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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
A KUKORICÁNAK IS 
NAGY KÁRT OKOZOTT A
MAGYAR MONSZUN

„MÁSFÉL MILLIÓ NÉGYZETMÉTERNYI
ÁSATÁS FELMÉRÉSE 
VAN MÖGÖTTÜNK”6. OLDAL 9. OLDAL

Az önkormányzati tulajdonú Szekszár-
di Víz- és Csatornamû Kft. beruházásá-
ban indult meg 2010 õszén a Családba-
rát Strand- és Élményfürdõ építése a
Sport utcában. A közel 1 milliárd Ft ér-
tékû projekt közbeszerzési eljárásának
nyertese, az Aqua Plus Kft. a munkát ta-
valy meg is kezdte.

– Az önkormányzat elvárása a kivi-
telezõvel szemben – miként a többi
városi nagyberuházás kapcsán is –,
hogy minél több helyi vállalkozás ve-
hessen részt az építésben – mondta

Horváth István polgármester azon a
tájékoztatón, amelyet a fõvállalkozó
munkatársai, Fülöp László mûszaki
igazgató és Tóth Szabolcs vezetõ ter-
vezõ tartottak a városházán pénte-
ken közel negyven vállalkozás képvi-
selõje elõtt.

Fülöp Lászlótól megtudtuk, a szél-
sõséges idõjárás és a magas talajvíz ne-
hezítette ugyan a munkát, ennek elle-
nére próbálják tartani a június 30-ai át-
adási határidõt. A földmunkák zömét
már elvégezték, fagyban is betonoz-

tak, így sorra „nõnek ki” a földbõl a
medencék.

A fórumot követõ sajtótájékozta-
tón Horváth István elmondta: a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács hétfõi ülésén a testület úgy dön-
tött, a szekszárdi fürdõépítés bekerül
a régió 2011–13-as akciótervének ki-
emelt projektjei közé. Az 1 milliárd
forintos támogatási összegbõl – ön-
kormányzati önerõvel kiegészítve – a
fürdõ fejlesztésének újabb üteme kez-
dõdhet majd meg. F. L.

A fürdõépítésre is várják a helyi vállalkozásokat

A Garay János Gimnázium dísz-
terme adott otthont a Mészöly
Miklós-emléknap szerda délelőtti
rendezvényeinek. A megemléke-
zésen túl szó esett a hagyaték
ápolásáról és újszerű ötletekről,
valamint premier előtt látható
volt Elek Judit új filmje.

A szép számban megjelent közönséget
a városvezetés nevében dr. Haag Éva kö-
szöntötte. Az alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy mára, ha azt mondjuk: Szek-
szárd, egyre élesebben rajzolódik ki Mé-
szöly Miklós képe is Babits Mihályé,

Garay Jánosé és Baka Istváné mellett.
Hangsúlyozta az író felesége, Polcz
Alaine szerepét abban, hogy a hagyaték
Szekszárdra kerülhetett, valamint meg-
említette, hogy Mészöly Porkoláb-völgyi
tanyájának felújítása folyamatban van.

Heilmann Józsefné, a gimnázium
igazgatója leszögezte, hogy az alma
mater mindig is fontosnak érezte a
szûkebb-tágabb környezet megismer-
tetését a diákokkal – ez természete-
sen a városunkba mindig visszatalált
Mészölyre is vonatkozik, aki hagyo-
mányosan érettségi tételként is meg-
jelenik az iskola falai között.

Prof. dr. N. Horváth Béla köszöntõjé-
ben az irodalmi élet kialakulásához
szükséges kritikus író- és olvasótöme-
get hiányolta a közéletbõl. A fõiskolai
kar fõigazgatója szeretné az irodalom
házát élõbbnek látni: olyan kultuszhely-
nek, ahol irodalmárok és irodalomtu-
dósok dolgozhatnak, akár egy irodalmi
kávézó közvetlen közelében. Ahhoz,
hogy Szekszárd irodalmi kultuszhely le-
gyen, mindenképpen meg kell célozni
a fiatal nemzedékeket is, és alapvetõ fel-
tétel, hogy akarjunk Mészöly-kultuszt –
hangsúlyozta dr. N. Horváth Béla. K. P.

Folytatás a 3. oldalon.

„Akarjunk
Mészöly-
kultuszt”

A kilencven éve született, tíz éve elhunyt szekszárdi íróra emlékeztek
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Kalányos Jánost (Lungo Drom)
Sárközi János József (Lungo
Drom) váltja a Tolna Megyei
Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat élén. 

A testület alakuló ülésén elsõként a
területi választási bizottság elnöke,
Dr. Fusz György ismertette a január
elején lezajlott kisebbségi választás
eredményeit: a Lungo Drom 5 kép-
viselõje ül a megyei cigány kisebb-
ségi önkormányzatban, míg a Ma-
gyarországi Cigányok Országos Fó-
ruma (MCF) 2 mandátumot szer-

zett. A képvise-
lõk némi tempe-
ramentumos vi-
ta után két el-
nökjelöltet állí-
tottak: Kalányos
Jánosra és Sárkö-
zi János Józsefre
titkos szavazá-
son adhatták le
voksukat, ame-
lyek mindegyike érvényes volt: a tes-
tület korábbi elnöke, Kalányos Já-
nos 3 voksot kapott, Sárközi János
József pedig 4-et. A megválasztott

elnök közölte, változásokat akar a
jövõben. Széthúzás nélkül, minden-
kinek egységesen a cigányság érde-
keiért kell tevékenykednie. Minde-
nek elõtt egy közös célra, az általuk
képviseltek felzárkóztatására helye-
zik a hangsúlyt, ebben a munkában
Sárközi János József a Lungo Drom
és az MCF képviselõire is számít. Az
alakuló ülésen az alelnököt nem si-
került megválasztani, mert a két je-
lölt 3-3 szavazatot kapott, ugyanis
egy szavazat érvénytelen volt. Az al-
elnököt a következõ tanácskozáson
választják meg. W. J.

Sokkoló diszkó
Nézem az égõ gyertyák felett guggoló fiatalokat
és összeugrik a gyomrom. Akár az enyémek is
lehetnének ezek a gyerekek. Mint az a három
társuk is, akiket gyászolnak. Akiket szüleik hiá-
ba várnak otthon. Táncolni mentek, de nem
térnek haza soha többé. Belehaltak a buliba. 

Sokkoló képek adták hírül néhány napja:
egy felkapott fõvárosi szórakozóhelyen életét
vesztette három fiatal lány. Agyontaposták
õket. Az elsõ tudósítások még késelést emle-
gettek, késõbb ez a szó eltûnt a hírekbõl, és
már csak arról szólt a fáma, hogy valamilyen
ok miatt pánik tört ki, és a menekülõk árada-
ta sodorta el a szerencsétlen áldozatokat.
Egyikük 24 éves volt, a másik kettõ még nem
töltötte be a 18-at se. Döbbenten figyelem a
képsorokat a diszkó emeletére vezetõ lép-
csõn tolongó embertömegrõl, a falhoz szorí-
tott testekrõl, a rémülettõl eltorzult arcokról,
a fekete mûanyag zsákba csomagolt holttes-
tekrõl, a ruhatárban rekedt kabátjuk nélkül
utcán vacogó szerencsétlenekrõl. Hallgatom
a szülõket, a szemtanú kamaszokat, meg a
nyilatkozó illetékeseket és nem értem. Miért
történhet meg, hogy a sokszorosát engedik
be a szervezõk annak a létszámnak, amit egy
épület biztonságosan be tudna fogadni? Mi-
ért nem veszik észre idõben, hogy a bezúdu-
ló vendégsereg már mozdulni se tud, és állít-
ják le a beléptetést? Mit keresnek késõ este ti-
zenöt-tizenhat éves gyerekek nyilvános szóra-
kozóhelyeken? Miért van az, hogy – bár a tra-
gédiát ezúttal talán nem ez okozta – az eset-
rõl beszélgetve a kábítószert mindenki a par-
tik természetes velejárójaként emlegeti? Mi-
lyen liberális eszmék vezettek oda, hogy so-
kan úgy érzik, mindent szabad, hogy gyereke-
ink körül gátlástalan, pénzéhes drogdílerek
ólálkodhatnak, hogy erkölcsöt, felelõsségtu-
datot, tisztességet felülírhat a haszonszerzés.
Hogy a fiatalok egy része úgy beszél az ajzó-
szerekrõl, mint egy ártalmatlan kockacukor-
ról. Van-e gyerekük azoknak, akik olyan szóra-
kozóhelyeket mûködtetnek, mint a mostani
tragédiában érintett szervezõk, akiknek még
egy korábbi helyszínen tartott bulijait idõ-
sebb nyilatkozók „afféle földi pokolként”, „Bu-
dapest lefolyójaként” írták le. Saját hányásuk-
ban fetrengõ gyerekek tömegei, "„bekatizott”
(kábítószerezett) vagy tökrészeg fiúk (köztük
olyan, aki épp egy asztal tetején önkielégí-
tett), valamint egymás haját tépõ lányok, vere-
kedések, törött üvegek. Egy másik megszólaló
így fogalmazott: „Szétcsapták magukat, ahogy
azt egy 16 évesnek kell.” (!!!)

Valóban ez kell? 
Amint az interneten olvasható, az egri ön-

kormányzat még másfél évvel ezelõtt rende-
lettervezetet dolgozott ki a fiatalok drog- és al-
koholfogyasztásának visszaszorítása érdeké-
ben. A 14–16 év közötti tinédzsereknek csak
nagykorúak felügyeletével tette volna lehetõ-
vé, hogy 24 óra után szórakozóhelyen vagy
közterületen tartózkodjanak. A rendeletbõl
végül is az állampolgári jogok országgyûlési
biztosának vétója miatt nem lett semmi. Sza-
bó Máté szerint ugyanis az általa abszurdnak
nevezett szabályozás törvényi felhatalmazás
nélkül avatkozott volna be a gyermekek és
szülõk alapjogainak gyakorlásába…

Cser Ildikó

Vezetõcsere a Tolna Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnál

A Balassa János kórház közleménye: influenza
A Balassa János megyei kórház

értesíti a lakosságot, hogy
kórházhigiénés osztályuk a me-
gyei epidemiológus fõorvossal ér-
tékelte az országos és a megyei
influenza jelenlegi járványügyi
helyzetet. Véleményük szerint a
kórházban jelenleg még nem in-
dokolt az egész intézményre kiter-

jedõ vagy egyes osztályokra vo-
natkozó teljes látogatási tilalom.
Azonban javasolják, hogy a legna-
gyobb kockázatú betegeket ápoló
osztályokon, az újszülött- és gyer-
mekágyas osztályon a látogatók
csak ablakon keresztül tartsák a
kapcsolatot hozzátartozóikkal.
Kérik a tisztelt hozzátartozókat,

hogy fertõzésre utaló panaszok,
különösen légúti hurut és láz ese-
tén ne látogassák személyesen a
kórházban ápolt szeretteiket. Te-
kintettel arra, hogy a járványügyi
helyzet gyorsan változhat, beteglá-
togatás elõtt mindenképpen ér-
deklõdjenek az esetleges korláto-
zásokról.

Közérdekû hirdetmény
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. értesíti a lakossá-
got, hogy a szekszárdi alsóvárosi köztemetõben, a
szekszárdi újvárosi köztemetõben, a szekszárd-
szõlõhegyi köztemetõben, az 1984. év elõtt beteme-
tett sírok, az 1999. év elõtt megváltott urnahelyek, és
az 1949 elõtt megváltott sírboltok használati ideje
2009 évben lejárt. 

A temetési helyek újraváltására történõ felhívás a
145/1999 (X. 1.) kormányrendelet 19. § (3) bekezdé-
sének eleget téve 2009–2010 év során megtörtént,
így az újra nem váltott temetési helyek felszámolása
ez év során megkezdhetõ.

Tájékoztatás és információ: Panteon Kft. gond-
nokság, Szekszárd, Alkony u. 1. Telefon: 74/511-755.

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
egyfordulós versenytárgyalás keretében értékesítésre
meghirdeti az alábbi beépítetlen ingatlanokat: szek-
szárdi 5794/14 hrsz., 5794/15 hrsz., 5320/23 hrsz. és
a szekszárdi 1062 hrsz. 
Az értékesítési versenytárgyalás szabályait, valamint az
ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentá-
ció átvehetõ a polgármesteri hivatal II. emelet 56–57.
sz. irodáján, illetve letölthetõ a www.szekszard.hu in-
ternetes oldalról. A részvétel és az értékesítés egyéb
feltételeirõl a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és -Fejlesztési Igazgatóságán, a 74/504-159-es telefon-
számon, illetve a varga.andras@szekszard.hu e-mail cí-
men lehet érdeklõdni.

Visszhang 

Mûködik a Silver Bár a Gemenc Hotelben
Múlt heti számunkban Szálláske-
resõ – Hol aludjon a vendég
Szekszárdon? címû írásunkkal
kapcsolatban levéllel fordult
szerkesztõségünkhöz a Silver
Bár tulajdonosa, Eveli Ervin. Az
ügyvezetõ úgy véli, hogy a cikk-
ben leírtak kedvezõtlen hatással
lehetnek a cége által üzemelte-
tett vendéglátóegység forgalmá-
ra, ezért kérte, hogy informáci-
óinkat pontosítsuk.  

Cikkünkben ez állt: „…úgy tû-
nik, az éjszakai bár tartott ki legto-
vább, hónapokkal ezelõtt még
rendszeresek voltak a karaoke es-
tek, és a környékbeliek szerint
most szilveszterkor is kinyitott”.
Ehhez képest a cégvezetõ úr azt

írja: „A Silver Karaoke & Music
Bár már negyedik éve zavartala-
nul mûködik péntek és szombat
éjszakai nyitva tartással. A bár a le-
hetõ legszélesebb korosztálynak
nyújt szórakozási alternatívát
péntekenként karaoke, illetve
disco, szombatonként pedig a
nagy sikernek örvendõ retro
disco programokkal. A bár hivata-
los weboldala: 
(www.szekszardportal.hu /silver).”

A kérésnek eleget teszünk, az
információt pontosítjuk. Azon-
ban megjegyezzük, hogy a szóra-
kozóhely megléte sajnos nem
oldja meg a szállásgondokat,
amelyekrõl cikkünk valójában
szólt. A szerk.

Pontosítás
Múlt heti számunkban pontatlanul je-
lent meg a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal vezetõjének neve. A kormánymegbí-
zott neve doktori titulus nélkül: Tóth
Ferenc. Az elírásért elnézést kérünk.

Klímacsúcs

Kõvári László, az önkormányzat gaz-
dasági bizottságának elnöke vezeté-
sével a Szekszárdi Klímakör több tag-
ja is részt vett a Zöld Klub január 19-
én Szentendrén megrendezett III. Ma-
gyarországi Klímacsúcs rendezvé-
nyén. A konferencián több elõadó is
kiemelte, hogy a szélsõséges idõjárás-
hoz való alkalmazkodás, az ilyen ere-
detû károk megelõzése már régóta
nem a zöldek mániája, hanem a lakos-
ság és a vállakozások mindennapi éle-
tét befolyásoló kihívás.
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Szavalóverseny, díjátadás, filmvetítés 
a Mészöly-emléknapon

Mészöly Miklós 90. születésnap-
jának alkalmából előrendez-
vénnyel, vers- és prózamondó ver-
sennyel bővült a szekszárdi szüle-
tésű író, költő, drámaíró tisztele-
tére évről évre megrendezett em-
léknap. Az ünnepet megelőző na-
pon, január 18-án a főiskola 
új előadótermében tartott ese-
ményt szerény érdeklődés kísér-
te, ugyanakkor különösen magas
színvonal jellemezte.

