
XXII. évfolyam, 7. szám                                                                Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. február 19.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Kitüntették a 2011. év legjobb megyei sportolóit

Újra visszakerült a felújított vármegye-
házára a Tolna megye legjobb sporto-
lóit köszöntõ, az elmúlt évre visszate-
kintõ hagyományos díjkiosztó ünnep-
ség. A rendezvényt megtisztelte jelen-

létével Bánki Erik, a parlament ifjúsá-
gi, turisztikai és sportbizottságának el-
nöke, aki dr. Puskás Imrével, a megyei
közgyûlés elnökével és Tóth Ferenc
kormánymegbízottal a díjátadásban is

közremûködött. A tavalyi teljesítmé-
nyek alapján huszonhat sportág 50
sportolója és 39 edzõje részesült elis-
merésben 

(Folytatás a 13.oldalon)

Kiállításon járunk vagy fagylaltozóban?
Nehéz eldönteni, ha a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum február 16-án meg-
nyílt Hideg nyalat és spanyol tekercs –
A fagylalt, a jégkrém és a parfé történe-
te címû idõszaki kiállítására belépünk.
Nem is kell, tulajdonképpen mindkettõ
igaz, hiszen a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum elõször 2007.
június elsején megnyílt vándorkiállítá-
sán – amely Debrecentõl Keszthelyig
az országot bejárva a 10. állomásán Szek-
szárdra érkezett – a falakon látható tab-
lók végigvezetnek a hûtés történetének
legmeghatározóbb mozzanatain Mezo-
potámiától az elsõ kávéházakig. Ezzel
szemben pedig egy 80-as évekbeli fagy-
laltozót rendeztek be, ahol még fagylalt-
ízesítõket is illatolhatunk. Talán ennél is
érdekesebb a régmúlt idõk fagylalt- és
holipni-, azaz ostyakészítõ eszközeit be-
mutató rész. Ott meg is tekerhetjük az
elsõ fagylaltkészítõ gépet, a falon pedig
szebbnél szebb parféformák láthatók.

– Eleinte természetes hûtõanyagot

használtak: télen begyûjtötték a jeget, és
azt vermekben tárolták, Rómában a he-
gyekbõl gyorsfutárok hozták a jeget. Bár-
milyen meglepõ, sózott jeget is alkalmaz-
tak hûtésre – tájékozatott a kiállítás ren-
dezõje, Rédey Judit. Az elsõ idõkben in-
kább csak hûtött italokat készítettek. A
mai értelemben vett fagylalt egy cataniai

cukrász, Francesco Procopio mûve az
1500-as évekbõl. Limonádékészítõként
elõször is citromfagylaltot gyártott.

Nálunk a megnyitó közel száz látoga-
tója téli fagyit kapott, de aki nyáron
jobban vágyna a hideg nyalatra, június
30-ig megtekintheti ezt az üdítõ kiállí-
tást. K. E.

Hideg nyalat és spanyol tekercs
„Téli fagyi” kiállítás a múzeumban

Bánki Eriktõl (balról), Nagyernyei Bence és edzõje, Schneider Gábor veszi át az elismerést
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(folytatás az 1. oldalról)
Szükség is volt rá, mert Tolna me-

gyében nem csupán a legjobbakat, a
hazai bajnokságokon és nemzetközi
porondon is helytállókat köszöntik im-
máron hosszabb idõ óta, hanem a me-
gyei szövetségek is rendre javaslatot
tesznek egy adott év legjobbjára. Így
az atlétáktól a természetjárókig leg-
alább egy évben egyszer mind a höl-
gyeknél, mind az uraknál mindenki
megmutatja magát, aki számít – felté-
ve, ha edzõtáborok miatt nincs akadá-
lyoztatva egy-egy sportoló. De nincs
olyan év, hogy valaki éppen ne legyen
külföldön a díjátadó idõpontjában. Ez-
úttal többek között a paksi kajakos
olimpikonjelölt, Boros Gergõ, vagy az
egyik legismertebb hazai futballistává
váló, szintén paksi Böde Dániel a fenti
okok miatt nem vehette át a valóban
szép egyedi, mûvészi kivitelû, míves
díjat. Hála a jó szerencsének, az idei
londoni olimpia egyik nagy esélyesé-

nek számító, nehézsúlyú dzsúdós Bor
Barna (Atomerõmû SE) éppen itthon
volt, s részvételével emelte a hangula-
tos  esemény színvonalát. 

A szekszárdi sportolók közül a ki-
emeltek között díjazták Hudanik Antalt,
a Szekszárdi Rádió Amatõr Klub koráb-
bi világbajnokát, tavalyi négyszeres
vébébronzérmes gyorstávírászát, aztán
az Európa-bajnokságok különbözõ ver-
senyszámaiban vitézkedõ, bronzérme-
ket szerzõ íjászokat, nevezetesen Ale-
xandra Maneát, Huszár Zoltánt, Kovács
Gábor Zsigmondot, akiket Strohmayer
Péter készít fel a versenyekre, valamint
Nagyernyei Bencét, a Szekszárdi Sza-
badidõs Kerékpáros Egyesület verseny-
zõjét (edzõje: Schneider Gábor).

A megyei szövetségek jelölései alap-
ján a szekszárdi sportági legjobbak vol-
tak 2011-ben.

ASZTALITENISZ: Tápai Tímea
(Szekszárdi Nõi Asztalitenisz Klub,
edzõje: Sáth Sándor). HARCMÛVÉ-

SZET: Domokos Erzsébet (Alisca Nyi-
lai Egyesület, edzõje: Balogh László,),
Borbély Máté (Ippon Karate Egyesület,
e: id. Major Antal). KERÉKPÁR: Frey

Tímea, Januskó Zsolt (mindkettõ Szek-
szárdi Kerékpáros SE. edzõjük: Steig
Gábor). KÉZILABDA: Szekerczés Luca
(UKSE Szekszárd, e.: Kovács Jenõ). KO-
SÁRLABDA: Szemerédi Krisztina, e.:
Magyar Gergely. ÖKÖLVÍVÁS: Bokros
Valentin (Unio BOX team Szekszárd,
e.: Török István). RÁDIÓSPORT: Antal
Bíborka (Szekszárdi Rádió Klub, e.:
Dékány Péter).TENISZ: Pató Balázs
Iván (Kerekes Tenisz SE, e.: Dávid An-
tal). TERMÉSZETJÁRÁS: Dr. Dörnyei
Ágnes, Topán László (mindkettõ Ifjúsá-
gi Unió Szekszárd). TRIATLON: Klem
Zsolt (Dynamic Triatlon SE). ÚSZÁS:
Csírzó Ádám (Szekszárdi Vízmû SE, e.:
Paszler József) VÍVÁS: Jankovics Éva
(Szekszárd Kórház SE, e.: Garay Elõd),
Molnár Levente (Szekszárd Kórház SE,
e.: dr.Vastagh Oszkár)

Huszonhat sportág ötven Tolna me-
gyei sportolója és 39 edzõje részesült
elismerésben a tavalyi teljesítmények
alapján. B. Gy.

Kitüntették a 2011. év legjobb megyei sportolóit

A veszélyekre hívta fel a figyelmet a klímakonferencia
„A zsebekre ható programoknak nagy az esélye a sikerre!”

Egy hatásos előadás az emberisé-
get fenyegető klímaváltozás kap-
csán (Hetesi Zsolttól, az ELTE e té-
mával foglalkozó tudományos mun-
katárástól), ehhez kapcsolódó
egyéni cselekvési program: mi te-
het a Föld, a klíma védelmére egyé-
ni életvitelével az ezt fontosnak tar-
tó polgár, milyen helyi, szekszárdi
programok zajlanak a szemlélet-
változás elérésére? – többek kö-
zött ezekről hallhattunk a Szek-
szárdi Klímakör múlt heti évadnyi-
tó konferenciáján a városházán.

Hetesi Zsolt azzal a megállapítással
kezdte elõadását, hogy az emberek je-
lentõs részét még mindig nem gondol-
koztatják el a már bizonyíthatóan a
Föld kizsákmányolása következménye-
ként jelentkezõ, sokszor pusztító idõ-
járási szélsõségek. Az, hogy már Dél-
Európában is mínuszok röpködnek,
hogy a cunamik nem csak az ázsiai
vagy az amerikai kontinensen fordul-
hatnak elõ, hogy az észak-európai or-
szágokban szinte lereagálhatlanul be-
következhet az eljegesedés, vagy hogy
kontinensünk középsõ, déli és nyuga-
ti részét is az elsivatagosodás veszélyez-
teti… Sajnos ez sem elég a cselekvõ
szemléletváltozásra – szögezte le pesz-
szimistán az elõadó. – Pedig ezek már
mai tetten érhetõ, nehéz élethelyzete-
ket elõidézõ jelenségek, amelyek gya-
koribb megjelenése prognosztizálha-
tó az elõttünk álló húsz évben – fûzte
hozzá. 

A szakember ezután arra próbálta rá-
irányítani a figyelmet, hogy itt is igaz a
mondás: a pazarló emberre legjobban a

zsebén keresztül lehet hatni. Rámuta-
tott: a gázárak az ilyen és hasonlóan ideg
teleken egyre több ember számára egy-
szerûen megfizethetetlenek lesznek,
különösen a települések családi házas
övezeteiben. Meggyõzõdése, hogy az át-
lagos nagyságú magánházakban elvég-
zett külsõ, homlokzati hõszigetelés, az
elavult kazán illetve néhány fõbb nyílás-
záró cseréje – ha igénybe vesszük az e
célra jelenleg is kapható állami támoga-
tást – öt éven belül is megtérülhet, s ez
már motiváló lehet a korábbi 10-15 éves
periódusokkal szemben. A mostantól
kiemelten kezelt napkollektorok felsze-
relése esetében pedig – amivel meg-
szüntethetjük a melegvíz árammal, illet-
ve gázzal történõ elõállítását, miközben
egy kicsit a téli fûtésre, a nyári hûtésre
is rásegíthetünk – a megtérülés szinte
garantáltan öt éven belüli.

A klímavédõk némi örömmel kom-
mentálják a magyarországi autóhaszná-
lat átmeneti visszaesésérõl szóló híre-
ket. Tény, hogy mióta a benzinár elkez-
dett a literenkénti 420-450 forint tarto-
mányban mozogni, 11 százalékkal csök-
kent a környezetszennyezésben eléggé
elõkelõ helyet elfoglaló benzinfogyasz-
tás. H. Zs: „A helyi termékek helyben
történõ értékesítésének további nagy-
arányú elterjedése környezetvédelmi
szempontból is hangsúlyos: a szállítás le-
rövidítésével drasztikusan csökkenhet
az üzemanyag-felhasználás, s az ebben
rejlõ lehetõségek óriásiak.”

AMIRE MÁR LEHET ÉPÍTENI
Szekszárd, a klímabarát települések szö-
vetségének már három éve tagja, helyi
klímakör mûködik, s a Zöldtárs Alapít-

vány egyre több sikeres programot hir-
det és valósít meg, nem kell pironkod-
nia az ezt mûködtetõknek, ha számba
vesszük: mi történt szûkebb pátriánk-
ban a fenntartható fejlõdés témakör-
ben. Gaál Zsófia, a Zöldtárs Alapítvány
titkára beszámolt arról a környezeti ne-
velést a mindennapok során megvalósí-
tó programról, ami például a II. számú,
Kadarka Óvodában  zajlik a hulladék ke-
letkezésének megelõzése, annak kezelé-
se és az energiafelhasználás csökkenése
terén. Hasonló folyamatok indultak el az
I. sz. óvodában is. A középiskolák közül
az I. Béla Gimnázium lehet a példa a klí-
mavédelmet célzó vetélkedõivel, kirán-
dulásaival,a téma iránti empatikus elkö-
telezettségével. A klímaalap továbbra is
várja az iskolák, intézmények, civil szer-
vezetek pályázatait, megvannak a forrá-
sok az ötletek, programok megvalósítá-
sára. Mint megtudtuk: tavaly 18 pályázat
érkezett az alapítványhoz. 

