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LAKOSSÁGI FÓRUM
AZ ÁPRILIS 1-JÉTÕL INDULÓ

ÚJ HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RENDRÕL
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011. április 1-jétõl új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését tervezi.
Az új rendszer részleteirõl 

február 16-án (szerda) 17 órakor,
a Garay János Gimnázium dísztermében (bejárat a Csokonai utca felõl)

lakossági tájékoztatót tart Artim Andrásné, az Alisca Terra Kft. ügyvezetõ igazgatója
és Horváth István, Szekszárd MJV polgármestere.

Jöjjön el, ismerje meg, és mondjon véleményt
az új hulladékszállítási rendszerrõl!

Hulladék- 
kommandó

A tiltások ellenére újra meg újra ha-
talmas szemétkupacok tûnnek fel a
város egyes közterületein, különö-
sen az elkerülõ út mentén és a Barát
János utca végén. Az önkormányzat
évek óta több millió forintot költ az
illegálisan lerakott hulladék elszállí-
tására. Ezért a szemetelés megféke-
zése érdekében februártól hulladék-
kommandó áll fel, amelybe a hatósá-
gok mellett civil szervezeteket is be-
vonnak, és térfigyelõ kamerák is
pásztázzák majd az inkriminált terü-
leteket. Horváth István polgármes-
ter bejelentése szerint szigorú bír-
ság vár a szabályszegõkre, az elköve-
tõket a legmagasabb kiszabható té-
tellel büntetik.

Még diákok, de már fiatal fel-
nőttek az érettségihez közeledő
végzős középiskolások, akik vá-
rosszerte ezekben a hetekben
tartották, tartják szalagavató
ünnepségeiket. 

Lázas készülõdés elõzi meg mindenütt
ezt az eseményt. Így volt az I. Béla
gimáziumban is, amelynek növendé-
kei február 4-én gyûltek össze a PTE 
Illyés Gyula Fõiskolai Karának aulájá-
ban a hagyományos ceremóniára. Ha-
jós Éva igazgató három nappali tagoza-
tos gimnáziumi évfolyam 104 tanuló-
ját és 9 levelezõs diákot, valamint szü-
leiket és tanáraikat köszöntötte ez al-
kalomból, majd az iskola tanulói adtak
mûsort. A végzõsöket mostantól meg-
különböztetõ kis kék szalagok feltûzé-
se után az est fénypontja, a diákok
táncbemutatója következett. A lányok-
nak üde bájt kölcsönöztek az elegáns,
loknis frizurák és a csillogó báli ruhák,
a fiús anyukák pedig öltönyös-nyak-
kendõs daliáikra lehettek méltán büsz-
kék. Kedves gesztus volt, hogy a kore-
ografált táncok után a fiatalok szülei-
ket kérték fel egy keringõre. A prog-
ram a tanulók és pedagógusok zenés-
táncos vacsorájával zárult a volt Ady-
középiskola szomszédos éttermében.

Pántlikát kaptak a „Béla” végzõsei
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Zajvédelem, körforgalom, avarégetés
A városi közgyûlés döntéseibõl

Zaj- és rezgésvédelmi 
rendelet készül

Zaj- és rezgésvédelmi rendelet megal-
kotására készül az önkormányzat. A
jogszabály a városban megtartott köz-
területi rendezvényekre, a telepített
vagy mobil hangreklámok mûködteté-
sére, a munkahelyek igényeit, illetve
magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítõ zajos tevékenységekre
(például koncertek, fûnyírás, fûrésze-
lés stb.) vonatkozik majd. Meghatároz-
za, hogy mi minõsül zajos tevékeny-
ségnek, és ezek gyakorlását a késõbbi-

ekben feltételekhez kötik. A rendelet-
tervezet mûszaki elõkészítéséhez zaj-
és rezgésvédelmi szakértõ megbízása
kötelezõ, a feladattal a polgármesteri
hivatal az Akusztikai-zajcsökkentési
Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Bézi Feren-
cet bízta meg. A végleges rendeletter-
vezet vitájának második fordulója a kö-
vetkezõ közgyûlésen lesz.

Pályázat a Palánki úti 
körforgalom kialakítására

Az 56-os út és a Palánki út baleset-
veszélyes keresztezõdésében körfor-

galmú csomópontot szeretne kialakí-
tani az önkormányzat. Ezért pályáza-
tot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz. A mintegy 105 mil-
lió forintos beruházáshoz közel 32
millió forint önerõ szükséges. Ennek
megosztása érdekében a város levél-
ben fordult a közútkezelõ kht.-hoz,
ám az nem tudta vállalni a hozzájáru-
lást, így a város önállóan pályázik.

Wunderland Óvoda

Együttmûködési megállapodást kö-
tött a város a Szekszárdi Német Ki-
sebbségi Önkormányzattal a
Wunderland Óvoda korszerûsítésé-
rõl. A kisebbségi önkormányzat saját
forrásból felújítja a gyermekintéz-
mény 6 szociális blokkját, a kivitele-
zés részben be is fejezõdött már. Az
elmaradt munkákat a nyáron folytat-
ják, ehhez a város – a megállapodás
értelmében – a mûszaki elõkészítõ
feladatokat végzi el.

Az avarégetés szabályai

Módosította a közgyûlés az avar és
kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl
szóló önkormányzati rendeletet. A
jogszabály kitér az avar és kerti hulla-
dékok gyûjtésére, tárolására, a város-
ban mûködõ zöldjárat-szolgáltatás
igénybe vételére, és lehetõséget ad ar-
ra, hogy a lakók az évente két alkalom-

mal szervezett lomtalanítás sor
elszállíttathassák a közszolgáltató cég
gel. Pontosítja és kiegészíti a rend
a tûzvédelmi szabályokat, és a kor
rendelethez képest meghatár
azokat a napszakokat, amikor lehe
ség van a kültéri égetésre. Eszerint az
avar és kerti hulladékok égetését a
reggeli és esti talajközeli inverzió (a
levegõréteg hõmérsékleti változásai)
miatt a nyári idõszámítás szerinti idõ
szakban 8 és 17 óra között, a rend
idõszámítás szerinti idõszakban 9 és
16 óra között szabad végezni, szél
csendes idõben cselekvõképes, nagy
korú személy állandó felügyelete mel
lett. Tilos az avarégetés a fenti enged
lyezett idõszakon kívül, valamint pá
rás, ködös, esõs idõben, illetve erõs
szél esetén. Az égetés végén meg k
gyõzõdni arról, hogy a tûz elhamv
és gondoskodni kell annak belocsol
sáról vagy vékony földréteggel tör
nõ lefedésérõl. A szabadban egyéb
(például szabadidõs, turisztikai) cél
ból tüzet gyújtani, tüzelõberend
zést használni csak úgy szabad, hogy
a környezetre tûz- és robbanásv
szélyt ne jelentsen. Aki a rend
ben foglaltakat megsérti, szabálysér
tést követ el, és 50 ezer forintig t
dõ pénzbírsággal sújtható. Te
érés esetén a közterület-felügy
helyszíni bírságot szabhatnak ki,
amelynek összege 3–20 ezer f
közötti összeg lehet.   

Kedvező esetben akár már ta-
vasszal megindulhat az a mint-
egy 550 millió forintos beruhá-
zás, amelynek keretében a Faddi-,
a Lisztes- és Csötönyi-völgyben, a
Szűcs-szurdikban és a Cinka dű-
lőben, illetve további szekszárdi
völgyekben összesen közel nyolc
kilométer hosszban építenek szi-
lárd burkolatot, vagyis betonvá-
pás vízelvezetőt – mondta el
csütörtöki sajtótájékoztatóján
Kővári László.

A gazdasági és pénzügyi bizottság el-
nöke hangsúlyozta: a völgyekkel sû-
rûn szabdalt szekszárdi történelmi
borvidéken több terület is csak föld-
úton, a csapadékvíz elvezetésére is
szolgáló szurdokokon (nálunk szur-
dik) lehet megközelíteni. Ezek a zöm-
mel löszös talaj miatt nagyobb esõ-
zések után járhatatlanokká válnak, a
vízelvezetõ árkok eliszapolódnak. Az
önkormányzati tulajdonú földutak
karbantartására évente több millió
forintot fordított a város, a talaj to-
vábbi erózióját megállító intézkedés

tõk kiépítése lehet. A szilárd útburko-
lat a helyi gazdák életét is megköny-
nyíti, és turisztikai szempontból sem
elhanyagolható.

Az FVM ilyen irányú pályázatára
még 2009 év végén adott be anya-
got a város, amely – miután az ön-
kormányzat egymaga nem pályázha-
tott – nonprofit kft.-t hozott létre a
hegyközséggel. A Szekszárdi Melio-
rációs Nkft. a fent említett öt terüle-
ten összesen 4,6 kilométernyi be-
tonvápás vízelvezetõ építésére
nyert el támogatást, míg a Gurovica
Meliorációs Nkft. nyertes pályázatá-
nak köszönhetõen további 3,3 km-
es szakasz kaphat szilárd útburkola-
tot. A Faddi-, a Lisztes- és Csötönyi-
völgyben, a Szûcs-szurdikban és a
Cinka-dûlõben megvalósuló beruhá-
zás összértéke meghaladja a 300 mil-
lió forintot. Ebbõl 30 százaléknyi
önerõt, mintegy 108 millió forintot -
egy korábbi szándéknyilatkozat ér-
telmében – fele-fele arányban fizetik
az érintett gazdák és az önkormány-
zat. A két fél közötti egyeztetés a jö-
võben is folyamatos lesz – ígérte Kõ-

Félmilliárd forint a szurdikprogramra Közös ügy a könyvtár

A megyei könyvtár közös fenntartásá-
ra vonatkozó korábbi megállapodás
megújítását javasolta február 8-ai ülé-
sén a két közgyûlésnek a Megye-Város
Egyeztetõbizottság. Mivel Szekszárd
város saját könyvtárral nem rendelke-
zik, kötelezõ nyilvános könyvtári fel-
adatait a megyei önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár látja el. A megyei önkor-
mányzati hivatalban dr. Puskás Imre
megyei közgyûlési elnök és Horváth
István polgármester vezetésével meg-
tartott eszmecserén a felek egyetértet-

tek abban, hogy a város évent
könyvtár költségvetési támogatása t
vezett összegének 30 százalékáv
2011. évben 30,7 millió forinttal) jár
hozzá a feladatellátáshoz. Ha a közgyû
lések jóváhagyják, a megállapod
újabb 5 éves idõtartamra szól majd
ülésen szó volt a Mészöly-hagyaték k
zelésérõl kötendõ együttmûköd
megállapodásról, a gyermekvéd
szakellátások közül az otthont nyújt
valamint utógondozói feladatok ell
sáról, és a Szekszárdi Polgári Véd
Kirendeltség elhelyezésérõl is.
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A gyakori csúcsforgalom miatt veszélyes az útkeresztezõdés
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„Érettségi óta ilyen helyre nem hívtak”
A Tolna megyei mûvészetért plakett kitüntetettje: Dicsõ Zsolt

Az ötkötetes Dicsõ Zsolt költõt egyedi,
fanyar verseiért és könyveiért tüntet-
ték ki „A Tolna megyei mûvészetért”
plakettel. A Pad folyóirat alapító szer-
kesztõjeként, képzõmûvészeti és mail
art kiállítások résztvevõjeként elismert
és számon tartott alkotó Budapesten,
Esztergomban, Miskolcon – és Szek-
szárdon is.

– Harmincnyolc éve kezdõdött az
egész. Verseket, dalszövegeket írtam,
de nem úgy, ahogy az a hatalomnak
tetszett, így két ízben is szilenciumra

hetõen jelent meg majd’ egy évtizede
az elsõ kötetem, A rózsaszínû lórú-
gás; ma már õrültségnek tûnõ ötezer
példányban, s mind egy szálig elfo-
gyott. A legutóbbihoz, a tavaly megje-
lent Dönci szerint a világ nincs kész-
hez hasonlóra már ’72 körül készül-
tem – úgy tûnik, most érett meg elég-
gé. Versek terén nagyon sokat kö-
szönhetek Csányi Laci bácsinak, õ ad-
ta az alapokat.

– Szilenciumokat, más városokban
való (el)ismertséget követõen mi ez a

– A ZUG, a Mosolygó Kaptafa Han
gászkar, A Pad és sok egyéb ut
meglepetés. Érettségi óta ilyen hely
re nem hívtak, ráadásul most más ci
vilek vették észre, hogy (itt) élek és
dolgozom. Nagyon jólesik, de a Dr
gámnak azt mondtam, hogy csak
azt követõen ünnepeljük meg, hogy
átadták; volt már alkalmam az ut
só pillanatban lecsúszni kellemes
nek tûnõ dolgokról. De most it
alkalom egy jó kis borozós beszél
tésre – ami különben az egész or

Számot adtak a város gazdálkodásáról
A város legnagyobb adózóit hívta fórumra az önkormányzat

Immár hagyomány, hogy Szek-
szárd város önkormányzata az év
elején gazdasági fórumra invitál-
ja a megyeszékhely vállalkozása-
it. Horváth István polgármester
és Ács Rezső alpolgármester a
száz legnagyobb adófizető cég
képviselőinek kedden este a főis-
kola éttermében adott tájékozta-
tást a város gazdálkodásáról.