A zsûri egyik tagja, Németh Judit, elõ-
adómûvész, könyvtáros szerint nem
meglepõ, hogy a versenyre hívott 14--25
éves Tolna megyei fiatalok közül mind-
össze 15-en vállalkoztak egy-egy komoly
elmélyedést igénylõ Mészöly-vers vagy
prózai mû elõadására legfeljebb 10
percben. Ugyanis értelmezni kellett a
nehéz mészölyi mondatokat. Az alapos
felkészültséget mutatja, hogy értelme-
zési probléma nem fordult elõ, a szö-
vegtudás hibátlan volt, beszédtechnikai
problémák is alig jelentkeztek. Ilyen ma-
gas színvonalú versenyt eddig még nem
tapasztaltam, kitûnõ volt – összegezte
értékelését Németh Judit.

Az öttagú zsûrit elvarázsolta egy Mé-
szöly-négysoros kiemelkedõ elõadása
Mauthner Lucától, az I. Béla gimnázi-
um tanulójától. Mégsem lett volna tisz-
tességes, ha õ kapja az elsõ díjat olya-
nokkal szemben, akik hosszú, nehéz
szövegeket tanultak meg. Így õ a zsûri
elnökének különdíját kapta. Az elsõ dí-
jat Szabó Zoltánnak, a bonyhádi Petõfi
Sándor Evangélikus Gimnázium diákjá-
nak ítélték oda, aki nagyszerû érzelem-
ábrázolásra képes. Iskolatársa, a máso-
dik helyezett Táibl Eszter finom érzé-
kenységgel jelenítette meg Kökény kis-
asszony meséjét. A harmadik helyezett
Mikó Zsuzsanna, az I. Béla gimnázium
diákja a Rakparti Jézus címû verset ad-
ta elõ. Kerner Bálint a könyvtár külön-
díját kapta A bánatos medve meséjével,
Kerekes Dorina pedig a múzeumét a
Tréfás mesével. Mindketten a Garay-
gimnázium diákjai. A Babits Kiadó kü-
löndíját Kató Hajnalka bonyhádi gim-
nazista vehette át a Hét torony kedven-
cének magas szintû elõadásáért. A díja-
kat a zsûri elnöke, Baranyai László író-
újságíró (Mészöly Miklós-egyesület) ad-
ta át.  A zsûri további tagjai: Csillagné
Szánthó Polixéna, a szekszárdi önkor-
mányzat humánbizottságának elnöke,
Frank Ildikó, a német színház igazgató-
ja és Tancz Tünde, a PTE IGYFK fõisko-
lai adjunktusa. 

Prózaíróként kapta a díjat
a költõ-drámaíró

Zalán Tibor (Szolnok, 1954) író, költõ,
drámaíró, meseíró, a Békés Megyei Jó-
kai Színház dramaturgja kapta a Mé-

szöly Miklós-díjat elsõsorban Göncöl-
szekér címû kisprózakötetéért. A fõ-
városban élõ író a hetedik, aki ebben,
az évente, a Mészöly Miklós-emlékna-
pon, január 19-én átadott rangos elis-
merésben részesült. A Mészöly Miklós-
emlékplakettet dr. N. Horváth Béla, iro-
dalomtörténész, a PTE IGYFK fõigaz-
gatója kapta a mészölyi életmû ápolá-
sáért.

A Garay-gimnázium dísztermében
tartott díjátadót Környei Attila gitár-
játéka, Augustin Barrios La Catedral-
jának I. tétele nyitotta, és tette emel-
kedetté ezt az ünnepélyes alkalmat.
Még szebbé pedig az elõzõ napi vers-
és prózamondó verseny díjazottjai
varázsolták. Elsõként Mikó Zsuzsan-
na, az I. Béla gimnázium diákja, aki a
Rakparti Jézus címû verset adta elõ.
Mielõtt Haag Éva, alpolgármester át-
adta a Mészöly Miklós-emlékplaket-
tet, Gacsályi József méltatta N. Hor-
váth Béla tevékenységét Mészöly élet-
mûvének népszerûsítéséért. A díja-
zott hangsúlyozta, hogy nem Mé-
szöly-kutató, de fontosnak tartja,
hogy felhívja a figyelmet a szekszárdi

születésû író korszakalkotó életmûvé-
re. Jó barátságot ápolt a Kossuth-díjas
íróval, akinek a jófajta szekszárdi bor
volt a mindene. Bár egészségi állapo-
ta miatt nem ihatta, mégis azt kért tõ-
le, ha ment hozzá látogatóba. Jó kap-
csolatuk Szekszárd számára is gyü-
mölcsözõ volt, hiszen ketten együtt
nem egyszer Szekszárdra hozták a
magyar irodalmi élet színe-javát. Ez
után újabb gitárszóló következett,
majd Kökény kisasszony szép mesé-
jét adta elõ Táibl Eszter, a vers- és pró-
zamondó verseny második helyezett-
je, a bonyhádi Petõfi Sándor Evangé-
likus Gimnázium diákja.

A Mészöly Miklós-díjat Szörényi
László, a Mészöly Miklós-egyesület el-
nöke adta át. Elmondta, hogy Zalán
Tibor az országhatáron is átnyúló
szerteágazó munkássága, amely során

még bábszínházi dramaturgként is
dolgozott, kevés lett volna a díj odaíté-
léséhez, ha nem jelent volna meg
2010-ben a Göncölszekér kispróza-
kötet, amelyben sikerült Zalánnak a
bennünk lévõ gyermekit kicsalogatni.
Az elsõsorban költõként és drámaíró-
ként számon tartott díjazottat megha-
totta, hogy elismerték prózaíróként.
Elmondta, hogy ezek a kisprózák
több heti-, illetve napilap felkérésé-
nek köszönhetõen eredetileg tárcá-
nak készültek. 

Ezután Mészöly igencsak fajsúlyos
meséjét, a Farsangot hallhattuk a vers-
és prózamondó verseny gyõztese,
Szabó Zoltán kiváló elõadásában. A
programot a szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola kórusának csengõ
hangú éneke zárta, egyházi és népi
énekek szólaltak meg Naszlady Judit
vezényletével.

Ezután Mészöly Miklós szülõházá-
nál, a Bezerédj utca 2. számú háznál
gyûlt össze az ünneplõ tömeg, hogy
a 90. születésnap alkalmából meg-
koszorúzzák az épület falán elhelye-
zett emléktáblát. Gacsályi József
költõ, nyugalmazott könyvtáros egy
prózarészlettel emlékezett a Kos-
suth-díjas íróra, amelyben õ az író
feladatáról vall. 

Délután Elek Judit, Kossuth-díjas
filmrendezõ legújabb filmjét láthat-
tuk – premier elõtti vetítésen. A
Visszatérés-Retrace címû mozi, amely
Mészöly Miklós Szárnyas lovak címû
novellája és Marguerite Duras Nyá-
ron, este fél tizenegykor címû kisre-
génye nyomán készült, nem is találha-
tott volna értõbb közönségre a Mé-
szöly-emléknap látogatóinál. A Vissza-
térés fõszereplõje, Katherine, az erdé-
lyi magyar származási zsidó nõ kis-
lányként egyedül élte túl családjából a
holokausztot. Svédországban él, és
1980-ban hazalátogat családjával Er-
délybe, a háború óta elõször, hogy
megtalálja múltját, és ezáltal önmagát,

legyõzze bûntudatát, amiért õ az
egyedüli túlélõ. Romániában beleüt-
közik a Ceausescu-diktatúrába és sze-
relmi bonyodalmakba. Az az igazi re-
veláció, hogy amikor megkérdezik:
maga magyar?, s azonnal elõjön az ad-
dig mélyben rejtõzõ anyanyelve. Tud-
ja, hogy Erdélyben veszélyben van, de
mégis ez a szülõföldje, ahol sorban
bukkannak elõ a boldogságmorzsák,
és felötlenek az egykori borzalmak is.
Elek Judit elmondta, hogy a diktatúra
vezetõi féltek. Tudták, hogy az író, a
mûvész hatalom, hatása van. Hagyták
õket dolgozni, de kellett egy titkos, kö-
zös nyelv a közönséggel, akiknek fon-
tos volt, amit a filmek elmondtak. 

– Hûtlen alkat vagyok, és bennem
sokféle dolog megfér – mondta az idei
Mészöly-díjazott, Zalán Tibor egykori
szegedi professzora, Szörényi László
kérdésére, aki azt firtatta, neoavant-
gardistaként miért nem követte hûen
a nagy elõdök, mondjuk Kassák mód-
szerét. – Amikor népies szürre-
alistakét indult a pályám, akkor már
elkezdtem egy avantgárd korszakot.
Az elsõ kötetemre kaptam két díjat,
kiaknázhattam volna, életem végéig
írhattam volna abban a stílusban, de
én már avandgárd verseket írtam.
Amikor az avantgárdok felfedeztek, és
valamiféle vezért láttak bennem itt-
hon, akkor én már elkezdtem a
neoavantgárd ciklusomat írni. Ben-
nem sok minden összefér egyszerre.
Ilia Mihály mondta egyszer a pályám
kezdetén, hogy az igazán jó író min-
dig egyféleképpen ír. Akkor rájöttem,
hogy én soha nem leszek igazán jó
író, mert mindig azt írom, ami eszem-
be jut. Engem nem érdekel, hogy mit
várnak el tõlem, mindig azzal foglal-
kozom, amivel szeretnék. 

Kovács Etelka

Zalán Tibor

Dr. N. Horváth Béla

Dr. Haag Éva koszorúz az író
szülõházánál
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Segítség a kistermelõknek
Nemcsak a piacon árulhatnak, éttermeknek is szállíthatnak

Jól jártak a kistermelők a közel-
múltban elfogadott rendelettel,
így saját termékeiket értékesít-
hetik nemcsak a piacokon, de
akár közvetlenül egy étterem-
nek, feldolgozónak is. A megyé-
ben eddig száznegyven fölötti
engedélyt adtak ki. 

Nagyernyei Attila méhész, aki a megyei
méhészszövetség elnöke is egyben, az
elsõk között élt a múlt év júniusától ér-
vényes lehetõséggel. 

– Kiváltottam a minimum-üzemi
engedélyt, melyet a megyei állat-egész-
ségügyi és élelmiszer ellenõrzési igaz-
gatóságon kellett kérvényezni. Ez egy
évre szól, de évenként meghosszabbít-
ható. A feltétel az volt, hogy a méz for-
galmazásának elõkészítéséhez otthon
legyen egy olyan steril környezet, ahol
a higiéniai elõírásokat be tudom
tartani – mondta a méhész. 

Tolna megyében egyébként több
kistermelõnek – nemcsak méhész-
nek, de tejtermelõnek, sertéstartó-
nak, füstölt árut, savanyúságot értéke-

sítõ õstermelõnek, zöldség-gyümölcs
termelõnek – is van ilyen engedélye. 

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium szándékai szerint a

kistermelõi rendelet révén javul a he-
lyi élelmiszerek piacra jutási esélye,
fellendülhet a vidéki gazdálkodás, és
csökkenhet a munkanélküliség. 

Nagyernyei Attila 28 éve méhészke-
dik, kezdetben 13 méhcsaláddal kezd-
te, ezt 320-ig fejlesztette fel. Ez volt a
csúcs, jelenleg 115 kaptára van. Évrõl
évre változhat a mennyiség, ez min-
dig a szaporulattól függ. Visszatekint-
ve az elmúlt évekre, ebbõl három volt
olyan, melyre nem szívesen emlék-
szik vissza, egyik a  2010-es év volt. 

Nagyernyei Attila egyébként a
munkájában is bátran alapozhat a csa-
ládjára, a felesége nélkül gyakorlatilag
nem indul el méhészkedni. 

– A kaptárba nem nyúl be, de
ezen kívül mindenben segít. A két
fiamra is számíthatok, egyikük 21, a
kisebb pedig 16 éves. Mondhatnám
azt is, hogy a családunknak együtt
dobban a méhekkel a szíve. A ház-
körüli munkát, a pihenést, az utazá-
sainkat mind hozzájuk igazítjuk.
Nagyon sikeres a mézfutárszolgála-
tunk, a vásárlók telefonon megren-
delik a mézet, és mi házhoz szállít-
juk. Megbecsüljük a szorgos, kis ro-
varokat, hiszen belõlük élünk –
mondta Nagyernyei Attila. 

M. I.

Nagyernyei Attila családjában mindenki méhészkedik
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Dúzsi Tamás, az a szűkebben vett
szekszárdi elithez tartozó borász,
aki természetesen fontosnak tar-
totta, hogy a „nagy franciáknál”,
ha lehet, minél többször megmé-
resse magát. S ő nemcsak
Bordeux-ba vagy Párizsba küldte
el a nagy évjáratok nedűit, hanem
Cannes-ba már szinte törzsver-
senyzőként rendszeresen. Aztán a
Rohne-vidéki versenyekre is
benevezett, sőt! Nem ragadt le a
borászat Mekkájánál, hanem át-
rándult Svájcba, Spanyolországba,
sőt a legnagyobb német versenyen
is többször képviseltette magát. 

– Én úgy gondolom, hogy a hagyo-
mányos bordeux-i versenyen, a
Challengen, ha a borász elküld egy
nagyszerû évjárat nagytestû, taninos,
harmonikus ízvilágú borát, ott min-
den ilyen bor elõbb-utóbb megkapja

az aranyérmet. Rengeteg a bor, vagy
ötezer minta érkezik, ezáltal egy kissé
felhígult a zsûri is a maga vagy száz
tagjával. No, ezt nem magamtól talál-
tam ki, hanem külföldi kollégákkal be-
szélgetve is utána érdeklõdtem.
Bordeux-val kapcsolatosan azt taná-
csolták, hogy ne a Challengre jelent-
kezzünk, hanem a Citadellas elneve-
zésûre, mert az szerintük erõsebb, ní-
vósabb. Valószínûleg így lehet, mert
emlékezetem szerint egyedül a Takler
Feriék tudtak eddig a mi borvidé-
künkrõl aranyérmet szerezni ott. Ne-
kem több alkalommal is ezüstérem-
ben volt részem.

