ke-
zelési költség legfeljebb egyszeri 1%,
amely az elsõ folyósításkor kerül fel-
számításra, a hitel teljes összege után.
Elõtörlesztési díj, rendelkezésre tartá-
si jutalék nem lehet, míg a hitelszer-
zõdés módosításánál az adott keres-
kedelmi bank, pénzintézet aktuális
szabályozása alkalmazható.

S hogy mikortól vehetõ mindez
igénybe? Az attól függ, hogy a konst-
rukcióhoz mikor és melyik bank csat-
lakozik, azaz köt szerzõdést az MFB-
vel. Arról, hogy mely pénzintézetek
vesznek részt a programban, az MFB
internetes honlapján (www.mfb.hu)
ad felvilágosítást, ahogy a konstrukció
további részleteirõl is. Forrás: MA

Hivatalossá váltak az új agrárhitel feltételei

Meghitt adventi est a kórházi
kápolnában

Idén júniusban szentelte fel

Mayer Mihály pécsi megyéspüs-

pök, Bíró László tábori püspök és

Bacsmai László római katolikus

plébános a Szekszárd legrégebbi

szakrális helyének számító,

1760-ban épült Szent János és

Pál kápolnát, vagy közismertebb

nevén a „kórházi kápolnát”. 

Az 1981 óta húzódó felújítás idén nyá-
ron érkezett fordulópontjához, amikor
is a lelkes közadakozásnak köszönhetõ-
en ismét látogathatóvá vált a kis temp-
lom belsõ tere. Kívülrõl pedig teljesen
megújult, s szerkezetét felújítva, az ala-
pot megerõsítve biztonságossá vált. A
belsõ restaurálási munkálatok még
nem fejezõdtek be, így az adományo-
kat természetesen továbbra is várják, s
köszönik a felújítást koordinálók – kö-
zölte találkozásunkkor Kovács
Józsefné, a Szekszárdi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület elnöke.
Most, az adventi idõszak kapcsán – se-
gítve egyben a kápolna teljes megúju-
lását – liturgikus zenei mûsorral ked-
veskedtek a szervezõk a város lakóinak
december 4-én este, immár a helyszí-
nen, a kápolna falai közt. A vásárolt új
székek mellett egyéb meglepetés is fo-
gadta a megjelenteket, hiszen a bejárat-
tól jobbra elhelyezkedõ szárnyban im-
már négy ódon, faragott padozat is vár-
ja a szombati miséken részt vevõket.
Ezen padok különlegessége faragott
névbejegyzéseiken kívül az, hogy túl-
élték a szekszárdi nagy tûzvészt (!), s ez
idáig a belvárosi templom padlásán
vártak sorsukra. A liturgikus mûsort a
2000-ben Pálfán alakult „Ungaresca
Consort” hangszeres-énekes, egyházi
és profán mûveket elõadó együttes
szolgáltatta, mely a középkori és rene-
szánsz Európa zenei hagyatékával is-

mertette meg a közönséget. Természe-
tesen mindvégig a magyar vonatkozá-
sú szálakhoz tartva magukat, arra fel-
fûzve figyelemre méltó mûsorukat. A
koncert elõtt Ravasz Csaba lelkész
mondott felemelõ beszédet advent al-
kalmából. Mint azt a költõ, Pilinszky Já-
nos szavaival kiemelte, „mindannyian
arra várakozunk ilyenkor, ami már
réges-rég megtörtént”, hiszen maga az
Isten emberré lett értünk. Isten újra
és újra megszületik bennünk, közöt-
tünk. Ebben a nagy várakozásban – fo-
galmazott – fontos, hogy lelkileg meg-
pihenjünk, s rátaláljunk életünk belsõ
útjára is, Szent Miklós püspök ünnepe
alkalmával. Többségében ott állunk,
ahol ajándékot kapnak, ugyanakkor az
ajándékozás nagy tanítómestere a
„jobb adni, mint kapni” építõ hatással
bíró érzése kell, hogy átjárjon minden-
kit ezekben a hetekben – tette hozzá
Ravasz Csaba. 

A lelkész gyertyagyújtása után az
„Ungaresca Consort” elsõ mûsorré-
szében hallgathatták a jelenlévõk a

„Népünk ez napon születék” címû kö-
zépkori eperjesi graduált, egy milánói
Szent Ambrushoz írt gregoriánt, „Jöjj,
nemzeteknek váltója” kezdettel, vala-
mint egy zágrábi liturgikus éneket
„Örömnap ez nekünk” elnevezéssel. 

Mindezt egy 17.századi német népi
ének, majd egy szintén barokk kora-
beli, olasz egyházi mû, az „új csillag
tûnt fel” követte a kiváló akusztikájú
kápolnában. Aztán végleg hazai vizek-
re „evezve” a Kárpát-medence
„repertoárjából” egy Felvidékrõl,
Zobor vidékérõl származó ének, egy
erdélyi mezõségi, valamint egy rába-
közi ének következett. Végezetül két
evangélikus, református liturgiát, a
„Hadd zengjen énekszó”-t és a
„Jöjjetek Krisztust dicsérni” kezdetû
egyházi mûveket hallhattuk a meghitt
esten. 

Az alsóvárosi katolikus egyesült el-
nöknõje megköszönte mindenkinek,
hogy jelenlétével megtisztelte a 250
éves kis kápolna adventi mûsorát. 

Gy. L.

Meghívó
Jótékonysági koncert a vörösiszap

károsultjainak javára

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyu-
la Fõiskolai Kara december 14-én, ked-
den 19.00 órai kezdettel jótékonysági
koncertet rendez a vörösiszap-káro-
sultak javára. Helye: PTE IGYFK, Szek-
szárd, Rákóczi u. 1.

Köszöntõ: 
dr. Horváth Béla fõigazgató.

A Szekszárdi Madrigálkórus 
programja:

Hans Leo Hassler: Alleluia Laudem
dicite Deo nostro • Francisco
Guerrero: Beata Dei genetrix, Maria
• Hans Leo Hassler: Ecce Quam
bonum • Michael Pratorius: Meine
seel erhebt den Herren • Tomás
Luis de Victoria: Quiem vidistis, Pa-
stores? • Liszt Ferenc: Ave Maria in
A • Francis Poulenc: Hodie Christ-
mas natus est • Orbán György: No-
bis natus • Liszt Ferenc: Nobis na-
tus, Szekszárdi mise, Sanctus/Bene-
dictus, Agnus Dei.

Közremûködik: 
Lozsányi Soma – zongora. 

Vezényel: 
Jobbágy Valér.

A koncert bevételét a PTE Illyés Gyu-
la Fõiskolai Kara a vörösiszap-károsul-
tak javára ajánlja fel!

Az Ungaresca Consort szép mûsorral kedveskedett az adakozóknak
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Vertikál Kft.: minõség és megbízhatóság
Kehl János ügyvezetõ az eredményes múlt után gyümölcsözõ jövõben bízik

A Vertikál Ács, Állványozó és

Szolgáltató Kft. városunk egyik

meghatározó jelentőségű vállal-

kozása. A cég múltjáról, tevé-

kenységéről, filozófiájáról és kilá-

tásairól Kehl János ügyvezető

igazgatót kérdeztük.

A Vertikál Kft. egy több tulajdonossal
rendelkezõ magántársaság, amely
hosszú és eredményes múltra tekint-
het vissza. A rendszerváltozás elõtt is je-
lenlegi telephelyén mûködött az az ács-
és vasszerelõ üzem, amelynek jóma-
gam 1973-tól voltam dolgozója, 1980-
tól pedig vezetõ beosztású munkatár-
sa. – mondja Kehl János ügyvezetõ
igazgató. – A cég 1991-tõl lépcsõzete-
sen átalakult, és mára egy biztos bázis-
sal rendelkezõ, közepesen tõkeerõs
vállalkozássá nõtte ki magát: tíz éve 20
milliós, idén pedig már 137 milliós tõ-
két tudunk felmutatni. Ehhez elenged-
hetetlenül szükséges volt mind a cég el-
sõ tíz éve, amely az alapozás évtizede
volt, mind pedig a második tíz év, ame-
ly a megerõsödés jegyében telt el, és
eredményt hoztak a tõke mûködésé-
rõl elsajátított ismereteim. Jelenleg 16
fõt foglalkoztat a Vertikál Kft., amely
300–400 milliós évenkénti értékesíté-
si árbevételt könyvelhet el, és minden
évben nyereséggel zárt.

Fontos érték a cég életében az ál-
landóság és a megbízhatóság.

A Vertikál Kft. az egyetlen az egyko-
ri TÁÉV-telepen, mely a régi telephe-
lyen mûködve érte el a sikereit. A te-
lephely saját tulajdonú, közmûvesí-
tett, alapterülete mintegy 8700 m2, a
gyártócsarnokunk pedig 1000 m2.

Két nagy értékû külsõ darunk kamio-
nok esetén is kiváló rakodási lehetõsé-
get biztosít. A Vertikál Kft. legfonto-
sabb szempontnak mindig a minõsé-
get és a megbízhatóságot tekintette.
Amellett, hogy hat éve ISO-
minõsítéssel rendelkezünk, és tagjai
vagyunk az ÉVOSZ-nak és a Magyar
Állványépítõk Egyesületének, alapve-
tõen fontosnak tartjuk, hogy mindig
pontosan teljesítsük beszállítóinkkal
szembeni anyagi kötelezettségeinket.
– Mi jellemzi a cég tevékenységét?

– Három fõ tevékenységi körünk a
betonacél vágása, hajlítása, szerelése
és kereskedelme, az állványozás és áll-
ványanyag-bérbeadás, illetve manu-
fakturális szinten az üvegezés és
üvegkereskedelem. Anyagi tekintet-
ben a legjelentõsebb ezek közül feltét-
lenül a betonacél. A Vertikál Kft. mint-
egy 30–50 milliós készlettel, a készter-
mékekkel együtt pedig nagyjából
80–100 milliós befektetett tõkével

dolgozik. Két, szálból dolgozó vágó-
hajlító sorral dolgozunk, valamint a
két éve végrehajtott technológiai fej-
lesztésünknek köszönhetõen rendel-
kezünk egy világszínvonalú, tekercs-
bõl dolgozó automatával is. Verseny-
képességünket és rugalmasságunkat
így tudjuk megõrizni és maradéktala-
nul kielégíteni a különféle megrende-
lõi igényeket.
– Melyek a vállalkozás legfonto-
sabb referenciái és partnerei?

– A Dél-Dunántúl és Bács megye a
Vertikál Kft. elsõdleges mûködési te-
rülete. Betonacél gyártás-szerelésben
a szakmában elõforduló minden típu-
sú lakó-, ipari és mezõgazdasági léte-
sítmény vasalását készítettük már. Re-
ferenciáink között szerepel a szek-
szárdi Duna-híd pályalemeze és az
M9-M6 bizonyos mûtárgyai éppúgy,
mint a paksi Erzsébet Szálló, a siklósi
várfürdõ, a Takler Pince bõvítése
vagy a kecskeméti 3 Gúnár Hotel be-
tonacél-gyártása. 

Állványozásban a pécsi bazilika 3 tor-
nya, a budapesti bazilika kis tornyai, a
Sándor-palota, a BM-palota és a Párizsi
Nagyáruház éppúgy szerepel a referen-
ciáink között, mint a szekszárdi, a tol-
nai vagy a dombóvári római katolikus
templom, a kaposvári Szivárvány Kul-
turális Központ vagy a szekszárdi kór-
ház mûtõblokkja. Fõbb partnereink
egyszerre állandóak és változóak; rész-
ben függenek a környék pályázati
nyertes cégeitõl. Helybeli állandó part-
nereink az Alisca Bau Zrt., a PSN Kft. és
a Bátépker Kft., az elmúlt idõszak nagy-
vállalkozói partnerköre pedig: Colas
Zrt., ZÁÉV Zrt., Strabag Zrt., Verbau Kft.
– Milyennek látja a cég jövõjét?

– A Vertikál Kft. vezetõségét jóma-
gam mint többségi tulajdonos ügyve-
zetõ, ifj. Kehl János minõségirányítási
és mûszaki vezetõ, Hohner János mû-
szaki vezetõ és Schweitzer Jakab gaz-
dasági ügyintézõ alkotjuk. Mindnyá-
junk nevében mondhatom, hogy an-
nak ellenére, hogy az építõiparban a
válság elmúlása még nem kézzelfogha-
tó, a jövõ tekintetében bizakodók va-
gyunk. Erre okot adnak a közeljövõ-
ben megvalósítandó szekszárdi beru-
házások is, így az Agóra-program, a
kórház bõvítése, a Vármegyeháza
munkálatai és a városi fürdõ fejleszté-
se. Az eredményes jövõ legfontosabb
záloga pedig mindenképpen a sikeres
múlt és a kiegyensúlyozott jelen. (x)

Vertikál Ács, Állványozó 
és Szolgáltató Kft.

