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A JÉGKORONG
MÁR SZEKSZÁRDON 
IS HÓDIT

JÖVŐKÉPET TUD ADNI
AZ ITT ÉLŐ FIATALOKNAK 12. OLDAL

A 2009-es év legjobb Tolna me-
gyei sportolóit köszöntötték – ha-
gyományosan ünnepi külsőségek
között – kedden a vármegyeháza
dísztermében.

Huszonhat sportág ötvenöt ver-
senyzõje és az õket felkészítõ negy-
ven edzõ vehetett át elismerést a
megyei önkormányzat és a megyei
sportszövetségek szövetsége által a

tavaly kimagasló eredményt elért
sportolók tiszteletére rendezett ün-
nepségen, ahol több sportágban
szekszárdi versenyzõket is díjaztak.

Írásunk a 4. oldalon.

Országosan is jegyzik õket
A megye legjobb sportolóit köszöntötték a vármegyeházán

AZ OLASZRIZLINGBEN
NAGY LEHETŐSÉG
REJLIK 9. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Kerecsényi Márton, a megyei közgyûlés sportbizottságának elnöke gratulál az Atomerõmû-KSC
Szekszárd két Európa-bajnok fiataljának, Tamis Dorottyának (jobbról) és Bálint Rékának
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KÖZLEMÉNY
az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választásáról

Sólyom László köztársasági elnök az
országgyûlési képviselõk 2010. évi ál-
talános választásának elsõ fordulóját
2010. április 11-ére, második fordu-
lóját április 25-ére tûzte ki.

A választással kapcsolatosan a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatom Önöket:

Országgyûlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Iroda (OEVI)

Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezetõje: Amreinné dr. Gál Klaudia
Helyettese: Steinerné dr. Berenkei

Zsuzsanna
Az OEVI és a HVI címe: 7100

Szekszárd, Béla király tér 8. Telefon:
504-100, 504-120. Telefax: 74/510-
251. E-mail: aljegyzo@szekszard.hu.
Honlap: www.szekszard.hu.

Választási Információs Szolgá-
lat:

Helye: 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8., fszt. 3-as iroda, Parrag
Ferencné. Telefon: 74/504-162, Fax:
74/504-188, E-mail:
parrag.kati@szekszard.hu.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütör-
tökig reggel 8-tól du. l6.30-ig, pénte-
ken 8-tól l4 óráig.

Külképviseleti névjegyzékbe való
felvétel kérése ügyfélfogadási idõben
személyesen:

Városháza, Béla király tér 8. föld-
szint 3-as iroda 

Igazolás kérése személyesen
Okmányiroda, Bezerédj u. 1. Tele-

fon: 504-192, 504-193
Városháza, Béla király tér 8. föld-

szint 3-as iroda

Az alábbi fontosabb jogszabály-
ok határozzák meg az országgyû-
lési-képviselõk választásának le-
bonyolítási szabályait:

- 1949. évi XX. törvény a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról 

- 1989. évi XXXIV. törvény az or-
szággyûlési képviselõk választásá-
ról (Vjt.)

- 1997. évi C. törvény a választá-
si eljárásról (Ve.)

- 35/2009. (XII.30.) ÖM rendelet
a választási eljárásról szóló l997.
évi C. törvénynek az országgyûlé-
si képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról

- 36/2009. (XII.30.) ÖM rendelet
az országgyûlési képviselõk 2010.
évi általános választása költségei-
nek normatíváiról, tételeirõl, el-
számolási és belsõ ellenõrzési
rendjérõl

- 3/2010. (I. 22.) ÖM rendelet a
2010. április 11. és 25. napjára ki-
tûzött országgyûlési képviselõ-vá-
lasztás eljárási határidõinak és
határnapjainak megállapításáról

Az országgyûlési-képviselõk
választásakor az alábbi választási
bizottságok mûködnek:

- Szekszárdon 39 szavazatszámláló
bizottság (SZSZB)

- Országos Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (OEVB), Szek-
szárd, Béla király tér 8.

- Területi Választási Bizottság
(TVB), Szekszárd, Szent István tér 11-
13. Telefon: 74/505-606, 74/505-611;
e-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu

- Országos Választási Bizottság
(OVB), Budapest

Az OEVB tagjait a Területi Választá-
si Iroda vezetõjének indítványára a
Tolna Megyei Közgyûlés választja
meg 2010. február 19-ig.

Az SZSZB tagjait és póttagjait Szek-
szárd Megyei Jogú Város Közgyûlése
választja meg. 2010. március 22-ig.

Felhívjuk a választópolgárok
és a jelölõ szervezetek figyel-
mét, hogy a határidõk jogvesz-
tõk, azok a határidõ utolsó nap-
ján 16 órakor járnak le.

A szavazókörök címjegyzéke az
Ügyfélszolgálati Irodában, az Ok-
mányirodában és az interneten
(www.szekszard.hu) megtekinthetõ.

Az 1997. évi C törvény 10. § (2)
bekezdésében biztosított jogkö-
römnél fogva azon választópolgár-
ok szavazására akiknek lakcíme lak-
címbejelentésre vonatkozó jogsza-
bály értelmében csak a Szekszárd
megnevezését tartalmazza (lakcím-
nélküli szavazópolgárok), továbbá
akik igazolással rendelkeznek a
19. számú szavazókört (Szent
József Katolikus Általános Isko-

la - Szekszárd, Garay tér 9.) jelö-
löm ki, így õk kizárólag ebben a
szavazókörben szavazhatnak.

A választópolgár személyesen
lakóhelyén szavazhat. Szavazni
egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy területi listára lehet.

A szavazás napján lakóhelyétõl tá-
vol lévõ választópolgár belföldön
igazolással, külföldön a Magyar Köz-
társaság nagykövetségein és fõkon-
zulátusain adhatja le szavazatát. A
kérelem nyomtatványok letölthetõ-
ek a www.valasztas.hu honlapról.

Az igazolással szavazó választó-
polgárok a www.valasztas.hu honla-
pon megtekinthetik az igazolással
szavazó választópolgárok részére te-
lepülésenként kijelölt szavazókörök
listáját. 

Az a választópolgár, aki a szavazás
napján lakcímétõl távol, de Magyar-
ország területén tartózkodik, a lak-
címe szerint illetékes helyi választá-
si iroda vezetõjétõl kért igazolással
azon település helyi választási irodá-
jának vezetõjétõl - vagy a szavazás
napján szavazatszámláló bizottságá-
tól - kérheti a névjegyzékbe való fel-
vételét, ahol a szavazás napján tar-
tózkodik. Az igazolás alapján a vá-
lasztópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartóz-
kodik.

A külképviseleten szavazó válasz-
tópolgárok szintén megtekinthetik,
hogy országonként hol és mikor le-
het szavazni, ezen túl a kérelem
nyomtatvány letölthetõ az Országos
Választási Iroda honlapjáról
(www.valasztas.hu).

Tájékoztatjuk tovbbá a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy az Or-
szágos Választási Iroda külön
internetes weblapot szerkeszt,
amelynek tartalma végigkíséri a
teljes választási folyamatot több
nyelven. A weblapot a gyengén-
látók is tudják használni. Elérhe-
tõsége: www.valasztas.hu.

A honlapon minden hasznos
szavazással kapcsolatos infor-
máció, letölthetõ ûrlap, megta-
lálható.

A HVI tájékoztatója folyamatosan
megtalálható Szekszárd város hon-
lapján, melynek elérhetõsége:
www.szekszard.hu

Szekszárd, 2010. január 27.

Amreinné dr. Gál Klaudia
HVI-vezetõ

A választással kapcsolatos legfontosabb határidõk:
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Bõvíteni kell az atomerõmûvet
„Jövõképet tud adni az itt élõ fiataloknak”

Horváth István polgármester
megállapítása a fent idézett
mondat, amit a paksi atomerőmű
bővítésének lehetőségeiről a
múlt héten a Művészetek Házá-
ban tartott konferencia bevezető-
jében hangsúlyozott.

V. Horváth Mária

A BME Nukleáris Technikai Intézete, a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. és a Paksi
Atomerõmû Zrt. közös rendezvényén
a megyeszékhely elsõ embere az or-
szág hosszú távú biztonságos villamos-
energia-ellátásának szükségességét ki-
emelve szólt Szekszárd és az atomerõ-
mû jó kapcsolatáról, hozzátéve, hogy
városunk is készül a gazdasági és társa-
dalmi erõt adó bõvítésre, ami a sportot
és a kultúrát is jótékonyan érinti. Hor-
váth István szerint a beruházás az
egészségügyet, az iskolákat, a szolgálta-
tásokat is felvirágoztathatja, sõt a lakás-
építkezést is beindíthatja.

A konferencián a magyar villamos-
energia-ipar vezetõ szakemberei tar-
tottak elõadásokat a hazai erõmûpark
fejlesztésének indokairól és alternatí-
váiról, az új blokkok hálózatba illeszt-
hetõségének mûszaki kérdéseirõl, a
harmadik generációs atomerõmûvi
technológiákról, az üzemanyag ellá-
tásról és a kiégett üzemanyag kezelési
stratégiáiról, az atomerõmûvek építé-
sének finanszírozásáról, valamint a
bõvítés várható szakember igényei-
rõl. A tanácskozásra szép számmal ér-
kezett a hallgatóság, a térség néhány
országgyûlési és városunk több ön-
kormányzati képviselõje is megjelent,
de a középiskolás diákok sem hiá-
nyoztak, akik elsõsorban a Bezerédj
István Kereskedelmi és Közgazdasági
Intézetbõl jöttek.

Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris
Technikai Intézete igazgatója kifejtet-
te: hosszú távon is szükség van az
atomenergia hasznosítására, hiszen
az atomerõmû a leggazdaságosabb
alaperõmû, elérhetõ áron termeli a
villamos energiát, biztonságos áram-
ellátást tesz lehetõvé, továbbá a ha-
gyományos erõmûvek közül az atom-
erõmûvek jelentik a legkörnyezetkí-
mélõbb megoldást, mûködésük nem
jár üvegházhatású gáz kibocsátással.
Megjegyezte, hogy Magyarországon a
lakosság körében az atomerõmû elfo-
gadottsága meghaladja a hetven száza-
lékot, az aktuális közvélemény kutatá-
sok pedig azt mutatják, hogy a ma-
gyar társadalom döntõ többsége tá-
mogatja az új blokkok építését.

Mint többek számára ismeretes, az
Országgyûlés 2009 tavaszán elvi en-
gedélyt adott arra, hogy Pakson meg-
kezdõdjön az új atomerõmûvi blok-
kok építésének elõkészítése. A tender

kiírására egy esztendõ múlva kerül
sor, de máris több érdeklõdõt tarta-
nak számon. Az eredmény kihirdeté-
se 2012 nyarára várható. Ezekrõl be-
szélgettünk dr. Aszódi Attilával.

– A nukleáris energetikának a hu-
mán erõforrás oldalán több feladata
is van. Sokan tudják, hogy a jelenlegi
paksi négy blokk több mint egyhar-
madát adja a hazai villamos energiá-
nak. A most mûködõ blokkok üzem-
idejének meghosszabbítása már el-
döntött tény. Már ehhez is nagyon
komoly szakember utánpótlási fel-
adatok társulnak, hiszen a blokkok
üzemeltetése körülbelül ezer nukleá-
ris szakembert igényel majd a követ-
kezõ idõszakban.