A fajtaspecifikus, komoly
versenyek érdeklik igazán

– De ami a nemzetközi borverse-
nyeken való részvételemet illeti, en-
gem a populárisabbá váló megmére-
tések helyett jobban érdekeltek és ér-
dekelnek az egy-egy fajtára szakoso-

dott rendezvények. Ahol például csak
a francia fajtaként ismert, de nálunk
is honos „siraz-ok”, a pinot noir-ok, a
rosék jelennek meg. Itt a zsûri is ko-
molyabb, jóval kevesebb a minta, ke-
vesebb arany-, illetve ezüst- és bronz-
érmet adnak ki. Így ezeket nehezebb,
jobban értékmérõ versenynek tar-
tom. Ezért a „csak” ezüst számomra
sokszor értékesebb, mint a másutt
szerezhetõ arany. Persze az arany a
bordeux-inál is erõsebbnek tartott
Párizsban egy roséval azért csak ösz-
szejött a több ezüstérem mellett, de
ezek az eredmények idehaza nem is-
mertek. Nem kaptak akkora publici-
tást, mint más borászok máshol szer-
zett aranyérmes borai – jegyezte meg
némiképpen panaszosan Dúzsi Ta-
más, aki még hozzátette: – A 2005-ös
nem éppen jó évjáratból is küldtem
mintát az ágazatban szintén megha-
tározó Spanyolország egyik kiemelt
versenyére, s az itt elért bronzot

többre tartom a másutt könnyen be-
gyûjthetõ akár két aranynál is!

– Fontosnak tartom megemlíteni a
svájci pinot noir világversenyen való
megjelenésemet, ahol ez a fajta a ma-
ga különbözõ árnyalataival szinte tob-
zódik. Ott mindössze három aranyér-
met osztottak ki, és csak tizenkét szá-
zaddal elmaradva ettõl lettem ezüst-
érmes, ami miatt megint nem lehet-
tem csalódott.

Könnyed stílusú, 
egyedi csúcsborok 

Dúzsi Tamást nem véletlenül ne-
vezte ki a hazai szaksajtó a rosé kirá-
lyának. Köztudott róla, hogy nagy el-
kötelezettje ennek a világszerte rop-
pant népszerû, a nõk borfogyasztását
növelõ könnyû, üde, gyümölcsös faj-
tának. Minden fajtából mindenkor ké-
szít ilyet, és valamit nagyon tudhat a
szakmához egész fiatal kora óta nagy-
nagy tudományossággal közelítõ ker-

tészmérnök. Az ínyencek, no és a zsû-
rik is a Dúzsi-rosék kóstolásakor meg-
érzik a gyümölcsösségnek azt az egye-
diségét, s így különlegességét, amivel
a nemzetközi átlagból is mindig kitû-
nik a szekszárdi borász. Mivel Cannes-
ból dupla-tripla aranyakkal tér haza
már évek óta, a legutóbbi siraz-roséja
eme fajta francia fellegvárában
Rohne-völgyi versenyen megint
aranyérmes lett. Ott, ahol 5 százalék-
ban maximálják a kiosztható érme-
ket, ez már kárpótolja azért, hogy itt-
hon nem kap kellõ publicitást ez a
francia földön elért, hosszabb ideje
tartó sikersorozata.

– Az én könnyed stílusomban tény-
leg nem könnyû ebbõl a fajtából, egy
olyan remek évjáratból, mint a 2009-
es, egy 14-es alkoholfokú bort csinál-
ni, de bejött! Aranyat kapott a legna-
gyobb hazai versenyen, a Vinagorán,
de a világ legnagyobb rosemegmére-
tésén, Cannesben is a legjobbak közé
sorolták.

– Van valami titka, amit szeminári-
umokon nem mond el, de méginkább
nem mutat be?

– Adok tanácsot én mindenkinek,
de van olyan mesterségbeli fogás, ami
az én módszerem, kísérletem, amirõl
nem beszélek szakmai berkekben.

– A látszat az, hogy sima vörösbo-
rokkal elért nemzetközi sikerek nem
lennének fontosak önnek?

– Ez csak a látszak, az elmúlt
években világ- és tájfajta boraim-
mal 15 különbözõ érmet hoztam el.
Ezt azért fontos megjegyezni, mert
rose-sikerek miatt egyesek amolyan
szakbarbárnak kezdenek elköny-
velni. Többféle cuvée-vel, cabernet
válogatásokkal, az mi tájjelegû bo-
rainkkal folyamatosan jelen vagyok
a piacon.

– Ott volt Magyar Borakadémia öt
jelöltje között a szintén szekszárdi
Vida Péterrel az év borásza címre.
Elõbb-utóbb ez is összejöhet.

– Csak türelem, Légli Ottó,
balatonboglári borászt már hétszer
jelölték és most futott be. Úgy ér-
zem, hogy most a fehérborosok mel-
lett volt lobbi, de az sem volt szeren-
csés, hogy Szekszárdról kettõnket is
jelöltek. B. Gy.
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Újabb átütõ szekszárdi sikerek a borászat Mekkájában II.
Dúzsi roséjára már Cannes-ban is csettintenek

Borkultúra-pályázat kistermelõknek
A kormány 2011-ben pályázatot hir-

det a magyar borkultúra, borászatok,

borok népszerűsítése érdekében. Az

intézkedés legfőbb célja, hogy orvo-

solja a hazai súlyos munkanélkülisé-

get, bővítse a foglalkoztatást. A Vidék-

fejlesztési Minisztérium összesen

100 millió forintos támogatására pá-

lyázni 30 százalék önrész megléte

mellett lehet helyi, regionális és or-

szágos rendezvényeken való megjele-

nés, valamint publikáció, kiadványké-

szítés költségeire. A pályázaton a ha-

zai mikro-, kis- és középvállalkozások

vehetnek részt. A termelő támogatást

kérhet például helyszín-, stand-, sátor-,

faházbérletre, építésére, dekorálásá-

ra és bontására; a termékek kóstolta-

tására, árusítására szánt minták szál-

lítására; a rendezvények személyi és

technikai feltételeinek biztosítására

(például víz- és áramköltségek); a ren-

dezvény propagálására. Nem támo-

gatja a pályázat a szervezet telephe-

lyével, irodájával kapcsolatos üzemel-

tetési költségeket, kulturális progra-

mokat, művészek fellépési díját vagy

borversenyek szervezését és lebonyo-

lítását.

A pályázatokat legkésőbb 2011. má-

jus 31-ig lehet benyújtani postai úton.

A pályázatokban szereplő programo-

kat legkésőbb 2011. október 30-ig

kell megrendezni. További részletek

az Agrármarketing-centrum honlap-

ján (www.amc.hu) olvashatók.

Schmidt Gyõzõvel, a bonyhádi Danubia Bt. vezetõjével 
egy németországi bemutatón

Dúzsi Tamás
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A kukoricának is nagy kárt okozott a magyar monszun
A 2010-es év sajnos a negatív re-
kordok éve a mezőgazdaságban.
Elég, ha csak egy röpke biciklis
határjárásra adjuk a fejünket eb-
ben a januári, megint esővel fe-
nyegető mediterránban. Feltűn-
nek még levágatlan táblácskák
az út mentén – s aligha a gazda
hanyagsága okán. Még mindig
nem lehet rámenni a területre.  

A legfõbb városi agrárgazdaság, az
Aranyfürt Tsz sokat látott növényter-
mesztési ágazatvezetõje, Gyurkovics Já-
nos is jól ismeri a talajvizes-belvizes katy-
vasz fejtörést okozó problematikáját. De
õk azért e tekintetben a sok száz hektár
kintlévõség okán nem kapitulálhattak.
Ha kombájn sem tudta kicipelni a táb-
la szélére a terményt, akkor szinte hadi-
állapotokat elõidézve bevetették a – va-
lószínûleg a költségeiket szaporító – „ki-
közvetítõ” vontatójármûveket.

Mindenhol újra vetni 
sem lehetett...

– Az, hogy a minõséggel nem volt
alapvetõ gond, hogy az ép területeken
rendben volt a termésátlag, hogy a ku-
korica nedvességtartalma a maga 20-
21-es értékével nem nevezhetõ vé-
szesnek, hogy az Aranyfürt rendelke-
zik szárítóval, kellõ tárolókapacitással,
milyen kompenzációt jelent a nyilván-
való károkkal szemben? – kérdeztük
az ágazatvezetõt

– Csak is a kár, a nyilvánvaló nagy
veszteség csökkentésében segít majd.
Több száz hektáron sérült a kukorica, a
vízfolt, és a szegélyhatás nálunk is
együttesen tette meg a negatív hatását. 

– A „magyar monszun” kártékony-
ságát bizonyára az õszi vetésekkor is
el kellett szenvedniük.

– Ne is mondja! Az õszi búzából ele-
ve száz hektárral kevesebbet tudtunk
elvetni, a repcébõl azért közel a kí-
vánt mennyiséget. A táblák megköze-
líthetõsége olykor kritikus volt
megint.

– Melyek azok a helyek, ahol a mí-
nuszok beköszöntekor akár korcso-
lyázni is lehetett?

– Ebes, a Tesco és a Tejipar mögött,
a Homokbánya, a Keselyûsi út és a
Sió-töltés közötti területek, nemkü-
lönben Ózsák.

– Országosan is kevés termett a leg-
fõbb szántóföldi növényekbõl, ennek
és az árutõzsdei mozgások egyenes
következményeként a búza és a kuko-
rica ára rég volt ennyire jó, mint
most? De meddig?

– Átmeneti állapotról van szó az én
meglátásom szerint. A készleteket fel-
halmozó terményfelvásárlók le fogják
nyomni az árakat. Mi az évek óta mû-
ködõ, korrekt megállapodásokon ala-
puló szerzõdések révén értékesítjük a
terményeinket, most is ezt történt.

Szekszárdi lobbi 
a Sió mélyítéséért

Arra gondolni is rossz, mi vár a ter-
melõkre, ha az átlagnál csapadéko-
sabb lesz a tél és a tavasz elsõ hónap-
ja. Kõvári László idõjárás-megfigyelõ
tragikomikus hangot ütve megjegyzi
a felvetésre: – Akkor egyáltalán nem
tudunk vetni, így ez a befektetés nem
okoz majd veszteséget a
gazdálkodóknak, mint idén. De ko-
molyra fordítva a szót: a tendenciák
alapján most egy jóval szárazabb janu-
árnak és februárnak kell következnie,
s az év elsõ hónapjából eltelt két hét is
ezt igazolja. Az lenne igazán gond, ha
megint májusi és júniusi özönvíz kö-
szöntene be. Ezt a talaj akkor sem tud-
ná befogadni, ha odáig nagyjából nor-
mális idõnk lenne.

A város gazdasági bizottságát veze-
tõ képviselõ optimista a tekintetben,
hogy a várost védõ vízelvezetõ rend-
szerek megerõsítése hatásosabb lesz
2011-tõl, mint a korábbi években. Ré-

szint, mert a kormány ennek az idei
költségvetésben eléggé látványosan
nyomatékot adott, s ez szemlélet vár-
ható a városi büdzsében is. A városra
ilyen szempontból hatással bíró sár-
közi vízrendezés is végre kezdetét ve-
szi már februártól a Bátai-fõcsatorna
mélyítésével.

– Az átalakuló vízitársulatok közre-
mûködésével szivattyúzással meg kell
tudni oldani a mélyebben fekvõ terü-
letekrõl való vízelvezetést is – jegyezte
meg a képviselõ, majd a gondolatot
tovább gördítve hozzátette: – Célsze-
rû lesz kijelölni azokat a mély fekvésû
területeket, amelyek záportározóként
mûködnének a késõbbiek során, s
amelyhez a megelõzés jegyében már
az állam is segítséget nyújt az önkor-
mányzatoknak.

A térség általános, hosszú távú
vízrendezésében persze az elsõ és a
legfontosabb a Sió medrének szabá-
lyozása, ami egyúttal a Balaton vízál-
lásának stabilizálásában is kulcskér-
dés. A decemberi, szekszárdi kezde-
ményezésû regionális konferencián
a Sió menti kistérségek szemlélet-
változást kértek a vízügyi fõhatósá-
goktól: Ne a töltés emelgetése, ha-
nem a meder mélyítése legyen a
hangsúlyos a közeljövõben, mert
szakmailag is ez indokolt. Horváth
István, szekszárdi polgármester, tér-
ségi országgyûlési képviselõ arra
kérte az érintett kistérségeket,
hogy jelöljenek ki maguk közül erre
témára szakosodott képviselõket,
hogy komoly lobbizásba kezdhesse-
nek parlamenti és kormányzati szin-
ten a Sió-projektért.

Emögé nemcsak az agrárgazdálko-
dók, hanem a vízi turisztikában gon-
dolkozók is szép számmal felsorakoz-
nának. B. Gy.

Az Aranyfürt Tsz-ben több 
száz hektáron okozott komoly
veszteséget a belvíz
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Válaszúton

A magyarországi németek Trianontól a kitelepítésig
A magyarországi németek há-
nyattatásairól tartott előadást a
múlt hét végén az újvárosi Szent
István Közösségi Házban Marchut
Réka és Grósz András történész. 

A két fiatal kutató beható részletesség-
gel elemezte a hazai német kisebbség
sorsát, áttekintve a két világháború
közti ellentmondásos és vészterhes
idõszakot. Bemutatták a Grósz András
szerkesztésében ezzel kapcsolatban
nemrég megjelent Jogfosztások Bu-
daörsön/Entrechtungen in Budaörs
1944–48 címû, kétnyelvû tanulmány-
kötet is. 

A történészektõl egyebek között
megtudhattuk, hogy Trianon után a
németség a legjelentõsebb (6,9%)
nemzetiséggé vált hazánkban. Bara-
nyában, Tolnában, Bács-Bodrogban
30%-os volt arányuk, s a falvakban
zömmel õstermeléssel foglalkoztak. A
német nemzetiségûek erõs gazdasági
potenciált jelentettek az országnak. 

Az elõadók számos adattal, korabeli
forrás felidézésével alátámasztva rajzol-
ták fel a címben említett idõszak törté-
néseit, a háborús éveket, az SS-toborzá-
sok és sorozások, a Volksbund megala-
kulásának, valamint a németek kitele-
pítésének eseményeit, a felvidékieket,
székelyeket is sújtó lakosságcserék kö-

vetkezményeit. Felvázolták azokat a
sorshelyzeteket, amikor a németség-
nek választania kellett, felvállalja-e
anyanyelvét, nemzeti hovatartozását.
Az 1945. évi potsdami határozat alap-
ján a szövetségesek háborús bûnös-
nek állították be a németséget, s kitele-
pítéssel sújtották hazánkban, Cseh- és
Lengyelországban. Tolna megyébõl
1946-ban 15 ezer, 47-ben 7 ezer, 48-
ban pedig 12 ezer ember volt kényte-
len elhagyni otthonát. Németországba
vitték õket, ahol ellenségesen fogadták
õket. A történészek hangsúlyozták: mi-
vel szovjet befolyású övezet voltunk, a
Magyar Kommunista Párt felelõssége

vitathatatlan a németek kitelepítésé-
ben! A hozzászólók között volt, aki úgy
vélte, a németek eltávolításának kizáró-
lagos célja vagyonuk megszerzése volt,
az õ lakóhelyérõl ugyanis csak a módos
családokat vitték el.  

Dr. Józan-Jilling Mihály, a szekszár-
di német önkormányzat elnöke töb-
bek között arra hívta fel a figyelmet: a
hazai németség tragédiákkal is terhelt
múltjának korrekt feldolgozása nem a
politikusok, hanem mindenekelõtt a
történészek szakmai feladata, még-
hozzá harag és elfogultság nélkül.