Szekszárd, Tartsay Ipartelep. Tartsay Vil-
mos út 10. (volt TÁÉV-telep)

Telefon/fax: 74/418-090

Ajándék Babits Mihály születésnapjára
Restaurálták Cenci néni ismét megdõlt keresztjét 

A köztudatban Cenci néni keresztje
néven ismert, homokkõbõl készült fo-
gadalmi kõkeresztet 1827-ben állíttat-
ta szõlõbirtokán nemes Angyal János,
Szekszárd város gyámatyja, megyénk
elsõ levéltárnoka. A régen Angyal-
szurdik néven számon tartott szõlõs-
kert késõbb Kelemen József és felesé-
ge, Rácz Innocencia (Cenci néni) – Ba-
bits Mihály anyai nagyszülei – tulajdo-
nába került.

Cenci néni 1898-ban hálából meg-
fogadta, hogy õ maga gondozza a ke-
resztet és rendben tartja környékét,
mivel a filoxéra pusztítása után is-
mét termõre fordult a szõlõjük.
Cenci néninek is köszönhetõ, hogy a
kereszt és környezete az esztendõk
során történelmi emlékhellyé vált.
Városunk szülöttének, Babits Mi-
hálynak születésnapján például a köl-
tõnk nevét viselõ általános iskola ta-

nulói koszorúkat, csokrokat helyez-
nek el a keresztnél.

Érdemes felzarándokolni a kõke-
reszthez, amit Babits Mihály születés-
napja tiszteletére Farkas Pál szobrász-
mûvész restaurált. Amikor a Farkas csa-

lád mintegy negyedszázada a kereszt
közvetlen közelébe költözött, a mû-
vész és felesége felajánlották, maguk
gondozzák a keresztet és a mellette ál-
ló dísznövényeket, például a tamarisz-
kusz bokrot. Az 1960-as években már

ledõlt a homokkõbõl készült szobor,
amit akkor a város ismét felállíttatott.
Most októberben, a hatalmas esõzések
miatt hirtelen állagromlás következett
be, s ismét megdõlt a közel kétszáz
éves alkotás. Farkas Pál az önkormány-
zattól kért és kapott segítséget, még-
pedig a mórágyi kõfaragómester mun-
kájának finanszírozását. A mûvész pe-
dig restaurálta a korpuszt, amit az
anyag erodálása miatt már nehezen le-
hetett felismerni. A szobrászmûvész el-
mondta, feltehetõen már 1960 elõtt is
restaurálták a kõkeresztet, amire a ho-
mokkõ különbözõségébõl következ-
tet. De a lényeg: Babits Mihály születé-
sének 127. évfordulójára ismét újszerû
állapotba került Cenci néni keresztje. A
restaurálás költségeire adományokat
továbbra is elfogad az önkormányzat.
Ehhez csekkeket a polgármesteri hiva-
talban lehet kérni. V. H. M.

Ilyen volt és ilyen lett…

Kehl János ügyvezetõ igazgató

Format 12 kengyelhajlító auto-
mata segíti a dolgozók munkáját



92010. december 12.
MOZAIK

A múlt egy igen jelentõs „testkul-
turális” objektuma múlt ki a napokban,
hogy helyet adjon a huszonegyedik
század igényének, s a már épülõ mo-
dern sportuszoda és élményfürdõ
alapját képezze. A „városi” mindig zöld
füve 56 év után már nem virít: marko-
lók néhány hét leforgása alatt eltüntet-
ték. Sietett is gyorsan fényképezõgé-
pével az alapkõletétel napján a szek-
szárdi sport félévszázadáról az egyik
legtöbbet tudó egykori tolnai labdaru-
gó, majd szekszárdi edzõ,Gálffy Dezsõ,
aki a futballhistóriát már könyvbe is
sûrítette. Hogy legyen képe az utókor-
nak az elsõ komoly szekszárdi sportpá-
lya, az elsõ füves és egyben salakos fu-
tópálya végnapjairól. Hogy megmutat-
hassa:  így nézett ki a ledózerolás elõtt.
Mert egy nagyszerû létesítmény lesz a
helyén, de mégis…

Amúgy mindig valahogy így nézett
ki, mint az utóbbi években. Jöhetett
esõ, sár, jég, ellenállt az idõközben
mindenki pályájává vált sporttelep.
Annyira jó gyepet, gyeptéglákat ka-
pott, hogy annak ellenére jó talajú pá-
lyának számított, hogy a nyolcvanas,
kilencvenes évekbeli elhanyagoltsá-
got is bírta. Bizonyára annak is kö-
szönhetõen, hogy elõtte odafigyeltek

a városüzemeltetõk erre a pár hektár-
ra. No, és máig itt lakó gondnokánál, a
pályával együtt öregedõ, a rendre,
szépre roppant  fogékony Berenkei
Tamásnál, Tomi bácsinál, jó kezekben
volt. Mert õ az igénytelenségre, a bar-
bárságra hajlandóságot érzõkkel nem
átallott konfrontálódni.

Kezdetben, 1954-es felavatása után
nem léphetett mindenki olyan szaba-
don erre a pályára, mint a hetvenes
évek második felétõl fokozatosan.
Ezer ember befogadására alkalmas le-
látót építettek, de szerteszét több ez-
ren lehettek a megnyitó napján, ami-
kor a világhírû aranycsapatunkat a
legnagyobb létszámban adó híres,
Puskás-féle Honvéd volt a vendég. Õ
játszott a legalább 10 nagypályás csa-
patot fölmutató  akkori  Szekszárd leg-
patinásabb klubjával, a Petõfivel. En-
nek a csapatnak lett a fõhadiszállása
ez a pálya. Minden más esetben eleve
tervezetten, szabályozottan lehetett
koptatni a füvet, már akinek... Addig
különösen, amíg a futball  magasabb
minõségi és közönség igényének ki-
szolgálására szolgáló Dózsa-stadion,  a
legendás vasakaratú akkori megyei
rendõrfõkapitány Solymosi Mihály
erõs befolyásával meg nem épült, s a

belügy közvetlen környezetében to-
vább is terjeszkedett. (Erre 1964-ig
kellett várni.)

Ez a pálya, a Szekszárdi Petõfi,
majd a  Szekszárdi Vasas korszaka
után  fokozatosan a miénk lett. He-
tek óta, ahogy elhaladtam mellette,
látva föltrancsírozottságát, a száz
köbméterekben mérhetõ földhegye-
ket, óhatatlanul pörgetem az emléke-
zés filmkockáit. Eszembe jutnak a
mára teljesen kimúlt rendszeres
sportünnepélyek, a szakszervezeti, a
vállalati, húsz sportágat fölvonultató
tömegversenyek, spartakiádok, az if-
júsági versenyek, úttörõ-, majd diák-
olimpiák megszámlálhatatlan meny-
nyiségben. A Szekszárdi Bõrdíszmû
és Szekszárdi Spartacus csak itt a sa-
lakos, majd a bitumenes kézilabda
pályán megrendezett meccsei, az at-
létika kiszolgálása egyszerûen  nem
ment volna nélküle. De elõfordult
télvíz idején, a bajnokság kezdetén,
hogy a nagy Dózsa is bekéredzke-
dett, amikor nem óhajtott a sérülés-
veszélyes salakoson játszani.

Veszett volna nélküle az iskolai
testnevelés ügye is. Ide járt rendsze-
resen a város legnagyobb iskolája,
az 505-ös, a vendéglátó, az egészség-

ügyi szakközépiskola és szakmun-
kásképzõ, alkalmasint komolyabb
sportudvar hiányában az összes ok-
tatási intézmény. Megérintette az
innét elszármazott kiválóságokat, a
trénerlegendákat, Szabó Ödönt,
Buttás Pált, Kovács Attila világhírû
sprintert. Itt honosította meg a ké-
zilabdát a fájdalmasan korán távozó
Ambrus Péter. Itt láttunk olyan  lát-
ványos gyakorlatokból álló sportün-
nepélyeket, mint amiket csak a tévé-
ben és a filmeken akkoriban. Itt tar-
totta Ambrus Péterné, Terike, a
Garay gimnázium testnevelõje a
május elsejék fõ attrakciójának szá-
mító ünnepi záróképes produkció-
jának fõpróbáját. De itt zajlottak a
legnagyobb hatású kispályás foci
derbik is!

... és ide szabadulhattunk ki a város
porából, zajából, unott szürke egyked-
vûségébõl magányosan, párosan, cso-
portosan, családosan -  labdástól vagy
éppen csak  a spontán zöldben heve-
részés élményére vágyva. Ha jól visel-
kedtünk, mondjuk sportemberhez
méltóan, Tomi bácsi, még ha éppen
útjában voltunk is, amint húzta a
mészcsíkos kis gépét, soha nem kül-
dött haza bennünket. B.Gy.

Volt egyszer egy városi sporttelep

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Vezetõsége „BESZÉLJÜNK
RÓLA…” címmel ismeretterjesztõ so-
rozatot indított, amelynek harmadik
elõadására szeretettel hívja tagjait és
minden érdeklõdõt, december 12-én,
vasárnap délután 3 órára a Szent István
Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
melynek témája: A DEPRESSZIÓ ÉS AZ
ÜNNEPEK. Elõadó: dr. Simonné dr.
Gábriel Orsolya pszichiáter. Az elõadá-
sok alatt a teát a NATURLAND biztosít-
ja a résztvevõk számára. Szeretettel vá-
runk minden érdeklõdõt! 

Meghívó

„Tudsz-e szeretni?” 
Dudás Andrea második könyvének
bemutatója lesz december 13-án, 17
órakor a Belvárosi Kávéházban. A szer-
zõvel: Sas Erzsébet újságíró, lapunk
munkatársa beszélget. A 110 oldalas
kisregényt a következõ gondolatokkal
ajánlja a szerzõ az olvasóknak: 

„Kell-e nagyobb bátorság, mint be-
ismerni azt, hogy soha sem szeret-
tünk igazán? A kezedben tartott
könyv egy anya-lánya regényen ke-
resztül állít szembe egymással kétféle
szeretetet. Az anya a maga bölcsessé-
gével, alázatával, hagyományos nõi ér-
tékeivel, a lánya pedig a fiatal, karrie-
rista nõ egoista, önzõ és anyagias sze-
retetével próbál szeretni. Vajon me-
lyikük tud igazán?”

Visszapillantó
Az idõ múlásával minden változik kö-
rülöttünk. A fejlõdésnek nevezett fo-
lyamat során a lovas szekeret felvált-
ja az autó, régi masinák helyébe mo-
dern gépek lépnek, ódon épületek
egyszer csak eltûnnek és emeletes
toronyházak nõnek ki helyettük a

földbõl. Amit ma nap mint nap lá-
tunk, néhány év múlva talán hiába
keressük. 

A fényképek, amelyek elkapják a
pillanatot, megállítani ugyan nem
tudják az idõt, de a múltba visszate-
kinteni, kicsit nosztalgiázni szeren-

csére segítenek nekünk. Bakó Jenõ
fotóriporter számos felvételt készí-
tett az elmúlt évtizedekben Szek-
szárdról, Tolna megyérõl. Ezek kö-
zül az akkor mindennapi, ma már
érdekes képek közül teszünk most
közzé egyet a városközpontról.

A Garay tér télen. A kép 1969-ben készült. Még itt volt a távolsági buszok városi megállója, farmotoros
Ikarusok szállították az utasokat, és lovas szánok is gyakrabban járták az utakat, mint manapság…
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2011. január 1-jétõl életbe lép Magyaror-
szág eddigi legkedvezõbb egykulcsos, ará-
nyos, családi adórendszere, amely a mun-
kát és a gyermeknevelést érezhetõen el-
ismeri. Az új adórendszernek köszönhe-
tõen a gyermeket nevelõ családoknál – a
gyermekek számától és a bruttó jövede-
lemtõl függõen –havi több ezer, több tíz-
ezer forinttal több marad. Az új adózási
rendszerben létrejött az adórendszeren
kívüli, azaz adómentes kereset fogalma,
továbbá adó- és illetékmentes lett az egye-
nes ági öröklés, ajándékozás, valamint a
családon belüli gazdaság átadása. 

A kormány döntött a gyes 3 évre
történõ visszaállításáról, és megte-
remtette az örökbefogadó gyes lehetõ-
ségét (a gyermek 10 éves koráig, 6 hó-
nap idõtartamra). A gyes ismét azt je-
lenti, ami eredeti célja is volt: a gyer-
meknevelés támogatását, azaz gyes
mellett heti 30 órában lehet dolgozni.