– Az építkezés beindulása szintén...

– Így van, hiszen csúcsidõben
akár öt-hatezer ember is dolgozhat
az építkezésen, akik jórészt az erõ-
mû harminc kilométeres körzetébõl
kerülnek ki. Ezen túl, majd az új
blokkok üzemeltetése blokkonként
akár 500-600 embert is igényelhet.
Azért tartottuk fontosnak, hogy ez a
tájékoztatás elõször a régióban tör-
ténjék meg, mert úgy gondoljuk,
hogy a speciális felkészültségû szak-
embereket is elsõsorban a környé-
ken élõk közül választják ki. Ameny-
nyiben vistekintünk az 1970-es évek
végére, a '80-as évek elejére, akkor
tudhatjuk, hogy akkoriban a nukleá-
ris technikának e régióban még
nem volt kultúrája, így az ország
minden pontjáról érkeztek Paksra a
szakemberek.

– Azóta megváltozott a helyzet.
– Pontosan. Azóta Paks jelentõs vá-

rossá vált, de Szekszárdon is jelentõs
tudás társul az atomerõmû mûködte-
téséhez. Úgy gondoljuk, hogy a köze-
li jövõben épülõ két új blokk szakem-
ber igényét elsõsorban a környék
biztosítja.

– Jól gondolkodnak azok a szülõk,
akiknek a gyermekei most kezdik
a középiskolát, ha ebbe az irányba
terelgetik csemetéiket?

– Nyilvánvalóan, hiszen jelenleg
úgy néz ki, hogy az új blokkok 2020
elején lépnek üzembe. Nem titkolt
szándékkal hívtunk meg pedagóguso-
kat és iskolákat is a konferenciára.

– Megerõsíti, hogy az új blokkok
építésére immár négy komoly ér-
deklõdõ van?

– A paksi atomerõmû által irányí-
tott projekt keretében a magyar szak-
emberek megvizsgálták: egyáltalán
milyen technológiák állnak rendelke-
zésre. Ennek a munkának a végered-
ménye, hogy alapjában véve négy,
vagy öt technológiában lehet gondol-
kodni. Az érdemi, valós érdeklõdõk
köre pontosan akkor derül ki, ha kiír-
ják a tendert, s a tender-dokumentáci-
ót kiváltják a különbözõ cégek.

– A négy érdeklõdõ (nevezzük
õket így) lefedi a különbözõ tech-
nológiákat?

– Eltérõ technológiák állnak ren-
delkezésre, de ezeket a magyar vizs-
gálat leszûkítette az úgynevezett nyo-
mott-vizes reaktorok körébe. Azért,
mert ma a világon leginkább ilyen
technológiájú blokkok épülnek, más-
részt pedig Magyarországon ezzel
kapcsolatban van tapasztalat. A nem-
zetközi szakmában mozogva úgy lát-
juk, hogy ezek a cégek minden bi-
zonnyal jelentkeznek.

– Nyilván a beszállítókkal is szá-
molnak?

– Vannak olyan nagy berendezé-
sek – reaktortartály, gõzfejlesztõ, spe-
ciális hõcserélõ – amelyeket Magyar-
ország nem képes legyártani. Ezek-
ben nem valószínû a magyar beszállí-
tás, de más téren – például az építke-
zésben - nagy bizonyossággal lehetsé-
ges a magyar beszállítás. Határozott
véleményem, hogy erre komoly hazai
ipart lehetne felépíteni, hiszen a vi-
lágban korlátozott a gyártókapacitás.
Tudjuk, hogy számos országban na-
gyon komoly atomerõmû építési
projektek indulnak be hamarosan.
Ha magyar cégek felzárkóznak a szi-
vattyú-, a szelep-, a hõcserélõgyártás-
ban, akkor Paks mellett külföldi pro-
jektekbe is be tudnak kapcsolódni.

Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézete igazgatója és
Horváth István polgármester beszélget a rendezvény elõtt
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Kapacitásbővítés, élettartam-hosszabbítás
A paksi atomerõmû Magyarország egyetlen atomerõmûve. Építése 1973-ban
kezdõdött, a negyedik blokk 1987 novemberében kezdte meg mûködését.
Az atomerõmû 4 db, egyenként VVER 440/V 213 típusú nyomottvizes, két-
körös blokkból áll. Egy reaktorhoz 2 db gõzturbina tartozik. A 2008 február-
jában elvégzett kapacitásbõvítés után a négy blokk immár összesen 2000
MW energiát termel, miközben az élettartam-hosszabbításnak köszönhetõen
a reaktorok üzemideje 20 évvel, 2032-2037-ig kitolódik.
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Felhívás
Jubileumi

A Vincellérek és Dicenty Dezsõ Kert-
barát Kör szervezésében sorra kerülõ
Jubileumi Borversenyre nevezett min-
tákat (fajtánként 2 db 0,75 l-es palac-
kot) jeligével és fajta-évjárat megjelö-
lésével ellátva, továbbá egy lezárt borí-
tékban a termelõ nevét és pontos cí-
mét feltüntetve lehet leadni február 15-
én (hétfõ) 8 és 17 óra között a Szent
István Házban (Rákóczi út).

A Jubileumi Borverseny ered-
ményhirdetését és díjkiosztó ünnep-
ségét február 27-én (szombat) 18
órakor tartják a Babits Mihály Mûve-
lõdési Házban. A kertbarát kör tagja-
in kívül kérik mindazokat a Vincellé-
reket, akik 1995-ben, vagy azt meg-
elõzõen végezték a tanfolyamot, ne-
vezzenek a borversenyre, és vegye-
nek részt az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen.
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mét feltüntetve lehet leadni február 15-
én (hétfõ) 8 és 17 óra között a Szent Ist-
ván Házban (Rákóczi út).

A Jubileumi Borverseny ered-
ményhirdetését és díjkiosztó ünnep-
ségét február 27-én (szombat) 18

órakor tartják a Babits Mihály Mûve-
lõdési Házban. A kertbarát kör tagja-
in kívül kérik mindazokat a Vincellé-
reket, akik 1995-ben, vagy azt meg-
elõzõen végezték a tanfolyamot, ne-
vezzenek a borversenyre, és vegye-
nek részt az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen.A Vincellérek és Dicenty
Dezsõ Kertbarát Kör szervezésében
sorra kerülõ Jubileumi Borversenyre
nevezett mintákat (fajtánként 2 db
0,75 l-es palackot) jeligével és fajta-év-
járat megjelölésével ellátva, továbbá

egy lezárt borítékban a termelõ nevét
és pontos címét feltüntetve lehet lead-
ni február 15-én (hétfõ) 8 és 17 óra
között a Szent István Házban (Rákó-
czi út).

A Jubileumi Borverseny ered-
ményhirdetését és díjkiosztó ünnep-
ségét február 27-én (szombat) 18
órakor tartják a Babits Mihály Mûve-
lõdési Házban. A kertbarát kör tagja-
in kívül kérik mindazokat a Vincellé-
reket, akik 1995-ben, vagy azt meg-
elõzõen végezték a tanfolyamot, ne-
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Vérüket adták a rendõrök
Február 11-én a szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégáikra is emlékeztek a rend õrei

Bő órás késéssel kezdődött a
rendőrök csütörtöki véradása az
újabb havazás miatt.

V. H. M.

Néhányan szándékuk ellenére sem
tudtak beutazni Szekszárdra, a megyei
fõkapitányságra, ennek ellenére a vára-
kozást jóval felülmúlta a mintegy hat-
vanas létszám. Megjegyzés: a dombóvá-
ri kapitányság „odahaza” rendezte meg
az emléket állító, tisztelgõ önkéntes
véradást.

Azért nyilvánította az Országos
Rendõr-fõkapitányság február 11-ét
Országos Rendõrségi Véradó-nappá,
mivel két évvel ezelõtt ezen a napon
örökre búcsút kényszerültek venni
egyik kollegájuktól, Borbély Zoltán
hadnagytól, akit szolgálatteljesítés
közben agyonlõtt egy ittas férfi. Ezen
a napon rá emlékeznek, valamint
azon rendõrök emléke elõtt is tiszte-
legnek, akik a lakosság biztonságát
védve munkavégzésük során haltak
hõsi halált.

Február 11-ének más apropója is
van. II. János Pál pápa e napot jelöl-

te ki a lourdes-i szûz emlékére, va-
gyis a betegek, elesettek, a rászoru-
lók és segítõik, támogatóik és orvo-
saik világnapjává. Ilyenkor világszer-
te a civilek is nagyobb számban je-
lentkeznek a véradóállomásokon,

hogy ily módon is segítsenek a rá-
szorulókon.

A fõkapitányság egyik földszinti he-
lyiségét erre a napra véradószobának
jelölték ki. Sorra érkeztek a hivatásos
rendõrök, számos vezetõ-beosztású

tiszt, illetve a közalkalmazottak, férfi-
ak és hölgyek egyaránt. Sõt kisbusszal
„befutottak” a paksi neutronosok is.
Kezdéskor ásványvízzel és apró süti-
vel kínálták a véradó rendõröket, akik
apró, feszültségoldó ajándéktárgyakat
is kaptak. A hangulat – a szokásos –
bajtársi és baráti volt, bár a vizsgálati
vér levétele elõtt egy-két ember kicsit
úrrá lett a feszültség, de az elsõ bökés
(vizsgálati vér levétele) után ez felol-
dódott. Egyszerre hat ember adta a vé-
rét, nyugodtan fekve az alkalmi „kór-
terem” ágyain. 

Jól tudható, hogy február 11-én
egyetlen rendõr sem az ajándékért ad-
ta a vérét, hanem tiszteletbõl és elkö-
telezettségbõl, szögezte le Végh Lajos
alezredes, a szekszárdi rendõrkapi-
tányság vizsgálati osztályának vezetõ-
je. Hozzátette, mennyire meglepõd-
tek, hogy ami után megkapták a szo-
kásos ásványvizet és az étkezési utal-
ványt, újabb meglepetésként vala-
mennyiüknek átnyújtottak egy-egy
belépõt a mórahalmi gyógyfürdõbe.
A megye fõkapitánya pedig minden
véradónak egy nap szolgálatmentes-
séget, illetve szabadnapot biztosított.

A szekszárdi Haskó János õrnagy (jobbról) és a paksi Lacza Zsolt
(hátul) is vérét adta csütörtökön
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ESSZENCIA
az ExperiDance társulattól

Az ExperiDance több mint 1200 telt
házas elõadást megélt tánctársulat az
elmúlt 10 évben minden eszközzel
azon dolgozott, hogy életre hívott
szellemi értékeit a nemzetközi és a
magyar kultúra színpadán bemutat-
va, Magyarország országimázsának
pozitív formálójává a „Magyar tánc
utazó nagykövetévé” válhasson.

Fõ profiljuk a tánc non-
verbális formanyelve.
Vallják, hogy feladatuk
a jövõben is két do-
logban kell, hogy ki-
merüljön: jót és jól
táncolni!