Az elõadás után eredeti sváb ételeket
kóstolhattak meg a jelenlévõk. Gy. L.

„… 1942-ben megkezdtem a levéltár
régibb iratanyagainak elrejtését az
említett börtöncellákban, éspedig egy-
elõre a kezdetektõl 1860-ig bezáróan.
A légoltalmi helyiségekké átalakított
börtöncellák cementpadlóját teljes
egészében beborítottam iktatóköny-
vekkel, melynek viaszkos vászon és
kemény kötése jó szigetelõréteget
adott az esetleges átnedvesedés veszé-
lyével szemben. A falak mentén
ugyancsak iktatókönyvekbõl és desz-
kaanyagból szintén megalkottam ezt
a szigetelõréteget, mert eleve számí-
tottam az iratok itteni hosszabb tarta-
mú tárolására. Az iratoknak az emlí-
tett három épületbõl való átszállítását
rejtekhelyre természetesen nem lehe-
tett titkon elvégezni, és így az egész
mûveletnek nyilvánvalóvá vált mene-
kítési célzata. Ennek esetleges politi-
kai következményeit vállalnom kel-
lett, aminthogy nem is voltam mentes
bizonyos gúnyolódó megjegyzésektõl.
A következmények azonban teljesen
engem igazoltak.”

Dr. Hadnagy Albert, a Tolna Megyei Le-
véltár vezetését 1926–1967-ig ellátó
egykori fõlevéltár-igazgató jegyezte le a

fenti sorokat arról az iratmentõ mun-
káról, amelyet a II. világháború alatt
egészen besorozásának napjáig vég-
zett a levéltár dokumentumainak meg-
õrzése érdekében. Amint írásából kide-
rül, azzal, hogy a Béla király téri régi
vármegyeháza pincéjében található
helyiségeket – az õ szándékaival ellen-
tétesen – késõbb befalazták, azok gya-
nússá váltak, ezért a front ideértével
kibontották és feldúlták. A gondos el-
helyezés eredményeként azonban az
iratok nagy része megmenekült a van-
dál pusztítás alól, s az anyakönyvek, or-
szággyûlési naplók szinte minden vesz-
teség nélkül megmaradtak. 

Ha semmi mást nem tett volna
egész munkássága során, Hadnagy
Albert önmagában ezért a cselekede-
téért is megérdemelné az utókor tisz-
teletét. Küzdelmektõl, meghurcolta-
tástól sem mentes életpályája azon-
ban jóval gazdagabb ennél. A Had-
nagy család a trianoni tragikus dön-
tés után került Erdélybõl Tolna me-
gyébe. Albert fiúk 1901. január 21-én
született Székelyudvarhelyen. Sepsi-
szentgyörgyön érettségizett, de ké-
sõbb úgy döntött, hogy az anyaor-
szágban próbál szerencsét. Kiváló

eredményeivel 1920-ban be is került
az Eötvös-kollégiumba. Az egyetem
elvégzése után, 1924-ben a Bécsi Tör-
téneti Intézetben folytatott kutatáso-
kat doktori fokozata megszerzésé-
hez. Avatása után pályázta meg a
szekszárdi fõlevéltárnoki állást. A há-
ború után hadifogságból visszatérve
kezdte meg a levéltári károk helyreál-
lítását, s a környék kastélyaiból össze-
gyûjtötte a megmaradt régi oklevele-
ket, bútorokat, festményeket, s közel
húszezer kötetnyi könyvanyagot. A
hatvanas években újra nekifogott
szenvedélyének, a múlt helyi emléke-
inek felkutatásának. 

– Legalább tízezer iratot átnézett,
s megállapította, hogy Háry János
élõ személy, Garay János egyik belsõ
cselédje volt – emlékezett vissza egy
korábbi újságcikkben lánya, dr. Gu-
tai Miklósné, Ilona. A szorgos
fõlevéltáros tizenkét éven keresztül
kutatta Liszt Ferenc történetét is, és
tanulmányt írt Liszt szekszárdi kap-
csolatairól címmel. A kötetet, ami
1969-ben jelent meg, Prahács Margit
rendezte sajtó alá. A zeneszerzõ gé-
niusz születésének 200. évfordulója
jegyében meghirdetett 2011-es

„Liszt-év” kezdetén álljanak itt Had-
nagy Albert tanulmányának fejezet-
címei is: Liszt elsõ szekszárdi látoga-
tása; Bonyodalmak az Esztergomi
mise körül; Liszt második szekszárdi
látogatása Szekszárdon; A koronázá-
si mise; Liszt harmadik szekszárdi lá-
togatása; A Szekszárdi mise; Augusz
szerepe Liszt hazatérésében; Liszt
negyedik látogatása.

Mindig büszke volt székely gyöke-
reire és magyarságára. Példamutató
lokálpatriotizmusának bizonyítéka
többek között, hogy a hatvanas évek
közepén, mikor megkezdõdött a régi
szekszárdi városközpont épületeinek
lerombolása, az õ ellenállásának kö-
szönhetõen maradhatott meg az
Augusz-ház.

Az 1967. május 26-án elhunyt Had-
nagy Albert Szekszárdért és az egyete-
mes magyar kultúráért való fáradha-
tatlan munkájával elévülhetetlen ér-
demeket szerzett városunkban. Vajon
nem lenne ott a helye Szekszárd dísz-
polgárainak arcképcsarnokában? A
válasz bizonyára: igen.

Dr. Dobos Gyula és Gyimóthy
Levente korábbi írását is felhasz-

nálva összeállította: Cser Ildikó

Tisztelgõ fõhajtás dr. Hadnagy Albert emléke elõtt
Liszt Ferenc szekszárdi kötõdéseit is kutatta a 110 éve született egykori fõlevéltáros

A két fiatal kutató 
és dr. Józan-Jilling
Mihály, a szekszárdi
német kisebbségi ön-
kormányzat elnöke
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Szekszárdra jönnek a Pál Utcai Fiúk
Január 28-án a Szekszárdi Est
Caféban lép fel a Pál Utcai Fiúk.
A zenekar múltjáról, jelenéről, jö-
vőjéről Leskovics Gábor, énekes-
gitárost faggattam.  

– A PUF zenekar 1983-ban alakult, a
magyarországi underground születé-
sének idején. Milyen érzésekkel gon-
dolsz vissza arra az idõszakra? 

– Amikor elkezdtünk járni az under-
ground zenekarok koncertjeire, na-
gyon bejött a közvetlenség, az üzenet,
hogy bárki csinálhatja, amit õk, (ellen-
tétben az akkori rockhõs zenekarok-
kal), úgyhogy nemsokára ennek hatá-
sára mi is elkezdtünk zenélni, saját da-
lokat fabrikálni. Igazából a katonaság
után indultunk be, addigra fellazult
már a rendszer, úgyhogy cenzúra már
nem nagyon volt, egy-két ijedt vidéki
mûvelõdésiház-igazgatót kivéve.

– A 90-es évek elejére a PUF – bizo-
nyos értelemben – sztárzenekarrá
vált: lemezeitek jelentek meg, sport-
csarnokokban játszottatok, egyfajta
tudatosan felépített produkcióként lé-
teztetek. Valahol olvastam tõled, hogy
– utólag átgondolva a dolgot – nem
vagy benne biztos, hogy az akkor,
minden szempontból jó irány volt. 

– 1990-tõl kezd-
tünk folyamatosan
lemezeket kiadni,
akkor már egy me-
nedzsment volt a ze-
nekar mögött, akik
erõltették nagyon a
sztárzenekar irányt,
amit nem mindenki
viselt jól a zenekar-
ból. Bár az együttes
egyre sikeresebb
lett a ’90-es évek kö-

zepéig, ettõl a belsõ harctól fel is õrlõ-
dött, tagcserék lettek, majd az együtt
maradó emberek leváltak a menedzs-
mentrõl, és sportcsarnokzenekarból
visszamentünk klubzenekarnak, ahol
mi igazából jól éreztük magunkat.

– Egy kultikus zenekar a 2010-es évek-
ben milyen módon tudja megõrizni a
tisztaságát, az eredetiségét? Szükség van-

e bármiféle kompromisszumra annak
érdekében, hogy a mai korban a zene-
kar – saját szobrának ledöntése nélkül –
életben tudjon maradni? Egyáltalán fon-
tos kérdés ez, foglalkoztat ez téged? 

– A dalok írásába a mai napig nem
szól bele senki, csak a belsõ cenzúra
mûködik (az néha kicsit túl erõsen is,
ezért adunk ki ritkán új lemezeket),
nyilván ettõl hiteles még a mai napig a
zenekar. A dalszövegek rólunk szólnak
és a zene is a mi ízlésünket tükrözi.
Nem biztos, hogy ez az út vezet a siker-
hez, (igazából egyikünk sem vágyik en-
nél nagyobb sikerre), de a lényeg, hogy
jól érezzük magunkat a zenekarban, és
szeretjük koncerten játszani a dalain-
kat, ettõl mûködik még a mai napig az
együttes. És remélem, jó pár koncert
és lemez hátra van még... 

Január 28. PUF-koncert. Eljönni kö-
telezõ! polgártomi

Közeleg a pályaválasztás ideje, általános és középiskolások törik a
fejüket, hogy hol tanuljanak tovább, milyen szakmát, hivatást vá-
lasszanak, melyik iskolába jelentkezzenek. Az általános iskolások
könnyű helyzetben vannak, mert Szekszárdon bőven van választék:
több kiváló középiskola is várja a tehetséges, tanulni vágyó fiatalo-

kat. A döntés azonban nem könnyű, hiszen egy intézményt csak az
ismerhet igazán, aki már kipróbálta. Ezért a következő hetekben
mindegyik alma materből megkérdezünk egy-egy pedagógust és ta-
nulót, miért ajánlanák másoknak a saját iskolájukat. A cikkek ér-
dekessége, hogy diákok is írják őket. 

Suliválasztó/2.

Ma már nem erõs vagy gyenge iskolák
közül kell választanotok, hiszen min-
denütt igényes oktatás történik. Azt
kell eldöntenetek, mi áll hozzátok a
legközelebb, melyik tulajdonságoto-
kat akarjátok továbbfejleszteni, mi az,
amire érdemes a továbbiakban hang-
súlyt fektetni. Minden iskolában más-
hogy készítenek fel majd titeket a
nagybetûs ÉLETRE. Az egyik legjobb
érzés, ha elérünk egy célt, egy álmot,
azonban nem mindegy, milyen úton
jutunk el odáig.

Itt, az I. Bélában, megtanuljuk tisz-
telni tanárainkat, társainkat, s közben
saját egyéniségünket is csiszolgatjuk.
Elfogadjuk embertársaink látásmód-
ját, ha mi is azonos véleményen va-
gyunk, viszont bátran közbe merünk
szólni, ha eltér a gondolatmenetünk.
Ennek köszönhetõen megismerhet-
jük diáktársaink gondolkodását, s
ahogy mi tanulunk tõlük, õk is tanul-
nak tõlünk. A csoportmunkáknak kö-
szönhetõen elsajátíthatjuk az együtt-
mûködés fortélyait. Ez rendkívül fon-
tos, hiszen a munkaerõpiacon is azo-
kat az embereket keresik, akik képe-
sek társaikkal együtt dolgozni.  

Ezen a véleményen osztozik Ko-
vács Zoltán tanár úr is, aki mûvészet-
történetet és médiát tanít a „bélások-
nak”. Meglátása szerint ma már nin-
csenek magányos rókák, hiszen egye-
dül nem tudunk érvényesülni ebben
a nagy világban, ezért is erény, ha va-
laki már a legelején megtanulja be-
csülni azt, akivel közös feladatot vál-

lal. Ebben a tanévben iskolai „mûhe-
lyek” alakultak, amelyek pontosan ezt
a célt szolgálják. Számára a legfonto-
sabb, hogy segítse a diákok problé-
mamegoldó képességének fejlõdé-
sét, ami nemcsak az iskolai, hanem a
valós életünket is megkönnyíti. El-
mondta, nem szabad hagyni, hogy az
iskola csak egy szimpla tudásgyár le-
gyen, a mélyebb ismereteket is át kell

adni a nebulóknak. Tanáraink az isko-
lai problémákon kívül a személyes
ügyeket is megértõen kezelik, segíte-
nek, tanácsokat adnak, hogy élhetõb-
bé tegyék a hétköznapokat. Így nem
csoda, hogy már a legelsõ pillanattól
kezdve közvetlen kapcsolat alakul ki
a diákok és a tantestület között. Ezt
Széles Adrienn, a gimnázium 12.
osztályos tanulója is megerõsíti. 

– Nyugodtan kérdezhetünk tõlük,
szívesen segítenek, hiszen a mi érde-
keinket tartják szem elõtt – mondta
Adri. Persze idõközben számos aka-
dályt állítanak elénk, de csakis azért,
hogy leküzdhessük, és még több ta-
pasztalatot szerezzünk. Oktatóink
szellemességükkel ügyelnek arra,
hogy jó hangulatban teljenek az órák.
Iskolánkban nemcsak a lexikális tu-
dást adják át tanáraink, ami talán az
idõ múlásával részben elfelejtõdik, ha-
nem olyan ismeretek is a birtokunk-
ba jutnak, amelyeket kiválóan tudunk
alkalmazni az életben is. Ezenkívül
hangsúlyozta: „Nálunk nem a versen-
gés, hanem az ösztönzés a lényeg.”
Keveseknek adatik meg, hogy min-
den tantárgyból kiváló eredményt ér-
jenek el. Bizony vannak, akiknek egy-
egy anyag, témakör vagy tantárgy ne-
hezebben megy. Mi ekkor sem tétlen-
kedünk, összefogunk, s közös délutá-
ni tanulásba kezdünk, amíg meg nem
jön a várt eredmény.

Kedves nyolcadikosok! Most véget
ér életetek egy fontos szakasza. A vál-
tozás nehéz, de szükséges. Amikor
életünk egyik ajtaja bezárul, egy má-
sik kinyílik. Elõttetek számos lehetõ-
ség van, amelyeket meg kell ragadni.
Kívánom nektek, helyesen döntse-
tek, s minden a vágyaitok szerint tör-
ténjen. Kemény munkával mindenki
elérheti, amit igazán akar. Sok sikert
és kitartást hozzá!

Bódog Boglárka
I. Béla gimnázium, 12. b

Miért éppen a „Bélát” válasszátok?

Kovács Zoltán és Széles Adrienn is fontosnak tartja a csoportmunkát



92011. január 23.

Igazi összetartó erõ az alkotás öröme
Szente Károly: „Másfél millió négyzetméternyi ásatás felmérése van mögöttünk”

Gyulay György, a feleségével közös
tulajdonú Idesüss pékség vezetője
bizonyos tekintetben saját életút-
jukhoz hasonló házaspár férfi tag-
ját javasolta beszélgetőpartnere-
mül. Ugyanis Szente Károly párjá-
val, Szente Anikóval (Ónodi Anikó)
húsz évvel ezelőtt alapította a Me-
ridián Mérnöki Iroda Kft.-t, a mára
már országszerte ismert földmérő
céget, melynek a létszáma immár
meghaladja a húszat.

