
A közgyûlés gazdasági és pénzügyi bi-
zottságának elnöke ünnepi beszédé-
ben többek között kiemelte: az évez-
red második évtizede kezdõdik, az em-
berek óriási várakozással néznek a kö-
vetkezõ esztendõk elé. Hasonlóval,
mint amikor az ezeréves államiságra
(is) emlékezve 1999 szilveszterén elin-
dult a szekszárdi örömünnep azóta is
tartó szép hagyománya. Akkor az em-
berek a század- és ezredforduló, illetve
a küszöbön álló EU-csatlakozás kap-
csán tekintettek nagy várakozással a
jövõbe. „A 2004-es csatlakozás óta az
uniós tagság elõnyei mellett sokszor
annak hátrányait is megtapasztalhat-
tuk, elég, ha csak a mezõgazdaság
problémáira és a források hibás elosz-
tására gondolunk” – fogalmazott az el-
nök. Kõvári László szerint a 2002-es

kormányváltás negatív folyamatokat
indított el az országban: drasztikusan
nõtt az államadósság és a hitelesek szá-
ma, válságba került az oktatás és az
egészségügy, nõtt a korrupció és rom-
lott a közbiztonság. A nyolcévnyi szo-
cialista kormányzás alatt egyre fokozó-
dó elégedetlenség vezetett a 2010. áp-
rilisi kormányváltáshoz.

Kõvári László hangsúlyozta: a parla-
ment mellett a szekszárdi közgyûlés-
ben is felelõsséggel meghozott dönté-
sek szolgálják a felemelkedést. A bi-
zottsági elnök hangsúlyozta: Szek-
szárd az elmúlt négy esztendõben a

fejlõdés útjára lépett. Cégeket alapí-
tott vagy vásárolt vissza, az önkor-
mányzat stabilizálta mûködését, s ez-
zel a pályázatokhoz biztosítani tudta
az önrészt. Az idén induló fejlesztések
közül kiemelte a csatornahálózat bõ-
vítését, az Agóra-programot, a belvá-
ros rehabilitációját és a fürdõépítést.

„Az új évtizedben tekintsünk
bizakodóan az elõttünk álló esztendõk-
re, és fogjunk össze egy sikeres jövõ-
ért, mert a gondjainkon csak magunk
segíthetünk. Ehhez kívánok mindenki-
nek erõt és egészséget!” – zárta ünne-
pi köszöntõjét Kõvári László. -fl-
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NEGYEDDÖNTŐS 
A MAGYAR KUPÁBAN 
AZ UKSE 12. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
MEGKÉRDEZTÜK:
KI MIT REMÉL AZ ÚJ
ESZTENDŐTŐL?

HÍRES BOROK MELLÉ
HÍRES POGÁCSÁKAT 3. OLDAL 9. OLDAL

Elköszöntünk 2010-tõl 
„Tekintsünk bizakodóan a jövõbe!”

A tizenkét éve meghonosodott szokás-
hoz híven a Béla király téren közösen bú-
csúztatták az óévet a megyeszékhely
polgárai. Az ezúttal műsor és forralt bor
nélküli örömünnepen százak hallgatták
Módos Ernőt, az Alisca Borrend nagy-
mesterét, majd Kővári László képviselőt.
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A Szekszárdi Klí-
makör koordiná-
tori feladatait ellá-
tó Zöldtárs Ala-
pítvány ötletbör-
zét hirdet 2011.
évi, helyi klíma-
védelmi progra-
mok, akciók megvalósítására.

A legjobb ötletek, javaslatok megva-
lósítását a klímakör támogatásban is
részesítheti.

Az ötletek, javaslatok tartalmi, for-
mai követelményeit tartalmazó adat-
lap és az értékelés szempontjai megta-
lálhatók a www.zoldtars.hu honlapon. 

A javaslatoknak 2011. január 20.,
12.00 óráig kell a Zöldtárs Alapít-
ványhoz beérkezniük,
nyomtatott vagy elekt-
ronikus formában.

Javaslatot tenni – a
közgyûlés által elfoga-
dott Szekszárdi Klíma-
stratégiával összhang-
ban – következõ 5 té-
makörben lehet:
1. Környezeti nevelés, 
2. Energiagazdálkodás, 
3. Közlekedés, 
4. Vízgazdálkodás, 
5. Hulladékgazdálkodás.

A beérkezett javaslatokat a klíma-
kör munkacsoportjai értékelik nyilvá-
nos ülésükön:

– Környezeti nevelési munkacso-
port: 2011. január 24. 16.30 óra, 

– Energiagazdálkodási munkacso-
port: 2011. január 25. 16.30 óra,

– Közlekedési munkacsoport:
2011. január 26. 16.30 óra,

– Vízgazdálkodási munkacsoport:

2011. január 27. 16.30 óra,
– Hulladékgazdálkodási munkacso-

port: 2011. január 28. 14.30 óra.
A munkacsoportok ülésének hely-

színe: Szekszárd, Polgármesteri Hiva-
tal, Mûszaki tárgyaló. 

A felhívással kapcsolatban további
információk találhatók, illetve kérhe-
tõk az alábbi elérhetõségeken:
– www.zoldtars.hu,
– info@zoldtars.hu,
– 7100 Szekszárd, Béri B. Á. 91. fszt.1.,
– Tel: 74/414-217, 20/299-8960.

A közleménnyel kapcsolatban
megkérdeztük Baka Györgyöt, a Zöld-
társ Alapítvány elnökét, hogy mit sze-
retnének elérni a felhívással. 

– Azt várjuk, hogy minél többen ve-
gyenek részt a szek-
szárdi, a helyi klíma-
programokban. Minél
több civil szervezet,
oktatási intézmény, ér-
deklõdõ magánsze-
mély vagy vállalkozás
gondolkodjon el azon,
hogy a helyi klímastra-
tégiából õ mit tart fon-
tosnak, és találják ki,
hogy melyek azok a ki-

sebb-nagyobb programok, aminek a
megvalósításában részt is vennének.
Lehetnek olyan egyszerû ötletek is,
hogy például egy osztály diákjai egy
évre visszamenõleg kigyûjtik az ott-
honi energiafogyasztásuk adatait, és
vállalják a következõ évben is az ada-
tok folyamatos nyilvántartását. Való-
színûleg sok család elgondolkodik
majd azon, hogy mi mibe kerül. A leg-
jobb javaslatokat a klímaalapból tá-
mogatni tudjuk.

Kampányt indít a szekszárdi klímakör
a gyalogos és kerékpáros közlekedés
népszerûsítéséért, és a tervek szerint
oktatni fogják a gazdaságos autóveze-
tést a tolnai megyeszékhelyen, ahol
Magyarországon a legtöbb az ezer la-
kosra jutó gépkocsik száma.

A klímakör közlekedési munkacso-
portja januárban fogadja el végleges
cselekvési tervét, az elképzelések sze-
rint a hagyományos autómentes nap
mellett megszervezik a „Gyalogolj az
egészségedért!” elnevezésû progra-
mot is – mondta Gaál Zsófia, a klíma-
kör koordinátora. A program lénye-
ge, hogy a résztvevõk átgyalogolnak a
városon, közben egészségügyi szûré-
seken vehetnek részt. 

A tervek közt szerepel, hogy elõ-
ször a polgármesteri hivatal gépkocsi-
jait, majd az önkormányzati intézmé-
nyek jármûveit környezetbarát
Green-plus katalizátorral szerelik fel,
ennek nyomán csökken az üzem-
anyag-fogyasztásuk, és akár 50 száza-
lékkal kevesebb káros anyagot bocsá-
tanak ki. 

A közlekedési munkacsoport alap-
vetõ célja a motorizáció csökkentése,

valamint az, hogy a szekszárdiak a
gyalogos és kerékpáros, illetve a tö-
megközlekedést részesítsék elõnyben
a gépkocsik helyett – mondta Gaál
Zsófia. Az önkormányzatok költség-
vetésében az utak javítására, parko-
lókra fordított összegek jóval nagyob-
bak, mint a járdák, bicikliutak felújítá-
sára szánt keret; e téren is elõnyben
kellene részesíteni azokat, akik nem
az autós közlekedést választják, és haj-
landóak lemondani kényelmükrõl –
jegyezte meg a koordinátor. A megye-
székhelyen 2009-ben végzett felmé-
rés szerint a megkérdezettek 36 szá-
zaléka vállalná, hogy gépkocsi helyett
gyalog vagy kerékpárral közlekedik,
és 28 százalékuk válaszolt úgy, hogy a
tömegközlekedést használja az autó
helyett.

KSH-adatok szerint a magyar me-
gyeszékhelyek között 2008-ban Szek-
szárdon volt lakosságarányosan a leg-
több személygépkocsi: a városban
368 jármû jutott ezer fõre, míg a me-
gyeszékhelyek átlaga 315 volt. Szek-
szárd e téren Budapestet is megelõz-
te, a fõvárosban 348 volt az ezer fõre
jutó autók száma. (Forrás: MTI)

Díjemelésekrõl is döntött a közgyûlés

A lelet utazik, nem a beteg

Két tucat napirendi pontot tárgyalt
legutóbbi, decemberi ülésén Szek-
szárd város közgyûlése. A képviselõk
többek között a 2011-es szolgáltatási
díjak egy részérõl is határoztak. En-
nek értelmében az infláció mértéké-
vel, átlagosan 4 százalékkal drágult a
kéményseprõi és a kegyeleti szolgálta-
tás, és ugyanennyivel emelkedtek a
közterületek használatáért és a köz-
utak nem közlekedési célú igénybe-
vételéért fizetendõ díjak. Várhatóan
nem emelkednek viszont a piaci díj-
tételek annak érdekében, hogy a hely-
ben, illetve a környéken megtermelt
zöldség és gyümölcs olcsóbban jut-
hasson el a fogyasztókhoz.

A közgyûlés hatályon kívül helyez-
te a vállalkozók kommunális adójáról
szóló helyi rendeletet, mert a parla-
ment törvénymódosítása révén janu-
ár elsejével ez az adónem megszûnt. A
képviselõk elfogadták a közgyûlés
idei munka-, illetve belsõ ellenõrzési
tervét. Egy szervezeti átalakításnak
köszönhetõen február elsejétõl a

Költségvetési Elszámoló Szervezet a
polgármesteri hivatalba „olvadva”
végzi tevékenységét. Tudomásul vet-
te a testület a távhõszolgáltató Alfa
Nova Kft. tájékoztatóját arról, hogy az
elsõ negyedévben nem emeli a me-
leg víz és a szolgáltatás alapdíját. Hoz-
zájárult a közgyûlés, mint tulajdonos,
hogy a Szekszárdi Víz- és Csatornamû
Kft. Zomba, Felsõnána és Kéty vízellá-
tására társaságot alapíthasson.

Támogatták a képviselõk, hogy a
sportcsarnok pályázatot nyújthasson
be „A kerékpáros közlekedés infrast-
rukturális feltételeinek javítása Szek-
szárdon” címmel. Csillag Balázs igaz-
gató elmondta: a 10,5 milliós költség-
vetésû pályázatból – az önrész 525
ezer forint – két darab 20 férõhelyes
kerékpártároló és öt bicikli megvásár-
lása mellett két öltözõ felújítására is
futja majd.

Eredményes volt az aljegyzõi poszt-
ra kiírt pályázat. A közgyûlés zárt ülé-
sen dr. Göttlinger István igazgatóság-
vezetõt nevezte ki aljegyzõnek.

Felhívás

Januártól gyalogolhatunk 
az egészségünkért

Az Intézményközi Informatikai Rend-
szerbe (IKIR) regisztrálhatnak immár
a betegek a megyei kórház rendelõin-
tézetében felállított regisztrációs pult-
nál és az osztályok adminisztrációján. 

Az IKIR használatával lehetõvé vá-
lik, hogy a szakemberek egy adott ke-
zelés során a páciens korábbi vizsgála-
ti eredményeit, kórelõzményét, me-
lyek más, a rendszerhez csatlakozott
egészségügyi intézményben keletkez-
tek, meg tudják tekinteni. A regisztrá-
ció révén csökkenhet a felesleges vizs-
gálatok száma, másrészt az orvosok a
lehetõ legtöbb információ birtoká-
ban hozhatják meg döntéseiket. 

Simon Bélától, a kórház informati-
kai projektvezetõjétõl megtudtuk: Az
adatokat szigorú adatvédelmi törvé-
nyi elõírásoknak megfelelve, a bete-
gek személyiségi jogait szem elõtt
tartva kezelik. A betegek maguk hatá-
rozhatják meg, hogy melyik kórház-
ban, rendelõintézetben, milyen adata-
ikhoz férhessenek hozzá. Arra is lehe-
tõségük van, hogy egyes kezeléseik el-

érhetõségét letiltsák. Az IKIR egy a
Dél-Dunántúl régióban uniós támo-
gatással kialakított mintarendszer,
amelyhez a barcsi rendelõintézet, a
Kaposi Mór Oktatókórház, a Kapos-
vári Egyetem, a paksi rendelõintézet,
a Pécsi Tudományegyetem, a sziget-
vári kórház és a Balassa János kórház
csatlakozott. Tehát ha például Pécsre,
Paksra vagy éppen Kaposvárra kerül
egy páciens, ott – ha regisztrációjával
ezt lehetõvé tette – orvosai láthatják a
Szekszárdon elvégzett vizsgálatainak,
kezeléseinek adatait akkor is, ha ellá-
tási lapjait, zárójelentéseit nem vinné
magával. 

Simon Béla elmondta: hetente átla-
gosan 80–100 lekérdezés történik
más kórházak rendszereibõl, amelyek
új információkkal segítik a gyógyító
személyzet munkáját a megfelelõ di-
agnózis és terápia meghatározásá-
ban. A Balassa János kórházon keresz-
tül több ezren regisztráltak már az
IKIR-be, és várják a további jelentke-
zéseket a betegfelvételi irodákon.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és

Közigazgatási Igazgatóságán 

igazgatóságvezetõ munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a

Közügyek/Állás menüpontban tekinthetõ meg.



A kormányzás eddigi féléve alatt ho-
zott törvényeknek köszönhetõen szá-
mos, a mindennapjainkat meghatáro-
zó törvény lépett életbe 2011. január 1-
jén. Életbe lépett Magyarország eddigi
legkedvezõbb adórendszere, az egykul-
csos, 16%-os arányos családi adózás. A
lakosság kétharmada számára nem vál-
tozik a gáz ára, jelentõs változások lesz-
nek a nyugdíjrendszerben, a családtá-
mogatásokban, a közfoglalkoztatás-
ban, és megkezdõdött Magyarország
féléves, soros EU-elnöksége.