Más települések, régiók számára is kö-
vetendõ példaként hangzott el a faleve-
lek itten komposztálása, miután nem
kell zsákolni, szállítani, hanem helyben
komposztálódik az 5 köbméteres gyûj-
tõkben az értékes humusz. Köszönhetõ
ez a KT Dinamic Kft. tevékenységének,
a városi intézmény-fenntartásban vállalt
szerepének. A jelekbõl ítélve folytatódik
a sikertörténetnek mondható, már évek-
kel ezelõtt megkezdett ládás, ún. vegyes
komposztálás is – jóval Szekszárd térsé-
gén túlmutató módon. A szerves hulla-
dékokból készíthetõ hasznos végtermék
elõállításához már a 2000. láda kihelye-
zésénél tart a szekszárdi székhelyû ala-
pítvány, amivel országos összevetésben
is dobogós Tolna megye.

AMIBÕL JÓ LENNE ÁTVENNI, 
ESETLEG MÁST KITALÁLNI

Persze a szekszárdi klímakör, munka-
bizottságaival együtt szeretne évrõl év-
re továbblépni. Érdeklõdéssel figyelik,
mi történik a klímabarátok településé-
nek immár harminc várost magában
foglaló szövetségében. Például a legjob-
bak közé sorolt Tatabányán, ahol rend-
kívüli hõség vagy hideg esetén egy
azonnal mûködésbe lépni tudó riadó-
lánc létezik. Érdekes lehet, miként mû-
ködik a klímabarát üzlethálózat Pilisen,
mi takar az a 20 pontos lista, ahová az
egyes üzletek be tudnak kerülni? Mert
például van kerékpártárolójuk, mert
nem használnak fel csomagolóanya-
got, mert helyi terméket árulnak stb.
Érdekes az egriek programja, ami kö-
telezi az önkormányzatot minden be-
ruházás esetén az energiatakarékosság
maximális kihasználására, ahol a geo-
termikus energia használatával is szá-
molnak, ahol ökokommandó tevé-
kenykedik, ahol komoly takarékosko-
dási verseny zajlik az iskolák között…

„A siker a szekszárdi önkormányza-
ton nem fog múlni – jegyezte meg a fó-
rum illusztris vendége, Antall Z. Lász-
ló akadémikus, a Klímabarát Települé-
sek Szövetségének elnöke. – Párját rit-
kító a szövetségen belül is, ahol erre a
célra megszavazott évi 4 millió forintot
a város. Meggyõzõdésem, hogy Szek-
szárd jelenlegi fejlesztéseinél is bizo-
nyára fõ szempont lesz a fenntartható-
ság, s úgy látom, Kõvári László szemé-
lyében van a szekszárdiaknak egy a té-
ma iránt elkötelezett „erõs embere” is
– állapította meg a konferencia zárása-
ként sejtelmesen az elöljáró. B. Gy.

Dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke és Hudanik

Antal rádióamatõr
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Másfél száz bor a a kertbarátkör évadnyitó versenyén 
Olykor neves borászaink is kalapot emeltek…

Volt dolga a neves borászok alkotta
zsûrinek az év elsõ nagyszabású bor-
versenyén. A szekszárdi Dicenty De-
zsõ Kertbarátkör tagjai – köszönhetõ-
en a most magunk mögött hagyott
gazdagnak ígérkezõ tavalyi évjáratnak
– nem fukarkodtak a mintákkal: 151
érkezett, amibõl mindössze négy nem
felelt meg az alapkövetelményeknek,
hat pedig ugyan megfelelt a jól fo-
gyasztható minõsítésnek, de a bronz-
érem kritériumainak nem. Ilyen még
nem volt, hogy 151 borból 138 érmes
lett – 42 arany, 52 ezüst, 44 bronz
megoszlásban. Jelezvén, hogy a kert-
barátköri borverseny e hétvégi ünne-
pélyes eredményhirdetése gazdag, s
egyben a társaság 35 éves jubileumá-
hoz méltó lesz.

A  mintegy száz vörös fajta mellett
31 fehér borral, 11 roséval, 1 schillerrel
találkozott a négy bizottságban tevé-
kenykedõ zsûri. Az egyiket Veszter-
gombi Csaba, a másikat ifj. Márkvárt Já-
nos vezetette, folytatva a hagyományt,
hogy neves pincészetek újgenerációs
vonala is zsûrizzen a kertbarátkör ver-
senyén. A rutinos nagy öregek sem
szorultak ki persze a fõbírák szerepkö-
rébõl: Módos Ernõ és Mosonyi Pál is
vezetett egy-egy bizottságot.

Valamennyien állítják, hogy nem ad-
ták alább annál a mércét, ahogy az egy
hegyközségi borversenyen szokás, cá-
folandó e sorok írójának az érmek rela-
tíve magas száma miatti aggódását.
„Nem kell hitetlenkedni, mert valóban
évrõl évre emeltük a borkultúra színvo-
nalát, sokan képesek ma már a borvi-
dékhez méltó magas minõségre” – je-
gyezte meg Ferenc Vilmos, a kert-
barátkör elnöke, aki okkal büszke a

mostani felhozatalra, amelyben zöm-
mel a tavalyi borok voltak jelen.

Színanyagban, gyümölcsösségben
már gazdag kékfrankosok, korukhoz
képest felettébb érett, már markánsan
fûszeres kadarkák sorjáztak, de nem
volt asztal, ahol a szép merlot-t sorról ne
tettek volna említést. De csaknem szu-
perlatívuszokban beszéltek egy bizo-
nyos pinot noir-ról, s nem kizárt, hogy
a zsûri által odaítélt különleges minõsé-

gû három nagyarany egyike lesz a két
bikavér közül valamelyik, amelyek
egyébként a 2007–2008-as évjáratból
valók. Egyelõre a neveket nem fedték
fel, a borok sorszámokon futnak, s az bi-
zonyos fehér füst majd az e hétvégi
eredményhirdetésnél száll fel.

Addig is el lehet a „csak” bronzosok-
nak, még inkább a sima okleveleseknek
gondolkozni azon, hogy a leghelyeseb-
ben választották-e meg a szüret idõpont-
ját, megfelelõ volt-e a tõke terhelése? Az
idén eléggé bonyolult erjesztési folya-
mat megfelelõ hõmérsékleten, steril kö-
rülmények között történt-e? Találkozhat-
tunk ugyanis, már-már pezsgõs habzású
és vastagságú fehér borokkal, vagy any-
nyira túlérett kadarkákkal, ami a fajta je-
gyeit egyáltalán nem hordozta magában.
Olyan borok is elõfordultak, melyekben
bentragadt egy kis fölösleges cukor. „De
a legtöbb visszaadta azokat a modern
technológia során már sajnos felejtõdõ
régi szekszárdi ízeket, zamatokat, ami
miatt – bizonyos korlátok között persze
– még én is alkalmazom a nagypapám-
tól látottakat. Ezeknek a boroknak na-
gyon tudtam örülni – lelkendezett az
idén a „Város Borát” adó ifj. Márkvárt Já-
nos, az egyik feltörekvõ szekszárdi pin-
cészet vezetõ borásza. B. Gy.

Nemzetközi rendezvényen aratott si-
kert Heimann Zoltán a Balassi-kard
kadarkával. A szekszárdi borász tavaly
õsszel nyerte meg a Szekszárdi Szüre-
ti Napok keretei közt megrendezett
VII. Balassi-kard borseregszemlét
2009-es kadarkájával. Ezzel jogot szer-
zett arra, hogy a bajnokborral ajándé-
kozza meg a magyar alapítású nem-
zetközi irodalmi díj két kitüntetettjét:
a magyar költõt és a külföldi mûfordí-
tót. A Balassi Bálint-emlékkard irodal-
mi díj, amely a magyar líra élvonalába
tartozó, európai szellemiségû költõ-
ket, valamint a magyar költészetet –
köztük Balassi verseit – fordító ide-
gen anyanyelvû külföldi irodalmáro-
kat tünteti ki. 

A Balassi-kardok átadására immár
a tizenhatodik alkalommal, február
14-én, Bálint napján a budai Gellért
szállóban került sor. Tornai József ba-
bérkoszorús költõ mellett a valaha
Budapesten tanult Gabriel Zanmaku
Olembe vehette át Balassi kardját
Kiss-Rigó László püspöktõl. (A szere-
csen költõt utazási akadályoztatása
miatt egy hazánkban élõ kongói he-
lyettesítette.)

A Tornai Józsefrõl szóló laudá-
cióban Buda Ferenc elmondta: a ha-
talmas életmû taglalása alighanem

egy vaskos esszékötetet igényelne: a
költõ, a mûfordító, az esszéista kü-
lönleges értékeket alkotott az eltelt
hat évtizedben. A Tornai-poézisban
fölragyogó értékeket a fölkelõ nap-
hoz hasonlította. Kiemelte a költõ-
társ nemzethez, hazához fûzõdõ kü-
lönleges, nemes kapcsolatát. Tornai
József egy spontán Balassi-esszével
köszönte meg a kardot: a reneszánsz
költõ XVI. századi teljesítményét cso-
dának minõsítve.

A magyar irodalom afrikai térhódí-
tásáról Balogh Sándor, az Afrikai–Ma-

gyar Egyesület elnöke beszélt. Lingala
nyelven üdvözölte az ünnepség részt-
vevõit. Úgy fogalmazott, hogy Gab-
riel Zanmaku Olembe de Souza má-
sodik hazájának tekinti Magyarorszá-
got. A mintegy harmincmillió ember
által beszélt lingala nyelven a magyar
költészet sok briliáns alkotását tette
közkinccsé a Kongói Demokratikus
Köztársaságban. Gabriel Zanmaku
Olembét honfitársa, a Magyarorszá-
gon élõ, itt családot alapító Raymond
Irambo helyettesítette. A lelkes szere-
csen magyar testvéreinek nevezte a
kardátadás közönségét, majd felolvas-
ta a Végek dicsérete címû, Olembe

által lingala nyelvre lefordított Balas-
si-verset. Balassi-emlékérmet kapott a
világhírû magyar sikervállalat, a Heren-
di Porcelán Manufaktúra: az üzem tíz
éve kapcsolódott be a Balassi-kard fé-
nyezésébe.

Az átadási ünnepségen a tavalyi
Balassi-kard borseregszemle gyõzte-
se, a szekszárdi Heimann Zoltán díj-
nyertes borával, a Balassi-kard kadar-
kával jutalmazta a két kitüntetett po-
étát, miután pajzán humorát meg-
csillogtatva földerítette a közönsé-
get. A ceremónia zárása után pedig
a közönség meg is kóstolhatta a baj-
nokbort.

Újabb szekszárdi bor és borászsiker
A költészettel házasították a Balassi-kard kadarkát

Munkában a bírálóbizottság, az asztalfõn Vesztergombi Csaba 

Heimann Zoltán
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Gyere el! Jöjjön el!

I. Béla Farsang

MÁRCIUS 2. (PÉNTEK) 18 ÓRÁTÓL

Álarc/maszk kötelezõ. A helyszínen
van maszkvásárlási lehetõség 200 Ft-
ért. Jelmezverseny, tombola. Két zenei
stílus: iBand és Schnaps zenekar,
zegige & blokad.

Helye: I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola 7100 Szek-
szárd, Kadarka utca 25–27.

Belépõ: 200 Ft, I. bélás diákoknak in-
gyenes. További infók a Facebookon.

Ki legyen az év Tolna
megyei újságírója?

A díj adományozásával a Tolna megyé-
ben dolgozó, kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó újságírók munkáját kí-
vánja elismerni a Tolna Megyei Önkor-
mányzat. Az elismerést minden évben
március 15-én, a szabad sajtó napján,
ünnepi keretek között dr. Puskás Im-
re, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének elnöke adja át. 

Jelölni lehet a Tolna megyében mû-
ködõ rádiók, televíziók, újságok mun-
katársait, illetve az országos médiumok
helyi tudósítóit. Jelölését rövid indoklás-
sal, a Tolna Megyei Önkormányzat El-
nöki Kabinetjéhez juttathatja el febru-
ár 27-ig, a 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11–13. címre, vagy elektronikusan
azevujsagiroja@tolnamegye.hu-ra.

Színes kavalkád a Csurgóval
Aranyló koronák, színpompás, csillagos
varázslósisakok, a szépséges pillangótól
a félelmetes oroszlánig a legkülönfélébb
álarcok. Egy igazi kincsesház. A Babits
Mihály Mûvelõdési Ház február 11-e dél-
elõttjére nyüzsgõ kavalkáddá vált díszte-
remében megtalálható volt minden,
ami egy farsangi mulatsághoz dukál.
Természetesen zenében sem volt hiány
a Farsangi Játszóházban a Csurgó Zene-
karnak köszönhetõen, és a finom far-
sangi fánk sem maradt el.