– Mindketten geodéták, bizonyára
együtt jártak egyetemre. Jól gondo-
lom?

– Jól. Én 1978-ban végeztem föld-
mérõként Székesfehérváron, azaz az
akkori Soproni Egyetem földmérési,
földrendezési fõiskolai karán. Anikó
egy évvel utánam diplomázott. Mind-
ketten Veszprémben kezdünk dolgoz-
ni más-más cégnél. 

– Jó, hogy jöttek, de miért éppen
Szekszárdot választották?

– Mert a Tolna Megyei Tervezõvál-
lalat geodétákat keresett, s szeren-
csénkre ránk esett a választás. Az iga-
zi „kalandos” történet ekkor kezdõ-
dött. Bepakoltuk az összes holminkat
egy-egy hátizsákba, azokat pedig a
húszéves Trabantunkba. Persze, az
akkor már egyéves Zsófikánk lett a
Trabi legfontosabb utasa. A tervezõ-
cégnél nagyon jól éreztük magunkat,
rengeteget tanultunk, sok segítséget
kaptunk a vezetõktõl és a kollégáktól
egyaránt. 

– Maradjunk még Zsófinál, majd
mutassa be testvéreit.

– Zsófi már végzett, s itt dolgozik a
kft.-ben, mint térinformatikus. Közép-
sõ lányunk, Dóri szintén szakmabeli
lett, de õ a fõvárosban helyezkedett el
egy mélyépítõ-tervezõ cégnél. A legki-
sebb Szente lány, Kriszti idén érettsé-
gizik a Garay János Gimnáziumban, s
természetesen õ is mûszaki pályára
készül. Mégpedig a mûszaki egyetem-
re, térinformatikára szeretne járni.

– Úgy is érthetem, hogy a szülõk
szeretett szakmájukkal „megfer-
tõzték” lányaikat.

– Van benne valami, hozzátéve,
hogy mindhárman erõsen reál beállí-
tottságúak. De azt is tudni kell, hogy
egy családi vállalkozás sajnos nem ér
véget az irodában. Óhatatlan, de a si-
kerekkel együtt az ember hazaviszi a
gondokat, problémákat. Láthatóan az
utóbbi nekünk úgy sikerült, hogy a
gyerekek nem riadtak meg, inkább
egyre élénkebb érdeklõdést váltott ki
belõlük. Pedig mindig jól tudták,
hogy ez a szakma nem elsõsorban az
iroda falai között, hanem hol plusz 35

fokban, hol mínusz 10-15 fokban, sár-
ban, hóban, porban a terepen zajlik. 

– Mielõtt konkrét munkájukról fag-
gatnám, számoljon be a cégalapí-
tásról, ami nem lehetett egyszerû.

– Nem is volt az, hiszen 1989-ben a
földmérés, a térképészet még állami
monopólium volt. Tehát az imént em-
lített esztendõ végén – mivel a terve-
zõvállalat amúgy is megszûnõfélben
volt – Anikóval közösen gmk.-t alapí-
tottunk, bevallom némi trükkel. Te-
hát ketten egy rajzolóval s a tudatla-
nok teljes magabiztosságával belevág-
tunk. Tevékenységünket nagyon ko-
molyan vettük, s leszögezhetem, hogy
az idõ bennünket igazolt. A tervezõs
kapcsolatok révén újabb és újabb
megbízásokat kaptunk, ezért folya-
matosan bõvítettük a létszámot, illet-
ve az eszközeinket. Ma már kft.-ként
mûködünk 21 fõs létszámmal.  

– Mi minden tartozik cégük tevé-
kenységi körébe, amit – úgy tudom
– soha nem reklámoznak.

– Második felvetésére az a vála-
szom, hogy valóban nem hirdetjük
magunkat, hanem megbízóink ajánla-
nak a következõ megrendelõknek,
amit korrekt munkánk elismerésé-
nek is betudhatunk. Ami a tevékeny-
ségünket illeti, tudni érdemes, hogy a
geodézia – ami változatlanul a fõ tevé-
kenységünk – a föld felszínén történõ
háromdimenziós méréseket jelenti. A
mért adatokból a föld felszínérõl
domborzati, síkrajzi vagy kataszteri
térkép készül, ami minden tervezés
és mûszaki nyilvántartás alapja. Fõ fel-
adataink a magas- és mélyépítés (épü-
letek, utak, közmûhálózatok...) vala-
mint a vízrendezés, terep- és telepü-
lésrendezés, és a bányarekultiváció te-

rén jelentkeztek. Fontos megbízása-
ink között tartjuk számon, hogy részt
vehettünk több autópálya kivitelezé-
sében, illetve elvégezhettük több cso-
mópont teljes geodéziai munkálatát.
De mi végeztük a 6-os és 56-os fõköz-
lekedési utak út- és hídrehabilitációs
munkáinak teljes építési hosszán az
ellenõrzõ geodéziai méréseket. 

– Most összemosolygott a számító-
gépen dolgozó feleségével, aki mun-
kájuk szépségérõl és érdekességé-
rõl számomra állít össze prezen-
tációt.

– Mosolyunk büszkeségünket jelzi,
ugyanis városunk csaknem minden
jelentõs beruházásában részt vehet-
tünk, melyek közül néhány fontosab-
bat sorolok: Garay tér rekonstruk-
ciója, Béla tér–Piac tér tervezése, atlé-
tikai pálya, strand és élményfürdõ ki-
vitelezése, szennyvízcsatornázás...  

– Kétszer is említette már a térin-
formatikát. Mit tudhatunk róla?

– Elõször is azt, hogy a térinforma-
tika a digitális kor szülötte. A térkép
itt már nemcsak egy rajzolt felület, ha-
nem a háttérben lévõ adatbázis segít-
ségével elõállított információs rend-
szer. Számos területen komoly ha-
szonnal alkalmazható.

– Négy-öt évvel ezelõtt önök nyer-
ték el az M6 és M60 autópálya régé-
szeti feltárásának geodéziai és tér-
informatikai feldolgozását.

– Ez így igaz, s tapasztalatokat sze-
rezve további közbeszerzésekbe vág-
hattunk bele. Így az ország területén
levõ nagyberuházások jelentõs részé-
nek térinformatikai feldolgozását vé-
geztük s végezzük. Mintegy másfél
millió négyzetméter lelõhelyet mér-

tünk fel, és készítettük el a régészeti
anyagok digitális dokumentációját
2006 óta. Érdekességként: az M6-os
Tolna megyei szakaszának 500 ezer
négyzetméternyi területének régésze-
ti feltárását a Wosinsky Mór múzeum
végezte. A feldolgozott anyag 240
DVD-re fért rá, a nyomtatott doku-
mentáció pedig 200 ezer oldalt tesz ki.
És következzen ismét Szekszárd: most
fejeztük be a város víz- és csatornahá-
lózatának digitalizálását. Reményeink
szerint a többi közmûvel kiegészítve
hamarosan létrejöhet a város teljes
közmû-nyilvántartási rendszere,
amely – bizonyos jogosultsági szinte-
ken – interneten is elérhetõvé válik. 

– Nem tudom, hogy mûködik a do-
log, mégis megkérdezem, munká-
jukért mennyiben vállalnak felelõs-
séget? Illetve kizárólag tényeket
rögzítenek, s e téren nincs is mirõl
beszélünk?

– Ez szakma, mondhatni, félkatonai
szervezet, szabályokkal vagyunk be-
határolva, s mindenféle elõírást köte-
lesek vagyunk betartani. Azok az esz-
közök pedig, amelyekkel dolgozunk,
nem is engednek tévedni.

– Mérési eredményeiket kinek ad-
ják, általában ki a megrendelõjük?

– Minden beruházás a tervezéssel
kezdõdik, amihez a geodéta szolgál-
tatja a minden tekintetben precíz
alapadatokat. A kivitelezés során pe-
dig mi mutatjuk meg a „gépnek”, hol
kell ásni, hol kell pillért építeni, hova
kell tenni a csatornát vagy a
vízvezetéket…

– Amennyiben pontosan tudható,
hogy egy adott település közmûvei
hol vezetnek, akkor miért vágják el
a munkagépek például a gázveze-
téket? 

– Ez jó kérdés. De mint említettem,
most fejeztük be Szekszárd víz- és csa-
tornahálózatának digitalizálását. Be-
látható idõn belül folytatódik a mun-
kasor, vagyis a többi közmûhálózat is
fölkerül e digitális térképre, ami meg-
felelõ szabályozás alapján letölthetõ
lesz. 

– Egy mondat még a csapatról, majd
kérem kiválasztottja nevét követ-
kezõ cikkünkhöz.

– A csapat remek, hat mérnök kol-
légánknak ez az elsõ munkahelye. Ná-
lunk az igazi összetartó erõ egymás
munkájának tiszteletben tartása és az
alkotás öröme… Dr. Tóth Nándor száj-
sebész fõorvosra voksolok, aki nem-
csak kitûnõ orvos, hanem szeretni va-
ló ember is, aki „nagy fába vágta a fej-
széjét”. Kérem, errõl is faggassa. 

V. Horváth Mária

ÉRDEKLI? BEMUTATJUK
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A régi idõkben ki a szilveszteri
élményektõl, ki a már új esz-
tendõben hallott hírektõl kó-

vályog. A felvágott persze vegyes lesz,
de azért reményeink szerint akad ben-
ne néhány ízesebb falat is.
Helyi sajtónk szeretetteljes közéleti ér-
deklõdésének köszönhetjük például,
hogy a Tolnamegyei Közlöny 1878. ja-
nuár 13-án humor gyanánt közölte az
alábbi apróságot. „Egy értelmes levél.
Kívül: Ezt a levelet adjak azén sze-
retömnek azért nem irtam rá a nevit
hogy ne tudják hogy ki az én szeretöm
Eöcsénben. Belõl: 878. Január 4 én
Kedves szeretöm - - én rám ne várj
mert tégedet nem veszlek el merd
tegedet gugás menyaszonak neveznek
és ugy csufulnak csokolak és tiszteletel
gugás vö legény.” Azt persze bátran ál-
líthatjuk, hogy az atyafi, aki ezzel a
magvas stílussal a mai idõkben akár
könyvet is kiadhatna, a jelzett januári
idõpontban sem az írástudománytól,
sem a szerelemtõl nem kóválygott…
Ilyen locspocs idõben inkább valami
betegségtõl szokás szenvedni. Azon-
ban ennek is megvannak a tûrési és –
minõ meglepetés – vallási határai, leg-
alábbis a Szekszárd Vidéke 1884. janu-
ár 24-i száma szerint. „Egy szekszárdi
református ember nem régiben meg-
betegedvén, orvost hívat, ki vallására
katolikus volt. Midõn az orvos elvégez-
te hivatalos kötelességét, hogy pilulá-
kat rendelt, melyeket ostyában kell be-
venni, az atyafi ránéz az orvosra s jó so-
kára kiböffenti, hogy bíz õ nem arról
a részrõl való (t. i. õ nem katolikus, ki
ostyával áldozik).” Pedig akkor meg-
tudhatná, mibõl lesz a dicsõség növé-
nye, vagyis a borostyán…
No de szóviccek helyett füleljünk bele
egy helyi kupléba: hajdan ilyen is volt.
Krammer Zsófia Szilveszter esti

cabaret a szekszárdi kaszinóban címû
1911. január 2-án megjelent beszámo-
lója szerint Kovács Lászlóé a szöveg-
írás érdeme, az elõadásé pedig a ké-
sõbbi jeles színészé, Bodnár Jenõé. „Fõ-
utcának közepében / Áll egy sor desz-
ka-palánk, / Az idegen megkérdi: / Ez
vesszõtelep talán? / Vagy tán téglavetõ-
ház, / Vagy szemétlerakodó? / De a
szekszárdi barátja / Büszkén kiáltja:
ohó! / Ez, nézz jól oda: / Posta-palota, /
Nem hiányzik más, te bárgyú, / Csak a
lyuk körül az ágyú, / a többi két éve -
kész. / Posta-palota: Kincstári csoda!”
Most már csak azt a csodát kellene
megfejteni, hogy a Szekszárd város tör-
téneti monográfiája 289. oldalán miért
szerepel 1908-ban elkészült épület-
ként „a Posta és Távirda (így!)”? Igaz,
ugyanitt említik az 1910-ben épült pol-
gári leányiskolát is (Széchenyi u. 2.),

amely úgy látszik, száz év alatt megun-
ta az ácsorgást, s az utóbbi idõben
nemcsak kapuit, hanem egyre intenzí-
vebben a falait is igyekszik megnyitni.
Talán ezzel akarja finoman jelezni: az
egykori szakmunkásképzõ utódjában
visszaszorult – a kõmûvesképzés.
E tárgytól már csak egy ugrás a kõ s an-
nak bányája. Ennek környezetében né-
mi külön hasznot jelentett az illegáli-
san beszerzett fûtõanyag, bár ez is oko-
zott némi kóválygást a Tolnavármegye
és a Közérdek 1913. január 20-i híre
szerint. „Mórágy községben B. P. e hó
6-án lakószobájában a fûtött kályhára
tett száradni két darab fagyos dinami-
tot. Az a kályha tetején meggyulladt, s
az éppen ott tudoskodó (!) Schneider
Andrásné a fején és arcán súlyosan
megsebesült.” 

Lanius Excubitor

Év eleji kóválygók

ÓDON DERÛ 259. Ódon időben

JANUÁR 17-ÉN 105 éve, 1906-
ban borunkat a Monarchia nagy-
követe mutatta be Japánban. 75
éve, 1936-ban elhunyt Kerner
Ede selyemtenyésztési felügye-
lõnk, szakíró.

JANUÁR 18-ÁN 125 éve, 1886-ban
halt meg szülöttünk, Garay Alajos
pap, költõ, próza- és drámaíró.

JANUÁR 19-ÉN 90 éve, 1921-ben
született Mészöly Miklós író,
díszpolgárunk.

JANUÁR 20-ÁN 105 éve, 1906-
ban elhunyt Háry Ede, helyi nép-
bankigazgató. Szülöttünk, Dicen-
ty Dezsõ kezdte A mûtrágya a
szõlõben címû cikksorozatát.

JANUÁR 21-ÉN 110 éve, 1901-
ben született dr. Hadnagy Albert:
öt évtizedig legendás igazgatója
volt a levéltárnak. 80 éve, 1931-
ben született dr. Szabópál Antal
megyei tanácselnök, díszpolgá-
runk.

JANUÁR 22-ÉN 110 éve, 1901-
ben elhunyt Piszter István: Ame-
rikában tanulta a szivarkészítést,
még 1848 elõtt üzemet létesített
itt. 30 éve, 1981-ben tért Urá-
hoz Boda József református lel-
készünk.

JANUÁR 23-ÁN 125 éve, 1886-
ban elfogadták Wittinger Sándor
polgári iskolánk bõvítésére ké-
szült tervét.