A Tücsök Zenés Színpad fiatal énekese-
inek könnyûzenei mûsorát követõen
Ács Rezsõ elõadásában hangsúlyozta: a
szekszárdi vállalkozások a válság ellené-
re is jól teljesítettek, ennek köszönhetõ-
en a 2010-es helyi iparûzési adó bevéte-
lek 200 millió forinttal meghaladták a
tervezettet, és meghaladták a másfél
milliárd forintot. A költségvetés fõösz-
szegéhez viszonyított arány ennek elle-
nére a korábbi 14–15%-ról 12%-ra esett
vissza, köszönhetõen annak, hogy a si-
keres pályázatok miatt az eddigi 9–10
milliárdos költségvetési fõösszeg meg-
közelítette a 13 milliárdot. Az önkor-
mányzatot már korábban is jellemzõ ta-
karékos gazdálkodás 2010-ben is tetten
érhetõ volt, így a város méretéhez viszo-
nyítva nagy intézményi rendszer fenn-
tartása 250 millió forinttal kevesebbe
került, mint 2006-ban. Az alpolgármes-
ter megjegyezte: az önkormányzatok
alulfinanszírozottak, az állami támoga-
tás eddig évrõl évre folyamatosan csök-
kent. Úgy tûnik, ez a folyamat 2011-ben
megáll. A nehézségek ellenére az önkor-
mányzat igyekezett jól sáfárkodni az
anyagiakkal, így például tavaly 300 mil-
lió forint értékben vásárolt ingatlant,
így a város ingatlanvagyona már több
mint 2 milliárd forinttal haladja meg a
2006-os értéket. A városlakók komfort-
érzetét befolyásoló városüzemeltetési
feladatokra a tervezettnél is többet,
mintegy 600 millió forintot fordított az
önkormányzat 2010-ben, s közben a ci-
vil szféra támogatása is két és félszere-
sére emelkedett 2006-hoz képest.

Horváth István visszatekintéssel
kezdte prezentációját. A polgármes-
ter emlékeztetett: az elmúlt ciklusban
összesen 12 milliárd forint pályázati
pénzbõl és saját erõbõl valósultak
meg, illetve indultak el beruházások,
fejlesztések. Az elmúlt négy évben
500 millió forintból megvalósult az
ipari park infrastruktúra-fejlesztése,
340 millióból a Séd-patak mederren-
dezése és a Magura záportározó épí-
tése, amelyek jól vizsgáztak a tavaly
nyári özönvízszerû esõzések alkalmá-
val. A város 2006 és 2010 között az
elõzõ ciklushoz képest 530 millió fo-
rinttal többet, összesen 2,18 milliárd
forintot fordított városüzemeltetési
feladatokra. Ebbõl többek között
megújult nyolc kilométernyi útsza-
kasz, 19 utcában 6,5 km járda, és meg-
épült 4,5 km-nyi kerékpárút. A panel-
programra 671 millió forintot, az in-
tézmények, a sportcsarnok és az ok-
mányiroda felújítására, akadálymente-
sítésére 220 milliót, az ivóvíz- és
szennyvízcsatorna-hálózat rekonst-
rukciójára 240 milliót, a tûzoltóság
fejlesztésére 310 millió forintot köl-
tött a város. A 2010-ben lezárult cik-
lusban megújult az alsóvárosi temetõ
ravatalozója elõtti díszburkolat és a
halotthûtõ, illetve megkezdõdött az

újvárosi temetõ parkolójának felújítá-
sa is. A belvárosban 139 új parkoló-
hely létesült, ami a Bezerédj tömbbel-
sõben hamarosan elkészülõ újabb 76-
tal bõvül. Az épülõ sportcentrumról
szólva Horváth István elmondta: or-
szágosan is egyedülállónak számít az a
komplexum, amely a városi sportcsar-
nok, a tenisz- és labdarúgópályák, va-
lamint a mûjégpálya mellett a már el-
készült mûfüves labdarúgópályákkal,
illetve az épülõ atlétikai pályával és az
élményfürdõvel nyárra teljessé válik.
Az ugyancsak folyamatban lévõ beru-
házások közül a polgármester az
Agóra-program 2,2 milliárdos fejlesz-
tését, a vármegyeháza 800 milliós fel-
újítását és a csatornahálózat fejleszté-
sét említette, míg az indulás elõtt álló
projektek közül a városrehabilitációt
és meliorációs programot, illetve a
még pályázati stádiumban lévõ új víz-
bázis programot említette.

A város elsõ embere büszkén mu-
tatta be a jól prosperáló önkormány-
zati cégeket is, amelyek közül négy is
helyet követelt magának a száz legna-
gyobb adófizetõ vállalkozása között. A
Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. je-
lenleg hét településen szolgáltat, ez
márciusban újabb kettõvel bõvülhet.
A cég saját beruházásban valósítja

meg a családbarát strand- és élmény
fürdõ építését, és továbbra is év
60 milliót fordít a megyeszékhely víz
hálózatának felújítására. Az Alisca-
Terra Kft. 33 hazai település mell
Szerbiában is sikeresen tevékenyk
dik, a cég nettó árbevétele elõször ha
ladta meg az 1 Mrd forintot. Ugy
csak befért a legjobb százba a Szek
szárdi Vagyonkezelõ Kft. és az elmúl
évben 500 milliós fejlesztést végr
tó, a fórumnak otthont adó fõisk
éttermet is üzemeltetõ Szekszárdi Di
ákétkeztetési Kft. is. Horváth Istv
emelte: az elmúlt négy évben Szek
szárdot – a bor mellett – méltán ne
hettük a kultúra és a fesztiválok v
sának is, elég, ha csak a Munkácsy Mi
hály- és a Székely Bertalan-kiállításr
posztumusz díszpolgárrá avatot
bits Mihály és dr. Hollós László tiszt
tére rendezett emlékévre, illetve a pün
kösdi, Szent László-napi, augusztus 20-
ai és szüreti fesztivál eseményeire, k
certjeire gondolunk, amelyhez szek
szárdi vállalkozások is jelentõs any
támogatást adtak. A városlakók közér
zetére pozitív hatással vannak a növ
võ virágos felületek, és a többek közöt
civil összefogással, a „Szépítsük együt
Szekszárdot!” program keret
megújult, megszépült közterületek

A polgármester hangsúlyozt
2010/14-re meghirdetett „Szekszár
fejlõdõ város” program elsõdl
célja a megkezdett beruházások bef
jezése, valamint munkahelyteremtõ,
turisztikai, és a városlakók komfor
zetét növelõ fejlesztések gener
elindítása. A következõ évek v
üzemeltetési feladata lesz többek kö
zött a Parászta-patak mederrend
se, a záportározó bõvítése, a járd
vízhálózati rekonstrukciós progr
folytatása és a temetõbõvítés is.

A prezentációk után az önk
mányzat fogadást adott a fõiskol
termét megtöltõ mintegy másfél száz
vendégnek.    
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A Kolping Katolikus Szakképző Is-
kola sajátos szerepet tölt be a vá-
ros, illetve a megye oktatási rend-
szerében: felvállalta – a normál ké-
pességű diákok mellett – a gyen-
gébb képességű, tanulási nehézsé-
gekkel küszködő, illetve a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek oktatását is. A
pedagógusok munkáját fejlesztő
pedagógusok, gyógypedagógusok
és szociálpedagógusok segítik. 

– A közismereti képzés mellett szakmai
képzés is folyik iskolánkban – emelte ki
Wiedemann-né Müller Mónika szakok-
tató. – A nálunk végzõ diákok érettségit
szerezhetnek, illetve több szakmában
(asztalos, szakács, szociális gondozó és
ápoló, kertész, virágkötõ, parkgondozó,
nõiruha-készítõ, tejtermékgyártó, pénz-
ügyi-számviteli ügyintézõ) szakmai bi-
zonyítványt. Folyamatosan igazodunk
a változásokhoz, és keressük a lehetõsé-
geket, hogy még színvonalasabb és ha-
tékonyabb legyen a munkánk, még töb-
bet tehessünk a diákokért. Pályázatok-
kal segítjük tanulóink külföldi, szakmai

gyakorlatát, az IPR integrációs rendszer
bevezetésével segítjük a halmozottan
hátrányos helyzetû növendékeinket. Az
oktatás mellett nagyon nagy hangsúlyt
fektetünk a nevelésre, fontosnak tart-
juk, hogy tanulóink megismerjék a ke-

resztény értékeket. Horváth Virág szak-
középiskolai osztályban tanul. Megkér-
deztük tõle, mi a véleménye iskolájá-
ról, miért javasolja a továbbtanulás
elõtt álló nyolcadik osztályosoknak,
hogy a Kolpingba jelentkezzenek.

– Annak idején nõvérem rábeszélé-
sére jelentkeztem ebbe az iskolába, de
egyáltalán nem bántam meg. A taná-
rok rendkívül segítõkészek, a tanulás-
ban és a hétköznapi problémák megol-
dásában is maximálisan mellettünk áll-
nak, számíthatunk rájuk. Nagyon so-
kat fejlõdtem az évek alatt, például ma-
tematikából, és örülök, hogy egy iga-
zán összetartó közösség tagja lehetek.
Az érettségi után természetesen van-
nak terveim, tovább szeretnék tanulni.

Kovács Klaudia szociális gondozó
és ápolónak tanul, õ a következõket
mondta el iskolájáról:

– Egy másik középiskolából jöt-
tem a Kolpingba, 10. osztályos ko-
romban, mert ott úgy éreztem, hogy
beskatulyáztak. Barátnõm járt ide,
tõle hallottam arról, hogy milyen sok
segítséget nyújtanak a Kolpingban a
diákoknak. Mára kiderült, hogy jó
döntést hoztam, mikor a Kolping
mellett döntöttem. A szakma meg-
szerzése után is szeretnék az iskolá-
ban maradni, a hároméves szakkö-
zépiskolai osztályban szeretnék
érettségit szerezni. SZV

Tisztelt borkedvelõk!
Bizonyára sokan értesültek róla, a
szekszárdi borászok évek óta rend-
szeresen ismétlõdõ fajtaspecifikus
kóstolókon közösen tesztelik az ép-
pen aktuális évjáratú boraikat. A rozé-,
kadarka-, kékfrankos-, bikavér-, mer-
lot-, cabernetkóstolók sora mind egy-
egy jó alkalom arra, hogy a borvidék
prominensei összejöjjenek, véle-
ményt és tapasztalatokat cseréljenek.
Ezek a rendezvények lehetõséget kí-
nálnak az ügyes-bajos dolgok megvi-
tatására, a közös célok és feladatok
meghatározására is.

Az idei év elsõ kóstolója a rozékról
szólt, helyszínt a Fritz pince adott,

ahol a résztvevõk elégedetten nyug-
tázhatták a szekszárdi rozék felsõbb-
rendûségét. Köztudott, 2010-bõl
nem számíthatunk csúcs vörösökre,
de ahogy szokott lenni, minden
rosszban van valami jó, Szekszárdon
a hûvösebb idõjárás különlegesen il-
latos és gyümölcsös rozékat eredmé-
nyezett.

Javasoljuk, keressék bátran a bor-
szaküzletek, áruházláncok polcain és
az éttermek borlapjain a szekszárdi
rozékat, garantáljuk, nem fognak csa-
lódni a 2010-es évjáratban sem.

A szekszárdiak következõ közös
tesztje: Kadarka, Mészáros Borház.

Horváth Virág 12/B, Kovács Klaudia 11/F osztályos tanuló
és  Wiedemann-né Müller Mónika tanárnõ

Suliválasztó/6.

Összetartó közösség vár a Kolpingban
Szakmai képzés, felzárkóztatás, keresztény értékrend



A várost járva sokan beszélnek
már róla, sokan számolják vissza a
napokat, és megint sokan azt vár-
ják, hogy találkozzanak a rég nem
látott barátokkal… Február 19-én
immár negyedik alkalommal kerül
megrendezésre a Kindl-disco,
melynek helyszíne a Szekszárd Vá-
rosi Sport-és Szabadidőközpont. 

A vendégeken túl van még valaki, aki
biztosan vágja már a centiket, õ az est
házigazdája Kindl Gábor, akinek neve
ma már generációkat hoz össze. Egy-
kor diszkósként járva a térséget hozta
a legfrissebb slágereket, melyekre ma
már az akkori közönség gyerekei, sõt
unokái táncolnak. A hetvenes-nyolcva-
nas évek zenéjének ünnepe, egyfajta
„Retro Karnevál” helyszíne lesz a Ke-
selyûsi úti monumentális épület és
környéke.
– Valóban számolod már a napo-
kat?

– Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem. Én is várom, mert szá-
momra is visszajönnek az egykori em-
lékek. Ma már, hogy nem mindennapi
feladatom a zenék követése, külön
idõtöltést jelent, hogy összeválogas-
sam az est folyamán rám esõ, közel
háromórás zenei anyagot.
– Egy, a közelmúltban sokak által
ismert esemény miatt kérdezem:
biztonság?

– Korábban is voltak szabályok,
amelyeket egy esemény szervezõinek
be kellett tartaniuk. Értem itt többek
között a mentõszolgálat jelenlétét, a
megfelelõ számú biztonsági személy-
zetet. Nagyon sok mindenre kell odafi-
gyelni, éppen ezért valamennyi ható-
sággal átbeszéltük a feladatokat.
Fõ szempont számunkra is a
biztonságos szórakozás.

– A jó szórakozás pedig garantált.
Rajtad kívül számos sztár lép szín-
padra.

– Igen, valamennyien idézik a régi
slágereket. Itt lesz Szûcs Judith, Dévé-
nyi Tibor és Tuti, aki a térség megha-
tározó lemezlovasa volt a hetvenes
években. S jön még valaki, akit az ed-
digi elõrejelzések szerint nagyon so-
kan várnak. Õ Király L. Norbi, aki
ugyan nem nyerte meg a tehetségku-
tató versenyt, de kétségkívül a leg-
egyénibb fazon volt.
– Minden buli „mumusa” a sor-
banállás…

– Erre mi is oda figyelünk. Már a be-
léptetésnél (kapunyitás 19 órakor),
mely ezúttal nem a sportcsarnok be-
járatánál, hanem elõbb, sátorban lesz,
így megkönnyítjük a mozgást. Ha
mondhatom azt, nemcsak a sport-
csarnokot vesszük birtokba erre a
szombat estére, hanem belak-
juk a csarnok elõtti terüle-
tet is. Idén elõször több
kültéri, fûtött sátrat
is felállítunk.
E z e k b e n
megje-

lennek majd a különbözõ zenei stílu-
sok, amelyek a ’70–’80-as évek zenei
világát idézik fel.  Az egyik helyszínen
pedig retro stílusú sarkot rendezünk
be, ahol fényképezkedhetnek a ven-
dégek „divatjamúlt” ruhákban, jelleg-
zetesen nagy parókában, korhû
környezetben… 
– Jegyek?