NÕ A MINIMÁLBÉR
2011. január 1-jétõl a minimálbér

havi 78 000 Ft, a garantált bérmini-
mum havi 94 000 Ft. A munkáltatók
és a munkavállalók megállapodása
szerint 2011-ben 4–6%-os az aján-
lott béremelés mértéke. Akinek
csökkenne a bére a közszférában,
az kompenzációt kap.

CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A kormány 2 évrõl 3 évre emelte a

gyes idõtartamát a szociális és család-
ügyi törvények módosításával. Meg-
teremtette az örökbefogadói gyes le-
hetõségét, amelyet a gyermek 10
éves koráig 6 hónap idõtartamra ve-
hetnek igénybe az örökbefogadó szü-
lõk. Visszaállította azt a gyakorlatot is,
hogy ha egy édesanya visszamegy
dolgozni, akkor csak a részmunka-
idõs, heti 30 órás munkaidõ mellett

kapja meg a gyest, a nyolcórás mun-
kaidõ mellett már nem.

A 35 ÉVEN ALULI LAKÁSSZERZÕ FIA-
TALOK RÉSZLETFIZETÉST KAPNAK

2011. január elsejétõl a kormány az
otthonteremtés elõsegítése érdeké-
ben egy új kedvezményi szabályt épí-
tett be az illetéktörvénybe. A rendel-
kezés alapján az elsõ lakását megszer-
zõ, 35. életévét be nem töltött fiatal
kérelmére az adóhatóság automatiku-
san legfeljebb 12 havi, pótlékmentes
részletfizetést biztosít a lakásvásárlást
terhelõ illeték megfizetésére.

Eddig a kérelmezõ fiatalok vagyoni
jövedelmi helyzetétõl függött, hogy
kaphatnak-e részletfizetést, vagyis iga-
zolniuk kellett, hogy az illeték egyösz-
szegû megfizetése aránytalanul sú-
lyos megterhelést jelent részükre.

KEDVEZMÉNYES A NÕK 
RÉSZMUNKAIDÕS FOGLALKOZTATÁSA

Január 1-jétõl azok munkaadók, akik
készek részmunkaidõs foglalkoztatást is
nyújtani a nõknek, az eddigi 27%-os tb-
járulék helyett mindössze 20%-os járulé-
kot kell hogy fizessenek. A kormány azt
reméli az intézkedéstõl, hogy a nõk fog-
lalkoztatási esélyeit javítani tudja, és
azoknak a nõi munkavállalók-nak is ké-
pes munkalehetõséget juttatni, akik ed-
dig például a gyermeknevelés mellett
nem tudtak részmunkaidõben munkát
vállalni. Az intézkedés részben össze-

függ a gyes feltételeinek megváltoztatá-
sával: a gyes ismét 3 év, és heti 30 órá-
ban munka vállalható mellette.

NÕK 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁNI
NYUGDÍJAZÁSA

Januártól az öregségi teljes nyug-
díjra lesz jogosult – életkorától függet-
lenül – az a nõ, aki legalább 40 év jo-
gosultsági idõvel rendelkezik.

A jogosultsági idõbe beleszámít a
keresõ tevékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá esõ jogvi-
szonnyal szerzett szolgálati idõ, vala-
mint a gyermekneveléssel szerzett
szolgálati idõ legfeljebb 8 évig (a ter-
hességi-gyermekágyi segélyben, gyer-
mekgondozási díjban, gyermekgon-
dozási segélyben, gyermeknevelési tá-
mogatásban eltöltött idõszak). Öt
gyermek felnevelése esetén viszont
egy évvel, minden további gyermek
esetén pedig újabb egy-egy évvel, de
összesen legfeljebb hét évvel csökken
a nyugdíjjogosultság ideje. Azok az
édesanyák, akiknek súlyosan fogyaté-
kos, vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekére tekintettel ápolási díjat
állapítottak meg, elegendõ a 40 év he-
lyett 30 év jogosultsági idõt igazolni.

A jogosultsági idõbe nem számít a
tanulmányi idõ, a munkanélküli ellá-
tás, és a megállapodás alapján fizetett
nyugdíjjárulékot a kedvezményre va-
ló jogosultság szempontjából nem ve-
szi figyelembe.

ÚJ GÁZÁRSZABÁLYOZÁS: NEM 
LESZ GÁZÁREMELÉS A LAKOSSÁG

KÉTHARMADÁNÁL
2011. január 1-je a korábbi évektõl

eltérõen új a tekintetben is, hogy a la-
kosság nagy részénél egyáltalán nem
emelkedik a gáz ára, 1200 köbméte-
res fogyasztásig a kormány fenntartja
az ármoratóriumot. A 2011. január 1-
jétõl életbe lépõ rendszerrel a kor-
mány célja garantálni, hogy a kevés-
bé tehetõs rétegek, a nagycsaládosok
és a nyugdíjasok terhei ne emelked-
jenek. A 2010 júniusától bevezetett
ármoratórium már eddig is 15–20
százalék közötti áremeléstõl kímélte
meg a lakosságot.

A fogyasztók 57%-ánál (1200 köb-
méter fogyasztásig) egyáltalán nem
változik a gáz ára. A fogyasztók 9%-
ánál (1200–1500 köbméter között)
is csupán minimális, 0,7%-os növeke-
dés várható. Ebbe a két kategóriába
(tehát a fogyasztók összesen 66%-ba)
esik a nyugdíjasok és az átlagos la-
kást fenntartó magyar családok tete-
mes része. 

Ezzel kapcsolatban fontos azt is tud-
ni, hogy 2011. április 30-ig nem válto-
zik a jelenlegi gáz- és távhõár-támoga-
tási rendszer. Azok a szociálisan rászo-
rultak, akik 2010-ben jogosultak voltak
az energiaár-támogatásra 2011. április
30-ig automatikusan jogosultak ma-
radnak, vagyis nekik januárban ez
ügyben nincs szükség ügyintézésre.
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Ki mit remél az új esztendõtõl?
Egy új év kezdetén mindannyian kí-
váncsian és várakozással tekintünk
a jövőbe. Magunk mögött hagyva
az óesztendőt, azért visszük ma-
gunkkal annak bánatait és öröme-
it, kudarcait és sikereit, de tervez-
getünk, fogadkozunk és  reményke-
dünk. Január első napjaiban meg-
kérdeztünk néhány városlakót, mit
várnak ők a 2011-es évtől. 

MOHAI EDINA FODRÁSZ, SZEKSZÁRD:
– Boldogságot, egészséget, sok

munkát és sok pénzt remélek magam-
nak és környezetemnek egyaránt. Hi-
szem, ha az ember erõsen hisz valami-
ben, az megvalósul. Hát én pedig hi-
szek. Nagyon pozitív gondolkodású,
bizakodó ember vagyok, nem szok-
tam keseregni, nyafogni, hanem
igyekszem a dolgok és a történések jó
oldalát meglelni, s annak örülni.

DR. VARGA PÉTER EZREDES, 
SZEKSZÁRD RENDÕRKAPITÁNYA:
– Három igen fontos dolog folyama-

tosságában reménykedem. Tavaly kapi-
tányságunk területén jelentõsen csök-
kent a közúti balesetek száma, így sze-
retném, ha ez a tendencia megmaradna.
Ugyancsak változatlanul hiszek kollégá-
im munkához való pozitív hozzáállásá-
ban, lendületességében, szorgalmában
és alaposságában, hiszen ez is záloga an-
nak, hogy a város és a környezõ 21 tele-
pülés polgárainak biztonságérzete jó le-
gyen. A következõkben is a mostanihoz
hasonló összetartó családban szeretnék
élni, s kívánok a nagycsalád minden tag-
jának továbbra is nagyon jó egészséget.

DR. KISS GYULA, A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELÕ KFT. IGAZGATÓJA:
– A gazdaság fejlõdésének beindu-

lását várom természetesen Szekszárd

vonatkozásában. Ám, ha városunkban
és a többi településen megindul a fej-
lõdés, az egyben az ország elõrehala-
dását jelenti. Bizakodom a kis- és kö-

zépvállalkozások fejlõdésében és a be-
ruházások kiemelt támogatásában,
ahogyan abban is, hogy városunkban
jelentõs állami és uniós támogatással
már idén megindulhat az önkormány-
zati bérlakás építési program. 

SÜMEGI MÁRTA, SZEKSZÁRD:
– Szebb jövõt, kiegyensúlyozott éle-

tet és boldogságot szeretnék. Bízom
benne, hogy anyagilag a lehetõ leg-
több mindent tudjuk biztosítani gyer-
mekeinknek, akiket, remélem, nem
kerüli el a szerencse sem a tanulásban,
sem a jó egészségben. Szintén egész-
séget és gondtalan életet kívánok pá-
rommal együtt mindkettõnknek.

SCHWEIGERT ZSOLT, SZEKSZÁRD:
– Az imént Mártával, jövendõbe-

limmel beszéltek. Két éve vagyunk
együtt, most pedig éppen az anya-
könyvi hivatalban jártunk, s idõpon-
tot kértünk. Elárulom, hogy 29-én lesz
az esküvõnk, s remélem, jól sikerül,
ahogyan a házasságunk is. Ezenkívül
a teljes nagycsaládnak anyagi bizton-
ságot és jó egészséget kívánok. Felte-
hetõen az egészség terén nem lesz
gond, hiszen a család többsége rend-
szeresen sportol. V. H. M.

Jó tudni: fontosabb változások január 1-jétõl
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Négyszáz adag ingyengulyás szenteste
A legszegényebbekre is gondolt az önkormányzat

Talán Anita szemébe nézni volt a legfá-
jóbb. A hároméves, szép arcú kislányé-
ba, aki édesapja mellett kanalazta mû-
anyag tányérból a gulyást a Panoráma
mozi elõterében kialakított alkalmi in-
gyen konyhán december 24-én délben.
Kis kezével ügyesen markolta a kana-
lat, és miközben nyelte a levest, barát-
ságosan mosolygott a körülötte fény-
képezõ, kamerázó felnõttekre. Meg-
szokta már, hogy idegenek veszik kö-
rül, valószínûleg fel se fogta helyzete
szomorúságát. Jó étvággyal, segítség
nélkül evett, majd szívesen kóstolgat-
ta a kapott szaloncukrot. Nem fogta
még fel, hogy szenteste napján szeren-
csésebb kortársai saját otthonukban,
meleg családi körben várják a Jézus-
kát, ünnepi sütemények illata lengi be
a házat, ajándékok rejtõznek a szekré-
nyek mélyén. Anita csak ült apukája
mellett, aki türelmesen törölgette a kis-
lány száját, s ha összenéztek, szeretet
áradt a szemükbõl. A 29 éves édesapa
babakocsival tolta be kislányát a Csatá-
ri utcai Családok Átmeneti Otthoná-
ból a városközpontba, ahol az önkor-
mányzat jóvoltából a városi tulajdon-
ban lévõ Gyermekétkeztetési Kft. köz-
remûködésével ingyen karácsonyi
ebédet kaptak a szociálisan hátrányos
helyzetben lévõ városlakók. Amint az
apuka elmondta, két hónapja neveli
egyedül a kislányát, aki elõtte a csecse-
mõotthonban lakott, mivel az édes-
anya elhagyta a családot, õ maga pedig
munkanélküli. A házaspárnak egy 
nyolcéves gyermeke is van, azt a fele-
ség szülei nevelik. Az anya olykor láto-
gatja ugyan a kislányát, de nevelésében
nem vesz részt. Az apa nagyon bízik
abban, hogy sikerül munkát találnia,
és egyszer talán saját otthonra is lesz
majd lehetõségük.

Egy negyven körüli, igen rossz foga-
zatú, határozott asszony éthordóval ér-
kezett, õ inkább elvitte az ennivalót,
nemcsak magának, hanem több hajlék-
talan társának is. Kifejezetten kérte,
hogy nyilatkozhasson, mert mint
mondta, 14 éve egy bádogbódéban él,
és mindenfajta segítségnek örülne. Egy
ötvenhét éves férfi, aki saját bevallása
szerint gyümölcstermesztõ és virágker-
tész végzettséggel is rendelkezik, de
dolgozott a Volánnál és a MÁV-nál meg
kõmûves mellett is, Harcról került be
Szekszárdra. November óta hajléktalan.
Azt mondja, beteges, combnyaktörése
is volt, tíz éve végleg leszázalékolták.
Mindössze harmincezer-százhuszon-
hat forint rokkantnyugdíjat kap, ezért
segédmunkát keres, de nem talál. A haj-
léktalanszállón lakik, ahol minden dél-
ben kapnak enni, beszélgetésünk heté-
ben reggelit is. Az ételosztáskor papírt,
tollat kért, és ott helyben rövid levelet
írt a polgármesternek, amelyben meg-
köszönte az ingyenétkezést, és hogy az
önkormányzat gondolt a hajléktalanok-
ra is, egyúttal találkozót kért a városve-

zetõtõl, hogy személyesen mondhassa
el problémáit. 

A karácsonyi ételosztást a szociális
irodán, a CSAO-n, a családsegítõn és a
gyermekjóléti szolgálaton keresztül
hirdették meg, és nagycsaládosokat,
nehéz sorsú felnõtteket, fiatalokat
vártak ínycsiklandó illatot árasztó, gõ-
zölgõ gulyással, amihez kenyér is járt.
A lassan, kettesével-hármasával érke-
zõ szegényeket Horváth István pol-
gármester, dr. Haag Éva és Ács Rezsõ
alpolgármester kínálta ebéddel, s je-
len volt dr. Horváth Kálmán képviselõ
is. A négyszáz adagból száz fogyott el
a helyszínen, a többit a hajléktalan-
szállóra és a szociális központba szál-
lítottak, s jutott a börtönlakóknak is.
A mozgásukban korlátozott rászoru-
lóknak házhoz vitték a csipetkével,
krumplival készült marhagulyást.

Az ételosztás helyszínétõl úgy tíz-
méternyire félig megrágott, szép, pi-
ros alma hevert a járdán. Aki eldobta,
bizonyára nem ingyenkonyhán ebé-
del karácsonykor. Cser Ildikó

A vörösiszap károsultjaiért szólt a dal a fõiskolán
A Devecser és Kolontár lakosságát

sújtó tragikus vörösiszap-áradat káro-
sultjainak megsegítésére – csatlakozva
az országos megmozduláshoz – a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Fõis-
kolai Kara  is jótékonysági estet szerve-
zett. December 14-re várták az adako-
zókat az intézmény aulájába, igen ní-
vós zenei élményt kínálva a meghívón.
A nemzetközileg is elismert Szekszárdi
Madrigálkórus vállalkozott ugyanis ar-
ra, hogy mûsorával emlékezetessé teszi
ezt a szomorú okból megrendezendõ,
de mégiscsak az advent idejére esõ mû-
sort. Amint köszöntõjében Nagy Janka
Teodóra fõiskolai docens hangsúlyoz-
ta, az estet nem egynek szánták a sok
közül, hanem annak kifejezésére is,
hogy a kar képzési filozófiája az oktatá-
son túl a közösségi felelõsségvállalásra
és szolidaritásra nevelés.

