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ATHÉNBAN FUTOTTA 
LE A KÉT SZEKSZÁRDI
A MARATONT

„HULLIK A ZÁPOR AZ IFJÚSÁGRA”
HEAVEN STREET SEVEN-KONCERT 13. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Szakmájukban, hivatásukban kimagasló
teljesítményt nyújtó, a közösségért is
tevékenykedõ személyeket tüntettek ki
csütörtökön este a Garay János Gimná-
zium dísztermében megtartott Prima-
díj-átadó gálán. A Prima Primissima díj
megyei változatát hatodik éve ítéli oda a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Tolna Megyei Szervezetének
elnöksége tudomány, mûvészet és sport

kategóriában. A nívós erkölcsi elisme-
rést, amellyel egymillió forintos pénz-
jutalom és egy kristályszobor is jár, idén
Szatmári Juhos László szobrászmûvész,
Lengyel János, a Tolnai Népújság fõszer-
kesztõje, valamint Pónya József, a paksi
atomerõmû nyugalmazott vezérigazga-
tója vehette át. Az Év Megyei Vállalkozó-
ja díjban Antal Boldizsár, a bonyhádi Or-
to-A Kft. tulajdonosa, Magyar Lajos, a

szekszárdi TIR-Suli Autósiskola ügy-
vezetõ tulajdonosa, valamint Zsók Mar-
git, a szekszárdi Zsók és Zsók Kft. ügy-
vezetõ tulajdonosa részesült. Az ünnep-
ségen részt vett dr. Lovassy Tamás, a Pri-
ma Primissima Alapítvány Kuratóriumá-
nak fõtitkára is. A díjakat Fajszi Lajos és
Ács Rezsõ alpolgármester adta át. A ki-
tüntetetteket késõbbi lapszámainkban
mutatjuk be.

Átadták az idei Prima díjakat

Zsók Margitnak Fajszi Lajos, a VOSZ megyei elnöke (balról) és Ács Rezsõ alpolgármester adta át a díjat

Nehéz ajándékot választani? Értéket szeretne adni?
Ajándékozzon egészséget, mosolyt karácsonyra - és nyerjen!
MOSOLYUTALVÁNY:

NYEREMÉNYEK:

• Mosolyutalvánnyal 2010-es áraink érvényesek 2011-ben!*
• További 10% engedmény a kezelés árából!*
• Megvásárolható a Dr. HALÁSZ KLINIKA recepcióján, 

választható értékben, 2010. december 23-ig.
• 2011. január 1-től március 1-ig váltható fogászati kezelésre

A 30 ezer forintot meghaladó utalványok vásárlói között kisorsolásra kerül: 
• negyed millió forintos fogászati kezelés 
• 2éj/3nap pihenés a medinai Apponyi kiskastélyban (www.apponyi-kastely.hu)

*más kedvezményekkel 
nem vonható össze

Dr. Halász Fogpótlás és Implantátum Centrum 
Szekszárd, Munkácsy u. 43.
Tel.:74/510-885
www.fogpotlasklinika.hu
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Együtt emlékeztek Liszt Ferencre és Husek Rezsõre
Elsõ alkalom, hogy már csak a hiánya
által lehetett jelen Husek Rezsõ
(1921–2009) a Liszt-emlékesten, az
1973-ban újjáalakult Liszt Ferenc Társa-
ság alapító tagjának kezdeményezésé-
re a világhírû zeneköltõ, virtuóz zongo-
ramûvész negyedik és egyben utolsó
szekszárdi látogatásának 100. évfordu-
lóján, 1976-ban létrejött szekszárdi cso-
port legrangosabb eseményén, amely-
lyel Liszt Ferenc születésnapját (1811.
október 22.) ünneplik évrõl évre, 1984
óta a Mûvészetek Háza közremûködé-
sével, immár 34. alkalommal.

Husek Rezsõ, Cziffra-díjas zongora-
mûvész, zenepedagógus, a szekszárdi
zeneiskola elsõ igazgatója, városunk
komolyzenei életének megalapozója,
Szekszárd díszpolgára emlékét elsõ-
ként Csillagné Szánthó Polixéna, Szek-
szárd Megyei Jogú Város Közgyûlése
Mûvelõdési és Oktatási Bizottságának
elnöke idézte fel. Majd egy, eredetileg
lánya emlékére írt variációcsoportok-
ból álló nagy fantáziával maga Liszt Fe-
renc. A halk sírás, csendes szomorú-
ság és a fájdalmas panasz elsöprõ kitö-
résének hangjait városunk kiemelke-
dõ mûvésze, Lozsányi Tamás szólaltat-
ta meg a legnagyobb hangszeren.

Ezután egy barát, és egyben kollé-
ga: Szily Lajos, a Liszt Ferenc mûvésze-
ti iskola rézfúvós tanára emlékezett
személyes hangon Husek Rezsõre,
akiben az „emberi nagysághoz párat-
lan szerénység” társult.

A Liszt Ferenc Társaság elnökét,
Lantos Istvánt köszönthettük váro-
sunkban. A Liszt- és Bartók-Pásztory-
díjas érdemes mûvész a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Zongoratan-
székének és a Mesterképzõ tanfo-
lyamnak a vezetõje Joseph Haydn
(1732–1809), a klasszikus szonátafor-
ma tökéletesítõje, a szimfónia és a vo-
nósnégyes klasszikus mûformája ki-
munkálója D-dúr vagy Esterházy-szo-
nátáját (Allegro, Adagio, Finale-
Presto) adta elõ Liszt Ferenchez mél-
tó magas szintû zongorajátékkal, vir-
tuozitással és elmélyültséggel. A bécsi
klasszicizmus elsõ nagy mestere után
Lantos István Lisztre, a zenei impresz-
szionizmus elõfutárára emlékezve
egy francia impresszionista zeneszer-
zõ, Claude Debussy öt prelüdjével
folytatta mûsorát. Játéka nagyszerûen
érzékeltette, amint a francia zeneszer-
zõ rövid mûveiben feltûnik a pillanat
futó benyomása, az elmúlás szomorú-

sága, a melankolikus Halott levelek-
ben, a habanera pattogó ritmusai A
vinoi kapuban. Ezt a prelûdöt a grana-
dai Alhambra egy képes levelezõla-
pon látott kapuja ihlette. A spanyol
miliõre mindenkor jellemzõ ritmika
alkalmazása mellett Debussy a mór
stílusú várkastély pazar ornamentiká-
ját is „megzenésítette” prelûdjében. A
tündérek, bájos táncosnõk romanti-
kus mesevilágának pillekönnyû moz-
galmassága jelent meg Lantos lendüle-
tes zongorajátékában. A kihallgatások
terasza, holdfényben cím René Puaux
levelébõl ered, amelyet Debussy a Le
Temps hasábjain olvasott. A holdfény
hangulatának visszaadására egy nép-
szerû francia gyermekdal („Au clair
de la lune”) témáját idézi a szerzõ.
Lantos István könnyed zongorajátéka
kiválóan érzékeltette Lavine tábor-
nok, a bohóc, az esetlen fabábú
parodisztikus ábrázolását Debussy
mûvében.

A nagysikerû koncert Liszt Ferenc
legismertebb és leggyakrabban ját-
szott orgonamûvével, a négy zenei
hangra írt nagy fantáziával zárult. A
B A C H prelúdium és fúgát Lozsányi
Tamás adta elõ orgonán. K. E.

Szép Vasárnapot!

Tisztelt Olvasók!
Az embert leg-
inkább a mun-
kája minõsíti,
frissen kineve-
zett fõszerkesz-
tõként mégis
hadd mutat-
kozzam be rö-
viden. Szekszárdon születtem, a Ba-
bits Mihály Általános Iskola diákja
voltam. Diplomámat a Pécsi Tanár-
képzõ Fõiskola magyar–orosz sza-
kán szereztem, több évig tanítot-
tam, de 1986 óta újságírással, kom-
munikációval foglalkozom.  
MUNKATÁRSA voltam a Tolnai
Népújságnak, fõszerkesztõje a
bátaszéki városi újságnak és tele-
víziónak,  majd a Megyei Napló-
nak. Sajtóreferensi feladatokat lát-
tam el a megyei önkormányzat-
nál, majd a Balassa János kórház-
ban. Két éve a havonta megjelenõ
Tolnai Hírlapot szerkesztem. Igazi
szerelmem azonban Szekszárd,
ahol már a dédmamám is élt, s
amelyre platánfáitól tüzes boraiig,
évszázados épületeitõl neves költõi-
ig büszke vagyok. 
KÉT 19 ÉVES ikergyermekem van,
Fruzsina az I. Béla gimnázium
végzõs diákja, András Pécsen egye-
temista. 
ÚJSÁGÍRÓKÉNT a hiteles, pontos,
tisztességes tájékoztatás elve, a ha-
zaszeretet és magyarságtudat, az
alkotó ember tisztelete, a téma, az
olvasó és a riportalany iránti alá-
zat vezérel. 
HIVATÁSOM legnagyobb szépségé-
nek az emberi sorsok megismeré-
sét tartom, lehetõséget arra, hogy
olyan személyekkel találkozhas-
sam, akiknek élete önmagam és
mások számára is erõt adó, köve-
tendõ példa lehet. 
CÉLOM – fõszerkesztõ elõdeimhez
hasonlóan – Szekszárd értékeinek
felkutatása, az itt lakók életének
bemutatása, az önkormányzat, az
intézmények, civil szervezetek,
sportegyesületek, cégek, vállalko-
zások sikereinek és gondjainak fel-
tárása. Olyan lap készítése, amely
az információszolgáltatás mellett
szórakoztat is, s amely minden
korosztály számára tartogat vala-
mi érdekeset és fontosat. Különö-
sen szeretném, ha minél több fiatal
érezné úgy, hogy neki is érdemes
kinyitnia ezt az újságot.
IGYEKSZEM méltó lenni a bizalom-
ra, amit ezzel a feladattal kaptam,
és az Önök javaslataiban, ötletei-
ben is bízva, mindent megteszek
azért, hogy szép városunk kedves
hetilapja továbbra is mindenki
várt, keresett és szeretett Vasárnap-
ja legyen. Cser Ildikó

fõszerkesztõ

Megkötheti a szerzõdést a szennyvíz-
beruházás kivitelezõjével a Szekszárdi
Víz és Csatornamû Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója – döntött november 11-ei rend-
kívüli, zárt ülésén a közgyûlés. Az uni-
ós pályázat elsõ fordulóján már nyert a
város, a másodikról viszont csak febru-
árban várható döntés, a 461 millió fo-
rintos beruházás azonban így már
most megkezdõdhet. A város csator-
názásának befejezõ üteme során az ed-
digi 153 kilométernyi vezetékhez
újabb 8 kilométernyi épül, amelyre
540 ingatlan csatlakozhat. 

A már folyamatban lévõ családba-
rát élményfürdõ építésével kapcsolat-
ban a képviselõk  felhatalmazták
Artim Andrásné igazgatót, hogy a

sportcsarnok melletti ingatlanon
megvalósítandó fürdõ tervezésére és
kivitelezésére vonatkozó szerzõdést
aláírja. Döntöttek a kültéri medencék
és mûtárgyak építésére beérkezett
ajánlatokról is. Amennyiben a projekt
megvalósításához külsõ forrás bevo-
nására van szükség, az igazgató a fel-
ügyelõbizottság elõzetes jóváhagyá-
sát követõen lefolytathatja a szüksé-
ges tárgyalásokat. Ezek eredményét a
közgyûlés elé kell terjeszteni, a dön-
tést a testület hozza meg.  

Mivel minden 10 millió forint felet-
ti összeg felhasználásához testületi jó-
váhagyás kell, a közgyûlés hozzájárult,
hogy az igazgató a 18 millió forint ér-
tékû földmunkákra vonatkozó vállal-

kozási szerzõdést aláírja. A fürdõberu-
házás elsõ ütemének teljes költsége
1,2 milliárd forint. Amint arról már
hírt adtunk, az új létesítményben 7
medence, 5 óriáscsúszda és 1400
négyzetméternyi vízfelület várja majd
a fürdõzõket. 

Támogatta a közgyûlés továbbá,
hogy két, télen síkosságmentesítésre,
nyáron a szurdikokat benövõ fák,
bokrok gallyazására is alkalmas, több-
funkciós, használt gépjármûvet vásá-
roljon az Alisca Terra Kft. A két jó álla-
potú, Mercedes gyártmányú gépkocsi
26 millió forintba kerül.

A testület 2010. november 15-tõl a
Szekszárdi Vasárnap fõszerkesztõjévé
Cser Ildikót nevezte ki.

Gallyazó-hótoló jármûveket vásárol az Alisca Terra 
A szennyvízberuházásról, élményfürdõrõl is döntött a közgyûlés

Hulladékszállítás: 
az ön véleménye is számít
Az ALISCA Terra Kft., a város közszolgáltatója a hulla-

dékszállítás területén végzett tevékenysége során újabb
mérföldkõhöz érkezett. A jelenlegi hulladékszállítási
rendszer korszerûsítését tervezi, melynek során a sze-
lektív hulladékgyûjtést kívánja minél szélesebb körben
bevezetni Szekszárd városában.

Ennek érdekében az elmúlt idõszakban már tartottak
lakossági fórumokat, és egyeztetések is történtek a tár-
sasházi közös képviselõkkel. Most pedig az ALISCA Terra
Kft. közvélemény-kutatást végeztet a városban.
Kérdezõbiztosok keresik fel az ingatlantulajdonosokat,
akik felmérik a lakosság véleményét az új rendszerrõl. A
cég kéri, hogy fogadják bizalommal a kérdezõbiztosokat.

KÖZMEGHALLGATÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2010. december
16-án 16.00 órától a polgármesteri hivatal konferenciater-
mében közmeghallgatást tart, ahova minden érdeklõdõ
városlakót várnak. Téma: Szekszárd, a fejlõdõ város.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat november
30-án (kedden) 17 órakor tartja 2010. évi közmeghallgatását
az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.).

A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  december
2-án 17.00 órától a polgármesteri hivatal II. emeleti mûsza-
ki tárgyalójában tart közmeghallgatást.
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Mecénás díjat kaptak a sikeres diákok
Közel kétszáz tanulót és felkészítõ tanáraikat jutalmazták

Immár hetedik alkalommal adták
át Szekszárdon a Mecénás díja-
kat. A Garay János Gimnázium
dísztermében tartott ünnepség
egy kisfilmmel indult, melyben
garays diákoknak a Garay téren
forgatott történetével ismerked-
hettek meg a jelenlévők. 