A társulat tagjai
Táncmûvészeti Fõis-
kolát végzett hivatásos
táncosok. Darabjaik 10
éve Európa szerte  a legke-
resettebb színpadi produkciók
közé tartoznak. A társulat hat egész
estés show-ját több mint 850 ezer
nézõ látta és ünnepelte. Elõadásai-
kon egészségesen ötvözik a minõsé-
get a popularitással. Színpadi ötös
fogatuk: a Tánc, a Koreográfia, a Jel-
mez, a Fény és a Hang, illetve mind-
ezek precízen összerendezett míves
kavalkádja az Alkotó által…

Esszencia névre keresztelt kore-
ográfiai válogatásuk az elmúlt nyolc
év alatt megvalósított 5 egész estés
produkció leglátványosabb részeit,
gyöngyszemeit foglalja magába
egyedi jelmez- és díszletkollekciót
felvonultatva. A produkcióban né-
zõiknek átfogó képet adnak arról az
egyedi teljesítményrõl, mely alap-

ján az együttes megkaphatta
közönségétõl a „Ritmus

Ünnepe” kitüntetõ jel-
zõt. A produkciók
2008 áprilisában a
kínai-magyar kultu-
rális évad pekingi
gálájának tiszteletére
készült.

A Román Sándor
nevével fémjelzett

ExperiDance Tánctársulat
Esszencia címû darabjával márci-

us 5-én, 19 órakor lép fel Szekszár-
don, a Városi Sportcsarnokban.

Jegyek kaphatók az InterTicket
hálózatában (www.interticket.hu;
www.jegy.hu). Szekszárdon: IBUSZ,
Széchenyi u. 20.

Info: www.mandulavirag.hu,
telefon: 72/215-781; 30/9285-916;
20/470-72-18. (x)

A Mattioni Eszter Szekszárdi

Hölgy Klub Egyesület február 23-

án (kedd) 17 órakor „Közéleti Est”

címmel nyilvános rendezvényt

tart a vármegyeháza dísztermé-

ben (Béla király tér 1.), melyen dr.

Balsai István volt igazságügyi mi-

niszter, országgyûlési képviselõ

tart elõadást „Bûn és bûnhõdés,

igazság és igazságszolgáltatás”

címmel. A rendezvényen részt

vesz Horváth István, a FIDESZ-

MPSZ képviselõjelöltje, polgár-

mester. A szervezõk minden ér-

deklõdõt szeretettel várnak!

Közéleti Est dr. Balsai Istvánnal



A Közjóért díjas Németh Judit, az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
munkatársa 1992 és 2005 kö-
zött dolgozott a Szekszárdi Va-
sárnapnak. A város életének el-
múlt 50 évéből, így – a gyermek-
korában átélt fontos eseménye-
ken át – az újságnál töltött idő-
szakáig válogatta össze ,,kedves
emlékeit”…

Gyimóthy Levente

Azt a számtalan, a város irodalmi életé-
vel foglalkozó újságcikket, melyek egy
szekszárdi lokálpatrióta összejövetelen
valóban nem hiányozhatnak. Már visz-
szaemlékezése elején megismerked-
hettünk egy 1956-ban még létezõ érté-
kes kulturális lappal, a Sárközzel, mely-
ben a szép emlékû Csányi László újság-
író, s a rendszerváltás kultuszminiszte-
re, Andrásfalvy Bertalan is alkotott, aki
abban az idõben a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumban dolgozott...

Szemünk elé képzelhettük a paróki-
át, ahol Németh Judit szülei és az erede-
tileg Molnár, késõbb Mészöly Miklós
családja folytattak nagy beszélgetéseket.
Aztán láthattuk azt is, ahogy a rendszer-
váltás éveiben, a szüreti napokon írók,
politikusok, diplomaták hada lepte el a
Mûvészetek Házát, s a bolgár, orosz, szlo-
vák, német, cseh, lengyel alkotók krém-
je tartott „irodalmi ankétokat” a hogyan
továbbról... „A monarchia kupolája el-
tûnt, s most a hamu alatt felizzott a pa-
rázs” – idézte a korra utalva az elõadó

Mészöly gondolatait. És azt, ahogy az író
1992-ben városunkról fogalmazott:
„…nagy a változás, sok új épület van, de
Szekszárd oldott arculata nem válto-
zott… minden nemzet felé nyitott, pici
urbis, mindenféle nép lakja”.

Németh Judit szeretett gimnáziu-
ma, a Garay felé fordulva megjegyez-
te: „van alma materem, túl a 70-en!”
Aztán felidéztük, miként nyitotta meg
1973-ban, a költõ születésének cente-
náriumán az idõs Illyés Gyula a Babits
Ház állandó kiállítását. Megyénk szü-
lötte, Illyés, aki a Parlamentben fel
merte tenni a kérdést Kádár János-
nak: „de mi lesz az erdélyi magyarok-
kal?”, s akinek éltében nem volt hálás
a megye – fogalmazott az elõadó. Hall-
hattuk aztán 1992-bõl a szekszárdi
Csalog Zsolt szociográfust, ki az emlí-
tett évben megjegyezte: „Szekszárdon
nem vált el az értelmiség és a dzsentri

társadalom: a barát barát maradt, nem
izraelita, vagy magyar”. S kinek apja,
Csalogovics József a háború alatt a
múzeum igazgatójaként átvette a Zsi-
nagóga fõrabbijától, Rubinstein bá-
csitól harmóniáját, mert megbízta,
hogy vigyázzon rá, míg haza nem tér...

Felidéztük aztán az örökké bohém
Gyurkovics Tibort, aki '94 õszén a régi
kispipában elfogyasztott ebédjét rán-
tott hússal, uborkasalátával. Õ az, ki
örök nosztalgiával gondolt vissza Szek-
szárdra, melynek „belsõ tere” szerinte
„világít, s kiragyog”. Megjelent képze-
letben az Európába utat mutató
Csengey Dénes, vagy a csont sovány
Baka István, ki 1966-ig ki sem mozdult
a városból, s akit annyira szerettek
egészségügyis diáklányok, hogy „Kö-
nyörgés lányom életéért” verse miatt
kötete megjelenésének napján felvásá-
rolták az összes példányt...
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Múltidézõ irodalmi séta
Németh Judit tartott elõadást a várostörténeti klubban

Baka István, Illyés Gyula és Mészöly Miklós

Léleképítõ:
Takaró Mihály

Tormay Cécile-rõl
Takaró Mihály irodalomtörténész a
méltatlanul elfelejtett, Nobel-díjra je-
lölt Tormay Cécile-rõl tart elõadást a
Léleképítõ sorozat következõ, febru-
ár 22-ei alkalmán a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház színháztermében.

Az író, mûfordító és közéleti sze-
replõ Tormay Cécile 1876-ban Buda-
pesten született. Német, olasz, fran-
cia, angol és latin nyelven eredeti-
ben tanulmányozta a világirodalmat.

Elsõ sikeres regénye az Emberek a
kövek közt (1911) volt, mely a kisem-
berek életét ábrázolta. A Régi ház
(1914) címû családregénnyel a Ma-

gyar Tudomá-
nyos Akadémia
irodalmi díját
nyerte el. Legis-
mertebb mûve
a Bujdosó
könyv (1921-
22). A napló-
szerû regény az
õszirózsás for-
radalom és a Ta-

nácsköztársaság idõszakáról szól, és
német, angol és francia nyelven is
megjelenve világsikert aratott.

Az 1918-19 évek fordulóján létre-
hozta a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége nevû szervezetet, az I. vi-
lágháború során kivérzett magyarság
újraélesztésére. 1936-ban Hankiss Já-
nos, Horváth János, Pap Károly és
Pintér Jenõ, 1937-ben ugyanez a négy
ajánló és Fredrik Böök jelölték a No-
bel-díjra.

Régi osztálytársam hívott nemrég te-
lefonon, hogy lemondja az osztályta-
lálkozóra kapott meghívót. Õ ma egy
kis faluban él családjával, ahol két
gyermeket nevelnek.

A hangján érezhetõ volt, valami
történt velük. Faggatózásomra nehe-
zen, de elpanaszolta, hogy a gyere-
kek iskolába szállítása miatt, most
nem tudja finanszírozni az utazása
költségeit. Kérdésemre, hogy mi vál-
tozott meg náluk, szomorúan mesél-
te, hogy tavaly bezárták a települé-
sük általános iskoláját.

Csodálkozásomra elmondta, hogy
a bezárás oka az volt, hogy a megpá-
lyázott állami pénzbõl egy fillért sem
kaptak. És nem is indokolták hossza-
dalmasan az állami hivatalnokok,
hogy miért ítélték halálra ezt az isko-
lát is, de ha indokolták volna, valószí-
nûleg akkor is csak annyit írtak vol-
na, hogy "mert csak". Ha halljuk
majd a sikerpropagandát, hogy mi-
lyen államháztartási megtakarításo-

kat ért el a pénzügyi vezetés, emlékez-
zünk a bezárt, nagy hagyományok-
kal bíró iskolák hosszú listájára is.

Több mint húsz éve, nemzetközi
felzúdulás kísérte a kommunista Ro-
mánia barbár faluromboló tervét,
ma az EU tagjaként Magyarorszá-
gon, a kormány tervei alapján, si-
mán meg lehet tenni azt, hogy halál-
ra ítélik falvainkat.

Vasútvonalak megszüntetése, a
buszközlekedés lehetetlenné tétele, a
falusi kis posták bezárása, az iskola
bezárások, a betöltetlen háziorvosi
praxisok, az évek óta tartó önkor-
mányzati források csökkentése, ez a
magyar vidékrombolás kormányza-
ti receptje.

Mi lesz ennek a következménye?
Még nagyobbra növõ Budapest,

ami minden erõforrást magába nyel,
zsúfolt, élhetetlen, koszos nagyváros-
ok, csellengõ életek, külföldre távozó
fiatalok, megszûnõ falusi életforma,
eltûnõ hagyományok. 

Sokmindent fogunk még visszasír-
ni ezekbõl az eltûnõ értékekbõl.

Késõ lesz, amikor az asztmás, al-
lergiás, tömegfóbiás, depressziós vá-
rosi tömegeket kell majd gyógyítani
valahogy, a  csõd szélére taszított kór-
házakban.

Vajon a baloldali kormányok sze-
rint mikor leszünk elég gazdagok ah-
hoz, hogy a legfontosabbra, az embe-
rek tudásának növelésére, egészsé-
gük javítására, erkölcsi megerõsíté-
sükre a mindezeket megilletõ össze-
get fordítsák?

Tud-e valaki mutatni egyetlen or-
szágot, ahol az oktatás, az egészség-
ügy, a közigazgatás, az igazságszol-
gáltatás és más közszolgáltatások le-
züllesztése árán sikerült tartós gaz-
dasági fellendülést elérni?

Van azért valami megnyugtató
abban, hogy kormányunk figyelme
mennyi mindenre kiterjed. Én azt
gondolnám, hogy minden idejüket le-
köti az állam mûködtetése, irányítá-
sa, nem beszélve a düledezõ gazda-
ságról, növekvõ munkanélküliségrõl
stb. Hát nem!