Ebbe a körbe beletartozik a házun-
kért, a szomszédunkért, a hazánkért ér-
zett felelõsség is, ma én segítek, holnap
talán én szorulok segítségre – mondta.
Ezt követte a kórus több mint egyórás,
magas színvonalú elõadása, amit Job-
bágy Valér, az együttes karnagya a szer-
zõk és a mûvek rövid ismertetésével
tett még színesebbé. Magyar és külföldi
komponisták változatos mûfajú darab-
jai csendültek fel Liszt Ferenctõl
Hasslerig, s becsületére váljon az együt-
tesnek, hogy az igencsak gyér székso-
rok elõtt ugyanolyan odaadással énekel-
tek, mintha egy zsúfolt hangversenyte-
remben lettek volna. A Lozsányi Tamás
orgonamûvész zongorajátékával kísért
nagyszerû mûsort ugyanis mindössze
negyvenen hallgattuk végig. Bízzunk
abban, hogy az adakozók ennél sokkal
többen vannak. csi

Kormányablak
Szekszárdon is

Országszerte 29 helyen nyíltak meg ja-
nuár 3-án reggel a komplex ügyintézés-
re alkalmas kormányablakok. Négy fõ-
városi hivatal mellett a megyeszékhelye-
ken és a megyei jogú városokban – így
Szekszárdon, a Garay téren is – lehet
ezentúl egy helyen, napi tíz órában, reg-
gel 8-tól 20 óráig 29-féle hivatalos ügyet
intézni. A  kormányhivatalokba integrált
szakigazgatási szerveknél – munkaügyi
központ, a földhivatal, ÁNTSZ – tovább-
ra is mûködnek az ügyfélszolgálatok.

Az átalakítással és a kormányabla-
kok létrehozásával a hivatali ügyinté-
zést akarja egyszerûsíteni a kabinet.

Mit váltanak ki a kormányablakok?
A kormány szeptember 14-i hatá-

rozata szerint a kormányhivatalokba
olvadnak a területi igazságügyi hiva-
talok, a megyei mezõgazdasági szak-
igazgatási hivatalok, a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal kiren-
deltségei, a földhivatalok, a regionális
egészségbiztosítási pénztárak, a regi-
onális nyugdíjbiztosítási igazgatósá-
gok, a regionális munkaügyi közpon-
tok, a regionális munkaügyi felügye-
lõségek, a regionális munkavédelmi
felügyelõségek, a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság regionális fel-
ügyelõségei, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal regionális irodái, az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat regionális intézetei, a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal mérésügyi és mûszaki biztonsá-
gi hatóságai, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság regionális igazgatóságai, va-
lamint az Oktatási Hivatal regionális
igazgatóságai. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja dr. Tóth Ferenc,
a létesítményt Szabó Erika, a területi
közigazgatásért és választásokért fele-
lõs államtitkár adta át.



Értõ, kedves és figyelmes közönségre
talált Szekszárdon a Singas, öröm volt
nekik muzsikálni – mondta a progresz-
szív jazzt játszó zenekar különleges
hangú énekesnõje, Berger Dalma. Vá-
rosunk kulturális életének új színfoltja,
a német színházban nem elsõsorban a
német ajkúakat megszólító Tarka Szín-
pad elsõ fellépõje Európa kulturális fõ-
városából érkezett hozzánk december-
ben.

A 2005-ben alakult együttes fiatal
kora ellenére számos, rangos európai
jazzfesztivál visszatérõ vendége. Pé-
csett 2010-ben Alexander Balanescu
világhírû román hegedûmûvésszel
készített közös koncertfelvételt, akit,
ahogy írják, „a színpadról lecsorgó
energia és attraktivitás” gyõzött meg.
A Singas képviselte hazánkat a 2010-
es év Európa kulturális fõvárosainak
találkozóján Berlinben, és koncerte-
zett a másik kulturális fõvárosban, Isz-
tambulban is. Magyarországi fellépé-
seiken, egy közös jammelés óta, min-
dig szerepel Tengler Gergely, szelle-
mes slampoéta, tökéletesen illeszked-
ve a zenekar koncepciójához, amely-
ben találkozik zene, irodalom és festé-
szet.

Hasonló elképzelésekkel indította
útjára Alexandra-Britta Varan, a né-
met Külföldi Kapcsolatok Intézete
kulturális menedzsere, a Tarka Szín-
padot: mûvészeti ágak, a zene és a köl-
tészet párbeszédét szerette volna lét-
rehozni, és egyben a magyar és a né-
met kultúra találkozását. Így az ango-
lul éneklõ Singas estjére a jazz-zené-
hez illõ, kifejezésmódjában azzal ro-
kon, immár klasszikus német verse-
ket választott a zenérõl, egy Schubert-
dal szövegét és Rainer Maria Rilke: Ze-
ne címû versét, amelyeket, mint a
jazzt, az érzések spontán kifejezése és
improvizáció jellemez. Zárásként,
hogy biztosan jó hangulatban távoz-
zon a közönség, Shakespeare egy
négysorosát mondta el Lotz Katával, a
német színház mûvészével németül
és magyarul a bor városában, a bor
üdvözítõ hatásáról.

A fiatal együttes élõben, így Szek-
szárdon is, mindig más hangzásvilág-
gal jelenik meg, mint ahogy eddigi há-
rom nagylemezünkön (Merry-Go-
Round/ YO LIFE/ This is Theatre,
Honey), vagy hat maxi CD-jükön,
több szólóval, improvizációval. Az éte-
ri Dalma, aki végzettsége szerint fes-

tõmûvész, nemcsak hangszínét, de
hangkarakterét is változtatta, idõn-
ként, mint egy-egy hangszer kapcso-
lódott a zenekar játékába. A körülvevõ
világot ironikusan szemlélõ és láttató
együttes fanyarul komikus játékában
hangzásvilágok találkoztak. A fogyasz-
tói elvárásokat mellõzõ, saját belsõ vi-
lágukat képviselõ eklektikus zenéjük-
ben elektronikus hangzás vegyült
akusztikussal, amelybe egy impro-
vizatív nagybõgõszóló éppúgy bele-
fért a zenekar vezetõjétõl, Szabó Kor-
nél Dénestõl, aki késõbb elektromos
basszusgitáron játszott, vagy egy gú-

nyos mosoly a közönségkedvenc
Bryan Ferryhez, mint a vége felé egy
kis romantika a szintetizátoron is ze-
nélõ Csernák Zoltán Samu zongorajá-
tékával, egy csöpp fricska a közönség-
igényeknek. Mindehhez Porteleki
Áron dobolt.

A szekszárdi koncertrõl nagyszerû
élményekkel mentünk el, és nagyon
szeretnénk visszatérni – búcsúzott
Berger Dalma. Ez a neve szerint „szén-
savmentes” (sin gas) hangzás igazán
felpezsdítette Szekszárd jazzszeretõ
közönségét. 

Kovács Etelka
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Világok találkozása – Pezsdítõ jazz a Singastól

„A kupola javára”
Karácsonykor a szekszárdi bel-
városi templomban meghirdet-
tük az „Összefogás a belvárosi
templomért”-akciót.

2009 húsvétján a templom fõkupo-
lájáról egy jókora darab vakolat le-
esett, ami annak a  jele, hogy a kupo-
la és annak függõleges tartószerke-
zetei elmozdultak, ezt bizonyítják  a
jól látható repedések. 

Az elõttünk álló feladat : egyrészt
a kupola mozgásának megszünte-
tése, és ezzel összefüggésben az
esetleges alapokba történõ beavat-
kozás. 

Ezek a munkálatok több tízmil-
lió forintba kerülnek.

Ezért adakozni lehet személye-
sen a plébánián vagy a sekrestyé-
ben, a templomban elhelyezett két
padtömb közötti vasperselybe,
illetve csekken is be lehet fizetni, de
legyen rajta a csekk jobb felsõ sarká-
ban a közleményben a „Kupola ja-
vára” megjegyzés, hogy ne keverjük
össze az egyházadóval. Átutalással is
lehet adakozni (OTP 11746005-
20025768) számlaszámra.

Szívesen fogadunk ötleteket a
gyûjtéssel, pályázati lehetõséggel
kapcsolatban. Fogjunk össze, és
mentsük meg városunk büszkesé-
gét, Közép-Európa egyik legna-
gyobb egyhajós templomát, az Is-
ten házát.  

Bacsmai László plébános

Õszinte képek 
a VIP-galériában

Boros Andrea természetfestõ Harmóniában
címû önálló kiállítása nyiílt meg december
végén a vendéglátó-ipari  iskolában.

Harmadik önálló tárlatát megmérette-
tésnek és egy korszak lezárásának tekinti
Boros Andrea természetfestõ. A kiállítást
Kubanek Miklós nyitotta meg az
intézmény galériájában, közremûködött
az iskola színjátszó csoportja, az ötletgaz-
da Vékonyné Pancza Ibolya.

Boros Andrea, aki többnyire a természe-
tet és annak lakóit ábrázolja grafikáin, fest-
ményein és fotóin, a realista ábrázolás híve,
ám a jövõben szeretné szabadabbra enged-
ni a technikát, és a lehetõ legtöbb szemé-
lyességet vinni az alkotásaiba. Azt vallja,
hogy a kép egyrészt technikailag jó, más-
részt õszinte kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy
ezt elérhesse, jelentõs segítséget nyújtott a
férje is, aki az emlõsök és a madarak viselke-
dését ismertette meg vele. A nagy példakép,
Muray Róbert szerint Boros Andrea „egy
õstehetség; kiváló természetábrázoló”.

A tárlat február 16-ig tekinthetõ meg. 
-kp-

Emlékezzünk együtt a
doni áttörés áldozataira

Január 12-én 10.30 órakor a II. világhá-
borús emlékmûnél városi megemléke-
zés lesz a doni áttörés évfordulója alkal-
mából. Várjuk mindazok jelentkezését,
akik ott voltak a Don-kanyarban és sze-
rencsésen visszatértek. Telefonszám:
30/461-2949.

A templom kupoláján több hasonló repedés is van már
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Környezetvédelemrõl fiataloknak,
színházi eszközökkel

Interaktív környezetvédelmi drá-
majátékot mutattak be december
21-én Szekszárdon a Kacskarin-
gók Virtustársulat drámapedagó-
gusai. Az ÖKO-Pannon Nonprofit
Kft. kezdeményezésére színre vitt
darab nézői és közreműködői az
I. Béla gimnázium és informatikai
szakközépiskola tanulói voltak.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a
szelektív hulladékgyûjtés országos
szintû koordinációjáért felel. Közel
egy évtizede keresi azokat az eszkö-
zöket, amelyek segíthetnek közelebb
hozni a középiskolás korosztályhoz a
környezetvédelemmel és a szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos kér-
déseket. 2008-ban országos turnéra
indította „Mi van?” címû interaktív
drámapedagógiai foglalkozását. A
társulat azóta több mint 100 alkalom-
mal lépett fel a darabbal különbözõ
fõvárosi és vidéki iskolákban. 

A tizenévesek környezeti szemlé-
letformálása különösen fontos az
ÖKO-Pannon számára, hiszen a diá-
kok többsége néhány éven belül
önálló életet kezd. A szervezet azt
szeretné elérni, hogy a szelektív hul-
ladékgyûjtés gyakorlata felnõttko-
rukban is a mindennapjaik része le-
gyen. A környezetvédelmi drámajá-
ték egy olyan tizenéves kamasz
szemszögébõl láttatja a világot, aki

feltûnõ érzékenységet, nyitottságot
mutat a környezeti kérdések iránt. A
történet további szereplõi a globális
problémákkal nem sokat törõdõ csa-
ládtagok és a környezetrombolást
megtestesítõ „sárkány”. 

A színdarab megkísérli áttörni a
generációs önvédelem falait: szán-
déka nemcsak futólag megszólíta-
ni, hanem megdöbbenteni, elgon-
dolkodtatni és cselekvésre kész-
tetni a diákokat. A történetet a tár-
sulat színészei és a diákközönség
együtt alakítják, és beszélik meg.
A gyerekek szabadon nyilváníthat-
ják ki véleményüket, és ütköztet-
hetik az elõadás során vázolt nézõ-
pontokat. 

A darab létrehozásában öt, a játék-
ban négy társulati tag vesz részt: Ha-
jós Zsuzsa – író, rendezõ; Csordás
Anett – színész-drámatanár; Urbán
Zsanett – színész-drámatanár; Egervá-
ri György – díszlettervezõ, színész-
drámatanár; Nyári Arnold – projekt-
vezetõ, színész-drámatanár. A darab
valódi fõszereplõi azonban mégis ma-
guk a diákok. A kétórás foglalkozáson
minden alkalommal legfeljebb negy-
venen vesznek részt, tanáraik csak
megfigyelõként vannak jelen.
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Önzetlenség 
dobozszámra

A karácsony a szeretet ünnepe, ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy az
együttérzés és a jó szándék az évnek
ebben a szakában még inkább benne
legyen az emberekben. Ennek jegyé-
ben szervezték meg a Garay János
Gimnáziumban immár harmadik al-
kalommal a jótékonysági „cipõs-
doboz akciót”. 

Pápai János fõszervezõ elmondá-
sa szerint örül, hogy a gimnazisták-
ban még mostanság sem kopott
meg a segítõkészség, hiszen több
száz doboznyi ajándékot sikerült
szétosztani a szerényebb körülmé-
nyek között élõ 14 évnél fiatalabb
Tolna megyei gyermekek között.
Külön kiemelte Vajda Zsuzsannát és
Mihalovics Ákost, ugyanis mindket-
ten több mint tíz dobozzal járultak
hozzá az ajándékozás sikeréhez. 

A december 17-ei átadáson
Heilmann Józsefné, a gimnázium
igazgatója, valamint Pápai János kö-
szöntötték a megjelent gyermeke-
ket és szüleiket. Ezután egy rövid
énekes-zenés mûsorral léptek fel a
garays diákok, majd kiosztották az
összegyûjtött csomagokat. A segéd-
kezõ diákok elmondták; rendkívül
megható volt látni a boldog arcokat
a mûsor közben és az ajándékosztás
során is. A gimnazisták nagy aktivi-
tásának köszönhetõen várhatóan
idén karácsonykor is meghirdetik a
gyûjtést. 