Ez a nap egyben az iskola Tehetségna-
pok címû rendezvényének lezárása is
volt. Csillagné Szánthó Polixéna, a vá-
rosi közgyûlés humán bizottságának
elnöke hangsúlyozta: a tehetség olyan
többletképesség, mely megfelelõ fej-
lesztéssel átlagon felüli teljesítményt
idéz elõ. „A tehetség az élet ajándéka”
– tartotta Paszternak orosz író, költõ,
mûfordító. A fõ kérdés ma az: van-e ki-
tartás, akarat tehetségünk kiteljesíté-
séhez – tette hozzá Csillagné. Az akara-
tot – ahogy fogalmazott – mederben
kell tartani, a kitartást pedig meg lehet
tanítani. Az idei díjazottakról is el-
mondható: jó úton haladnak tehetsé-
gük kiteljesedése felé – nyugtázta
örömmel az elnök asszony, a tehetsé-
get Michelangelo: Dávid szobrának tö-
kéletességéhez hasonlítva. Mely alko-
tás létrejöttéhez hasonlóan – a tehet-
ség fejlõdésének munkafolyamatában
– a pedagógusnak elengedhetetlen sze-
rep jut: „lefaragni a felesleget”. Csil-
lagné Szánthó Polixéna megköszönte
a szülõknek, hogy partnerek ebben a
szép folyamatban.

A tanulmányi, mûvészeti és sport-
versenyeken sikeresen szerepelt diá-
kok – idén 175 egyéni és 7 csapat ered-
ményét ismerték el – támogatási meg-
állapodás keretében kapták meg jutal-
mukat. A Garay János általános iskolá-

ból 14, a Babits Mihály iskolából 25, a
Dienes Valéria iskolából 33, a Baka Ist-
ván iskolából 12, a Garay János Gimná-
ziumból 68, míg az I. Béla gimnázium-
ból 30 tanuló részesült elismerésben. 

Gyimóthy Levente

A díjazottak:
GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Környei Attila, Keserû Bálint Zsombor,
Szüsz Bettina, Tápai Zoltán, Csizmazia
Dóra, Kágyi Árvácska, Haffner Kata.

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Bomba Soma, Pál Zsófia, Daradics
Petra, Kölliker Viktória, Sárecz Már-

ton, Bodnár Balázs, Bucsányi Dávid,
Matus László, Szulimán Tamara, Ács
Balázs, Kecskés Máté, Gruber Enikõ,
Pacheco Ana Esther, Fetzer Péter
Ákos, Wenhardt Kata.

DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Buzás Zsófia, Kitanics Maya, Schöck
Gyula Csanád, Mácz Andrea, Matus
Mercédesz, Rittberger Dániel, Dorogi
Kíra, Harsch Leila, Tóth Réka Borbála,
Kasó Ferenc, Kasó Gergõ, Lotz Anna,
Mozolai András, Tölgyesi Lilla, Potyon-
di Gergõ, Potyondi Anna, Losonczy
Imre László, Csikós Flóra, Sparks
Jason, Blatt Ferenc, Fehér Zsuzsan-
na, Berta Áron, Halmai Balázs.

BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Szabó Ákos, Balaskó Beáta, Frey Tí-
mea, Hús Luca, Valkay Tamás,
Istlstekker Zsolt, Kiss Máté.

GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM:

Balassa Péter, Kiss Balázs, Solymosi
Zsolt, Fodor Attila, Fábián Kata,
Hucker Evelin, Egle Botond,
Eszterbauer Kata, Barsi Orsolya,
Ács Boróka, Kardos Evelyn, Tar Vi-
rág, A Garay János Gimnázium nép-
tánccsoportja, Oszter Miklós, Amma
Orsolya, A Garay János Gimnázium
leánykara, Czéh Zsófia, Fetzer Zsó-
fia, Csányi Edit, Sándor Dániel, Nagy
Mónika, Helfenbein Dávid, Márton
Rita, Matos Mirjám, GJG Színpad,
Pekoli Miklós, Ohn Kinga, Rizsányi
Kata, Bogár Beáta, Auth Ildikó, Arató
Csilla, Nyáry Angéla, Benes Zita,
Szakál Enikõ Fanni, Wolf Adrienn,
Balogh László, Berlinger Gábor
Márk, Gujás Bence.

I. BÉLA GIMNÁZIUM:

Bárczy Örs, Straubinger Dániel, Mo-
hás Dóra, Partos Dávid és Partos Ben-
ce, Botos Áron, Csige Márta, Szalai
Márk és Dravecz Máté, Az I. Béla gim-
názium tánccsoportja: Baki Zsófia,
Guld Petra, Varga Réka és Holtz Zsó-
fia, Az I. Béla gimnázium énekkara, Az
I. Béla gimnázium „3 funk” zenekara:
Erõs Márk, Gorzsás Dániel, Dravecz
Máté és Zsitvai Péter, Bézsenyi Ger-
gely, Rigó Attila, Zákányi Tamás, Né-
meth Zoltán, Ganczer Péter.

A teljes eredménylistát a felkészítõta-
nárok nevével együtt a www.szekszard.hu
oldalon olvashatják.

A szekszárdiak és a környéken
élők idén is nagyon várják a jég-
pálya megnyitását, és örömmel
mondhatjuk, hogy a jövő hétvé-
gén ennek is eljön az ideje. No-
vember 27-én ingyenesen fogad-
ják a vendégeket!

A Szekszárdi Víz és Csatornamû Kft. no-
vember utolsó hétvégéjén fejezi be a
800 négyzetméteres jégpálya építését.
Felállítják azokat a faházakat és konténe-
reket, amelyek egyikében mûködik
majd a pénztár, a másikban a kölcsönzõ,
a harmadikban pedig a büfé.

Kiépítik a mosdóhelyiségeket, és
felállítják a nagy méretû sátrat, ami az
idõjárástól függetlenül lehetõvé teszi
a jégpálya használatát. Az immár fe-
dett térben megkezdõdhet a jég készí-

tése, ami aztán a tervek szerint több
hónapig jelent fiataloknak és idõseb-
beknek kikapcsolódást, felhõtlen szó-
rakozást. A pálya már plusz 10 °C hõ-
mérsékleten is üzemeltethetõ, hiszen
a hûtõcsövekben keringõ hûtõfolya-
dék -10 °C.

A tervek szerint 2010. november
27-re, szombatra már olyan minõségû
jeget hizlalnak, ami nem adhat okot
panaszra. A nyitás tervezett napja te-
hát november 27., amikor bárki in-
gyen kipróbálhatja a pályát. A létesít-
mény üzemeltetését idén is a Szek-
szárdi Víz és Csatornamû Kft. végzi. A
belépõjegy ára a tavalyihoz képest
nem változik, ebben a szezonban is
600 Ft lesz, s a kísérõjegyek ára szin-
tén a tavalyi szinten marad (300 Ft).
Érdemes lesz bérletet váltani, a bérlet

ára: 10 alkalomra 5000 Ft. További
esetleges csoportos kedvezmények: a
délutáni órákban 14 órától 16 óráig
szívesen várják vidéki iskolák, óvodák,
osztályközösségek jelentkezését is,
amikor is féláron, 300 Ft/fõ díjért tud-
ják õket fogadni a jégpályán. A dél-
elõtti órákban a szekszárdi óvodák és
általános iskolák tanulói számára elõ-
zetes bejelentés alapján 8.00-tól 11.30-
ig ingyenes a jégpálya használata.

November 27-én ingyenes belépéssel nyit a szekszárdi jégpálya
Büfé, programok, korcsolyabérlés és bérletkedvezmények

KORCSOLYABÉRLÉS: 450 Ft/alka-
lom, korcsolya- és jégkorongokta-
tás: elõzetes igény szerint a délutá-
ni órákban.
A PÁLYA TERVEZETT NYITVA TARTÁSA:

H-P 8.00–11.30 és 14.00–20.00.
Sz-V 9.00–12.30 és 14.00–20.00.

Évek óta népszerû a korcsolyázás

Szüsz Bettina veszi át a díjat Csillagné Szánthó Polixénától
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Költõi kortárs táncmûvek a Német Színházban
Pillangó ballada

A szép, költői Pillangó ballada,
a két szólótánc közül az első,
nyitotta a Kortárs Táncelőadá-
sok estjét a Német Színházban
november 12-én.

K. E.

A színpadon könnyû kelmék egymás-
ra halmozva, lágy selyemgombolyag.
Csak a figyelmes szemlélõ látja, hogy
a finom anyagok közül kilóg egy láb,
egy kéz… és a báb megmozdul. A szü-
letés misztériuma. Az eddig szunnya-
dó lény esetlen mozdulatokkal életre
kel. Kimunkált, egészen rovarszerû
mozgással, látszólag koordinálatlan
csapkodással egyre több és több aka-
dályt hánt le magáról. Az éledezõ még
dús, hosszú göndör hajából is levág,
míg megláthatjuk a táncos, Nagy Csil-
la arcát. Az utolsó gátat is lenyúzza ma-
gáról, felegyenesedik. Sok vergõdésen
keresztül változik át mozgása pillanat-
ról pillanatra egyre szebbé, feszeseb-
bé. Mindvégig feszültséggel teli a né-
ma, a test hangjaival aláfestett, vagy
zenével kísért varázslatos átváltozás,
míg a gubólét utolsó nyomától is meg-
szabadul. A fényekkel festett fekete
színpad hátsó falánál átvedlik fehér-
bõl pirosba. Egy utolsó tánc, a pillan-
gó kibontja szárnyait, és elrepül a né-
zõtéren át. Pataky Klári, a Lábán-díjas
koreográfus igazi metafizikus tánc-
költeményt írt a ballada mûfajára,
amelyet Nagy Csilla tökéletes jelenlét-
tel táncolt.

Nagy Andrea hét jelenetbõl álló
Da Capójában, a szintén 2006-ban

bemutatott Pillangó balladától elté-
rõen, nem egy mûfajra, hanem
egyes irodalmi és zenemûvekre, fil-
mekre írt variációkat táncban.
2006 Budapestjébõl várakozással
telve hirtelen 1935 Frankfurtjába
kerülünk Schönberg zenéjével, és
egyre fokozódik a feszültség. Hova
vezet a monoton zötyögés, A nagy
utazás? Ami érezhetõen nem az élet
metaforája. Ott vészjósló hangok,
Arnold Schönberg híres mûve, Egy
varsói túlélõ emlékei a rettegésrõl,
a felfoghatatlanról, a haláltáborról.
A zenével, szöveggel együtt tánc-
ban is elmondva még drámaibbak,
szinte elviselhetetlenül. Szükség
van a feloldásra a Világok között, a
természet hangjaira, az állatfajok,

békák és kacsák egymás mellett élé-
sének békéjére. Gondolatok. A Ber-
lin fölött az ég Marionja vall a ma-
gányról, amelynek valóságos átélé-
séhez szükség van az igazi társra, a
szerelemre. Csak az ebben megje-
lenõ magány által lehet igazán ön-
maga. Magányos a zárójelenet, a
népszerû Guarracino dalára a ta-
rantella temperamentumos ritmu-
sában írt, szenvedélyes táncában,
amely a szeretetrõl és viszály har-
cáról mesél.

Nagy Andrea magas szinten meg-
írt és eltáncolt Da Capójának hét jele-
nete önmagában is megállná a he-
lyét, de összefûzve, variációként a
mindig ismétlõdõ kérdésekre, mégis
sokkal többet jelent.

Élet, halál, szenvedés mozgásban elbeszélve 
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Bizonyára nincs olyan ember
Szekszárdon, aki ne ismerné –
legalább névről – Szeleczki Jó-
zsef főtanácsost, aki négy évti-
zeden át dolgozott első és egyet-
len munkahelyén, a város polgár-
mesteri hivatalában. A műszaki
iroda vezetőjének tevékenységét
augusztus 20-án a „Közjóért” ki-
tüntetéssel ismerte el az önkor-
mányzat.

V. Horváth Mária 

A mûszaki végzettségû, kétdiplomás
férfiú üzemmérnökként szerezte
meg vízépítõ szaküzem-mérnöki má-
soddiplomáját. A városházán tempó-
san járta be a ranglétra fokait, 1986-
ban nevezték ki a mûszaki osztály ve-
zetõjévé, 1995-ben pedig címzetes fõ-
tanácsosi címet kapott. Ja, és számos
rangos szakmai elismerés birtokosa,
például 1997-ben megkapta a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemérem kitün-
tetést.

Szeleczki József számomra a hûség
megtestesítõje. Mint említettük, elsõ
és egyetlen munkahelyérõl vonult
nyugdíjba, elsõ és egyetlen feleségé-
vel pedig 31 esztendeje házasok. Jó-
zsef határozottan bólint a „hûséges”
jelzõre. Ám amikor rákérdezek, hogy
végzettsége és tehetsége okán hány,
de hány remek – beleértve az anyagi
kondíciókat is – munkahelyet kínál-
tak neki, kezdetektõl fogva jó ajánla-
tokkal bombázták, megrántja a vállát
és felnevet.

– Alig négy hónapja dolgoztam a
városnál, amikor megkaptam az elsõ
csábító felkérést. Dr. Nedók Pál, az ak-
kori tanácselnök négyszáz forintos fi-
zetésemeléssel is marasztalt – mond-
ta, majd így folytatta: 

– De nem ez volt a döntõ „érv”, mi-
vel már akkor nagyon szerettem a
munkámat, s minél több év telt el, an-
nál jobban… Érthetõ, mivel Szekszár-
don a hetvenes években indultak el az
új, illetve a régi kertvárosi részeken –

ahol se út, se járda, sõt helyenként víz-
vezeték sem volt – a komolyabb fej-
lesztések. Jól emlékszem, hogy szinte
minden utcában ott voltam, ahol köz-
mûvek vagy utak épültek, de a megbí-
zó képviseletében az új lakótelepek-
kel kapcsolatos egyeztetésekben, elõ-
készítési munkákban is részt vettem. 

Amikor elkezdtem sorolni néhány
utca, illetve völgy és szurdik nevét,
Szeleczki József csak mosolygott. Ért-
hetõ, hiszen jobban ismeri a várost és
a környéket, mint a saját tenyerét. Az-
tán õ sorolta a számtalanszor bejárt
völgyeket: a Tököst, a Szaulit… Az ad-
minisztratív feladatok növekedésével
egyre kevesebb ideje jutott a helyszí-
ni bejárásokra, ám a nagyobb mun-
káknál – szennyvíztelep-rekonstruk-
ció, Garay tér, keleti városkapu – fele-
lõsséggel ragaszkodott a személyes je-

lenléthez. Vissza a nyug-
díjhoz. Mint mondja,
már 2009-ben elkezdett
meditálni a korenged-
ményes nyugdíjazáson,
ami akkor úgy tûnt, az
év végével megszûnik.
Persze, eleve úgy tervez-
te, nem odahaza üldögé-
lõ nyugdíjasként folytat-
ja az életét. Így is lett. A
Magyar Mérnöki Kama-
ra tagjaként különbözõ
szakterületekre kapja a
felkéréseket, amelyek-
nek vállalkozóként tesz
eleget a megye külön-
bözõ településein. 