–  Az elõvételi pontokon február
18-ig kaphatók, de a helyszínen is vá-
sárolhatók majd. Úgy vélem, min-
dent megteszünk ahhoz, hogy
2011. február 19. ismét a ze-
ne és a szórakozás ün-
nepe legyen!
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Megmaradni mindenáron? (3.)
Sok munka – kis haszon

Ahogyan a legtöbb szekszárdi,
magam is gyakran ugrom be a
Seleznik rövidáruüzletbe, s nem
elsősorban azért, mert ez a bolt
fogalom a városban. Hanem
azért, mert amit másutt nem ka-
pok meg, azt ott ötféle variáció-
ban kínálják. Illetve a városban
hiányt jelentő szolgáltatások so-
ra kizárólag ott várja a betérőt.

Az üzletben – beleértve a szemfelsze-
dést, gombbehúzást, varrást – ketten
végzik a munkát: Seleznik Tiborné és
Szilvia, aki már 12 esztendeje ott alkal-
mazott. A belépõt hangosan köszöntik
– ez is ritka manapság –, s a legtöbb ve-
võ õket – mármint Gittát és Szilvit –
keresztnéven szólítja, s így van ez for-
dítva is. Ebbõl kiderül, rengeteg a
törzsvásárló. 

– Nagyon örülünk a visszajáróknak
– jegyzi meg Seleznik Tiborné, s hoz-
záteszi, vevõikkel olyannyira közvet-
len a kapcsolatuk, hogy a kiválasztott
holmit félreteszik számukra, vagy akár
különleges kéréseiket is teljesítik, be-
szerzik a kért árucikkeket. De arra is
volt már nem egy példa, hogy a vásár-
ló a tervezett mellett rábukkant vala-

mire, ám nem volt nála elegendõ pénz.
Ilyenkor „majd ha erre jár, beadja a kü-
lönbséget” – mondták nekik.

A kis üzlet forgalmát nem rendítet-
ték meg a „nagyok”, hiszen igen színes
választékukkal így együtt sehol nem
találkozni. Fölsorolhatatlan, hogy mi
minden tartozik a profiljukba, amit fo-
lyamatosan bõvítettek, bõvítenek.

– Hajdan a Garay téren volt a pa-
rányi üzlet. Az idõsebbek emlékez-
hetnek rá, hogy akkoriban férjem
édesanyja és nagynénje vitte a száz
éve alapított boltot. Amikor a
Garay téren építkezések zajlottak,
az ottani üzletet bezártuk, s itt, a
családi házban nyitottunk újra 16
évvel ezelõtt.  

– Az már Gitta nevéhez fûzõdik…
– Így van. A hagyományokat meg-

õrizve jelentõs profilbõvítést hajtot-
tam végre, a varrókellékeken, a varró-
gépeken át az ismét divatossá vált kézi-
munka-hozzávalókig mindent tartunk
– mutat körbe, én pedig bevallom,
hogy már annyiszor nézegettem a bol-
tot körbeölelõ parányi fakkokat, a zok-
nis vagy cipõfûzõs állványkákat. Per-
sze, a helyiség közepe sem üres, in-
kább roskadozik az árutól. Ám mégis
lehet bent mozogni, akár babakocsival
is. Micsoda ötletesség és fantázia kell
ehhez az elrendezéshez – gondolom,
majd Gittához fordulok, aki leszögezi:  

– Az áruházláncok nem jelentenek
számunkra konkurenciát, viszont a
recesszióval ugyancsak szembe kell
néznünk. Ezt részben áraink kialakítá-
sával tesszük, hiszen azt valljuk, a sûrû
fillér többet ér a ritka forintnál. De az
árubeszerzésnél is résen vagyunk, ezt
közvetlenül tesszük, hogy az árat és mi-
nõséget egyaránt tarthassuk. Sok mun-
ka, kis haszon a „titkos” szlogenünk, te-
hát bezárásra eddig sem gondoltunk, s
reméljük, ezt ezután sem kell még csak
mérlegelnünk sem. (folytatjuk)

V. Horváth Mária
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Seleznik Tiborné fontosnak tartja a személyes kapcsolatot a vevõkkel

A Szekszárdi Vasárnap azon olvasói között, akik a mellékelt ajándék ku-
pont február 16-ig eljuttatják szerkesztőségünk címére (Szekszárd, Polgár-

mesteri Hivatal, Béla király tér 8., porta), 2 db belépőjegyet sorsolunk ki a febru-
ár 19-ei Kindl-discóba. A nyerteseket telefonon értesítjük. (a szerk.)
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Kindl-disco: generációkat hoz össze
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„A szerelmet õrzi a házasságban érlelõdõ tisztelet”
„43 év küzdelem a boldog pillanatokért”

A Belvárosi Plébánia és a Házas
Hétvége Közösség szervezésében,
a Halász Háló Egyesület közremű-
ködésével a „Család éve 2011”
programsorozat nyitórendezvényé-
re kerül sor február 13-án, vasár-
nap. A rendezvény címe: „Szerel-
mesek napja Szekszárdon”. Az ün-
nep díszvendégei lesz Döbrentey Il-
dikó és Levente Péter országszerte
ismert művész házaspár, akik „Pár-
kapcsolat” című előadásukat a
Garay-gimnázium dísztermében
tartják 16 órai kezdettel. 

A lehetetlenre vállalkozik e sorok írója,
amikor valami újat szeretne írni Leven-
te Péterrõl. Önképzõ társaslény – írja ne-
ve alá a Zsebtévé Móka Mikije, aki 14
évig volt a gyermekek és felnõttek ked-
vence a Ki kopog?, Az Égbõl pottyant
mesék, és még hosszan sorolhatnám
mely mûsorokban, elõadásokban. Mi
szekszárdiak büszkék vagyunk rá, bár
nem itt, hanem Nagyváradon született.
Hároméves korától nevelkedett váro-
sunkban, s itt lett „érett” a Garay János
Gimnáziumban. Amint egyszer nyilat-
kozta, ezt követõen „Budapesten váltam
éretlen felnõtté”. Színész szeretett volna
lenni, de édesapja politikai meghurcol-
tatása miatt nem járhatott felsõoktatási
intézménybe, így a Bábszínházhoz ke-
rült segédszínész-munkásként. Szeren-
cséjére a Bábszínház igazgatója is szek-
szárdi származású volt, az áldott emlékû,
Szilágyi Dezsõ dr., aki nem kért káderla-
pot tõle. Azt már nem a szerencsének,
hanem a tehetségének köszönheti, hogy
Móka Mikiként híresebb lett, mint bár-
melyik korabeli ismert színész. „Ezt kap-
tam az Úristentõl diploma helyett aján-
dékba, hogy kiderült talentumom, a gye-
rekekkel való kiváló kapcsolatteremtõ
képességem” – nyilatkozta egy helyen.
Bejárta az egész országot, sõt Európa
több országát, mégis Héregen telepe-
dett le élete párjával, lelki és alkotó társá-
val, szerelmével, feleségével Döbrentey
Ildikóval. A mesekönyv- és dalszövegíró-
val, talentumos munkatársak felfedezõ-
jével 43 éve élnek házasságban. Hitvallá-
suk: mesével, játékkal, muzsikával a lélek
felõl közelítõ nemesedés. Több kitünte-
tés birtokosai: Jászai Mari-díj, Magyar

Köztársaság Tiszti Keresztje, Pro Urbe
Szekszárdért, s a legutóbbi a 2009-es, me-
lyet fél évszázados munkásságuk elisme-
réseként vehettek át, a Magyar Örökség
Díj. Barátjuk és mûvésztársuk, Gryllus
Vilmos ehhez a díjhoz többek között a
következõ gondolattal gratulált: „Azt,
hogy magyar nyelven beszélõ és értõ
emberek közössége úgy tart igényt rá-
tok és mindarra, amit képviseltek és lét-
rehoztatok, mint természetes járandó-
ságára, valami olyanra, aminek most
már deklaráltan is ott a helye a nemze-
dékrõl nemzedékre továbbadók listá-
ján.” Levente Péter immár több mint
két évtizede magatartáskultúrát is tanít
felsõfokú intézményekben, valamint
gondolkodni igényes, dönteni képes és
következetesen cselekvõ felebarátai-
nak. Magatartáskultúrát – mondja –,

amely nem azonos a viselkedéskultúrá-
val. „Viselkedni hat és fél milliárd ember
képes, magatartásra, érett felnõttségre
kevesebben törekszünk.” A házaspár
munkásságáról oldalakat lehetne írni, je-
len írásunknak viszont a bevezetõbeli
téma adja az alapját.

Levente Péterrel és Döbrentey Ildi-
kóval a családról beszélgetünk, s az iga-
zi családot meghatározó biztos alapról,
a házasságról. A gyermekvállalásról, az
egyre több válásról. Két ember, akik
több mint négy évtizede egymást segít-
ve – emberként és mûvészként egy-
aránt –, ugyanakkor a másik szárnyalá-
sának szabad utat biztosítva és engedve

élik házasságukat, a következõ gondola-
tokat mondják el, tanulságként mind-
annyiunk számára. 

„A mi házasságunk nem kettõs fonat,
hanem hármas: kettõnk és az Isten
együttmûködésén alapul, és az ilyen
hármas egységben olyan erõ van,
amely hegyeket mozgat. Sohasem ol-
tunk lámpát esténként, sohasem indu-
lunk el otthonról békétlenül.” 

„Azt az üzenetet, hogy nem hal meg
a szerelem, és 43 év után is van monda-
nivalónk egymásnak, van játszaniva-
lónk egymással, egyre több helyen van
módunk elmondani, a különbözõ egy-
házak lelki derû gyakorlatain, család-
pasztorációs hétvégeken.”

„A szerelem a házasságra való készü-
lésnek csak az elsõ lépcsõje. Ha külsõsé-
geiben vonzónak találjuk a másik felet,

akkor jön a következõ lépcsõ, a szelle-
mi. Lehet vele beszélgetni is? A harma-
dik lépcsõ nélkül labilis a kapcsolat, ez
a lelki lépcsõ, vagyis mennyire megbíz-
ható a társunk. Test – szellem – lélek
együtt a párválasztás alapja. Ha sikerül a
harmadik lépcsõig feljutnunk, szövet-
ségre léphetünk, kezdhetjük a ház, az
otthon, a családunk építését.” 

„Amikor kimondjuk az igent, meg-
fordul a hármas egység, elsõ helyre ke-
rül a lélek, vagyis a megbízhatóság. Ezt
követi a szellemi, majd a testi kapcso-
lat. A házasság szövetségkötés, amiben
nélkülözhetetlen önmagam, a társam,
a kettõnk megváltoztathatatlan egyéni-

ségének ismerete, elfogadása és v
zó személyiségének szeretettel v
építése. Nem utolsósorban annak a t
domásulvétele, hogy a döntés egy él
re szól.” 

„A házasság példamutató lényege l
het az egész-ség. Ezzel azt az egysége
tudjuk kifejezni, amit egy egész nõ és
egy egész férfi, két félember kapcsol
alkot: egy egész emberként. A két f
a szerelem kovásza tarthatja egyben. A
szerelmet õrzi a házasságban érlelõdõ
tisztelet, vagyis az egymás iránti elisme
rõ, elfogadó, megbocsátó szeretet

„A gyermek nem célja a házasság
nak, a gyermek ajándék. Az egészbõl
születhet csak gyermek. Az egész-
ségbõl megszületett gyermekek ne a
házaspár közé, hanem köré szül
nek. A gyermekek így érezhetik áll
dó biztonságban magukat – hol
egyikbe, hol másikba kapaszkodhat
nak –, mert egy egész nõt, egy egész
férfit, két félemberbõl kovácsolód
egész-séges emberpárt láthatnak pél
daképül.”

„Az elválók maguk közé szül
gyermekeket, és nem maguk köré, el
volodtak egymástól, a szerelem fel
les szeretetté langyosult. Nem egész
ként nevelték gyermekeiket, hanem
két kielégítetlen félemberként. Hiába
tettek meg egyébként minden tõlük
telhetõt. Ez pazarlás, mivel minden bi
zonnyal jó szándékú, értékes nõkrõl és
férfiakról van szó. Amikor a gyer
kek kirepülnek, két elszürkült f
ber marad otthon, akik nehezen t
nak már egy egész embert alkotni.”

„Mi 43 éve küzdünk a boldog pill
tokért. A mennyország és a pokol it
földön kezdõdik. Naponta szer
pokoli és mennyei pillanatokat egy
másnak. A Kánaán pedig nekünk
együtt a születés – halál – örökél
ményt adó körforgásának hármasában
érhetõ majd el.” 

Levente Pétert és Döbrentey Il
szeretettel várja „haza” Szekszár
hogy a „Család éve 2011” programso
rozat nyitórendezvényén egy oly
„szerepkörben” ismerkedhessünk
meg gondolataikkal, mely remény
ink szerint utat mutat, erõt és hit
sok fiatalnak és kevésbé fiatalnak egy
aránt. Sas Erzsébe

Házasulandók, 
figyelem!

Akik idén szeretnének katolik
templomban esküdni, azok számár
a jegyeskurzus február 15-én, k
den 18.30-kor kezdõdik a plébánia
közösségi házában. (Béla király t
9.) Helyben is lehet jelentkezni. Min
denkit szeretettel várunk.

Laci at
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Tolnában vizitált a miniszterelnöki sportmegbízott
Balogh Gábor: „Jóval többet az iskolai és a szabadidõsportnak”

Balogh Gábor az olimpiai bajnoki címen kívül
mindent elért az öttusában. A Mizsér–Fábián–
Martinek nagy hármas fokozatos visszavonu-
lása után az ezredfordulót követően ő volt az
új generáció első számú versenyzője, az ered-
ményekben igen gazdag, tradicionális siker-
sportág legújabbkori folytatója, a férfi szakág
egyik arca, akit közvetlensége, jó értelemben
vett vagánysága miatt hamar megszeretett a
közönség.

A sportoló a Fidesz politikájával pályafutása vége fe-
lé azonosult, adta ehhez arcát, nyilatkozatát, habi-
tusát, és ebbõl sosem csinált titkot. Minekutána csep-
pet sem meglepetés, hogy a sportpolitika mezején
tûnik fel élsportolói pályafutása végeztével.