Nincs az a rossz helyzet, nincs az a
lesújtó nemzetközi vélemény, hogy hét-
rõl-hétre ne jutna idõ egy kis ideológiai
harcra: nemrég a fenyegetõ ókon-
zervatizmus, rasszizmus, most pedig
az orvosok ellen. Az embernek már az
az érzése: meglehet, ez a küzdelem ma-
ga a kormányzás, de legalábbis hason-
ló súlyt képvisel, mint a társadalmat
általában jobban érintõ kérdések.

Szerintem az effajta megnyilatko-
zások, egy jottányit sem szorítják
vissza a szélsõségeket, s visszatekint-
ve a történelemre, még jó, ha nem
erõsödnek meg ezáltal…

Az ellenük való küzdelemnek
ugyanis elsõsorban nem az ideológi-
ai harc a megfelelõ terepe, hanem a
gazdaság- és társadalompolitika.

Mondhatnám: az az igazán de-
mokrata, aki jó gazdaság- és társa-
dalompolitikát csinál, nem adósítja
el véglegesen az országot és a kistele-
püléseket, nem zárkózik el az égetõ
társadalmi problémák megvitatása
elõl, nem engedi, hogy a társadalom
egyre nagyobb szelete jusson kilátás-
talan helyzetbe. Hollendus Zsolt

Megbûnhõdte már e nép…!



72010. február 14. MOZAIK

Egy közgyűlés, ahol a 271 tagból
másfélszáz jelen van. Egy köz-
gyűlés, ahol a tagság arról győz-
ködi az elnökséget, ha már lenne
keret némi tiszteletdíj kifizetésé-
re, akkor miért nem élnek ezzel a
lehetőséggel...

B. Gy.

Mindez a Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör évindító közgyûlésen
történt. A cselekvõen aktív tagság, az
ötvenkedõ, hatvankodó, hetvenkedõ –
olykor nyolcvankodó –, a közösségek-
hez ezer szállal kötõdõ bácsik és nénik
azon csodálatuknak adtak hangot: mi-
ként lehet, hogy „mindössze másfél liter
tej áráért” (300 forint volt tavaly a tag-
díj – a szerzõ) közel ötven (!) progra-
mon vehetnek részt egy-egy évben, mi-
nekutána sokuknak második otthonuk-
ká is vált a nagytermében tavaly meg-
újult Szent István Ház?

A társaskör világi elnöke, a tavaly
Közjóért kitüntetésben részesült
Gyurkovics János, valamint a hivatalos
funkció nélkül is a közösséget nagy
odaadással irányító, konkrét ügyeket
magára vállaló Horváth Jánosné Edit
asszony nem tudta, mit is mondjon za-
varukban a fent említett kérdésre, de
ugyanazt gondolták: „Ezért nem jár
pénz, ezt szívbõl csinálom”. A mai
„zuschlagos, humvaldos, BKV-s, úgy ál-
talában lenyúlós Magyarországon”,
ilyen mentalitás, ilyen kinyilvánított
bizalom a jól mûködõ civil szerveze-
tek világában sem megszokott. Nincs
egy ármánykodó, tamáskodó, kákán is
csomót keresõ típusú felszólalás sem a
közgyûlésen. 

Mielõtt pörögtek volna az elmúlt év-
re visszatekintõ képek az újévi köszön-
tõtõl az ismeretterjesztõ elõadásokon,
az arató napon, a bálokon és egyéb te-
matikus rendezvényeken át egészen a
karácsonyi ünnepi mûsorig, vagy a Já-
nos-napi borszentelõig, egy sokak sze-
mébe könnyeket csaló vetítéssel kez-
dõdött a közgyûlés. A technika jóvoltá-
ból megjelentek a tavaly elhunyt szere-
tett tagtársak fotói, alattuk versidéze-
tekkel, s az ide illõ zenei aláfestéssel.
Õk tizennégyen – a 49 évestõl a 100
évet élt Bors Teri néniig – már nem ül-
hettek itt. Az emlékezõ szeretet szinte
szétáradt a teremben.

További szépítés,
új rendezvények

Az érzelmi húrok megpendítése
után következtek a tények. Annak elle-
nére, hogy a tavalyi, a nagytermet

komplexen felújító beruházás és egyéb
kisebb munka 119 ezerrel meghaladta
a 3 millió forintot, az összkiadás pedig
1,7 millió forinttal az összbevételt, az
addigi gazdálkodás következménye-
ként a társaskör az új évet is félmilliós
plusszal kezdhette. Így aztán szóba sem
kerülhet, hogy valamiféle karcsúsítás
következne be az idei programokban...
Mindent ugyanúgy megtartanak, mint
tavaly: folytatódnak az ismeretterjesztõ
elõadások az általuk kért témában,
most is lesz növényvédelmi tanácsadó,
de várva várt esemény a társaskör bor-
versenye is. Nemkülönben az általuk
kezdeményezett aratónap, de a tavalyi
sikerükön felbuzdulva (õk lettek a leg-
jobbak a Dunamenti folklór fesztivá-
lon) még egy hasonló nagyszabású ren-
dezvényen részt kívánnak venni. Lesz
tavaszi nagytakarítás saját portájukon
és a városrészben, locsolóbál, május el-
sejei halfõzés, szüreti bál, no és a tél jól

bevált programjai is szerepelnek a pa-
lettán. Mindezért a már a nyugdíjasok-
nak éves szinten kétszáz, míg a még ak-
tívaknak ötszáz forinttal kell többet fi-
zetni az idén, amit a tagok egyhangúlag
el is fogadtak. 

– Azért minden évben szeretnénk
egy kis újdonsággal is elõrukkolni –
avatott be az idei tervekbe Gyurkovics
János, a társaskör világi elnöke. –
Mayer Mihály megyés püspök, aki elõ-
adónk is lesz, közbenjárásával szeret-
nénk megnyerni elõadónak Erdõ Pé-
ter bíboros-esztergomi érseket, a ma-
gyar katolikus egyház vezetõjét. Máté
Péter estet tervezünk a kiváló szekszár-
di énekessel, Gebhardt Csabával. Aztán
bõvíteni szeretnénk az egészségnapot
még eggyel. Erre várunk javaslatot,
hogy milyen mérések, szûrések, vizs-
gálatok legyenek még a tavalyi mellett.
Nem kis dolog ezt az egészségügy mai
helyzetében megoldani, már most kö-
szönjük nekik a segítséget valamennyi,
a lehetõséggel élõ tagunk nevében.

– Aztán további átalakításba is bele-
kezdünk házunk táján. Az energia
megtakarítás jegyében az épület kö-
zépsõ részén ajtó- és ablakcseréket ter-
vezünk, no és a külsõ homlokzattal, va-
lamint az udvar belsõ vízelvezetésével
kapcsolatosan is van mit tenni.

– Minek örülne a legjobban egy év
múlva legjobban?

– Ha rövidebb lenne a közülünk el-
távozottakról készített film, és a taglét-
számunk úgy nõne – mert a felvételi
kérelmek száma újra növekedett, így
lassan kinõjük a Szent István Házat –,
hogy a 64,5 éves átlagéletkor csökken-
ne. Elnézve  a jelentkezõket, úgy tûnik,
fiatalodni fogunk...

„Mi ezt nem pénzért, szívbõl csináljuk”
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör az idén is félszáz programot szervez

Otthonos hang lágy színekben
Kovács Ferenc-kiállítás nyílott a Mûvész Presszóban

n A természet lágy színharmóniái fo-
gadják azt, aki a zord téli idõjárásból a
Babits mûvelõdési házban mûködõ
Mûvész Presszóba lép április 7-ig.

Kovács Ferenc festõmûvész, tanár
(Nagybaracska, 1936-) érzékenyen
festett aquarell és pasztellképein ha-
zai tájak otthonos hangulata elevene-
dik meg a Mátra szigorú kontrasztja-
itól Dunaszekcsõ nyugalmáig. Ezek
az alkotások mind a helyszínen, köz-
vetlen élmény alapján készültek.
Bensõséges hangjuk köszönhetõ az
alkotó személyes kötõdésének is
ezekhez a tájakhoz. A szülõfalu köze-
lében fekvõ horgászvíz, a Ferenc-csa-
torna áttûnõ színekben jelenik meg,
de kedves téma a horgászat a lakó-
hely, Bonyhád mellett is. A siroki vár-

hoz évrõl évre ellátogat Kovács Fe-
renc, és belelát a jól ismert kövek for-
mavilágába, már-már szürreális ele-
mekkel gazdagodnak itt készült ké-
pei. Egyik mûvön a figyelmes szem
felfedezheti Anonymust a sziklafal-
ban, máshol a mûvész el is nevezi kõ-
oszlop „modelljeit” Barátnak és apá-
cának. Az õsz ezer színe a Szálkai tó-
nál éri az alkotót, a tavasz frissessé-
ge, fehéren virágzó fái Széplakon.
Egyetlen pasztellkép ad kitekintést a
világra: a korábban már Szekszárdon
is bemutatott Intihuatanáról itt egy
másik változat, egy világosabb árnya-
latú pasztell látható a perui Machu
Picchu egyik legszentebb pontjáról,
ahova az inkák szerint a Napot pány-
vázták ki. K. E. Kovács Ferenc (balról) és Baky Péter a megnyitón

A tavalyi aratónapon kitûnõen szerepelt a társaskör
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Az olaszrizling nagy lehetõséget rejt
A szülõ gyermekének nem adhat többet, mint testvért

Sorozatunk legutóbbi szereplője,
Kereki Balázs gyógymasszőr ké-
résére ezúttal egy olyan érdekes
személyiséggel beszélgetek, aki-
nek „munkássága révén tovább
bővülhet a borász-paletta”. Posta
Péter a város egyik legismer-
tebb, köztiszteletnek örvendő
családjának tagja.

V. Horváth Mária

– Hogy van? Ideges, feszült? Ezt ko-
molyan kérdezem, hiszen új vállal-
kozást indítottak.

– Nem vagyok ideges, bár tény,
hogy számomra a szõlész-borász vállal-
kozás új dolognak számít. Magával a
vállalkozással nincs semmi gondom,
hiszen abban több területen szerez-
tem már tapasztalatot.

– Azért más például a fuvarozás,
mint a borászat. A családi hagyo-
mány vezérelte erre a területre?

– Valószínûleg a gének... Dédnagy-
apámnak már az 1800-as évek végén
volt szõleje, majd sorban a többi felme-
nõmnek is, viszont a tulajdonunkban
levõ terület most vált professzionális
méretûvé. Itt említem, hogy nagy-
apám és édesapám is nagyon sokat kö-
szönhet a szõlõnek, mert kiegészítõ jö-
vedelmet biztosítva végigkísért ben-
nünket: a hetvenes évektõl komolyan
hozzájárult a család megélhetéséhez.

– Ezt úgy érthetem, hogy apukája
hetvenes években bõvített területén
gazdálkodnak?

– Édesapám szõlõskertje és tanyája
Ebesben van, amihez négy évvel ez-
elõtt Gergõ öcsémmel nagyobb, új te-
lepítésû területet vásároltunk Geszte-
nyésben, ami tavaly teljes egészében
termõre fordult, de egyelõre még vesz-
teséges. A vállalkozásban a szõlész-bo-
rász mezõgazdasági mérnök Gergõ a
profi, a stratéga pedig én vagyok. A na-
pi döntéseket a testvérem hozza, s bár
mindenben egyeztetünk, a beruházá-
sokról, a hordóvásárlásokról, tartályok-
ról, palackozásról jórészt én határozok.