Legalább annyian éreztek kedvet eh-
hez a játszóházhoz, mint a karácsonyi-
hoz – mondta el örömmel a fõszervezõ,
Kissné Hóner Magdolna – százhúszan
váltottak jegyet elviselhetõ áron, hogy a
három nagy asztalnál szebbnél szebb
tárgyakat készíthessenek a mûvelõdési
ház ügyes kezû munkatársainak a segít-
ségével, jó minõségû anyagokból a far-
sangi mulatsághoz. Amire a koronát a
Csurgó Zenekar gyerekmûsora tette fel,
50 perces mûsorukkal „Három egész
napon át” bújhattuk nemcsak a népi

gyermekdalok, de a
megzenésített versek
vadonát, sõt, az énekes,
Siklósi Krisztián saját
szerzeményét is hall-
hattuk, amibõl kide-
rült, hogy az esõáztatta
csacsinak sem kell szo-
morkodnia, csatakos
fülét a napsütés úgyis
megszárítja. Azt vi-
szont a medve sem tud-
hatja, „meddig tart el
még ez a tél”. Brummo-
gását legjobban a legna-
gyobb hangszer, a
nagybõgõ adja vissza,
és a többi hangszert is
még idejében megismerhették a gyere-
kek: a dob kopog, mint a harkály, a gitár-
ha kedve tartja, dallamot játszik, de ugat-
hat is, mint a kutya, a hegedû játssza a
dallamot, vagy nyávog, mint a cica, de
egérként cincogni is tud, vagy éppen ci-
ripel, mint a tücsök. Vásárba menni min-

dig izgalmas, ha csak fél pénzzel is. Az
azon vásárolt állatseregletnél vidámabb
aligha akad, és annál a játékos mozgásnál
sem, ahogyan a gyerekek ezt, és az ösz-
szes többi dalt lelkesen elõadták Siklósi
Krisztián vezényletével. Aztán délidõ-
ben már „Fut, robog a kicsi kocsi…” so-
kak számára hazafelé, az ebédre várva
még rakétává is átalakultak. A mûvelõdé-
si ház munkatársai által mûködtetett bü-
fében a farsangi fánk már elfogyott, de
tea még maradt az utolsó pillanatban
megszomjazók számára is.

A legkisebbek a Baba-játszósarok-
ban szórakozhattak, volt, aki a kis szí-
nes labdák közé vackolta be magát,
más az óriás építõkockákból készített
magának lakást. A fiúkat a fa kisvasút
varázsolta el, de érdekes volt a forgó
tölcsér és a hintázó teknõ is. A Farsan-
gi Játszóházban a sokféle foglalatosság
közepette pedig gyermekké válhattak
a szülõk és a nagyszülõk is. Ilyen va-
rázslat legközelebb a Húsvéti Játszó-
házban történhet. Kovács Etelka

A Kereskedők Vállalkozók Tol-
na Megyei Szervezete 2012-
ben ingyenes szakirányú ke-
reskedő, boltvezető (OKJ: 33
341 01 0000 00 00) tanfolya-
mot indít.

Mire jogosít a végzettség? 
Valamennyi magyarországi ke-

reskedéshez biztosít szakképesítést
az üzlet profiljától függetlenül. Bol-
ti és bolt nélküli kereskedés indítá-
sához és a tevékenység folytatásá-
hoz a kereskedelmi törvény alapján
szükséges ez a szakképesítés, bele-
értve a kereskedelmi ügynököket
és a piaci árusokat is.

A képzés államilag elismert szak-
képesítõ bizonyítvánnyal zárul. Az 
Európai Unióban munkavállalás-

hoz EUROPASS bizonyítványt is ki-
állítunk külön kérésére. FEOR
megnevezés: 5111. Kereskedõ

Képzõ intézmény: Kereske-
dõk, Vállalkozók Tolna Megyei
Szervezete

Részvételi feltételek: Szakirányú
szakmai elõképzettség és egészség-
ügyi alkalmasság.

További részvételi feltétel: mun-
káltatói nyilatkozat. 

Tanfolyami tudnivalók: A képzés
2012 tavaszán kezdõdik. Helye:
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21.
KISOSZ.  Várható idõtartama: 2 hó-
nap. Jelentkezés és bõvebb felvilá-
gosítás: KISOSZ-székház, 7100 Szek-
szárd, Arany J. u. 17–21. Telefon és
fax: 74-414-227 vagy 74-312-847
www.kisosztolna.hu.

Boltvezetõ, kereskedõ
tanfolyam



A város és környéke fiatal tehet-
ségeit hivatott felkutatni és támo-
gatni a Szekszárd és Térsége Te-
hetségsegítő Tanács, amely febru-
ár 14-én alakult meg a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében. A
Tanács célja az ifjú tehetségeknek
többletlehetőségeket biztosítani,
ennek érdekében elősegíteni egy
helyi tehetségalap létrehozását,
szoros kapcsolatot kiépíteni a már
meglévő tehetségpontokkal és
műhelyekkel.

A Garay-gimnáziumban – amely 2009
óta Tehetségpontként mûködik – a
mostani összejövetelen megalakult egy
munkacsoport, amelynek elnökéül a
városi közgyûlés humán bizottságának
elnökét, Csillagné Szánthó Polixénát,
társelnököknek Majnai Gábort, a pol-
gármesteri hivatal mûvelõdési, közok-
tatási és sport osztályának vezetõjét va-
lamint Posta Zoltánt, a Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ igazgatóját, a

program titkárának pedig Heilmann
Józsefnét, a Garay-gimnázium igazga-
tóját választották meg. 

Kormos Dénes, a Nemzeti Tehetség
Program koordinátora felvázolta a ha-
zai tehetséggondozás új lehetõségeit,
egyben a 2011–2012. évre vonatkozó
akciótervet. „Fel kell tenni a kérdést,
mi az, amire magyarként büszkék lehe-
tünk? A válasz nyelvünkben, kultúránk-
ban, a magyarok tehetségében s krea-
tív gondolkodásában rejlik, amely kitö-
rési pontokat minél jobban ki kell ak-
názni” -  fogalmazott.

Amint elhangzott, a 2008-ban ala-
kult Nemzeti Tehetség Program segí-
tõi eddig 16 ezernél több pedagógust
és szülõt értek el, s húszezer fiatal van
benne követési rendszerükben. Erõ-
források szempontjából több áll ren-
delkezésre, mint gondolnánk – tudat-
ta az elõadó – hiszen a civil alapítvá-
nyoktól uniós pályázatokon át a kap-
csolódó magyar pályázatokon, intéz-
ményeken, önkormányzati társuláso-
kon, valamint gazdasági társaságokon,

segítõ magánszemélyeken keresztül
sokan támogatják a programot. Üdvös
lenne azonban több szülõi szervezet
bevonása, mert egyelõre igen csekély
mértékben képviseltetik magukat.

Gyimóthy Levente
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Városi krimi

Elfoglalni a 
rokkantak helyét?

Az ember nem egyszer és nem kétszer
lát olyan jelenetet, amikor a mozgásuk-
ban korlátozott emberek számára kije-
lölt parkolóhelyekre simán beállnak
igazoló kártyával nem rendelkezõk.
Egyszer – fülem hallatára – egy férfi rá-
szólt egy ilyen pofátlan asszonyra, aki
hisztérikusan üvöltve kérte ki magá-
nak a két normális mondatot. Közölte,
hogy bevásárol az üzletben, ami nem
tart tovább fél óránál. S nem gondolja
a „nagypofájú” férfi, hogy majd húsz
méterre cipeli a cuccát. A „rokkant is
várakozhat pár percet”, mondta, s
irány be az üzletbe.

Dr. Buda Bernadett õrnagy, a városi
rendõrkapitányság bûnmegelõzési és
kommunikációs referense arról tájé-
koztatott, hogy a közelmúltban, együtt
a közterület-felügyelõkkel a szóban for-
gó parkolóhelyeket és az ott álló gépko-
csikat vetették vizsgálat alá. Az akció so-
rán 36 személyautót ellenõriztek, s lám,
az eredmény jobb lett, mint amire szá-
mítottak. Két gépkocsivezetõnél nem
volt „rokkantkártya”. Ám az okmányiro-
dán bebizonyosodott, hogy gyakorlati-
lag jogszerûen parkoltak az adott he-
lyen, s tényleg „elfelejttették” a kártyát
betenni a szélvédõ mögé. Amennyiben
jogszerûtlenül parkoltak volna, a köz-
úti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése miatt indított szabálysértés
30 ezer forintos bírsággal járt volna.

Viszont rátaláltak egy olyan hölgyre,
aki kitette a kártyát. De a további ellen-
õrzéskor kiderült, hogy az a két éve
meghalt édesanyját illette. A nõ ellen
büntetõeljárás indult, ami akár letölten-
dõ szabadságvesztéssel is végzõdhet.

Az akciót ezután máskor is megis-
métlik! - hm - 

ÉRETTSÉGI 
Jelentkezés február 24-ig! 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása sze-
rint a 12/2012. (II. 14.) Korm. rende-
let módosította az érettségi vizsga vizs-
gaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
12. § (6) bekezdésének b) pontjában
meghatározott, az e tanévi május-júni-
usi vizsgaidõszakra vonatkozó jelent-
kezési határidõt. 

Az érettségi jelentkezés módosí-
tott határideje a 2012. évi május-júni-
usi vizsgaidõszakra történõ jelentke-
zés során 2012. február 24. További
információ az érettségi vizsgákról az
www.oh.gov.hu oldalon.

Térségi Tehetségkutató Tanács alakult a Garay-gimnáziumban



Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunkban, mellyel ab-
ban szeretnénk segíteni olvasóink-
nak, hogy mely ügyekben hova for-
dulhatnak, jelenlegi számunkban
a Jogi és Közigazgatási Igazgató-
ság keretén belül működő Ok-
mányiroda Osztályt mutatjuk be. 

Az osztály vezetõje: Steinerné dr.
Berenkei Zsuzsanna, éppen 10 éve dol-
gozik a Polgármesteri Hivatalban. Fér-
jezett, egy lánygyermek édesanyja. 

– Milyen ügyekben fordulhat a la-
kosság az okmányirodához? 

– Az okmányiroda elsõsorban az ál-
lampolgárok okmányainak kiadásával,
cseréjével, pótlásával és visszavonásá-
val kapcsolatos feladatokat látja el.
– Az ügyfélnek milyen formában
kell benyújtania a kérelmét? 

– Az okmányirodában informatikai
úton történik az ügyfél kérelmének fel-
vétele és továbbítása. Amennyiben
olyan okmány kiállításáról van szó,
amely fényképet is tartalmaz, (pl. sze-
mélyazonosító igazolvány) úgyneve-
zett foto-boxban „lefényképezzük” az
ügyfelet, és a kérelemmel együtt a fény-
képet is – elektronikus úton, azaz a szá-
mítógépes hálózat segítségével – továb-
bítjuk a KEKKH (Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatal) felé. Itt történik ugyanis
az okmányok többségének elõállítása. 
– Hol található az Okmányiroda,
és mit tartottak fontosnak a kiala-
kításánál?

– A Bezerédj utca 1. szám alatt talál-
ható. Kezdetektõl fogva célkitûzés volt,
hogy minden egy helyen legyen. Ez el-
sõsorban az ügyfelek könnyebb eliga-
zodását, kényelmesebb ügyintézését
szolgálja, másrészt hatékonyabb mun-
kaszervezést és együttmûködést tesz
lehetõvé. 
– Melyek az Okmányiroda hatás-
körébe tartozó fõ ügytípusok? 

– 1. személyi okmányokkal kapcso-
latos feladatok, 2. egyéni vállalkozói iga-
zolvány 3. jármûigazgatási ügyek. 
– Régen ezeket az ügyeket csak a la-
kóhelyünk szerint illetékes igazga-
tási hatóságnál intézhettük. 

– A legtöbb ügy az ország valameny-
nyi okmányirodájában intézhetõ pl: a
személyazonosító igazolvány, útlevél
stb., viszont vannak olyan eljárások,
melyeket csak az ügyfél lakóhelye sze-
rinti iroda folytathat le. 
– Milyen idõpontokban kereshetik
fel az ügyfelek az Okmányirodát?

– Ügyfélfogadása részben eltér a hi-
vatal általános ügyfélfogadási rendjé-
tõl: csütörtök kivételével minden nap
nyitva vagyunk: hétfõ: 10.00–12.00;
13.00–15.30; kedd: 8.00–12.00, szerda:
8.00–12.00; 13.00–15.30, péntek:
8.00–12.00.