„ ...hogy újra sportoló 
nemzet is legyünk...”

Azt mondja, hiába volt élsportoló, hiába élt benne
az „iparágban”, hiába ismeri például az egyéni
sportágakat, még a sikereseket is a kulisszák mögül,
a hétköznapok valóságából, neki, mint nemrégen
kinevezett miniszterelnöki megbízottnak, szüksé-
ge van arra, hogy Záhonytól Sopronig körbejárja az
országot. Azért is, hogy a készülõ sportfinanszírozá-
si reformelképzeléseket a helyi tapasztalatokkal is
alá lehessen támasztani.

– Sokszor mondtuk: az államnak elsõsorban a
szabadidõsportot és a tömegsportot kellene nagy-
ságrendileg jobban támogatni, mert a látványspor-
tokat eltartja a gazdaság. Ráadásul a legjobban kö-
zönségvonzó sportágak támogatói adókedvez-
ményben is részesülnének a jövõben. De nálunk ez
mégsem olyan egyszerû, mint az Európai Unióban,
mert a vidék látványsportja megsínylené, ha az ön-
kormányzatok nem adnának a mûködésre támoga-
tást, vagy az eddiginél jóval kevesebbet.

– Én azt az elvet képviselem, hogy fokozatosan
szûnjenek meg az átfedések a sportfinanszírozás-
ban. Az állam, illetve helyi képviselete a sportolás
feltételeit biztosítsa: az intézmények százszázalékos
fenntartásával, a jelentkezõ új igények kielégítésére
újak építésével a szabadidõsport feltételeit ne csak
a szövegelés szintjén teljesítse. Eltûntek az egyszerû
állampolgároknak szóló országos, regionális, me-
gyei, helyi sportos rendezvények a rendszerváltozás
óta. Hagyjuk, hogy így legyen!?... Aztán lemondóan
legyintünk: ilyenek a magyar emberek! Behúzód-
nak a négy fal közé, csak tévéznek, kártyázgatnak,
beszélgetnek, passzív rezisztenciában vannak, mi-
közben háromszor annyit esznek, mint amire a

szervezetüknek szüksége lenne! Én amondó va-
gyok, nem reménytelen ezen a téren valamit elérni.
Azt, hogy az embereknek ne csak hét százaléka mo-
zogjon rendszeresen, hanem öt év múlva duplája,
aztán meg triplája. Elõbb érjük el azt a szintet, mint
a szomszédos országok, aztán már a nyugati, illetve
a skandináv modell felé is elindulhatnánk.

– Ehhez létesítmények is kellenek, bár a szemlé-
letváltoztatás nem elsõsorban pénzkérdés...

Záhonytól Sopronig

– Egyetértek. Bár országjáró körutam során meg-
lehetõsen vegyes kép tárulkozott elém eddig e te-
kintetben. Itt például Tolnában úgy látom, hogy
Szekszárdon, Pakson jó a helyzet, Bonyhádon elfo-
gadható, de Dombóváron és Tamási térségében
egyáltalán nem. Dombóváron fölvették a régi vas-
utas sportegyesület enyészetnek indult létesítmé-
nyeit, parlagon heverõ területeit. Nos, itt kellene kö-
zösen lépnie valamit az államnak és a helyi önkor-
mányzatnak, minden létesítménymegmentésre al-
kalmas forrást összehozni. Ahol nincsenek közpon-
tosító, tehetségbegyûjtõ nagy egyesületek, ott az
erõk koncentrálásával a régi értelemben vett sport-
iskolarendszer kiépítése is szakmailag nagyon indo-
kolt lenne.

– Ha kedvezõbb is a sport megítélése legfelsõ po-
litikai szinteken a korábbiakhoz képest, azért hogy
javuljon a tömeg- és a szabaidõsport feltételrend-
szere, relatíve sok pénz kell. Tehát lobbiznia kell, sõt
meccselnie a versenysport állandóan „síró” képvi-
selõivel, nem gondolja?

– Nem, mert a minõségi versenysport támogatá-
sát helyreteszi fokozatosan a kormány, már most

sincs elégedetlenség: már az idén lényegesen töb
bet kapnak. A MOB kezében a pénz, az pedig t
fogja, kinek mi jár, teljesítménye alapján mily
plusz jár még neki. Azt hiszem, hogy az évente egy-
két milliárddal több a szabadidõsport terén már na
gyon komoly összeg, olyan, amivel hamar érezhe
változásokat lehet elindítani. S ebben az elképzel
ben más kormányzati szervek, országos fõhat
gok is mellénk állnának, hisz itt valójában a nép
egészségügyi kérdések megoldásáról lenne szó. Ha
tíz év múlva egészen más helyzetképet regisztr
tunk, akkor az ide befektetett milliárdok sokszor
sát takaríthatjuk meg az akkori egészségkasszának
kevésbé lenne beteg nemzet a magyar.

Újra meg kell 
szerettetni a sportot

– De ezzel együtt mozdulnia is kell az iskolai t
nevelésnek, hogy az élsportból okkal kimaradó nor
mál gyerek vagy a bicebóca ne utálkozzon, amik
eljön a testnevelés óra. Azt az 5 percet, amit tényl
élvez belõle, legalább fél órára, uram bocsá’ egy ór
ra is nyújtanánk neki a hivatalos testnevelés ór
Vagy a kiveszõben levõ iskolai tömegspor
hogy a hasonszõrûekkel együtt élvezhesse a moz
gást. Ez most nincs! És ami van, tisztelet a kiv
nek, abból aligha kér mindennap...

– Idõ hiányában ezt most nem tudjuk részlet
kivesézni, de maradjunk annyiban: az iskolai test
velés és sport is – éppen az ön által felvetett, k
lex problematika miatt – nem csak tartalmi ér
lemben szorul megújulásra. Alighanem ösztönzõ
ket is kellene beépíteni.

– A sikersportágaink mûhelyeiben változatl
magas színvonalú munka folyik, de a vívásban, az öt
tusában, a kajak-kenuban sem garantálható az olim
piai érmek száma. Peking erre már rámutatot
lönösen vívásban és az öttusában, és egy v
vagy egy olimpián úszásban is erõsen kérdéses a
medália, noha az Eb-n általában tönkreverjük Eur
pát. Gond, hogy eme sportágainknak sincs már k
moly hátországa, csak elitje.

– Például összesen van vagy negyven-ötven öt
sázó az egész országban, vagy relatíve kevés ví
talán úszó is! Ezzel szembe kell néznünk, és szer
nyebb eredményekkel is be kell érni a késõbbiek
során, amire a legutóbbi olimpia eléggé hatásosan
rámutatott. Ha sportoló nemzet is leszünk, aminek
szükségességérõl már tettem említést, akkor a t
dicionális sikersportágaink hátországa is javulhat
ami lám-lám... a hosszú távú olimpiai eredmény
get is közvetett módon befolyásolhatja. B. Gy

Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és
Matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter 2011. január 14-én mutatta be
az Új Széchenyi Tervet, a magyar gaz-
daság- és fejlesztéspolitikai rendszer
megújításának koncepcióját. 

Az Új Széchenyi Terv induló cso-
magjában 93 pályázat szerepel, 1100
milliárd forint értékben. 2013-ig
összesen 2000 milliárd forint euró-
pai uniós támogatás és további je-

ügyi eszköz áll rendelkezésre elsõ-
sorban a hazai kis- és középvállalko-
zások számára.  

A nyertes kis- és középvállalkozá-
sok az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) ke-
retében az ígéretek szerint könnyeb-
ben és gyorsabban juthatnak a támo-
gatásokhoz, mint eddig. Több pályá-
zatnál bevezették az automatikus
(normatív bírálati) eljárásrendet, ami
a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy
nem lesz bírálóbizottság, és a döntés

feltételek közül eltûnt az árbevétel-nö-
vekedést elõíró kötelezettségvállalás.
Sõt, azok a cégek is támogatást nyer-
hetnek, amelyek jelentõs árbevétel-
csökkenést szenvedtek el az elmúlt
idõszakban. Nekik – emlékeztet a 4
Tender pályázatíró cég – az elõzõ cik-
lusban semmilyen esélyük nem volt
arra, hogy uniós források közelébe
jussanak.

Az induló pályázatok rövid leírását
és a megújuló fejlesztéspolitikai

http://ujszechenyiterv.gov.hu old
letölthetõ. 

A kézikönyv átlátható és érthe
módon foglalja össze a fõbb célkitû
zéseket, a pályázatokat, a támogat
rendszer kedvezõ változásait, a nem
zeti programokat. Hasznos segít
get nyújt, alapos tájékoztatást ad a
pályázáshoz a kis- és középváll
zások számára. Az érdeklõdõk egy
szerûen és gyorsan kikereshetik az
elérhetõ pályázati lehetõségek

1100 milliárd forint az Új Széchenyi Terv pályázataira



A címbéli dal szövege volt a mot-
tója február 4-én Szekszárdon, a
Rock & Roll Étteremben megren-
dezett Máté Péter-emlékkoncert-
nek, ahol a G – BLUZ zenekar
telt ház előtt, baráti társaságban
mutatkozott be. A siker, amely
óriási volt, Máté Péter dalainak,
Gebhardt Csaba előadásának,
valamint a kiválóan összeváloga-
tott, remekül játszó zenekarnak
köszönhető. 

Egy álom megvalósult ezen az estén,
amely álmot Gebhardt Csaba gyermek-
kora óta dédelgetett magában: egy pro-
dukció kiváló zenészekkel, Máté Péter
dalaival. Egy éve kezdték el alkotói te-
vékenységüket, s ez volt az elsõ alka-
lom, amikor zárt helyen közönség elé
álltak. S hol is lehetne legjobban bemu-
tatni egy teljesen új produkciót új for-
mációban, mint a barátok elõtt, akik
külön-külön a zenekar tagjait ismerik,
szeretik? 

Gebhardt Csaba mindenképpen
egy olyan zenekart szeretett volna
maga mögött tudni, akik helyi zené-
szek, hogy ezzel a mûsorral bárhol
járnak, büszkén és tiszta szívbõl el-
mondhassák, hogy Szekszárdról jöt-
tek. A három zenész éppen énekest
keresett magának, amikor Csaba, ál-
mai megvalósításához, a Máté Péter-
emlékkoncert mûsorhoz, zenészeket.
Igent mondtak egymásnak, s aki ott

volt azon az estén, bizonyíthatja,
hogy sorsszerû találkozás volt az éne-
kes ötletgazdáé és a zenekaré. Egy
évig próbáltak, s most elõször baráta-
iknak szerették volna megmutatni
magukat. Promóciós anyaguk márci-
us elejére készül el, egy zenei CD és
egy DVD-videóanyag. Nagy terveik
vannak a jövõt illetõen, országos hír-
névre törekednek, megyei, valamint
országos turnéra indulnak.

A zenekar neve adta magát, szinte
hihetetlen – a zenészek nevének kez-
dõbetûjébõl, ezért nem is kerestek
más fantázianevet. Ezek õk: G –

Gebhardt Csaba ének, B – Berényi At-
tila billentyû, speciális effektek, L –
Litvai László basszusgitár, U – Ujváry
Miklós dob, Z – Zajzon Gábor elektro-
mos gitár, stúdiómunka. Egyszóval a
G – BLUZ! 

Ennek a bemutatkozásnak elõzmé-
nye volt, amikor szabadtéren, a szüre-
ti fesztiválon, a zuhogó esõ ellenére
2000 ember hallgatta végig õket. 

Igazságtalan lenne, ha azokat az
embereket, cégeket nem említenénk
meg, akik ezt az álmot a zenekar tagja-
in kívül segítették megvalósítani. A
CD elkészítésében a Sárvár Security

Kft. támogatását élvezhették. A pró-
batermet a V & Perikó Kft. biztosítja
folyamatosan számukra. Videóanya-
guk a Takács Videó igényes felvételé-
vel készül el, valamint támogatja õket
még a Tarr Kft. 

Az est pikantériája volt, hogy a
G.H.B. Zenekar éppen a Rock &
Rollban, (korábbi Rolling Rock) kezd-
te pályafutását 15 évvel ezelõtt. A meg-
újulásnak a gyermekkori álom megva-
lósulásának minden Máté Pétert szere-
tõ örül. Ezt az örömet mutatta ki jó-
kedvvel, közös énekléssel, tánccal, óri-
ási tapsokkal az a közönség, amely be-
fért a terembe és részese lehetett egy
idõutazásnak, amikor sorra felcsen-
dültek a felejthetetlen, soha meg nem
unható, az idõsebbeket nosztalgiára, a
fiatalokat érzelmekre indító Máté Pé-
ter-dalok, Gebhardt Csaba utánozha-
tatlan tolmácsolásában. 

Sok kiváló és még kiválóbb ko-
molyzenei együttese van Szekszárd-
nak. Minden túlzás nélkül elmond-
ható, hogy minden mûvészeti ág,
minden kulturális megmozdulás
nagy értékeket hordoz. A G – BLUZ
Zenekar azt a küldetést választotta,
hogy azoknak az embereknek, akik a
hétköznapokban, a gondokban,
munkában megfáradtak, felüdülést,
jókedvet, vidámságot, nosztalgiát, ér-
zelmeket, egy-egy felejthetetlen szép
estét vigyen az életükbe.

Sas Erzsébet
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Máté Péter dalait idézte a G - BLUZ

„Azért vannak a jó barátok….”

„FÉNY ÉS ÁRNYÉK”

Bágyi Zsuzsanna festménykiállítása
A Baka István Általános Iskola
Folyosógalériáján a fenti címmel
nyílt kiállítása Bágyi Zsuzsanna
festőnek február 7-én 14 órai
kezdettel. Az alkotó sokirányú ér-
deklődési köréről, arc poeticájá-
ról, az emberek iránti tiszteleté-
ről a kiállítást megnyitó Kubanek
Miklós tanár, újságíró beszélt.

A szép számban megjelent érdeklõdõ-
ket Fetzer Györgyi, az iskola igazgató-
ja üdvözölte, majd Szabóné Kis Ágnes
énekében gyönyörködhettünk. 