Pekoli Miklós

A tavalyi év utolsó Léleképítõjére a ra-
gyogó énekhanggal rendelkezõ
Szvorák Katalin érkezett Szekszárdra,
aki lemezei által 1986 óta ismert. Már
1980-ban „Népmûvészet Ifjú Mestere”
díjat kapott, melyet azóta számos elis-
merés követett, többek között Liszt-
díj, Hungaroton-, Kodály Zoltán-díj, leg-
utóbb pedig az Alternatív Kossuth-díj.
Közvetlen, tüneményes kisugárzású lé-
nye azonnal magával ragadott, amikor
a Babits mûvelõdési ház elõtt találkoz-
tunk. Szvorák Katalin, felvidéki születé-
sû népdalénekes-mûvésznõ lapunknak
arról is beszélt, mennyire fontos neki
a magyarsága. 
– Milyen sûrûn tud eljutni szülõhe-
lyére, a felvidéki Losoncra? 

– Korábban havonta látogattam el,
de szüleim sajnos már 6 éve nem él-
nek, így ritkábban utazom haza. Test-
véreim családjaikkal a közelben, Füle-
ken élnek, õket keresem fel minden
családi ünnep tájékán. 
– Idei, a „Természet dicsérete” cí-
mûvel együtt a 27. lemeze jelent
meg. Miért a népdaléneklésre  tette
fel az életét? 

– Nagyon szerettem szavalni, feste-
ni, rajzolni, mindent, ami zömmel nem

a verbalitással függ össze. Úgy látszik a
Jóisten mégis más irányba „terelt”,
hogy egy ilyen hanggal áldott meg. An-
nak ellenére, hogy nagyon irtóztam a
szerepléstõl, amikor láttam, hogy örö-
met szerzek a hangommal, természe-
tes lett, hogy nekem ez az utam. Min-
den ember valamilyen céllal születik,
engem ebbe az irányba „küldött” az Úr.
– Ön szerint mennyire fontos, hogy
mi magyarok ismerjük népdalain-
kat? 

– Nemcsak ismernünk kellene nép-
dalainkat, hanem fontos lenne az is,
hogy minél többen énekeljünk. Ezek-
ben a dalokban annyi mindenrõl tu-
dunk vallani: saját magunkról, öröme-
inkrõl, bánatunkról. Jómagam is így
vagyok ezzel. Korábban minden ün-
nephez megvoltak a megfelelõ éne-
kek, s ismertségük több évszázadon
keresztül mûködött. Miért ez a század
legyen az, amikor elfelejtjük, elhagy-
juk? Ezzel mi leszünk szegényebbek,
hiszen gyógyítja a lelket az éneklés.
Valamikor szó szerint léteztek közös-
ségek. Ezek teljes mértékben széthul-
lottak, melyeket újra kell építeni mi-
nél gyorsabban.
– Mit jelent önnek a magyarságtu-
dat? 

– Nehéz kérdést tett fel. Aki szereti
a hazáját nyelvét, s idehúzza minden
gyökere, az mindennapjaiban is úgy
éli meg a magyarságát, hogy tesz vala-
mi jót annak a közösségnek. Olyan
helyen éltem sokáig, ahol minden-
nap meg kell küzdeniük az emberek-
nek magyarságukért. Ha megszólal a
Himnusz, azt nehéz szavakba önte-
nem. Attól a mai napig óriási érzelmi
többletet kapok.

– Mit érzett, mikor megtudta, hogy
Alternatív Kossuth-díjra jelölték? 

– Azt hittem, valami tévedés. Én
nem vagyok a média által felkapott
ember, és a jelenlegi kereskedelmi
csatornák által uralt médiahelyzet-
ben nem az érték a fontos. Amióta
ezen a pályán vagyok, próbálok mi-
nõségi színvonalat átadni a közön-
ségnek. 
– A többnyelvû lemezei közt gyer-
mekeknek szóló is van. 

– Igen, 2001-ben, a Hungaroton
gondozásában, a Monarchia zenekar-
ral jelent meg „Ispiláng” (ez az Ich
spiel ein-bõl eredeztethetõ) címmel
egy közép-európai lemez, amelyen 10
nyelven énekelek gyermekdalokat.
Rájöttem, a magyar nyelvû gyermek-
dalok a környezõ népek nyelvein is
hasonlóak. Ugyanúgy éneklik a más-
más nemzethez tartozó, különbözõ
anyanyelvû kicsik a csigabiga-hívoga-
tót vagy a katicabogarat. Ugyanakkor
a magyar gyermekek is rá tudnak han-
golódni más népek dalaira. Ilyen gyer-
mekdal-felvételnél is látni, annyi kö-
zös dolog van, ami összeköt minket
itt, Közép-Európában…

Gyimóthy Levente

Szvorák Katalin: „A dalokon keresztül vallok önmagamról”



72011. január 9. MOZAIK

Újabb információk az Escher-hagyatékról
Záró szakaszban a szekszárdi fotómûvészrõl tartott elõadás-sorozat

A budai várban található Orszá-
gos Széchényi Könyvtár fénykép-
tárának munkatársa, Csillag Ka-
talin művészettörténész volt de-
cemberi vendége a városunk ne-
ves szülötte, Escher Károly fotó-
művész hagyatéka kapcsán létre-
hívott előadás-sorozatnak. 

Az eseménynek legutóbb az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár adott otthont. Csil-
lag Katalin elmondása szerint Escher fo-
tóinak egy csekély részét – kiállítás gya-
nánt – 2000-ben mutatták be elõször
nagyközönség elõtt, amikor a budapes-
ti Várszínházban 14 darab hervatag ne-
gatívot raktak ki. Escher Károly 66 éve-
sen, 1956-ban az összes negatívját (80
ezer darab) eladta az Országos Széché-
nyi Könyvtárnak, melyhez még 20 szá-
zaléknyi anyagot adott át ajándékba. A
negatívok 50 éven keresztül kutatás nél-
kül maradtak, melynek következtében
2007-ben csupán 35 ezer darab ép fotót
tudtak összeszedni, a többi kisebb-na-
gyobb mértékben megsemmisült. Mint
arra Csillag Katalin felhívta a figyelmet,
a fotómûvész gyönyörûen írt, minden

fõnevet nagybetûvel jegyzett fel. Na-
gyon nagy gondot okoz a filmanyag res-
taurálásánál, megmentésénél, hogy a
nitrátos (nitro-cellulózos) film, amellyel
dolgozott, a bomlásnak induló negatí-
voknál lekvárszerûen jelentkezik a papí-
ron, mivel hosszú távon nem stabil
anyag – tette hozzá a kutatónõ. Elõször

1980-ban merült fel, hogy gondoskodni
kellene a hagyatékról. 1990-ben aztán
megkongatták az elsõ „vészharangot”.
2000-tõl a Magyar Távirati Iroda több-
milliós filmállományánál jelentkeztek
komoly problémák, ezért ekkor – szin-
te „az utolsó órában”, de – végre meg-
kezdõdhetett a filmes anyagok konzer-
válásának folyamata. Két év alatt a 35
ezerbõl 6000 kocka archiválásával vé-
geztek a kutatók, ezek zömében roll-
filmekrõl „átmentett” képek – mondta
Csillag Katalin. Idén, születésének 120.
évfordulóján, október 22-tõl egyébként
jubileumi kiállítással tisztelegtek Escher
Károly munkássága elõtt az Országos
Széchényi Könyvtárban. A József Attila
Mûvelõdési Centrumban 126 képet ál-
lítottak ki, mely a Széchényi-könyvtár
mozgatható anyagával együtt, március-
tól vándorkiállítás formájában Szek-
szárdra is eljuthat. Escher fotóin, melye-
ket ez alkalommal láthattunk, elénk tá-
rult a helyzet, melyben József Attila és

Thomas Mann találkozik. Láthattuk az
óbudai hármas ikreket 1936-ból, a 30-as,
40-es évek ünnepelt sztárját, Szeleczky
Zitát saját házavatóján, 1941-bõl, s Jávor
Pált, amint kiskutyáit fotózza 1942-ben.
Megszemlélhettük, ahogy Latabár Kál-
mán medencébe ugrást imitál kisfiával,
Kiss Manyit a Vígszínház elõtt állva,
Muráti Lilit a tetõteraszon, ahogy szok-
nyáját felfújja a szél, s Bajor Gizit is a ka-
méliás hölgy szerepében. Megfigyelhet-
tük, milyen volt az élet a II.világháború
utáni elsõ tavaszi napsütésnél az And-
rássy úton, vagy a fõvárosi harcok után,
az elsõ játszóterek megnyitásánál. Mint
arra Csillag Katalin rávilágított, a fotó-
mûvész képanyagából kiviláglik, meny-
nyire odafigyelt a ‘30-as évek mûvésze-
ti stílusirányzataira: ez – mint mondta –,
magas fokú ízlésvilágra enged következ-
tetni. A következõ, egyben záró elõadás
január 26-án esedékes.

Gyimóthy Levente

Néhány példa: ellenõrizni kell, hogy a
terület jelzése, a helyrajzi szám, értesí-
tési cím vagy telefonszám látható-e
még? Jó helyen van-e? Nem esett-e le a
tábla, nem kopott-e meg a festék. Ha
nincs, vagy pótolni, javítani kell rajta,
akkor azt tegyük meg. Számtalan elõ-
nye van a jelölésnek: a közmûvesek, a
mentõk, tûzoltók, rendõrök könnyeb-
ben odatalálnak, ráadásul elõírás is. El-
végezhetjük a tágabb környezetünk
gondozását is: levághatjuk, gallyazhat-

juk a lelógó, látást akadályozó, autót
karcoló, tükröt törõ ágakat, sûrû vesz-
szõjû növényeket. A már pihenõbe he-
lyezett letakarított és télire kint hagyott
mûszaki cikkek, kerti kisgépek egyedi
azonosítóit, gyári számait jegyezzük
fel, mert ha betörés történik, akkor ké-
sõbb ezek alapján könnyebbé válik
azok felkutatása és azonosítása. Ha
nincs egyedi azonosító, akkor például
karcoljunk bele monogramot vagy
egyéb jelölést! 

Mindig készüljünk fel a hóesésre.
Ugyan nehezen lehet megközelíteni a
tanyákat, de a nyomokat is betakarja a
hó, s azt hisszük, hogy a madár se járt
a környéken. Pedig tudják ezt a tolva-
jok, a betörõk is, és ki is használhatják. 

Aki kimegy a hegybe, a szomszé-
dok portáját is tekintse meg, nem jár-
tak-e ott nemkívánatos látogatók. Ha
minden rendben van, fûtsenek be a
tanyába, hadd füstöljön a kémény, lás-
sák, hogy kint vannak.

Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy készülõdjenek, s fogjanak össze
a „szárnyatlan tolvajok” elriasztására.
Szervezzenek járõrszolgálatokat, fi-
gyelõket, járják be a szomszédokat, je-
lentkezzenek a mozgalom tagjai
sorába! Közös összefogással, szerve-
zett tevékenységgel eredményesen
tudunk védekezni a betörõk ellen. 

Legyen nálunk mindig lámpa, ha
van mobilunk, azt se hagyjuk otthon,
s legyen feltöltve, hogy tudjunk telefo-
nálni, ha kell, s ne tétovázzunk a rend-
õrség, mentõk, tûzoltók hívásával!
Gyanú vagy tettenérés esetén a hely-
színt ne járjuk össze. Ha észleltünk va-
lami rendelleneset, a meglévõ nyomo-
kat lehetõleg õrizzük meg, ne mozdít-
sunk meg semmit. Ha kihûlt emberre
akadunk, vigyük meleg helyre, takar-
juk jól be, és lassan melegítsük fel. Ne
dörzsöljük hóval, ha eszméletlen, pró-
báljuk meg magához téríteni, s hív-
junk segítséget. Figyeljünk az elhul-
lott kutyákra! Rossz szándékot jelez-
het az elõforduló mérgezés és annak
sorozata! Tudjunk egymásról, s egy-
másért tegyünk!

Borda Károly, a Szõlõ-Szem
Mozgalom koordinátora

A Szõlõ-Szem Mozgalom ajánlása a téli idõszakra
Télidőben is vigyáznunk kell a múlt évben nehezen megtermelt, és
már hordóinkban, pincéinkben, tanyáinkban lévő értékeinkre. Ilyen
tájt egyre kevesebbszer megyünk ki a tanyába, mert hideg van, s
nincs is igazán mit csinálnunk a kertekben. A takarásokat, ülteté-
seket, borfejtéseket már elvégeztük, s csak hébe-hóba rándulunk
ki a területre, lehetőleg még világosban való hazaérkezéssel szá-
molva. Pedig ilyenkor is bőven lehet mit tenni. 

Szeleczky Zita-búzariport 
a ‘30-as évekbõl

Óbudai hármas ikrek (1940)

A Magyar Véderõ
Egyesület nõi lövész

kiképzésén (1941)



Sokszor könnyelműen, valódi tar-
talom nélkül használjuk a ma oly
gyakran hangoztatott szeretet
szót. Első pillanatban úgy tűnik,
hogy Dudás Andrea Luca-napján
bemutatott második kötetének
főhőse, az anya is így tesz, hi-
szen hogy is szerethetné az
egész világot, beleértve alkoho-
lista volt férjét is. 

A Tudsz-e szeretni címû könyv párbe-
szédfolyamán azonban végigkalauzol-
ja lázadozó lányát, hogy õ is láthassa a
szeretet valódi arcát anélkül, hogy
megtenné azt a szenvedésekkel teli rö-
gös utat, amely õt elvezette addig, hogy
felismerje magában a szeretet valódi
természetét.

Gondolkodásra indító bölcsesség-
gel irányítja a figyelmet olyan alap-
igazságokra, amelyeket eddig talán tá-
vol tartottunk magunktól. Kételkedõ
lányával együtt haladhatunk végig e
bölcsesség megértésének, feldolgozá-
sának, elfogadásának útján. Addig a
felismerésig, hogy ha újra felfedezi
magában a szeretet mindenkiben
meglévõ, csak a társadalmi elvárások
által elfojtott képességét, amelyhez
önmagunk szeretetén és mások ön-
zetlen elfogadásán keresztül vezet az
út, megszûnnek addigi gyötrõ problé-
mái, amelyeket mind a szeretet hiá-
nya okozott.

Dudás Andrea nemcsak ír arról,
hogy az önzõ anyagi világgal szem-
ben vegyük észre, éljük át a minket
körülvevõ természet szépségeit, el-
mélyedésre ösztönzõ nyugalmát, de
szép leírásaiban elénk is tárja azokat.
Ábrázolásának fontos részét jelentik a
természeti képek, amelyek aláfestik a
lelki élet történéseit.