– Milyen fontos változásokat ho-
zott az utóbbi idõszak az ügyfelek
és az ügyintézõk számára?

– Már nem éppen új változás, de na-
gyon fontos, hogy 2009. június 28-tól
az állampolgár már születésétõl kezdve
jogosult személyazonosító igazolvány-
ra, melyet korábban csak 14 éves kor-
tól kaptak. Az útlevél ügyintézésben az
okmány adattartalmát képezi az ujjle-
nyomat. A 2012. év aktualitása a soron
kívüli (7 napon belül), a sürgõsségi (3
napon belül) és az azonnali eljárásra
(24 órán belül) kiállított útlevél.  Ezek
az eljárások pótdíjkötelesek, az alapil-
letéken felül pótdíjat (19 000; 29 000,
39 000 Ft) kell befizetni. Az azonnali
útlevéligénylést csak a KEKKH-ban le-
het benyújtani, és az okmány – amint
a sürgõsségi is – csak ott vehetõ át. 
– A vezetõi engedélyek kiadásánál
pozitív változás történt…

– A lejárt érvényességû vezetõi en-
gedély a hatóság által kiállított adatlap-
pal együtt az új vezetõi engedély kiál-
lításáig, de legfeljebb a kérelem benyúj-
tásától számított 60 napig jogosít veze-
tésre Magyarország területén. (Koráb-
ban csak érvényes vezetõi engedéllyel
lehetett közlekedni!) 
– Az Okmányiroda ügyintézõinek
adatszolgáltatási kötelezettségei is
vannak. Nekem, mint ügyfélnek
van-e jogom tudni, hogy rólam ki-
nek, milyen célból és milyen adato-
kat ad ki az okmányiroda? 

- Az okmányiroda adatszolgáltatást
teljesít a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartóból, valamint a közúti közleke-
dési nyilvántartásból a társszervek, ha-
tóságok, magánszemélyek részére. En-
nek feltételrendszere szigorúan szabá-
lyozott, az adatvédelemre és a jogszerû-
ségre nagy hangsúlyt fektetünk. A tel-
jesített adatszolgáltatásról nyilvántar-
tást vezetünk. 

Bármely polgár jogosult megtudni,
hogy róla adtak-e ki és milyen célból
adatot. 

– Az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsola-
tos ügyintézés 2010. ja-
nuár 1-jei hatállyal gyö-
keresen megváltozott.

– Az egyéni vállalkozói te-
vékenység megkezdését je-
lenleg be kell jelenteni,
melynek nyilvántartását a
KEKKH vezeti. Az ezzel
kapcsolatos eljárások kizá-
rólag elektronikus úton, az
ügyfélkapun keresztül kez-
deményezhetõk. 2010.
január 1-jétõl az alapítást és
2012. január 1-jétõl a meg-
szüntetést lehet személye-
sen intézni. Amennyiben az
ûrlap kitöltése hiánytalan,
további feltételek a bejelen-
tõvel szemben a bejelentés
során nem támaszthatók.

Az egyéni vállalkozó tevékenységét
azt követõen kezdheti meg, ha részére
a bejelentésrõl szóló, azonosítókat is
tartalmazó igazolást megküldték. A te-
vékenység folytatása már nem köthe-
tõ egyéni vállalkozói igazolványhoz,
annak kiváltása – illeték megfizetése
mellett – csak lehetõség lesz. Az egyé-
ni vállalkozót 30 napon belül ellenõriz-
zük, hogy a mûködése jogszerû-e.  
– A gépjármû ügyintézésben mi-
lyen változások történtek?

– A legfontosabb a gépjármû tulaj-
donjogának átruházásakor a vagyon-
szerzési illeték kiszámításának módja.
Korábban a hajtómotor köbcentije,
most viszont a hajtómotor teljesítmé-
nye és a jármû életkora alapján számí-
tódik a vagyonszerzési illeték.

2012. január 1-jétõl a közúti közleke-
dési nyilvántartás adattartalmát képe-
zi a jármû kilométeróra állása és ezen
adat rögzítésének idõpontja. 
– Hivatalból mely esetekben von-
ják ki a jármûvet a forgalomból?

– Ennek legfontosabb esetei: gépjár-
mûadó fizetési kötelezettség, bejelen-
tési kötelezettség elmulasztása, mûsza-
ki érvényesség nélküli, valamint bal-
esetveszélyes jármûvel történõ és re-
gisztrációs matrica nélküli közlekedés.
A jármûvet a bírósági végrehajtás so-

rán a bírósági végrehajtó, illetve a köz-
igazgatási végrehajtás során az adóha-
tóság lefoglalhatja. A foglalás tényét és
az esetleges forgalomból való kivonást
irodánk jegyzi be a nyilvántartásba.  

2011-tõl újdonság, hogy a rendõrség
az általa kiszabott közúti közlekedési
bírság meg nem fizetése esetén köte-
les az okmányirodától kérni a szabály-
szegéshez használt gépjármû forga-
lomból történõ kivonását.
– Az Okmányirodának a fenti szer-
teágazó feladatai mellett vannak
még rendkívüli, mondhatnánk úgy
is, nem mindennapi feladatai….

– Ilyen rendkívüli feladat a választás,
ennek során a névjegyzék vezetése,
karbantartása, a „kopogtatócédulák”
kezelése. Mivel a választás az okmány-
irodai informatika segítségével bonyo-
lódik, a rögzítési munkák elvégzésé-
ben, a választás lebonyolításában is je-
lentõs szerepet vállaltak a kolléganõk.
– A fentiek szerint feladataik rend-
kívül sokrétûek, összetettek és az
állampolgárok napi életviteléhez,
munkavégzéséhez nélkülözhetetle-
nek. Mi az, ami megkönnyíti a
nagy leterheltséggel dolgozó ügyin-
tézõk munkáját? Egyáltalán mér-
hetõ-e az õ munkájuk?  

– A munka nehézsége és egyben
szépsége: az állandóan változó jogsza-
bályok magas szintû alkalmazása, az
emberekkel való folyamatos kontak-
tus, és az empátia. Folyamatos kihívás,
hogy a feladatok ellátása – betegség,
szabadság esetén is  –  zökkenõmentes
legyen, célunk, hogy ebbõl az állam-
polgárok a lehetõ legkevesebbet érzé-
keljenek. Munkánk ellátását és a hoz-

zánk fordulók ügyintézését könnyíti az
ügyfélhívó rendszer. Az irodánkban
mûködõ kihelyezett postahivatalban
már mindenfajta okmányirodai befize-
tés teljesíthetõ és illetékbélyeg is vásá-
rolható, valamennyi ügyintézésnél
bankkártyával is lehet fizetni, ami szin-
tén praktikus. Az elvégzett munka
mennyiségét szemlélteti, hogy a tavalyi
évben több mint 41 000 ügyet intéz-
tünk. Mindannyiunk számára az ügyfe-
lek elégedettsége a legfontosabb. 

Sas Erzsébet

2012. február 19.6
VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ

AZ OKMÁNYIRODA OSZTÁLY 

Steinerné Dr. Berenkei Zsuzsanna
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Az ügyfelek elégedettsége a legfontosabb
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A 2010-es év – csakúgy mint az agrári-
um legfõbb ágazataiban – a méhészet-
ben is mélypontnak számított, de a ta-
valyi már mindent egybevetve egy át-
lagos volt – derült ki a szekszárdi nagy
regionális tavaszváró tanácskozáson,
ahol elsõsorban a dél-dunántúli méhé-
szek jelentek meg. Ez a közepes ter-
més elsõsorban az akácnak volt kö-
szönhetõ, amire nem lehetett panasz
egész évben. Sok növény azonban,
mint például a hársfa, a repce, teljesen
kimaradt, a napraforgó megporzása
egy-két helyen elfogadhatóan sikerült,
de ez nem volt összességében jellemzõ,
nagyban meghatározó volt a talaj, illet-
ve a növényfajta.

A mostani év eléggé biztatóan in-
dult, köszönhetõen a január végéig tar-

tó enyhe télnek, de az elmúlt majd há-
rom hét újabb komoly aggodalmakat
okozott a méhésztársadalomban.

– Mi tagadás, nagyon nagy riadalom
a méhészek számára az idõjárás –
mondta Nagyernyei Attila, a Tolna Me-
gyei Méhész Egyesület elnöke. – A
hosszantartó felmelegedés bizony be-
csapta a méheket, tavaszt gondolván
elindultak a korán virágzó növényekre,
mint például a mandula. Ez a jelenség
megbolondította a méhanyát, elkez-
dett petézni. Bejött aztán a nagy hideg,
ami hetekig is eltart, nagy az esélye an-
nak, hogy a méhcsalád a túlélés okán le-
szakad a méhkoszorúról, s az lesz a vé-

ge, hogy elpusztul. Ez egy rémkép, de
komoly a realitása, hogy bekövetkezik.
Ebben az esetben óriási vesztességgel
indulna az év – vizionált a tanácskozás
fõszervezõje, aki még hozzátette: „Eb-
bõl a szempontból nem mindegy,
hogy milyen kereten telelnek a méh-
családok ebbõl. Akié hunoron, én úgy
gondolom, azokat nagyobb veszteség
érheti.”

Persze ne csak a negatív dolgokat
említsük, mert éppen tavaly emelke-
dett a méz ára, de az is igaz, hogy emel-
kedett a takarmány- és az üzemanyag-
ár is. Az is jó hír, hogy a világszerte jel-
lemzõ méhcsaládpusztulások, aminek

a konkrét oka a mai napig nem ismert,
Magyarországot, illetve a Kárpát-me-
dencét elkerülték. S a vírusok pusztítá-
sa is egyre kevesebb. Azért, mert az itt-
honi méhcsaládok – köszönhetõen a
gondosságnak és a szakmai hozzáér-
tésnek – Bross Péter, az Országos Ma-
gyar Méhész Egyesület elnöke szerint
jó kondicionális állapotban vannak,
amelyek a mínusz húsz fok tartós elvi-
selésére is alkalmassá teszi õket. Nem
is lenne gond, ha az a csalogatóan eny-
he december és a január ne tette vol-
na negatív hatását.

A szekszárdi tanácskozást a PTE
IGYK aulájában, az új szárnyban és a
parkolóban kialakított nagyszabású ki-
állítás és vásár kísérte a méhészeti esz-
közökbõl, illetve termékekbõl. B. Gy.

Tavaszváró méhészek

Szekszárdi tél annoSzörnyülködünk a hirtelen jött
hideg miatt, fagyoskodunk,
bosszankodunk, vagy éppen
örülünk a várost borító fehér
hópaplannak, de mindenképp
rácsodálkozunk az évek óta nem
látott hatalmas hóbuckákra.
Nyakig ül a város a hóban, s mi-
vel régen éltünk át ilyen kemény
telet, tán azt gondoljuk, ilyen
még nem is volt. Bakó Jenõ fotó-
riporter a ‘60-as években készült
felvételei azonban azt mutatják,
látott már Szekszárd hasonlót ré-
gen is. Csi

Beszakadt a kertmozi teteje a hatalmas hó alatt (1969) Teherautókkal szállították el a havat az utcákról

A téli szünetnek örülnek a
gyerekek a négyes iskola

havas udvarán (1967) 

Fehér lepel alatt az azóta lebontott régi üzletsor, a korzó Lóerõk találkozása a Béla téren (1964)
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Szekszárdi lány a zenei tehetségek között
A szekszárdi zeneiskola növendé-
ke, a 15 éves Orsós Alexandra az
a tehetséges zenész, aki Burai Bol-
dizsár mellett a Szekszárdról és
környékéről jelentkezett mintegy
40 fiatal zenész közül felvételt ny-
ert a tavaly júniusban megnyílt
Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont képzésére. Erről a táborról, a
közeli feladatokról és tervekről,
meg picit a zenélésről is beszél-
gettünk Alexandrával a zeneisko-
lában, kiváló hegedűtanárának,
Ágotha Zoltánnak a tantermében.

- Úgy tûnik, eléggé otthonosan ér-
zed magad a zeneiskolában. Ezért
beszélgetünk most itt?