– Hol találjuk a Posta Borházat?
– Még nem építettük föl, egyelõre –

mint említettem – szõlõterületeink
vannak, a feldolgozás, a tárolás színhe-
lye apám – jelenleg hordó a hordó há-
tán – ebesi tanyája, ahol albérlõk va-
gyunk. Terveink között természete-
sen szerepel egy komplett feldolgozó
megépítése a Gesztenyés tetõn. Már
beadtuk pályázatunkat a feldolgozó
építésére...

– Gesztenyés tetõre feljutni nem
egyszerû, miért nem próbálkoznak
a városban?

– Sajnos a városközpontban ilyen
helyek már rég nincsenek. A miénk vi-
szont más szempontból lesz jó hely. A
remek kilátás, a kitûnõ levegõ, a nagy
nyugalom bizonyára kompenzálja a
megközelítésbõl adódó hátrányt.

– Milyen szõlõik vannak?
– A fajtaválaszték elég nagy. A kék és

fehér szõlõbõl is számos fajta terem.
Igaz, a mi családunk hagyományosan
nagy részben a fehéret termesztette, s
mi is úgy látjuk, hogy van benne fantá-
zia, különösen az olaszrizlingben.

– Miért?
– Mert ez egy olyan fajta, ami a vilá-

gon még nem terjedt el, így egy tipiku-
san magyar fajta válhatna belõle, ha a
borászok ezt komolyabban vennék. Azt
tapasztalom, egyre több szó esik róla, is-
mét emelkedik az ázsiója. Régen ha-
zánkban nagyon sok olaszrizling volt,
amit a vörösboros föllendülés ugyan-
csak háttérbe szorított. Nyilván tudja,
hogy Szekszárdon nagyon szép, sok
fantáziát rejtõ olaszrizlingek vannak,
nagyon jó bort lehet belõle készíteni.

– Emlékszem, édesapja olaszriz-
lingjébõl fogyasztott II. János Pál
pápa is a Pécsi Püspökségen...

– A püspökségre sokáig szállítot-
tunk misebort, tehát a Posta-féle olasz-
rizling ott mindig jelen volt. Egyéb-
ként apukám szóban forgó bora a ver-
senyeken rendre aranyérmes lett.

– Érdekes a bordivat. A vörösborok
mellett helyet követeltek maguknak

a rozék, s nagy öröm, hogy immár
egyre többen pártolják és fogyaszt-
ják a kadarkát.

– Ez így van. A hatvanas-hetvenes
években teljesen visszaszorították a
Szekszárdra abszolút jellemzõ kadar-
kát, mondván, nincs jövõje, mivel ezt
az érzékeny, a kordonmûvelést nehe-
zen viselõ fajtát a tömegtermelésbe
nem lehetett bevonni. Pedig a kadarka
számos étel kísérõje lehet, de a jó be-
szélgetések kiegészítõjeként is remek
ez a könnyed, friss nedû. Nekünk is
van kadarkánk, de mellette megtalál-
hatóak a francia fajták, az említett
olaszrizling és mások. Úgy gondoljuk,
egy pincészet érdekessége, ha sokféle
bort kínál, nem csupán egy-két fajtát.
Szekszárd pincéit egyébként is a sok-
féle bor jellemzi.

– Melyik bort szereti?
– Hangulatfüggõ, hogy mikor me-

lyiket választom. A vöröseket inkább
kóstolgatom, a fehéreket és a rozékat
pedig iszogatom.

– Nem érzem, hogy túl nagy súllyal
képviseltetnék magukat a szekszár-
di boros körökben.

– Ebben igaza van. Az utóbbi pár év-
ben azért rendszeresen részt veszünk
a boros rendezvényeken. Elsõsorban
azért, hogy tanuljunk a nagyhírû borá-
szoktól. Tagjai vagyunk a bormûves
céhnek is. Másrészt pedig azért, mert
lelkünk felüdülésére szolgálnak ezek
az összejövetelek, a jó beszélgetések,
ami nem kizárólag szakmaiak. Minden-
képpen szólnom kell arról, hogy a bo-

rászok igen befogadóak, segítõkészek,
önzetlenül adnak tanácsokat, a jó érte-
lemben vett praktikákat sem titkolják.
Örülnek egymás sikereinek, ugyanak-
kor kritikusak, s valamennyien elvárják
a jó szándékú kritikát. Úgy tapaszta-
lom, hogy a szekszárdi borász-társada-
lom – minden ellenkezõ híreszteléssel
szemben – összefogása, összetartása és
együttmûködõ készsége példaértékû.
Hálát érzek támogatásukért, ami már-
már a – nálunk megszokott és termé-
szetes – családi összefogást idézi.

– Vártam, hogy elérkezzünk család-
jához. Ugye, heten vannak testvé-
rek?

– Igen, két lánytestvérem van, s
öten vagyunk fiúk. Nagyon szép gyer-
mekkorunk volt, s összetartásunk fel-
nõtté válásunk után sem változott.
Úgy érzem, nagymamánk életszemlé-
lete és életvitele volt ebben a meghatá-
rozó. Õ mindig azt mondta: „Legyetek
mindenkivel nagyon kedvesek!” 

– Nyilván ezt átörökítették a kis Pos-
táknak is. Bemutatja a családját?

– Orsi a feleségem, fõállású anyuka.
Családi házban lakunk, amihez a gye-
rekek örömére nagy udvar kapcsoló-
dik. Szóval akad tennivalója. Fõként a
délutánjai zsúfoltak, mert akkor hozza-
viszi a gyerekeket különfoglalkozások-
ra, szolfézsra, csellóra, edzésre... Öt
gyermekünk van: Bori 12, Rozi 10, Dö-
me 8, Samu 6 esztendõs, Keve pedig
hamarosan hároméves lesz.

– Elég ritka ma az öt gyermek...
– Így van, ám meggyõzõdésem,

hogy a szülõk a gyerekeknek annál
többet nem adhatnak, mint testvért.
Nincs az a számítógép, tévé, utazás,
ami pótolhatná a testvéreket. Ezt „dup-
la” tapasztalatból tudom.

– A televízió elõtt nincs vita a mû-
sorválasztáson?

– Nincs televíziónk, mégis remekül
feltalálják magukat. Olvasnak, játsza-
nak, olykor – ha rend van a szobájuk-
ban – a számítógéphez ülnek, és sokat
beszélgetünk. Fõként a vacsorák után.

– Testvéreivel is a szoros kapcsola-
tot tart.

– Hát hogyne. Ráadásul öten – bele-
értve a Pécsen tanuló Zsófit is – egy
jéghokicsapatban „nyomjuk”, s részt
veszünk a városi bajnokságban.

– Ki következzen?
– Tekucsov Ilona, aki a szigor és sze-

retet összhangjában tanít a Garay isko-
lában. Mielõtt Bori elsõ osztályos lett,
alaposan szétnéztünk a városban. Nem
iskolát, hanem a legjobb tanítót keres-
tük. Tekucsov Ilonában rátaláltunk.

Posta Péter: családunk sokat köszönhet a szõlõnek
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Az 1825. február 18-án született
Jókai Mór a szekszárdi borról két

kedves anekdotát hagyott ránk az 1850-
es évekbõl. Az elsõ nedûnk kedveltsége
mellett, a másik a fenti eredeti címmel
sötét színérõl tanúskodik. 

„Egy ultra szittya úriember, ki a ger-
mán nyelvkultiválása körül szörnyû ér-
demeket szerzett magának…, a ven-
déglõben, amint Szexardert rendele,
nem kis csodálkozására, félórai vára-
kozás után hat keményre fõtt tojást
hoztak. A jámbor pincér Sechs hart'
Eiernek értette.”

Ha a nyelvtudással volt is baj, de a
gége derekasan mûködik – a követke-
zõ történetben.

„A szolgabíró nevenapján muzsikált
a barna banda. Az õ helyük künn volt
az elõszobában, az uraságok odabenn
táncoltak a teremben.

Az almáriom tetején állt egy cso-
port hosszú nyakú üveg: mint a rajtuk
feledett cifra papirosok bizonyíták,
egykor drága innivalónak üres hüve-
lyei. Jamaica rum, Bordeaux, Muscat
Lunel, Château-Lafitte, s más efféle
boldog emlékezetû nevek ingerkedtek
az emberrel, ki most már keresztüllá-
tott rajtuk.

A rajkók sokat pislogtak az üvegek
felé, nem felejtették-e valamelyiket fé-
lig az urak? S egyszer csakugyan meg
is sejtettek egyet, a többi háta mögé
dugva, mely még félig volt töltve ital-
lal; s oldalán ez a kellemes felirat:
Szexárdi!

Ezt bizonyosan a hajdú rejtette ide.
Bizonyosan õ lopta el az asztalról, az
uraságoktól, a gonosztevõ! Megér-
demli, hogy megbüntessék érte. Ezt
meg kell inni az orra elõl. Ez legyen a
büntetése.

Vala pedig abban az üvegben jóféle
folyékony fénymáz, amivel a hajdú a
csizmákat szokta fényesíteni.

Legelsõt húzni a drága italból ter-
mészetesen a prímás elõjoga volt; ki is

szájához emelé a palackot, s ab invisis
(látatlanban) jól húzott belõle.

Akkor aztán mindjárt tudta, hogy
suvickot ivott; de nem ordította el ma-
gát. Eszébe jutott, hogy ha káromkod-
ni fog, majd minden ember õt neveti
ki, s ahelyett megtörölte szépen a szá-
ját, nagyot köszörült a torkán, s
átnyúltá a palackot a kontrásnak.

– Ez ugyancsak hatalmas ital volt,
nesze Kuci!

A kontrásnak egy kicsinyt torkán
akadt a drága ital; mert nem volt az
ilyenhez szokva, de neki is volt annyi
lelke, hogy el ne árulja magát. Szé-
pen továbbadta a palackot a klariné-
tosnak.

– Jaj, bizony majd a torkomra ment.
A klarinétos majd megfulladt tõle,

úgy megijedt, amint az a fáin keserû-
ség végigszaladt a torkán.

– Jaj, átkozom a torkát annak a haj-
dúnak, de jóval él!

Most a bõgõsre került a sor, az sem
árulta el a bajt, megitta a maga rátáját, s
gondolta magában, hátra van még a
cimbalmos, hadd kapjon az is belõle.

Ez volt a legjobb torkú legény a ban-
dában, csakhogy kezébe kaphassa az
üveget, nem kerül az másodszor visz-
sza a prímásra. Nekifohászkodott te-
hát, hátravetette a fejét, s nekifogott a
nyakalásnak. Az elsõ kortynál mindjárt
észrevette, hogy nem jó bort iszik: bo-
londdá tették. Hogy azonban ezt be ne
lehessen rá bizonyítani, megitta szé-
pen a többit is, ami még az üvegben
volt, az utolsó cseppig.