A kormány elõterjesztésére az Or-
szággyûlés elfogadta, a kedvezményes
részmunkaidõs foglalkoztatás lehetõsé-
gét. A gyermeknevelés mellett munkát
vállaló édesanyák foglalkoztatása jelen-
tõs kedvezményt élvez: a társadalom-
biztosítási járulék 27 százalékról 20
százalékra csökkent. Az idei tanévtõl
a rendszeres iskolalátogatáshoz kötött a
családi pótlék kifizetése, amelyet a kor-
mány a gyermekek jövõje érdekében
vezetett be, az iskolázottság és majdani
sikeres, aktív felnõtt élet alapjaként. A
kormány választási ígéretének megfele-
lõen megteremtette a nõk negyven
év munkaviszony utáni nyugdíjba

vonulásának lehetõségét. A negyven
év munkaviszonyból további kedvez-
ményt jelent a gyermekneveléssel töl-
tött idõszak, ezzel is elismerve a munka
mellett gyermeket nevelõ nõk kettõs
helytállását. 

Szociális biztonság

Az elsõ félévben számos, a lakosságot
óvó intézkedés történt. A bajba jutott la-
káshitelesek érdekében a kilakoltatási
moratórium nyár óta törvényben is ga-
rantált, ennek köszönhetõen senki
nem kerülhet azért utcára, mert nem
tudja fizetni a lakáshitelt. 

A lakosság devizaadósságának megfé-
kezésére még a nyáron életbe lépett az
a törvény, amely megszüntetette a jelzá-
loghoz kötött devizahitelezést. Novem-
ber 27-én pedig életbe lépett a nehéz
helyzetbe került lakáshiteleseket segítõ
törvénycsomag is. A kormány, megala-

kulását követõen rövid-
del bevezette az év végé-
ig a hatósági energia-
árat, amellyel biztosítani
tudta, hogy az idén ne
növekedjen a lakosság
rezsije. 2011. január 1-jé-
tõl új, a lakosságot vé-
dõ gázárszabályozás
lép életbe, amely meg-
akadályozza azt, hogy a
szolgáltatók a mûködési
költségeiket indokolatla-
nul áthárítsák a lakos-

ságra. Az elmúlt években
megszokottakkal ellentétben, januártól a
fogyasztók 57 százaléka számára (1200
köbméteres fogyasztásig) egyáltalán
nem emelkedik, 9 százalékuk számára
minimálisan (1500 köbméteres fogyasz-
tásig 0,7 százalékkal) nõ a gáz ára. 

Az elõzõ kabinet döntését meg-
semmisítve a kormány 2010 második
felében is fenntartotta a gáz- és
távhõár-támogatást a szociálisan leg-
rászorultabbak számára, és a támoga-
tási rendszert 2011. április 30-ig a
mostani feltételek meghagyásával
fenn is tartja. Döntés született arról is,
hogy 2011 szeptemberétõl a jelen-
legi energiaár-támogatás beépül
a lakásfenntartási támogatásba.

Nyugdíjak

A 2,6 millió nyugdíjas a várható (3,5
százalékos) infláció fölötti, 3,8 százalé-
kos nyugdíjemelést kap 2011. január

1-jétõl.  Azok, akik korábban (2010
elõtt) mentek nyugdíjba, további 0,6
százalékos növekedésre, tehát összesen
4,4 százalékos emelésre számíthatnak.

A jelenlegi és jövõbeni nyugdíjak
védelmében a kormány visszaállítot-
ta a nyugdíj-pénztárválasztás szabad-
ságát, majd november 26-án nyugdíj-
védelmi törvénycsomagot terjesztett
az Országgyûlés elé. Ez lehetõvé teszi,
hogy mindenki – aki eddig, ha akarta,
ha nem, kötelezõ magánnyugdíj-
pénztári tag kellett, hogy legyen –
visszaléphessen az állami nyugdíj-
rendszerbe, ahol garantált a nyugdíja.
Az intézkedés célja a biztonságos,
fenntartható nyugdíjrendszer megte-
remtése. Eddig ugyanis olyan súlyos
egyensúlyhiány volt az állami nyug-
díjkasszába érkezõ befizetések, és an-
nak kiadásai között, hogy minden
harmadik nyugdíjforintnak nem volt
fedezete. Az állami nyugdíjkasszába
történõ befizetéseket – szemben a
kockázatos magánnyugdíj-pénztári
befizetéssekkel – kizárólag a magyar
emberek nyugdíjára, illetve a tetemes
államadósság csökkentésére fordít-
hatja az állam.

Az elmúlt nyolc évben az életképes-
ségtõl megfosztott vidéki települések
újraélesztése érdekében a kormány az
elmúlt hat hónapban a korábbi kor-
mány által bezárt 5 kispostát és 11
vasúti szárnyvonalat nyitott meg
újra, és további bezárt postákat és
szárnyvonalakat tervez megnyitni a jö-
võben is.

Kedvezõ változások a családpolitikában és a szociális biztonság területén

BARÁTI TALÁLKOZÓKRA,
családi rendezvé-

nyekre kulcsos ven-
dégház Szekszárdon, 

a város szélén 
30 fõig, sütési-fõzési 

lehetõséggel. 
06-20/543-22-00.

A Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány (7100

Szekszárd, Béla tér 9.)
köszönetet mond

támogatóinak, akik adójuk
1%-át az alapítvány

céljaira ajánlották fel. A
befolyt összeget a

rászorulók megsegítésére
fordítottuk. Jövőbeni

felajánlásaikat is
köszönettel fogadjuk.

Élt a Hargita oldalában egy magá-
nyos fenyõ. Senki sem lakott a közelé-
ben. Az erdõ, de még a legkisebb bokor
is olyan messzire volt tõle, hogy még a
kiáltását sem hallották volna meg,
nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán
nem is kiáltozott, nem is sóhajtozott.
Még a nyári viharok, villámok s a far-
kasordító telek idején sem. Pedig any-
nyit sanyargatták, hogy az még em-
bernek is sok lett volna. 

Elfásult egészen a nagy egyedülvaló-
ságban. Egyetlen öröme volt, ha nya-
ranta egy-egy arra legelészõ juhnyáj
bújta meg az árnyékát, a nagy meleg-
ben. Vagy éppen maga a juhász heve-

redett alája furulyázgatni, tarisznyát
bontani. Olyankor még sóhajtott is
egyet-egyet, inkább csak figyelmesség-
bõl, a szép nótáért, s hogy az árnyékot
a sóhajával frissebbé tegye.

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet
még soha. Vidám kirándulók, egy
egész iskola telepedett alája. Azóta
nincs nyugta a fenyõnek. Egyre sóhaj-
tozik, s mindegyre le-letekint a völgy fe-
lé, amerre a kirándulók alóla elvonul-
tak. S mint valami kincseket, nézi az
alatta maradt üres konzervdobozokat.

– Mit nem adnék, ha még egyszer
közöttük állhatnék – sóhajtotta el bá-
natát egy véletlenül reáröppent rigó-
nak.

A rigó egyet-kettõt füttyentett köszö-
netképpen, aztán tovaszállt arra, amer-
re a kirándulóknak nyoma veszett.

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit
nem, nem tudhatjuk.

Jöttek az õszi ködök, esõk, havas
esõk. A fenyõ, ha lehetett, még inkább
magába fásult. A szelek még a konzerv-
dobozokat, utolsó emlékeit is ellopkod-

ták. Már a földre se nézett többet. Akár-
hogy tépdesték a viharok, aludt. Már ar-
ról se vett tudomást, hogy hatalmas ha-
vával megjött a tél. Tõle jöhetett is, mehe-
tett is. De egyszer csak megrázta magát.
Azt hitte, álmodik. Pedig nem álmodott.
Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt.
Egy nagy udvaron találta magát. Min-
den ága fel volt cicomázva, és minden
megmaradt tobozába mintha egy-egy
csillag költözött volna. Azóta is ott áll az
iskola udvarán. Bánja is õ, hogy az ün-
nep, a vigalom teltével ágait lecsapdos-
ták. Lomb helyett szárnya nõtt.

Zászló csattog-lobog rajta, s vidám
énekszó köszönti minden reggel.

Kányádi Sándor: Fenyõmese

Képünk illusztráció
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Amikor söröznek a borászok
Dúzsiné Patai Ilona: „A hatszögletû padlástéglákat a gyerekek tisztították”

A szó szoros értelmében vett köz-

életi ember, Kis Pál István mű-

vésztanár azért ajánlotta beszél-

getőpartneremül az ötgyermekes

Dúzsiné Patai Ilonát, mert ő „ah-

hoz a sajátos asszonynemzedék-

hez tartozik, aki a rendszerválto-

zás után „váltott”, s remek szak-

mai karriert futott be férje, Ta-

más és a borok oldalán”.  

V. Horváth Mária

– Õszintén gratulálok legfrissebb
szakmai sikerükhöz.

– Köszönjük. Mi is nagyon örültünk
annak az aranyéremnek, amit merlot-
val nyertünk a páneurópai borverse-
nyen, de a cabernet francunk ezüstér-
mét is jelentõsnek tartjuk. Egyébként
szinte valamennyi borversenyre, be-
mutatóra igyekszünk magunkkal vin-
ni a finom nedûk mellett Szekszárd
kultúrájának egy-egy kis szeletét is, s
mindkettõt megismertetni, megsze-
rettetni a vendégekkel, hogy így is nö-
veljük a városunk iránti érdeklõdést.
– Ezzel gyönyörû missziót vállal-
nak. De számomra az öt gyermek
is csodás küldetés. Mindig nagycsa-
ládról álmodott?

– Igen. Mivel mi csak ketten va-
gyunk testvérek, már gyerekkorom-
ban sok gyermekrõl ábrándoztam.
Férjem hármat szeretett volna, én a
néggyel gyõzködtem Tamást, s így lett
az öt… Négy fiú és egy lány. Ez így
pont jó!
– Mutassa be az „ötöket”.

– Szívesen. Tamás lassan betölti 24.
életévét. Végzõs hallgató a Corvinus
Egyetemen, kertészmérnök lesz. A 23
esztendõs Éva mûvészettörténésznek
készül, ötödéves a Pázmány Péter
egyetemen. Bence utolsó éves itt
Szekszárdon a „keriben”, vagyis 18
esztendõs. Vince 16 éves, a Szent
László Szakképzõ Iskola tanulója, s el-
határozta, hogy autószerelõ lesz. Lõ-
rinc 14 esztendõs, nyolcadik osztály-
ba jár. Hogy hogyan tovább, még nem
tudjuk pontosan, de már jó ideje – hol
viccesen, hol nem – azt mondogatja,
hogy õ bizony „fõnök” lesz.
– Férje pedig Szekszárd egyik meg-
határozó bortermelõ-borásza. 

– Középiskolásként a Garay Gimná-
ziumból átkérte magát a mostani I.
Béla gimnázium szõlész-borász osztá-
lyába. A család ennek nem örült, az ál-
lamigazgatásban dolgozó édesapja Ta-
mást vegyésznek szánta… Mesélik, a
család gyakran járt be Szekszárdra, Ta-
más pedig még gyermekként belesze-
relmesedett a gyönyörû dombokba,
meg az öreg bácsik pincéibe. Már ak-
kor elhatározta, olyan kadarkát fog
készíteni, mint amilyeneket 14-15 éve-
sen kóstolt álmai pincéiben.     

– És van már pontosan olyan ka-
darkájuk?

– Hogyne. Fakádban erjesztett és
fahordóban érlelt kadarka. Szerintem
is ez az igazi!
– Több helyen van szõlõbirtokuk?

– Sióagárdon, a Leányvárban és Gö-
rögszón.
– Ilonának, pardon, Ilinek mi az
eredeti szakmája, hivatása, foglal-
kozása?

– Szegeden tanárképzõ fõiskolán,
magyar-orosz szakon végeztem. Utol-
só éves fõiskolásként megszültem Ta-
más fiunkat, majd Palánkon tanítot-
tam. A picit heti váltásban a családtag-
ok rendezték. De amikor anyósom el-
utazása miatt úgy hozta a sors, egy tel-
jes hétig magammal hordtam kisfia-
mat az iskolába.  
– Gondolom, pedagógusi pályafu-
tása tiszavirág életû volt.

– Valóban nagyon rövid ideig taní-
tottam, hiszen Tamást alig egy évre
követte Évi. Bevallom, a gyerekek jö-
vetele mindig nagy boldogságot jelen-
tett, ahogyan cseperedésük, vagy fel-
nõtté válásuk is.
– Vissza a kronológiához. Ili oda-
haza maradt a gyerekekkel, fõál-
lású édesanyaként. Mikor érte el a
szívét a szõlõ?