- Egyszerûen itt van az az idõ, ami-
kor helyet tudok szorítani, mert
egyébként eléggé elfoglalt vagyok.
Sok idõt töltök a zeneiskolában. Ta-
valy bejártam hétfõn, kedden, csütör-
tökön és pénteken is. Most kedden el-
jövök négykor az iskolából, kettõtõl
felvételi elõkészítõm van, négytõl az
ifjúsági zenekarban játszom. Utána
hegedûórám van 5.15-6.15-ig. Azután
megyek haza tanulni. Emellett a ka-
marazenekarban is zenélek. Másfél
éve hétfõn és szerdán trombitára já-
rok Pecze Istvánhoz. Mindemellett az
iskolában fizika és matematika felvé-
teli elõkészítõre járok.
- A Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont képzése ennél lazább?

- Egyáltalán nem. Bár a táborban
minden nagyon jó volt, a közösség és
a tanárok is. Felsõõrsön egy nagyon
szép völgyben voltunk, egészen lenn
a mélyén. Térerõnk nem volt, telefon
nélkül voltunk a nyári hat-, aztán az
õszi a háromhetes kurzuson, de nem

is lett volna idõnk telefonálni. Pihe-
nés nem volt, fõleg õsszel. Fél 11-kor
mindenki már csak az ágyra vágyott.
Hétfõtõl szombatig tanítási napunk
volt, szombaton egy kicsit lazább. Na-
pi két órában tanulószoba volt. Azok-
nak, akik még iskolába járnak az osz-
tálytársaik átküldték a leckét, és azt
meg kellett tanulniuk. Mivel hegedûs
vagyok, sok hegedûórám volt. Az an-
imátor, akihez mondjuk nyolc diák
tartozott, adta oda az órarendünket,
amit este írtak meg, és lefekvés elõtt
tízkor kaptuk meg. Nem tudtuk elõ-
re, hogy másnap milyen óráink lesz-
nek, õk sem tudták, akkor este alakí-
tották ki, mert mindenki más-más
hangszeren játszik. Nagyon sokat kel-
lett gyakorolnunk önállóan, napi két-
három órát, és ha emellett még ma-
radt idõd, akkor még többet. Az ani-
mátorok ellenõrizték, hogy gyakoro-
lunk-e, és csak akkor írták alá a lapun-
kat. Mégis nagyon jó, élményteli volt,
mert a tábort direkt erre a célra alakí-
tották ki, jártunk színházba is, és több

helyen felléptünk. Olyan neves taná-
raink voltak, mint Oláh Kálmán, Sza-
kcsi Lakatos Béla, ifj. Balázs János. El-
jött hozzánk Kökény Attila, akivel
dzsemelhettünk, és Palya Bea is.

A trombitatanárom, Pecze István
ajánlotta nekem ezt a tábort. Február-
ban volt a felvételi a zeneiskolában,
amit Snétberger Ferenc és az õ felfede-
zõje tartott. Negyvenen biztos voltunk
Szekszárdról és a környékérõl.

Volt, aki feladta már nyáron. Az or-
szágból és a határon túli fiatal ma-
gyar zenészek közül 60-at választot-
tak ki a 350 jelentkezõbõl. 12 éves
volt a legfiatalabb, a legidõsebb 20-
21. A legtöbben 16 évesek vagy idõ-
sebbek voltak. Szlovákiából és Szerbi-
ából is érkeztek. 54 fiú és 6 lány vett
részt a táborban. Ott minden nap
gyakoroltunk.
- Most van valamilyen feladatod
Snétberger Központ képzésén?

- Február 9-ig egy saját szerzeményt
kellett leadni szabadon választott stílus-
ban. Én jazz stílusú darabot írtam. Ha
tetszik a tanároknak a darab, akkor
márciusban három hét alatt csak ezzel
foglalkozunk. Ez az utolsó része a kép-
zésnek. Fejlesztjük a darabunkat tanár
segítségével, hogy minden hang telje-

sen passzoljon. A három hét végén lesz
egy fellépésünk a Budapesten a Mûvé-
szetek Palotájában, ahol készül egy le-
mezfelvétel.

Jól megy az iskola is, kicsit nehéz
emellett. Most felvételire készülök.
- Zenei középiskolába?

Nem, nem zenei, ahhoz egy kicsit
tovább kellene képeznem magam he-
gedûbõl. Persze megvan az elhivatott-
ságom hozzá, de ha elvégzek egy erõs
gimnáziumot, azután is mehetek ze-
nei pályára. Tolnára a Sztárai Gimnázi-
umba szeretnék menni, esetleg Pak-
son az ESZI-be (Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium) informatiká-
ra, vagy itt az I. Béla Gimnáziumba, az
informatika, meg a humán szak érde-
kel. A zeneiskolát szeretném folytatni
a gimnázium alatt is. Most már 9. éve
járok zeneiskolába, az alapképzettsé-
gem megvan.
- Hogyan kezdõdött?

- A szüleim szerettek volna beíratni
zeneiskolába. Elõször furulyával kezd-
tem, egy év után jött hegedû. A hang-
szeremet, ami egy egyszerû régi ma-
gyar hangszer, édesapám vette, aki
egyébként nem zenész. A családom-
ban senki nem zenész. Én vagyok az el-
sõ. A zenélés mellett tetszik elég sok
szakma: fogorvos, orvos, de a hegedû
is. Nem hobbiként kezelem.
- Hogyan szoktál gyakorolni?

- Kottából hegedülök. Mindig
skálázással kezdem.

- Nem unalmas, monoton egy ki-
csit?

- Nem unalmas, mert az kell. Az a jó,
ha a skálázáson járatja be az ember a ke-
zét, mert különben a darabot elrontja.
- Nehéznek tûnik a hegedülés…

- Nehéz, de jó, én szeretem. Most vi-
szont még nem tudom, hogy mi lesz
belõle, zenei pálya, vagy más. Majd né-
gy év után talán könnyebben el tudom
dönteni. 

Kovács Etelka

Szeretettel várjuk a leendõ 
kisóvodásokat és szüleiket a következõ 

programjainkon: 

SZÜLÕK FÓRUMA.
„Szokások, szabályok, korlátok - kellenek?”
Február 20., 21., 22., hétfõ, kedd, szer-
da, 16.30. Mindhárom óvodánkban, a
következõ sorrendben: Szõlõhegy, Per-
czel, Kertváros. A Fórumot vezeti: Botos
Jánosné fejlesztõpedagógus. Mottó: „Ne-
veljünk együtt boldog gyermekeket!”

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Február 23-án, csütörtökön, 9.30-tól, 11
óráig. (Mindhárom óvodánkban, egy idõ-
ben.) A kicsik vidám farsangi hangulatban
kipróbálhatják mozgásfejlesztõ eszköze-
inket a tornateremben, illetve a csoport-

szobában és ismerkedhetnek az óvodai
környezettel. 

„ÓVODÁS LESZ A GYERMEKEM”
Március 5-én, hétfõn, 16.30-kor közös
gondolkodás a hároméves gyermekekrõl
és az óvodai beszoktatásról. (Várjuk kérdé-
seiket.) Helyszín: Peczel Mór utcai óvoda
tornaterme. A vitaindító elõadást tartja: Rad-
váné Jegyernik Zsuzsanna óvodavezetõ.

(Kérjük, hogy programjainkra szí-
veskedjenek váltócipõt hozni, vala-
mint azt, hogy az elõadásokra gyerme-
keik nélkül érkezzenek! Megértésüket
köszönjük.)

Orsós Alexandrának mindene a zene

Ovi-váró 2012



92012. február 19. ÉRDEKLI? BEMUTATJUK!

A megsokszorozódó szeretet
Dr. Antal Orsolya: „A fiúk terítenek, alkalmanként a nagyok vigyáznak a kicsikre”

Két héttel ezelőtt jeleztük, hogy
mostani számunkban a jogász dr.
Antal Orsolyával, az – egyelőre
még ötgyermekes , de hatodik kis-
babáját váró édesanyával ismer-
kedhetnek meg az olvasók. A
domboldali sorházban lakó nagy-
család fantasztikus ügyességgel,
ötletességgel és abszolút jó ízlés-
sel alakította ki a lakást. A nappa-
li szintje hatalmas tér, fönt pedig
négy szoba van – beleértve a te-
rasz feléből kialakítottat is. Most
szobacsere van kilátásban…

– Azt hallottam, hogy Orsolya min-
dig nagyon jól tanult, az egyete-
met summa cum laude végezte. S
utána? 

– Máris mondom, de röviden reagá-
lok elõzõ felvetésére. Mindig nagyon
szerettem tanulni, s boldoggá tesz,
hogy ugyanezt tapasztalom a fiúknál
is… Pécs, vagyis az egyetem után 1995-
ben visszajöttem, s a Szekszárdi Váro-
si Bíróságon helyezkedtem el, ami az-
óta is a munkahelyem. Természetesen
még akkoriban letettem a szakvizsgát.  

Megjegyzem, a visszajövetel alatt
Szekszárdot értettem, bár decsi va-
gyok, apukám most is ott él.
– Férje, dr. Sándor Attila szintén
idevalósi?

– Nem, õ eredetileg Somogy megyei,
szülei jelenleg Csurgón laknak, de ami-
kor a segítségükre van szükség, azon-
nal jönnek. Attilával több mint húsz
éve ismerkedtünk meg az egyetemen,
s augusztus közepén ünnepeljük há-
zasságkötésünk 16. évfordulóját. Õ
ügyvédként dolgozik itt Szekszárdon,
az irodája a város kellõs közepén van.
– A jeles évforduló elõtt két héttel
születik meg a hatodik kisbabájuk.

– Igen, július végére várjuk az érke-
zését.
– A fiúk is várakoznak?

– Igen és ismét kisfiút szeretnének.
Viszont Dani, a legidõsebb kislányt vár,
gondolom azért, hogy én is nagyon
örüljek… Igaz, férjemék és mi is csak
ketten vagyunk testvérek, tehát egyi-
künk sem nagycsaládban nõtt fel. Mi
annak idején három gyermeket tervez-
tünk. Én három kislányról álmodoz-
tam, ám jelenleg öt fiúnk van. (A poca-
komban növekedõ legifjabb Sándor-
baba nemét még nem tudjuk.) De így
tökéletes minden, ahogy van. S ezt ne
vegye senki szólamnak, közhelynek,
hanem a legõszintébb vallomásnak! 
– Következzenek a fiúk, akik kö-
zül Daniról tudom, hogy remekül
zongorázik, nagyobb rendezvé-
nyen már hallottam játszani. 

– Mielõtt belekezdek a sorolásba,
megjegyzem, hogy mindannyiuknak
két-két keresztnevet adtunk. Dániel
Máté 1997 januárjában született, õt
2001. október 21-én Sebestyén Ábel

követte, utána bõ két év múlva, 2003.
december 22-én született Zsigmond
Áron, 2006 szeptemberében érkezett
Benjámin Solt és a kis Samu, azaz Sámu-
el Mór 2010. december közepétõl gya-
rapítja a kis „csapatot”.   
– Most azon tûnõdöm, lehet-e öt
gyerekkel napirend szerint élni,
vagy az és annak betartása a gör-
dülékenység érdekében már-már
„kötelezõ”? 

– Is-is. A nap bizonyos szakaszaiban
tartani kell a menetrendet, máskor
nem annyira. Reggel a három iskolás
miatt idõben kelünk. Mindenki készü-
lõdik, ráadásul nagyon gyorsan és pre-
cízen. Sõt, nagyrészt az összerámolás is
belefér az idejükbe. Valamennyien na-
gyon önállóak, ami valószínû a nagy-
család következménye. Benjámin is el-
rendezi magát, amiért az óvodában is
sok dicséretet kapott, kap. Amikor el-
készültek, megisszák a kakaót, esznek
pár falatot és indulás. Édesapjuk na-
gyon sokat segít mindenben, például a
fiúk szállításában, mert Samu kivételé-
vel mindegyiküknek sok elfoglaltsága
van az iskolán és az óvodán kívül is. 
– A különórákra, edzésekre tér-
jünk majd vissza. Idõzzünk még a
napirendnél, pontosabban az étke-
zéseknél.

– Reggel nem ülünk mindannyian az
asztal köré, inkább csak esténként, de
hétvégeken mindenképpen együtt étke-
zünk. Szeretek fõzni és sütni, s igyekszem
ezt változatosan tenni. Mivel a menzán
nem válogathatnak, idehaza elsõsorban
olyan ételeket készítek, amit mindenki
szeret. Ilyen nálunk a pizza, az olaszos
ételek, a spagetti, a penne, akár húsos,
akár tonhalas szósszal és sajttal. Termé-
szetesen sok más is kerül az asztalra… 

– Mikor és ki vásárol?
– A férjem, vagy én. Elõfordul, hogy

este együtt intézzük a dolgot, ilyenkor
a nagyok – elsõsorban Dani – vigyáz a
már ágyban levõ kicsikre. Samut néha
napközben is rábízom egy-egy órára.
Olyankor játszik vele, megeteti… 
– Most Samu „óriási szövegén” ne-
vetett, vagy máson?