A cigányok aztán csak néztek egy
darab ideig egymásra, mint aki nem
tudja, magán nevessen-e, vagy máson?
Míg egyszer azt mondja a vén cimbal-

mos a prímásnak: Te Csicsa, nem en-
nénk rá egy kis – kefét?”

A történetben az a legördögibb,
hogy hat emberöltõ után is – idõ-
szerû…  Lanius Excubitor

Cigánypolitika
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ÓDON DERÛ 245. Ódon időben

FEBRUÁR 15-ÉN

670 éve, 1440-ben zajlott a
Báta-Bátaszék közti csata, mely-
bõl sokan Csatárunk nevét ere-
deztették.
FEBRUÁR 16-ÁN

105 éve, 1905-ben a Bartinán
szõlõt parcelláztak a tiszti telep
céljára. 70 éve, 1940-ben meg-
halt Hollós László akadémikus,
számos gomba felfedezõje.
FEBRUÁR 17-ÉN

125 éve, 1885-ben az öt év szü-
net után rendezett álarcosbál be-
vételét a szegényeknek adták.
FEBRUÁR 18-ÁN

185 éve, 1825-ben született Jó-
kai Mór, aki levelet írt nõegyle-
tünknek is, melynek alapító elnö-
ke, báró Rudnyánszky Ivánné
Dõry Anna 120 éve, 1890-ben
hunyt el.
FEBRUÁR 19-ÉN

105 éve, 1905-ben a kaszinó
megvette a székházul már tíz éve
bérelt Augusz-házat. 80 éve,
1930-ban fõjegyzõnk lett Kun La-
jos, Bél Mátyás honismereti mû-
vének jövendõ fordítója.
FEBRUÁR 20-ÁN

220 éve, 1790-ben elhunyt II. Jó-
zsef, aki mezõvárosunkban hosz-
szabb idõt töltött, de nem borát,
hanem forrásvizét szerette.
FEBRUÁR 21-ÉN

100 éve, 1910-ben a polgármes-
ter javaslatára jéggyár létesítésé-
rõl döntöttek.

Munkában a banda (Jankó János egykorú rajza)

Tíz éves az újonnan szervezett
börtönlelkészi szolgálat

„A szelíd szó megtöri a csontot” 
(Példabeszédek)

A börtönlelkészi szolgálatban minden nap, de külö-
nösképpen az Isten kegyelmébõl eltelt 10 év, hála-
adásra kötelez mindnyájunkat. Sok olyan esemény
történt az évtized alatt, amely próbára tett minket ab-
ban, hogy mennyire vagyunk alkalmasak e feladat
ellátására, mennyire tudjuk szolgálatunkat Istennek
tetszõ módon és az ember megsegítésére végezni.
Beszámolóm arra vonatkozik, hogyan tudok a be-
zárt, sérült lelkû emberrel foglalkozni, a gyógyítás,
a jobbítás szándékával.
A fogvatartottaknak is vannak jelzéseik, de mivel
ezek egymástól eltérõ érzelmek, vágyak, remény-
ségek, és különbözõ mértékû értékfelismerõ ké-
pességgel, s az élet értékeit eltérõ módon látó em-
berektõl származnak, ezért csak igen körültekintõ
mérlegelés mellett alkalmazhatók.
Tevékenységem elsõsorban az evangélium hirdeté-
se, ezen túl meghatározóan fontos a személyes

beszélgetés, valamint a lelki gondozás, amely mély-
ségeiben befolyásolja, vagy befolyásolhatja az íté-
letre váró, vagy már elítélt egyén lelki életének jó
irányba történõ változását.
A bûn és annak következményeképpen a bûnhõ-
dés mindig veszélyeztet, fenyeget bennünket. Nem
rajtunk kívül lévõ eseményként jelentkezik, hanem
bennünket, lelkünket maró érzésként. Nem tud-
nánk menekülni a ránk nehezedõ terhektõl, ha
nem segítene minket Isten, aki szabadítóként adta
Fiát, Jézus Krisztust.

A börtönlelkészi szolgálat lényeges pontja, hogy ho-
gyan tudjuk megjeleníteni a bûne miatt ide kerülõ
ember elõtt Jézus Krisztus bûnbocsátó kegyelmét.
Mivel nem vagyunk egyformák önmagunk megíté-
lésében, így a bûnös énképe is változó. Van, aki
már az elején rádöbben vétkességére, és nehezen
ugyan, de elfogadja a büntetést. Van, aki cinikusan
másokat okol vétkéért, s nem jut el a bûnbánatig.
Van, aki közömbösen veszi a rá rótt esztendõket, a
minden mindegy apatikus hozzáállással. Itt lép be a
kilátástalannak tûnõ élethelyzetbe az isteni kegye-
lem, melynek feltárása, elfogadtatása, megérteté-
se az egyik legszebb lelkipásztori feladat.
Milyen módon lehet közelebb vinni a sérült emberi
lelkületet Istenhez? Szeretettel!
„Szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az
egész törvény ez egy Igében teljesedik be: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat.” (Gal. 5:13-14)
Ahogyan János apostol mondja: „Sok írnivalóm vol-
na nektek, de nem akarom papirossal és tintával.”
Istennek legyen hála az eddig végzett munkáért, és
Õ adjon erõt, az elõttem – elõttünk álló feladatok
Lelke által történõ megoldásához. Balázsi Zoltán

gyülekezeti és Bv lelkész

EVANGÉLIUM
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A rejtvény megfejtését 2010. febuár 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Január 31-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Láthatatlan erek csörögnek, csengõket csöppent az
eresz” (Szabó Lõrinc: Január éji olvadás).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Eszterbauer Mihályné, dr. Hirling Á. u. 11. és
Kunsztmann Anna, Bátaszék, Magyar u. 31. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A bábeli torony építése idején (istenkém,
mintha csak ma lenne!) az emberi elbiza-

kodottság, önhittség, önzés és kapzsiság, förtel-
mes erkölcstelenség olyan nagyon elhatalmaso-
dott , hogy az Úr kénytelen volt megbüntetni az
embereket azzal (hátha észretérnek), hogy ösz-
szezavarta a nyelvüket. Tetézte a büntetés súlyát
azzal, hogy valójában azok sem értették meg
egymás szavainak valódi értelmét, akik egy
nyelven beszéltek, és ez a mai napig is így van. A
szülõk nem értik a gyerekeiket, a gyerekek nem
értik meg a szüleiket, nagyszüleiket, sõt, félrérti
még rosszindulatúan a vérszerinti testvér is a
testvérét, mert mindenkinek (legalábbis az em-
berek többségének) a saját érvei, a saját érdekei
a legfontosabbak, legelõrébb valóak, és ez a kö-
rülmény bizony nagyothallóvá, süketté, értetlen-
né tudja tenni az embereket. Az egymásrautalt-
ság, a szolidaritás, összefogás, egyetértés, méltá-
nyosság, egytõl egyig csak üres szólamok. Hiába
tudjuk, hogy ezek nélkül hosszú távon halálra
van ítélve az emberiség, és ebben a szörnyûség-
ben az a legrettenetesebb, hogy mi, emberek ítél-
jük halálra saját magunkat, és saját magunk
hóhéraivá válunk. 

„M inden állam támasza és talpköve a
tiszta erkölcs” - vallotta meggyõzõdés-

sel a 18. és a 19. század fordulóján Berzsenyi Dá-
niel, és szavainak bölcsességét, igazságát ma sem
tagadja, vagy cáfolja a világon egyetlenegy fele-
lõs politikus/államfõ sem. Sõt, ha egy kicsit más-
képpen fogalmazva is, de mindegyikük ugyan-
azt hangoztatja, amit õ. Na de hölgyeim és ura-
im! A szavak csak szavak. Beszéd közben egé-
szen más dolgokat is gondolhat, vagy éppenség-
gel tehet is az ember, mert az emberi agy rendkí-
vül bonyolult mûveletek, stratégiák végrehajtásá-
nak megvalósítására is képes. Ámde mindezen
körülmények ellenére, és minden rossz tapaszta-
latom dacára én mégis optimista vagyok, hiszen
elõbb-utóbb el kell jönnie annak az idõnek is,
amikor az emberek az agyukat, csodálatos ké-
pességeiket végre már nem egymás tönkretételére
használják, hanem közös érdekeinek megvalósí-
tásának szolgálatába állítják. Ámde, hogy ne-
hogy megint az elbizakodottság hibájába/bûné-
be essünk, azt is kíméletlen õszinteséggel el kell
mondanom: a kedvezõtlen elõjelek és elõrejelzé-
sek alapján, ennek az idõnek az eljövetele nem a
közeli jövõben várható.

Bálint György Lajos

Gazdára találtak
a koncertjegyek

Játékot hirdettünk a Szekszárdi Vasár-
nap múlt heti, február 7-i számában. A
helyes válaszokkal (1. Prosectura, 2.
Riff-Raff és Pink Panthers) bérletet, il-
letve belépõjegyet nyerhettek a Szek-
szárdi Zenekarok e hétvégi fesztiváljá-
ra. A helyes megfejtõk közül két szek-
szárdi hölgynek, Boda Editnek és Ul-
reich Beátának kedvezett a szerencse.
Gratulálunk!
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A szekszárdi téli sportpalettát
kétségtelenül színesíti a most
zajló városi amatőr jégkorong
bajnokság. Az idén öt csapat jött
össze a szekszárdi fedett műjég-
pályán.

Bálint György

Szombat esténként – igazolhatom a
hétközi edzéslátogatás tapasztalatai
alapján – kemény csaták várhatóak az
ezen a szinten is meglehetõsen gyors
iramú meccseken a Stumpf Csaba féle
Jégcsákányok, az Uzner György irányí-
totta Léhûtõk, a már komoly játékoslét-
számmal bíró Tolna, az abszolút csalá-
di-baráti alapon szervezõdõ Totyogó
Kacsák (Heiszer Péterék) és a Noném
Keletném (Postáék) csapatai között.
Ezt már az egyébként a normálnál ki-
sebb pályán, kisebb kapukra játszott,
még igazi ütközések nélküli mérkõzé-
sek meglehetõsen szoros eredményei
is bizonyítják.

Családi, baráti alapon
A bajnokság fõszervezõje, a

Noném egyik meghatározó játékosa,
Posta Bence. Ahogy beöltözik, olyan
érzésem támad a szerelés sokszínûsé-
ge és hiánytalansága láttán, mintha
egy OB I-es játékos mellé lépnék. Lát-
szik rajta, nem ma kezdte ezt a sport-
ágat. Persze a lábszárvédõ, a kesztyû, a
mellvédõ, a speciális nadrág ott virít a
többieken is. A jégkorong-megszál-
lottságuk okán õk arra gyûjtenek,
hogy a szerelés a lehetõ legjobban ha-
sonlítson a nagyokéhoz...

Az, hogy már négy szekszárdi do-
minanciájú csapat képes indulni egy

város környéki bajnokságban, a
sportág további létezése szempontjá-
ból nem rossz ómen. Ebben persze
van szerepük – nem is kicsi – a Posta-
fiúknak (mind az öten oszlopos tagjai
csapatuknak), akik még a paksi és a
szekszárdi jégpálya létezése elõtt
szorgalmasan átjártak a dunaújvárosi
pályára, s egyre több barátot, isme-
rõst „fertõztek” meg a sportággal. Az
utóbbi idõben már komplett csapa-
tokkal érkeztek a szekszárdiak az otta-
niak nem kis örömére.