– Tamás a gyöngyösi fõiskolán el-
végezte a borász-szakot, Pécsen a ta-
nárképzõ fõiskolán megszerezte a
testnevelõ tanári diplomát. Én pedig
Bence születése után otthon reked-
tem. Több szempontból is gyönyörû,
ám küzdelmes évek követték egy-
mást. Besegítettem a szõlõmûvelés-
be, kapáltam a kadarkát, kötöztem,
címkéztem, szóval tettem, amit kel-
lett. Úgy képzelje el, hogy hetvenezer
üvegig ketten palackoztunk és cím-
kéztünk a garázsban, Tamás pedig

kézi dugózóval zárta le a palackokat.
Mi mindig csak úgy fejlesztettünk,
ahogyan a borból futotta. Mert ennyi
gyerek mellett nem kaptunk hitelt,
de lehet, hogy nem voltunk jókor jó
helyen. Ráadásul a pályázatokhoz fõ-
ként a bennfentesek jutottak. Na,
egyszer mi is, amibõl megvásároltuk
a palackozó gépet.   
– Elmaradt a szõlõ-szeretet.

– Miután összeházasodtunk, Har-
con vásároltunk egy másfél hektáros
területet, ahol magunk telepítettük a
szõlõt saját gyönyörûségünkre. A szõ-
lõ és az én szerelmem „hivatalosan”
akkor teljesedett ki. De az érzés már
gyermekkoromban megérintett szed-
resi nagyanyámnál, aki maga mûvelte
a szõlõt, készítette a bort. Tovább erõ-
södött a ragaszkodás, amikor elkezd-
tünk borversenyekre járni. Kezdet-
ben sofõr voltam, ám késõbb a bor is
elkezdett komolyan érdekelni, szeret-
tem volna megízlelni õket. Tamás pe-
dig örömmel teljesítette ezt az óhajo-
mat is, sõt adott a véleményemre.
– Ezt nevezik tehetségnek, így nem
véletlen, hogy Ili hivatásos borkós-
toló lett.

– Így van, sõt a fõvárosban, a Borok
Házában több szekszárdival együtt el-
végeztem a borbíráló tanfolyamot is.
Megtanultam, milyen rendszer sze-
rint minõsítjük a borokat, de azt is,
miként állapíthatóak meg a borhibák.
– Szép és finom a keze. Alig hiszem,
hogy kemény munkát végez vele.

– Csak látná például szüret idején…
– Miért e hatalmas sóhaj?

– Az idei szüret jutott az eszembe,
amin csak sóhajtozni lehet. Az utóbbi
száz év legrosszabb termése volt az
idei a nagyon szélsõséges idõjárás mi-
att. Szerencsére a szõlõbetegségeket
nekünk sikerült kivédenünk, szinte

folyamatosan jártuk a szõlõskerteket,
hogy csonkázzunk, vagyis eltávolít-
suk a beteg hajtásokat. Ebbõl a gyere-
kek, sõt barátaik is kivették a részü-
ket. Nem berzenkedtek, önszántuk-
ból kapcsolódtak be a munkálatokba.
– Tehát összefog a család.

– Így van. Itt, a Kadarka utcai prés-
ház padozata is gyakorlatilag a gyere-
kek keze munkáját dicséri. Ezeket a
hatszögletû, úgynevezett padlástéglá-
kat a lerakatás elõtt mind-mind õk
tisztították meg.   
– Kezdetekben sem kapott megjegy-
zéseket a férfi borászkollegáktól,
hogy nõ létére velük tart?

– Ritkán, de csak vicceseket. Nõ-
ként nem egyedül tartok velük, ha-
nem Heimann Zoltán felesége, Ági is
csatlakozik. A borversenyek, borbe-
mutatók arra is jók, hogy az ember
megismerje az országot, sõt, hogy vi-
lágot lásson. Csak érdekességként em-
lítem, hogy külföldi borbemutatók al-
kalmával szívesen meglátogatjuk a ro-
konszakmák képviselõit, szeretünk
betekinteni a helyi gasztronómiába.
Borász körökben általános szokás,
hogy azt esszük és isszuk, amit a hely-
beliek fogyasztanak. Például Német-
országban a csülök mellé egy jó csa-
polt sört iszunk.  
– Borászok sört isznak?

– Igen, mert borkóstolás után na-
gyon szomjasak a fiúk. A vörös borok
magas tannin tartalma nagyon kiszá-
rítja a száj nyálkahártyáját.
– Ili, szeret fõzni?

– Nagyon. Már a karácsonyi menüt
tervezem. Egy étken, a szentesti sült
pulykán – a gyerekek óhaja okán –
nem változtathatok. Az ünnep elsõ
napján pedig elmaradhatatlan a vad-
pörkölt. Persze, a sütés-fõzésbe is be-
kapcsolódnak a gyerekek.
– Terítés, italok és poharak? Ezt
azért kérdezem, mert vagy másfél
évtizede igen meglepõdtem a kü-
lönféle borokhoz ajánlott poharak
láttán.

– Mi a fogásokhoz megfelelõ boro-
kat bontunk ki. De nem sajátot, ha-
nem a borászkollegákét, akikkel a
Szent Márton-napi kóstolón megaján-
dékozzuk egymást. Karácsonykor ün-
nepélyesen terítünk, s a fiúk által kivá-
logatott borokhoz illõ poharakat tesz-
szük fel. Pohárügyben valóban igaza
van, s hozzáteszem, hogy ez nem csu-
pán divat, hanem a különbözõ kehely-
méretû és formájú poharak remekül
érvényesítik az illatokat és az ízeket.
Hasznos találmányok! Koccintsunk!
Isten éltessen valamennyiünket, s kí-
vánom, legyen békés a karácsony. 
– Van még egy kívánsága.

– Gyulai Györgyre voksolok, aki a
feleségével közös tulajdonú „Idesüss”
pékséget mûködteti remekül.

ÉRDEKLI? BEMUTATJUK
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S hakespeare A vihar elõadása
1940. november 30-án Babits
fordításának elsõ kõszínházi be-

mutatója volt a Nemzetiben. Schöpflin
Aladár kritikája szerint „lagymatag
volt”, és elhagyták az Epilogust. Pedig
ebben ott az 1916-ban írt, s Babitsnak
különösen fontos vég. Mert õ is Pros-
peró, aki már eltörte varázspálcáját: „…
oda a szellem, oda a báj, / s kétségbe ké-
ne esni ma, / ha nem könnyitne szent
ima, / mely a kegyelem kényszere, / s
minden hibának gyógyszere.”

Nem tudjuk, a másnap kezdõdõ ad-
ventben a költõ mikor imádkozott, de
– mint 1938-as operációja, hangjának
elveszése óta mindig – sorait
Beszélgetõfüzeteibe rótta. Elõzõ este,
a páholyban talán idézte szülõhelyét,
ahol a drámát fordította. Az õt látoga-
tó Illyésnek is mesél. „Az öreg Kama-
rás Szekszárdon. Egyedül sétált, aztán
mikor haza akart menni, megállított
egy gyereket az utcán: „Mondd, fiam,
ki vagyok én? Hol lakom én?” 90 esz-
tendõs volt.” Török Sophie leírja, õ vit-
te az elsõ hírt a házasságukról: „Kama-
rás bácsi, a család régi barátja még az-
nap korán reggel jött a meglepõ új-
sághírrel, de Anyi nem hitt a pesti új-
ságoknak.” Valóságos regény arról,
aki 75 évesen még táviratnál gyor-
sabb, s itt az elesettség példája.

„A legfurcsább, hogy egy epilógot
egyszerûen hozzácsináltak, ami
Shakespeare-ben nincs. Összeállítot-
ták néhány kihagyott részbõl; persze
átmenetekkel összefoltozva…” Ezt
már Elek Artúrnak panaszolja még
szintén 1-jén.

Oldalakon át napok s látogatók. A
test nyomorúsága – „számomra már
utópia a virsli” – meg a szellem sza-
badsága felesel egymással kislánya la-
tin leckéitõl a világirodalomig. Fél élet

alatt elolvasni sem lehetne néhány ol-
dal alkotóit. Valóságos irodalomtörté-
net beszédbeli említéssel és szemé-
lyes jelenléttel Basch Lóránttól
Weöres Sándorig, akit szelíden dorgál:
„Te is hajlamos vagy túlbecsülni és
óriás perspektívába állítani, amit ép-
pen olvasol.” Aztán egy bölcsesség a
sok közül: „Az igazi mondanivaló nem
filozófiai.”

Ismét szülõvárosi emlék: „Ismer-
tem egy öreg nénit Szekszárdon, a Tö-
rök Örzse nénit, akihez Petõfi a Négy-
ökrös szekér verset írta. Õ azt mond-

ta, Petõfi a legutálatosabb
ember volt.” Néma interjú
a Film, Színház, Irodalom
számára, cikkígéret a Ma-
gyar Nemzetnek Itália és
Pannónia címmel.

Egymást érik a bejegyzé-
sek: „Én olyan nem jól
vagyok… fáj járni… A víz
rossz ízû, a bor savanyú…
és nagyon szomjas
vagyok…” Minden olyan
reménytelen. S akkor meg-
történik a csoda. Decem-
ber 15-én leírja: „De sok
tervem van, s remélem,
nemsokára komolyabban
dolgozhatom. Az ember
holtig reménykedik. És mi-
kor ilyen beteg, akkor ve-
szi észre, milyen keveset
mondott el még abból,
amit elmondani rá bíza-
tott.” Éjfél van már, amikor
Török Sophie hazatér. Ba-
bits ágyából kikelve jelbe-

széddel akar mondani valamit. Köhö-
gési roham tör rá, s visszajön a hang-
ja. „Ettõl kezdve tudott beszélni
1941. április 24-ig.”

Ahogy Bóka László írja versében:
„Nem mondtuk, mert hinni se mer-
tük, / némán megöltük a hangját, /
részvéttel ágyba tepertük, / megmász-
tuk, mint holtat a hangyák. // Rosszul
szeretünk, de jól szeret Isten / és fel-
kél ágyáról a béna / és gyáva
szivünket látja a vak / és szólni tud
ujra a néma.”

Dr. Töttõs Gábor

Babits Mihály adventi csodája

MESÉLÕ EMLÉKEINK 97. Ódon időben

DECEMBER 13-ÁN 115 éve,
1895-ben egy 16 éves legény az
Újvárosban fejszével támadt a
végrehajtóra.

DECEMBER 14-ÉN 135 éve,
1875-ben Mikó György újvárosi
plébános megköszönte Augusz
Annának és Ilonának, hogy temp-
lomának „gyönyörû violaszín mi-
seruhát saját kezûleg hímeztek s
adományoztak”.

DECEMBER 15-ÉN 115 éve,
1895-ben ajánlotta Kálmán Károly
tanítónk Magyarország 1000
éves ünnepe címû füzetét.

DECEMBER 16-ÁN 105 éve,
1905-ben „a korzó villanyvilágítá-
sa kivetkõztette e városrészt falu-
sias jellegébõl”.

DECEMBER 17-ÉN 125 éve,
1885-ben a Szekszárd Vidéke
Perczel Lajos Amerikai Nemzetõr
címû lapját ajánlotta olvasóinak.

DECEMBER 18-ÁN 165 éve,
1845-ben Garay János prózakö-
tete jelent meg. 140 éve, 1870-
ben a sajtó említi „a szegszárdi
születésû Schwartzer Alajos bé-
csi nagykereskedõt”, kinek há-
rom földrészen vannak üzletei.

DECEMBER 19-ÉN 115 éve,
1895-ben Béri Balogh Ádám
kardja jutott múzeumunkba: XIV.
Lajos küldte Rákóczinak, s õ ezt
adta a kölesdi diadalért.

„Várjad az Urat, és õrizd 
meg az Õ útját...”