Nem lennénk hûek a
tényekhez, ha nem szól-
nánk arról a Szelecz-
kirõl, aki – éppen eddi-
gi munkája miatt – a vá-
ros egyik legmegosz-
tóbb személyiségévé
vált. Sokan szeretik, tisz-
telik, ám…  

– Vannak, akik utál-
nak – fejezte be meg-
kezdett mondatomat.

Nem is egy konkrét ügyben megkér-
dõjelezték a döntésemet, és kígyót,
békát kiáltottak rám. Sõt, sokan bíró-
sági pert is indítottak ellenem, illetve
a hivatal ellen.

– De egyetlen nagyobb ügyben
sem vesztett...

– Nem. A bíróság által kirendelt
igazságügyi szakértõk is rendre az ál-
talam megállapítottakat igazolták. 

Az is igaz, hogy a városban futótûz-
ként terjedt a hír, hogy a mûszaki iro-
da vezetõje saját elhatározásából
nyugdíjba vonult. Az utcán megsüve-
gelik, megállítják, kezet szorítanak ve-
le, s biztosítják arról, hogy szerintük
megérdemli a következõ nyugalmas
esztendõket. S ha elmondja: nem nyu-
galmas, inkább további munkás évek
következnek, ahhoz is jó egészséget
kívánnak Szeleczki Józsefnek. 

Úgy ismeri a várost, mint a tenyerét 
Szeleczki József tevékeny nyugdíjas éveket tervez 

Cipõsdobozba
zárt szeretet

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete ismét meghirdeti „Do-
bozba zárt szeretet” címû karácsonyi
akcióját. Vajon mennyi minden fér el
egy cipõsdobozban? Ha kíváncsi rá,
nem kell mást tennie, mint körülnéz-
nie otthonában, s amire már nincs
szüksége (játék, tartós élelmiszer, tisz-
títószerek), egy (cipõs)dobozba pakol-
ni, és eljuttatni a szervezõkhöz. Cím:
Szekszárd, Hunyadi u. 4. Telefon:
74/512-355, 74/512-356.

Szaloncukor- 
vásár

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozata decem-
ber 4-én (szombat) Mikulásra, kará-
csonyra kedvezményes áron 10-féle íz-
ben szaloncukor-árusítást tart 750
Ft/kg egységáron, reggel 8 órától 11
óráig a Babits Mihály mûvelõdési ház
mozi elõterében. Szeretettel várjuk
minden kedves nyugdíjas és nagycsa-
ládos vásárlónkat!

Cukorbetegek
figyelmébe

A Tolna Megyei Felnõtt Diabe-
tesesek Egyesületének következõ ösz-
szejövetele november 30-án 13.30
órakor lesz Szekszárdon, a kórház „Li-
la” épületében.

Bacsi Alexandra, a Boiron Hungá-
ria Kft. képviselõje a homeopátia le-
hetõségeirõl tart elõadást. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.

Köszönet
az 1%-ért

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2010. évben adójuk 1%-val hozzá-
járultak a Mentálhigiénés Mûhely lélek-
védõ tevékenységének megvalósításá-
hoz. Támogatásukra a jövõben is szá-
mítunk. Adószámunk: 19230322-1-17.

Diáktársai elvették a telefonját, 
majd megbilincselték a fiút

Feljelentést tett egy szekszárdi közép-
iskolában tanuló 16 éves madocsai fiú,
miszerint november 16-án az iskolai
gyakorlati foglalkozáson egyik vele
egyidõs társa (T. G.) el akarta venni a
mobilját. Mivel nem sikerült, segítsé-
gére sietett a megtermett 17 eszten-
dõs L. G., s közös erõvel megszerezték
a készüléket, majd a padhoz bilincsel-
ték a sértettet. A vékony fiú nagy ne-
hezen kiszabadította magát, majd kér-

te, adják vissza a telefonját. Azt végül
megkapta, de a memóriakártyát a két
erõs legény megtartotta.

A cselekmény súlyosságára tekin-
tettel a Szekszárdi Rendõrkapitány-
ság munkatársai nagy erõkkel nyo-
moztak, majd mindkét gyanúsítottat
kihallgatták. Kiderült az is, hogy T. G.
már általános iskolás korukban is fo-
lyamatosan zaklatta és piszkálta a sér-
tettet. A vizsgálat folytatódik. - h -

Advent a múzeumban
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és
a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Ala-
pítvány szeretettel vár minden gyer-
meket, szülõt és nagyszülõt az Advent
a múzeumban családi hétvége prog-
ramjaira december 4-én, szombaton
10–16 óra között. Helye: megyei mú-
zeum. Kézmûves-foglalkozások és ját-
szóház a gyerekeknek, egyedi termé-
szetes anyagokból készült díszek, aján-
dékok készítése, teázó. Hangulatos
lantmuzsika, hangszerbemutató, kiál-
lítás a Waldorf-iskolások munkáiból.
Betlehemes csoportok bemutatkozá-
sa 14 órától.

Hárommillió 
dinárt nyertek

Az ALISCA Terra Kft. Óbecsén is
nagy hangsúlyt fordít a szolgáltatás
színvonalának emelésére. A cég
szerbiai leányvállalata 3 millió di-
nár pályázati pénzt nyert, amibõl
1700 darab hulladékgyûjtõ edényt
vásárolhat a lakosság részére
Óbecse területén. A tartományi
környezetvédelmi pályázaton nyert
összeg már megérkezett a cég
bankszámlájára, jelenleg a közbe-
szerzés folyik a kukaedények be-
szerzésére.
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A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Ka-
rácsonyi RECEPT-TÚRA címmel kará-
csonyváró programot hirdet, melyre
elsõsorban felnõtt magánszemélyek,
csoportok jelentkezését várják. A ren-
dezvény célja az adventi készülõdés-
hez kapcsolódva különbözõ, karácso-
nyi jellegû ételek, sütemények kóstolá-
sa, receptek megismertetése, cseréje. 

IDÕPONTJA: 2010. december 16.
(csütörtök) 14 óra. 

HELYSZÍNE: Wosinsky Mór Megyei
Múzeum, Szekszárd, Szent István tér 26.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:

2010. december 10. 
A programról bõvebb informáci-

ók kaphatók a 74/316-222, 21-es mel-
léken (Andrásné  Marton  Zsuzsa
múzeumpedagógusnál),  vagy  az
anzsu@wmmm.hu e-mail címen.
Minden résztvevõ egyszeri mú-
zeumlátogatásra jogosító ingye-
nes CSALÁDI BELÉPÕJEGYET
kap (2 felnõtt és 2 gyermek részé-
re). A program része a városi kará-
csonyváró rendezvénysorozatnak.

Karácsonyi RECEPT-TÚRA 500 forintos ételek versenye
A szekszárdi Humán Szolgálatok Köz-
pont receptversenyt hirdet amatõr sza-
kácsok részére. A pályázat célja egy re-
ceptgyûjtemény összeállítása, amely-
ben szereplõ ételek 500 forintból elõ-
állíthatók. Pályázni: leves, fõétel és
desszert kategóriában lehet. A pályá-
zatnak a következõket kell tartalmaz-
nia: név, elérhetõség (levelezési cím, e-
mail cím, telefonszám), az étel megne-
vezése és pontos receptje (technológi-
ai leírás, anyaghányad). Beküldési ha-
táridõ: 2010. december 1. A pályáza-

tok benyújthatók postai úton, e-mail-
ben vagy személyesen a következõ
címre: Humán Szolgáltató Központ,
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5., e-
mail: humanszekszard@tolna.net. Tele-
fon: 74/511-474. A pályázatok elbírálá-
sának határideje: 2010. december 10. 

A beérkezett pályamunkákat zsûri
értékeli. Az eredményekrõl, díjátadás
idõpontjáról értesítik a résztvevõket.
A receptgyûjteményt a HSZK tervezi
ingyenesen letölthetõ formában köz-
zétenni honlapján.

Egy fémlapokkal körbehatárolt
szobában nagybőgő áll és egy
szék. Csak a körvonaluk jelzi je-
lenlétüket, a lényegük hiányzik.
Akár Patrick Süskind (1949–) fő-
hősének, a nagybőgősnek a Ma-
gyarországi Német Színház leg-
újabb bemutatóján.

Kovács Etelka

Hõsünk (Georg Peetz) hangszigetelt
„bádogdobozában”, ahova a külvilág
nyüzsgésének egyetlen hangja sem
férkõzhet be, kikapcsolódásként
nagy örömmel és elégedettséggel
hallgatja Brahms 2. szimfóniáját a sa-
ját, és persze az Állami Zenekar elõ-
adásában, közben sörözget. „Ez va-
gyok én” – azonosítja magát büszkén
néhány hanggal, amelyek – bár ala-
pot adnak a zenének, nélkülük nyelv-
zavar támadna a zenekarban – igazá-
ból senkinek sem tûnnek fel. Legfel-

jebb, ha hiányoznának, vagy borzasz-
tó hamisan szólnának. Még a fiatal
szopránénekesnõ, Sarah se figyelne
fel rá, akkor sem, ha a legszebben ját-
szana. A negyvenkét éves zenész fa-
nyar humorral térképezi fel a nagy-
bõgõzés természetét, a számára alig
adott lehetõségeket, és a „rajongó-
kat”: Niemeyernét odafentrõl, és a
szomszéd házban lakókat, akikhez,
hiába a szigetelés, bizony eljut a
hangszer átütõereje, amin kívül
egyebe sincs ennek a „hájas öregasz-
szonynak”.

A hõséhez hasonlóan elzárkózot-
tan, többnyire Münchenben élõ
Süskind, akirõl nem tudjuk, hogy va-
laha is nagybõgõzött volna, ponto-
san és hitelesen írja le a nagybõgõ-
zésnek az önsanyargatás határát sú-
roló nehézségeit, tökéletesen tájéko-
zott a nagybõgõ-irodalomban. A
nagybõgõs sorsot illetõen pedig gú-
nyosan arcába vág a pszichoanalízis-
nek. Egyszemélyes drámája elemi

erõvel hat a Német Színház elõadásá-
ban. Georg Peetznek, a nagybõgõs-
nek, újabb és újabb arcát láthatjuk a
szorongó kisgyerektõl a tekintélyes
karmesterig. Jelenlétével betölti az
egész színpadot, sõt, a nézõteret is
uralja. Olyan erõvel, hogy aztán a tel-
jes közönség is résztvevõje lesz a já-
téknak, amely egyre oldottabbá vá-
lik. Ahogy fogy a sör, egyre mélyeb-
ben érinti a létezés problémáját.

A nagybõgõ nem annyira a legna-
gyobb vonós hangszerrõl szól, mint
inkább minden másról, ami általa el-
mondható. Persze elsõ szinten nyil-
ván igaza van Baksa Péter nagybõ-
gõsnek: „bármely nagybõgõs kezé-
be kerül a könyv, biztos, hogy sok-
szor magára ismer, s a mû végére
nem lesz kétsége afelõl, hogy ez a
nagybõgõs tényleg él valahol a világ-
ban”. Ugyanakkor a nagybõgõ min-
denki számára szép metaforája a pe-
rifériára szorult emberi létezésnek,
az önsorsrontó elszigetelõdésnek. 

Hangszigetelt létezés
Patrick Süskind darabja a Német Színházban

Georg Peetz, az egyszemélyes dráma szereplõje Fotó: Gottvald Károly

A jóságos 
óriással 

találkoztunk
A BÓBITA BÁBSZÍHÁZ fergeteges sikert
aratott a Babits Mihály Megyei Művelődé-
si Házban – az angol népmesei alapokat,
motívumokat Kocsis Rozi alkalmazta
színpadra (ami többre sikeredett, mint
dramaturgiai adaptáció!) – remek báb-
színházi élményt keltve a sok száz Tolna
megyei kisgyermeknek.
Orczanagyfalva lakóinak életét egy új
„hegy” megjelenése zökkenti ki a meg-
szokott kerékvágásból, ám a falu három
bátor hölgye úgy dönt, hogy az éj leple
alatt felderítik e különös jelenség okát.
Felfedezésük megdöbbentő: nem hegy,
hanem egy óriás költözött falujuk szélére.
(Szerencséjükre hamar kiderül, hogy jó-
ságos, segítőkész óriással van dolguk.)
A jövevény munkájának köszönhetően
mind jobban gyarapodik Orczanagyfalva, ki-
véve a birkanyájat, mely egyre csak fogy.
Hogy hova tűnnek a birkák, s ki akarja a fa-
lu lakóit az óriással összeugrasztani, az az
előadásból megtudható! Egy biztos, az ör-
dögi terv kudarcba fullad... tán mert tényleg
az egyik ördögöcskével van dolguk…
Hát, igen: és a Tolna táji gyermeksereglet
hangosan visít, ahányszor az ördögfióka
feltűnik… „Feltűnő volt, de nem meglepő,
hogy amikor egyszerre 3-400 kisgyermek-
nek játszunk” – nyilatkozza a Jóságos Óri-
ást megszemélyesítő Schneider Jankó a va-
lóban pompás előadás után –, „hogy ilyen-
kor az első sorokban ülő (és fel-felugráló)
kölyökhad a hátrébb ülőknek mintegy min-
tát ad, s azokat (pozitív értelemben) mint-
egy „hergeli, no és hát ilyenkor nem hallat-
szik pár percig az egyébként kihangosított
bábszínészi beszéd…”. (Így történt most is.) 
Na jó, mondom: de gyermekeink, mint
„Vitéz Lejszló” előadásain vagy egykor
Truffaut: 400 csapás című filmjében ak-
kor sikongatnak, mikor a „gonosz” elő-
somfordál, de azt a jó emberek nem lát-
ják, nem hallják. Szinte azt sikoltják a Jó-
nak: „vigyázz! vigyázz! hátad mögött a go-
nosz!” (Azaz védelmükbe veszik a Jót.)
Nos, nyugodjanak meg a Szülők: a pécsi
Bóbita Bábszínház az ő sok száz cseme-
téjükből csakis e jó – és klasszikus – ha-
tást váltotta ki… Ez meg valahol a művé-
szet értelme, nemde?
A Gyermekeknek helyén az eszük… szí-
vük, lelkük.
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Ha fáj a hát, ha fáj a láb…
A Mentálhigiénés Műhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjastagozata
november 9-én tartotta soros ösz-
szejövetelét a Babits művelődési
ház üvegtermében. A tömött szék-
sorok azt jelezték, nagy az érdek-
lődés a mozgásszervi betegségek
rehabilitációja iránt, amelyről dr.
Sima Ferenc reumatológus főor-
vos tartott előadást.