„Ettõl fogva tanítványai közül sokan
visszavonultak, és nem jártak vele
többé. Jézus ekkor megkérdezte a ti-
zenkettõtõl: „Vajon ti is el akartok
menni?” Simon Péter így felelt:
„Uram kihez mennénk? Örök élet be-
széde van nálad. És mi hisszük és
tudjuk, hogy te vagy az élõ Isten Fia.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem én
választottalak-e titeket, a tizenkettõt?
Egy közületek mégis ördög.” Júdás
Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt,
mert ez akarta õt elárulni, pedig egy
volt a tizenkettõ közül.”
(János evangéliuma 6,66-71)

„Jézus pedig monda néki:
Barátom,…”
(Máté evangéliuma 26,50)

Amikor Jézus Júdást elhívta, ponto-
san tudta, ki õ. Amikor megbízta õt
tanítványai pénzével, tudta róla, hogy
áruló. Miért hívta akkor el õt? Mert
ahhoz, hogy Isten ránk vonatkozó
céljait elérjük, szükségünk van bizo-

nyos fajta kapcsolatokra. Mert ho-
gyan tanulsz meg kitartónak lenni?
Problémákon keresztül! És a meg-
bocsátást? Átverés, cserbenhagyás
és árulás által! Amikor Mária azzal di-
csõítette Jézust, hogy balzsammal
kente be a lábát, Júdás a szegények-
rõl való gondoskodás álruhája alatt
leplezte igazi motivációját – kapzsi-
ságát. Nos, semmi új nincs abban,
hogy néhány ember azok közül –
akikért minden áldozatot meghoztál
– lesznek az elsõk az életedben,
akik cserbenhagynak téged. Isten
beenged olyan embereket az életed-
be, akik jóknak látszanak, de amint
idõt töltesz velük, Isten meg fogja
mutatni igazi cselekedeteik mozgató-

rúgóit, hogy életed ne kerüljön rossz
vágányra. De Jézus miért hívta Jú-
dást „barát”-nak? Azért, mert Isten
szemszögébõl nézve azok, akik óv-
nak a „nagybetûs ÉLET-tõl”, ezzel
nem segítenek nekünk. Míg azok,
akik annyi fájdalmat okoznak, hogy
emiatt Istenhez fordulunk, ezzel to-
vábbsegítenek minket az Istentõl ki-
jelölt célunkhoz.
Mutass nekem egy sikeres Józsefet,
és valahonnan a múltjából mutatok
neked: (1.) egy „barátot”, aki kútba
dobta; (2.) egy „barátot”, aki hazudott
róla; (3.) egy „barátot”, aki elfeledke-
zett róla akkor, amikor a legnagyobb
szüksége lett volna rá. Mégis nélkü-
lük nem jutott volna el a trónig. Ra-

gadd meg ezt az alapelvet, ezt a krisz-
tusi törvényszerûséget, és meg fogja
változtatni az életedet!
Ezen az ökumenikus imahéten mi
olyan sokat imádkoztunk ezért a vilá-
gért, ami minket körülvesz, és a ben-
ne élõ embertársainkért, hogy telje-
sedjen ki benne és bennük jobban
Isten akarata, de örülök, hogy a leg-
fontosabb az maradt, hogy BEN-
NEM (és remélem, hogy mindenki
saját magára értette!) teljesedjen ki
jobban az Isten akarata! Ezért ha van
egy Júdásom, azt jelenti, hogy van
egy keresztem, és ha van egy ke-
resztem Krisztusért, amit Õ határo-
zott meg nekem, és én ezt kész va-
gyok önként felvállalni, mint ahogy
Péter tette vallomásában és késõbb
a cselekedeteiben, azt jelenti, hogy
van feltámadásom! Ezért amikor
meglátom a Júdásomat közeledni,
képes leszek ezt mondani: „Itt jön az
én öreg barátom!”

Papp Barnabás,
baptista lelkipásztor

EVANGÉLIUM

Falusi pár 
(Aggházy Gyula rajza)

A kabaré látogatói 
(Linek Lajos rajza)

Az ökumenikus imahét záradékául:
Mindenki Júdása



Egy gombostût sem lehetett leejteni a
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben a dr. Tóth Csaba Attila által szerve-
zett ,,Léleképítõ” elõadás-sorozat idei
elsõ alkalmával, olyan sokan foglaltak
helyet a mûvelõdési ház felújítása miatt
ideiglenes, de szintén méltó helyszínre
költözött rendezvényen. Az irodalom,
költészet és nemzeti gondolatok iránt
érdeklõdõk ezúttal a nemesi származá-
sú erdélyi alkotó, gróf Czegei Wass Al-
bert születésének (1908. január 8.) és
halálának (1998. február 17.) évfordu-
lójára emlékeztek. 

Az elõadás során, a kommunista éra
alatt Romániában betiltott, ott halálra is
ítélt, Magyarországon elhallgatott írónk,
költõnk verseibõl, önéletírásaiból idé-
zett Simó József budapesti elõadómû-
vész. Méltatta a nagy számban összese-
reglett szekszárdi közönséget, mivel,
szerinte ebbõl is látszik, hogy „ennek a
városnak a szellemi étvágya, s a színvo-
nal, melyet maga elé állít, igencsak ma-
gas kell hogy legyen!” Mint azt hozzátet-
te, valamennyiünkben átépít valamit
Wass Albert, aki nem a nemesi lét kivált-
ságait, hanem mindenkor a kötelessé-
get tartotta elsõdlegesen szem elõtt. A

számûzött író a beszédes nevû, erdélyi
településen, Válaszúton született, 1908-
ban, s a kolozsvári református kollégi-
umban tanult. Késõbb Debrecenbe, a
mezõgazdasági akadémiára járt, majd
Hohenheimben szerzett erdõmérnöki
diplomát. Végül a Sorbonne-on fejezte
be tanulmányait, Le Corbusier tanítvá-
nyaként táj- és kertépítészet témakör-

ben. Ezután hazatért a románok által
meghagyott erdélyi családi birtokára
gazdálkodni, késõbb azonban kényte-
len volt kivándorolni. ,,Végigélte a XX.
századot, ezalatt gondosan próbálták el-
rejteni elõlünk” – fogalmazott az elõ-
adó, aki úgy véli, ha Göncz Árpád, mint
író, elsõ államfõnk lehetett, Wass Albert
is lett volna olyan jó köztársasági elnök,

ha 1990-ben eszébe
jutott volna valakinek
hazahívni õt! 

Simó József, aki
személyes levelezés-
ben állt az íróval és jó
barátságban van an-
nak fiaival is, részle-
tesen ismertette a
hazájából végül el-
menekült és több or-
szágon át az Egyesült
Államokba került író
életútját, melynek

során soha nem adta fel magyarságát,
hazaszeretetét, nemzete iránti mély el-
kötelezettségét, a magyarság megma-
radása miatti aggodalmát, s mindig ha-
zavágyott. Erre azonban soha nem ke-
rülhetett sor, Floridában érte a halál
nyugdíjas egyetemi tanárként, 1998-
ban. ,,Hagyaték” címû, 1985-ös utolsó
mûvében így ír a nemzetfogyásra fi-
gyelmeztetve: ,,A jövõ számára gyer-
mekeket kell hagynunk, magyar éle-
tet”. Kard és kasza címû kötetében
pedig így inti honfitársait: ,,Ki magosra
néz, nem látja meg a rögöt lába alatt, s
ki másra bízza földjét, elveszíti azt.”
Simó József ékes magyarsággal,
átéléssel elõadott szemelvényekkel
idézte elénk az írófejedelem alakját,
szellemiségét. Szavai nyomán
meggyõzõdhettünk arról: ha léleképí-
tõ, magyarságtudattal átszõtt, szép tör-
téneteket akarunk olvasni, Wass Albert
köteteiben bizton megtaláljuk.

Az elõadás-sorozat következõ ven-
dége Raffay Ernõ történész lesz, aki
február 14-én a szabadkõmûvesség és
Trianon témakörében ismerteti kuta-
tásainak eredményét.

Gyimóthy Levente
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A rejtvény megfejtését 2011. január 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Január 9-i rejtvényünk helyes megfejtése: Egy széki népdalból vett részlet folytatása: „... újulását víg örömmel kezd-
jük hirdetni.” A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Koller Józsefné, Szekszárd, Alisca u. 36. Gratulálunk, a
könyvet postán juttatjuk el.

Léleképítõ gondolatok Wass Albertrõl

,,Magyarországra születtem….”

Zsarolás 
a középiskolában

Az egyik szekszárdi, városszéli kö-
zépiskola igazgatója a rendõrség-
hez fordult, mert az intézmény ta-
nulóit a közelben lakó 20 éves B. M.
folyamatosan zsarolja. A diákok-
nak különbözõ összegeket kölcsö-
nöz, aminek dupláját követeli visz-
sza. A sértettek a rendõrségen
mindezt megerõsítették, s azt is el-
mondták, hogy aki nem tud idõ-
ben fizetni, azt B. M. megfenyegeti. 
A nyomozók a sértettet még aznap
elfogták, s lakásán megtalálták azt
a füzetet, amiben precízen regiszt-
rálta emberünk a több tucat adós
nevét, a visszakövetelendõ össze-
get, stb. A rendõrség zsarolás meg-
alapozott gyanújával kihallgatta
az õrizetbe vett fiatal férfit. Ugyan-
ezen a napon B. M. barátja az
egyik diákot veréssel fenyegetve ar-
ra akarta rábírni, vonja vissza ter-
helõ vallomását. A rendõrök õt is
elõállították, s átadták a Szekszár-
di Nyomozó Ügyészségnek, mivel
esetében hatósági eljárás akadá-
lyozásáról van szó.     - h -

Felhívás

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszár-
di Csoportja használtruha-osztásra
várja a rászorultakat január 25-én és
február 1-jén 8 és 10 óra között a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Jöjjön bát-
ran, örömmel segítünk!
A szeretetszolgálat munkatársai

Simó József elõadómûvész az írófejedelem
emlékének elkötelezett ápolója



Ferenc Vilmos borásznak, a  Dicenty
Kertbarátkör elnökének kezdeménye-
zésével minden évben összejönnek
Vince napján a helyi szakmabeliek egy
kis diskurzusra. Hogy a néphagyo-
mányoknak megfelelõen ismét megál-
dassák  az új bort (Bacsmai László plé-
bános szívest-örömest megtette ezt )
és szakmailag elemezzék a Márton-nap
óta eltelt idõszakot., Általában jó hangu-
latú poharazgatással. egybekötve, új
helyszínen, a jellegzetes istifángödri ta-
nyasorban. A jeles nap egyben a város
fõ tájfajtájának, a kékfrankosnak az ün-
nepe is. Tudjuk, a tavalyi évjárat annyi-
ra pocsék volt, hogy a mi borvidékünk-
tõl megszokott testes, különleges ne-
dûk elkészítésére nem volt alkalmas az
alapanyag Vajon a kékfrankosokon is
tetten érhetõ ez? - kérdeztük a fõszer-
vezõt, aki az eseményre most is meg-
hívta dr. Kozma Pált, a Pécsi Szõlészeti
és Borászati Kutatóintézet igazgatóját,
az itteni kékfrankosok  bevallottan
nagy kedvelõjét.

- A lehetõségek függvényében jó
hírrel szolgálhatok - kezdte Ferenc
Vilmos. - A többi fajtától eltérõen a je-

lekbõl ítélve a kékfrankos jobban bír-
ta a megpróbáltatást a borvidéken.
Professzor úrral közösen megállapít-
hattuk, hogy érettségben a szekszár-
di kékfrankosok bizony sokat fejlõd-
tek novemberi újbori önmagukhoz
képest. Már van bennük potenciál, le-
tompított szép kerek savakkal talál-
koztunk, kezd dominálni vékonyabb

állapotában is a tipikus kékfrankos
jelleg. Neves vendégünk meg is je-
gyezte: az intézetük területén telepí-
tett kékfrankos messze nem vonul-
tatja föl ezeket a beltartalmi értéke-
ket. Ami után talán kijelenthetjük: a
kékfrankos a Kárpát medencében
leginkább a szekszárdi viszonyokat
szereti, hiszen egy ilyen rendkívüli

év után is jobban produkál, mint más
térségbeli vörösboros vidékeken. Né-
melyikben már érezhetõ volt az a kü-
lönleges fûszer, ami a szekszárdi kék-
frankosra a többihez viszonyítva
egyedien jellemzõ.

A kertbarát kör tagjai a Vince-napi
rituálénak megfelelõen a szõlõvesz-
szõt, a rügyet átvágva megnézték, ér-
te-e a növényt valamilyen károsodás
az eddigi téli napok alatt, de erre uta-
ló jel nem volt. Persze,  otthon egyes
kíváncsi gazdáknál tovább folytatódik
a kísérlet, amikor kihajtatják a rügyet,
hogy abból, illetve a fürtkezdemé-
nyekbõl egyfajta jelzést kapjanak az
elõttünk  álló évjáratra. B.Gy.

Mint új lehetőség - az egyszerűsí-
tett bevallás mellett - már csök-
kentett adattartalmú személyi jö-
vedelemadó bevallás tehető a
2010. évre vonatkozóan. A csök-
kentett adattartalmú bevallás új
lehetőséget kínál a magánsze-
mélyeknek, mellyel jelentősen
csökkenthető az adóbevallás ki-
töltésére fordított idő és energia. 

Összességében a 2009. évre vonatko-
zóan több mint 4,5 millió magánsze-
mély személyi jövedelemadó elszámo-
lását fogadta az állami adóhatóság (egy-
szerûsített bevallás, személyi jövede-
lemadó bevallás és munkáltatói
adómegállapítás). A magánszemélyek,
egyéni vállalkozók és mezõgazdasági
õstermelõk 3,6 millió személyi jövede-
lemadó-bevallást nyújtottak be, amely
3,1 millió magánszemélyt, 0,1 millió
mezõgazdasági õstermelõt és 0,4 mil-
lió egyéni vállalkozót érintett.
Az évek során a személyi jövedelem-
adó bevallás folyamatosan újabb adó-
nemekkel bõvült.
Önmagában az szja-kötelezettség elszá-
molásának a szabályai is igen bonyolul-
tak, ezért vezették be a jogalkotók tá-
mogatásával az egyszerûsített bevallás
intézményét. A törvényi szabályozást
követõen azonban jelentõs számban
vannak olyan magánszemélyek, akik
nem vehetik igénybe az egyszerûsített
bevallás adta lehetõségeket.

A 2010. adóévre vonatkozóan hatályos
elõírások a bevallásban további adat-
bõvítést tesznek szükségessé (pl.: "szu-
perbruttósítás", a NYENYI megszûné-
sével a bevallásba kerülnek azok az ada-
tok is, amelyek a nyugdíjjogosultság
megállapításához szükségesek, stb.) 
Az elmúlt évi személyi jövedelemadó
bevallás 520 sorból állt, melybõl a ma-
gánszemélyek legfeljebb 320 sort töl-
töttek ki (ebbe beletartozik például a
külföldi jövedelem, a tõzsdei és csere-
ügyletek jövedelme), a további 200 sor
kizárólag az egyéni vállalkozókat és a
mezõgazdasági õstermelõket érintette.