– Három bajai srác csatlakozott
hozzánk, velük egészül ki csapatunk a
II. Szekszárdi Városi Bajnokságban.

Heti két edzésre is van lehetõsége a já-
tékosoknak, a hozzátartozóink, bará-
taink egész jó hangulatot teremtenek
a meccseken, amelyek érdekesek, vál-
tozatosak. Nincs abszolút favorit, így
izgalmasnak ígérkezik a rájátszás is –
mondta Posta Bence, mielõtt a pályá-
ra korcsolyázott.

A Vízmû Kft.
felkarolta a sportágat

A szomszédos Tolna – még a holt-
ági lehetõség adta „vadjégkorong”
korszakában – sokat tett a sportág
megalapozásáért. Két olyan csapatuk
van, amely a nagyobb hagyományok-

kal bíró bajai bajnokságban vesz
részt, de van már annyi fiatal Beregi
Károly edzõ évtizedek óta tartó szer-
vezõ-agitáló munkájának eredménye-
ként, hogy Szekszárdra is jutott egy
csapat. Valami mintha megmozdult
volna jégkorongügyben...

– Nagyon fontos, ami Szekszárdon
történt – köszönhetõen a Vízmû Kft.
segítségének, sportági szimpátiájá-
nak – az elmúlt két évben. Észrevett
már bennünket a Magyar Jégkorong
Szövetség is, kaptunk tõlük 12 darab
– a korcsolyán kívüli – komplett fel-
szerelést, s ennek jelentõs részét az it-
teni 13-15 éves gyerekek kapták –
mondja Beregi Károly. A tréner Bajá-
tól Paksig „képben van” a sportágfej-
lesztést illetõen, és örömmel számol
be arról, hogy szekszárdi és tolnai
gyerekekbõl máris létrejött egy rend-
szeresen gyakorló minicsapat.

– Gergely Tibor edzõkollegámmal
együtt megpróbálunk az ügyes gyere-
kekbõl összehozni egy megyeváloga-
tott utánpótlás csapatot egy-két éven
belül, amely az országos bajnokság va-
lamelyikébe benevezhetne. Nemcsak
emiatt, de fontosnak tartom a korcso-
lyaoktatás mielõbbi, már ovis korban
való elkezdését. Baján és Pakson már
megtörtént, s most Szekszárdon is te-
szünk érte.

Hódít a jégkorong Szekszárdon is
Izgalmas városi bajnokság, alakuló jeges hátország

Beregi Károly edzõ fiatal tanítványaival

n Az országban mûködõ labdarúgó
utánpótlás akadémiák között egyfaj-
ta verseny alakult ki a tehetséges gye-
rekek beiskolázásáért.

A hazai intézmények egyik jeles
képviselõje, az MTK csapatát kiszol-
gáló Sándor Károly Labdarúgó
Utánpótlásképzõ Akadémia a na-
pokban 200 hatodik osztályos álta-
lános iskolás (12 éves) gyereket
tesztelt székhelyén. A Velencei tó-
hoz közeli Agárdra a szülõket is
meghívták, és a látogatás keretében
bemutatták nekik az intézményt,
beavatták õket a napirendbe: ho-
gyan tudják összeegyeztetni a fut-
ballt és a tanulást ebben a sajátos
képzési rendszerben. 

A legvégén 12 fiatal játékos úgy-
mond „elõkiválasztása” történt

meg, akiknek az intézmény fölkínál-
ta a nyolcadik osztály elvégzése
után – feltételezve az addig is töret-
len fejlõdést – az MTK utánpótlás-
rendszeréhez való csatlakozást.

Mint azt megtudtuk, a 200-ból
igen csak leszûkített tizenkettõbe
négyen (!) is bekerültek a Szek-
szárdról érkezett 1998-as születésû
gyerekek közül: Kerekes Norbert,
Csigi Ádám, Simon György és Fodor
Ákos fel is próbálhatta a jellegzetes
kék-fehér szerelést.

A Sándor Károly akadémiára
most is két szekszárdi fiatal jár, de
az ország legkülönbözõbb elitmû-
helyeiben tucatnyi UFC-s felfede-
zett, az alapokat itt elsajátító gyerek
pallérozódik.

B. Gy.

Négy újabb szekszárdi kiszemelt fiatal

Az Agárdon jól teljesítõ UFC-s fiatalok (balról): Fodor Ákos, Csigi
Ádám, Kerekes Norbert és Simon György

Korcsolyaoktatás

Hetente háromszor (hétfõn, szer-
dán és pénteken) 14 és 16 óra kö-
zött Beregi Károly korcsolyaoktató
várja a helyszínen a jelentkezõket.
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Nyúl vadász módra
Hozzávalók: 

l 1 nyúl
l 2 fej vöröshagyma
l 20 dekagramm sonka vagy húsos
szalonna
l 1 kilogramm paradicsom
l 3 gerezd fokhagyma
l 5 dekagramm zsír
l 1 deciliter vörösbor
l 2 evőkanál borecet
l 1 babérlevél
l 1 csokor petrezselyem
l só, bors

A megtisztított nyulat feldaraboljuk,
a hagymát és a paradicsomot fel-
karikázzuk, a sonkát felszeleteljük,
a fokhagymát apróra vágjuk. Egy
agyagedényben rétegesen elhelyez-
zük először a hagymát, majd a
nyúlhúst, rá a paradicsomot, és a
sonkát vagy húsos szalonnát. Min-
den réteg nyulat megszórunk fok-
hagymával, sóval és borssal. A leg-
felső rétegre tesszük a zsírt, a pet-
rezselymet és a babérlevelet. 
Meglocsoljuk a borecettel s a vörös-
borral. Az edényt lefedjük, és lassú
tűzön megfőzzük az ételt. Főtt bur-
gonyával tesszük az asztalra.

Sötét rubinvörös
színû, gyümül-
csös-fûszeres illa-
tú vörösbor. Po-
harunkban sû-
rû, ízlelve piros
gyümölcsök, ke-
vés aszalt szilva,
finoman fás,
test – alkohol –
savak tökéletes
harmóniája jel-
lemzi. Most ép-
pen fogyasztás-
ra érett, mond-
juk egy külön-
legesen elké-
szített nyúl
mellé. Fogyasz-
tása 15-17 °C-
on ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Sebestyén: Iván-
völgyi Bikavér 2007

Trónon maradt a Palermo-Ennyi csapata
Több mint másfélezer gól esett a VI.Horváth Sport-Horfer Serleg téli teremlabadarúgó-tornán

A hatodik Horváth Sport-Horfer
Serleg téli teremlabdarúgó-tor-
nán azok a csapatok domináltak,
akik az NB III-ban és a megyebaj-
nokságban szereplő játékosokkal
erősítették meg a keretüket.

B. Gy.

Olyanokkal, akik szeretnek kispályáz-
ni, de hozzák magukkal a dinamiz-
must, bejátsszák az egész pályát, min-
den idegszálukkal gólokra törnek. A
nyújtott kapu erre amúgy felettébb
csábít...

Egy Szekszárdi UFC-Õcsény döntõ-
nek is beillett a Palermo-Ennyi-
Ferropatent végjáték, ugyanis mint-
egy tucat megyei szinten ismert játé-
kos fordult meg a csapatokban. Vegy-
tisztán nem igaz a dolgok ilyetén való
beállítása, mert akadtak azért olyan já-
tékosok is, akik már nem UFC-sek, de
a baráti szálak miatt visszajátszottak, s
a valamikor az UFC-bõl induló
Letenyei Gábor által újból összerán-
tott – amúgy címvédõ – Palermo-
Ennyit erõsítették.

A finálét néggyel nyerte a Palermo-
Ennyi, amelyben a Csende Roland-
Juhász Szabolcs kettõs – no meg az
UFC korábbi gólvadásza, Hencz Ba-

lázs is – látványos góljai okán érdemes
volt negyedórát kihagyni a szekszárdi
torna zárásának idõpontjában kezdõ-
dõ Chelsea-Arsenal londoni derbibõl.
Bár 11-7 lett a vége, a roppant szimpa-
tikus Ferropatent csapata az utolsó tíz
percben – kihasználva a gyõzelem
biztos tudatában lezserkedésre hajla-
mos ellenfél kínálta lehetõségeket –
Jaksa Péter vezérletével, szemre tet-
szetõs támadások utáni szép gólokkal
járult hozzá az idei finálé élvezeti érté-
kének növeléséhez.

108 meccs – 1624 gól

Ha pontozásos sportág lenne a fo-
ci, a zsûrinél nagy esélye lett volna a
végsõ sikerre a Kis Dankónak. A leg-
több brazilos labdatáncoltatást tõlük,
a már régóta együtt játszó roma fiata-
loktól láthattuk, akik talán a látványt
olykor a célszerûség elé helyezõ felfo-
gásuk miatt maradtak le a döntõrõl, s
végül a harmadik helyen zártak az
egyre feljebb kapaszkodó Tomagro le-
gyõzésével.

Száznyolc mérkõzést játszott le a
tornán két hónap alatt a 19 csapat, eb-
bõl mindössze hat végzõdött döntet-
lennel, s összesen 1624 gól született.
Alapvetõen a sportszerûség jellemez-
te a meccseket: a sporik 25-ször ítél-
tek kétperces, három esetben végle-
ges kiállítást.

A torna végeredménye: 1.
Palermo-Ennyi, 2. Ferropatent, 3. Kis
Dankó, 4. Tomagro, 5. Bau-GÉKÓ, 6.
Tambov ltp., 7. LongStep, 8. Germán
Elektro, 9. PR-Trans, 10. Rodeo Sörö-
zõ, 11. Margaréta Panzió, 12. Comp-
Gold, 13. Argentína, 14. Balassa Mû-
vek, 15. Pepita, 16. Agro-Tipp, 17.
Bayer-Trans, 18. Mérnökök, 19. Sebi-
Fornetti.

A góllövõ lista végeredménye: 1.
Losonczi Tamás (PEPITA) 48, 2. 
LIZÁK PÉTER (Comp-Gold) 36, 
3. Miklós Tamás (Rodeo Sörözõ) 30
góllal.

A VI. Horváth Sport-Horfer Serleg
kupa különdíjasai: a legjobb kapus-
nak Németh Krisztophert (Bayer
Trans) választották. A legsportsze-
rûbb csapatnak a Balassa Mûvek, míg
a legbalszerencsésebb együttesnek a
LongStep gárdája bizonyult. Különdí-
jat vehetett a torna legidõsebb játéko-
sa, Orosz Antal (Tambov ltp.) is.

Csende Roland (középen) vezérletével nyert a Palermo-Ennyi
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Február 20-ig az üvegteremben
Bojtár Tamás – Czirok Róbert:

KettõsLátás címû fotókiállítása. Lá-
togatható a ház nyitvatartási idejében.