Gyimóthy Levente

A szekszárdi Balassa János kórház reu-
matológiai osztályának fõorvosa a
mozgásszervi betegségek rehabilitáci-
ója kapcsán kifejtette: a mozgásszervi
fogyatékosságot úgy lehet megszüntet-
ni társadalmi szinten, ha felemeljük a
beteg képességi szintjét a többségi,
egészséges társadalom által elvárt szint-
re. Természetesen egyes esetekben ez
nem lehetséges, olykor az ember ké-
pességei végesek. Mindezzel párhuza-
mosan a társadalmi elvárás csökkenté-
se is szükségszerû – mutatott rá dr. Si-
ma Ferenc. Példaként hozta fel utóbbi-
ra a rámpák felszerelését a lakó- és köz-
épületeken, liftek beszerelését az arra
alkalmas helyeken, de a mozgásszervi
betegek elektromos gépekkel, vala-
mint jó mûvégtagokkal történõ segíté-
se is elengedhetetlen feladat lenne. A
fõorvos elmondta: „Ha megszûnik a
fogyatékos szint a társadalom normál
elvárási szintje alatt, nõ a beteg önbizal-
ma, s nem eltartottnak, hanem a társa-
dalom hasznos tagjának érezheti ma-
gát!” A rehabilitáció lényege tehát e té-
nyezõ mibenlétében áll. A rehabilitáci-

ós igények – tette hozzá – különbözõ
számokat mutatnak: míg a reumás re-
habilitációnál 300 ezer beteget tarta-
nak számon, addig a daganatos bete-
geknél ez a szám 100 ezer fõ. A szív- és
érrendszeri betegségeknél a hivatalos
kimutatás még rosszabb számot mu-
tat. Ennek nagy része egyébként ma-
gas vérnyomással kapcsolatos szívbe-
tegség. Ugyanakkor a pszichiátriai
(100 ezer fõ), az ortopédiai (20 ezer
fõ), a traumatológiai-baleseti sebészeti
(40 ezer fõ) is figyelemre méltó ered-

ményekkel szolgál. Elmond-
ható, hogy a cukorbetegek
ellátása napjainkban egyre
jobb minõséget mutat. E be-
tegségtípus mozgásszervi-
leg a kéz, láb zsibbadását
idézheti elõ, melyhez látás-
romlás és vesebetegség is
csatlakozhat, a lábboltozat
pedig „szétesik”, s olyan he-
lyen jönnek elõ nem várt
nyomások, ahol vékonyabb
a bõr. A cukorbetegség mel-
lékhatásaként fekély is kiala-
kulhat a lábon. A traumato-
lógiai ellátás is örömteli
eredményeket mutat ma-
napság, hiszen például a
combnyaktörésnél – ha jók
az eredmények – csípõ-izü-
leti protézissel akár 3 nap–
egy hét múlva járhat a beteg!
Az idõskori combnyaktörés-
nél korábban jellemzõ volt a
gyakori elhalálozás.

A mozgásszervi rehabili-
táció folyamata lehet kór-

házi, lakóközösségi, munkahelyi, va-
lamint szociális ellátásos szinten. A
felépülést segítheti ápoló, dietetikus,
egészségnevelõ egyaránt. A foglal-
koztató terápiája mindig a beteg fel-
épülési igényei szerint változik. A re-
umatológiai betegek rehabilitációja
egyrészt degeneratív megbetegedé-
sek (porckopás, meszesedés), más-
részt gyulladásos ízületi betegségek
kezelésébõl áll. Az életkor elõrehalad-
tával megnõ a porckopás, meszese-
dés aránya, melynél a tünetek 30 éves

korban jönnek elõ, s 50-60 éves korra
már általánossá válhatnak. Igen nagy
fájdalmak származhatnak egy-egy
rossz mozdulatból, túlerõltetésbõl,
vagy akár egy egyszerû influenza szö-
võdményeként. A porckopás a csí-
põt, a térdizületet és a hüvelykujj alat-
ti részt is érintheti. Mint a fõorvos el-
mondta, a kezeket érintõ ízületi gyul-
ladás az ujjakon a középsõ nyolc bü-
työksort érint, a két hüvelykujjnál in-
kább porckopás jellemzõ. Röntge-
nen át – tette hozzá – nem észrevehe-
tõ a porc, ugyanakkor a felvételen, ha
a két csont láthatóan közel kerül egy-
máshoz, tudható: kevés a porc köz-
tük. A csontritkulás következménye
csigolya-összeroppanás is lehet, az el-
torzult gerinc tartáshibákra vezethe-
tõ vissza.

Gyakori panasz a nyakfájás is

A ránk hagyott nyugdíjrendszert nézve
ajánlott egy túlélõcsomag elkészítése is
a nyugdíjas napokra. Népesedési ada-
taink szerint 2013-ban kezd nyugdíjba
vonulni az 1950-es évek kiugróan
nagy létszámú nemzedéke, a Ratkó-
korszak szülöttei. Õk közel kétszer any-
nyian vannak, mint a mai fiatalok.
Amikor nyugdíjba mennek, járulékfi-
zetés helyett nyugdíjat vesznek majd
fel. Helyettük viszont csak egy igen kis
létszámú korosztály lép dolgozó, adó- és
járulékfizetõ korba. 
A nyugdíjrendszer a mai formájában
teljesen összeomolhat. 
A társadalom elöregedésének, a fiata-
lok tömeges elvándorlásának nem csak
pénzügyi következményei vannak. Az
aktív korúak létszámának csökkenése
miatti szellemi elöregedés sokkal súlyo-
sabb hátrányt okoz. 
Ezek elkerülése érdekében a kormány

elõdeitõl eltérõen, kellõ határozottság-
gal, pozitívan ható gazdasági és társa-
dalmi változásokat kezdeményez és
hajt végre.
Ne feledjük: a választók többsége a vál-
tozásra szavazott, tehát nem más,
mint ez az akarat érvényesül. Ha az in-
tézkedés ellenzõit, a tiltakozásra buzdí-
tókat hallgatjuk, ne feledkezzünk meg
arról se, hogy hátunk mögött van több
évtizednyi agymosás. Tanították a tár-
sadalmat kicsinek és jelentéktelennek
lenni, eszmék helyett az akciós árakat
kergetni, az állam helyett a profitérde-
kelt magántõkét tekinteni jobb gazdá-
nak. 
A magánnyugdíjpénztár-rendszer
(MNYP) hazai kialakítása abba a fo-
lyamatba illeszkedett, amit a Világ-
bank javaslatára, latin-amerikai pél-
dák alapján, a volt szocialista orszá-
gok sora tett magáévá. 

A Horn-kormány 1997-ben a kelet-eu-
rópai „újdemokráciákhoz” hasonlóan,
az IMF nyomatékos tanácsára, az ön-
gondoskodás jelszavával elindította az
újonnan munkába állóknak a kötele-
zõ MNYP-tagságot. Ezt az átalakítást, a
pénztárak tevékenységét kezdettõl fog-
va viták kísérték, a Fidesz már ekkor is
ellenezte a modell bevezetését, és '98
után többéves késleltetést vezetett be a
tagdíjmérték felfutására az eredetileg
elfogadott törvényi menetrendhez ké-
pest. 
Nincs az a fellendülés, mely ellentételez-
ni tudná az egyre fogyó aktívak befize-
téseit. Ez akkor is igaz lenne, ha parádé-
san teljesítenének a magánpénztárak.
Azonban a magyar MNYP-reform
csõd.  Már az elején el volt rontva. A kö-
telezõ MNYP-i befizetési modell miatt a
költségvetési oldalon jelentkezõ járulék-
kiesés évrõl évre nõ. A pénztárak szá-
mára pedig olyan magas mûködési
költségeket engedélyeztek, ami garan-
tálta, hogy a reálhozamuk még hosszú
távon se legyen pozitív. A rossz mûkö-
dési modell mellett tetten érhetõ a
balliberális pártkötõdés is a legtöbb

magánnyugdíjpénztár élén. Csoda,
hogy tiltakoznak a polgári kormány
intézkedései ellen? Politikai és anyagi
érdekbõl is gáncsolják azt. Akkor elfelej-
tettek megszólalni, amikor „pénzügyi
folyamatokra” hivatkozva nemhogy
hasznot nem termeltek a pénztárak, de
a korábbi tõkéjükbõl is veszítettek, így
okozva kárt a tagoknak. Nemrég hoz-
ták nyilvánosságra, hogy a MNYP-ak
több mint egy évtizedes (!) nettó hoza-
ma is negatív. A MNYP-rendszer ilyetén
bevezetésének (nem pluszjárulékból,
hanem a nyugdíjkifizetések egy részé-
nek eltérítésével) ki nem mondott szán-
déka az volt, hogy az állam kiadásait
lefaragják, kiszórva belõle sok embert.
Kinek állt ez érdekében? Nyilván nem
azoknak, akiket be- vagy átléptettek. A
súlyosan eladósodott államkincstár-
nak sem, hogy aztán sok évre további
jelentõs adósságokat halmozzon, be-
dõlve a pénzügyi lobbicsoportok ígér-
getéseinek.
A modell egyedüli haszonélvezõi azok
a kecskék voltak, akikre rábízták a ká-
posztát.

Hollendus Zsolt

Nyug(talan)díj

Dr. Sima Ferenc reumatológus fõorvos
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Bevallom õszintén, az együttest, mely
a múlt hétvégén Szekszárdra látoga-
tott, 1997-es televíziós felbukkanásuk-
kor nem vettem fel azonnal kedvence-
im közé: úgy éreztem, újabb pesti bel-
városi „arcoskodó”, rétegzenét játszó
figurák tiszavirág-életû produkcióját
szemlélhetem a képernyõn. ,,Mi az,
ami szól, hiphop mjúzik” címû debü-
táló, egyben elsõ magyar nyelvû
„slágerük” legalábbis ezt a hatást keltet-
te. Aztán fokozatosan tanúja lehettem
annak a folyamatnak, ahogy szélesebb
közönséghez is eljutottak az együttes
frontembere, Szûcs Krisztián „tolmác-
solásában”. Akár a szövegvilágot, akár
a hangszerelést, a zenei megformáltsá-
got tekintve megmutatták, több is van
bennük, mint azt berobbanásukkor
láttatták. Élõ példa: nem feltétlenül dõl
össze a világ, ha egy alternatív rock-
banda populárisabbá válik, tágabb
körbe is eljuttatva – egyre figyelemre
méltóbb – mondanivalóját. Útjukat a
közönségsiker mellett szakmai elisme-
rések is övezik. Szállj ki és gyalogolj cí-
mû lemezükért 2005-ben a MAHASZ
Fonogram-díját kapták az év rock-
albuma kategóriában. A zenekar
2006-ban Cannes-ban az EU, a MIDEM
és az MTV Europe közös díja, a Border

Breakers Award European
Breakthrough Award nevû kü-
löndíját nyerte el.

Az esztergomi formáció vá-
rosunk egyik ismert pince-
klubjában lépett fel, tenyérnyi
színpadon és nem a legtökéle-
tesebb akusztika mellett. A
billentyûs feje bánta is a bolt-
íves helyiség szûkös adottsá-
gait, ugyanis alaposan „beve-
rõdött” a csövekbe. Ám ez
nem a szórakozóhely hibája,
örüljünk annak, hogy próbál-
nak minél színesebb zenei pa-
lettát kínálni a fiataloknak.

A kényelmetlenségek elle-
nére a koncert frenetikusan
sikerült. A régebbi és újabb
szerzemények mellett – félidõben –
az együttes barátja, Baksa-Soós Attila
is „fellépett” rögtönzött perfor-
mance költeményével, melyet a kon-
cert közben vetett papírra, a zene-
kar megalakulásának évfordulója
elõtt tisztelegve. Közben azért fel-
csendültek a legnagyobb slágerek az
együttes jelenlegi tagjai (Szûcs
Krisztián, Németh Róbert, Orbán
Gyula, Takács Zoltán, Ábrahám
Zsolt) mély átélésével: „Hol van az a

krézi srác”, „Ez a szerelem”, „Márta”,
„Játszótér”, „Hullik a zápor”, „Tudom,
hogy szeretsz titokban” vagy a
„Valami a levegõben”. Néhány
„megkapó” idézet a produkciókból:
„...tudom, hogy szeretsz titokban, ott
hever a szíved a sarokban, ahol min-
dig sötét van”; „Hullik a zápor az
ifjúságra, / nézd az idõt, ahogy elvásik
/ Gyerekkoromban, ott vagyok újra /
Istenek illata az orromban”, „Márta va-
gyok, neked Márti, bánat ül a szíve-

men, hol van már az igazi szerelem”;
„Pormacskák az ágy alatt, plüssmac-
kók az ágyban, kérdezik, hogy hon-
nan jöttek: magukra leltek nálam”.
Ez utóbbi egyébként az „Utazás a ke-
gyetlenbe” címû újabb dalukból
származik. „Nekem nem hagytál pá-
linkát. Örök barátok maradunk.
Csak nem mi” – töltötte ki közben
ilyen és más hasonló, poénokkal két
szám közt a „teret”, no meg vörösbo-
rát is a frontember, Krisztián. Elõad-
ták azt a szerzeményt is (Mikor utol-
jára láttalak), melynek meghökkentõ
videoklipje egy kisboltban játszódik,
ahova az alkalmazottak bezárnak egy
csinos fiatal lányt, s körbe-körbe ül-
döznek, hogy aztán a nézõ kitalálhas-
sa, másnap mit szeletelnek a vevõk-
nek a hentesárunál… A koncert vé-
gén heves taps követelte vissza a ze-
nekart. Három szám erejéig láthattuk
még õket, mely búcsú részben  a
„Sajnálom” és a 30-as évek stílusát idé-
zõ sláger, a „Fiam, maga kifogta Dél-
Amerikát” láthatóan magával ragad-
ta a nem csekély számban megjelent
közönséget. Szép volt, jó volt, várjuk
vissza a magyar zenei életben immár
jelentõs, 15 éves (!) nyomot hagyott
alakulatot. Gyimóthy Levente

„Mindenki tehetséges valamiben” –
mondta Heilmann Józsefné igazgató-
nõ a Garay János Gimnáziumban no-
vember 8. és 12. között megrendezett
tehetségnapok kapcsán. A héten több
külsõ, szakterületén elismert elõadó is
megfordult az iskolában, emellett a
garaysok is bemutathatták társaiknak
saját kutatásaikat. Utóbbi azért kiemel-
ten fontos, mert a fiatalság érdeklõ-
dõbb a velük hasonló korúak elõadásai
iránt. Lényeges továbbá, hogy a diákok
megismerhetik az egyetemi órák szer-
kezetét, és kipróbálhatják magukat elõ-
adóként is.