A számvitel területén dolgozó írónõ,
két éppen lázadozó korba lépett lány
édesanyja, aki éveken át csak az íróasz-
talfióknak készítette mûveit, a könyv-
bemutatón hangsúlyozta, hogy ez nem
önéletrajzi regény. Mégis elmondhatta:
Valahonnan onnan jövök, mint a lány,
az önzõ anyagi világból, és oda szeret-
nék eljutni, mint az anya. Óhatatlanul
beleírjuk a saját életünket a könyvbe –
értettek egyet Sas Erzsébet újságíróval,
aki a kötetet bemutatta –, nem tudunk
úgy írni, hogy amit az ember lát, vagy
saját maga tapasztal, ne írja bele a mû-
vébe. – Ennek ellenére azért próbáltam
teljesen elvonatkoztatni a saját életem-
tõl – zárta le a kérdést Dudás Andrea.
Aminek felmerülése megingatta a
könyv írása során, érdemes-e folytatnia
a munkát, ha ismerõsei úgyis csak azt
keresik mûvében, vajon melyik szerep-
lõt kirõl mintázta. Sas Erzsébet szerint
éppen az a könyv üzenete: a saját éle-
tünk, a saját választásunk, hogy tovább-
megyünk vagy sem, mert ha mindig
más emberekre hallgatnánk, akkor na-
gyon kacskaringós lenne az életútunk.
A döntéseidben, annak tudatában,

hogy ez az én utam, ne inogjál meg so-
ha. Csak a saját magad elé kitûzött cél
felé menjél – tette hozzá.

A könyvbemutatóra rajongókkal
telt meg a Belvárosi Kávéház. –
Amikor itt sokasodtak az emberek,
majdnem elsírtam magam, mert en-
nél nagyobb visszaigazolásra nincs
szükség, hogy jó irányba haladok –
mondta Dudás Andrea, aki még bi-
zonytalan benne, hogy lesz-e követke-
zõ könyve, de témája mindenesetre
már van: a megbocsátásról fog szólni.

A könyvek megrendelhetõk a szer-
zõ honlapján: http://dudasandrea.eu/
és kaphatóak Keresztesné Marika
könyvpavilonjában. Kovács Etelka

Dudás Andrea könyve a szeretetrõl
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A szerzõ (jobbról) második kötetét Sas Erzsébet ajánlotta a közönségnek

A család éve
A család évének nyilvánította 2011-et a
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia. Az  idõszak december  26-án kezdõ-
dött és 2011. december 30-án, Szent
Család vasárnapján ér majd véget. A fel-
hívás célja, hogy felkeltsék az emberek
szívében a felelõsség érzését a társada-
lom legfontosabb intézménye, a család
iránt. A püspöki konferencia szerint a
társadalom irányvesztésének világos je-
le a népességfogyás, hazánkban a la-
kosság száma 2010-ben tízmillió fõ alá
csökkent, pedig a család egészséges
mûködése a társadalom egészségének
is fokmérõje. Szekszárdon a zsúfolásig
megtelt belvárosi templom megtartott
karácsonyi szentmisén Bíró László püs-
pök beszélt a család fontosságáról a
mindinkább elüzletiesedõ világban. 

– A társadalom újra meg újra belé-
rúg az emberekbe és a család mindig
begyógyítja a sebeket, egészséges em-
bereket ajándékoz a társadalomnak –
mondta Bíró László. Emlékeztetett,
hogy a diktatúrákban is a családok
õrizték az értékeket. Bár egyre keve-
sebb pár házasodik össze, a házasság
mint érték, jelen van az emberek tuda-
tában. Megható pillanatok voltak, mi-
kor a püspök több, házasságkötésé-
nek kerek évfordulóját ünneplõ párt
megáldott, a feleségek, férjek pedig
megerõsítették – akár évtizedekkel ko-
rábban tett – fogadalmukat.
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Híres borok mellé híres pogácsákat
Gyulay György: Mindig és mindenben a maximumot kell adni, mert érdemes

A „borfronton” is kiemelkedő
szakmai karriert befutott Dúzsiné
Patai Ilona javaslatára Gyulay
Györggyel beszélgettünk. A fele-
ségével, Zsuzsával közös tulajdo-
nú Idesüss pékség – Idesüss
2006 Sütőipari Bt. – rövid idő
alatt komoly hírnévre, ezzel
együtt jelentős forgalomra tett
szert. Miként sikerült ezt elérni-
ük? Megtudhatják az interjúból.

V. Horváth Mária

– Mi az eredeti foglalkozása, illet-
ve végzettsége?

– Érettségi után elsõre nem vettek
fel a fõiskolára, úgyhogy szakmát sze-
reztem, így az elsõ körben gépjármû-
villamossági mûszerész lettem. Ezt kö-
vetõen újból jelentkeztem, s elvégez-
tem a közlekedési fõiskola autógépész
szakát, azaz eredetileg autógépész
üzemmérnök vagyok. Szakmámat jó
néhány évig gyakoroltam is, elõször a
Paksi Állami Gazdaságban, majd a
Szekszárdi Mezõgazdasági Kombinát-
ban.
– Ehhez képest elég nagy „ugrás”
következett. Vagy még nem tar-
tunk ott?

– De bizony, már oda érkeztünk,
ám a váltáshoz néhány külsõ tényezõ
is hozzájárult. Bátyám, Pisti ugyan ve-
zetõ beosztásban dolgozott a Volán-
nál, mégis megindult benne a változ-
tatást generáló hangya. Belevágott a
magán-autóbuszos személyszállítás-
ba, s a megye számos pontjáról saját
busszal szállította Szekszárdra a
„táéveseket”, majd munkájuk végezté-
vel hazavitte õket. Ez a cég rövid ideig
mûködött, mert „fejre állt” a TÁÉV, az-
az a Tolna Megyei Állami Építõipari
Vállalat. 
– Ebbõl inkább gond lett, mint sü-
töde.

– Ez így van, de közbeszólt a vélet-
len. Akkoriban a három budapesti
unokatestvérünk gyakran járt Német-
országban. Egyik alkalommal rátalál-
tak egy pékség teljes leszerelt beren-
dezésére, mert ott viszonylag rövid
idõnként lecserélnek a kemencétõl a
dagasztóig mindent. Mi viszont vidá-
man használtuk a szinte újszerû álla-
potban levõ holmikat. Lényeg, hogy
elfogadható áron megvásárolták a
pékség teljes felszerelését, s szintén
az említett építõcég volt székházában
bátyámmal, valamint az, úgymond,
csendestársakkal, a három unokatest-
vérünkkel hoztuk létre a Vega Kft.-t,
még 1990-ben.  
– Ez nagy bátorság volt, igaz? Hi-
szen a városban és a környékén
nem volt hiánycikk a pékségekbõl.

– Igaz, de mégis sikeresek lettünk.
Bár nem készítettünk sokféle termé-

ket, viszont a mennyiség jelentõs volt,
hiszen kizárólag a város és a közeli te-
lepülések boltjait szolgáltuk ki, hozzá-
teszem, nemcsak a termékek elõállítá-
sát végeztük, hanem az árubeszerzést
és a kiszállítást is. Ám bõ évtized után
jöttek a gondok, amit egyrészt a nagy
üzletek megjelenése, másrészt pedig
– az elõzõvel összefüggõen – a sok
kisbolt megszûnése okozott. Mellette
számos dühítõ apróság is a váltásra
sarkallt: például egyes nagyobb üzlet-
ben, majd a kis boltokban is „polc-
pénzt” követeltek, azután igyekeztek
elérni, hogy kizárólag az eladott pék-
árut fizessék ki, a megmaradtat nem…
Mindez nagyon megnehezítette az
életünket, tehát egyre jobban érett a
változtatás szükségessége.  
– Mielõtt errõl beszélgetnénk, tér-
jünk ki a feleségére, aki idõközben
beszállt az üzletbe.

– Zsuzsa korábban a SZÜV-nél dolgo-
zott, majd a KSH-nál, s onnan ment
gyesre, majd a Vegához jött vissza. Mint
azt sokan tudják, már együtt alapítot-
tuk az Idesüss pékséget, amit azóta, va-
gyis 2006 óta közösen irányítunk. 
– Maradjunk továbbra is a család-
nál.

– Két fiúnk van. Péter 26 esztendõs,
s a Pécsi Tudományegyetem szocioló-
gia és kommunikáció szakán szerzett
diplomát – mondja mosolyogva.
– Min mosolyog?

– Hogy Péter is a pékségben dolgo-
zik, hiszen végzettségéhez stimmelõ
állást Szekszárdon aligha találna. Vi-
szont így együtt a család többsége, s
Péter is szívesen tesz eleget a rábízott,
de meglehetõsen változatos feladat-
körnek. Másik fiúnk Soma, a Garay Já-
nos Gimnázium tizedik osztályos ta-
nulója. Hogy õ merre megy tovább, az
még nem körvonalazódott.  

– Elérkeztünk 2006-hoz, azaz az
Idesüsshöz. 

– Kénytelenek voltunk ezt meglép-
ni, hiszen a piacon egyre keménye-
dett a harc, közben nemcsak a közeli
településekrõl, hanem más megyék-
bõl, 60–80 kilométerrõl is „betörtek”
a pékségek Szekszárdra, sõt terméke-
iket áron alul adják… A már sokszor
emlegetett bátyám is elkezdett másfe-
lé kacsintgatni, így mi is lelkifurdalás
nélkül léphettünk. Megvásároltuk a
pékség és az üzlet helyét, ami elég ki-
csi, de ügyes, átgondolt használattal
megfelelõ. Öt pék, egy eladó és mi
hárman dolgozunk a cégben.
– Nyitás elõtt végeztek igényfel-
mérést?

– Igaziból nem. De a hely remek, s
a metódus is bejött. Korábban több
olyan helyen számoltak be sikerrõl,
ahol ugyanott sütik és árusítják a ter-
mékeket. 
– Rengeteg fajta termékük van. 

– Míg a Vegánál mindössze tízfélét
készítettünk, itt megötszöröztük a
választékot.
– Mi a kuriózum?

– A pogácsák, amibõl szintén sok
fajtát – többségét a saját receptünk
alapján – sütünk, s tetemes mennyi-
séget adunk el, különösen szomba-
tonként. Hétközben pedig a város
több neves borásza a borkóstolásra
érkezõ vendégek számára rendel
rendszeresen komolyabb tételt. Van
olyan nap, amikor csak pogácsából
egy mázsát, vagy még többet sütünk. 
– Tehát híres borokhoz híres po-
gácsa dukál, mert a Gyulay-féle
azzá lett. A szaggatáshoz, kenés-
hez nyilván ügyes céleszközeik
vannak.

– Persze vannak, de minek? Jó,
hogy a gép bedagasztja, a nyújtógép

kinyújtja a tésztát, ám kollégáim a to-
vábbi szerkentyûket félredobták, s
mint a villám, kézi szaggatóval szag-
gatják, ecsettel megkenik, majd lesaj-
tozzák a pogácsákat.  
– Nem akarnék fortélyokat ki-
szedni Györgybõl, de például a
hagymás adaléka, vagy éppen a
kovász is önöknél készül?

– Vannak úgynevezett alapanyag-
beszállító cégek, akiktõl megvásárol-
juk a sült, szárított hagyma alapkeve-
réket vagy az ipari kovászt, ami szin-
tén természetes anyag. Megjegyzem,
hogy mi rendes tojást és tejfölt hasz-
nálunk, szóval nem manipuláljuk a
termékeinket. 
– Kérem, fogalmazza meg sikerük
titkát! 

– Egy mondatban: mindenben és
mindig a maximumot kell adni,
mert megéri. Hosszabban: annak el-
lenére, hogy nem könnyû ez a szak-
ma, hiszen a mûszak este, éjjel kez-
dõdik, én magam is fél négykor ke-
lek, sõt szombat délelõtt is nyitva
tartunk, nem lehetünk fáradtak, a
vevõk elõtt fittnek kell látszanunk, s
elõzékenynek kell lennünk. Az
üzemben dolgozóknak pedig min-
dig és mindenáron azonos minõsé-
get kell produkálniuk. Rendre új
termékekkel kell elõrukkolnunk, a
régiek közül olykor néhányat pi-
hentetünk, majd ismét beújítjuk
azokat. Szóval palettánk színességét
is ápolnunk kell. Valamennyiünk-
nek úgy kell ténykednünk, hogy
egyetlen vevõt se veszítsünk el, sõt,
a szájról szájra terjedõ reklámunk
újabb vásárlókat hozzon. Naponta
350-400 vevõnk van.
– Úgy tapasztalom, hogy György
tényleg fáradhatatlan. Például
amikor a Muslinca együttesben
énekel… 

– Hát, ez a férfikórus, aminek ala-
pító tagja vagyok, nagyon stabil és
remek csapat. Több helyre hívnak
bennünket, s minden fellépésünket
élvezzük, sõt jó buliként értékeljük.
– Más hobbija is van?

– De van ám! A szõlõ és a bor. Bár
a korábbinál már kisebb a szõlõsker-
tünk, de közvetlenül a házunk mel-
lett terül el. Úgyhogy pár lépés, s bár-
mikor dolgozhatunk benne. A szülõk
ebben már nemigen segítenek, vi-
szont a hétközbeni ebédkészítés
nem kizárólag Zsuzsára hárul, ha-
nem anyósom és anyukám is elvállal
hetente egy-két napot.  
– Utolsó, szokásos kérdésem…

– Javaslom, hogy Szente Károlyt
faggassa, aki 20 évvel ezelõtt felesé-
gével földmérõ céget alapított. Az-
óta már húszan vannak, megbecsü-
lést élveznek, és roppantmód kere-
settek.