Zsoltárok. 37:43
Elfigyelgetem az adventtel kapcsola-
tos vélekedéseket a médiában,
ahány megkérdezett, annyiféle meg-
közelítés. Van, akinek az adventi idõ-
szak ez a karácsony elõtti négy hét,
az amúgy pangó üzletének fellendíté-
sét jelenti. A nonstop nyitvatartás, a
minél több áru értékesítése, a készlet
feltöltése után való rohangálás lehet,
hogy meghozza a várt eredményt, az
anyagi hasznot, de közben úgy elfá-
radt a test és a lélek, hogy kará-
csonykor az öröm, az igazi ÖRÖM
megéléséhez alig marad erõ.
Van, aki az ajándékozással van elfog-
lalva, kinek mit vegyen, ez nem kis
gond, pláne, ha nagy a család vagy a
rokonság. Örömet szerezni az aján-
dékon keresztül kedves dolog. Látni
szeretteink arcán a boldog mosolyt,
felemelõ érzés, de benne van a rizikó

is az ajándékozásban, hogy a meg-
ajándékozott esetleg valami mást várt,
és akkor nehéz leplezni a csalódást.
Van, akinek lelki feltöltõdésre ad sok
lehetõséget ez az idõszak, annál is
inkább, mert egy új egyház év kezdõ-
dik advent elsõ vasárnapjával. Ha újat
kezdünk, legyen az bármi, azt illik
több odafigyeléssel, nagyobb lendü-
lettel, erõnk és képességünk teljes
odaadásával csinálni. Minderre akkor
vagyunk képesek, ha valóban feltöl-
tõdik bennünk a lélek, mert csak így
van erõnk dolgaink, feladataink tisz-
tességes elvégzéséhez, családunk-
ban és környezetünkben türelmünk
és szeretetünk megéléséhez.
„Várjad az Urat!” Már eljött kétezer év-
vel ezelõtt, mondhatja valaki. Így igaz!
Isten az idõk teljességében (az általa
alkalmasnak tartott idõben) elküldte
az õ Fiát, Jézus Krisztust. Elküldte az-

zal a megbízatással, hogy tolmácsolja
felénk szavaival és cselekedeteivel az
Õ szeretetét. Ennek a megbízatásnak
Jézus Krisztus tökéletesen eleget tett.
Ahogy fõpapi imájában elmondta: „Én
dicsõítettelek téged a földön, elvégez-
tem a munkát, amelyet rám bíztál,
hogy elvégezzem.”
Ezt a mondatot Isten elõtti felelõsség-
gel, nyugodt lelkiismerettel, ember el
nem mondhatja. Amit Õ elvégzett, az
több volt, mint a feladatok rá váró, hosz-
szú sorának maradéktalan teljesítése. A
legnagyobb áldozatot mutatta be, élete
odaszentelését a golgotai kereszten.
Szeretetének kiteljesedése volt ez az
áldozatvállalás. Feltámadása után azt
ígéri: „s imé én veletek vagyok, min-
den napon, a világ végezetéig”.
Jézus tehát ígérete szerint ma is úton
van, találkozni akar velünk. Létrejött-e
már ez a találkozás, ez a személyre

szabott, ez a senkire át nem ruházha-
tó, közted és az Úr Jézus között? Õ el
akar érni minden embert, teheti ezt úgy
is, hogy megszólít az Igéjén keresztül,
vagy egy másik ember által, aki felhívja
a figyelmedet arra, rohanásodban állj
meg, és törõdj egy kicsit a lelkeddel.
Õ a nagy ajándékozó, ajándéka csa-
lódást nem okoz, mert nekünk van
szükségünk a békességre, a mara-
dandó örömre, az Õ mértéke szerinti
szeretetre. Ezeket kínálja fel – meg a
bûnök bocsánata után az üdvössé-
get, csupa olyan értéket, amit a fe-
nyõfa alá senki nem tehet. 
Kedves atyámfiai, gyülekezetünk tag-
jai, jöjjetek lelki nagy örömmel az Úr
házába, ahol megtapasztalhatjuk a
Zsoltár igazát: „Várván vártam az
Urat, és hozzám hajolt, és meghall-
gatta kiáltásomat.” Isten áldja meg
ünneplésünket és adjon boldog új
esztendõt.

Balázsi Zoltán
református lelkipásztor

EVANGÉLIUM

Babits A vihar fordítása idején
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A Közép-európai Vállalkozók

Együttműködéséért Alapítvány

(KEA) konzorciumi tagként részt

vesz a Magyar Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány 2008. tavaszán

benyújtott pályázatán, amivel tá-

mogatást nyert el az élethosszig

tartó tanulást népszerűsítő Leo-

nardo da Vinci Program Innová-

ció Transzfer alprogramján.

A projekt az ISO 9001:2008 szten-
derdnek megfelelõ minõségirányítási
rendszer mûködtetéséhez szükséges
tudás megszerzését célozza. Célcso-
portja a kis- és középvállalkozások,
amelyeket hozzásegítik egy Minõség-
irányítási Rendszer bevezetéséhez, s
ezáltal a vállalkozás versenyképességé-
nek növeléséhez. A projekt célja, hogy
kifejezetten kisvállalkozók számára
szervezett minõségirányítási képzések
eredményeit a partner országokban e-
learning útján terjessze. 

A projekt vezetõ partnere a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
amely 2008 óta hat partnerszervezet-
tel mûködik együtt Romániából, Gö-
rögországból, Magyarországról.  

Széleskörû kutatást és igényfelmé-
rést végeztünk a partner országok-
ban, amelynek alapján egy komplett
tanulást elõsegítõ csomag, ún.

Learning Package megjelenése várha-
tó ez év december végéig. Ennek ré-
szei: 

Tanulási segédlet: Lépésrõl lépésre
bemutatja a szabványokhoz tartozó
elemeket, végigviszi az olvasót a MIR

bevezetésének szakaszain a döntéstõl
az értékelésen, a rendszerkiépítésen
keresztül az ellenõrzésig. Magyar,
szlovák és román nyelven elérhetõ. 

Tanári kézikönyv: A tananyag ok-
tatását segítõ diasort és a hozzá kap-

csolódó tréneri útmutatót tartalmaz-
za, hasznos segédeszköz oktatók szá-
mára. 

E-learning tananyag: Gyakorló fel-
adatok, tudásszintmérõ tesztek és
esettanulmányok segítségével sajá-
títható el az a tudás és képesség, ami
a MIR bevezetéséhez elengedhetet-
len. Elérése: http://hu.qms-bus.com
Magyar, szlovák és román nyelven el-
érhetõ. 

Multimédiás CD: Interaktív oktatá-
si anyag, mely az ISO 9001:2008 szab-
vány részletes magyarázatát adja. Elér-
hetõ magyar, angol, szlovák, román és
görög nyelven. A tanulási csomaggal
kapcsolatban érdeklõdhetnek a
sdora@mva.hu e-mail címen. 

A program kezdete óta elérhetõ a
BUS projekt angol nyelvû honlapja,
amely a projekttel kapcsolatos min-
den lényegi információt és annak tel-
jes ismeretanyagát tartalmazza. Elér-
hetõség: www.leonardobus.eu.  

A programról több információ-
hoz juthatnak a KEA soron követ-
kezõ rendezvényén, a
workshopon, amelyet 2010. 12.
15-én délelõtt 10 órától tartunk
Szekszárdon a Tolna Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány in-
kubátorházában. Az érdeklõdõket
szeretettel várjuk. (x)

A Goethe Intézet a középiskolások nyelvtanulásáért 
„Jó érzés idegen nyelvû könyvet olvasni és megérteni”

2010. november 24-én megtöltötték a
Német Színházat a szekszárdi  közép-
iskolások, – némettanáraikkal együtt
– akik egy író-olvasó találkozó keretén
belül nyelvismeretüket egy újabb kitû-
nõ és élvezetes lehetõséggel gazdagí-
tották. A Goethe Intézettel való kap-
csolatról Tóth Lászlóné szaktanács-
adót, a Garay János Gimnázium német
szakos tanárát kérdeztük.
– Mit kell tudnunk a Goethe Inté-
zetrõl?
– Németország kulturális intézete, amely
a világ számos országában mûködik. Cél-
ja a német nyelv elsajátításának, illetve a
kulturális együttmûködés támogatása, va-
lamint egy átfogó (kulturális, társadalmi,
politikai) németországkép közvetítése.
149 intézet és 11 összekötõ iroda mûkö-
dik 92 országban. Magyarországon 1988
óta mûködik a Goethe Intézet, részlegei
kulturális programok szervezésével,
könyvtári  szolgáltatásokkal, nyelvoktatás-
sal, és nyelvtanárok továbbképzésével
foglalkoznak.
–A helyi és megyei középiskolások
számára mit jelent a kapcsolat a
Goethe Intézettel? 
– Kitûnõ lehetõséget biztosít a tanórán
kívüli nyelvoktatáshoz. 2009. decembe-

rében Karen Susan Fessel Berlinben élõ
írónõ jött el Szekszárdra és „Maxi in den
Wolken” címû ifjúsági regényébõl olva-
sott fel a diákoknak. Mivel elõtte a tan-
órákon a regény kiválasztott részleteit el-
olvasták, és a mellékelt német nyelvû
szómagyarázat segítségével megértet-
ték, a felolvasáson valóban élvezhették
a mûvet, és késõbb sokan az egész re-
gényt elolvasták. 
–Ez már önmagában is nagy siker,
ha azt nézzük, hogy sajnos sok
mai fiatal még magyarul is keve-
set olvas. A nyelvgyakorláshoz fi-
gyelemfelkeltõ, ha saját korosztá-
lyukról olvashatnak...

- Ez a mostani felolvasásra is igaz,
ugyanis a Goethe Intézet vendége-
ként Katrin Wolschke kíséretében
egy osztrák írónõ látogatott el Szek-
szárdra. Gabi Kreslehner „Charlottes
Traum” címû ifjúsági regényét mutat-
ta be, amit természetesen most is se-
gédanyagokkal készítettek elõ a peda-
gógusok. A Goethe Intézet másik
nyelvtanulást segítõ projektje az úgy-
nevezett „Goethe Mozi”. Német nyel-
vû filmeket nézhetnek meg az érdek-
lõdõ diákok, német nyelvû felirattal,
ami nagyban segíti a megértést. Ezek-

hez a filmekhez didaktikus anyag ké-
szül, így a diákok a tanórán felkészül-
hetnek a filmre, illetve utólag is dol-
gozhatnak vele. Ily módon gyarapít-
hatják szókincsüket, segítséget kap-
nak a nyelvvizsgára, érettségire való
felkészülésben. 

Interjú Gabi Kreslehner írónõvel 

– Ön pedagógus, így jól ismeri a
kamasz fiatalok lelki világát, örö-
meit, gondjaikat. Mióta ír? 

- Fiatalabb koromban nagyon sokat
olvastam, és írtam is. Aztán tanulás, férj-
hez menés, gyermeknevelés miatt ki-
hagytam 20 évet. Hiányzott, ezért újra
elkezdtem írni, elõször felnõtteknek
szóló könyveket, háromnegyed év alatt
születik meg egy könyvem. Jelenleg egy
romantikus könyvön dolgozom. 

Igyekeztem ma a könyvbõl a legjel-
lemzõbb részleteket kiválogatni, s a
regény e szemelvényeihez német
nyelvû szómagyarázatot mellékeltem,
hogy ezzel is megkönnyítsem a diá-
koknak a történet megértését, a felol-
vasás elõtti tanórákon. Jó érzés volt
látni és érezni, a felolvasás alatti
csendbõl „lemérni”, hogy milyen ér-
deklõdéssel hallgatták. Akik eljöttek,

azok között kisorsoltunk pár könyvet.
Remélem, hogy ha elõbb nem, a téli
szünetben lesz idejük elolvasni.
Diákok a Goethe Intézet programjairól: 

Körtés Annamária, Honti Balázs, He-
gedûs Márk (Garay gimnázium, 12/B)

„Rendszeresen járunk a „Goethe
Mozi”-ba és az író - olvasó találkozók-
ra. Szeretjük, mert az ilyen nyelvtanu-
lás sokat segít a szókincsfejlesztésben,
hiszen anyanyelvi kiejtést hallunk.
Nem iskolai, nem nyelvtant sujkoló,
hanem a természetes német nyelvi
közeget mutatja. Jó volt hallani az író-
nõt, a téli szünetben biztos el fogjuk
olvasni a regényt. Már nem elsõ eset-
ben érezzük, hogy milyen jó idegen
nyelven megérteni és élvezni, amit ol-
vasunk.” 

Feller Tamás, Magyar Fruzsina,
Selmeci Vivien (I. Béla Gimnázium,
11/D)

„Rendszeresen járunk moziba, jó
érzés, hogy megértjük az idegen nyel-
vû szöveget. A filmek, az író - olvasó
találkozók általában érdekesek, szíve-
sen megyünk, mert azon kívül, hogy
szórakoztatóak ezek a programok,
még tanulunk is." 

Sas Erzsébet

Kis- és Középvállalkozási Minõségirányítási Rendszerek 
(Small Business Quality Management Systems)
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Magyar nyelvünk és a gyökrendszer
Czakó Gábor optimistán tekint az anyanyelvoktatás jövõjére

A Nemzeti Borozó vendégeként

múlt szerdán Szekszárdon beszélt

a magyar nyelv lelkéről Czakó Gá-

bor József Attila-díjas író, publi-

cista, akivel Kis Pál István beszél-

getett nyelvről, nyelvészetről és

magyarul gondolkodásról.