A kiállítást megnyitó Kubanek Mik-
lós Bágyi Zsuzsanna életútjáról egye-
bek között elmondta: „Komlóról in-
dult el, volt balettnövendék, manöken,
tanult kiadványszerkesztést, újság-
írást. Arculattervezõként diplomázott
Torontóban. Üzletasszonyként ruhát
tervezett, stílusos öltözködést taní-
tott. Németországban festészetet, mû-
vészettörténetet hallgatott. Ma is
szüntelenül tanul filozófiát, esztéti-
kát. Bágyi Zsuzsanna nem magányos
mûvész, tagja több mûvészeti és iro-
dalmi egyesületnek. Évente egy-két
önálló kiállítása mellett többször cso-
portos kiállításokon is részt vesz. Fest-
ményeit láthatták már több ország-
ban, de a hazai közönség elõtti bemu-

tatkozások a legfontosabbak számára.
Munkáit idõnként zsûrizteti is.” 

Arc poeticáját a következõképpen
fogalmazta meg: „Látok, hallok, érzek
– gondolkodom, és ha kell, kiáltok. Az
embernek az emberért.”

Bágyi Zsuzsanna a kiállításra ho-
zott képeiben a legváltozatosabb té-
mákat dolgozta fel, portrék ugyanúgy
megtalálhatók a képek között, mint
virágcsendéletek, tájképek. Szabad-
ság születik 1948–1949 címû képe
olyan magával ragadó, lendületes,
hogy szinte hallani lehet az ágyúlövé-
seket, érezni lehet a puskapor szagát a
levegõben, s félelmetes, amint a go-
molygó füst eltakarja az égboltot. A
képei mellé megtalálta a világiroda-

lomból azokat az
idézeteket, ame-
lyek megerõsítik a
képen látható vilá-
got, s elolvasva
olyan szimbiózis-
ban van egymással
kép és szöveg,
mintha egy ember
festette és írta vol-
na õket. Megtalálta
képeihez Kányádi
Sándor, Juhász Fe-
renc, Simon Ág-

nes, Csíki András egy-egy gondolatát.
A rendezvény kedves gesztusa volt,
hogy az alkotó kisorsolta egyik képét a
közönség között, s  a „Vízpart” címû
képet pedig az iskolának ajándékozta. 

Fetzer Györgyi igazgató elmondta:
fontos céljuknak tartják, hogy az iskola
diákjaihoz eljussanak a helyi alkotók
munkái, megismerkedhessenek azok
életével, mûvészi tevékenységével. A
gyerekeket az igényességre, esztétikai
fejlõdésre tanítják ezek a kiállítások. Két
és fél év alatt már sok alkotó mutatko-
zott be, s ajándékozta az iskolának egy-
egy alkotását, ami azt jelzi, hogy jó úton
haladnak a megfogalmazott cél felé. 

A kiállítás február 25-ig látogatható ta-
nítási napokon 8–17 óra között. Sas E.
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A mûvész és
egyik alkotása

Jelöljön ön is!
Ki legyen az év újságírója?

A díj adományozásával a Tolna megyé-
ben dolgozó, kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó újságírók munkáját kívánja elis-
merni a Tolna Megyei Önkormányzat. 

Az elismerést minden évben már-
cius 15-én, a szabad sajtó napján, ün-
nepi keretek között dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének elnöke adja át. 

Jelölni lehet a Tolna megyében mû-
ködõ rádiók, televíziók, újságok mun-
katársait, illetve az országos, regioná-
lis médiumok megyei tudósítóit. 

Jelölését rövid indoklással, a Tolna
Megyei Önkormányzat Elnöki Kabi-
netjéhez juttathatja el február 28-ig, a
7100 Szekszárd, Szent István tér
11–13. címre, vagy elektronikusan
azevujsagiroja@tolnamegye.hu-ra.

BORVERSENYFELHÍVÁS
A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát Kör bor-
versenyére február 14-én (hétfõn) 
8–17 óráig lehet leadni a mintákat (2 db
0,75l palack mintánként), melyre a jel-
igét és a fajtát, valamint az évjáratot kell
ráírni. Egy lezárt borítékban tüntessék
fel a termelõ nevét és címét. A Szent Ist-
ván Házban (Szekszárd, Rákóczi út. 69.)
tartandó rendezvényen 17 órakor Nö-
vényvédelmi Tanácsok 2011-re  címmel
Horváth Péter, a  BELCHIM területi kép-
viselõje tart elõadást.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Szász Attila
órásmester és Szász Nikoletta látszerész–optometrista. A harmadik
generációs optikus és órás család legifjabbjai egyrészt őrzik a nagy-
apai örökséget, másrészt a kor követelményeinek megfelelően szak-
májukban a legmodernebb eszközökkel rendelik alá munkájukat, tu-
dásukat a minőségnek. Új „Optikai Szalonjuk” első születésnapján
„randevúztam” a testvérpárral.

Egy férfi: 
Szász Attila

Egy nõ: 
Szász Nikoletta

– Milyen gyakran javíttatják az em-
berek manapság az óráikat? 

– Már nem igazán javíttatják a
klasszikus, mechanikus szerkezetû
órákat, hiszen az óragyárak ontják ma-
gukból az olcsó szerkezettel elõállított
„reklám-” és dizájnóráikat, melyeket
sok ember visel. Sokan családi örök-
ség órájukat javíttatják meg, s vannak,
akik kereskednek a régiségekkel vagy
felújítanak – ez is egy iparág. 
– Melyek a legnépszerûbb órák? Ol-
csók, drágák, márkásak? 

– A modern, „fiatal” márkák más ve-
võket vonzanak, mint a klasszikus
óragyárak termékei. A svájci gyártású
óra még mindig a megbízhatóságot
jelenti. A spektrum igazán széles, a
mai napig a kézzel, manufaktúrákban
készített óráktól kezdve a másodper-
cek alatt gyártósoron készülõ óraszer-
kezetekig. Az óra hazája ma is: Svájc! A
japán órák is népszerûek, de az egy
más (második) kategória. 
– Milyen alkalmakra vásárolnak
az emberek órát? 

– Jeles alkalmakra. Mutatják az idõt
már egyéb különbözõ elektronikai
eszközök, például a mobiltelefon, lap-
top is, de a karóra az mégis más. An-
nak van stílusa!  
– Kikérik-e a vevõk a szakember
véleményét? 

– Abszolút! Meggyõzõdésem, hogy
ebben a szakmában is csak szakember
tud hiteles maradni. Számomra ez nem
nehéz, nemcsak tanultam ezt a mester-
séget, hanem édesapámon, nagyapá-
mon keresztül a tradíciót folytatom. 
– Van-e olyan vevõd, aki már évek
óta csak elemet cseréltet, esetleg
szíjat, de ragaszkodik régi, bevált
órájához? 

– Legtöbbször az emlékek miatt
tartják meg az emberek az óráikat, ezt
tiszteletben tartom. Igyekszem ezek-
nek a vevõknek is maximális szervizt
biztosítani. 
– Került a kezedbe olyan óra, amit
még a nagypapád adott el, illetve
készített? 

– Bizony került, és ez nagyon
megható. Egyes esetekben látom a
papa szignóját, dátummal. Ez a tény

még inkább támogat a tradícióér-
zésben. 
– Milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie egy jó órásnak? 

– Haladni kell az idõvel. Ismernie
kell a régi órákat, és befogadni a mo-
dern irányokat is. Az órajavítás mel-
lett az interneten keresztül is forgal-
mazok órákat. Látogatottságban, az
oldal népszerûségét illetõen elsõ va-
gyok. Szoktam mondani: „Egy ügyem
van, az óra!” 
– Jelenleg mi a legújabb divat, és
kik követik leginkább? 

– A letisztult forma a divat. A kerek
számlap és a mechanikus szerkezet is-
mét „visszatért”. A másik irány, ami
szintén meghatározó, az atomóra
pontosságával mûködõ óraszerkeze-
tek. Vannak vásárlóim, akik valóban a
pontos idõt akarják a karjukon látni:
másodperc pontosan. Természetesen
ezek az órák nagyon értékesek. 
– Napi nyolc-kilenc órára „be vagy
zárva”, miniatûr tárgyakkal dol-
gozol, hogy lehet ebbõl kikapcso-
lódni?

– A természetben. Domboriban
élek kétéves kislányommal és a felesé-
gemmel. A családi együttlét vagy a ba-
rátokkal egy finom halászlé teljesen
kikapcsol.  

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Látni az érzékek tükrében”

– Egyéves születésnapját ünnepli
az az igényes üzlet, amely valóban
kiérdemli az Optikai Szalon elne-
vezést…

– Szalonunkkal üzleti és kulturális
missziónkat kívánjuk hangsúlyozni. A
Szász Optika alapítóinak felfogása sze-
rint a szemüveg a személyiség egyik
fontos kifejezõeszköze. Mind funkci-
óját, mint viszonyát tekintve egy erõ-
sen személyes tárgy. Azért kell minõ-
séginek és személyre szabottnak len-
nie, hogy a kliens éleslátásán kívül ka-
rakterét is erõsítse. 
– A szalon elnevezés már mérete-
iben is megmutatkozik, funkció-
jában?

– Az optika világában folyamatosan
magas színvonalú és teljes körû szol-
gáltatással kell a betérõk rendelkezé-
sére állnunk. Munkánk három alap-
pillére: szakmai tudás, tapasztalat,
megfelelõ mûszaki háttér. Két szem-
orvosi magánrendeléssel, diplomás
optometrista (szemvizsgáló) által vég-
zett látásellenõrzéssel garantáljuk az
ügyfél gyors és megfelelõ kiszolgálá-
sát. Szekszárdon kizárólag nálunk ér-
hetõ el az a modern technológia,
amely ötször precízebb látást biztosít.  
– Milyen érzés harmadik generáci-
ós Szásznak lenni?

– Igazi örökség. A törzsközönség,
aki hozzánk jön, tudja, hogy olyan mi-
nõséget kap, amelynek alapját már
két generáció rakta le. 1998-tól, ami-
kor a két profil szétvált, 13 évig az op-
tikai részt édesanyánk vitte, és megte-
remtette a szalon megnyitásának le-
hetõségét. 
– Optometristának tanultál, de
nem jöttél mindjárt haza…

–  A diploma után Budapesten egy
francia cég magyarországi leányválla-
latának kereskedelmi vezetõje lettem,
majd a Pázmány Péter egyetem böl-
csész karán végeztem. Nyolcévi
fõvárosi létem alatt rálátásom lett az
ország szemüveglencse-piacára és a
külföldi piacokra is. Ezt a tapasztala-
tot hoztam haza. A családi vállalkozás
motorja az édesanyánk. Õ adja mind-
kettõnknek a hátteret.  
– Visszatérve a születésnapra. Réz
András filmesztéta nyitotta meg a
szalont.

– Azt hangsúlyozta a beszédében,
amiben mi is hiszünk: az elmúlt évtize-
dekben kialakult vendégkörünk ép-
pen azért maradt meg, s jöttek hozzá
újak, mert mindenkinek az egyénisé-
géhez illõ szemüveget ajánlunk. Kidol-
goztunk egy gazdaságos szemüveg-
programot, melyben a legkiesebb rá-
fordítással maximális látáskomfortot
biztosítunk a viselõ számára. 
– Ha már említetted a divatirány-
zatot, most 2011-ben milyen lesz az
új trend? 

– A bátrak választása: a vastag, szí-
nes, kerek formájú, mûanyag keretek,
a 80-as évek divatja tér vissza. Az opti-
kai szemüvegeknél fõleg a középkor-
osztály megmarad a klasszikus vona-
lú, aranyozott, ezüstözött, esetleg kis
kövekkel kirakott kereteknél. 
– Amint bátyád, te is egész nap
zárt helyen dolgozol, mivel kap-
csolódsz ki? 

– Férjem is szekszárdi – tüke szek-
szárdiak vagyunk –, az online médiá-
ban dolgozik, s mindkettõnknek fon-
tos, hogy szabadidõnkben sok idõt
töltsünk a természetben. Sokat bicik-
lizünk, engem a futás, a férjemet a
horgászás pihenteti. FO
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Valaha korántsem volt természetes,
ami manapság: pénztárcától és idõtõl
függetlenül ki-ki akkor táncol és szóra-
kozik, amikor akar. Ezért külön becsü-
lete volt a vízkereszttõl hamvazó szer-
dáig tartó báli idõszaknak.

Mai szemmel nézve akadtak külön-
legességek. A Közérdek 1906. február
17-én tudósított a póttartalékosok
családjainak megsegítésére rendezett
táncestélyrõl. „A Szekszárd Szálló ko-
pott nagyterme ilyen pompát rég lá-
tott, mint amilyet most kifejtettek… A
lépcsõház, a nagyterem valóságos téli
kertté volt varázsolva. A rendezõség…
minden lehetõt elkövetett az est sike-
re érdekében. A Pirnitzer cég a saját
és Seleznik kárpitos kitûnõ ízlését is
igénybe vette, nagy leleményességet
tanúsított a díszítésben. A nagy terem
festési hiányait, repedéseit Wosinsky
Mór pompás perzsa szõnyegei fedték
el, s a díszítéshez szükséges fenyõ-
gallyakat Hoffmann Sándor fõerdész
szolgáltatta az uradalom erdejébõl, a
Siemens és Halske cég pedig a világí-
tást adata ingyen.” A legnagyobb hasz-
not mégis azok jelentették, akik ott
sem voltak, mert „a nagyközönség
csak erszényét nyitotta meg, szemé-
lyes jelenlétével nem igyekezett emel-
ni a mulatság fényét”. A hatalmas tisz-
ta jövedelem 2812 korona volt (má-
sutt a belépõ 1 korona!), s egy teljes
hasábon sorolta a lap a jegyeiket meg-
váltók, felülfizetõk és adakozók több
száz fõs névsorát.