A rendezvénysorozatot november
8-án Csillagné Szánthó Polixéna, a
szekszárdi oktatási, mûvelõdési, ifjú-
sági és sportbizottság elnöke nyitotta
meg, az igazgatói köszöntõt követõen
pedig Bajor Péter, a Magyar Géniusz
Projektiroda projektmenedzsere be-
szélt a tehetséggondozás új lehetõsé-
geirõl. A hétfõi napon került sor dr.
Freund Tamás Széchenyi-díjas agyku-
tató elõadására is. Freund, aki az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóin-
tézetének igazgatója, Agyhullámok és
kreativitás címmel az emberi agyké-
reg mûködésérõl beszélt. Kutatásai
azt mutatják, hogy az agyban létrejö-

võ idegsejtkapcsolatok mennyisége
összefügg az emlékek megmaradásá-
val. Rendkívül fontos tehát az idegsej-
tek közötti elektromos kisülések össz-
hangja, ugyanis minél rövidebb a ki-
sülések közötti idõ, annál nagyobb va-
lószínûséggel alakul ki kapcsolat, ez
pedig javíthatja az emlékezést. A kuta-
tó szerint az emberi agy információ-
tároló lehetõségei szinte végtelenek,
az eltárolt emlékek elõhívása azonban
komoly feladat. Szükséges tehát meg-
válogatnunk – amennyire lehetséges
– az agyba kerülõ információkat, és
fel kell hagynunk a céltalan olvasga-

tással-nézelõ-
déssel, mert rö-
vid távú me-
móriánk tartal-
ma gyorsan
törlõdik.

Kedden már
a diákság is po-
rondra lépett,
ugyanis az „Út
a tudomány-
hoz” projekt
három garays
résztvevõje –
Bencze Kriszti-
na, Pálma Pé-

ter, Visontai Flóra, kutatásvezetõ taná-
ruk Döményné Ságodi Ibolya – szá-
molt be az elmúlt hónapokban vég-
zett munkájukról. Pályázatuk fõ meg-
figyelési célpontjai a változócsillagok,
melyeket éjszakánként egy számító-
gépes vezérlésû távcsõvel vizsgálnak. 

Az iskola tavaly elnyerte a tehetség-
pont címet, továbbá idén negyedik al-
kalommal lett biológiából a Szegedi
Tudományegyetem kutatóiskolája.
Ennek köszönhetõen végezhettek ku-
tatásokat a garaysok a Szekszárd kör-
nyéki élõvizekben. Vizsgálataikról két
érintett diák – Kocsis Ádám és

Prischetzky Dániel – tartott összefog-
lalót. Ugyanezen a napon került sor
több garays diák biológiai és fizikai té-
májú elõadására is.

Csütörtökön a Fazekas Mihály Gim-
názium diákjai tartottak több prezen-
tációt Oroszországról. A két gimnázi-
um között kiépülõ kapcsolat lehetõ-
séget teremthet a Garay számára egy
esetleges oroszországi diákcserére is. 

Az iskola második alkalommal ren-
dezte meg a Lázár Ervin Országos Anya-
nyelvi Versenyt, melynek pénteki dön-
tõjén az elsõ forduló legjobb tíz csapata
vett részt. Rajos Judit, a gimnázium hu-
mán munkaközösségének vezetõje sze-
rint a verseny azért közkedvelt és hasz-
nos, mert gondolkodtató feladatokat
kell megoldani a versenyzõ fiataloknak
a tárgyi tudást igénylõk helyett. A
Garayt képviselõ csapat mindössze fél
ponttal maradt le a dobogóról, az elsõ
helyen pedig címvédés történt: a nagy-
kanizsai Batthyány Lajos Gimnázium
versenyzõi bizonyultak a legjobbnak.

A diákok elmondása szerint az egy-
hetes rendezvénysorozat évrõl évre
színvonalasabb és diákbarátabb, ezál-
tal egyre népszerûbbé válnak az
egyes elõadások is, legyen szó humán
vagy reál témáról. Pekoli Miklós

Kutatásokban is remekel a Garay
Elõadások, verseny, mûvelõdés: ez volt terítéken a tehetségnapokon

A Fazekas Mihály Gimnázium diákjai

„Hullik a zápor az ifjúságra”
Szekszárdon játszott a Heaven Street Seven
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Sudár Zsolt,
a Balassa János kórház III. számú Belgyógyászati Osztályának főorvo-
sa és Visontainé Balla Ágnes diabetológiai edukátor, akikkel a novem-
ber 14-i cukorbetegek világnapja alkalmából arról a betegségről be-
szélgettünk, melyet az utóbbi években – gyors terjedése miatt – saj-
nos már „járványként” emlegetnek. 

Egy férfi:
Dr. Sudár Zsolt

Egy nõ: Visontainé
Balla Ágnes

– Évrõl évre többet hallunk, beszé-
lünk a cukorbetegségrõl, idegen
szóval diabetesrõl. A világnap al-
kalmából a médiumokban a szak-
emberek már járványként emlege-
tik ezt a betegséget…

– Okkal, hazánkban másfél millió
cukorbeteg él, ebbõl 750 ezer regiszt-
rált, s még egyszer ennyi ember az,
csak még nem tud róla, mert nem
vizsgáltatta ki magát. 

– Mi idézi elõ a cukorbetegséget?
– A cukorbetegség a szervezet

anyagcseréjének krónikus megbete-
gedése. A hasnyálmirigy inzulinter-
melõ sejtjeinek elpusztulása miatt
nem termelõdik inzulin, emiatt kívül-
rõl bevitt pótlásra van szükség. Két tí-
pusát különböztetjük meg, az I. típusú
fõként gyerekeket, fiatalokat érint. A
II. típusú cukorbetegség régebben 40
éves kor fölött jelentkezett, ma már
sok fiatalnál is, a helytelen táplálkozás
és a mozgásszegény életmód követ-
kezményeként.  Rizikótényezõk hatá-
sára nem megfelelõ az inzulinterme-
lés, amelynek gyógykezelése: diéta,
rendszeres mozgás és szájon át szed-
hetõ gyógyszerek. Szinte valamennyi
európai országban az elmúlt két évti-
zed alatt megduplázódott a fiatalok kö-
rében a II. típusú cukorbetegség.

– Milyen szövõdményekkel kell szá-
molnia annak, aki cukorbeteg? 

– Veszélyezteti a szemet, vesét, szí-
vet, magas vérnyomáshoz, agyérbeteg-
séghez, elõrehaladott állapotban vak-
sághoz, lábelvesztéshez vezet. 2050-re
a népesség 50 százaléka fog ebben a
betegségben szenvedni, ha nem törté-
nik drasztikus változás. Egyrészt a szû-
rést illetõen, másrészt az emberek élet-
módváltozásában. A késõn kiszûrt be-
tegségnél több a szövõdmény, így a
gyógyítás drágul, ami az egyénnek és
az ország gazdaságának is rendkívül
megterhelõ. Az embereknek erõsíteni-
ük kellene magukban a felelõsségválla-
lást saját egészségükért. 

– Fõorvos úr jelenleg egy rendelésen
hány beteg ellátását végzi egy nap?

– A napi beteglétszám 30-50 között
van, és ez még több lenne, ha nem
tartozna mindehhez rengeteg admi-
nisztráció. 

– Az életmódváltozás segítene a
megelõzésben?

– Nemcsak akkor kell orvoshoz
fordulni, amikor már gond van, ha-
nem a háziorvosnál járva, rendsze-
resen meg lehet méretni a vércu-
korszintet, az sem probléma, ha ez
nem éhgyomorra történik. Talán ez
is egy nagyon jó lehetõség lenne,
hogy ne emelkedjen ilyen gyorsan a
betegek száma, arról nem beszélve,
hogy a diabeteshez más kórképek is
társulhatnak. Jó lenne, ha megvaló-
sulhatna az a terv, hogy a gyerekek
valóban naponta 45 percet mozog-
janak, de azt ne érezzék kötelezõ-
nek. Meg kell tanítani õket a moz-
gás örömére, ízére. A felnõtteknek
is fontos lenne a napi folyamatos
testmozgás, valamint vigyázniuk
kell az étrendjükre. Ezt mindenkép-
pen szakemberrel kell megbeszélni,
ugyanis egyénenként változó, hogy
kinek, mire és mennyire van szük-
sége. S végül – erre mindig felhí-
vom a figyelmet – az étrend összeál-
lításában a minõségre kell töreked-
ni a mennyiség helyett.

– A fõorvos úr és az Ön szavai meg-
erõsítették, kiegészítették egymást.
Mi a diabetológiai edukátor fel-
adata? 

– A cukorbetegek „oktatásával”
foglalkozom immár 16 éve. Amikor
kiderül valakinél ez a betegség, akkor
teljes életmódváltásra van szüksége.
Ehhez nyújtok segítséget.

– Mivel kezdõdik az életmód vál-
toztatására való felkészítés?

– Feltérképezem a beteg eddigi ét-
kezési szokásait, és ezt alakítom át.
Nem elég csak a gyógyszer, az inzulin,
fontos a megfelelõ diéta és mozgás.
Fokozatosan tesszük mindezt, lassú
folyamattal, mert a beteg sokkal elfo-
gadóbb, ha több, kisebb lépésben ha-
ladunk.

– Mennyire tartják be a betegek a
számukra elõírt diétát, mozgás-
mennyiséget? 

– Meghatározott idõn belül vissza-
rendelem a pácienseket és visszakér-
dezem, amit megbeszéltünk. Fontos,
hogy tudjam, megértette, betartotta-e,
amire a gyógyulása miatt szükség van.
Étrendet, mozgást, életformát. A cél,
hogy a betegben tudatosuljon: min-
dent a saját egészsége érdekében kell
megtennie. Az, hogy visszarendelem

õt, egyfajta visszatartó erõ. Érzi a törõ-
dést, az érte tett erõfeszítést, s meg-
erõsödik benne az elhatározás, hogy
rajta múlik a továbbiakban az egész-
sége. 

– Mit tehet az, aki már elmúlt ötven
– akár férfi, akár nõ –, s a kilók
szépen, lassan de biztosan csúsz-
nak fel…

– A hormonváltozások miatt lassul
az anyagcsere. Másrészt kevesebb a
motiváció. Már nem annyira hiú, ke-
vesebb a stressz, a mozgás, rendszere-
sebb az étkezés, s máris elkezdõdik a
kilók „felszaladása”. A kor nem akadá-
lya a mozgásnak, csak a megfelelõ
gyakorlatokat kell megtalálni, és rend-
szeresen végezni. Az étkezésnél fõ
szabály: „nincsenek tiltott ételek, csak
kerülendõ mennyiségek”. A só- és a
zsírszegény, valamint minden cukro-
zott étel óvatosságra kell hogy intsen.
Aki naponta édesített italokat iszik, az
25 százalékkal növeli a cukorbetegsé-
gének kialakulását. Az elhízás nem-
csak a cukorbetegség, de a daganatok,
a mozgásszervi, szív- és érrendszeri
betegségeknek is melegágya. 

– Margarin vagy vaj? Zsír vagy
olaj?

– Itt is van egy aranyszabály: „Ne
süssünk zsírban, hanem süssük ki be-
lõle a zsírt.” Jó minõségû edényekben
zsír és olaj nélkül is finom húsokat ké-
szíthetünk. A margarin és a vaj is tar-
talmaz zsírt, de ha már használjuk, ak-
kor inkább vajat, és abból is keveset. 

– Melyek azok az ételek, amelyeket
minden cukorbetegnek, s azoknak
is jó szívvel ajánl, akik nem szeret-
nének azzá válni? 

– Zöldség, gyümölcs, saláták, szár-
nyasok, hal. Ezer variációja van az
egészséges étkezésnek. Sajnos, ami-
kor valaki egészséges, nem gondol ar-
ra, hogy ha megbetegszik, sokkal
több idõt és energiát kell majd fordí-
tania arra az életvitelre, amivel meg-
próbálja „megállítani”, esetleg vissza-
fordítani a betegséget. Az sokkal több
energiába, idõbe és pénzbe kerül.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Erõsíteni a felelõsségvállalást saját egészségünkért 
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K ettõs évforduló múlt el szép
csöndesen, megemlékezés
nélkül: 60 éve, 1945. novem-

ber 15-én hunyt el Bodnár István, aki
ugyancsak 60 évet töltött itt élete 83
esztendejébõl páratlan aktivitással. No
de azért annyira nem, hogy emléktáb-
lát vagy utcanevet is kiérdemeljen…

Az Ugocsa megyei Dabolcon 1863.
december 22-én született alkotó ko-
rán árvaságra jutott, nagybátyja támo-
gatásával végezte iskoláit, majd 1885-
ben az itteni adófelügyelõ mellé szám-
tisztnek nevezték ki, 1887-ben me-
gyénk pénztári ellenõrévé választotta,
1904-ben gyámpénztáros, majd szám-
tanácsos 1910-ig. Ekkor nyugdíjba
ment, s a Tolnamegyei Takarék és Hi-
telbank igazgatója lett.

Már 19 évesen megjelentek versei,
cikkei, így természetesen csatla-
kozott helyi sajtónkhoz, s a Tolna-
megyei Közlöny, majd hamarosan az
induló Tolnavármegye belmun-
katársa, 1905-ben pedig a szerkeszté-
sében megjelenõ Közérdek vezéralak-
ja lett. 