ÉRDEKLI? BEMUTATJUK
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Festõhöz illõen lendületes, kalligrafi-
kus a Szentpétervárott, a cár udvari
festõjeként dolgozó mûvész kézírása,
ahogy a levelei legtöbbjét megõrzõ
Garay-albumban látjuk. Az is érdekes
azonban, ami ebbõl kimaradt, de szin-
tén híven tükrözi költõnk iránti rajon-
gását.
Ennek kettõs elõzménye volt. Az egyik,
hogy Bodnár István, a szoborbizottság
mindenese, az album szerkesztõje
1895-ben eltöprengett lehetõségein.
„Közlemények dolgában csak megvol-
nék valahogy; hanem a mûvészi illuszt-
rációk szerzése az album részére nagy
nehézségekbe ütközött. Le kellett
mondanom terveim nagy részérõl.
Dús anyagi forrás nem áll rendelkezé-
semre, hiszen 15 ezer forintnyi szobor-
alapunkat is krajcáronként kellett ösz-
szegyûjteni.” Ekkor ötlött eszébe, a Va-
sárnapi Ujságban a nemzetközi hírû
mûvész egyszer azt írta: „csak jelölje ki
bárki is azt a tért és mûködési kört,
ahol a hazának szolgálhatok s kész
örömmel állok rendelkezésére”. Ezen
felbátorodva ismeretlenül kérte meg
Zichyt: küldjön rajzot. A válasz után
postázta a költõ mûveit, s errõl neki,
meg a világ legnagyobb (4,5 méteres!)
fametszetét elkészítõ Morelli Gusztáv-
nak is írt mára elfeledett levelet „Szent-
Pétervár, 1896. január 2.” keltezéssel.
Miután megköszönte a Feszty Honfog-
lalásáról készült metszetet, s kijelenti:
„Ilyesmit csak a legmagyarosabb lelke-
sedés teremthet”, eszébe jut másik él-
ménye.
„Szegzárdról felszólíttattam Garay Já-
nos valamely költeményének illusztrá-
ciójára. Szerény arányú szobrot óhajta-
nának felállítani e félig felejtett köl-
tõnknek szülõvárosában, Szegzárdon. 
E célra beküldötték hozzám összes
munkáit. Nem vagyok arra hivatva,
hogy Garay verseinek tulajdonságait

megítéljem, de azt megvallom, hogy
ritkán olvastam magasztosabbat e köl-
temények tárgyainál. A legelevenebb,
legérdekesebb képeket Garay úgyszól-
ván egyenesen a festõ ecsetébe diktál-
ja. 
Három szakaszba osztva egy nagysze-
rû hazai mûvet lehetne alkotni, mely a
mûkedvelõ közönségnél kétség kívül
kellõ részvétre találna. Elsõ: Az Árpá-
dok. Második: Szent László. Harmadik:
Vegyesek. Mind a három méltó, hogy
nem egy, hanem egy egész mûvészi
társulat összeálljon és közremûködjék
ezeknek kiadását létesíteni. 
Azt mondják, hogy nálunk nincsen
ilyen költséges vállalatra kiadó; de úgy
vélem, hogy kicsiben kezdve p. o. az Ár-
pádokkal sikerülne. Ezen szakasz ered-
ménye Szent László, mind a kettõnek
eredménye pedig a Vegyesek kiadását
lehetõvé tenné…

A jelenlegi kitûnõ fiatal mûvész gene-
rációt is felpiszkálva, ha engemet is el-
nézõleg egy ilyen konzorciumba fel-
vennének, úgy vélem, ezen feladatot
pompásan keresztül vihetnénk, mely-
nek életerejét az Ön mesterkeze adná
meg. Ha nem volnék már elfoglalva
Arany balladáival, én rögtön belekap-
tam volna ilyen munkába." 
Levele végén azóta is idõszerû gondo-
lat rejlik a honi értékeinken fanyalgók-
nak: „Uram Istenem! még mennyi ten-
nivaló találkozik a mi szép hazánkban!
Hogyan követelhetnénk mi a világ fi-
gyelmét, ha mi önmagunk, saját kin-
cseinket nem ösmerjük, vagy nem
méltányoljuk? 
Megújított köszönettel lekötelezett hí-
ve Zichy Mihály.”
Azt hiszem, a lekötelezettség köl-
csönös…

Dr. Töttõs Gábor

Zichy Mihály és Garay

MESÉLÕ EMLÉKEINK 98. Ódon időben

JANUÁR 10-ÉN 125 éve, 1886-
ban helyi vita indult: ne legyen-e a
Garay-szobor helyett inkább szín-
ház?

JANUÁR 11-ÉN 115 éve, 1896-
ban született Szíjártó Lajos mér-
nökünk, 1951–1956 közt építés-
ügyi miniszter, kairói nagykövet.

JANUÁR 12-ÉN 115 éve, 1896-
ban polgári olvasókörünknek
363 tagja (közte 36 vidéki), önál-
ló háza, de csak 718 kötetes
könyvtára volt.

JANUÁR 13-ÁN 135 éve, 1876-
ban Traiber József gyakorló orvo-
sunk el akarta adni Német utcai
házát.

JANUÁR 14-ÉN 100 éve, 1911-ben a
megyei múzeumegyesület munkás-
gimnáziumunk indítását javasolta.

JANUÁR 15-ÉN 105 éve, 1906-
ban gyémántlakodalmát ülte
Steiner Ignác és Stucker Ágnes:
7 gyermeküket, 56 unokájukat, 6
dédunokájukat elõször látták
együtt. 90 éve, 1921-ben házas-
ságot kötött Babits Mihály s
Tanner Ilonka (Török Sophie).

JANUÁR 16-ÁN 600 éve, 1411-
ben apátságunk kivizsgálta a
Töttös László elleni hatalmasko-
dást. 125 éve, 1886-ban
Reinhard Arnold zenetanítónk nö-
vendékeivel „sikerült hangver-
senyt adott”.

A megváltás
„kampánynyitója”
Két évtizednyi demokratikus kísérle-
tezgetés után lassacskán hazánkban
is egyre inkább tisztába jövünk a vá-
lasztások lélektanával. Tudjuk, hogy a
tényleges kormányzati munka, a való-
di eredmények és teljesítmények mel-
lett döntõ szerepe van az imázsnak,
az arculattervezésnek: a személyisé-
gek, a programok és álláspontok külsõ
megjelenítésének. Immár nemcsak
nyugati filmekbõl, hanem személyes
tapasztalatok alapján ismerjük a
kampány pszichológiáját, amelynek
nemritkán látványos, zajos, sõt har-
sány megnyilvánulásai mögött az éles
szemû polgár könnyedén fölfedezi a
hátsó szándékot: a céltudatos és ponto-
san fölépített terveket. Olykor az is elõ-
fordul, hogy egyik-másik jelöltet né-
hány hónap alatt a teljes ismeretlenség
homályából iparkodnak reflektorfény-
be állítani. Hasonló módon, mint ami-
kor egy új terméket dobnak piacra:
óriási reklámhadjárat közepette. Az

emberek többé nem tudnak közömbö-
sek maradni vele szemben.
Jézus Krisztus bemutatkozása a Ró-
mai Birodalom távoli szögletében, el-
dugott keleti provinciájában egészen
másként történt. Egy harminc év körü-
li zsidó fiatalember kilép a poros gali-
leai kisváros, Názáret ismeretlenségé-
bõl. Különösebb feltûnés nélkül buk-
kan föl egy zord pusztai próféta szavá-
ra összesereglõ szedett-vedett tömeg-
ben. Sokan inkább csak kíváncsiskod-
ni jöttek ide, mások talán valami új-
donságra vártak. Az ismeretlen férfiú
szó nélkül beáll a sorba. Sodorja õt a
nép. A megújulásra, megtérésre vágyó
emberek között csendesen belép a Jor-
dán folyó vizébe, hogy Keresztelõ Já-
nos szavára maga is alámerüljön.
Jogos a kérdés: mi értelme volt ennek a
lépésnek? Emberi logikával szinte sem-
mi. Éppen csak annyi, mint Jézus egész
földi életének: megtestesülésének, kín-
szenvedésének, megváltó halálának,

vagy éppenséggel folytonos eucharisz-
tikus jelenlétének. Egyik sem logikus,
egyik sem szükségszerû. Senki sem vár-
hatja el a mindenható Istentõl, hogy
emberi alakban végigkínlódja a mi
sorsunkat, senki sem tarthatja ésszerû-
nek, hogy a végtelen Teremtõ azonosul-
jon porszemnyi teremtményével. És
mégis ez történt: ez történt a betlehemi
éjszakában, ez történt az utolsó vacso-
rán, ez történt a Kálvárián.
Jézus nem teológus. Nyilvánvaló, hogy
birtokában volt az igazságnak, sõt õ
maga volt a teljes igazság. Mégsem
kezdett el tudományos alapossággal
értekezni róla; nem tartott például
székfoglaló elõadást a keresztségrõl.
Megelégedett azzal, hogy tette a dolgát,
élte az életét. Beállt a bûnbánók sorá-
ba, elvegyült a szürke kisemberek kö-
zött. S ezzel a mi utunkat is megmutat-
ta: ha mi életközösséget vállalunk vele,
a keresztség által magunk is Krisztus
Testébe épülünk.

Olvastam egy szemléletes hasonlatot:
tikkadt vándorként forrást keresünk az
erdõben. Történetesen egy kémikustól
kérünk útbaigazítást. Ebben a helyzet-
ben aligha örülnénk annak, ha az illetõ
kiselõadásba kezdene a víz tisztaságá-
ról. Sokkal boldogabbak lennénk, ha
gyorsan megmutatná a forrás felé veze-
tõ ösvényt. Jézus pontosan ezt teszi: a
tiszta vízhez segít el minket. Ha viszont
tényleg ezt jelenti a keresztség, ha való-
ban az üdvösség rendjébe, Krisztus Tes-
tébe kapcsol bennünket, akkor nem vál-
hat pusztán külsõséggé, üres népszokás-
sá. A keresztség nem egy névadó ünnep-
ség, nem formaság, nem kémiai képlet,
hanem életprogram, amely magáévá te-
szi Jézus lelkületét, és szavaival, cseleke-
deteivel, egész életével az Urat követi.
Ezért a megkeresztelt ember nem kam-
pányszerû, látványos, mutatós, smin-
kelt világot és személyiséget épít, hanem
Isten szavára, lelkiismeretének hangjá-
ra figyel: Valóban Jézus útján járok? Va-
lóban elmondhatja rólam a mennyei
Atya: „Ez az én szeretett Gyermekem,
akiben kedvem telik”? (Mt 3,17)

Kirsch János diakónus

EVANGÉLIUM

Zichy Mihály
szentpétervári

mûtermében
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A rejtvény megfejtését 2011. január 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
December 12-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Rubin hangok közt hófehér havat szitál a tündöklõ
magas” (Takáts Gyula: Mint csillag ül...). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kerepesi Tünde,
Munkácsy u. 13/B. Gratulálunk, a könyvet postán juttatjuk el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY Változik a KRESZ 
Január 1-jével több ponton megváltozott a KRESZ,
így például nem elõzhetnek a 7,5 tonna össztömeget
meghaladó teherautók az autópályákon, valamint a
kétszer kétsávos autóutakon reggel hat és este tíz óra
között. A korlátozás a vontatós, valamint a pótkocsis
jármûszerelvényekre is vonatkozik. A KRESZ módo-
sítása érvényes az elõzési tilalommal érintett gépjár-
mûvek közötti követési távolságára is. A tilalom hatá-
lya alá tartozó jármûveknek olyan követési távolságot
kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy jármûszerel-
vény biztonságosan besorolhasson. Tehát az említett
körbe tartozó gépjármûvek között legalább 68 méter
távolságot kell tartani óránkénti 80 kilométeres sebes-
ség esetén. (E jármûvek legnagyobb megengedett se-
bessége az autópályákon és az autóutakon 80 kilo-
méter óránként.) 

Ha a tehergépkocsi korlátozás alá nem esõ jármû,
például egy személyautó mögött halad, a követési tá-
volságnak legalább 50 méternek kell lennie (ugyan-
csak 80 kilométeres sebesség esetén). 

Az Országgyûlés december 20-án több, a közleke-
dést érintõ jogszabály-módosítást fogadott el. 

A közúti ellenõrzés során a gyorshajtás vagy a biz-
tonsági öv használatának elmulasztása, illetve a tilos
jelzésen való áthaladás és az ittas vezetés esetén is 10
ezer forinttól 300 ezer forintig terjedõ helyszíni bír-
ság szabható ki.

A törvény megtiltja mindenféle reklámhordozó el-
helyezését a közutak közvetlen környezetében, illet-
ve a lakott területen kívül az úttest mellett is. A tila-
lom utóbbi esetben csak a négy négyzetméternél ki-
sebb reklámtáblákra, valamint a benzinkutak cégjel-
zéseire és a közlekedés biztonságát szolgáló közérde-
kû tájékoztatásokra nem vonatkozik.

A változtatások az autóbusz- és vasúttársaságok-
nak is lehetõvé teszik az elektronikus biztonságtech-
nikai felvételek készítését a jármûvökön és a megál-
lókban. A jogalkotók ettõl alkalmazottaik és az uta-
sok, valamint a vagyontárgyak és poggyászok biz-
tonságát remélik. 

Tájékoztatónk nem teljes körû. (Forrás: MTI)

JÁNOS-NAPI BORSZENTELÕ A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
újra megrendezte december 27-én, János napján a hagyományosnak mondható
János-napi borszentelõjét. A borosgazdák palackokban hozott tavalyi termésbõl
készült borait Kirsch János diakónus és Balázsi Zoltán gyülekezeti és börtön-
lelkész áldották meg, hogy azokat visszaöntve a hordókba, az egész tavalyi ter-
mésbõl készült nedû Szent János védelme alatt álljon. A borszentelõt vacsora és
éjszakába nyúló bál követte, melyen közel százhúszan vettek részt.  

Karácsony Újvárosban
A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör decem-
ber 19-én tartotta hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepsé-
gét, melyen Gebhardt Csaba
elõadása után a társaskör tag-
jainak gyermekei, unokái ad-
tak mûsort. A társaskör a
város szociális és egészség-
ügyi bizottságának támoga-
tása révén 2006 óta minden
évben karácsonyi csomagot
oszt 70 év feletti tagjainak
(mintegy 100 fõnek). Így az
idei ünnepség után, decem-
ber 21-én immár ötödik alka-
lommal kaptak a tagok ajándékcsoma-
got. Az összejövetel a Szent József Kato-
likus Iskolaközpont diákjainak betlehe-
mes játékával kezdõdött, majd az
ajándékozás következett, ahol az önkor-
mányzat képviseletében jelen volt dr.
Haag Éva alpolgármester, valamint Hor-
váth Jánosné Edit, a szociális és egész-
ségügyi bizottság tagja is. A társaskör
tagjai közül, akik el tudtak menni az ün-
nepségre, személyesen vehették át a

csomagot, akik otthon maradtak, azok-
nak a vezetõség tagjai még aznap ház-
hoz vitték az ajándékokat. 

Gyurkovics János, a társaskör világi
elnöke elmondta, hogy a nyugdíjasok
számára ez igen sokat jelent, hiszen
többen közülük egyedül töltik el a ka-
rácsonyt. Ez az ünnepség azonban,
valamint a kapott ajándék egy kis me-
legséggel tölti el szívüket a szeretet
ünnepén.  H. Í.

Dr. Haag Évától Péterbencze Istvánné
(jobbról) veszi át az ajándékot
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„…akkor hajt igazán az ember, ha fáj is egy picit”

Télen is keményen edzenek a szekszárdi kajakosok
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesü-
let elsõ taggyûlését tartotta a Csapó Dá-
niel középiskolában december 18-án.
A palánki iskola sportcsarnokában
edzenek a július óta mûködõ egyesület
9–12 éves kajakosai, amíg a külsõ hõ-
mérséklet el nem éri a 10 fokot, várha-
tóan márciusig. Az edzõk, Fenyvesi Ju-
dit és Jámbor Attila örömére tanítvá-
nyaik már ezalatt a néhány hónap alatt
sokat fejlõdtek, és nincsenek közöttük
„nyári Mikulások”, vagyis az immár 46
fõs létszám a hideg idõ beálltával sem
csökkent, pedig a mindennapos edzé-
sek közül hetente csak egy a játékos.