Ez máskor is elõfordult, s kínos kö-
vetkezménye lett, ahogy egy 1891. jú-
lius (!) 30-i számban találjuk Bors-
szem Jankónak címmel. „A Szekszárd
Vidékéhez ez év elején a Tolnavárme-
gyei Gazdasági Egyesület titkára, Dö-
mötör László úr egy közleményt kül-
dött be, melyet a gazdasági egyesület
rovatába kért fölvétetni. A szerkesztõ-

ség átvette a közleményt, mely alá Ko-
vács László úr, az egyesület elnöke volt
aláírva. A közlemény címe ez volt: Fel-
hívás simmenthali telivér növendék
bikáknak directe importálására. Az
említett közlemény ez év február 26-i
számban jelent meg, melyhez szoká-
sos havi melléklet, a Tolnamegyei Höl-
gyek Lapja volt csatolva. A paksi
nyomdában e közleményt, miután a
fõlapba bele nem fért, áttették a Höl-
gyek Lapjába. Ezt a tényt figurázta ki –

ugyan elég késõn – a
Borsszem Jankó egyik
júliusi száma. Hogy ezt
tette, ahhoz semmi kö-
zünk, s nem is reflektál-
tunk volna reá, ha azt
nem jegyzi meg elég ma-
liciózusan, hogy azt Ko-
vács László küldte be a
Hölgyek Lapjába. Ez
nem áll, s az itteni bekül-
dõnek lehetett volna
annyi tapintata, hogy az
õ ártatlan személyét s
nevét ne keverje e
dologba…”

A bele nem keverés-
ben különben a helyi
sajtó mindig elöl járt,
ezért is kezdte úgy tör-
téneteit, mint a Tolna-
vármegye 1896. február
2-án. „Kártyaasztalnál.
Félreértések elkerülése
végett elõre megjegyez-
zük, hogy az alábbi pár-
beszéd nem minálunk
történt. A gibic segíteni
akart az egyik játéko-

son, tehát rámutatott egy városi nota-
bilitás fejére, hogy a játékos tököt hí-
jon. A játékos azonban zöldet hítt. Gi-
bic: – No, ezen se lehet segíteni… Já-
tékos: – Hát hiszen azért híttam zöl-
det, mert ott terem a zöldség. Tetszett
volna a képviselõ úr fejére mutatni,
mindjárt tudtam volna, hogy tököt
tetszik érteni, mert arról éneklik,
hogy „Pamuk van a két fülébe’, / Úri-
tök a közepébe’!””

Lanius Excubitor

Bálidei bohóságok

ÓDON DERÛ Ódon időben

FEBRUÁR 14-ÉN 120 éve, 189
ben Madarász Elemér fõjegyzõnk
megjelentette hatályos vármegy
szabályrendeleteinket.

FEBRUÁR 15-ÉN 115 év
1896-ban Borzsák Endre l
kész rímelte egy báli újságban:
„Jaj Istenem, de csikorog / bor
nélkül a decsi torok.” 110 év
1901-ben korcsolyázó egyl
tünk jégpályáját villamos világí
tással kívánta ellátni.

FEBRUÁR 16-ÁN 50 éve, 196
ben meghalt szülöttünk, Esc
Károly fotómûvész.

FEBRUÁR 17-ÉN 150 éve, 186
ben A magyar bor Amerikában
címmel írtak az itt szüle
„Schwarzer bécsi nagyborker
kedõrõl, ki itt nagy borker
kedést alapított”.

FEBRUÁR 18-ÁN 80 éve, 193
ben a Képes Pesti Hirlap tudat
Bartók és Babits Mihály a francia
becsületrend lovagja lett.

FEBRUÁR 19-ÉN 190 éve, 182
ben meghalt fõispánunk, Mail
György.

FEBRUÁR 20-ÁN 130 éve, 188
ben sajtónk megkezdte Perczel
Mór Az aranykor Tolna megyében
címû cikksorozata közlését. 1
éve, 1911-ben szülöttünk, P
czel Dezsõ A magyar kocsis cím
mel írt emlékezést.

„A szeretetben nincs féle-
lem, sõt a teljes szeretet
kiûzi a félelmet.” /1 JN
4:18-19/

Istenem! A Te szereteted tökéle-
tes. Meglep, hogy szeretsz, ami-
kor úgy érzem, nem vagyok szere-
tetre méltó. Néha el sem hiszem,
hogy kinyúltál felém. Szereteted
felvidít, titkokat mutat meg, rávilágít
a dolgok lényegére, csodákat és
örömöket tár elém. Új kihívások
elé állít, arra ösztökél, hogy próbál-
kozzam megint, s érjek el egyre
újabb sikereket. Fegyelmez, kija-
vítja hibáimat, miközben visszave-
zet az igaz útra. Biztonságot nyújt,
mikor az élet nehézzé válik, és ma-
gához ölel, amikor vigasz után só-
várgok. A Te szereteted tökéletes
Uram, és én szeretnék örökké fü-
rödni benne. Add, hogy így legyen!
Ámen

„Egymás terhét hordozzátok,
és így töltsétek be a Krisztus
törvényét.” /Gal. 6:2/

Istenem! Néha könnyebb hibát ta-
lálni a körülöttem lévõkben, mint
okot a dicséretre. De ha megállok
egy pillanatra, és végig veszem azt
a számtalan módot, ahogy bátorsá-
got csepegtetsz belém, még akkor
is, ha csetlek-botlok, rádöbbenek,
hogy idõrõl idõre mindannyiunknak
szüksége van rá, hogy felemeljék
és ösztökéljék. Emlékeztess Uram
a jó szó hatalmára, áldj meg ked-
vességgel és érzékenységgel má-
sok problémái iránt, hogy õszinte

biztatást tudjak nyújtani, amikor és
ahol csak szükség van rá. Add,
hogy egymást ne vádoljuk, add,
hogy a szeretet szolgálatán serény-
kedjünk, könnyítve egymás terheit,
megosztva egymással gondjainkat,
bajainkat. Add, hogy tudjunk egy-
másért imádkozni, s hálát adni Ne-
ked nagy kegyelmedért, megtartó
szeretetedért. Ámen

„Aki hû a kevesen, a 
sokon is hû.” /LK 16:10/

Istenem, tudom, hogy a becsüle-
tesség azt jelenti, hogy ugyanolyan
vagyok befelé, mint kifelé, a nyilvá-
nosság elõtt és a magánéletem-

ben, a szívemben és a cseleked
teimben egyaránt. Néha azonban
harcban állnak ezek a terüle
egymással, amikor a valóságtól el
rugaszkodott képet próbálok mu
tatni magamról. Kérlek Istenem, kí
mélj meg a féligazságok, a képmu
tatás és a hitelesség hiányának
csábításaitól. Segíts, hogy képes
legyen összhangba hozni a jell
memet azzal, aki valójában lenni
akarok, ahelyett, hogy a könnyebb
utat választom és álarcot visel
Segíts, hogy állhatatos maradjak az
apróbb dolgokban, s így megerõ
södve kiállhassam jellemem végsõ
próbáját, mert az emberi bold
sághoz elengedhetetlen, hogy
mentálisan is hûek legyünk önma
gunkhoz. Ámen

A „Mindennapi imáink” címû köt
alapján, lelkünk épülésére közr
adta: Balázsi Zol

református lelkész

EVANGÉLIUM

Csárdásozók a bálban (Aggházy Gyula rajza)

„Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát 
adjatok.” /I Thess. 5:14/
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A rejtvény megfejtését február 27-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A január 30-i rejtvény helyes megfejtése: Szatmári Juhos Lász-
ló. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Belusné Flóra Katalin, Szekszárd, Kõrösi Cs.
S. u. 4. I/6. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

SETTENKEDÕ
avagy a média diszkrét hányinger

Mikor e sorokat írom, még csak friss hír, mik
sorokat kézbe veszed, kedves olvasóm, már bizo
nyára végigsöpört a Kárpát-medencén a döbbe
net: Bakács Tibor Settenkedõ, a neves újságír
Megasztár egyik zsûritagja, a közelmúltig ügy
tes celeb (ki találta ki ezt az ökör szót?!) lopot
rúd téliszalámit valamelyik nagyáruházban, el
kapták, beismerte (mit? hogy megtalálták nál
feljelentették. Hétfõn este hatkor itt tartunk

Ám ami igazán érdekes lehet, az nem ez a t
nem is az elkövetkezõ jogi procedúra, nem is a
várható büntetés. Nem bizony. Az elkövetk
hetek-hónapok történései ugyanis nem errõl
szólnak, hanem terólad, kedves olvasó.

Te ugyanis igen sokféleképpen fogsz reagálni.
El fogod ítélni, hiszen micsoda disznóság,

mindenki ismeri, az ilyennek inkább példát k
lene mutatnia, erre azt hiszi, neki mindent sza
bad, mi lenne, ha mindenki ezt csinálná, mie
gyéb. Az is lehet, hogy meg fogod sajnálni, hi
szen a védekezésében ott áll: manapság ke
foglalkoztatják, nem volt pénze, éhes volt, együt
kell éreznünk vele, hazavinni, betakargatni, az aj
tóból még egyszer pajkosan megfenyege
mutatóujjunkkal, aztán jóccakát. 

Én azért, kedves olvasó, a figyelmedbe ajánl
nék néhány kevésbé látványos momentumo

Például a lopás céltárgyát. A hírekben szer
lõ téliszalámi errefelé szimbolikus értékû, „üze
nete van”. Ha egy lepukkant filmben elese
vajt akarnak ábrázolni, az bizonyosan egy rúd t
liszalámit lop, nem pedig sajtot, halkonzer
hanem egy ilyen archetipikus elérhetetlensége
a megélhetési lopó vágyálmainak netovábbját

Aztán ajánlom figyelmedbe a helyszínt: a be
vásárlóközpontot, ahol még a vécé is tizenöt k
merával közvetíti áldásos tevékenységedet, ahol
csak a legprimitívebb elme nem számol a l
kás egyetlen, kizárólagos lehetõségével.

És nem árt, kedves olvasó, ha eltanakod
indokon: éhes volt, nem volt pénze annak a mé
dialovagnak, akinek állandó rovata van az egyik
nagymenõ rádiónál, gyakorta olvashatni ról
fizetõ „celebcikkeket” és a többi.

Szóval, ezeken fogsz majd tépelõdni, a munk
helyeden vitázni, ön- és közmarcangolni, nem
érteni, egyszóval serényen hörögni.

És fel fog tûnni az újságodban, a képer
dön, a monitorodon ez az arc, nyilatkozik, bûnt
bán majd, élõ adásban könnyezik (az Esti mesé
ben ugyanezt abszolválja Mazsola vállán), k
gák állnak ki mellette, megjelenik a délutáni, d
elõtti, hajnali ki- és bebeszélõshowk-ban, fõzõcs
kemûsorokban, orrváladék-dobáló seggrepacsik
ban – mindenütt ott lesz õ. 

Szabott áron. Igen jó áron. Mert az ütõs szal
címért, nyilatkozatért, fotóért igen jól fizet a bul

És az újságok, képernyõk, monitorok megmé
rik õt örömest, hiszen hozza az olvasót-nézõt
fizetõképes fogyasztót, és te, édesapám, fize
majd lelkesen, mint a katonatiszt, mint ahogy
szép summát pengetsz ki azért, hogy felhör
hess Gyõzikén, Fekete Pákón, Stohl Bucin, a Vil
la idiótáin.

Úgyhogy, kedves olvasóm, amikor az oly sok
emlegetett média szót ajakadra veszed, egy pill
natra se feledd: a történet sohasem Settenk
rõl szól, nem is a téliszalámiról – hanem egy
egyedül a pénztárcádról. 

Jobb, ha rajta tartod a kezed. Állítólag látt

Visszapillantó
Az idõ múlásával minden változik körülöttünk. A fejlõ-
désnek nevezett folyamat során a lovas szekeret felvált-
ja az autó, régi masinák helyébe modern gépek lépnek,
ódon épületek egyszer csak eltûnnek, és emeletes to-
ronyházak nõnek ki helyettük a földbõl. Amit ma, nap
mint nap látunk, néhány év múlva talán hiába keressük.

A fényképek, amelyek elkapják a pillanatot, megállítani
ugyan nem tudják az idõt, de a múltba visszatekinteni, ki-
csit nosztalgiázni szerencsére segítenek nekünk. Bakó Je-
nõ fotóriporter számos felvételt készített az elmúlt évti-
zedekben Szekszárdról, Tolna megyérõl. Ezek közül az ér-
dekes képek közül teszünk most közzé egy újabbat.

Garay tér
A tér is más volt,
az épületek funk-
ciója legfõképp…
No, de a hegyol-
dal, a Kálvária-
domb, az aztán
tényleg más volt,
most bárki meg-
nézheti és eldönt-
heti, hogy tetszik
neki ez a régi
világ…

Fotó: Bakó Jenõ



Nem történik alapvetően más él-
vonalbeli női kosarasainknál,
mint amit általában tőlük meg-
szokhattunk és el is várunk a
rendszerváltozás óta minden év-
ben. Hazai viszonylatban megha-
tározó játékosok nélkül, csak az
átlagot, vagy olykor azt sem hozó
légiósokkal győzzék le azt a 3–4
csapatot, amely papíron gyen-
gébbnek tűnik. 

Ez egy meccs kivételével (az ominózus
BEAC elleni budapesti vereség) most
is megtörtént. Elvárás még, hogy játsz-
szanak közönségvonzó, szoros mecs-
cseket a náluk papíron jobbakkal, sze-
rezzenek meglepetésgyõzelmeket
(ennek idáig csak részben feleltek
meg) és gyûjtsenek be legalább egy
skalpot, mint tavaly õsszel a gyengülõ
Szeged ellen. 

Ismerve a korlátozott pénzügyi és
szakmai lehetõségeket, elfogadva a
tényt, hogy egy vadonatúj, fiatal csa-
pat kezdte meg ezt a szezont, a 9.
hellyel (ami több mint valószínûnek
látszik) senki nem lehet alapvetõen
elégedetlen. De ez még nem jelenti
azt, elégedett lenne és lehet bárki is a
szezon végeztével. A nyerhetõ, érték-
mérõ meccsek buta hibasorozatok
miatti elvesztése okán még nem tudta
a csapat maga mellé állítani a közön-
séget, még inkább visszacsalogatni
azokat, akik csakis izmosabb produk-
ciók láttán térnének vissza a lelátóra.
Pedig lehetne ezen is segíteni, mint
azt a legutóbbi hetek tapasztalatai is
mutatják. Egy-egy hazai vagy éppen
idegenbeli szoros meccs és ritka
skalp után százas nagyságrenddel
több nézõ jön ki a sportcsarnokba.
De az is megfigyelhetõ, hogy az 5–8.

helyezettek elleni idegenbeli soroza-
tos esélytelenség, vagy az itthon me-
netrendszerûen elszalasztott bravú-
rok következtében lemondóan legyin-
tõk is több hétig távol maradnak eset-
leg – kizárólag a médiából követve a
történéseket.