A magyar nyelv tanulása és tanítása
egyaránt népszerûtlen manapság, vé-
lekedett Czakó Gábor, aki a jelenség
okát abban találja, hogy a jelenlegi ok-
tatás a Hunfalvy Pál megalapozta
finnugrista úton halad. A Czuczor
Gergely-féle (a bencés szerzetes, köl-
tõ, nyelvtudós halálát követõen Foga-
rasi János által befejezett) hatkötetes
értelmezõ mû, A magyar nyelv szótá-
ra a XIX. század második felében még
megadta azt az alapot, amely lehetõvé
tette nyelvünk mély és egyszerû ta-
nulmányozását. A magyar ugyanis
gyökökbõl építkezik és egységes
rendszert alkot – ezáltal segítve hoz-
zá számos honfitársunkat tudomá-
nyos eredményekhez, amint arra

Teller Ede híres mondata („Ha nem
Ady Endre nyelvén tanultam volna
meg gondolkodni, akkor belõlem

csak egy közepesnél valamivel jobb
fizikatanár lehetett volna.”) is utal.

Nyelvünk szoros kapcsolatban áll

Európában egyedülálló zenénkkel,
amelyben szintén találhatók gyökök,
és rokon vonásokat mutat egyebek
között a dakota dallamokkal. A muzsi-
kától a nyelvhez a Doppler-elv segítsé-
gével érkezhetünk vissza; ezt ugyanis
szintén ismeri anyanyelvünk: elég
csak az itt-ott; ide-oda; erre-arra
szópárokra gondolnunk, amelyek kö-
zül a mély hangrendû mindig távolab-
bi dologra utal. Ebben már megnyilvá-
nul a magyar csodálatos képisége is,
vélekedett Czakó, ami a hangutánzó
szavak kimagasló (60 százalékos) ará-
nyával együtt lenyûgözõen szemléle-
tessé teszi nyelvünket.

A Czuczor-Fogarasi elengedhetet-
len segédeszköz annak, aki magya-
rul gondolkodik, hangsúlyozta az
író. Mint mondta: bíznunk kell ab-
ban, hogy a magyarnyelvtanítás ha-
marosan visszatér elfelejtett (elfeled-
tetett) alapjaihoz, hogy végre – lel-
két és szellemét megtalálva – ismét
szabadon lélegezhessen.

Kosztolányi Péter

Sikerek a kaposvári zongoraversenyen
2010. november 29-én rendezték meg Ka-
posvárott a Rév Lívia I. Dél-Dunántúli Regi-
onális Zongoraversenyt. A névadó, ma is élõ,
hazájától igen fiatalon elszakadt mûvésznõ
külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott jelen
lenni a versenyen, ahol négy korcsoportban
mérették meg magukat a gyerekek. A szek-
szárdi Garay János Általános Iskola Liszt Fe-
renc Zeneiskolájából négy fiatal jelentke-
zett. Mindnyájukat Erõsné Máté Éva tanítja,

akit a verseny végén felkészítõ tanári külön-
díjjal jutalmaztak.

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye
18 intézményébõl összesen 86 zongorista
érkezett, hogy a szakmai zsûri elõtt mutas-
sa be tudását. A szekszárdi gyerekek szep-
tember óta készültek tanárnõjükkel a ver-
senyre, s valamennyien részesültek elisme-
résben. Köpenczei Csenge az I., Dránovits
Anna a II. korcsoportban nyert különdíjat,
Sándor Dániel a III. korcsoport 4. helye-
zettje lett.

Mohás Dóra, aki zenei pályára készül ma-
gánénekesként, megnyerte a IV. korcsoporto-
sok versengését. Utóbbi fiatal az érettségire,
majd zenei felvételire készül, s az eddig eltelt
idõben is rendkívül aktív volt, ami a versenye-
ket, fellépéseket illeti. Dóri ez év októberében
a Pécsi Diákfesztiválon énekes produkciója
után bronz fokozatot kapott, majd nem sok-
kal késõbb megkapta az polgármesteri hivatal
által alapított Mecénás Tehetséggondozó dí-
jat, többek között a tavalyi Keszthelyi Heliko-
ni Ünnepségeken, szóló hangszer kategóriá-
ban elnyert ezüst fokozatáért. LO

Õk ott voltak...
Szekszárdi versmondók Szegeden

„Én itt vagyok – Üzenet Új-
Huligániából” – Baka István két
költeménye adta immár hagyo-
mányosan annak az országos
vers-, énekelt vers- és próza-
mondó versenynek a címét,
amelynek döntõjét ezúttal Sze-
geden tartották a szervezõk: a
szegedi Baka István Alapítvány
és társszervei. A Móra Ferenc
kollégium elõadótermében ezen a november végi szombat
délelõttön, majd a nap során egészen kora estig mintegy 50 elõ-
adó lépett a képzeletbeli pódiumra, alaposan próbára téve a bu-
dapesti, szekszárdi, bonyhádi és szegedi tagokból verbuváló-
dott zsûrit (Wiegmann Alfréd, Orbán György, Kovács Gábor,
Czene Zoltán).

Immár hagyományosnak mondható, hogy a „hazai pályát”
élvezõ szegedi verselõk mellett szép számban érkeztek a hatá-
ron túlról (Kárpátaljáról, Erdélybõl, a Délvidékrõl) és Szek-
szárdról is versmondók.  Baka István szülõvárosát ezúttal a ne-
vét viselõ általános iskola, illetve a Garay János Gimnázium és
az I. Béla Gimnázium tanulói képviselték. A többségében ma-
gas színvonalú elõadások megmérettetésén az általános iskolá-
sok versenyében szekszárdi siker született: Evertse Charlotte
(Baka István Ált. Isk.) lett az elsõ, Horváth István, Szekszárd vá-
ros polgármesterének különdíját pedig Prantner Domonkos
vihette haza. A középiskolás kategóriában Hadzsi Ádám (Ka-
zincbarcika) gyõzött, a szekszárdi polgármester különdíját
Pulcz Vivien (Garay J. Gimnázium) vehette át.

A fellépõk java része másnapig maradt, hiszen a közös város-
nézés után ekkor tekinthették és hallgathatták meg Orbán
György József Attila-pódiumjátékát és Bombitz Attila szerkesz-
tõ elõadását a Tiszatáj Alapítvány hatkötetes Baka István-élet-
mûsorozatáról. Ekkor zajlott az elõzõ napon hallottak részletes
értékelése-elemzése is, amelyet aztán hosszú beszélgetés, tar-
talmas tapasztalat- és számos emailcím-csere követett.

Dudás Andrea második könyvének igazán fi-
gyelemfelkeltõ a címe. A könyvbemutatóra,
2010. december 13-án, 17 órakor kerül sor a
Belvárosi Kávéházban, s akárcsak elsõ köteté-
nek, „Az álmaim Nálad laknak” címûnek, ennek
is, „siker íze” van. A szerzõvel Sas Erzsébet új-
ságíró, lapunk munkatársa beszélget.    

A 110 oldalas kisregényt a következõ gondo-
latokkal ajánlja a szerzõ az olvasóknak: 

„Kell-e nagyobb bátorság, mint beismerni
azt, hogy soha sem szerettünk igazán? A ke-
zedben tartott könyv egy anya-lánya regényen
keresztül állít szembe egymással kétféle szere-
tetet. Az anya a maga bölcsességével, alázatá-
val, hagyományos nõi értékeivel, a lánya pedig
a fiatal, karrierista nõ egoista, önzõ és anyagi-
as szeretetével próbál szeretni. Vajon melyi-
kük tud igazán?”

„Tudsz-e szeretni?”
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A rejtvény megfejtését 2010. december 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A november 28-ai rejtvény helyes megfejtése:
A hullt levelek ágya mély, puha, selymes alom." (Dsida Jenõ: Meredtszemû õsz)
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Molnár Ernõ, Béri B. Á. u. 63.

VASÁRNAPI REJTVÉNY Sportmix
ASZTALITENISZA Szekszárdi Nõi Asztalitenisz Klub asz-
taliteniszezõje, Fuderer Dalma a legjobbnak bizonyult
a serdülõk közeli napokban lezajlott országos bajnoksá-
gán, így újra lett korosztályos bajnoka a szekszárdi klub-
nak.Madacki Mirella pedig egy korosztállyal feljebb, az
ifjusági OB-n bizonyította be, hogy számolni kell vele a
jövõben. Az egyesben bejutott a legjobb négy közé, ahol
a korosztályból országosan is kiemelkedõ, már a felnõt-
tek között is folyamatosan bizonyító Ambrus Krisztina
gyõzte le a szekszárdiak még nyári új igazolását.

KOSÁRLABDA Másodszor is legyõzte az Atomerõmû
KSC Szekszárd az idei bajnokságban a fõvárosi BSE-t, ez-
úttal hazai környezetben, meglehetõsen fölényesen,
88 – 47-re. A szekszárdi csapat legeredményesebb játé-
kosa a 23 pontig jutó ukrán center, Alisa Jevtusenko
volt. Ezzel a gyõzelemmel, az e hétvégi forduló elõtt a
9. helyet foglalta el a tabellán Újhelyi Gábor együttese.

KÉZILABDA Szekszárdról került  ki az év legjobbja a nõi
serdülõ kézilabdázók között. A Magyar Kézilabda Szö-
vetség értékelése alapján a hölgyeknél az UKSE Szek-
szárd 16 éves, már az NBI-ben a felnõttek között  is
rendszeresen szereplõ balkezes játékosa, Szekerczés
Luca pillanatnyilag a legjobb a saját korosztályában az
országban. A fiatal játékos az idén a magyar ifjusági vá-
logatott tagjaként a nyáron Dominikában lezajlott kor-
osztályos világbajnokságon is részt vett.

TEREMFOCIA VII. Téli Horváth-Sport – Horfer- Serleg té-
li teremtornán a második fordulóban az alábbi eredmé-
nyek születtek: A csoport: Ferropatent – Balassa Mûvek
11–4, grande-Otos – Pr-Trans 4–6, Palermo-Ennyi – Kis-
dankó 5–5. B csoport: Comp-Gold – Danko-Midli 5–11,
Kocsmár Kárpitos- Tomagro 6–8. Longstep – Decs 8–7.
Az A csoport állása: 1. Ferropatent 6, 2. Pr.-Trans  3., 3.
grande Otos 3 ponttal. A B csoportban a 6 pontos Dankó-
Midli vezet az egyaránt 3 pontos Tomagro és a legutób-
bi fordulóban szabadnapos Longstep elõtt.

KOSÁRLABDATisztességesen helytállt az országos ko-
sárlabda junior bajnokság soproni elõdöntõjében az
Atomerõmû-KSC Szekszárd együttese. Szabó Noémi
edzõ csapata a „halálcsoportban” hozta a kötelezõ gyõ-
zelmet, és a harmadik helyrõl várja a folytatást. Ered-
mények: Atomerõmû-KSC Szekszárd – Sopron 64–84
(23–21, 17–15, 22–10, 22–18). A harmadik negyed kö-
zepéig jól tartották magukat az atomos fiatalok a nyolc
korosztályos válogatottat felvonultató hazaiak ellen.
Atomerõmû-KSC Szekszárd– PVSK Pécs 2010 46–79
(23–8, 25–13, 19–13, 12–12). A fizikális és magassági
fölényben lévõ pécsi lányok fölényes gyõzelmet arat-
tak. Atomerõmû-KSC Szekszárd – Szombathelyi SI
61–43 (18–13, 9–12, 10–13, 6–23). Szerencsére a vég-
játékban felébredtek a szekszárdi lányok.