Sok munka vár még a gyerekekre,
amíg újra vízre szállhatnak: futás és
saját súlyos erõsítés, de addig sem ma-
radnak szárazon, hiszen hetente két-
szer egy órában úsznak a fõiskola
uszodájában – mondta el Fenyvesi Ju-
dit, a kisebbek edzõje. Ahogy a klub
vezetõje, Jámbor Attila a taggyûlésen
bejelentette, még az idei elsõ verse-
nyükön sem kajakozás, hanem hú-
zódzkodás, lábemelés és Cooper-futás
vár rájuk. Nagyon jelentõs lesz ez a fi-
zikai felmérõ Gyõrben, ahol várható-
an ezres létszámú versenyzõ között
mérhetik fel a télen elvégzett munka
eredményét. Aztán a 2010-es év ki-
sebb versenyei után 2011-ben már

fontosabb megmérettetéseken, mara-
toni bajnokságon, diákolimpián, or-
szágos bajnokságon is indulnak majd
az arra érdemesek.

Az elõzõ évben kiemelkedõ ered-
ményeket ért el a 0. korcsoportban
Mercz Marcell, aki már az elsõ verse-
nyén ezüstérmes volt 2000 m-en, a kö-
vetkezõn pedig két aranyat szerzett
100, illetve 2000 m-en. Ugyanígy két-
szer gyõzött Bodnár Balázs az I. kor-
csoportban, a II. korcsoportban ver-
senyzõ Szekeres Zsolt pedig 2., aztán
3. helyen végzett. Nagy Boglárka a 0.
korcsoportban kétszer volt 3., az I.

korcsoportban Halmai Eszter és Nagy
Viktória 1., illetve 2., a II. korcsoport-
ban pedig Poszpics Viktória 1. Szeke-
res Zsoltot és Mercz Marcellt fegyel-
mezett edzésmunkájukért mint köve-
tendõt emelték ki az edzõk, hiszen
mint a háromszoros világ- és kétszeres
Európa-bajnok Jámbor Attila mondta,
a kajak-kenu egy munkás sport. Lehet
tömegsportként is ûzni heti három
edzéssel, de ha az ember versenyered-
ményeket szeretne elérni, akkor ko-
molyan kell venni az edzéseket nap
mint nap. Hajtani kell, és akkor hajt
igazán az ember, ha fáj is egy picit.

Akik erre képesek, azok több ver-
senyre mehetnek majd, és azok közül
fog kikerülni az a 18 kajakos, aki ta-
vasszal Horvátországban edzõtábo-
rozhat, amennyiben biztosan üli a ka-
jakot, hiszen ott tengeren kell majd
kajakozni, és a szülei tudják vállalni
ennek költségeit. Már azután, amikor
a taggyûlés résztvevõi elfogadták a
beszámolót a 2010-es év költségveté-
sérõl és a 2011-es év költségvetésé-
nek tervezetét, kiderült, hogy a ki-
emelt támogatók, a Bát-grill Kft., a
Kistérségi Társulás, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt., a Patyolat Chemicals Kft. és a
Tarr Kft. mellett, a tagdíjak befizeté-
sén túl egy-egy szülõ nem pénzbeli
támogatásával, hanem térkövekkel és
azok lerakásával, vagy a bázis konté-
nereinek tetõszigetelésével sokat
tesz az egyesületért. A fõiskolával kö-
tött megállapodásnak köszönhetõen
az uszodát ingyenesen használhatják
a gyerekek. Rajtuk kívül még 30 fel-
nõtt tagja van az egyesületnek, akik
szabadidõs sportként kajakoznak.
Pártoló tagságra is lehetõség van. Az
edzõk pedig egyelõre munka mellett,
csak a sport szeretetéért végzik a
munkájukat, sõt, anyagi áldozatot is
vállalnak érte. 

Kovács Etelka

Mindenkinek nagy kõ esett le a szívé-
rõl szerdán este a félig megtelt sport-
csarnokban. Legfõképpen a körtáncot
járó UKSE kézilabdásainak, aztán Ko-
vács Jenõ edzõnek, nem különben Var-
ga Jenõ ügyvezetõnek, de a 11 vereség
ellenére még kitartó szurkolóknak,
akik percekig felállva tapsolták a meccs
végén a hazai kék-sárgákat. A papírfor-
ma alapján esélytelennek kikiáltva le-
gyõzték azt a Siófokot a Magyar Kupa
nyolcaddöntõjében a szekszárdi lá-
nyok, amelytõl vendégként a bajnok-
ságban õsszel vereséget szenvedtek.
Amely együttes már 3 gyõzelmet el-
könyvelhet a bajnokságban, amely
több meccsen is esélyes volt a közép-
mezõny stabil anyagerõs együttesei el-
len, és mondhatni peches vereséget
szenvedett ellenük. Amely éppen a na-
pokban Brazíliából vásárolt légióst (lát-
hattuk, milyen remek kvalitásokkal bír
Pinheiro), amely természetesen Szek-
szárdon is a legerõsebb összetételében
szerepelt, amely a Magyar Kupában is
szeretett volna eljutni akár a legjobb
négyig is! De már nem tud! 

Ez az eddig a „pofozógép” szerepét
betöltõ Szekszárdnak adatik meg. Egy
az utolsó perc kezdetéig nyílt változa-

tos meccs után,
amikor is 29–28-
nál a korábban ab-
szolút másodhege-
dûs, ezúttal nem
csak a védekezés-
ben bevetett Janko-
vics Orsolya, majd
a beállós, végig a tõ-
le megszokott mó-
don jól játszó Gulya
Krisztina góllal fe-
jezte be a támadást.
Aki látogatja az
UKSE meccseit, ta-
lán most érezte elõször NB I-esnek,
ehhez a nívóhoz felnövõnek Kovács
Jenõ együttesét! Elõször láttunk hatá-
sos sáncokat a lövõ poszton erõsebb
ellenfelekkel szemben, elõször lát-
tunk a hátsó játékban olyan agresz-
szivitást, folyamatos felütközéseket, a
taktikai fautok vállalását, ami itt, ezen
a szinten nélkülözhetetlen. Persze,
hogy a jobb védekezés segítette a tá-
madójátékot, amely nem sínylette
meg az UKSE alapemberének számí-
tó, gólerõs Fauszt Éva sérülés miatti
hiányát. Kihasználták a mieink a tem-
póelõnyöket, és a figuratív játékban

megbontották az önmagukhoz ké-
pest ezen a meccsen nem elég össze-
szedett, egy kicsit kísérletezõ Bala-
ton-partiakat, akik a jelekbõl ítélve
nem vették túl komolyan a legjobb
magyar serdülõ lánykézilabdásnak
megválasztott Szekerczés Lucát, aki
alaposan megszórta õket. A szélrõl
fölkanyarodva hatszor villant az iste-
ni balkéz, négyszer pedig büntetõbõl
volt eredményes az országos tehet-
ség, minek következtében tízszer
zörrent a siófoki háló. Másik balkeze-
sünk, Weigel Zita is hatot lõtt akció-
ból, kettõt büntetõbõl.

Ha komolyan elemeznek a Balaton-
partiak, bizony itt ment el a meccs
számukra! No, és Imre Vilmos veze-
tõedzõ azt is a fejükhöz vághatja,
hogy „naggyá tették a  szekszárdi ka-
puvédõt, Kurucz Ancsát”. Na, itt áll-
junk meg gyorsan néhány szóra! Min-
den felbukkanó szekszárdi erény és
érték mellett sportszerûen ismerjük
el: ha a saját nevelésû korosztályos vá-
logatott szekszárdi hálóõr ennyi bra-
vúrt nem mutat be – legalább féltucat-
nyi ziccert védett, amolyan „pálin-
geres” spárgákkal, reflexekkel –, ak-
kor nincs öröm a végén! 

Most van bizony, de nagyon a  he-
lyén kell kezelni ezt a Magyar Kupa-
negyeddöntõt érõ gyõzelmet! Az élvo-
nalban maradáshoz mindenképpen
két-három kész játékossal erõsíteni
kell a továbbiakra. A csarnokból szin-
tén boldogan távozó polgármester,
Horváth István lapunk érdeklõdésére
elmondta: a lövõ poszta kiszemelt
jobbkezes átlövõ már jövõ hét elején
csatlakozik a kerethez, de az irányító
és a szélsõ is hamarosan érkezik –
mondta az NB I-es szereplés feltételei-
nek elõteremtésében fontos szerepet
játszó városi elöljáró. B. Gy.

A szülõk is sokat tesznek az egyesületért – hangzott el az elsõ taggyûlésen

Megvan az elsõ sikerélmény!
Negyeddöntõs a Magyar Kupában az UKSE Szekszárd

Archív felvétel
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Országosan is elismerik a szekszárdi búváregyesületet

Aranyvölgyben lesz az oktatóbázis
Skandináv idill a szekszárdi tör-
ténelmi borvidék legdélebbi ré-
szén, Faluhelyen, még pontosab-
ban az Aranyvölgyben. Közel a
borászatban és turisztikában uta-
zó Bodri-pincészet centrumához.
A hegyoldal zöldjéből kisebb-na-
gyobb, szolid eleganciájú fahá-
zak tűnnek ki. Az Óceán Könnyű-
búvár Sportegyesület – megyei
kitüntetéssel is elismert, kiemelt
civil szervezetének – új, ottho-
nos, a szakértő szemeknek is
megfelelő, modern kiképző-okta-
tó bázisa.

Bálint György

Minden vörös fából van, az egyiptomi
hajó tatjára emlékeztetõ kis uszoda
éppúgy, mint az oktatást szolgáló fõ-
épület, a raktár, a mini uszoda, és az
önmagát megvalósító, az életét a bú-
várkodásra feltevõ gazda lakása is.
Pedig nem egy tehetõs Skandináviá-
ból érkezõ valósította meg álmait,
hanem a dél-dunántúli régió „fõbúvár-
jaként” is ismert Hortay Tamás. Az
Óceán Könnyûbúvár Sportegyesület
alapító tagja, aki immár 13 éve, amióta
az aktív mélytengeri merüléseket abba-
hagyva hazatért, szakmájából, hobbi-
jából próbál tisztességes egzisztenciát
teremteni. Kicsit hollywoodi történet
az övé, ugyanis egy mosókonyhában
kezdte néhány búvárfelszereléssel.

De ennek már vége, kész a 10x4-es
oktatóuszoda, a maga vegyszermen-
tes vízével, gyors, praktikus forgató-
rendszerével. Itt tényleg minden öko.
A helyiségeket fatüzelésû kazán látja
el hõvel, amely nemcsak keringet, ha-
nem tárolni is tud. Az ablakok, ajtók
szigeteltsége olyan, mint a dánoknál
vagy a finneknél. Egy generátor ter-
meli az áramot, így villanyszámla a je-
lekbõl ítélve nem érkezik a bázisra.

Még a hajszárítók is a saját elõál-
lítású meleg levegõvel

mûködnek.

Közcélú búvárkodás 
felsõfokon

A hagyományos közcélú búvárko-
dásban a középszer átlépésre folya-
matosan lehetõséget érzett az egyesü-
let (a versenysportban itt helyben
nem látott kitörési lehetõséget). Nem-
zetközi tapasztalataira hagyatkozva
tudta, hol a hézag az ilyen típusú
mentés hazai gyakorlatában, mit le-
hetne másként tenni, hol lehetne javí-
tani, ami még nem feltétlenül anyagi
kérdés. Persze a Hortay Tamás által
képviselt Óceán Könnyûbúvár Sport-
egyesület továbbélése, versenyképes-
sége mégiscsak a jelentõsebb anyagi
befektetésen múlott. A saját erõn, ami
csak-csak meglett, majd a közfeladat
ellátására lehívható állami pénzekre is
sikeresen pályáztak. Ez utóbbiban fel-
tétlenül szerepet játszottak a rendõr-
ségek, a tûzoltóságok, a katasztrófa-
védelmisek pozitív visszajelzései egy-
egy áldozattal, majd fegyverkereséssel
is járó kiemelt bûneset kapcsán, ame-
lyek felderítésében a szekszárdi szék-
helyû óceánosok is közremûködtek
regionális és országos viszonylatban
is. Kellettek a jó referenciamunkák
ahhoz, hogy búvárjaink különösebb
illúziók nélkül, de bizakodva vághas-
sanak bele a nagyívû tervekbe...

A csúcstechnika már 
a birtokukban van 

– Voltak, vannak már saját tervezé-
sû és fejlesztésû, optikai elven mûkö-
dõ készülékeink, amelyeket több, si-
keres fegyverkutatásnál alkalmaz-
tunk. Például a csibráki gyilkosság-
nál, a medinai postarablásnál, de más,
kisebb társadalmi hatást kiváltó ese-
teket is említhetnék. Nem találmány
ez, hanem a meglevõ, ismert techni-
kai eszközökbõl egy még jobbat csi-
náltunk. Egy relatíve nagyon koszos

vízben, mint például a medinai volt,
mi mégis tudtunk a felszínen is látha-
tó képet produkálni – avat be a ku-
lisszatitkokba az egyesület alapítója,
vezetõje, oktatója, Hortay Tamás. –
De ha azt akarjuk, hogy a mi oktatóbá-
zisunk a legjobban felszereltek közé
tartozzon, akkor nem nélkülözhetjük
a legkorszerûbb dolgokat. Egy újabb
pályázat jóvoltából az ország egyik
legkomolyabb oldalpásztázó szonár-
ját is megszereztük. Egy hihetetlenül
nagy érzékenységû, hangalapú leta-
pogatókészülékrõl van szó, ami a mo-
torcsónak oldalán három dimenzió-
ban jeleníti meg a konkrét víz alatti te-
rületet. Pontosan meg-
mutatja azt, hogy egy ál-
dozat hol fekszik, mi ve-
szi körül: vashordó, be-
ton, drót, egyebek...
Most már mindent lá-
tunk elõre, hogy mi vár
ránk a leszállás során.
Nem kell elõre kutatni,
mert a készülék ezt
megteszi helyettünk.
Szenzációs dolog, óriási
segítséget jelent majd a
munkánkban.

– Ez szükséges, de nem elégséges
feltétele annak, hogy, teszem azt, Nyír-
egyházától Sopronig felkeltse az e
sportág, illetve foglalkozási ág a tanu-
lók érdeklõdését. Márpedig a bázis
éppen ezért született, ennek remé-
nyében láttak benne fantáziát a pén-
zeket megszavazó tekintélyes orszá-
gos szervezetek, mint például a Nem-
zeti Civil Alap.

