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A METALLO-PONT
Áruház

megújult környezetben, 
a régi helyen, a régi, de

bõvülõ profillal várja kedves
vásárlóit színesfém 

és mûagyag termékekkel.

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Palánki u. 11. Tel.: 0674/510-220

A hagyományokhoz hűen egy nívós
programokkal teli nappal tisztel-
gett Szekszárd városa a 92 éve
született díszpolgára, MÉSZÖLY
MIKLÓS író, drámaíró emléke előtt.

A Mészöly Miklós Emléknap az író
születésének évfordulóján, 2004. ja-
nuár 19. óta évente kerül megrende-
zése. Emléktábláját is ebben az év-
ben avatták a Bezerédj utcában,
amelyet tisztelõi minden esztendõ-
ben megkoszorúznak.

A mûvelõdési ház dísztermében
megtartott idei ünnepségen - a kö-
szöntõket követõen - három koráb-
bi Mészöly-díjas alkotó, Péterfy
Gergely író, Szkárosi Endre és Za-
lán Tibor költõk gondolatai hang-
zottak el Mészöly munkásságáról.

Az emléknapon adják át a Mé-
szöly Miklós-díjat, valamint a vá-
ros által alapított Mészöly Miklós
Emlékplakettet is. Elõbbi elisme-
rést idén Gyõrffy Ákos költõ érde-
melte ki, a díjat Szörényi László

irodalomtörténész, a Mészöly
Miklós Egyesület elnöke adta át. A
Mészöly Emlékplakett idei kitün-
tetettje Németh Judit elõadómû-
vész, az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár mb. igazgatója lett.

A Mészöly Miklós emléknap
eseményeirõl (koszorúzás, be-
szélgetõ-emlékezõ délután) és a
kapcsolódó programokról jövõ
heti számunkban olvashatnak
részletes beszámolót. 

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós
Gyõrffy Ákos költõ érdemelte ki az író emlékére alapított irodalmi díjat

Németh Judit Csillagné Szánthó Polixénától, a közgyûlés humán

bizottságának elnökétõl vehette át a Mészöly Emlékplakettet
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Mészöly Miklós (eredeti családi ne-
vén Molnár) 1921. január 19-én szü-
letett Szekszárdon. A Pázmány egye-
tem Jogi és Államtudományi Karán
1942-ben szerzett jogászdoktori okle-
velet. A második világháború alatt
1943-1944-ben frontkatonai szolgá-
latot teljesített, Szerbiában hadifog-
ságba esett. Számos munkahelye volt,
1947-tõl dolgozott elõször lapszer-
kesztõként. Írásai az 1940-es évek vé-
gétõl jelentek meg. A Széchenyi Iro-
dalmi és Mûvészeti Akadémia alapító
elnöke, 1990-tõl a Magyar Írók Szö-
vetsége vezetõségi tagja volt. A XX.
századi magyar elbeszélõk között ki-
emelkedõ alkotó. Budapesten hunyt
el 2001-ben.

Felesége Polcz Alaine, író, pszicho-
lógus, a Magyar Hospice Alapítvány
vezetõje volt. Mészöly özvegye 2003-
ban Szekszárd városának ajándékoz-

ta budapesti lakásuk berendezési tár-
gyainak, valamint könyvtáruknak
nagy részét. Ezzel teremtette meg az
Irodalom Háza - Mészöly Miklós Em-
lékház alapjait, amely az író emléké-
nek ápolása mellett feladatának te-

kinti a Tolna megyei irodalmi emlé-
kek idõszaki kiállításokon való be-
mutatását, az irodalom iránti érdek-
lõdés felélesztését, illetve színvonalas
programok szervezését az irodalom-
szeretõ közönség számára. 

Mészöly Miklós és Polcz Alaine egy, az 1950-es években készült képen
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A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ, 

megüresedett bérlakások
határozott idõre szóló bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Kizárólag nyugdíjasok számára

az Idõsek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 szociális garzonlakás

Elõtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

4 db 40 m2 alapterületû bérlakás

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. január 31.