– Én sem értem még pontosan Sa-
mu gügyögését, de tény, hogy folyama-
tosan mondja a magáét. Azon moso-
lyogtam, hogy néha szabályosan ver-
seny folyik Samu etetéséért. S most
visszatérek a fiúk segítõkészségére: a
terítés is kizárólag az õ feladatuk, ami
ellen soha nem ágálnak. 
– Orsolya mindig ilyen csinos szok-
nyában, pulcsiban és szép haris-
nyában van itthon? 

– Nem akarok „elmackósodni”. Bár
egyszerûbb lenne belebújni egy tré-
ningruhába, de nem teszem, mert ilyen
öltözékben is mindent el tudok végez-
ni, s így érzem jól magamat, s ha vala-
hova mennem kell, máris indulhatok. 
– Jesszusom, most veszem észre,
hogy hófehér garnitúrán ülünk.
Meglehetõsen kényes. 

– Ez csak huzat, amibõl másik is van.
Jól moshatóak, s az már teljesen mind-
egy, hogy a mosógépeket és a szárítót
naponta egyszer, vagy kétszer indítom
el. A gépek folyamatosan dolgoznak. A
vasalást illetõen olykor vannak elmara-
dásaim, pedig nálam a vasalás a házi-
munkák sorában dobogós.
– Hiszem, ha látom. Azért mondom,
mert az öt gyerek mellett is tiszta-
ság, rend uralkodik mindenütt, mi-
ért pont a vasalással lenne gond? 

– Mert az bármikor pótolható. A
rendre pedig mindenki ügyel. Igyekez-

tünk úgy berendezni a lakást, hogy ezt
könnyen megoldhassuk. Említette a
berendezést. Saját ötleteinket valósítot-
tuk meg. Egyébként is érdekel a lakbe-
rendezés, most éppen egy ilyen távok-
tatásos tanfolyamon veszek részt – sa-
ját örömömre.
– Szakirodalom, szakfolyóira-
tok…?

– Nem, sajnos a nagyon elmélyült
munkajellegû feladatokra kevés idõm
jut, bár figyelemmel kísérem a változá-
sokat. Ha marad pici idõm, az a szépiro-
dalomé és a zongorázásé. A zenére, a ze-
nélésre, a zenei nevelésre nagy figyel-
met fordítunk, mert igen fontosnak ítél-
jük. Dani már hetedik éve tanul zongo-
rázni, büszkék vagyunk Kazinczy-díjára
is. Sebi és Zsigi szintén zeneiskolások.
Négyen – persze négy különbözõ cso-
portban – „bartinások”, hittanórára is
járnak, dzsúdóznak is. Nem egyszerû a
szervezés, de szerencsére az osztálytár-
sak szüleivel összefogunk, Kata barát-
nõm is gyakran „beugrik”, s csak ritkán
hívjuk segítségünket, Zsuzsa nénit, aki-
vel szintén jól kijönnek a fiúk. De való-
ban ez az idõszak nehéz, hiszen gyakran
heten nyolcfelé vagyunk.     
– Elmondja, ki melyik szobában la-
kik?

– Persze. Hálószobánk mellett há-
rom gyerekszoba van, az egyik Dani
birodalma. A három középsõ fiú egy
szobában lakik, bár korábban Benit
megpróbáltuk külön tenni, de ragasz-
kodtak egymáshoz. Ezért hamarosan
szobát cserélünk velük, mert a miénk
nagyobb alapterületû. Samu kiságya
jó ideig a mi hálónkban volt, de már
külön költöztettük, s azóta remekül
alszik.
– Hamarosan érkezik az új baba
és az új kiságy. Soha nem tartott
attól, hogy ennyi szeretet bele se fér
a szívébe?

– Nyilván, eleinte megfordul ilyesmi
az ember fejében. De megtapasztaltam,
hogy a szeretet észrevétlenül, erõltetés
nélkül, magától értetõdõen képes meg-
sokszorozódni. A szülést hozom példá-
nak. Nyilván fájdalommal jár, de ami-
kor ott a baba, akkor minden elmúlik,
csak a nagy, befogadó szeretet van.
– Mire vágyik Orsolya?

– Hogy kettesben a férjemmel el-
utazhassunk néhány napra, mindegy,
hova. Igaz, tavaly a házassági évfordu-
lónkat Sopronban töltöttük, de Samut
is vittük, mert akkor még szopizott.
Egyébként ahhoz ragaszkodunk, hogy
minden esztendõben elmenjen a csa-
lád nyaralni.
– Várom a javaslatát.

– Sebestyén Györgyire, az 1. számú
óvoda vezetõjére esett a választásom.
Faggassa õt az óvodai tehetséggondo-
zásról, a fejlesztõ pedagógusi tapaszta-
latairól.

V. Horváth Mária
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Deák István honvéd a II. világháborúban – 2. rész
(folytatás az elõzõ számból)

A hadak útját megjárt nagyapám na-
gyon sokat panaszkodott gyermekko-
romban a zord orosz télre. Panaszko-
dott a gyenge lõszerellátásra, mert ne-
ki – mint lõszeres katonának – a lõszer
vételezése, a lövészárkokba, a géppus-
kák mellé való kiszállítása volt a felada-
ta. Mindannyian sokat szenvedtek a
tetvektõl is. Mesélte, hogy a német ka-
tonának minden nap puha kenyér ju-
tott, amit vajjal és mézzel megkent. A
magyar baka örült, ha száraz kenyeret
kapott. 

1943. január 12-én a Vörös Hadse-
reg a befagyott folyón keresztül, a mí-
nusz 35 fokos hidegben, Urivnál áttör-
te a magyar állásokat. 

Január 14-én reggel a nagy erõkkel
megindult támadás következtében kri-
tikus helyzet a 48/I. és a 48/III. zászló-
alj állásainál alakult ki. „A rettenetes tü-
zérségi tûztõl demoralizált, harckocsi
támadással elõször szembesült tolnai
és szekszárdi honvédek a harckocsik
mögött közlekedõ, kézifegyverekkel
jól felszerelt ellenséges tömeget látván
egyre-másra kezdték feladni állásaikat,
s menekültek a védõkörlet hátsó kör-
zetei felé.”8

Karl von Klausewitz 1827-ben meg-
jelentetett könyvét a magyar hadveze-
tés jól ismerte. Ebben többek között az
olvasható, hogy „… a folyam és a folyó
nem olyan erõs akadály, amint azt az
abszolút védelmi rendszer idején hit-
ték. …Ha a védõ abba a hibába esik,
hogy mindent a folyóvédelemre ala-
poz, annak áttörése esetén soraiban
nagy zavar támad és katasztrófa éri.”9

A katasztrófa bekövetkezett. „A kb.
200 000 embert számláló második
hadseregbõl mintegy 60-70 000 em-
ber maradt meg. Az 50 000 munka-
szolgálatosból pedig mindössze 5000-
6000 fõ. A többi elesett, megfagyott,
vagy hadifogságba került. Megsemmi-
sült a tüzérség, a nehéz fegyverzet, az
arcvonal közelében felhalmozott élel-
miszertartalékok, és elpusztult renge-
teg vonatanyag is. Az anyagi veszteség
körülbelül 300 millió pengõ volt. A
közvélemény nagy megdöbbenéssel
vett tudomást a Don menti katasztró-
fáról és az óriási veszteségekrõl.”10

A hóviharokkal tarkított orosz tél-
ben két õcsényi katona ballagott egy-
más mellett. Deák István és nagyapám.
Agyonfagyva, éhesen, rongyaikba bu-
gyolálva,  a végsõkig elkeseredve, gya-
log támolyogtak hazafelé az orosz hi-
degben. Egyszer a hátuk mögül teher-
autó hangjára lettek figyelmesek. Egy
német katonai teherautó is visszafelé
vonult, a platóján egy tehénnel. (Az ál-
lat valószínûleg egy magas rangú né-

met tiszt tejjel való ellátását szolgálta.)
Megállították a gépjármûvet és meg-
kérdezték, hogy nem vinnék-e el õket
egy darabon. A gépkocsi fülkéjében
ülõ két német némi tanakodás után
megengedte, hogy a  csontsovány em-
berek a platón utazzanak. Körülbelül
kétszáz kilométeren keresztül hozták
õket visszafelé. Így sikerült a két em-
bernek megmenekülnie, életben ma-
radnia.

A fronton teljesen megkopaszodott
nagyapám második világháborús kál-
váriája 1943. február 18-án véget ért.
(Hazatérése után földmûvesként dol-
gozott tovább. 1960-ban termelõszö-
vetkezeti tag lett, és az asztalosmûhely
segédmunkásaként érte meg nyugdíja-
zását, felesége, lánya, võje és két fiú-
unokája társaságában.)

Deák István alakulata 1943 októbe-
rében Bajára tért vissza. Ebbõl az évbõl
egyetlen levelezõlapja március 15-i kel-
tezésû, melyben a tavasziasra fordult
idõrõl olvashatunk.

1943 novemberétõl – a katona-
könyvében található bejegyzés szerint
– Lengyelországban szolgált 1945 janu-
árjáig. Tábori levelezõlapjaiból nem ez
derült ki. 

1944. január 24-i levelében jókíván-
ságokat közölt, valamint Borsósékat
üdvözölte. Március 7-én arról tudósí-
totta az itthoniakat, hogy mindennap
hóviharok vannak. Május 8-án egy he-
lyen volt Dömötör Jánossal. Május 11-
én találkozott Jóskával. /Hogy melyik-
kel, nem sikerült kideríteni./ Június 8-
án a küldött cigarettát megkapta. „Kell
a jó magyar cigaretta mert itt csak né-
met trafik van.” Molnár sógoráékat üd-
vözölte. Július 24-én közölte, hogy nem
lesz itthon az aratáson. Augusztus 24-
én következõket írta:

„Tisztelettel értesítem magukat, hogy
szerencsésen megérkeztünk Drá-
vavásárhelyre, nem Csáktornyán va-
gyunk, ez a község 2-3 kilométerre van
Csáktornyától. Hála Istennek egészséges
vagyok, melyhez hasonló egészséget kí-

vánok maguknak is. Egyenlõre semmi
különös újságot nem tudok. Számtalan-
szor csókolom mindannyiukat. A túlolda-
li címre írjanak. Pisti” A túloldali cím:
Drávavásárhely, 18/III. zlj. távb. szak.
(18/III. zászlóalj, távbeszélõ szakasz)

Az utolsó levél 1944. október 28-án
kelt. „…most egy kicsit közelebb jöttem
az otthonomhoz, jelenleg a híres köl-
tõnknek Petõfinek a szülõ falujában
vagyunk, nem is igen távol, csak saj-
nos nem láthatjuk egymást. Kedves né-
ném, még én is most kaptam meg az
okt. 8-án írt levelét, melybe írja, hogy a
Paprika Jancsi is megsebesült és én is
találkoztam a Bodó Pistával, a Somorjai
Lacival és a Lajtos Gyurival, és még az
utazásunk alatt a Nagy Pistival is össze-
találkoztam. Kedves néném, újságot
semmit nem írhatok. Kérem magát ír-
jon, hogy vannak és mi a helyzet oda-
haza. Ezzel soraimat zárom. Isten velük
és én velem. Sokszor csókolom az
egész családot. Öccse Pista”

Az utolsó két levél idején már lazább
volt a tábori levelezõlapok ellenõrzé-
se, mert mindkét híradás után tudhat-
ta a család, hogy merre járt a katona és
alakulata.

Deák István leszerelése után földmû-
veléssel foglalkozott, majd 1956-tól a
Szekszárdi Állami Erdõgazdaságnál
munkavezetõként állt alkalmazásban.
Mivel rendkívül precíz ember volt, õ
mérte ki a fatelepítések helyét, kijelöl-
te a csemetesorok vonalát, amit a gya-
logmunkások beültettek. Minden
egyes elszállítandó farönköt számmal
látott el, rajtuk a köbmétert is feltüntet-
te. Õ irányította a fa vagonokba, uszá-
lyokba történõ rakodását. Errõl a mun-
kahelyrõl vonult nyugdíjba. Túlélte fi-
át, aki fûtésszerelõ végzettséggel ren-
delkezett. Deák István nevét örökölte
az egyetlen unoka is, aki a helyi általá-
nos iskola tantestületének megbecsült
tagja, testnevelõ tanára. 