Vegyes érzelmek kavarognak az
edzõben, a vezetõben, a szurkoló-

ban az alapszakasz
vége felé közelítve:
tovább tud-e fejlõd-
ni, át tudja-e lépni
saját árnyékát ez a fi-
atal csapat, ha
együtt marad, és szá-
mottevõ erõsítésre
továbbra sem lesz
mód. A türelmi idõ
persze még nem járt
le, mert csupa olyan
játékos érkezett a
nyáron, akiknek ez
volt az elsõ komoly
NB I-es „A” csopor-
tos éve. A Vincze
testvérpár, Demeter,
de különösen Med-
gyessy magában
hordozza, hogy „A”
csoportos, s azon
belül az 5–8. helye-
zett csapatok átlagjá-
tékosainak szintjé-
hez a saját posztju-
kon felnõjenek.
Egyúttal kellõ rutin
birtokában stabili-
zálják egy-egy mér-

kõzésen belül is a teljesítményüket.
(Jó lenne, ha ezt a nekik kijáró felté-
telezést hátralevõ alapszakaszbeli
meccseken, majd a rájátszásban
csak megerõsítenék). Persze, Ujhe-
lyi Gábor vezetõedzõ tudhatja iga-
zán az IBM-pontoknál messzebbre
látva: kik azok, akik nem lesznek ké-
pesek szorgalommal sem átlépni sa-

ját korlátaikat, s kik azok, akik már
most hétrõl hétre jobbak annál,
mint amilyen tudással a nyáron
megérkeztek.

Ami a légiós kérdést illeti, ez a szek-
szárdi nõi kosárlabdázásban ritkán si-
kertörténet, ami persze alapvetõen
az anyagiak szûkösségére vezethetõ
vissza. Olyan játékosok jönnek rend-
re, akik „csak” átlagosak, jó iparosai a
kosárlabdának, így tõlük sem várhat-
juk a csapat által sokszor 37 percig
szépen megdolgozott meccsek meg-
nyerését. Turcsinovics, a monteneg-
rói teszi a dolgát, de Jevtusenko, a re-
mek adottságú ukrán center több-
ször kerékkötõ, mint a csapat szeke-
rét lendítõ. Három éve itt van már,
egyelõre nem váltja be a hozzá fûzött
reményeket. Dilemmában lehet a
klubvezetés a március végi, április
eleji tárgyalások elõtt légiós ügyben:
ennyiért (információink szerint
1000–1200 euró/hónap) találnak-e
jobbakat? 

A szurkoló sokszor keserûen nézte
ebben a bajnokságban is, amikor volt
szekszárdiak döntöttek el szoros
meccset: Darida a Fradi elleni kupa-
meccset, Bukovszki a Zalaegerszeg
színeiben. Egykori szekszárdi fõsze-
replõk, Bálint és Bozóki segítették a
Baját a presztízcsata elsõ felvonásá-
nak sikeréhez, és felettébb izgalmas
a kérdés: a hamarosan sorra kerülõ
visszavágón mindez miként lesz?

Világos: Szemerédi mellé nagyon
kellene legalább egy olyan – szekszár-
di viszonylatban valahogy megfizet-
hetõ?! – meghatározó játékos, mint
amilyen nincs a mostani keretben, s
mint amilyen kvalitással a fentebb fel-
soroltak bírnak.  B. Gy.
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Kosaras töprengõ
Legalább egy „ász” kellene még

Szimpátiaszavazás 
az épülõ atlétikai

pálya elnevezésére 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humánbi-
zottsága pályázatot hirdetett az épü-
lõ atlétikai pálya elnevezésére. A be-
érkezett pályamunkák két elnevezés-
re tesznek javaslatot:

• Szekszárdi Atlétikai 
Centrum

• Mozolai János Atlétikai 
Centrum

A két elnevezést a bizottság „szim-
pátiaszavazásra” bocsátja. A szavazat
leadható 2011. február 28-ig a
www.szekszard.hu oldalon, postai
úton (Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal; Közoktatási,
Mûvelõdési és Sportosztály; 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), vagy
zárt borítékban a polgármesteri hi-
vatal portáján.

Házias ízesítésű, tartósítószer-men-

tes savanyú káposztám az alábbi

szekszárdi boltokban kapható: Sarki

Zöldséges (Kadarka u. Parászta felő-

li végén), Csatári Zöldséges (az üzlet-

ház mögött, Árok u. 1.), Csapainé

Zsuzsánál a piacon (Fiat kisteherau-

tóból) és a piac feletti szociális bolt-

ban. Koncz Ádám, Tolna.

Tel.: 70-588-12-07.

Savanyú káposzta

A Léleképítõ legközelebbi alkalmán,
február 14-én, hétfõn este 18 órakor a
Garay-gimnázium dísztermében rend-
kívüli történelemóra és könyvbemuta-
tó keretében A SZABADKÕMÛVESEK
TRIANON ELÕTT címmel tart elõadást
dr. Raffay Ernõ történész. Minden ér-
deklõdõt tisztelettel hívnak és várnak a
szervezõk. A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Történelemóra 
a Léleképítõn

Szemerédi Krisztina
a csapat egyik meg-
határozó játékosa
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Top 12, illetve Top 10. A sport-
ban az átlagembernél tájékozot-
tabbak tudják, az asztaliteniszről
van szó. Mégpedig egy magyar
kezdeményezésű versenyformá-
ról, amit az európai szövetség is
átvett tőlünk. Éppen a hétvégén
zajlott a nagy Top 12 kontinentá-
lis versenysorozat. 

Ennek két meghívott versenyzõvel
csökkentett változata a Top 10, amit
akár Tolna megyei specialitásnak is ne-
vezhetünk (tudomásunk szerint má-
sutt az országban nem rendezik meg
ezt a versenyt). A lényeg: eredménye-
ik alapján a megye legjobb tíz nõi és
férfi versenyzõje indulhat el ezen. 

Tudva azt, hogy mennyire beszû-
kült mifelénk Tolnában is az asztalite-
niszpaletta a versenysport szintjén (a
két élvonalbeli szakosztályt mûködte-
tõ Szekszárd és Tolna mellett férfivo-
nalon csak a Nagymányok létezik) bi-
zony nincs nagy tolongás, ezáltal kü-
lönösebb esélylatolgatás sem a 2011
elején esedékes megyei tízeken. De a
mai helyzetben azt is értékelni kell,
hogy megrendezik, s egy sajátos ver-
sennyel több szerepel az éves prog-
ramban. A Vermes György vezette

megyei asztalitenisz-szövetség igyek-
szik szép ajándékokkal fényezni a
versenyt. 

A férfiaknál volt annyira kiegyensú-
lyozott így is a mezõny, hogy nehéz
volt elõre tippelni a dobogós sorrend-

re, már csak azért is, mert az NB II-ben
szereplõ mányokiak fõ embere, Kele-
men Zsolt ezúttal betegség miatt hi-
ányzott. De ott volt még a bányászvá-
ros második vonalának kaucsukbû-
völõi közül a két Teleki testvér, no és
dr. Varga Péter (igen, jól sejti a sportág-
kedvelõ olvasó, az asztaliteniszt még a
versenysport kényesebb feltételeinek
megfelelve ûzõ szekszárdi rendõrkapi-
tányról van szó) a végsõ gyõzelemre
egyaránt esélyesként. A fiatalabb gene-
ráció képviseletében az NB III-ban sze-
replõ Yorgosz SE több versenyzõje, de
legfõképpen Bálint Péter próbálta a ve-
teránok uralmát megtörni. A 29 éves,
jelenleg csak a mányoki fakóban, a har-
madik vonalbeli csapatukban figye-
lembe vett Stróbl Dániel már a cso-
portmeccsek során gyors, kemény ké-
toldali támadó bevállalós játékával fel-
hívta magára a figyelmet.

Elkallódó tehetség 
meglepetésgyõzelme

A szekszárdi illetõségû Kizakisz
Georgiosz Yorgosz SE-jének egyik
meghatározó játékosa, Bálint Péter
jutott még be a fináléba. Ezzel sike-
rült „elmozgatni az asztaltól” az
amúgy labdabiztos fõrendõrt, aki ez-
úttal a kelleténél több ajándékpoén-
nal is „segítette” fiatal ellenfelét. „Eny-
nyit jelent, ha az ember egy bõ hetet
teljesen kihagy, no és jönnek fel a fia-
talok, akik talán többet is játszanak,
jobb kondiban vannak. Ezt tudomá-
sul kell venni” – nyugtázta tárgyila-
gos sportszerûséggel a történteket a
közéletbõl ismert vesztes, aki azért a
bronzmeccsen, ahogy szokta „odatet-
te magát”, és klubtársa Teleki ellen vé-
gül is gyõzelemmel abszolválta az idei
Top 10-et. 

Az igazi nagy gyõzelem a kis Stróblé
lett a fiatal generációk csatája után. A
térdsérülését egyre jobban érzõ, foko-
zatosan elfáradó Bálint Péter csak szo-
rongatni tudta a más hullámhosszon
pingpongozó tolnai illetõségû, má-
nyoki színekben versenyzõ ellenfelét.
Látszik Stróblon: nem itt kéne tarta-
nia, hanem valahol az élvonal közelé-
ben, ha tehetségéhez mérten foglal-
kozott volna a sportággal. Ebbe most
ne menjünk bele... Mindenesetre
jólesik neki, hogy aki még nem látta
õt játszani, azonnal felfedezi. Tudomá-
sul véve azt, hogy tehetsége kibonta-
koztatása szempontjából az utolsó
óra utolsó perceiben járhat és meg-
ígéri: úgy viszonyul a sportághoz,
hogy elõbb beverekszi magát a
mányoki NB II-es csapatba, ahol úgy
fog játszani, hogy esetleg nagyobb
csapatok érdeklõdését is fölkelti.

Egyesélyes nõi verseny

A nõi mezõny foghíjas volt, sajnos
csak heten jöttek össze ezúttal. Leg-
fõképpen azért, mert a hazai Extra
Ligában szereplõ szekszárdi topszak-
osztály olyan neves játékosai, mint
Vincze vagy Madacki betegség miatt
nem tudtak indulni. Így a szintén
nem hiánytalan NB I-es tolnaiak má-
sodik vonala mérkõzött a feltörekvõ,
utánpótláskorú szekszárdiakkal. A
Sáth-csapatot erõsítõ Csáki Rita ab-
szolút favoritnak számított, és mind
a 6 ellenfelét legyõzte a Szekszárd AC
kiskunfélegyházi származású játéko-
sa. Mert Majzik Zsuzsa, a tolnaiak ru-
tinos, komoly élvonalbeli múlttal
rendelkezõ játékos-edzõje csak az
utóbbi szerepkört vállalta a „top hét-
té” vált megyei nõi Top 10-en. Pedig
a generációk harca leképezõdhetett
volna nõi vonalon is múlt vasárnap
déltájban a városi sportcsarnokban,
ha most is ütõt fog a szomszédvár
még mindig elsõ számú játékosa. Bi-
zony földobta volna a viadalt, ha
Majzik, a mai NB I-es Tolna még min-
dig meghatározó játékosa a hazai or-
szágos ranglistán az elsõ huszonöt-
ben található 19 éves Csákival egy
éleset meccsel.

Ebben az esetben, mi maroknyi né-
zõk dilemmába estünk volna, melyik,
szinte azonos idõben zajló finálét te-
kintsük meg. Ismerve Vermes György
és Sáth Sándor rugalmasságát, ebben
a helyzetben magától értetõdõ lett
volna, hogy a nem hivatalos megye-
bajnoki címmeccsek egyikérõl sem
maradunk le. 

Reméljük, hogy jövõre – mert bizto-
san lesz akkor is megyei Top 10 –, mi-
kor reggel kiderül majd a mezõnyök
összetétele és erõssége, eme könnyen
megoldható problémával is szembe-
sül majd a rendezõ gárda. B. Gy.
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Nem volt mindenki a topon az idei asztalitenisz Top 10-en
Az új generáció legyûrte a még uralkodó régit

Kizakisz Georgiosz Yorgosz
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Avilággazdasági válság, amit napja-
inkban kénytelenek vagyunk elvi-

selni, megmutatta, hogy az a neolibera-
lizmus, amit már én is ostoroztam nem
egyszer írásaimban, elérkezett történel-
mi pályafutása végéhez. Évekig hallhat-
tuk, hogy a piac és a verseny mindenre
gyógyír. 

Hogy a magántõke tehát minden
gondot megoldana? 

Mintha nem ezt látnánk a világban.
A liberalizmus gyomjának magvait el-
hintõitõl itthon is többször hallhattuk
azt a vélekedést, hogy az állam a legrosz-
szabb tulajdonos, ezért lehetõleg minél
több vagyontárgyat kell magánosítani.
Az utóbbi hónapokban ennek a filozó-
fiának a hívei az Európai Parlamentben
is megmutatták valódi arcukat.

A liberalizmus hívei a baloldali kép-
viselõkkel minden diplomatikus jó
modort levetkõztek a nagytõke védel-
mében. 

Mára a napnál világosabb, hogy ez a
különös „internacionálé” lényegében a
multik és a nemzetközi tõke képvisele-
tére van kitalálva és beüzemelve. Szó
nincs itt semmiféle szabadságjogról, a
magyar sajtó szabadságáról pedig a leg-
kevésbé.

A multik hasznáról van szó. 
Mivel ezek Magyarországon ka-

szálják a legnagyobbat, ezért maguk
mögé állították hazai politikusaik
egy részét. 