– Igen, valahol ez a cél, mi is ezt sze-
retnénk, ha nem is mindjárt, de egy-
két éven belül mindenképpen. Persze,
hogy fontos a legkorszerûbb technika
alkalmazása, a mûszerezettség, de az
ezen a területen felhalmozott tapasz-
talat, a humán erõforrás, a különleges
pszichológiai helyzetekben való eliga-

zodás, a kiélezett szituá-
ciókban meghozott he-
lyes döntés, amit a vég-
eredmény igazol, még
többet nyomnak latba.
Úgy gondolom, hogy az
elmúlt 12 év munkássá-
ga kellõ referenciával
bírt a döntéshozóknál,
hogy kiemelt támoga-
tásra érdemesítettek
bennünket – például az
NCA-nál.  

– Ahhoz, hogy megfe-
leljenek a feltételeknek,
mélyvízi tó is kell. Alkal-
mas erre a jelenleg elsõ-
sorban az idegenforgal-
mat szolgáló itteni két tó?

– Készül a tóban is az
úgynevezett  kiképzõ rendszer, úgy tû-
nik, meglesz hamarosan a kellõ víz-
mélység is, az átépítések során már
most is 5 méteres vízszintrõl tudok
beszámolni, és alakulófélben van az
úgynevezett merülõbázis kialakítása.
Lesz lehetõségünk rámpákat, gyakor-
lótesteket is elhelyezni. Ezáltal az áldo-
zat-, illetve bûnjelkeresés szempontjá-
ból az ország egyik legjobb kutatóbú-
vár-képzõ központjává válhat a szek-
szárdi faluhelyi bázisunk. A már emlí-
tett pszichológiai felkészítésre, a fel-
adatra való alkalmasság megállapításá-
ra is rendelkezünk elegendõ oktató-
szakemberrel. Ez a feladat a szükséges

empátiakészség, az
egyes szituációkhoz iga-
zított viselkedés-lélek-
tan elsajátítása nélkül
nem végezhetõ, bár-
mennyire is ügyes a je-
lölt a technikai dolgok
összehangolt végrehaj-
tásában. Olyan orvosok
is tagjai az egyesületnek,
akik hivatásos pszicho-
lógusokként is dolgoz-
hatnának, abszolút szak-
emberei ennek a mi

szempontunkból roppant fontos te-
rületnek. Summa summárum: azért
szép lassan mi fölöttünk is eljár az
idõ, és arra próbáltunk törekedni,
hogy errõl az oktatóbázisról már
olyan búvárok kerüljenek ki, akik
többet tudnak, mint mi hajdanán. Az
én felfogásom szerint csak ez ad ér-
telmet az új bázis létrehozásának. Ez
fõként a klubtagoknak, de igény sze-
rint másoknak is, passzív nézelõdõ-
ként vagy aktív módon bekapcso-
lódva a hézagpótlónak szánt speciá-
lis úszótanfolyamokba, vízitornába,
vagy a kuriózumnak szánt aqua-
fitneszbe, látogatható lesz – vetítette
elõre a közeljövõt a tulajdonos-bá-
zisvezetõ Hortay Tamás.
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Léleképítõ új helyszínen
Január 17-én (hétfõn) 18 órai kez-
dettel a Garay János Gimnázium
dísztermében Wass Albert születé-
sének és halálának évfordulója alkal-
mából Simó József elõadómûvészt
hallgathatjuk meg az erdélyi magyar
író életérõl „Maradnak az igazak”
címmel. A belépés ingyenes.

– A Vízmû Sárvíz utcai raktárába hord-
juk a nagyobb dolgokat. Itt, az öltözõ-
ben nyolcféle szekrény, hatféle szék áll,
de ezt az egy évet ki kell valahogy bír-
nunk! – kezdett bele a korántsem köny-
nyû helyzet elemzésébe Matókné Ka-
pási Júlia, a Babits Mihály mûvelõdési
ház vezetõje, az Illyés Gyula fõiskolai
kar szemben lévõ „E” épületében, aho-
va az intézménybõl nagy erõkkel köl-
töztetik a bútorokat, berendezéseket.
A pakolás oka, hogy a már lapunkban is
többször  megemlített Agora-program
keretében átalakítják a mûvelõdési há-
zat. Így ideiglenesen a komplett intéz-
mény, civil szervezetestõl, mindenes-
tõl a fõiskola Szent István téri épületé-
be költözött. Mint arra az igazgató asz-
szony rámutatott, a mûvelõdési ház bel-
sõ terének átalakítása nem csupán fizi-
kai átépítésrõl szól. Struktúraváltozás
jön létre, mely a dolgozók munkáját is
,,átalakítja”. Az Agora-pályázat – mint
mondta – olyan nyugat-európai ,,min-
dent egy helyen” kulturális projekt,
mely egy kisváros közmûvelõdési rend-
szerét alapvetõen megváltoztatja. A ra-
cionalizálás eredményeként egy olyan

épület keletkezik, mely összehozza a
legkülönbözõbb közmûvelõdési for-
mákat: mindazokat, akik közmûvelõdé-
si és civil munkát végeznek. A program
a kultúrát egyfajta szolgáltatásnak véli:
közvetítésnek, melybe beletartozik kis-
gyerekkortól az öregkorig mindenki,
az egészségvédelem, környezetvéde-
lem, s a munkaerõpiacra való visszake-
rülés problematikája is. Süllyesztõ rend-
szerû mechanikák lesznek a házban, a

színpad például 21. századi világítási,
hangosítási rendszert kap. A nézõtéren
kényelmesebb, nagyobb székek lesz-
nek. A mozi síkpadozatú, multifunkci-
onális teremmé válik, mely különbözõ
rendezvények terévé alakítható, elekt-
ronikusan mozgatható – kihúzható/be-
tolható – székpáhollyal: középen süly-
lyeszthetõ, színpadszerû részegységgel.
Ott, egy emelet mélyen vésik majd ki a
házat, melyben öltözõk, ruhatárak lesz-

nek, ami problémás munka az esõzéses
idõszakban – tette hozzá az intézmény-
vezetõ. Az épület két oldalán lift lesz, a
Szent István téren pedig szökõkutas
térrendezés indul. Az üvegterem fölöt-
ti részen kistermek kapnak helyet,
mely bõvítés a kóruspróbák termeit,
nagyrendezvényeknél a konferencia-
termeket adhatja. A pályázat egyébként
a város sikeres (1,7 milliárd forintos)
uniós pályázata.  

– December elsején kaptuk meg az
utasítást, hogy tervezzük meg a kiköl-
tözést. Tizedike körül kezdtünk el pa-
kolni, a két ünnep közt mindennap
dolgoztunk és most is: a tûzoltóság
rengeteget segít, autókat, embereket
ad – tájékoztatott Matókné Kapási Jú-
lia. December 30-ig közmunkások is
részt vettek a munkában, a civilek pe-
dig a saját önkéntes rendszerüket
mozgósították, de jöttek a bartinások
is. Nagyon sokan segítettek, például
vízvezeték-szerelõk, cégek a festés-
ben az ideiglenes helyszínen. A visz-
szaköltözés 2011 októberére/ novem-
berére várható – tette hozzá az igazga-
tónõ.   Gyimóthy Levente

Költözik az átalakítás elõtt álló „Babits”
Ideiglenesen a fõiskola „E” épületében mûködik a mûvelõdési ház

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mészöly Miklós Egyesü-
let tisztelettel meghívja önt és hozzátar-
tozóit január 19-én (szerdán) a Mészöly
Miklós-emléknap rendezvényeire. 

PROGRAM:
9.00 Regisztráció. Helyszín: Garay Já-
nos Gimnázium díszterme 
10.00 Köszöntõk
HORVÁTH ISTVÁN, polgármester
HEILMANN JÓZSEFNÉ, a Garay János
Gimnázium igazgatója
DR. N. HORVÁTH BÉLA, a Pécsi Tudo-
mányegyetem IGYFK fõigazgatója 
10.15 Bevezetõ gondolatok a visszaté-
rés címû film elé (Elek Judit).
10.20 A Visszatérés címû film premi-
er elõtti vetítése.
12.15 A Mészöly Miklós-emlékplakett
átadása. Átadja: Horváth István polgár-
mester. 

A Mészöly Miklós-
díj átadása. Átadja:
Szörényi László iro-
dalomtörténész, a
Mészöly Miklós
Egyesület elnöke, az
MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének
igazgatója. 
Az ünnepségen köz-
remûködnek a Mészöly Miklós vers- és
prózamondó verseny díjazottjai,
valamint Környei Attila (gitár). Mode-
rátor: Pócs Margit.
13.45 Mészöly Miklós emléktáblájának
megkoszorúzása a költõ szülõházánál.
(Bezerédj u. 2.) Közremûködik: Gacsá-
lyi József költõ. 
15.30 Beszélgetõ, emlékezõ délután az
Irodalom Háza Mészöly Miklós Emlék-
házban (Babits u. 15.) 
Beszélgetés Elek Judit filmrendezõvel.

Vezeti: Baranyai László író-újságíró 
(Mészöly Miklós Egyesület) 
Beszélgetés a díjazottakkal. Vezetik:
Szörényi László és Jankovics József, az
MTA Irodalomtudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese, a Mészöly Miklós
Egyesület alelnöke,valamint Reményi
József Tamás kritikus, a Palatinus Ki-
adó fõszerkesztõje. 
Tombola Mészöly Miklós és Polcz
Alaine mûveibõl. 
A Mészöly Miklós-emléknap elõren-
dezvénye: január 18-án 10.00 órától a 
a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Karán
(Szekszárd, Rákóczi u. 1.). 
Mészöly Miklós író, drámaíró születésé-
nek 90. évfordulójára vers- és próza-
mondó verseny 14–25 éves Tolna me-
gyei fiatalok számára.
EREDMÉNYHIRDETÉS: január 18-án 16
órakor. 
Az emléknap rendezvényei ingyenesek.

Meghívó: Mészöly Miklós-emléknap Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Nyugdíjas-alapszervezete rendezésé-
ben folytatódik az egészségügyi elõ-
adás-sorozat. Január 13-án (csütörtök)
13 órakor, a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt
Baloghné Fancsik Anna természet-
gyógyász az akupresszurás pontokról
és az önmasszázs gyakorlásáról, továb-
bá a szép, egészséges bõr idõskori
megõrzésérõl tart elõadást. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 18. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. emelet 
36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
Január 25. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
lóiskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 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: 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.

Székelyek

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének következõ összejövete-
le 2011. január 17-én, 17 órakor lesz
Szekszárdon a Tartsay V. u. 4. sz. alatt az
Elektrolit Kft. elõadótermében. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk!

Cukorbetegek figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ összejövete-
le 2011. január 25-én 13.30. órai kezdet-
tel lesz Szekszárdon, a kórház Lila épü-
letében. Fehér Tibor elõadásának cí-
me: Mágnesterápia és biorezonancia a
cukorbetegség kezelésére, Horváth Ti-
bor pedig bio-élelmiszereket mutat be,
melyek hatással vannak a cukorbeteg-
ségre. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a szervezõk.

APRÓ

SZEKSZÁRDON a Dr. Hirling Á. u. 9.
sz. alatt 18 m2-es garázs hosszú távra
kiadó. Érd.: 74/510-422.

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.

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.

Széles sávon 
fut a tudás

Asztali számítógépeket, netbookokat,
szervergépeket, központi adattárolót,
külsõ szervergépeket, külsõ vincseszte-
reket vásárolt többek között az intéz-
mény abból a pénzbõl, amit a TIOP
„Tudásdepó-Expressz” – Informatikai fej-
lesztés az Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban címû pályázaton nyert a Széchenyi
utcai bibliotéka. A közel 12 millió forint-
ból kiépítették az intranet-összekötte-
tést a megyei könyvtár, a gyermekkönyv-
tár, a levéltár és megyei múzeum között,
wifi-hálózat létesült, és állományvédelmi
kaput is beüzemeltek. A fejlesztéssel
megteremtették egy TÁMOP-pályázat
feltételeit, amelynek keretében 100 mil-
lió forintos szoftverfejlesztést valósíthat
meg egy nyolctagú konzorcium.

Ha egyedül is, de nem magányosan!
Ha szerényen is, ha csekély nyugdíj-
ból is, de nem ajándék nélkül! Ellen-
kezõleg: társak között, vidáman és
mégis meghitten, szívet-lelket melen-
getõ programok közepette telt a ka-
rácsony egyik elõestéje annak a
mintegy 50 idõs embernek, akik el-
fogadták az egyházközségi Caritas
meghívását, és részt vettek a belváro-
si plébánia közösségi házában ren-
dezett adventi ünnepségen. A kö-
szöntõt ezúttal Ravasz Csaba atya
tartotta, aki az ünnep belsõ értékei-
nek jelentõségét emelte ki. A Garay-
gimnázium énekkara karácsonyi dal-
lamokkal idézte a résztvevõk közé a
Csendes éj hangulatát, a katolikus is-

kola diákjai pedig betlehemest adtak
elõ. Nagy Móni elõadásában az Ave
Maria szólalt meg.

A Caritas fáradságot nem ismerõ
önkéntesei minden évben sok-sok
résztvevõt várnak erre a már ha-
gyományos szeretetvendégségre,
az ünnepi mûsorra. Többet, mint
ahányan végül úgy érzik, hogy ne-
kik is szól a templomban közzétett
meghívás. Idén is úgy mondták a
szervezõk: kár, hogy nem voltunk
többen. De aki ott volt, az a mûsor,
a kellemes vacsora, a kis ajándék-
csomag mellett közösségi élmény-
nyel is gyarapodva köszönte meg
az aktivistáknak, a  fellépõknek a
szép estét.

Szeretetvendégségben 
a Csendes éj elõestéjén

Bartina-teljesítménytúra
2011-ben 12. alkalommal
szervezi meg az Ifjúsági
Unió Szekszárd a hagyo-
mányos Bartina-teljesít-
ménytúrát. Céljuk a koráb-

bi évekhez hasonlóan,
megtörni a hosszú téli ott-
honülést, és kicsalogatni a
túrázókat a gyönyörû Szek-
szárdi-dombságba.

Idõpont: 2011. január 15. (szombat)
Nevezés és rajt: Baka István Általános Iskola (Szekszárd,
Béri B. Á. u. 89.)
Idõpont: Maraton 6.00–6.30 óra között

Bartina 30 és 15: 6.30–9.30 óra között

További információk: www.ifu.hu és a www.szekszard.hu oldalon.
Telefon: 74/512-073 (IFU-iroda).
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