Elmondta, hogy egyszer hetvenöt
éves nagyapjával versenyeztek: ki tud
távolabb ugrani. Az öreg Deák majd-
nem akkorát ugrott, mint unokája.
Nyolcvanadik születésnapjához köze-
ledve azt mondta: „A nagy Magyaror-
szágért nyolcvan évesen is szívesen be-
vonulnék katonának!”11 Deák István
1993-ban hunyt el.

Hetvennégy õcsényi katona soha
nem tért haza a második világháború-
ból. A nevüket – az elsõ világháború ál-
dozataival együtt – a község központ-
jában álló Árpád-szobor talapzata õrzi.

Köszönet Veress Ilona tanárnõnek,
az õcsényi ÁMK nyugdíjas könyvtáro-
sának és Tóth L. Kristóf református lel-
késznek szíves segítségéért.

Andics János

Források: 8. Szabó Péter - Szilágyi Mihály: Tolnai honvédek a Donnál (Babits Kiadó Szekszárd, 2001.) 204-205. oldal.
9. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért. (Magvetõ Kiadó Budapest, 1972.) 55. oldal. 
10. Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendõk (Gondolat Kiadó Budapest, 1986.) 150. oldal
11. Deák István (1961-) szóbeli közlése.

Deák István felesége és kisfia társaságában az 1940-es évek elején



Mert most tükör által homályosan lá-
tunk, akkor pedig színrõl színre; most
töredékes az ismeretem, akkor pedig
úgy fogok ismerni, ahogyan engem is
megismert az Isten. Most azért meg-
marad a hit, a remény, a szeretet, e há-
rom; ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet (1Kor 13, 12-)

Azt mondják, hogy Korinthusban
gyártották az antik világ legjobb mi-
nõségû tükrét, melyeket csiszolt
bronz felületbõl állítottak elõ. Pál
apostol idején azonban ezek a leg-
jobb minõségû tükrök is kissé homá-
lyos és néhány részletében torzult
képett adtak a beletekintõ ember szá-
mára. Így vagyunk mi is ebben a vi-
lágban: töredékes és homályos még a
legkiválóbbnak tudott ismeretünk is
önmagunkról, s a világról. Istenün-
ket is ismerjük, de nem láttuk még

szemtõl szembe, a hitünket olykor
torzulás, homály gyötri. 

De Õ ismer bennünket – és ez mos
elég nekünk. Egyszer majd egy sze-
líd, de erõs kéz elveszi a tükröt sze-
münk elõl, és az Õ országának fényé-

ben színrõl színre láthatjuk Õt. Ott
majd tökéletesen megértjük önma-
gunkat, egymást, s a nagy titokat is.
Ott már nem gyötör minket félreér-
tés, és az ismeretlen miatti félelem.
Addig pedig – míg ez be nem követ-
kezik – megmarad a hit, a remény a
szeretet. S az egyetlen arc, melyet még
ha homályosan látunk is betölti szí-
vünket örömmel: Krisztus.

Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész

112012. február 19.

MOZAIK

E heti rejtvényünk megfejtését február 26-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 5-i rejtvény helyes megfejtése: Buzánszky Jenõ, Újdombóvár.
A helyes választ beküldõk közül a szerzõ felajánlásaként Dudás Andrea: Bocsáss meg! címû könyvét nyerte Taller Adri-
enn, Szekszárd, Zöldkert u. 14. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Szentföldi
élménybeszámoló

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör rendezésében Tám László,
Európa- hírû fotómûvész tart elõadást
Krisztus nyomában – Szentföldi él-
ménybeszámoló címmel 2012. február
19-én, vasárnap 15 órakor a Szent Ist-
ván Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).
Vendégei: Réthy Júlia Szentföld-szakér-
tõ /MSE Tours/ és Eckert Józsefné ide-
genvezetõ /Fény Kft./, idegenforgalmi
ágazat/. Az elõadásra mindenkit szere-
tettel várunk!

Jó hír a homályosan látóknak

Evangélium

Nyugdíjasok figyelmébe
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Alapszervezete
február 20-án, hétfõn reggel 6 órától
füstöltáru-, száraztészta-, étolaj-, ételíze-
sítõ- és õröltpaprika-árusítást tart a
készlet erejéig a Hunyadi u. 4. szám
alatt. Várnak minden nyugdíjas és nagy-
családos vásárlót. Az árusítás alatt az el-
maradt tagdíjakat is lehet rendezni.

Farsangbúcsúztató
Február 21-én, húshagyó kedden este
7 órától éjfélig, farsangbúcsúztató
táncház lesz a  Belvárosi plébánia (Bé-
la király tér 9.) közösségi házában,
amelyre szeretettel várunk minden ér-
deklõdõt. Közremûködik a CSURGÓ
ZENEKAR.

1% az emberiség
ereje!

Kérjük, hogy adóbevallásakor is gon-
doljon a hazai rászorulókra, és szemé-
lyi jövedelemadójának 1%-ával legyen
részese humanitárius tevékenysé-
günknek. Adószámunk: 19230315-2-
17. Köszönjük: Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete

SZEKSZÁRDON, a Mátyás király utcá-
ban felújított, összkomfortos családi
ház eladó vagy kiadó. Irányár: 15 millió
forint. Telefon: 06-30/650-3021.

Köszönet 
az 1 százalékért

A Kinyújtott Kéz Alapítvány (adószám:
18854471-1-17) köszönetet mond
mindazoknak, akik 2010. évi adójuk 1%-
ával támogatták az alapítvány mûködé-
sét. A kapott támogatást alapszabályunk-
ban vállalt közhasznú tevékenységeink
ellátására fordítottuk: gyógyszerek, élel-
miszercsomagok, rendezvények, tan-
eszközök, fejlesztõ  játékok vásárlása.
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Óvodahívogató
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodahívogató programokat szervez.
Szeretettel várjuk az óvodaválasztás elõtt álló szülõket és gyermekeiket!

A PROGRAMOK IDÕPONTJAI ÉPÜLETENKÉNT:

• Kölcsey épület: március 7. (szerda) délelõtt 10–11 óráig.
• Wosinsky épület: március 14. (szerda) délelõtt 10–11 óráig.

• Bajcsy épület: március 21. (szerda) délelõtt 10–11 óráig.



Tett azért – nem is keveset – az Atomerõ-
mû KSC Szekszárd, hogy visszacsalogas-
sa a lelátóra azokat a szurkolókat, akik a
kezdeti nehézségek okán (rutintalanság,
edzõváltás, erõnlétbeli hiányosságok)
beskatulyázták a csapatot. Mondván: ez
a merészen fiatalos vérátömlesztés – fej-
lõdõképes tehetségek ide vagy oda – leg-
följebb két csapat (a BEAC és a BSE)
megelõzésére lehet elég. Nos eme szkep-
szis hathatós cáfolata történt a Vasas el-
leni – az utolsó másodpercben szerzett
kosárral történõ – továbbjutás a Magyar
Kupában (nyolc között a Szekszárd), s
kellemetlen stílusú, kiváló futó- és láb-
munkát, és mieinknél nagy átlagban
jobb dobószázalékot produkáló Baja két
héttel ezelõtti, színvonalas, kiélezett
meccs utáni itthoni legyõzésével. 

Az a csapat, amely tud és mer játsza-
ni, amit az együttes ambiciózus edzõ-
je ígért, az ide, Szekszárdra összegyûj-
tött tehetségekbõl kezd összeállni, illet-
ve összeérni. Jó volt látni több olyan
dolgot, ami a késõbbiek során a Bajánál
erõsebb, jobb szerkezetû csapatok el-
len is esélyessé teheti a szekszárdi
együttest.

Például azt ,
..., hogy a fiatal, mindössze 31 éves

tréner, Magyar Gergely és a fiatal já-
tékosok között a lelátóról is jól érez-
hetõen tökéletes az összhang, meny-

nyire épít a játékosok jó részét nála
jobban ismerõ segítõjére, Szabó No-
émire. Az edzõ úgy összességében re-
mekül cserél, rotálja a csapatot, min-
den fõbb poszton, úgy tûnik, már
most megvan, a megközelítõleg azo-
nos képességû játékos. A tréner ala-
posan belenyúlt a meccsbe legutóbb,
amikor a Baja nehezen semlegesíthe-
tõ dobógépét, az elsõ félidõben már
majd húszpontos Szcsekicset – Bak-

sa Bettina kiváló atlétikus
képességeire, elsõsorban
mozdulatgyorsaságára
építve, szigorú követõ em-
berfogással – kivette a já-
tékból

..., hogy Bálint Réka vég-
re elkapta a fonalat, s olyan-
kor is képes kosarat szerez-
ni, amely szituációban más-
tól nem nagyon várható. 

..., hogy Tamis Dorottya, a
csapat szintén saját nevelé-
sû irányítója, mintegy más-
fél év sérülés, illetve mûtét
utáni felépülés után vitatha-
tatlan tehetségét, ehhez a já-
tékhoz való eszét, és remek
kezét – sikeres középtávoli,
illetve távoli dobásokkal új-
ra megmutatta. 

…, hogy a harmadik, NB
I A csoportra alkalmas szekszárdi neve-
lés, Hajdú Zsanett, akinek szintén nem
elhanyagolható sérülés gátolta a fejlõ-
dését a közelebbi múltban, bizony hoz-
zá tud tenni a csapat teljesítményéhez,
amikor pályán van

..., hogy a csapatnak van egy olyan
magas embere, Zele Dorina, aki képte-
len rosszul játszani, mindig hozza ma-
gát, akár védekezésben, akár támadás-
ban a megbízhatóság szobra.

S ha számolunk még azzal, hogy a
center poszton egy újra formába len-
dült Cvetanovics, vagy az új, a napok-
ban igazolt, most bemutatkozó szerb
kosaras, Sonja Marics is tud adni új im-
pulzusokat, akkor....

A mindenkori 4-6. helyek egyikén
állók ellen is – különösen otthon – va-
lós gyõzelmi reményeket táplálva lép-
het majd pályára a Szekszárd. De óva
intünk, még senkivel ne szaladjon el
az a bizonyos ló!... A 4. helyen álló Za-
laegerszeg elleni, tisztes helytállással
illethetõ vereség (92–81) is rámuta-
tott a csapat azon korlátaira, ami
gyengébb csapatok ellen is eredmé-
nyességet gátló tud lenni. Most még
ott tartunk, hogy egy nagyon kellõ
diósgyõri siker, az elsõ komolyabb ér-
tékmérõ idegenbeli gyõzelem meg-
szerzése (mérkõzéseken belüli inga-
dozó teljesítmények, védekezésbeli
egyéni hibák, ziccerek kihagyása, a
középtávolról nagyon ingadozó do-
bószázalék még azért visszaköszönõ,
hátráltató tényezõ) ennek a csapat-
nak még nem kis feladat.

A nyolc közé jutásért perdöntõ je-
lentõséggel bíró e hétvégi miskolci üt-
közet a DKSK-Misi ellen egyfajta emelt
szintû „érettségi teszttel” ér fel a csapat
számára. 

B. Gy.
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Túl vannak az õszi krízisen nõi kosarasaink
Szép csendesen épülget a csapat

Február a tavaszi vetőmagok és növény-

védő szerek beszerzésének ideje. Nem árt

azonban vigyázni: minden szakmai szerve-

zet, de még az Europol is a hamisítványok

veszélyére hívja fel a figyelmet. Európá-

ban csak az illegális, sokszor veszélyes

anyagokat is tartalmazó permetszerek ér-

téke elérheti a több milliárd eurót! – olvas-

ható a Magyar Agrárkamara Növényter-

mesztési Osztályának közleményében.

Az Europol figyelmeztet: Európában az idén
az eddiginél is több hamisított és egyben élet-
veszélyes növényvédõ szer kerülhet forga-
lomba. Az illegális elõállítás döntõen Indiá-
ban és Kínában történik, míg a szervezett bû-
nözés kezében van a szerek terítése és érté-
kesítése. Az európai rendõrség szerint az eu-
rópai növényvédõ szerek piacának 5-15 szá-
zalékát ellenõrizheti a maffia, de akad ország,
ahol akár a 25 százalékot is elérheti a hamisí-
tott, vagy illegálisan forgalmazott mérgek ará-
nya. Az életünk a tét! Ugyanis e szerek több-
sége rég betiltott hatóanyagokat, oldószere-
ket tartalmaz, ráadásul olyan mennyiségben,
mely a felhasználónak, de a fogyasztónak is
életveszélyt jelenthet.