És mivel a nemzetközi kapcsolat-
rendszerük politikai megjelenítõi a
balliberálisok voltak mindig, õk is-
mét a régi módszert bevetve a „szél-
sõjobb” elleni küzdelemként élik
meg és állítják be a harcukat. Nincs
itt szó eszményekrõl, szabadságról,
egy dolog vezérli õket, ez pedig a
nyers érdek. Az egyetlen védendõ
„érték” számukra az extraprofit. 

Több összetevõje van a táma-
dásoknak. A válságadót vagy a

banki különadót nem tudták közvet-
lenül támadni, hiszen az érintett cé-
gekrõl, bankokról mégsem mond-
hatták, hogy veszteségesek. Ezért
jött kapóra a médiatörvény ügye.

Több közgazdász, politológus rá-
világított már, hogy a „parlamenti
dobbantó” szerepét betöltõ ma-
gyar liberálisok mindent lerombol-
nak, ami magyar, ami tradíció. A
küldetésük beteljesítéséhez pedig
felhasználtak mindent. Kezükben

volt az írott sajtó, a tévé és a rádió,
a könyvkiadás és terjesztés zöme.
Hosszú évekig úgy látszott, ez a ter-
vük sikerülni is fog. 

Aztán, ha lassan is, de felébredt
Magyarország, „parlamenti dobban-
tóját” szétrúgta, a liberálisok szocia-
lista társutasát pedig zsugorlétre ítél-
te.

Táboruk egykori hangadói azon-
ban nem törõdnek bele ideológiájuk
bukásába.

Nagyszerû elõadásokat lehetne
tartani megszólalásaik, nyilatkozata-
ik, kirekesztõ és magyarságellenes
tartalmáról. Az elmúlt húsz év alatt
ezt is megszoktuk. Hiszen két évtize-
de már, hogy ez a módi járja. 

A balliberális oldalnak a rendszer-
váltás óta csak ennyire futotta. Ha az
ország hite erõsödik, reményeink
növekednek, õk vörös sálakba bur-
kolózó kórustagok lesznek, és jön-
nek a fekete ruhák, dübörgõ bakan-
csok elrettentésnek szánt rémképei-
vel. Ezért van ez az egyszólamú
hangzavar. Mert adnak a látszatra. Il-
letve, csak a látszatra adnak. A „Hogy
jutottak idáig?” kérdés kifejtésére
ezen írás terjedelme nem ad lehetõ-
séget. Most az ország minõsége, a
következõ generációk jövõje a tét,
ezért mindennél nagyobb szükség
van egy hazug látszat eloszlatására.

Hollendus Zsolt

Sálak mögül…

Nincs vége a piacgazdaságnak?
Hamarosan Kína lehet a világgazdaság meghatározó szereplõje

Dr. Zeller Gyula egyetemi do-
cens, a Pécsi Tudományegyetem
rektorhelyettese tartott előadást
február 8-án a PTE Illyés Gyula
Főiskolai Karán. A ,,Szekszárdi
Universitas" tudománynépszerű-
sítő sorozat keretében a szakem-
ber „A piacgazdaság vége?” cím-
mel osztotta meg gondolatait a
hallgatósággal. Dr. Zeller a gaz-
dasági válság okán a piacgazda-
ságot – egyéb véleményekkel el-
lentétben – nem szeretné temet-
ni, de az is elárulta, hogy ezzel a
véleménnyel a szakmai körökben
jelenleg kisebbségben van. 

Az elmúlt éveket belengõ „válság” szót
– mint elmondta – olyan helyzetként
határozza meg a tudomány, mely a „gaz-
dasági teljesítmény jelentõs visszaesé-
sével jár”. E megfogalmazásban vélemé-
nye szerint a „jelentõs” kifejezés igen vi-
szonylagos, hiszen például az USA-ban
jelenleg nõ a GDP, ugyanakkor magas
a munkanélküliség aránya. Az elmúlt
évek válságokait a közgazdászok szûk
és tág összefüggésben tárgyalják: a szûk
szakmai megítélés szerint azt a jelzálog-

buborékban és az amerikai lakáshitelek
problémájában kell keresni. Hiteleket
adtak az igen rossz anyagi helyzetben
lévõ embereknek, de az újfajta tõzsdei
ügyletek és a kockázatkezelés újabb
módszerei is hozzájárultak a gazdasági
lejtmenethez. Tágabb összefüggésben
a közgazdászok a neoliberális gazdaság-
politika, ezzel együtt a kapitalizmus
csõdjét tárgyalják. Dr. Zeller Gyula nem
osztja ezt a véleményt. Szerinte a gazda-
sági válságok kialakulásának okai össze-
tettek: az állam, az üzleti-pénzügyi szfé-
ra, az egyének és a gazdaságelmélet is
közrejátszik elõidézésükben. Úgy véli,
maga az állam jelentõsen hozzájárulhat
a válságfolyamatokhoz. Ha csak a ’90-es
évek egy amerikai (Clinton elnök által
meghirdetett) programját nézzük –
hozta Zeller a példát–, láthatjuk, az ame-
rikai állam külön adókedvezményt
nyújtott a bankoknak azért, hogy nem
megfelelõ, igen rosszul fizetni képes
adósokat hoztak a lakáspiacra, így óriá-
si hitelkapacitások alakultak ki. A hitel-
minõsítõk is érdekeltek voltak, hogy jó
adatokat mondjanak, s ezzel hozzájá-
rultak a baj kirobbanásához. A válság-

ban szerinte közrejátszott az is, hogy az
emberek ésszerûtlenül gazdálkodtak, s
jóval többet költekeztek, mint azt meg-
engedhették volna maguknak hitelbõl.
Úgy látja, Magyarországon a lakáshitel-
felvételben a média-, valamint a kultu-
rális nyomás is igen fontos tényezõ.
Utóbbi abban nyilvánul meg, hogy a la-
kosság 92 százaléka saját lakásban, s
nem béreltben szeretne élni, így saját
ingatlanra vesz fel komoly hiteleket.
Szerinte a piacgazdaságnak nincs vége,
s aki ezt állítja, felülrõl irányított társa-
dalmi modellben hisz. Azt ugyanakkor
elismerte, a válsághoz való hozzáállás-
ban többféle nézet létezik, melyek kü-
lön-külön megállják a helyüket, s
mindegyiket tiszteletben kell tartani.
Rámutatott: a következõ évtizedekben
Kínára kell figyelni, mivel egy pillanat
alatt fel tudja borítani a világgazdaság
jelenlegi állását, példa erre a japán jen-
nek a közelmúltban két hét alatt tör-
tént „feltornázása” a kínaiak köt-
vényvásárlásai következtében. Dr. Zeller
Gyula hozzátette: a dollár jelenleg job-
ban veszélyeztetett a kínai befolyás által,
mint az euro. Gyimóthy Levente

Rendõrségi hírek
NÉGY FONTOSABB esemény tör
tént Szekszárd területén az elmúl
napokban – tájékoztatta lapunk
dr. Buda Bernadett r. százados, a
városi rendõrkapitányság kiemel
bûnmegelõzési fõelõadója. Febr
ár 2–4. között a Homokbánya t
rületén ismeretlenek feltörték az o
található szerszámtárolót, s onnan
csiszolót és 251 liter gázolajat tul
donítottak el. 
AZ ISMERETLEN ELKÖVETÕ v
elkövetõk feltörték továbbá a bá
nya területén lévõ úszómunkagép
aggregátorházát, melybõl gázol
jat akartak lopni, de az nem jár
kerrel. 
FEBRUÁR 4-ÉN ESTE 19 órakor a
Shell-kút kijáratánál K. Sánd
szekszárdi lakost eszméletlen, erõ
sen ittas állapotban a földön fekv
találták. Az alkoholos befolyásol
ság alatt lévõ személyt a mentõ
szolgálat a kijózanító állomásr
szállította. Február 7-én délután a
távolsági buszmegállónál igazol
tatták, majd a mentõk szintén a
kijózanítóba vitték S. György t
gelici lakost, aki szintén erõsen al
koholos állapotban volt, hangosan
káromkodott, kiabált. Az intézk
dés alatt többször elesett, szint
magatehetetlen volt. Február 8-án,
este 21 óra körül lakossági bejel
tés történt, mely szerint a Toldi ut
cai, 23. számú Coop áruháznál
két, kapucnis felsõben lévõ, söt
ruházatú személy gyanúsan visel
kedik. A helyszínre érkezõ rend
õrök igazoltatták N. Attilát, aki az
áruház irányából sétált a fasor f
lé. Ezalatt egy másik személy ug
rott le az áruház tetejérõl, akiv
szemben szintén intézkedtek. Az
üzlet tetején egy szemüvegtok al
kú tárgyat találtak, melyben zá
rak felnyitására alkalmas szer
mok voltak. Az elfogott személy
nél – többek között – egy pár bõr
hatású kesztyût, kulcstart
akasztható zseblámpát, kulcscso
mót és egy pár kék színû gumi
kesztyût találtak. A két személy a
városi rendõrkapitányságon ki
hallgatása során elismerte, hogy
fel akarták törni az üzletet. Gy

A KINYÚJTOTT KÉZ ALAPÍTV
amely a szociokulturális hátterükbõl
fakadóan hátrányos helyzetû tanul
kat segíti, kéri a magánszemély
hogy a személyi jövedelemad
1%-ának felajánlásakor az alapítv
jelöljék meg kedvezményezet
Támogatásukat köszönjük! Kinyújt
Kéz Alapítvány 18854471-1-17
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 22. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 15. (kedd) 16-18 óráig. Pol-
gármesteri Hivatal, I. emelet 
36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
Február 22. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
lóiskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  
A hónap utolsó péntekén 14-15 ór
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépül

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 ór
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Cukorbetegek
figyelmébe!

A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének beszámoló közgyûlése
2011. február 22-én 13.30 órai kezdet-
tel lesz Szekszárdon a kórház lila épü-
letében. Minden egyesületi tagot szere-
tettel várunk!

A városi sport-
csarnok programjai

FEBRUÁR 13. 16.00 
UKSE Szekszárd–Nagyatád NB

II. nõi ifjúsági kézilabda-
mérkõzés

FEBRUÁR 13. 18.00 
UKSE Szekszárd–Nagyatád NB
II. nõi felnõtt-kézilabdamérkõzés

FEBRUÁR 18. 14.00
UKSE Szekszárd–Vác NB I. A.
nõi serdülõ kézilabda-mérkõzés

FEBRUÁR 18. 16.00
UKSE Szekszárd–Vác NB I. A.
nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés

FEBRUÁR 18. 18.00
UKSE Szekszárd–Vác NB I. A.
nõi felnõtt-kézilabdamérkõzés

FEBRUÁR 19. 19.00
Kindl-disco

FEBRUÁR 26. 11.00 
Szekszárd AC I.–Orosháza I. 
nõi extraliga asztalitenisz csb.

mérkõzés

Budapesten látható a kassai kincs
Közép-Európa eddig fellelt
legnagyobb újkori arany-
kincslelete, a kassai kincs lát-
ható február 1-jétõl március
20-ig a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban. A közel három-
ezer aranypénzt, három em-
lékérmet és egy aranyláncot
a kassai Kelet-szlovákiai Mú-
zeum õrzi, annak felújítása
alatt a kincseket más múzeu-
mok mutatják be. Az érmék
nagyobb része magyar, erdé-
lyi vagy németalföldi verésû, de akad-
nak közöttük cseh, sziléziai, lengyel,
német, dán, svéd, itáliai, osztrák, salz-
burgi, spanyol veretek, sõt egy antik
trák érme újkori hamisítványa is. Az
aranypénzeket egy Habsburg-tisztvi-
selõ rejthette el a kurucok elõl, három-
száz év múlva véletlenül akadtak rá
építkezés közben. 

A legrégibb pénzérmék Luxembur-
gi Zsigmond 1402–1404 között kibo-
csátott forintjai, a legfiatalabbak pe-
dig I. Lipót 1679-ben vert körmöci
aranydukátjai. A kincs legértékesebb
darabja a reneszánsz aranylánc, illetve
I. Ferdinánd 1541-es emlékérméje,
amelybõl ezen kívül nem ismert
aranyból készült példány.

A kutatók szerint az értéktárgyakat

rejthette el a Szepesi Kamara egyik
vezetõje, és csak 1935 augusztusában
találták meg a kassai Fõ utcában álló
Pénzügyigazgatóság épületének fel-
újítása során. A nácik legnagyobb mû-
kincsgyûjtõje, a háborús bûnös
Göring is fente a fogát a leletre, de vé-
gül az érmék átvészelték a második vi-
lágháborút. Kassán páncéltermet épí-
tettek bemutatására, a lelet 1970-tõl
ott látható. 

A lelet jelentõsége nem csupán az
egyes darabok ritkaságában áll, a
kincs egésze azt mutatja meg, milyen
összetételû és nagyságú volt egy kora-
beli pénzvagyon – hangsúlyozták a ki-
állítás kurátorai, akik szerint a kassai
lelet a Szepesi Kamara magas tisztsé-
gû hivatalvezetõjének 1,5–3 évnyi ke-

„KUTYAKOZMETIKA. 06-30-276-8536.”

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

A KINYÚJTOTT KÉZ ALAPÍTVÁNY (adó-
szám: 18854471-1-17) köszönetet
mond mindazoknak, akik 2009. évi
adójuk 1% -ával támogatták az alapít-
vány mûködését. A befizetett 309 291
forintot alapszabályunkban vállalt köz-
hasznú tevékenységeink ellátására
fordítottuk: gyógyszerek, élelmiszer-
csomagok, rendezvények, táborozá-

APRÓHIRDETÉS

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00,
20.00, 21.00 és 23.00 órakor

jelentkezik Szekszárd város és
a megye legfrissebb híreivel



16 2011. február 13.HIRDETÉS


	20110316135441.pdf
	20110316135448.pdf
	20110316135453.pdf
	20110316135502.pdf
	20110316135508.pdf
	20110316135515.pdf
	20110316135521.pdf
	20110316135528.pdf
	20110316135543.pdf
	20110316135551.pdf
	20110316135557.pdf
	20110316135605.pdf
	20110316135612.pdf
	20110316135617.pdf
	20110316135624.pdf
	20110316135634.pdf