A 2009. ADÓÉVRE BEÉRKEZETT BE-
VALLÁSOK ADATTARTALMÁBÓL MEG-
ÁLLAPÍTHATÓ VOLT, HOGY
- jelentõs azoknak a száma, akik nem
folytatnak vállalkozási tevékenységet,
számuk több, mint 3 millió fõ (nem
egyéni vállalkozók és nem mezõgaz-
dasági õstermelõk),

- minimális azoknak a magánszemé-
lyek száma, akik érintettek különféle
járulékkötelezettség bevallásával,

- alacsony továbbá azok száma is, akik
a külföldön adóköteles jövedelmük
okán a bonyolult szabályok szerint
számolnak el ezen kötelezettségük-
kel (mindössze 2 ezer fõ),

- az un. csereügylet és tõkepiaci tevé-
kenység jövedelme is viszonylag ala-
csony adózói számot érint, õk
0,004%-ot képviselnek,

- az egyszerûsített közteherviselés sze-
rint adózók száma is minimális a be-
nyújtott bevallásokhoz képest, mind-
ez nem haladja meg a 0,002%-ot.

- Magánszemély a 320 sorból csupán -
általánosságban- 149 sort töltött ki.

A 2010. évi személyi jövedelemadó kö-
telezettség teljesítésére, jogszabály vál-
tozása nélkül kidolgozott, a magánsze-
mélyek "többsége" által benyújtott be-
vallások alapján elvégzett felmérés ada-
taira alapozott bevallási forma olyan le-
hetõséget kínál a magánszemélynek,
mellyel jelentõsen csökkentheti az adó-
bevallása kitöltésére fordított idõt, egy-
szerû formában - megtartva az eredeti
bevallás felépítését, sorainak számozá-
sát - áttekinthetõen kapja kézhez a ré-
szére szükséges lapokat.
Azon magánszemélyek részére, akik
az elõzõ évi bevallásuk alapján a csök-
kentetett adattartalmú bevallással
érintettek lehetnek, nyomdai úton el-
készített, csökkentett adattartalmú
1053-as bevallást küld az állami adó-
hatóság. 

AZON ADÓZÓ NEM ÉLHET EZZEL A LE-
HETÕSÉGGEL, AKI
- egyéni vállalkozó,
- mezõgazdasági õstermelõ,
- személyes közremûködõi díj-kiegé-
szítést vesz figyelembe,

- bármely formában érintett külföldrõl
származó és/vagy külföldön is adókö-

teles jövedelemmel (a külszolgálatért
kapott jövedelem ebbõl a szempont-
ból nem kizáró tényezõ),

- valamely foglalkoztatóhoz fûzõdõ biz-
tosítási kötelezettséggel járó jogvi-
szonyára tekintettel, vagy azzal össze-
függésben járulékalapot képezõ
jövedelmet külföldi illetõségû jogi
vagy természetes személytõl, illetõleg
külföldi illetõségû más személytõl sz-
erez,

- vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo-
gyasztótól közvetlenül kapott bor-
ravaló után kíván járulékot fizetni,

- érintett ellenõrzött tõkepiaci és/vagy
csereügylettel kapcsolatos tranzak-
ciókban,

- 2010. adóévtõl tartós befektetésbõl
származó bevallás köteles jövedelme
van,

- bizonyos bevételeire tekintettel az
egyszerûsített közteherviselés sz-
abályait alkalmazta.

Ebben az esetben, a csökkentett adat-
tartalmú bevallásban a magánszemély
nem találja meg az ezen kötelezett-
ségei teljesítéséhez szükséges nyi-
latkozatokat és sorokat, és a teljes be-
vallási egységcsomagot kell kitöltenie,
amihez az alsó fokú állami adóhatóság
ügyfélszolgálatain juthat hozzá.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél -dunántúli Regionális Adó

Fõigazgatóság Pécs
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A rossz évjárat ellenére -  éledezõ kékfrankosok
Vince-napi-borünnep

Jó tudni: Egyszerûsödött a személyi jövedelemadó bevallás 
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AZ ÉV LEGFURCSÁBB ÁTIGAZOLÁSA:
Bálint Réka, az Atomerõmû KSC Szekszárd sa-
ját nevelésû, a felnõttcsapat meghatározóvá vá-
ló játékosa, aki több csapat érdeklõdését kivál-
totta, a szomszédvári, a szekszárdiak újboli rivá-
lisává váló Baja csapatához igazolt nyáron.

AZ ÉV VETERÁN FÉRFI SPORTOLÓJA:
Szõts Gábor, a Hikari Aikido Sportegyesület
versenyzõ-edzõje, aki a grapling- (földharc)
-világbajnokságon, Horvátországban súlycso-
portjában két számban is aranyérmes lett.

AZ ÉV VETERÁN NÕI SPORTOLÓJA: Tö-
rök Sándorné, a Szekszárdi Senior AC alapító
tagja, évtizedek óta több dobószámban is in-
duló versenyzõje, aki az idei, nyíregyházi Eu-
rópa-bajnokságon saját korosztályában a
75–80 évesek mezõnyében súlylökésben és
diszkoszvetésben az igen elõkelõ harmadik
helyet szerezte meg.

AZ ÉV LEGJOBB NEMZETKÖZI ERED-
MÉNYE KÜZDÕSPORTBAN: Bogáncs Ben-
ce, a Hikari Aikido Sportegyesület ifjúsági ver-
senyzõje, a horvátoszági vébén ezüstérmes lett.

AZ ÉV SZEKSZÁRDI LÉGIÓSA: Az Egye-
sült Államokban tanuló és versenyzõ Gyurkó
László, a Vízmû SE sportolója, az amerikai
egyetemi úszó-csapatbajnokságon száz és
kétszáz háton nyert, s ezzel csapatát, illetve
egyetemét gyõzelemhez segítette.

AZ ÉV LEGHULLÁMZÓBB TELJESÍTMÉ-
NYE: A Tolle-UFC Szekszárd NB III-as labdaru-
góié, akik tényleg egy páternoszter mozgására
emlékeztetnek, egy-egy gyõzelmet szinte garan-
táltan döntetlen vagy vereség követett, így kö-
zépcsapattá vált az UFC a harmadik vonalban.

AZ ÉV SZAKADÁSA: Kivált a Szekszárdi
AC-bõl az atléták egy csoportja, és az ügyes-
ségi számokban indulókkal, rövidtávfutókkal

megalakult a Szekszárdi AEK SE, amely
gondjai ellenére is több figyelemre méló
eredményt produkált. Ezzel a kerékpár és az
íjászat után atlétikában is két városi egyesü-
let kínál versenyzési lehetõséget.

AZ ÉV KUDARCSOROZATA: az UKSE
Szekszárd mind a 11 mérkõzését elvesztette
a nõi kézilabda NB I õszi idényében.

AZ ÉV LEGJELENTÕSEBB TECHNIKAI
SPORTESEMÉNYE: a városban nagy érdek-
lõdés mellett lezajlott autós gyorsulási verseny.

AZ ÉV LEGFURCSÁBB VERESÉGE: az
UFC fél órával a mérkõzése vége elõtt még
3–1-re vezetett a Nagyatád ellen – aztán a ki-
állítás folytán emberhátrányba kerülve fordí-
tott –, majd 5–3-ra nyert az élmezõnyben ta-
lálható somogyi vendégcsapat.

AZ ÉV LEGJELENTÕSEBB CSAPATÁTA-
LAKÍTÁSA: A Szekszárdi Asztalteniszklubnál
Sáth Sándor szakmai igazgató által eszközölt
„tabula raza”, a veterán tréner mindenkit, még
a kínai légiósát is, menesztett a tavalyi csa-
patból, és új játékosokkal, vadonatúj csapat-
tal vágott neki az új szezonnak.

AZ ÉV LEGIZGALMASABB MÉRKÕZÉ-
SE: a KSC-Szekszárd–Szolnok kosárlabda-mér-
kõzés a bajnokság õszi idényében. Végig a házi-
gazda, szekszárdi csapat kezében volt a mérkõ-
zés, ami végül is csak kétszeri hosszabbítás
után dõlt el – fájdalom, a vendégcsapat javára.

AZ ÉV LEGLÁTOGATOTTABB SPORT-
ESEMÉNYE: A szeptemberi szekszárdi NB I-es

kézilabdaévad-nyitó. A bajnoki címvédõ, az
idén az európai Bajnokok Ligája megnyeré-
sére készülõ, világsztárokkal teletüzdelt Gyõ-
ri Audi ETO fellépése során kicsinek bizonyult
az egy a küzdõtéren zajló mérkõzés kapcsán
maximum ezer ember befogadására alkal-
mas városi sportcsarnok. Az emeleti karza-
ton a hátul álló, bezsufolódó nézõk amúgy a
Gyõr fölényes gyõzelmével végzõdõ meccs-
bõl csak részleteket láttak, nem volt teljes ki-
látásuk a játéktérre.

AZ ÉV LEGJOBB TÖMEGSPORTREN-
DEZVÉNYE: Az E.ON Családi Foci Program
mindkét eseményén több mint harminc család
vett részt, oly módon, hogy az elõírt szabályok-
nak megfelelõen egy óvodás- vagy kisiskolás-
korú gyermek is bekapcsolódott a
mûfüvespályán zajló, a rendezõ UFC Szekszárd
edzõi által vezetett játékos foglalkozásokba.

AZ ÉV LEGKÜLÖNLEGESEBB BEMUTA-
TÓ MÉRKÕZÉSE: Orsós Zsolt, vak sportoló,
a csörgõlabda-válogatott csapatkapitánya já-
tékvezetésével bekötött szemmel mérkõztek
meg egymással az I. Béla gimnázium e sport-
ágat megismerni szándékozó tanulói a szolida-
ritás napja rendezvény zárásaként, amelyen a
látássérültek és az épek együttélésérõl, az
utóbbiak segítésérõl, a toleranciáról volt szó.

AZ ÉV LEGRANGOSABB  SPORTREN-
DEZVÉNYE: A Kerekes-teniszcentrum adott
otthon a férfi teniszezõk országos felnõtt
fedett pályás bajnokságának 2010-ben.

AZ ÉV CSAPATA: a cselgáncs serdülõ
magyar bajnokságot, a szekszárdi városi
sportcsarnokban megnyerõ Gemenc Judo
SE együttese, amely olyan sportági felleg-
várak legyõzéséve, illetve megelõzésével
lett országos elnök, mint Paks, Kaposvár, az
UTE és a Miskolc.

AZ ÉV SZPONZORA: A városi önkormány-
zat, amely elõteremtette az anyagiakat ahhoz,
hogy az UKSE Szekszárd elindulhasson a nõi
élvonalbeli kézilabda-bajnokságban.

AZ ÉV EDZÕJE CSAPATJÁTÉKOKBAN:
Ujhelyi Gábor, az Atomerõmû KSC Szekszárd
vezetõedzõje, aki a 7. helyen végzett csapa-
tával a nõi NB I-es A-csoportos kosárlabda-
bajnokságban, és munkája révén több saját
nevelésû, illetve korábban ide igazolt játékos
meghatározó kosarassá vált, illetve A-cso-
portos szintû játékos lett már belõle.

AZ ÉV  EDZÕJE EGYÉNI SPORTÁGAK-
BAN: Szepesi József, a Gemenc Judo SE ve-
zetõedzõje, akinek a tanítványai szekszárdi
viszonylatban a legtöbb bajnoki címet, dobo-
gós helyezést szerezték az országos bajnok-
ságokon, diákolimpiákon és egyéb rangos
megmérettetéseken.

AZ ÉV BUKÁSA: Az SZSZKSE-hez
(Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros-sport-
egyesület) tavasszal visszaigazoló. de nem a
szekszárdi kerékpárosokkal készülõ, csak a
versenyekre érkezõ Iszkádi Tamás a nyári
hosszú távú országúti bajnokságon megbu-
kott a doppingvizsgálaton.

AZ ÉV TRAGÉDIÁJA: Súlyos betegségben,
55 évesen elhunyt a szekszárdi sport valamennyi
meghatározó csapatánál az elmúlt két évtized-
ben megforduló, közszeretetnek örvendõ sport-
masszõr, gyúró, Paróczai Sándor.                    B. Gy.

Görbe tükörbe is bepillantva

2010 szekszárdi sportlegjei 2.

Az alma, a fája és a versenypálya
Két szekszárdi tehetség is édesapja nyomdokaiba lépve tekergeti a kormányt

Gyakori, hogy egy gyermek édes-
apja vagy édesanyja hivatását vá-
lasztja, és az sem ritka, hogy egy
sportoló csemetéje is ugyanab-
ban a sportágban ér el sikereket.
Nincs ez másként két tehetséges
fiatal szekszárdi autóversenyző,
ifj. Ficza Ferenc és Fekete
Dominik esetében sem.

Az ifjabb Ficza – akinek édesapja sok-
szoros országos bajnok, volt válogatott
sportoló – idén megnyerte a Genex
Suzuki Bio márkakupa-sorozatot. Ti-
zennégy éves kora ellenére nem
mondható kezdõnek, hisz már 2008-
ban feltûnt a gyorsasági országos baj-
nokság versenyein, az igazi áttörést a
2010-es idény hozta számára. Mint so-
kak, õ is gokarttal kezdett: 2003-tól öt
idényen keresztül minden évben do-
bogóra állhatott. Elsõ lett 2006-ban a
kadett kategóriában, majd a következõ
évben harmadik a Rotax Mini-Max
géposztályban. Az autóhoz azonban
mindig is jobban húzott a szíve, így
2008-ban már a gyorsasági ob kistúra
kategóriájában versenyzett, ahol az A-
csoport negyedik helyén zárt.

Az igazi durranás az idei évre ma-
radt, amikor az ifjú Ficza az RCM Mo-
torsport színeiben igazán versenyké-

pes autóba ülhetett. A hungaroringi
nyitó futamon azonnal rajtelsõséggel
jelezte: fiatal kora ellenére számolni
kell vele. A verseny már nem sikerült
ilyen jól, aztán másnap már dobogóra
állhatott. Futamról futamra javult a
teljesítménye, május végén a
Pannóniaringen a hetedik helyrõl in-
dulva elsõ gyõzelmét aratta. Csapat-
társával, Bárkovics Zoltánnal külön
csatát vívtak, amelyben sokáig riváli-
sa állt nyerésre. Aztán az újabb
Pannónia-ringi hétvégét követõen a
szekszárdi fiú átvette a vezetést a baj-
nokságban, s végül 10 pontos elõny-
nyel gyõzött.

Ficza közben elindult egy 12 órás
megbízhatósági versenyen is, ám saját
bevallása szerint a sprintfutamok job-
ban fekszenek neki. „A hosszú távú
verseny is nagyon jó, csak visszafogot-
tan kell vezetni, és ez nem nagyon
megy nekem” – nyilatkozta a fiatal
sportoló. Az ifj. Ficza Ferenc jövõre is
a Suzuki-kupában versenyez majd, az
álma azonban a WTCC, a túraautó-vi-
lágbajnokság. A korabeli srácoknak
pedig azt ajánlja: „elõször gokartozza-
nak, ott az alap meglesz, és utána jöjje-
nek mindenképpen az autósportba”.