Nem mindennapi eseményre gyûltek
össze hétfõn kora délután a Tolna Me-
gyei Balassa János Megyei Kórház gyer-
mekosztályának orvosai, ápolói, vala-
mint a helyi média képviselõi. Az intéz-
mény gyermekeket ápoló részlegének
földszinti termében megyénk elismert
festõmûvésze, a még 83 évesen is jó
erõnlétben lévõ, ,,Magyar Kultúra Lovag-
ja” kitüntetéssel rendelkezõ Mözsi Szabó
István, Pista bácsi tett látogatást. Az érke-
zés apropója: a neves alkotó az egymás
mellett álló betlehemes gyermekeket áb-
rázoló olajfestményét ajándékozta a
gyermekosztálynak karácsony közeled-
tével, advent alkalmával, hogy tiszteletét
és megbecsülését fejezze ki az ott mun-
kájukat teljesítõ, s igen komoly feladatot
végzõ egészségügyi dolgozók iránt.
Mözsi Szabó István úgy érzi, köszönettel
tartozik a dolgozóknak, ahogy a ,,gyer-
meksereg” egészségét védik, gyógyítják,
mivel – ahogy fogalmazott – a gyerme-
kek számítanak a jövõ zálogának min-
denkor. A sok viszontagságot megélt mû-
vész a festmény kapcsán visszaemléke-
zett azokra az idõkre, amikor nagyapjá-

nál összegyûlt a család, s ahogy apja csiz-
májában taposta a lábszárig érõ havat, õ
pedig a vállán tartotta a lámpát, hogy
mögöttük három testvére és édesany-
juk mindahányan lássák a nagyapa felé
vezetõ utat. Menet közben betleheme-

sekkel találkoztak, s a jelenet, valamint az
alkonyati kék, havas táj örökre beléivó-
dott emlékezetébe. E téma, úgy érzi, min-
dig tükröt mutathat számára, mennyi
maradt meg gyermeki énjébõl, s tükröt
az orvosoknak is, hogy eszükbe juthas-

son, szakmájuk indulása óta – adott idõ-
ben – hol tartanak. A festõmûvész úgy
látja, a nemzet jövõjét a gyermekek gyó-
gyítása, egészsége kell, hogy õrizze min-
den korban. A gyermekosztály osztály-
vezetõ fõorvosa, dr. Harangi Ferenc az
ajándékról szólva elmondta, meghatód-
va, tisztelettel fejezi ki kollégái, az ápolt
gyermekek és szüleik nevében is a leg-
nagyobb köszönetet. A kép mindenkor
– így adventkor is – a várakozásra fi-
gyelmezteti szemlélõjét. A fõorvos ,,az
ünnep azé, aki várja” kezdetû, Szabó T.
Anna által írt, figyelemre méltó kará-
csonyi verssel köszöntötte Mözsi Szabó
Istvánt. Pista bácsi az összejövetel zárá-
saként saját ,,Testamentumát” osztotta
meg a jelenlévõkkel. A megindító költe-
ményben megköszöni a ,,tisztes sze-
génységet” mely segítette egykoron:
,,Apám magyarnak faragott, s igaznak,
anyám a szépet hagyta rám igaznak, s
így lett gyötrelmesen szép az életem” –
zárta az emlékezést az összejövetelen
megyénk egyik legnépszerûbb alkotó-
mûvésze.

Gyimóthy Levente
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Festményt ajándékozott a gyermekosztálynak 
Mözsi Szabó István betlehemezõ kisfiúkat ábrázoló képet adományozott

A K&H gyógyvarázs program ez év
õszén országszerte 22 bankfiókban
gyûjtött gyermekkönyveket és játé-
kokat a kórházban fekvõ kis betegek-
nek. Az 1 hónapos gyûjtési akció so-
rán összegyûlt ajándékokat 22 kór-
ház gyermekosztályán osztják szét az
év utolsó hónapjaiban, így még kará-
csony elõtt számos gyermek része-
sülhet a meglepetésekbõl. A K&H
Csoport így kíván tenni azért, hogy
a kis betegek mihamarabb meg-
gyógyuljanak, visszatérhessenek csa-
ládjukhoz, és újra teljes életet élhes-
senek.

December 7-én a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kór-
házának Gyermekosztálya részére

adták át a szekszárdi fiókban gyûj-
tött ajándékokat. Nem ez az elsõ al-
kalom, hogy a K&H gyógyvarázs a
Balassa János Kórházban jár, hiszen
2005-ben 3 812 500 forint érték-
ben, 2009-ben pedig 731 000 forint
értékben kapott mûszertámogatást
a gyermekosztály, valamint ugyan-
csak 2009-ben könyveket és játéko-
kat is kaptak a beteg gyerekek. 
– Ezúton is õszintén köszönöm

minden kedves adományozó ügyfe-
lünknek, hogy több mint 200 játé-
kot és könyvet hoztak el a szekszár-
di bankfiókba, és járultak hozzá így
a gyerekek felépüléséhez – mondta
Tamás Andrea, a bank szekszárdi fi-
ókvezetõje.

Könyveket és játékokat hozott a Gyógyvarázs

JÓTÉKONYSÁG

Az Sz+C Stúdióban folytatódott Leposa Dezsõ matematikus, zongorista-komponis-
ta kisplasztikai gyûjteményébõl rendezett jótékony célú, árusítással egybekötött ki-
állítás-sorozata. A mûveket alkotóik ajánlották fel jótékonysági célra. Az eddig be-
folyt összegekbõl hordozható pianínót vásároltak közösségi célokra. A hangszer
200 ezer forintba került, már használatba vették, de az ár fele még hiányzik. A  meg-
nyitón Britta Varan, a DBU mûvésze énekelt, a zongoránál Leposa Dezsõ.



Babits Mihály 
Mûvelõdési Ház

SZEKSZÁRDI KARÁCSONYVÁRÓ 

2010. november 28.- december 21. 

DECEMBER 13. HÉTFÕ 18:00 Lélek-
építõ elõadássorozat. Szvorák Kata-
lin:Csillagoknak teremtõje címû elõ-
adása.Helyszín: BMMH színházterme.

DECEMBER 15. SZERDA 17:00 Kará-
csonyi dalok, versek a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule tanulói-
nak elõadásában.
Betlehemes Játék a Szent József Isko-
laközpont tanulóinak közremûködésé-
vel. „Brémai muzsikusok” – a Kadarka
utcai óvodások és a Garay Általános
Iskola 3. osztályosainak közös mûsora
Helyszín: Garay tér.

DECEMBER 16. CSÜTÖRTÖK 14.00
Karácsonyi recept - túra
Karácsonyi ételek kóstolója, receptek
cseréje Helyszín: Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum.

DECEMBER 17. PÉNTEK Kisebbségek
napja, Nemzetiségi és etnikai kutatá-
sok Tolna megyében könyvkiállítás a
könyvtár gyûjteményébõl. Helyszín:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 19.30
Magyar Kórusok Napja. Helyszín:
Garay gimnázium díszterme.

DECEMBER 18. SZOMBAT 19.00 A
Gagliarda Kamarakórus adventi kon-
certje. Helyszín: Mûvészetek Háza.

DECEMBER 19. VASÁRNAP 19:00 A
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus adven-
ti koncertje. Helyszín: Belvárosi Római
Katolikus Templom.

DECEMBER 20. HÉTFÕ 17.00  Garay
János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola karácsonyi mûsora
.Helyszín: BMMH színházterme.

A rendezvény támogatói: Szekszárd
Megyei jogú Város Önkormányzata
Páskum Nyomda Szekszárd
A Szekszárdi karácsonyváró ideje alatt
a Garay téren egyedül élõ idõs embe-
rek számára szervez adománygyûjtést
a Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata. Házi sü-
teménnyel és forró teával várják az
adományozó embereket december 5
és 20 között vasárnaptól szerdáig
15.00 és 18.00 óra között.

DECEMBER 18-ÁN, szombaton 9.00
órától
KARÁCSONYI KINCSESHÁZ ünnep-
váró családi játszóház bábelõadással.

9.00 - 11.00 ÓRÁIG
AJÁNDÉKKÉSZÍTÕ KÉZMÛVES JÁT-

SZÓHÁZUNKBAN a legkisebbek a
Játékvár-lak babajátszójában labdáz-
hatnak, építhetnek, rajzolhatnak,
az ovisok karácsonyi gipszfigurákat
festhetnek, az iskolások és a játékos
kedvû felnõttek ünnepi origami és tex-
tildíszeket, méhviaszgyertyát, karácso-
nyi mézeskalácsot, csillogó mágneses
könyvjelzõt, csipesz angyalkát, aján-
dékrejtõ díszdobozkát készíthetnek.

11.00 - 11.30 ÓRÁIG
TOMBOLASORSOLÁS
Minden belépõjegyhez 1 db. tombolát
adunk ajándékba, amellyel apróbb-na-
gyobb meglepetés ajándékokat nyer-
hetnek a szerencsés családtagok.

11.30 ÓRÁTÓL
Holle Anyó és más mesék 
a sióagárdi Fecske Bábcsoport elõ-
adásában.
Belépõ 800,- Ft/fõ

3 éves korig 200 Ft
A Mûvész Presszó jóvoltából a játszó-

ház látogatóit egy pohár illatos karácso-
nyi teára látjuk vendégül a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház elõcsarnokában.

Mûvészetek Háza

December 21-én, kedden 19 órakor
MADRIGÁL-KARÁCSONY
SZEKSZÁRD 2010
a Szekszárdi Madrigál Kórus 
karácsonyi hangversenye 
Karnagy: Jobbágy Valér
Belépõjegy: 1000.-
„ZeneBarát” bérlettel: 500.-

2011. január 1-jén, szombaton 
16 órakor 
Belépõjegy: 
Elõvételben: 2000.-
„ZeneBarát” bérlettel: 1200.-
Elõadás elõtt: 2500.- Ft

MÉDIATÁMOGATÓNK:

MOZI

NAGYTEREM

December 9 - 15-ig 17.30 és 20.00
szombat-vasárnap 15.00-kor is:
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1.
rész, színes szinkronizált angol-ameri-
kai kalandfilm. 
December 16 - 22-ig 15.30 17.00 és
20.00:  Megaagy. Színes, szinkroni-
zált amerikai animációs film. 

ART TEREM

December 9 - 15-ig 17.00: Call Girl.
Színes feliratos szlovén film.
December 16 - 22-ig 17.00: Az ügy-
nökök a Paradicsomba mennek. Szí-
nes magyar film.
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész
19.00. Szinkronizált angol-amerikai
kalandfilm. 
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

DECEMBER 15. (szerda) 17 óra
„Escher–negatívok az Országos Szé-
chényi Könyvtárban”
Elõadó: Csillag Katalin.
DECEMBER 16. (csütörtök) 15 óra
„Együtt-egymásért”. A könyvtár és a
megye sérültséggel élõk szervezeteit
összefogó, karácsonyváró programja
a Babits Mihály Mûvelõdési Házban.
DECEMBER 17. (péntek)
Kisebbségek napja 
Nemzetiségi és etnikai kutatások Tol-
na megyében – könyvkiállítás a
könyvtár gyûjteményébõl.
A programokon való részvétel ingye-
nes.

AZ ILLYÉS  GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁR

DECEMBER HAVI
PROGRAMJAIBÓL

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes Naszladi Judit kar-
nagy vezetésével december 17-én
19.30 órakor Kodály Zoltán születésé-
nek 128. évfordulóján a magyar kóru-
sok napja alkalmából ünnepi hang-
versenyt ad a Garay János Gimnázi-
um dísztermében. 

Köszöntõt mond: Horváth István
polgármester, országgyûlési képvi-
selõ. Nyitóáhítat: fõtiszteletû
Peterdi Dániel fõjegyzõ,
püspökhelyettes, a Baranyai Egy-
házmegye esperese. A mûsorban
vendégként fellép a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Általános Iskola

és Gimnázium kórusa (vezényel: dr.
Kerekesné Pytel Anna), a mözsi Bar-
tók Béla Nõi Kar (zongorán kísér:
Bérces Emese, karnagy: Schmidt
Zoltánné), a Kapos Kórus (zongo-
rán közremûködik: Cseke István,
vezényel: Markovics Gábor), vala-
mint a Pécsi Kamara Kórus (közre-
mûködnek: Komáromi Alíz, szop-
rán, Tillai Timea, szoprán.  Zongo-
rán kísér: dr. Kopjár Gábor, karnagy:
dr. Tillai Aurél.)

Vers: Orbán György. Az összkart
vezényli: prof. Tillai Aurél Magyar
Örökség-díjas karnagy, egyetemi ta-
nár. A belépés díjtalan.

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.

Gagliarda hangverseny

A Gagliarda Kamarakórus szeretettel
várja zeneszeretõ közönségét ünnepi
hangversenyére 2010. december 18-
án, szombaton 19 órakor a Mûvésze-
tek Házában. A koncerten közremûkö-
dik Lozsányi Tamás (zongora), Erõsné
Szõr Márta, Koch Ádám, Tamási Já-
nos (gitár), szólót énekel Steiner
Gáborné. Karnagy: dr. Szabó Sza-
bolcs. A belépés díjtalan.