Tiszavirágok címû verskötete 1891-
ben, az Alkonyat Garay Ákos rajzaival
1911-ben jelent meg. Béri Balogh
Ádám és Bornemisza János címmel
füzeteket adott ki a kuruc kor hõsei-
rõl, de Ebéd elõtt címû víg monológja
is kedvelt olvasmány volt. Az
Országégés utánt sokan siratták meg
a trianoni békediktátumot követõen
1920. november 22-én, mikor Bodnár
Hungária él címû darabját Göde Lajos
lelkész Rákóczi visszatér címû jele-
netével adták elõ a fenti címen a Világ
Mozgóban. Bár a 2005-ben megjelent
helyi évfordulós könyvünk rosszul
tudja, hogy Pozsonyban is adott ki
könyvet, a Mesemondás tényleg nap-
világot látott két kötetben Herczeg
Ferenc elõszavával, s megannyi ked-
ves helyi történettel. Ki-ki eldöntheti,
hogy szépirodalmi mûveinél fonto-

sabbak-e helytörténeti munkái és
szerkesztései. A szegszárdi takarék-
pénztár ötvenéves története 1896-
ban, Garay-album a költõ emlékszob-
rának leleplezésére jelent meg 1898-
ban. A Gárdonyi Alberttel közösen írt
kétkötetes Bezerédj István életrajz
1918-1920-ból máig megejtõ alapos-
sággal sejteti, miért adta ki az Akadé-
mia, s miért nyerte el Csapó Vilmos e
célra kitûzött díját. A Tolna várme-
gyei közmûvelõdési egyesület év-
könyve 1913-ból, a Szabadsághar-
cunk ozorai diadala 1937-bõl, a Béri
Balogh Ádám, a vértanúhalált halt ku-
ruc brigadéros 1940-bõl, a Bezerédj
István és a százéves Szekszárdi Ka-
szinó 1942-bõl jelzi sokoldalúságát. A

jeles tetteket vezetõ kaszinónak 1929-
tõl volt utolsó elnöke. Versei a Hõsök
szobrán, a Liszt- s Bezerédj-
emlékmûvön is olvashatók.

Olykor ma is meglepõek gondola-
tai – például 1924-bõl. „Isten a leg-
szigorúbb tanítómester. Az ember-
nek már születése pillanatában fel-
adja a leckét. Hogy tanulja meg – az
életet. Valóban az élet a legnehezebb
tudomány. Mert meghalni mindenki
tud, de élni csak kevés! – A
koldustarisznya mindenképp nehéz.
De ha semmi sincs benne, akkor a
legnehezebb. A politika szenvedel-
me, ez a mindenáron érvényesülni,
valamit keresztül-vinni akaró vágy,
törekvés, igyekezet, éppúgy túlfût-

heti az agyat, mint bármily más
szenvedelem vagy indulat… Ízig-vé-
rig politikusban benne van majd-
nem minden jelentõsebb indulat a
jóságtól a szeretetig, a szeretettõl
egészen a gyûlöletig.”

Dr. Töttõs Gábor

Bodnár István mûvei és gondolatai
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 96. Ódon időben

NOVEMBER 22-ÉN 90 éve, 1920-
ban Bodnár István Hungária él s
Göde Lajos Rákóczi visszatér cí-
mû színdarabját adták elõ.
November 23-án 125 éve, 1885-
ben elhunyt Szekszárd fia,
Gozovits György alesperes, jeles
hitszónok.
NOVEMBER 24-ÉN 130 éve,
1880-ban olasz selyemgyári vál-
lalkozónk jelentett csõdöt. 95
éve, 1915-ben budapesti kiállítá-
son arattak sikert az itt élõ
Wigand Edit szobrai.
NOVEMBER 25-ÉN 135 éve,
1875-ben született Blázsik Fe-
renc mûszaki tisztviselõnk, szak-
író, lapszerkesztõ.
NOVEMBER 26-ÁN 190 éve,
1820-ban született Vesztergombi
György '48-as hadnagyunk. 145
éve, 1865-ben Garay János
1846-ban írt versével jelent meg
a Nádor-emlék címû „pompás ki-
állítású mû”.
NOVEMBER 27-ÉN 500 éve,
1410-ben apátságunk Derecskei
Zsuzsannát beiktatta Harcsa bir-
tokába. 70 éve, 1940-ben halt
meg Orbán Antal, a Hõsök szob-
ra alkotója.
NOVEMBER 28-ÁN 130 éve,
1880-ban dr. Sass István megyei
fõorvosunk egykori padtársáról,
Petõfi Sándorról kezdte meg visz-
szaemlékezését.

A költõ-újságíró egykori lakóháza a Bezerédj utcában

Új, tényleg új

1És láttam új eget és új földet, mert
az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt, és a
tenger sincs többé… „Íme, az Isten
sátora az emberekkel van, és õ velük
fog lakni, õk pedig népei lesznek, és
maga az Isten lesz velük; 4és letöröl
minden könnyet a szemükrõl, és ha-
lál sem lesz többé, sem gyász, sem
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz töb-
bé, mert az elsõk elmúltak.” 5A tró-
nuson ülõ ezt mondta: „Íme, újjáte-
remtek mindent” ( Jel 21, 1. 3-5.)

Vágyódunk a megújulásra. Talán ez
jelenik meg elrejtve a hétköznapok-
ban, amikor keressük  az „új”, a
„megújult” feliratú termékeket, le-
gyen az mosószer, fogkrém vagy
valamilyen technikai berendezés.
Aztán van úgy, hogy tényleg találunk
valami újdonságot, gyakran meg a
régit kapjuk, csak megújult csoma-

golással. Vágyódunk a megújulásá-
ra. Talán ez jelenik meg sokszor fo-
gadkozásainkban, új életmódot, ét-
keket, munkát, barátot keresõ
nyugtalanságunkban. Aztán van
úgy, hogy tényleg sikerül valami új-
ba kezdeni, de sokszor csak válto-
zó körülményeket találunk, ugyan-
azzal a belsõ tartalommal. Azt hi-
szem az új, valóban új utáni vá-
gyunk gyökerénél az a megfogal-
mazott vagy még homályos felisme-
rés rejtõzik, hogy ez a világ – min-
den teremtett gyönyörûségével,
szépségével együtt – sebzett, meg-
betegedett világ: a bûn sokféle kö-
vetkezménye gyengíti és teszi töké-
letlenné. De jó lenne megújulni, de
tényleg lényeget, bensõt, legfonto-
sabbat érintõt is. De jó lenne átélni
valami bûnt eltörlõ, könnyet szárító,

vigasztaló megújulást! Vajon lehet-
séges? Vajon lesz ilyen? 
Az evangéliumok azzal biztatnak
minket, hogy ez az új már el is kez-
dõdött a Krisztusban való hittel. A Je-
lenések könyve pedig azt adja hírül,
hogy egyszer az egész világra kiter-
jedõ módon is számíthatunk erre. Az
idõk végén visszatérõ gyõztes Krisz-
tus ígéreteit tolmácsolja János apos-
tol a fenti sorokban. Az a Jézus, aki
a megújulás csodáját tárta fel
Nikodémus elõtt, aki Pétert, Jánost,
Tamást és a többieket és újjáterem-
tette Lelke által, egykor majd egy új
kezdethez állítja a benne bízókat.
„Amit szem nem látott, fül nem hal-
lott, és ember szíve meg sem sej-
tett”, azt készítette el az Isten az õt
szeretõknek (1Kor 2, 9) … Az egy-
házi esztendõ végéhez érve józanít-
son, vigasztaljon minket: valami új,
tényleg új kezdõdik majd.

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM
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Telefonos közvélemény-
kutatás 
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A rejtvény megfejtését 2010. november 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
November 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A dombon túl eltûnt a sárga nap, rétek felett repül a pók-
selyem.” (Jékely Zoltán: Késõ tarlózás)
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Balázs Jánosné (Honvéd u. 1.). A könyvet postán küldjük el a
nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

M egéri-e 6 évig börtönben rostokolni ártat-
lanul 45 millió forintért? Az emelt díjas te-

lefonhívásos „közvélemény-kutatás” keretében fel-
tett kérdésre a betelefonálók túlnyomó része arra
voksolt, hogy nem éri meg. Szerintem nagyon
nagy a valószínûsége annak, hogy ezt a reprezen-
tatívnak nem minõsíthetõ statisztikai felmérést a
100 leggazdagabb magyar megkérdezésével ké-
szítették el. Azt viszont, remélem, mindenki tudja,
hogy emelt díjas telefonos nyereményjátékokat,
vagy „itt a piros, hol a piros” típusú hazárdjátéko-
kat megéri sugározni a tévéknek. Különben a ke-
reskedelmi, de még a tudományos ismeretterjesz-
tõ mûsorokat sugárzó tévécsatornák sem bocsá-
tanák drága és értékes adásidejüket pironkodás
nélkül az efféle primitív „félkarúrablós” projektek
rendelkezésére. Lassanként az adásidejük fele
ilyen típusú „mûsorokból” áll.  

Ami pedig az ártatlanul börtönben ülésért
kapott kártérítés ügyét illeti, aki ismeri a

mai valóságos magyarországi szociális viszonyo-
kat, az el tudja képzelni: milyen óriási tolongás
lenne a minden valószínûség szerint egész életük-
ben nyomorogni kényszerülõk között egy-egy bí-
róság, vagy egy nem túl elrettentõ hírû börtön
épülete elõtt, ha meghirdetnének egy akciót, mi-
szerint nettó 45 millió forintot kap az, aki ártat-
lanul leül 6 évet a börtönben. Ezt a lehetõséget
még viccbõl sem tisztességes dolog lehetséges alter-
natívaként a nagy nyilvánosság elõtt megemlíte-
ni, mert még komolyan veszik az emberek. Hi-
szen tapasztalataim szerint ennél sokkal na-
gyobb ökörségeket is sikerült elhitetni már eddig
is velük. Ezért aztán könnyen elõfordulhat, hogy
végsõ kétségbeesésükben az emberek népszava-
zást kezdeményeznek, hogy sorolják alanyi jo-
gon mindenkinek az alkotmányos jogai közé
nettó 45 millió forint ellenében a 6 évig ártatla-
nul börtönbe való kerülését. Higgyék el, sokkal
jobban járunk, ha mindenkinek lehetõséget biz-
tosítunk arra, hogy legalapvetõbb jogát, a mun-
kához és a tisztességes megélhetéshez való jogát
lehetõsége legyen gyakorolni. Egy börtönben ülõ
rab sokkal több pénzébe kerül az államnak,
mint amennyit egy átlagfizetésbõl élõ jogkövetõ
állampolgár kap, és 45 millió forint minden pén-
zét félretéve se jön össze neki... még a töredéke
sem, még 20 év elteltével sem. 

Bálint György Lajos

November 6-tól újra együtt láthatók
Eifert János fotómûvész és Kovács Ti-
bor festõmûvész alkotásai Esztergom-
ban az El Greco Galériában. A tárlatot
és az annak helyet adó kiállítóteret a vá-
ros polgármester asszonya köszöntöt-
te. Méltatta Antal Béla galériatulajdo-
nos munkáját, aki lelkes támogatója és
szervezõje a város mûvészeti életének.
A kiállítást a nagyszámú közönség elõtt
dr. Bárdos István mûvészettörténész
nyitotta meg. Néhány gondolat a be-
szédébõl: „Eifert János és Kovács Tibor
egymásra találása nem véletlen, hisz
mindketten tanítanak, mindkettejük

témája az ember, a ritmus, a mozgás, és
a gesztus. Mindketten készek arra,
hogy vállalják a csak a minden mester-
ségbeli tudás birtokában lévõ mûvész
által vállalhatót, a bevett szabályok fel-
rúgását… A ritmus, a színek és a gesz-
tusok által közvetített világ az a pont,
amelynél találkozik az alkotók
mûvészete… Eifert alkotásaiban jelen
vannak a fõ témák: a fák, a föld, a víz és
a tûz. A kiállítás uralkodó kompozíciós
rendje a triptichon. Ez feszes ritmust
ad annak a táncban, testben megnyil-

vánuló gondolatiságnak, amely végig-
kísér bennünket Dante Poklán és Para-
dicsomán át vezetõ emberi utunkon
egészen a Fekete tánc drámájáig… Ko-
vács, a XXI. század érzékeny lelkû mû-
vészeként, azok közé tartozik, akik ki-
ábrándulva a XIX–XX. század materia-
lizmusából, realizmusából, visszatértek
Platón és Szókratész idealizmusához.
A szellemmel, az érzelmekkel, a gon-
dolatokkal váltották fel az anyag primá-
tusát… A ritmus, a színek és a gesztu-
sok által közvetített világ az a pont,

amelynél találkozik Eifert János és Ko-
vács Tibor mûvészete. Lehetséges,
hogy a konzervatív gondolkodású mû-
vészetkedvelõk felteszik a kérdést: mi-
ért jelennek meg együtt a fotográfiák
a hagyományos olajképekkel? A válasz
egyszerû. Mára a vizuális mûvészetek
különbözõ ágai egyenrangúvá váltak.
Miként a mostani kiállítás is bizonyít-
ja, e két mûvészeti ág nem kizárja, ha-
nem együttes térben felerõsíti egymás
hatását.” 

A kiállítás január elejéig tekinthe-
tõ meg az esztergomi El Greco Galé-
riában.

Eifert–Kovács-kiállítás Esztergomban



Elszálltak a felsőházi rájátszásba
jutás reményei a Szekszárd AC
asztaliteniszezői számára, de a
látottak alapján erre a Hodonin
ellen nem is volt esélye a 17
éves átlagéletkort sem elérő
szekszárdi női együttesnek.

Bálint György

A Matelova–Vachonova–Pelcmanova
cseh hármas az asztalitenisz technikai
elemeinek kivitelezésében, gyorsabb,
agresszívabb játékot bemutatva egyér-
telmûen jobb volt a szekszárdi triónál.
No meg az ebben a sportban a legfõbb
eredményességi tényezõnek számító
koncentrációban is. Ez talán természe-
tes is, hiszen válogatottakról van szó,
akik mindenben elõrébb tartanak a
szekszárdi fiataloknál. Igen, de egy-egy
meccsen azért sok minden megtörtén-
het. Esetleg fáradtan, nem a legjobb
passzban érkeznek, és akkor a rutinta-
lanabbnak, a papíron gyengébbnek is
lehetnek sanszai. Az is igaz persze,
hogy a zágrábiak ellen, az ezt megelõ-
zõ Közép-Európai Szuper Liga mérkõ-
zésen önmagukhoz képest sokkal job-
ban játszottak a szekszárdi lányok, és
nagyon közel álltak a Boros Tamarával
felálló Dinamo ellen az erõn felüli bra-
vúrgyõzelemhez. A nagyon fontos csa-
ta akkor a vége felé elment, és 6:4 he-
lyett lett 5:5.