Fekete Dominik is autósportos csa-
ládba született, így már korán „bele-

kóstolt” a versenyek atmoszférájába.
A 12 éves fiú mégis viszonylag késõn
döntött úgy, hogy édesapja nyomdo-
kaiba lép. Az apa, Fekete Krisztián
évek óta a gyorsasági szakág formaau-
tós kategóriájának meghatározó ver-
senyzõje. Tapasztalatából fiának is szí-
vesen átadott volna, de Dominikot –
bár 7 évesen már gokartban ült, és
nem is volt ügyetlen – sokáig inkább a
foci vonzotta. A most hatodik osztá-
lyos fiú tavaly döntött úgy, hogy 2010-
ben belevág a versenyzésbe. A Pi-Do
Racing színeiben, a CRG Hungary
csapattal a gokart országos bajnokság
Rotax Mini-Max kategóriájába neve-
zett. Dominik a bajnokság 10 fõs me-
zõnyében egyedüli újoncként állt fel
hétrõl hétre a rajtrácsra. A folyamatos
fejlõdés eredményeként sorra jöttek a
dobogós helyezések, míg végül az
utolsó, kakucsi versenyhétvégén az if-
jú szekszárdi pilóta mindkét futamot
megnyerte, és az edzéselsõség mellett
a leggyorsabb kör is az övé lett. Az év
végi összesítésben Dominik a máso-
dik helyet szerezte meg, a siker azon-
ban nem szállt a fejébe: pontosan tud-
ja, sokat kell még tanulnia. Versenyki-
lométereit – életkora miatt – jövõre
már a Rotax Junior kategóriában gya-
rapíthatja.  A. A.

Fekete Dominik és édesapja Ifj. Ficza Ferenc



A Magyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy 2011-ben az alábbi programo-
kat tervezi. Az összejövetelek min-
den hónap harmadik csütörtökjén,
16.30 órakor kezdõdnek a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében
(programütközés esetén a katasztró-
favédelmi igazgatóság tantermé-
ben). Júliusban és augusztusban
rendezvény nem lesz.

A tervezett elõadások:
Január: Alapfogalmak a sportról és

az egészségrõl. A mozgás és az egész-
ség összefüggései. (Elõadó: orvos,
sportorvos). Február: Önbizalom, ön-
értékelés fejlesztése a betegséggel kap-
csolatosan, orvos-beteg kapcsolat fon-
tossága. (Elõadó: orvos, pszichológus)
Március: A rák örökölhetõ és fertõz?
Tévedések tisztázása. (Elõadó: onkoló-
gus orvos.) Április: Lelki támogatás a

betegeknek és a hozzátartozóknak.
(Elõadó: pszichológus, lelkész vagy
szaktanár.) Május: A napozás ártalmai,
a bõrrák kialakulása és kezelése. (Elõ-
adó: bõrgyógyász) Szeptember: Szen-
vedélybetegségek, dohányzás-, alko-
hol-, drog-, játékgép-, számítógép-füg-
gõség, munkanarkózis. (Elõadó: orvos
és érintett családtag.) Október: Ter-
mészeti katasztrófák, egészséges ivó-
víz, elsivatagosodás. (Elõadó: katasztró-
favédelem.) November: Humorista
vagy parodista elõadómûvész mûsora.
December: Év végi záróértekezlet. Az
elõadóktól függõen a témakörök idõ-
pontja változhat.
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Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas-alapszervezete
értesíti családtagjait, hogy január 24-
én, hétfõn akciós, kedvezõ árakon füs-
töltáru-árusítást tart a készlet erejéig.
Ezzel együtt száraztészta, olaj, ételízesí-
tõ, õrölt paprika, almaárusítás is lesz a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Szeretettel vár-
nak minden nyugdíjas és nagycsaládos
vásárlót. Az árusítás alatt a tagdíjak ren-
dezésére is lehetõség van.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozat szervezésé-
ben a Rákóczi u. 8. szám alatti hús-
boltban (a Fõiskolával szemben), vala-
mint a Béri Balogh Ádám utca 79. szám
alatti húsboltban (a Penny Market mel-
lett), február 10-én (csütörtök) kedvez-
ményes áron füstöltáru-árusítást tart
reggel 7–11 óra között.
Szeretettel várnak minden kedves
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

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.

Meghívó
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja Önt és elkötele-
zett, tenni akaró és érdeklõdõ baráta-
it, ismerõseit a Civil Bûnmegelõzési
Mûhely janári ülésére. Helyszín: Szek-
szárd, Széchenyi u. 26. (Cinka Panna
Tanoda). Idõpont: 2011. január 27.
kedd, 17.00 óra. Az összejövetel témá-
ja: a családon belüli erõszak eltérõ kul-
turális hátterû családok körében.

Témagazda: Király Gabriella tanár-
segéd, PTE IGYFK Pedagógusképzõ
Intézete.

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád nyá. r. ddtbk., a Mentálhigiénés
Mûhely Bûnmegelõzési Munkacso-
portjának vezetõje. 

Tartson velünk a biztonságérze-
tünket megerõsítõ szolgálatunkban!

A Rákellenes Liga éves programja

A Polgári Védelem Szekszárdi Kiren-
deltsége a nemzetközi polgári védel-
mi nap alkalmából (2011. március 1.)
10. alkalommal alkotói pályázatot hir-
det. Olyan mûvek elkészítését várjuk,
amelyek a veszélyhelyzetek, a veszé-
lyek és katasztrófák megelõzésére, az
azok elleni védekezésben az összefo-
gásra hívja fel a figyelmet. (Árvíz,
földrengés, szökõár, háború, terroriz-
mus, nukleáris, tûz, robbanás, drog,
AIDS, éhínség, környezetszennyezés-
környezetvédelem, globális felmele-
gedés, nemzeti, nemzetközi összefo-
gás...)

A pályamûvek, bármilyen technikával
készíthetõk (fotó, kollázs, rajz, festmény,
montázs, textil, papír és vegyes techni-
kával, illetve ezek kombinációjával...). A
pályamûvek hátulján kérjük feltüntetni:
a mû címét, az alkotó nevét (anyja nevét,
születési idejét, születési helyét, adószá-
mát), oktatási intézményének nevét és
címét, az alkotásban segítõ nevét.
Kategóriák:
I. óvodáskorúak
II. 7–10 év (ált. isk. alsó tagozat)
III. 10–14 év (ált. isk. felsõ tagozat)
IV. 14–18 év (középiskola)
A mûveket kérjük február 23-ig a

Szekszárd Polgári Védelem Kirendelt-
ség 7100 Szekszárd, Sárvíz utca 6/b
címre beküldeni.

A beérkezett munkák értékelését
szakmai zsûri végzi, és azt követõen a
beküldött mûvekbõl kiállítás nyílik a
Baka István (volt V. számú) Általános
Iskola Folyosógalériájában, melyen az
1–3. helyezettek és a külön jutalmazot-
tak számára díjak kerülnek átadásra.
Bõvebb információ:

Szekszárd Polgári Védelmi Kiren-
deltség, 7100 Szekszárd, Sárvíz utca
6/b. Tel./fax: 74/312-027, e-mail:
titkarsag@pvkirszd.t-online.hu.

Gyerekeknek! ALKOTÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza az AGORA-átépítés
miatt a Fõiskola „E” épületébe költö-
zött, a Szent István tér 15–17. szám
alá. E-mail címünk és telefonszámunk
változatlan. info@babitsmuvhaz.hu,
74/529-610.

FEBRUÁR 3-ÁN, csütörtökön 10.00,
12.30 és 14.30 órakor a Garay-gimná-
zium dísztermében.

Ifjúsági hangversenybérlet III. elõ-
adása – Farsangi hangulat a Szekszár-
di Ifjúsági Fúvószenekarral.

Jegyinformáció az 511-247-es szá-
mon.

FEBRUÁR 5-ÉN szombaton 8.00–12.00

óráig „GA-ZSI” – minden hónap elsõ
szombatján használt holmik zsibvására
a Garay téren. Helyfoglalás kizárólag
elõzetes szerzõdéskötéssel, február 3-
ig folyamatosan a Babits Mihály mûve-
lõdési házban. Egy db (max. 3 m x 1,5
m-es) árusítóhely díja 1000 Ft. Továb-
bi információ: 529-610. Várjuk az áru-
sításra jelentkezõket! 

FEBRUÁR 12-ÉN szombaton
9.00–12.00 óráig Játékvár-lak.

Belépõ gyerekeknek 400 Ft/fõ, fel-
nõtt kísérõknek 200 Ft/fõ.

Kérjük a családokat, hogy a foglal-
kozásra pontosan érkezzenek!

A gyerekeknek váltócipõ és kényel-
mes ruha ajánlott.

Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza a természet szeretetére
nevelés, a környezettudatos szemlélet
formálása szándékával 2011-ben ismét
Hollós László Megyei Természetis-
mereti Versmondó Versenyt hirdet
Tolna megyei általános iskolások (6–14
évesek) számára.

A verseny témája az erdõk nemzet-
közi éve tiszteletére az erdõk élõvilá-
gának sokszínûsége, ökológiai jelen-
tõsége.

Nevezési határidõ: 
2011. február 10.

Verseny idõpontja: 
2011. február 23.

Jelentkezés és további információ a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.

Kiállításmegnyitó
A Szent József Iskolaközpont és a Fo-
lioArt Mûtárgy- és Ajándékbolt tiszte-
lettel meghívja Önt és barátait Bucsá-
nyi Endre „KARCOLATOK” címû kép-
zõmûvészeti kiállítására.

Helyszín: Szent József Iskolaköz-
pont, Szekszárd, Garay tér 9. Idõpont:
január 26. (szerda) 15 óra. 

A riporter Sas Erzsébet. Nyitógon-
dolatok: Decsi Kiss János sorozatszer-
kesztõ. Közremûködik: Kocsis László
(gitár), Máthé Annamária (ének), fú-
vóspercek: Kajsza Pál hangszerbemu-
tatója. 

Támogatók: Magyar Rádió, Szek-
szárdi Vasárnap, Tolnai Népújság,
TolnaTáj Televízió, Várdombi pékség.

A kiállítás megtekinthetõ: 2011. feb-
ruár 28-ig.
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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
Változás! Január 19. (szerda) 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.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt február 3-án 8
órától várhatóan 16 óráig áramszünet
lesz: Keselyûs, Gemenc, Sió-torkolati
mû és a mellette lévõ lakások,
Szomfova, Veránka területén, és febru-
ár 4-én 8 órától várhatóan 16 óráig:
Szekszárd: Keselyûs Erdõgazdaság
Vadászháza, Gemenc, Sió-torkolati mû
és a mellette lévõ lakások területén.

APRÓ

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

SZEKSZÁRDON, csendes, elit környe-
zetben, két család együttélésére is al-
kalmas, a városközponthoz közeli
családi ház eladó. Érdeklõdni: 06/74-
416-871 és a O6-20/946-7111. 

MÛKÖDÕKÉPES, négylapos, kevésbé
használt gáztûzhely javításra szoruló
sütõvel olcsón eladó. É.: 06-74-418-
414, 06-30-278-9817.

A társaskör meghívója

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Választmánya január 23-án,
vasárnap délután 3 órára összehívja a
Szent István Házba (Szekszárd, Rákó-
czi u. 69.) a társaskör tisztségválasztó
közgyûlését. A napirenden az egyesü-
let 2010. évi tevékenységérõl szóló be-
számoló, a 2010. évi zárszámadás és a
2011. évi költségvetés, az ellenõrzõ bi-
zottság beszámolója, az idei évre terve-
zett programok ismertetése, az alap-
szabály módosítása és tisztségválasz-
tás szerepel. A közgyûlés határozatké-
pességéhez szükséges, hogy a tagság
50%-a + 1 fõ jelen legyen. Amennyiben
a gyûlés nem határozatképes, úgy azt a
kezdési idõpontját követõ 1 óra múlva,
4 órára újra összehívom, mely a jelen-
lévõk számára való tekintet nélkül hatá-
rozatképes. Ez esetben a közbeesõ 1
órában megtekinthetõ a tavalyi szüreti
bálról készült videofelvétel. Az összejö-
vetel után lehet tagdíjat fizetni.
A napirendi pontok fontossága miatt,
kérjük, jelenlétével tisztelje meg közgyû-
lésünket, valamint javaslataival, észrevé-
teleivel segítse a társaskör mûködését.

Gyurkovics János, a társaskör világi elnöke

Escher-relikviák
a Gadányi-

gyûjteményben
A szekszárdi születésû fotómûvész
emlékére szervezett Escher Ká-
roly Szabadegyetem záró rendez-
vénye január 26-án 17 órai kezdet-
tel lesz a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban. Elõadó: Gadányi
György fotóriporter (1964–1990
Nõk Lapja), fotótörténeti relikviák
gyûjtõje. A belépés díjtalan.

A megkerült tárca

– Meglett a pénztárcám… Vannak
még rendes, becsületes emberek –
mondta szemét törölgetve az idõs
hölgy az aznapi második találkozá-
sunkkor. Elõször – siettében – csak
röviden vázolta: a vásárlást követõen
a vevõk pakolására kialakított polcon
rakodta bevásárlótáskájába a holmi-
kat, miközben melléjük tehette feke-
te erszényét. Csak otthon vette észre,
nincs meg a tárca, amiben vala-
mennyi pénzt és az összes iratát tar-
totta. De képzeljék, visszatérve az üz-
letbe, kérésére az egyik pénztáros –
törzsvevõként jól ismerte az asszonyt
– máris átnyújtotta neki a bukszát.
Mindössze annyit mondott, hogy egy
vásárló találta meg az említett polcon,
s nyomban átadta neki.
– Szerettem volna megköszönni a
megtalálónak, de még a nevét sem
hagyta meg a boltban, hanem elsie-
tett. – A piactér és a volt Skála közöt-
ti üzletrõl van szó… (a szerk.) 

A tárca megtalálóját nyilván nem
a hálálkodás iránti vágy, hanem a
tisztesség vezérelte. - hm -

Sporthírek
KÉZILABDA. A hétközi fordulóval foly-
tatódott a nõi kézilabda NB I. Az
UKSE Szekszárd, a Dunaújvárosi
REK csapatát fogadta, s egy félidõ
után (13–14) még nyílt volt a mérkõ-
zés a középcsapatnak számító újvá-
rosiak ellen, de a második félidõ vége
felé már kiütközött a nagyobb tudás-
különbség, és Kis Szilárd együttese
két-három gólos elõnyét hétre növelte
(30–23 lett a végeredmény). A Szek-
szárd legeredményesebb játékosa a
hét gólig jutó Weigel Zita volt, õt az öt-
gólos Jenõfi követte.

TEREMFOCI. A hetedik Horfer-Serleg-
Horváth Sport városi téli terembajnok-
ságban az A-csoportban hét forduló
után az állás: Pr-Trans 15, 2. Palermo-
Ennyi 14, 3. Ferropatent 13 ponttal. A
hétvégén mérkõzik egymással az alap-
szakaszban az elsõ és a harmadik. A
B-csoportban már 9, illetve 8 mérkõ-
zést is játszottak a csapatok, az állás.:
1. Dankó-Mildi 21, 2. Tomagro 19, 3.
Longstep 17 ponttal. Vasárnap (január
23.) Tomagro-Longstep rangadót ját-
szanak ebben a csoportban.
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