Február 13-án, szombaton
Játékvárlak a Csiga-biga Alapít-

vány közremûködésével
9.00 órától folyamatosan: mozgás-

fejlesztõ játékok kipróbálása; 10.00-
10.40: Csiri-biri babatorna 1-3 évesek-
nek; 11.00-11.30: Vitamintorna 3-6
éveseknek

Állandó játékaink: rajzolda, gyurmá-
zó, hajtogatós sarok, társasjátékok,
óriási építõkockák, labdakuckó, moz-
gáskoordinációt fejlesztõ játékok. Vál-
tócipõ és kényelmes ruha ajánlott!

Belépõ: gyermekeknek 400 Ft/fõ,
felnõtt kísérõknek 200 Ft/ fõ

Február 15. (hétfõ) 19 óra
A Szekszárd Big Band hangversenye

a színházteremben. Közremûködik:
Bolla Gábor (tenorszaxofon), Csep-
regi Péter (ének), Kiss Dezsõ (ének),
Pecze Balázs (trombita, szárnykürt),
Pecze Zsófia (ének). Mûvészeti vezetõ:
Pecze István.

Jegy: 1200 Ft. Kapható a színházi
jegypénztárban, H-P 14-18 óráig.

Február 20. (szombat) 11-12 óra
„Találkozás a koreográfussal” – Az Ifjú

Szív Táncegyüttes vendége Manninger
Miklós táncoktató, koreográfus. A prog-
ram ingyenesen látogatható. 

Mûvészetek Háza

Ábrahám Rafael festõmûvész ki-
állítása A tárlat február 27-ig látogat-
ható, hétfõ kivételével 9-17 óráig.

Február 18-án, 12.30 és 14.30 óra
Ifjúsági Hangversenysorozat III.

elõadása: Talamba ütõegyüttes.
A koncert helyszíne: a mûvelõdési

ház színházterme. Jegy: 400 Ft.

Február 23. (kedd) 19.30 óra
A Szekszárdi Kamarazenekar „Fia-

tal magyar tehetségek” címû kon-
certje.

Belépõjegy: 1000 Ft, elõvételben és
ZeneBarát bérlettel: 500 Ft.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Február 11-14.
20.00: Avatar – amerikai sci-fi (16)

Február 11-17-ig
17.30: Alvin és a mókusok 2. –

amerikai animációs film (szombaton
és vasárnap 16.00-kor is)
Február 15-19.

14.00: Arthur: Maltazar bosszú-
ja – francia film
Február 15-17.

20.00: Az informátor – amerikai
krimi vígjáték

ART TEREM

Február 11-17.
17.00: Chéri – egy kurtizán sze-

relme – feliratos angol-német-
francia romantikus film (12)

19.00: Oda az igazság – magyar
történelmi film
Február 18-24.

17.00: Így, ahogy vagytok – ma-
gyar politikai thriller

19.00: Az irányítás határai – fel-
iratos amerikai-japán film

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

Színház a Babitsban

Február 22-én, hétfõn
Gyermekszínház 10.00 Óvodás színház 14.00 Gyermek bérlet
Nemes Nagy Ágnes-Thuróczy Katalin-Bókai Zoltán: Bors néni –

zenés kaland egy részben, a Pécsi Harmadik Színház elõadása.
Szereplõk: Unger Pálma, Kecskés Alexisz, Dörömbözõ Máté, Tamás Éva,

Széll Horváth Lajos, Götz Attila, László Csaba. Rendezõ: Steiner Zsolt.
Február 23-án, kedden, 19 órakor

Sárdy bérlet IV.elõadása: Nejcserés támadás – vígjáték két részben a
Budapesti Gergely Theáter elõadása. Szereposztásból: Gergely Róbert,
Gregor Bernadett, Cseke Katinka.
Február 25-én, csütörtökön, 19 órakor

Hegedûs bérlet IV. elõadása: Charley nénje - zenés bohózat két részben
a Budapesti Pódium Színház elõadása

Jegyek kaphatók 2400 Ft-os áron, hétköznapokon 14-18 óráig jegypénztá-
runkban.

Hollós László
versmondó verseny
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza a természet sze-
retetére nevelés, a környezettuda-
tos szemlélet formálása szándéká-
val 2010-ben ismét Hollós László
Megyei Természetismereti Vers-
mondó Versenyt hirdet Tolna me-
gyei általános iskolások (6-14 éve-
sek) számára.
A verseny témája a Nemzetközi
Biodiverzitás Védelmi Év tiszteletére
az élõvilág sokszínûsége, változé-
konysága.
A verseny idõpontja: 2010. február
24. (szerda), 13.30 óra.
Iskolánként és korcsoportonként
maximum 6 fõ nevezhetõ.
Bõvebb információ és nevezési lap
a www.babitsmuvhaz.hu honlapon.
Nevezési határidõ: február 17.
A biodiverzitásról, az év madaráról
és fájáról és a verseny névadójáról,
Hollós Lászlóról, további informáci-
ók találhatók honlapunkon.

Jótékony célú
hangverseny

A Rotary Club Szekszárd és a Liszt Fe-
renc Zeneiskola jótékony célú kon-
certet szervez február 16-án 18.30
órai kezdettel a Mûvészetek Házába.
A hangversenyen fellépnek az intéz-
mény növendékei és tanáraik. A be-
lépés díjtalan, de adományokat szíve-
sen fogadnak. A bevételt a zeneisko-
la tehetséges diákjainak támogatásá-
ra fordítják.

Polip német klub
A Polip Ifjúsági Iroda (Szent István
tér 10.) továbbra is várja az érdeklõ-
dõket a Német Társalgási Klubba!

A klubban lehetõség nyílik a nyelv
gyakorlására kötetlen formában, né-
met önkéntesek segítségével. A
program mindenki számára ingye-
nes. Idõpont: keddenként 15 órától.

GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT

ÉS KIÁLLÍTÁS
40. Tolna megyei gyermekrajzpá-
lyázat és kiállítás 2010. április 15. és
május 10. között a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház márványtermé-
ben.

Beküldési határidõ: 2010.
március 29.

Cím: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza, 7100
Szekszárd, Szent István tér 10.

Kiállítás megnyitó: április 15.
A pályázati kiírás megtalálható:

www.babitsmuvhaz.hu

Szekszárdi
Borászok Bálja

Az Alisca Borrend 2010. február 20-
án, szombaton, 19 órától a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kar aulájában (Rákó-
czi u. 1.) tartja hagyományos szek-
szárdi Borász Bálját.

Módos Ernõ, a borrend nagymes-
tere és dr. Töttõs Gábor krónikás
köszöntõje, majd a Muslinca férfi
kar bordalai után dr. Lõrinczy
György, a 2009-es év bortelmelõje
tart kóstolót boraiból, de az új bor-
rendi tagok avatása sem marad el.
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KÖZLEMÉNY

BATYUS BÁL. A Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Területi Alapszer-
vezete és a Szekszárdi Területi Ér-
dekszövetség mûsoros, zenés ba-
tyus bált tart február 18-án (csütör-
tök) 16 órától a Hunyadi u. 4. alatt.
Belépõdíj 400 Ft, jelentkezni a a Dó-
zsa Gy. u. 1., illetve a Hunyadi u. 4.
szám alatt, hétfõn és csütörtökön 8
és 10 óra között.

FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozat szervezésében a Rákó-
czi u.8. szám, valamint a Béri Ba-
logh Ádám u. 79. szám alatti húsbolt
február 18-án, csütörtökön kedvez-
ményes áron füstöltáru árusítást tart
7 és 11 óra között. Szeretettel vá-
runk minden kedves nyugdíjas és
nagycsaládos vásárlót!

KÖZGYÛLÉS. A Tolna Megyei Felnõtt
Diabetesesek Egyesületének be-
számoló közgyûlése 2010. február
23-án 13.30 órai kezdettel lesz a
szekszárdi Kórház kultúrtermében.
Kérjük, hogy a tagok minél nagyobb
létszámban jelenjenek meg az érvé-
nyes szavazás érdekében.

1 SZÁZALÉK. A Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesületé-
nek közel 1500 tagja köszöni, ha
adója 1%-ával 2010-ben is támogat-
ják a Tolna megyei vak és alig látó fi-
atalok üdültetését, segédeszközzel
való ellátását, oktatását. Adószám:
18864858-1-17.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Február 23. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Február 23. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Február 3. (szerda) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Február 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Február 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. 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.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a 20/2005. (X.3.) Kgy. sz. rendele-
tével „Év Rendõre” kitüntetõ címet
alapított. 

A rendelet szerint:
A kitüntetõ cím az adományozást

megelõzõ évre vonatkozik.
Az „Év Rendõre” cím annak a sze-

mélynek adományozható, aki 
a.) a rendõrség állományának tagja

– hivatásosként vagy közalkalmazott-
ként – ezen belül a Szekszárd Városi
Rendõrkapitányságon teljesít szolgá-
latot és 

b.) munkáját lelkiismeretesen, tar-
tósan magas színvonalon végzi

A kitüntetésben a bûnügyi és a köz-
biztonsági szakterületen dolgozó egy-
egy személy részesíthetõ.

Az „Év Rendõre” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a.) Szekszárd Város Rendõrkapitá-
nya

b.) A közgyûlés bizottságai, illetõ-
leg a képviselõk

c.) Bármely társadalmi szervezet,
alapítvány, magánszemély

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) A javaslattevõ nevét
b.) A cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó javaslatokat írásban a jegy-
zõhöz kell benyújtani.

A javaslatok elõterjesztésének ha-
tárideje 2010. március 1.

A javaslatokat a közgyûlés által fel-
kért bizottság készíti elõ közgyûlési
döntéshozatal céljából, és a polgár-
mester terjeszti a közgyûlés soron kö-
vetkezõ ülése elé.

FELHÍVÁS
Szekszárd MJV Közgyûlése a 20/2005.
(X.3.) szekszárdi ör. számú rendeleté-
vel „Év Tûzoltója” kitüntetõ címet ala-
pított. A rendelet szerint:

A kitüntetõ cím az adományozást
megelõzõ évre vonatkozik. Az „Év
Tûzoltója” cím annak a személynek
adományozható, aki

a) hivatásos, vagy közalkalmazotti
állományban, a Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltóságánál teljesít szolgálatot;

b) az adományozás évét megelõzõ
évben a tûzmegelõzés, a tûzoltás, a
mûszaki mentés és a katasztrófa elhá-
rítás területén olyan kimagasló tevé-
kenységet folytatott, amellyel hozzá-
járult a város és a Hivatásos Tûzoltó-
ság mûködési területének közbizton-
sága javításához, a tûzesetek számá-
nak csökkentéséhez.

Az „Év Tûzoltója” cím adományozá-
sára javaslatot tehet:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósá-
gának parancsnoka;

b) közgyûlés bizottságai;
c) önkormányzati képviselõk;
d) bármely magánszemély, társa-

dalmi szervezet, alapítvány.
A kitüntetõ cím adományozására

vonatkozó javaslatokat írásban a pol-
gármesterhez kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét;
b) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkássá-
gát, a cím adományozását megalapo-
zó tényeket.

A javaslatok értékelését a Közgyû-
lés által e célból felkért elõkészítõ cso-
port végzi. A javaslatok elõterjesztésé-
nek határideje 2010. március 1.

Az Év Rendõre Az Év Tûzoltója
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