Emiatt került gyõzelmi kényszer-
be a felsõházi csoportba való ráját-
szás során Sáth Sándor együttese a
kitûnõ csehek ellen, s a feladat súlya
alatt a döntõ pillanatokban megre-
megtek a tinédzserek. A találkozót
6:1-re nyerték a vendégek (6:2 volt
odakint), a legvégén Vincze gyõzel-
me egyfajta szépségtapasz volt. A
részeredmények taglalása azonban
megnyugvással töltötte el a szakmai
igazgatót is.

– Ha az egyes partikat nézzük,
hányszor volt a szetteken belül már
nyolcunk, sõt 10-8-ról nem egyszer
vesztettünk. Aztán az elején, a páros
már a kezünkben volt, hiszen 2-1-re
vezettünk, és innét buktuk el a döntõ
játszmát 18-16-ra. Az egyes meccsek

alatt sem éreztem olyan tudásbeli kü-
lönbséget, ami után el kéne kesered-
nem, hogy mennyire lemaradtunk
volna nemzetközi porondon. Ha egy
picivel jobbak vagyunk fejben, nem
mennek el mindjárt az elején 3:0-ra a
csehek. Egy szorosabb csata után cse-
rélni is tudtam volna, és Mandackit a
páros után az egyesbe is bevetem. Tu-
dom, a sportban nincs ha... Titkon
persze reménykedtem a bravúrban,
hiszen nagyon készültünk a Szuper
Ligára, ennek jegyében a csapatépí-
tést szolgáló állandó változtatásokkal a
hazai bajnokságot is ennek rendeltük
alá. El kell fogadjam, hogy ebben a
korban a mi játékosaink egyikétõl
sem várható el ezen a szinten a hul-
lámvölgymentes játék, így okkal re-
ménykedek, hogy fél vagy egy év eltel-
tével ehhez hasonló hazai vagy külföl-
di mérkõzéseken már megbízhatóbb
teljesítményt láthatok tõlük.

Vincze a román ifjúsági
válogatottal készül

A Szekszárd AC számára már csu-
pán formalitásnak számít az utolsó
csoportmeccs Linzben (olybá tûnik,
hogy az osztrákoknak is), ám minden
lehetõséget meg kell ragadni egy ilyen
fiatal csapatnak a fejlõdésre, a tapasz-

talatszerzésre, s erre az osztrákoknál
lesz lehetõség. A „sógornõket” pedig –
tétnélküliség ide vagy oda – minden-
képpen fûti a visszavágás vágya a szek-
szárdi vereségért. A csapat kulcsjáté-
kosa, Vincze Andrada néhány hétre tá-
vozik, de nem a klubtól: a román ifjú-
sági válogatott megkezdi ugyanis a fel-
készülést a korosztályos világbajnok-
ságra. Jó ómen ez ahhoz, hogy remek
formában érkezzen vissza a rá váró
magyarországi feladatokra.
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Tanulságos vereség a csehektõl
KSZL: Az alsóházi rájátszásban a szekszárdi asztaliteniszezõk

Vincze (balról) szerezte a SZAC egyetlen sikerét, Wittinger távozott

FO
T

Ó
:K

IS
S 

A
LB

E
R

T

Szerződést bontott
Wittingerrel a SZAC
A Hodonin elleni mérkõzésen hiá-
ba kerestük a csapatban Wittinger
Juditot. A klub idõközben szerzõ-
dést bontott a tolnai kötõdésû játé-
kossal, ami Wittinger vártnál gyen-
gébb teljesítményével hozható
összefüggésbe. Úgy tûnik, Sáth
Sándor nem igazol helyette senkit:
„Tovább fiatalítunk egyfajta kény-
szerpályán mozogva, így tehetsé-
geink közül még idén Fuderer
Dalma is bevetésre kerül – vetítet-
te elõre a közeljövõt a szekszárdi
klub elsõ embere.

Háromszáz serdülõ
lép tatamira

a szekszárdi ob-n
A szekszárdi Gemenc Judoklub három
évvel ezelõtt a diák A-korosztály leg-
rangosabb hazai megmérettetését ren-
dezte, aztán jött a serdülõ B országos
bajnokság, tavaly pedig már a korosz-
tály elsõ és legfontosabb versenyének
adott otthont a városi sportcsarnok.
Idén ismét a szekszárdi dzsúdóklub
szervezésében zajlik majd a rangos
megméretés, s emiatt egyáltalán nem
„zúgolódnak” a pesti és a vidéki nagy
egyesületek, a szövetség versenybi-
zottsága pedig örömmel adta oda újra
a rendezést, mert olyan kiszolgálással,
körülményekkel találkoztak, ami-
lyenben egy serdülõversenyt másutt
nem nagyon részesítenek. 

Joggal bízhatunk idén is szekszárdi
sikerekben az 1996/97-ben születet-
tek legfõbb hazai megméretésén. Ed-
digi eredményei alapján Mátics And-
rásnak, Ács Balázsnak és Lovász Bá-
lintnak lehetnek aranyálmai, ám érde-
mes lesz figyelni Berlinger Gáborra,
Ihos Gáborra, Sárecz Mártonra és a
nagy küzdõ Molnár Andrásra is.
Bemutatkozik a mohácsi igazolás,
Õry Csanád is. Hát ezért is van kelle-
mes helyzetben Szepesi József veze-
tõedzõ, amikor a vasárnapi csapatbaj-
nokságra gondol:

„Igaz, hogy az ÚTE, a Miskolc és a
KSI is nagyon erõs csapattal érkezik,
de mi vagyunk a tíz súlycsoportot
nézve a legkiegyensúlyozottabbak.
Nálunk is vannak azért lyukak, ahová
a szabályoknak megfelelõen igazol-
hattunk, így most is lesznek szaty-
mazi „vendégmunkások”, a Hajtós
Bertalan által fémjelzett Rákosmente
csapatától pedig a 81 kg-os Nagy
Ádám érkezik, de céljainkat tekintve
nekünk is erõsíteni kell. Tanulási, ta-
pasztalatszerzési céllal indítunk csa-
patot a juniorbajnokságon is.”

Mintegy 300 versenyzõ érkezik a
hétvégén Szekszárdra. Sok gyerkõcöt
a szülõk is elkísérnek, így a mozgal-
masság mindkét nap garantált. Az
egyéni döntõkre várhatóan szombat
délután három és négy óra között ke-
rül sor, a másnapi serdülõ- és junior-
csapatbajnokság döntõit a kora dél-
utáni órákban rendezik. B. Gy.

Ovi-váró program: Jön a Mikulás
Sok szeretettel várjuk a leendõ kisóvo-
dásokat és szüleiket a Gyermeklánc
Óvoda tagintézményeibe, a Mikulás-
ünnepségre.

Az óvó nénik bábelõadása
után találkozhatnak a Miku-
lással, aki ajándékkal kedves-
kedik a gyerekeknek.

IDÕPONTOK:

Szõlõhegyi Óvoda: 
2010. dec. 3., péntek, 10.00 óra.

Perczel Óvoda:
2010. dec. 6., hétfõ, 11.00 óra.
Kertvárosi Óvoda:

2010. dec. 6., hétfõ, 8.50 óra.
Kérjük, hogy részvételi szándé-
kukat december 1-jéig jelezzék
az 512-251-es telefonszámon!

További programjainkat
megtalálhatják tájékoztató fü-

zetünkben és óvodánk honlap-
ján is: www.gyermeklancovi.hu.
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Négy aliscás íjász
arany Paksról

Október 24-én a paksi Celõke Íjász-
egyesület rendezett 3D-s vadászíjász-
versenyt Cseresznyés-pusztán. Az õszi
viadalra 140 versenyzõ nevezett. A 24
gumihab cél leküzdését sikeresen tel-
jesítették a szekszárdiak, akik közül
Domonkos Erzsébet, Balogh László, Pi-
ros Roland és Till János aranyérmet
szerzett, míg Gaszler Viktória a dobo-
gó második fokára állhatott fel. Az alis-
cások közül ifj. Horváth Tibor, Almási
Richárd és Bükszegi Norbert ezúttal a
középmezõnyben végeztek.

Sportmix
LABDARUGÁS. Az NB III Dráva cso-
portjában, a 13. fordulóban a volt szek-
szárdiakat is fölvonultató Bölcske
vendége volt a Tolle UFC Szekszárd, és
egy 1-1-es döntetlent játszott a sûrû
középmezõny egyik riválisának ott-
honában. A félidõben Jaksa P. góljával
1-0-ra vezetett a hazai együttes, majd a
folytatásban Pulcz góljával hozta el az
egy pontot Dienes Pál együttese, ame-
ly az öt gyõzelem és a hat vereség mel-
lett a második döntetlenjét érte el
ebben a  szezonban és 17 pontjával a
kilencedik helyen áll.

A modern múlt – 
Étkezésünk fenntarthatóságáért

A modern múlt – étkezésünk fenntartha-
tóságáért címû KEOP-6.1.0/A/09-2009-
0069. számú projekt zárónapját tartot-
ták november 17-én a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán.

A március elején indult projektrõl dr.
Horváthné Papp Ibolya projektvezetõ
elmondta, közel félezer diákot sikerült
bevonni a változatos programokba,
amelyeknek során megismerkedtek az
ártéri gazdálkodással, a helyben ter-
melt zöldségek, gyümölcsök, méz,
gyógynövények változatos felhasználá-
sával. Halat fõztek, szilvalekvárt és birs-
almasajtot készítettek. A programokat
a környezetvédelem, a fenntarthatóság
jegyében szervezték, így a részt vevõ di-
ákok megismerkedhettek – a déd- és
nagyszüleink által már hagyományo-
san alkalmazott – eljárásokkal, ami a
nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasz-
tását, ezek természetes úton történõ tar-
tósítását, aszalását, az ezekbõl összeál-
lítható ételek elkészítését jelenti.

– A fenntarthatóság ebben az eset-
ben egyet jelent az anyag- és energia-

takarékossággal, a helyi piacokon he-
lyi termelõk áruinak megvásárlásá-
val, a természetes, vegyszermentes
élelmiszerek fogyasztásával, vásárlási
szokásaink átalakításával – fogalma-
zott dr. Horváthné Papp Ibolya fõisko-
lai adjunktus. A projektvezetõ szerint
a zárónapon kiállított termékek, zöld-
ségek, gyümölcsök, illetve a belõlük
készült ételek és italok nemcsak egész-
ségesek és olcsók, de finomak is.

A projektben részt vevõ diákok gyûj-
tése nyomán készült CD-n és a Zöld re-
ceptkalauz címû kiadványban az
egészséges ételek elkészítése mellett
praktikus tanácsokat adnak tárolásra,
tisztításra, újrahasznosításra, s még nö-
vényvédelemre is. A projektzárón a
program részt vevõi ajándékot vehettek
át, a kiállított ételekbõl és italokból kós-
tolót tartottak, és a rendezvény résztve-
või Hollós László világhírû gombatu-
dósról elnevezett tantermet avattak fel.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A marathoni hõs nyomában
Két szekszárdi futó is teljesítette a jubileumi futóverseny távját

Igazán szerencsésnek mondhatja
magát Kárpáti József és Márkus
István, hiszen a két szekszárdi
futó részese lehetett a történe-
lemnek, amikor október utolsó
hétvégéjén teljesítette a legen-
dás athéni maratont.

F. L.

Szerencsés, hiszen a 12 ezer fõt szám-
láló verseny nevezési listája február hó-
napban két hét (!) alatt betelt, s úgy
tûnt, a Kadarka Futóklub tagjai – több
sporttársukkal egyetemben – lemarad-
tak az év maratonjáról. Bátran rótták
hát a kilométereket a budapesti és kas-
sai futóversenyeken, amikor másfél
héttel a görögországi rajt elõtt – két
sérült fõvárosi futó visszalépése okán
– rájuk mosolygott a szerencse.

– A marathoni csata 2500. évfordu-
lóját ünnepelték idén a görögök,
ezért a korábbinál is nagyobb volt a
felhajtás – mondja Márkus István. – A
helyszínen olimpiai bajnokokkal le-
hetett találkozni, a futókat félezer
busz szállította a marathoni rajthoz.

– A verseny útvonala a 16. és 31. ki-
lométer között folyamatosan emelke-
dett, mintegy 600 méter szintkülönb-

séget kellett legyõzni – veszi át a szót
Kárpáti József. – A pálya nehézségét
azonban tökéletesen feledtette az a
hatalmas szeretet, amellyel a görögök
az út mellett állva buzdították a futó-
kat. Athénban is hatalmas tömeg fo-
gadta a mezõnyt, a célban könnyekig
meghatott futókkal lehetett találkoz-
ni. Egyéni csúcsot ugyan nem javítot-
tunk, de a következõ évekre új impul-
zusokat kaptunk.

Márkus István elmondta: már szer-
vezik a II. Borvidék Félmaratont,
amelynek online nevezése is hamaro-
san elindul. A tavaly 910 nevezõt von-
zó májusi versenyre 2011-ben ezernél
is több futót várnak. A kaptatókkal
igen csak megnehezített pálya útvo-
nalán is változtatnak: a résztvevõk a
tervek szerint átfutnának Bodriék új
pincéjén. További részletek hamaro-
san.

Kárpáti József (balról) és Márkus István az athéni célban



Babits Mihály Mûvelõdési Ház

NOVEMBER 26-ÁN PÉNTEKEN 11.00 -
11.45-IG ÉS 13.30-14.15-IG
A Gemenc növény- és állatvilága
A Gemenc Zrt. pörbölyi Ökocentrum
interaktív, ismeretterjesztõ programja
alsó tagozatos, 5., 6. osztályos cso-
portok számára. Gemenci hangok és
képek - diavetítéses elõadás hangfel-
vételekkel a védett területek élõvilágá-
ról. Házi kiállítás térképekkel, fotókkal,
preparátumokkal, termésekkel. Kis-
csoportos foglalkozás a kiállítással és
az elõadással kapcsolatban (tárgyak
rendszerezése, keresztrejtvény, bar-
kácsolás). Elõadó: Szarvas Pongrác
ökoturisztikai szakreferens, Gemenc
Zrt. Az elõadásokra elõzetes bejelent-
kezés szükséges!
NOVEMBER 22. (HÉTFÕ) 15.30 ÓRA
Várostörténeti klub az I/24-es terem-
ben az egészséges táplálkozásról.
Vendég: Tolnainé Szabó Beáta élelmi-
szeripari fõmérnök. A belépés díjtalan. 
Elõadás-sorozat Az „Egészség-hó-
nap” jegyében 12-15 éves diákoknak
(általános iskola 6-8. osztály) Az elõ-
adások, bemutatók minden alkalom-
mal 11.00-11.45-ig tartanak.
NOVEMBER 22. (HÉTFÕ) 
Lelki egészségünk.
Elõadó: Laufer Éva, az ÁNTSZ munka-
társa. 
NOV. 23. (KEDD): „Térülj, fordulj, moz-
dulj!” - a mozgás fontosságáról.
Elõadó: Lafferthon Marianne egész-
ségfejlesztõ.
NOV. 24. SZERDA Terhesség, szülés,
fogamzásgátlás.