Erre példákat a közelmúltban megtartott
AGROmashExpo elnevezésû budapesti kiállí-
táson a Gabonatermesztõk Országos Szövet-
sége (GOSZ) szervezte tanácskozáson mutat-
tak be. Egy nemzetközi cég egy termékére
európai szintû vizsgálatot végzett. Kiderült: a
termékek 6%-ában nem volt benne az
abamektin hatóanyag, 3%-ában magas, +60%,

illetve alacsony, -80% hatóanyagot találtak, a
minták harmadában 10% feletti vagy alatti volt
a hatóanyag tartalmára vonatkozó eltérés.
Mindezek a fogyasztókra is kockázatot jelent-
hetnek: a túl magas hatóanyag-tartalom miatt
a növénybõl nem tud kiürülni a szer, így a
szermaradvány akár életveszélyt is jelenthet.
A túl alacsonynál viszont a gazdálkodót éri te-
temes veszteség.  Tipikus jel a hamisításra a fel-
használt oldószerek milyensége: ez a vizsgálat
során 90%-ban mutatott eltérést. A hamisítvá-
nyokat elõállítók a legtöbb esetben itt követik
el a természet és az ember elleni legdurvább
támadást, általában toxikus, Európában betil-
tott oldószerek alkalmazásával. A fenti vizsgá-
latban a termékek negyedénél fordult ez elõ.

MIRE KELL FIGYELNI?

Csak ismert forgalmazótól, boltostól vásá-
roljunk, a piacon, alkalmi árustól soha! Néz-
zük meg jól a dobozt, palackot, s ha feltûnõ-
en gyenge minõségû a csomagolóanyag, ne
vegyük meg azt! Ha valaki gyanúsan olcsón
árul növényvédõ szert, ne engedjünk a csá-
bításnak!

NEM LEHETNEK NYUGODTAK A TERME-

LÕK A VETÕMAG VÁSÁRLÁSAKOR SEM! 

A Vetõmag Szövetség és Terméktanács, az
MgSzH, a GOSZ már évek óta folytat kam-
pányt arról, miként kerülhetõ el a milliárdos-
ra becsült hamis vetõmagüzlet. A mostani

árakkal számolva akár százezer forintot is le-
het veszíteni egy hektáron, amennyiben a
gazda tudatosan, vagy a hamisított vetõmag-
vak neppereinek áldozataként nem ellenõr-
zött vetõmagot használ, s így jócskán elmarad
termésének minõsége és mennyisége a vár-
hatótól. 

Itthon évek óta jó üzlet a kukorica és nap-
raforgó vetõmag hamisításával és azok forgal-
mazásával foglalkozni. A csalók és nepperek azt
próbálják kihasználni, hogy a kevés tõkével
rendelkezõ gazdálkodók próbálnak ott spórol-
ni, ahol tudnak. Ezért kínálják a hamis vetõma-
got féláron piacokon, teherautókról, csomag-
tartókból.  A termelõk ilyen magot ne vegye-
nek! – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

Mi a veszélye az utánvetett, vagy hamisított
vetõmaghasználatnak? A terméskiesés,
ugyanis a mai árakkal számolva a hamisít-
ványt használók akár 100 ezer forintot is buk-
hatnak hektáronként. A fémzárolt, ellenõr-
zött szaporítóanyaggal szemben a hamisítvá-
nyok akár 40-60, sõt 100 százalékos termés-
csökkenést is okozhatnak. Utóbbi eset is elõ-
fordulhat, amennyiben a vetõmag egyszerû-
en nem kel ki! 

A hamisított vetõmagot az ellenõrzött
vetõmag piaci áránál olcsóbban ajánlják, eset-
leg akciós, vagy megmaradt tételként tüntetik
fel. A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesz-

tésig hasonlíthatnak az eredetihez, de a hamis
címke könnyen téphetõ és a fémzárszám
és/vagy a címkesorszám is hibás, nem a
címkén szereplõ hibridet és vetõmagtételt
azonosítja.

A Magyar Agrárkamara azt tanácsolja,
hogy jól tapogassák, nézzék meg a címkéket!
Azok ugyanis téphetetlen anyagból készül-
nek, egyedi nyilvántartásúak, sorszámozot-
tak, – az öntapadó típusok kivételével – víz-
jellel ellátottak, kitöltésük számítógéppel
történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási
egységnek külön azonosító száma van. 
Ismert, megbízható kereskedõtõl kell vetõ-
magot venni, illetve a fémzárszámot és a
címkesorszámot ellenõrizni. Továbbá szám-
lát kérni a vetõmagról, hiszen csak annak
segítségével lehet a késõbbi vitás esetekben
bizonyítani a vetõmag származását! További
hasznos információk: a GOSz honlapján:
http://www.gabonatermesztok.hu/hu/node
/176. Forrás: MA

Az életünk a tét
Több lehet a hamis növényvédõ szer és vetõmag a magyar piacon!

Bálint Réka a bajai kosár alatt
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FEBRUÁR 20. HÉTFÕ 19.00 ÓRA

A SZEKSZÁRD BIG BAND HANGVERSENYE.
Helyszín: Garay János Gimnázium
Díszterem. Jegyek 1200 Ft-os áron a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház pénztá-
ránál, a Zeneiskolában és a helyszínen
kaphatók. Közremûködik: Csepregi
Péter - ének, Csizmadia Dávid - trom-
bita, Gebhardt Csaba - ének, Gráf
Ádám trombita, Pecze Zsófia - ének
Mûvészeti vezetõ: Pecze István

FEBRUÁR 21. KEDD 17.00 ÓRA

TÛ, CÉRNA, OLLÓ: VARRJUNK NE-
SZESSZERT! A Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza a Szek-
szárdkörnyéki Foltvarró Egyesület új
kézmûves sorozata! Belépõdíj: 1000
Ft/fõ. Varródoboz szükséges! (tû,
cérna, olló, gyûszû). Helyszín: Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza. Sok szeretettel várjuk a ked-
ves érdeklõdõket, varrni tudó lányokat

és asszonyokat. Elõzetes bejelentke-
zést kérünk, belépõ a helyszínen vált-
ható! Tel.:74/529-610 - Csabai Zsu-
zsanna

FEBRUÁR 23. CSÜTÖRTÖK 10.00 ÓRA 

KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA. 0-3
éves korig. Cirógatós – lógázós –
höcögtetõs – dögönyözõs – mondó-
kás – éneklõs móka furulyaszóval. Min-
den csütörtökön a Babitsban.

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

Az „Év Tûzoltója”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a 20/2005. (X. 3.) szekszárdi ör.
számú rendeletével „Év Tûzoltója” ki-
tüntetõ címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntetõ cím az
adományozást megelõzõ évre vonat-
kozik. Annak a személynek adomá-
nyozható, aki

a) hivatásos vagy közalkalmazotti ál-
lományban, a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tûz-
oltóságánál teljesít szolgálatot; 

b) az adományozás évét megelõzõ
évben a tûzmegelõzés, a tûzoltás, a mû-
szaki mentés és a katasztrófaelhárítás
területén olyan kimagasló tevékenysé-
get folytatott, amellyel hozzájárult a vá-
ros és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósá-
ga mûködési területének közbiztonsá-
ga javításához, a tûzesetek számának
csökkentéséhez.

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

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Hivatásos Tûzoltóságá-
nak parancsnoka; 

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

mi szervezet, alapítvány. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: a) a

javaslattevõ nevét, b) a cím adományo-
zására javasolt személy nevét, életút-
ját, munkásságát, a cím adományozá-
sát megalapozó tényeket.

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó javaslatokat írásban a pol-
gármesterhez kell benyújtani (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.). 

A javaslatok beérkezésének határ-
ideje 2012. március 1. A javaslatok ér-
tékelését a közgyûlés által e célból fel-
kért elõkészítõ csoport végzi.

Álláshirdetés
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.) pályázatot hirdet

2 fõ mûvelõdésszervezõ
álláshely betöltésére . 

FELTÉTELEK:
• Kommunikáció-mûvelõdésszervezõ diploma
• Magas szintû számítógép felhasználói ismeretek
• Közmûvelõdésben szerzett szakmai tapasztalat
• Középfokú angol nyelvvizsga

Fizetés közalkalmazotti bértábla
szerint. Jelentkezni lehet e-mailben,
fényképes szakmai önéletrajz bekül-
désével. 

A végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolatát csatolni kell!

Beküldési cím: Matókné Kapási Jú-
lia igazgató, Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza, e-mail: ma-
tokne.jula@babitsmuvhaz.hu

A pályázat benyújtásának határide-
je 2012. február 25. Az állás elfoglalásá-
nak ideje: 2012. március 1.

A Magyarországi Német
Színház heti mûsora

FEBRUÁR 20. 19.00 Brecht: Kispolgá-
ri nász, nyilvános fõpróba, ingyenes 
FEBRUÁR 21. 19.00 Brecht: Kispolgá-
ri nász, PREMIER
FEBRUÁR 22. 18.00 Brecht: Kispolgá-
ri nász
FEBRUÁR 23. 17.00 Brecht: Kispolgá-
ri nász

Bertolt Brecht: Kispolgári nász
Vörös lámpaernyõ alatt ül a násznép

és étkezik. A menyasszony láthatóan ál-
dott állapotban, hiszen öt hónapig kel-
lett várni az esküvõre, hogy a võlegény
saját kezûleg készített bútorai elkészül-
jenek, és azokat az ünnepségen a nász-
népnek megmutathassák. Végül azon-
ban az elfogyasztott alkohol hatására a
lakodalom gúnyos színdarabbá válto-
zik: nemcsak a bútorok mennek tönk-
re, hanem a házaspár jó hírén is folt
esik. 

Elõadásainkhoz magyar nyelvû
szinkronfordítást biztosítunk.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 21-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 21. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Február 13. ( hétfõ) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 28. (kedd) 16–17 óráig
PTE Illyés Gyula Kar gyakorlóiskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium (Kadarka u. 25–27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNAképviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ asszony februárban 
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap harmadik 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 csütörtökén
16.30–18.00 óráig. Bejelentkezés: 74/510-
663 telefonon. Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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Az „Év Rendõre”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se a 20/2005. (X. 3.) Kgy. sz. rendeletével
„Év Rendõre” kitüntetõ címet alapított. 

A rendelet szerint: A kitüntetõ cím
az adományozást megelõzõ évre vo-
natkozik. Az „Év Rendõre” cím annak
a személynek adományozható, aki 

a) a rendõrség állományának tagja –
hivatásosként vagy közalkalmazottként
–, ezen belül a Szekszárd Városi Rendõr-
kapitányságon teljesít szolgálatot és 

b) munkáját lelkiismeretesen, tartó-
san magas színvonalon végzi.

A kitüntetésben az adott évben a bûn-
ügyi és a közbiztonsági szakterületen
dolgozó egy-egy személy részesíthetõ.

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

a) Szekszárd Város Rendõrkapitánya.
b) A közgyûlés bizottságai, illetõleg a
képviselõk. c) Bármely társadalmi
szervezet, alapítvány, magánszemély.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a) a
javaslattevõ nevét. b) a cím adományo-
zására javasolt személy nevét, életútját,
munkásságát, a cím adományozását
megalapozó tényeket.

A javaslatokat írásban a jegyzõhöz
kell benyújtani (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.). Beérkezési határidõ:
2012. március 1.

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

A bükki füvesember
Szekszárdon

A Tolna Megyei Felnõtt Dia-
betesesek egyesületének
2012. február 28-i összejöve-
telének vendége Szabó Gyu-
ri bácsi, a bükki füvészmes-

ter, aki a cukorbetegek
gyógynövényeirõl beszél. Az
elõadás a Kórház Lila épüle-
tében lesz 13 órai kezdettel.
Minden érdeklõdõt várnak.



16 2012. február 19.HIRDETÉS


	20120220101311.pdf
	20120220101317.pdf
	20120220101322.pdf
	20120220101332.pdf
	20120220101342.pdf
	20120220101351.pdf
	20120220101352.pdf
	20120220101358.pdf
	20120220101404.pdf
	20120220101408.pdf
	20120220101414.pdf
	20120220101424.pdf
	20120220101436.pdf
	20120220101437.pdf
	20120220101447.pdf
	20120220101500.pdf