Meghívó

Magyar kórusok napja
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humánbi-
zottsága pályázatot hirdet az épülõ at-
létikai pálya elnevezésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

– magán- és jogi személyek
– gazdasági társaságok
– nonprofit szervezetek és azok szö-
vetségei.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat
be. 
A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait (magánszemélyek esetén:

név, lakcím, elérhetõségek; cégek
szervezetek, társaságok esetén: elne-
vezés/cégnév, székhely, elérhetõsé-
gek), a javasolt elnevezést és az elne-
vezés rövid szöveges indoklását. A ja-
vasolt elnevezés nem lehet jogsza-
bályba ütközõ, jó erkölcsöt vagy sze-
mélyi jogokat sértõ.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: 

Postai úton vagy személyesen, illetve
elektronikus úton: Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Köz-
oktatási, Mûvelõdési és Sportosztálya
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., e-
mail: asztia@szekszard.hu )

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁR-

IDEJE: 2011. JANUÁR 15. (postára
adás, elektronikus formában beérke-
zés). A határidõ után beérkezõ (postá-
ra adott), illetve adathiányos pályázato-
kat az eseti bizottság nem veszi figye-
lembe. 

A benyújtott pályázatokat a pályázat ki-
írója által felkért eseti bizottság értéke-
li 2011. február 1-jéig, és a beérkezett
javaslatok közül a legjobbnak ítélt 5 el-
nevezéssel kapcsolatosan szimpátia-
szavazást ír ki, amely 2011. február 1-
jétõl február 28-ig tart.
A szavazáson a legtöbb szavazatot ka-

pott 3 javaslatot az eseti bizottság ter-
jeszti Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánbizottsága, illetve közgyûlése
elé elfogadásra. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.szekszard.hu oldalon, további in-
formáció kérhetõ: Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági re-
ferens, telefon: 74/504-175, e-mail:
asztia@szekszard.hu. 

Világjáró szekszárdi maratonisták I.
Firenzében futottak

Adjon nevet az új atlétikai pályának
Pályázati felhívás

Gyönyörû helyet választottak maguk-
nak a Szekszárdi Kadarka Futóklub
maratonistái próbatételük újabb hely-
színéül. Hárman (Csatári Mónika, Zsig-
mond Elõd, ismert középtávfutónk, va-
lamint édesapja, a hobbifutás jeles vá-
rosi képviselõje, Zsigmond Árpád kar-
diológus fõorvos) beneveztek a rene-
szánsz fõvárosában zajló firenzei mara-
tonra. A világ számos pontjáról érkez-
ve megtették ezt közel nyolcezren.
Hogy elmondhassák: elfutottak a híres
dóm mellett, érintve a legendás Santa
Croiche-t, a hamisítatlanul meghagyott
középkori vásárteret, érintsék a Miche-
langelo tér híres szoborpakját. Persze,
amikor az ember 42 és fél kilométerre
vállalkozik, aligha tud kellõképpen
visszarévedni a 13. századba, átadva
magát az újjászületés csodájának. De
arra jó, hogy rabul ejtse õket a hangu-
lat, és a három szekszárdiban azonnal
megfogalmazódott: ide turistaként ha-
marosan vissza kell térni !

Csatári Mónika több mint
félórát javított idején!

Közülük Móni volt az a futó, aki
nemcsak le akarta futni a távot, ha-
nem visszajelzést kívánt kapni arról,
hogy tényleg van értelme annak, ami-
re lassan két éve adta a fejét: vajon fej-
lõdik a hosszútávfutás csúcsát jelen-
tõ eme mítikus versenyszámban? A
stopper árulkodik: Párizsban élete el-
sõ maratoniját még három óra ötven
perc alatt futotta 2009 tavaszán, az-
tán a Budapest-maratonon újabb tíz-
perces javulás következett, no és Fi-
renzében már három óra 14 percet
mutatott az elektronikus eredmény-
jelzõ, amikor a csinos szekszárdi
hölgy a város történelmi belvárosá-
ban felállított célba megérkezett. A
majdnem mindennapra kijutó, sok-
szor húsz-huszonöt kilométeres
edzések, a város országosan elismert
trénerének, Németh Gyulának edzés-
tervei, szakmai intelmei megtették
hatásukat. 

Ez az eredmény már nem a hobbi
kategória, egyfajta visszaigazolása

annak: ha valaki a húszas éveinek
elején felfedezi õt, nem elkép-

zelhetetlen, hogy komoly
sanszai lehettek volna a har-

mincas éveinek közepén járó szek-
szárdi hölgynek tízezren, fél vagy
egész maratonon a versenysportban.
Ami Firenzét illeti, érdemes volt bön-
gésznie az interneten a végtelenül
hosszú eredménylistákat. Kiderült,
hogy korosztályában (35–40) az igen
elõkelõ 12., az összes hölgyinduló kö-
zött 35., a teljes mezõnyt illetõen pe-
dig 997-ként érkezett célba. A 65 ma-
gyar induló közül, a férfiakat és a nõ-
ket egyaránt beleértve, Csatári Móni a
9., az itthonról induló nõk között pe-
dig a negyedik hely az övé ebben a há-
ziversenyben.

„Nagyon próbára tett ez a
verseny”

Amikor odaértünk, még 14 fok volt,
de aztán a verseny napjára lehûlt a le-
vegõ három fokra, no és szinte végig
esett – avat be a részletekbe a szek-
szárdi versenyzõ. – A terepen a belvá-
rosban és a külterületeken szinte ál-
landóan kisebb-nagyobb kövekkel

kellett megküzdeni, átfutottunk egy
hatalmas, de szép parkon is. Igyekez-
tem tartani a 4 perc 30-as ezreket, ami
roppant nehéz volt. Amiatt is, hogy
összetorlódtunk bizonyos szakasza-
kon. Nem értettem, hogy a rajtnál mi-
ért oda kaptam besorolást, ahol az öt-
órás szintidõkkel rendelkezõket indí-
tották. A kerülgetés energiákat vett el,
de a hangulat, különösen a belvárosi
szakaszokon kárpótolt mindenért.
Meg aztán jó tudni, hogy már most
bennem volt egy három óra tízes rész-
idõ – lelkendezett a közelebbi és a tá-
volabbi jövõ céljait illetõen.

A kemény edzések, a több félma-
ratoni távú verseny újból térdfájóssá
tette az idény végére, de nagyon bízik
Szekszárd és a megye elsõszámú
hölgy maratonistája, hogy a pihenés,
a levezetés heteiben fokozatosan eltû-
nik ez a fájdalom, és 2011-ben tovább
javulhatnak az idõeredményei, ezáltal
esélyei is a rangos versenyeken.

(Folytatjuk)
B. GY.
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KÖZLEMÉNY A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. DECEMBERI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15. (szerda) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

JEGYZÕ

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA

Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA ALPOLGÁRMESTER

December 15. (szerda) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda, 
II. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Decemberben nincs fogadóóra.

ÁCS REZSÕ ALPOLGÁRMESTER

A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda, 
III. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
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 fsz. 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 

December 17 (péntek) 15-16 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS 

KÉPVISELÕ

X. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ 

KÉPVISELÕ

A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: a 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR 

KÉPVISELÕ

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA 

KÉPVISELÕ

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

ZAJÁK RITA 

KÉPVISELÕ

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

Áramszünet

Az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy há-
lózatkorszerûsítés miatt 2010. de-
cember 22-én 12.30 órától várha-
tóan 14 óráig a Kerámia utcában az
Otthon utcától az utca végéig, vala-
mint a Bátaszéki úton, december
21-én 8 órától várhatóan 16 óráig a
Palánki hegyen a Sió csárdától
Kakasd felé esõ területen áramszü-
net lesz. A szolgáltatás átmeneti
szüneteltetése miatt az érintettek
megértését kérik.

Közmeghallgatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése 2010. december 16-án
16.00 órától a polgármesteri hivatal
konferenciatermében közmeghall-
gatást tart. Téma: „Szekszárd, a fej-
lõdõ város”. Minden érdeklõdõ vá-
roslakót várnak.

Lakossági fórum 
a Baka-iskolában

Kõvári László, az 5. sz. választókör-
zet egyéni képviselõje a 34–35.
számú szavazókörhöz tartozó vá-
lasztópolgárok számára lakossági
fórumot tart december 15-én, szer-
dán 17.00 órától a Baka István Álta-
lános Iskolában. A fórumra minden
érdeklõdõt szeretettel vár.

Használtruha- 
adományozás

A Tolna Megyei Vöröskereszt Te-
rületi Nyugdíjas Alapszervezete
használtruha-adományozást tart
december 13-án (hétfõ) 8.30 és
9.30 óra között a Dózsa Gy. u. 1.
szám alatt. Szeretettel várják tag-
jaikat, a nagycsaládosokat és min-
den rászorulót.

Karácsonyi 
kincsesház

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza szeretettel várja
a szekszárdi gyerekeket és szülei-
ket Karácsonyi kincsesház címû
családi játszóházába! A programról
részletesen www.babitsmuvhaz.hu
honlapunkon olvashatnak. Az in-
tézmény munkatársai ezzel a
programmal kívánnak kedves kö-
zönségüknek áldott, békés kará-
csonyt! A játszóház a felújítás elõtt
álló „Babits” utolsó gyermekprog-
ramja lesz.

A havi elõadás-sorozatból és évi egy szín-
darabból álló Léleképítõt tíz évvel ez-
elõtt, 2000 tavaszán indítottam refor-
mátus lelkész szüleim szellemi hagyaté-
kaként. Nem vallási-felekezeti alapon, ha-
nem attól függetlenül mindenkiben mû-
ködõ azon lelki-szellemi törvénynek be-
látása és megtapasztalása okán, mely sze-
rint:  akinek van „MIÉRT”, az kibír min-
den „HOGYANT”, és viszont: akinek
nincs miért-kiért élnie, nem ismeri fel,
vagy elveszíti, elfeledi, eladja, eljátssza,
elcseréli ezt az  „élet-elixírt”, az a legjobb
külsõ körülmények között is megkese-
redve elsorvad és belehal az Életbe. Ezért

a hétköznapok szörnyû szürkeségébe
színt, dallamot, örömöt, értelmet kell
vinni, hogy ebben a szûk-ségünkben bõ-
vebben részesüljünk. Ehhez kíván ka-
paszkodókkal, emlékeztetõkkel segítsé-
get adni a Léleképítõ. Mégpedig úgy,
hogy a több mint száz elõadó és a féltu-
catnyi színdarabban megelevenedõ sze-
mélyek élete példaként áll elõttünk: 

– hogy mindennek ellenére érde-
mes hinni, bízni, küzdeni, kiállni, ki-
tartani,

– hogy ebben a hõstelen korban
ugyan hõsnek lenni nem érdemes és
nem szabad, de meg se add magad,

– hogy dacolva a reménytelennel
jobb hazáról ne akarjunk hallani, ne
tudjunk – még ha mondják is – el-
menni, új ruhába bújni, magunkat va-
laki másnak vallani, mert mégis-mégis
bennünket ideköt, összeköt Valami. 

Az elmúlt tíz év tapasztalata azt
mutatja, hogy a Léleképítõ céljának
megfelelt, ezért a következõ tíz év-
ben is hasonló módon kívánom
folytatni, amelyhez minden nehéz-
ségek ellenére – Istennek legyen há-
la – a segítség végül mindig, vala-
honnan megérkezik.  

Dr. Tóth Csaba Attila

Tízéves a Léleképítõ

Meghívó
Csillagoknak teremtõje címmel 

Szvorák Katalin, 
alternatív Kossuth-díjas zeneakadémiai tanár, népdalénekes vall szóban és
énekben néprõl-zenérõl, életrõl-énekrõl, hivatásról-hitrõl a Léleképítõn,

december 13-án, hétfőn 
18 órakor a Babits Mihály Művelődési Házban.

A belépés díjtalan.



20 2010. december 12.
HIRDETÉS

Vegyesbolt Otthon u. 17.
Mini ABC Dr. Hirling Á. u. 6.
Kadarka ABC Kadarka utca
Gyógyír Flórián utca
Egészségtár Vasvári Pál u. 1.
Palackozott italok boltja 

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

Csatári üzletház
Fornetti Csatári üzletház
Fornetti Lefedett patak
Pannon Ízvarázs

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

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

Dr. Szentgáli u.

Hegedûs Zöldséges
A piactéren

Zöldség-gyümölcs
Árok u. 1.

Sarki Zöldség-gyümölcs 
Kadarka u.

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

Zöldség-gyümölcs
Földhivatalnál és a fasoron

Zöldségesek


	20110112180425.pdf
	20110112180443.pdf
	20110112180503.pdf
	20110112180520.pdf
	20110112180540.pdf
	20110112180558.pdf
	20110112180617.pdf
	20110112180636.pdf
	20110112180654.pdf
	20110112180713.pdf
	20110112181319.pdf
	20110112181338.pdf
	20110112181357.pdf
	20110112181415.pdf
	20110112181435.pdf
	20110112181456.pdf
	20110112181512.pdf
	20110112181532.pdf
	20110112181550.pdf
	20110112181612.pdf