Elõadó: Molnárné Haholt Zsuzsanna,
az ÁNTSZ munkatársa.
A programokra alkalmanként elõzetes
jelentkezést kérünk. Információ és je-
lentkezés info@babitsmuvhaz.hu; tel.:
529-610 Kissné Hóner Magdolna. 
Az árusítóhely díja 1000  Ft. Várjuk az
árusításra jelentkezõket! 
NOVEMBER 28.–DECEMBER 21.
Szekszárdi Karácsonyváró „A szek-
szárdi mûvészeti együttesek jótékony-
sági koncertje a város szegényeiért”
Belépõdíj: 1000 Ft.
2010. NOVEMBER 28. (vasárnap) 16
óra. Nyitógála a Babits Mihály mûvelõ-

dési ház színháztermében
Fellépõk: Bartina Néptáncegyüttes,
Gárdonyi Kvartett, „Ifjú Szív” Magyar-
országi Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes, Liszt Ferenc Pedagóguskó-
rus, Mondschein Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület, Szek-
szárd Big Band, Szekszárd Jazz
Quartet, Szekszárdi Mozgásmûvésze-
ti Stúdió Közhasznú Egyesület, Gitár
Quartet, Tücsök Zenés Színpad,
Gagliarda Kamarakórus, Madrigál Kó-
rus, Csötönyi László. 
Támogatók: F&F KFT. - Páskum
nyomda - L&M Virágüzlet - Szekszárd

Metál Kft. - Apari Csaba - Szekszárd
Megyei Jogú Város Humán-, valamint
Szociális és Egészségügyi Bizottsága.

MINDEN HÓNAP ELSÕ SZOMBATJÁN 
„GA-ZSI” Használt holmik zsibvására a
Garay téren. 
Olcsó, de még jó állapotú, ruházat,
nem elektromos háztartási eszközök,
könyvek, sportszerek, egyéb haszná-
lati tárgyak adásvétele.
Helyfoglalás elõzetes szerzõdéskötés-
sel december 2-ig, a Babits Mihály
mûvelõdési házban. Egy db (max. 3 m
x1,5 m-es) árusítóhely díja: 1000 fo-
rint. Várjuk az árusításra jelentkezõket.
Tel.: 74/529-610.

Mûvészetek Háza
A földszinti kiállítótérben november 30-
ig: Szent László-ábrázolások a Kárpát-
medence környékén címû kiállítás te-
kinthetõ meg.
Az emeleti kiállítótérben november 30-
ig a Színek és Formák Tolna megyé-
ben címû tárlat látogatható. Nyitva tar-
tás: vasárnap és hétfõ kivételével na-
ponta 9-17 óráig.
2010. NOVEMBER 24. (szerda) 19 óra
Erkel 200 - Koncertek és mozgókiállí-
tás Erkel Ferenc születésének kétszá-
zadik évfordulója alkalmából. A részle-
tes programot ld. külön. Jegyárak: Fel-
nõtt: 1000 forint, „Zenebarát” bérlettel
500 forint. Diákoknak ingyenes!   

PANORÁMA MOZI

NAGYTEREM NOVEMBER 18–24.
17.30, 20.00 óra: TERHES TÁRSASÁG
Színes, szinkronizált, amerikai vígjá-
ték. 
ART TEREM NOVEMBER 18–24.
17.00 óra A FÖLD SZERETÕJE
Színes magyar film. 
19.00 óra BAARIA
Színes, feliratos, olasz film.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Színház a Babitsban 

NOVEMBER 22-ÉN (HÉTFÕN) 14 órakor a Pinokkió-bérlet II. elõadása
Grimm–Divinyi–Rossa: Rigócsõr király mesejáték, a FOGI Színház elõadá-
sa /Iskoláskorú gyermekek részére/.
Jegy: 700 Ft.

NOVEMBER 24-ÉN (SZERDÁN) 19 órakor a Hegedûs-bérlet II. elõadása
Sarkadi Imre: Elveszett Paradicsom, a Száguldó Orfeum elõadásában. 
Szereplõk: Harsányi Gábor, Czvetkó Sándor, Szentpéteri Eszter, Dózsa
Erzsébet, Harmath Albert, Taskovics Judit, Rosenkranz Helga, Nyári Ist-
ván, Bata János.
Rendezõ: Dózsa László.
Jegy: 2500 Ft.

NOVEMBER 26-ÁN (PÉNTEKEN) 19 órakor a Sárdy-bérlet II. elõadása 
A szerelmes nagykövet - bohózat két részben, a FOGI Színház elõadásá-
ban. Szereplõk: Straub Dezsõ, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Szabó
Erika, Sáfár Anikó, Böröndi Tamás, Straub Péter, Beleznay Endre /
Fogarassy András.
Jegy: 2500 Ft.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza kapcsolódva az Erkel-év
rendezvényeihez 2010. november 24-
én, szerdán 19.00 órától Erkel 200 cím-
mel komolyzenei koncertet rendez.
Közremûködik: Pintér Gabriella ma-
gánénekes, Pálfi László
énekmûvész, kísér Tóth-
Fekete Nóra zongoramû-
vész. Az Ifjúsági Hangver-
senyek, melyek november
24-én és november 25-én
kerülnek megrendezésre,
szintén Erkel Ferenc mun-
kásságát idézik. E koncert-
sorozathoz kapcsolódik kí-
sérõ rendezvényként november 24-én
18 és19 óra között, 25-én 8 és16 óra kö-
zött, valamint 26-án 8 és 15 óra között
látogatható mozgókiállítás.

A Petõfi Irodalmi Múzeum a tavaly
Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója alkalmából a nyelv éve
tiszteletére nagy sikerrel megrende-

zett mozgókiállításához hasonlóan,
szeptember 5-tõl útjára indította
„1800-as járat” – Erkel Ferenc és a ro-
mantika kora címû mozgókiállítását.
Az anyag Erkel Ferenc gazdag mûvé-
szi pályafutását és az annak egyszerre

közegéül és tárgyául szol-
gáló, a zeneszerzõ mûkö-
dése által is nagyban for-
mált kort jeleníti meg. A
diákkorú látogatóközön-
ség számára multimédiás
eszközök bevonásával te-
szi interaktívvá, élmény-
szerûvé a tanulmányaik
során elsõsorban adatok-

ból megismert korszakot.
A kiállítás elsõsorban a fiatalokat

szólítja meg, az 1800-as évek, a roman-
tika kora irodalmi, festészeti, zenei, tár-
sasági életébe enged bepillantást. A ze-
neszerzõ születésének bicente-
náriumához kapcsolódva mutatja be
Erkel Ferenc sokirányú munkásságát; a

komponálás, a karmesteri és zongora-
mûvészi karrier mellett a polgáriasult
zenei élet megszervezését, a korszerû
zenepedagógia mûvelését.

Kapcsolatokat mutat be Erkel és a
nemzeti romantika megannyi más je-
lentõs szereplõje, valamint az iroda-
lom, a színházmûvészet változatos
mûfajai – az operától egészen a nép-
színmûvekig – a társasélet és mûvelõ-
dés kiteljesedése között. 

Erkel Ferencre emlékezünk – koncertek és mozgókiállítás
A szekszárdi megálló helyszíne:
MÛVÉSZETEK HÁZA parkoló.
November 24-én, szerdán 18-19, no-
vember 25-én, csütörtökön 8-16, no-
vember 26-án, pénteken 8-15 óráig.
A kiállítást kényelmesen egyszerre kb.
15 látogató tudja megnézni, kb. 20
perc alatt. A mozgókiállítás látogatása
ingyenes. Csoportok jelentkezését a
74/511-247; 74/414-056-os telefon-
számon várjuk 8-16 óráig.
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KÖZLEMÉNY

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Dél-dunán-
túli Áramhálózati Zrt. értesíti a fo-
gyasztókat, hogy hálózatkorszerûsí-
tés miatt november 30-án, 8 órától
várhatóan 16 óráig a Rákóczi utca
76–92. között áramszünet lesz. A
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése
miatt kérik az érintettek megértését!

APRÓHIRDETÉS

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. NOVEMBERI FOGADÓÓRÁJA

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

BOLTBERENDEZÉS – üveges vitri-
nekkel, alul fiókokkal vagy tolóajtóval,
valamint üvegfelületû pulttal és fiók-
rendszerrel – eladó. Érdeklõdni:
20/9-165-234 telefonszámon.

SZEKSZÁRDON, a Székely Bertalan
utcában, szigetelt épületben, 53 nm-
es gázfûtéses, erkélyes lakás eladó.
Érd.: 17 óra után a 74/674-183-as
telefonszámon.

SZEKSZÁRDON a SPAR bejáratánál
28 nm-es üzlet tulajdonjoga eladó.
Érd.: 06 20/916-52-34.

BUDAPESTEN, Moszkva téren, liftes
házban, 2 szobás lakás eladó: 52
nm, 3. emelet, cirkófûtés, mini kony-
ha bárpulttal. Érd: 06-30/565-
4383, 74/314-740.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
December 15-én 16–18 óráig
polgármesteri tárgyaló.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10–12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda.
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület

November 30. (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. 36.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén
17-18 óráig, I. Béla gimnázium és
szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17–18
óráig, Kadarka 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 14–15 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 csütörtö-
kén, 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17–19 óráig), 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.

Gyorsan kell cselekedniük a gazdáknak
MINTEGY 20 ezer gazdálkodó kap kéz-
hez a napokban adategyeztetésre fel-
szólító levelet a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivataltól. Az okokról és
a teendõkrõl Téli Róbert, a Magyar Ag-
rárkamara Gazdálkodói Információs
Szolgálat fõosztályvezetõje számol be.
Mintegy 20 ezer gazdálkodó kap adat-
egyeztetésre felszólítást az MVH-tól, õk
azok, akik ebben az évben vélhetõen
hibás területalapú támogatásigénylést
nyújtottak be. (Jegyezzük meg, hogy ta-
valy ez a szám 33 ezer volt, tehát látvá-
nyos a javulás!) Amíg az adatok nem
tisztázódnak, addig a hivatal sem tud-
ja kifizetni a teljes támogatást. Általá-
ban túligénylésrõl, egybemûvelt terüle-
tekrõl van szó, azaz egy adott blokkon
belül nagyobb területre érkezett támo-
gatási igény, mint a blokk támogatha-
tó területe. Egy-egy blokkban több gaz-
dálkodó is érintett lehet, amely még in-
kább bonyolítja az ügy rendezését.
A gazdálkodónak az adategyeztetõ lapot
a pontosítást követõen kitöltve, (cégsze-
rûen) aláírva az átvételtõl számított 5
munkanapon belül kell visszaküldeni az
MVH-hoz. Egyes esetekben a földhaszná-
lati lapot is csatolni kell a nyomtatvány-
hoz, mivel a támogatás a jogszerû föld-
használónak jár. Az adategyeztetést segí-
ti, hogy mind az agrárkamara Gazdál-
kodói Információs Szolgálat tanácsadói-
nál, mind a falugazdászoknál elérhetõ

egy informatikai felület, ahol a szakem-
berek a gazdálkodó részére segítséget tud-
nak nyújtani a területnagyság és a túl-
igénylés gyors és szakszerû megállapítá-
sához. A tanácsadóknál a térképeken be-
azonosítható, hogy ki mit rontott el.
– Általában túligénylés fordul elõ, s azt
tanácsoljuk, hogy gyorsan, az érintett
blokkban lévõ gazdatársakkal közösen
forduljanak segítségért a Magyar Agrár-
kamara Gazdálkodói Információs Szol-
gálat helyi tanácsadójához, akinek se-
gítségével egy internetes rendszeren
minden túligényelt blokk megtekinthe-
tõ, s az adatmódosításra is sor kerülhet
– tanácsolja Téli Róbert fõosztályvezetõ.
AKI NEM KÜLDI vissza az adategyeztetõ
lapot, azt a jogszabály szerint úgy kell te-
kinteni, mintha elismerné a hibát. Ez
büntetéssel is járhat! A bírságok mértéke
attól függõen változik, hogy mekkora
volt a túligénylés aránya a valós, azaz a
késõbb jóváhagyotthoz képest. Ezért is
célszerû a blokkban érintetteknek egy-
szerre, egy idõben felkeresni a tanács-
adót, mert így gyorsan tisztázódhatnak a
területhatárok, nem kell napokat egy-
más keresésével és további egyeztetéssel
tölteni. Amennyiben így sem sikerül meg-
állapítani a határokat, illetve tisztázni a
túligénylés okát, úgy a MVH ellenõrei a
helyszínen szemlét tartanak, és megálla-
pítják a tényleges használatot, valamint
azt, hogy melyik gazdálkodó hibázott.

Betlehemes
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum ka-
rácsonyváró programot hirdet, mely-
re gyermek- és felnõttcsoportok jelent-
kezhetnek.  A rendezvény célja az ad-
venti ünnephez kapcsolódva régi bet-
lehemezõ szokások felelevenítése dra-
matikus betlehemi játékkal vagy báb-
táncoltató betlehemezéssel.

Olyan csoportok jelentkezését vár-
juk, akik a múzeum látogatóival is szí-
vesen találkoznak betlehemi bemuta-
tójuk során. Ezért 20 perces betlehe-
mi bemutatóval jelentkezhetnek
azok a csoportok, akik vállalnák,
hogy elõzetes meghallgatást követõ-
en a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
december 4-i adventi családi hétvége
programján a múzeumlátogató kö-
zönség elõtt szerepelnének.

A csoportok meghallgatásának idõ-
pontja: november 26., péntek, 9 óra.
Bemutatkozás idõpontja: 2010. de-
cember 4. (szombat) 14 óra. Helyszín:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szek-
szárd, Szent István tér 26. A program-
ról bõvebb információt lehet kérni a
74/316-222, 21-es melléken
(Andrásné  Marton  Zsuzsa  múzeum-
pedagógusnál). Minden résztvevõ
egyszeri múzeumlátogatásra jogosító
ingyenes CSALÁDI BELÉPÕJEGYET
kap (2 felnõtt és 2 gyermek részére).

A program része a városi kará-
csonyváró rendezvénysorozatnak.
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