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422

Pályázati felhívás!
A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. pályázatot hirdet 

a Szekszárd, Garay téri és a Liszt téren (Prometheus park mellett)
mûködõ, önkormányzati tulajdonú nyilvános illemhelyek 

hosszú távú üzemeltetésére. 

Pályázati feltételek:
– az üzemeltetéshez szükséges eszköz és személyi állomány ren-

delkezése állása
– adótartozás mentességérõl szóló igazolások bemutatása

Elõnyt jelent:
– a pályázó cég/vállalkozó üzemeltetésben szerzett tapasztalata
– benyújtott referencia anyag

A pályázati anyagot, mely tartalmazza a pályázati feltéteket igazoló do-
kumentumokat (cégkivonat, adóigazolás, stb.) 2013. január 31-ig le-
het benyújtani személyesen vagy postai úton a Szekszárdi Vagyonke-
zelõ Kft-hez, a 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. címre.

„Hetven éve, 1943. január 12-én dél-
elõtt, fél 11-kor Urivnál kezdetét vet-
te a II. világháború egyik legnagyobb
csatája, s egyben kezdetét vette a tra-
gédia” – hangsúlyozta beszédében dr.
Horváth Kálmán a Doni áttörés év-
fordulója alkalmából a január 14-én
megrendezett kegyeleti megemléke-
zésen. A Szent István téri II. Világhá-
borús emlékmûnél zajlott ünnepsé-
gen az önkormányzati képviselõ ar-
ról is szólt, hogy a mai napig nem tud-
ni pontosan, mennyien estek áldoza-
tul, s hányan tûntek el, vagy estek fog-
ságba. Egyes források szerint 90 ez-
ren, de lehet, hogy 125 ezren vesztet-
ték életüket, akik pedig túlélték a csa-
tát, soha nem tudták kitörölni emlé-
kezetükbõl azt. Január 14-én az Urivi
hídfõnél a 2. magyar hadsereg szek-
szárdi tüzérezredének katonái is har-
coltak, s hõsiesen védték az állásokat
- utalt a tragédia szekszárdi vonatko-
zására dr. Horváth Kálmán, majd ki-
emelte: 1990 óta emlékezhetünk
meg az áldozatokról, addig viszont, a
kommunizmus évtizedei alatt a dikta-
túra fasisztaként tüntette fel a 2. ma-
gyar hadsereg katonáit.

„Urivben megrengett a föld, po-
kol szakadt ránk (…)” – adta elõ a
folytatásban Vajay Tibor: Doniakra
emlékezünk címû versét a Garay Já-
nos Gimnázium két diákja, Kasó Fe-
renc és Kasó Gergõ, majd felvétel-

rõl a Makám együttestõl az „A Don
kanyar felõl” címû dal csendült fel.

„Senki sem tudhatja, a magyar ka-
tonák mit élhettek át az embertelen
fagyban, az elhagyatottságban, a fáj-
dalmas sötétségben tapogatózva.
Mi nem tudtunk ott lenni velük,
csupán emlékezetünkben marad-
tak meg” – fogalmazott dr. Kaszó
Gyula. A református lelkész arról is
beszélt, hogy Isten és Krisztus az,
aki jelen tudott lenni azok életében,
akikre most emlékezünk. „Krisztus
jelenléte a világos, összekötõ ka-
pocs köztünk és az áldozatok kö-
zött” – hangsúlyozta. Bacsmai Lász-
ló katolikus plébános arról szólt,
hogy az áldozatok közül sokan váro-
sunk lakói, családtagjai voltak, akik-
nek nem jutott szemfedõ, vagy sem

kereszt a sírjaikra. Adja az Úristen,
hogy a fegyverek ropogását gyer-
mekeink csupán hangeffektusok-
ból ismerjék!” – mondta Bacsmai
László, majd az egyházi elöljárók
megáldották a doni tragédia elesett-
jeinek emlékét.

Az ünnepség zárásaként - a szózat
elhangzását követõen - többek kö-
zött az önkormányzat, a Magyar
Nemzetõrség Országos Szövetségé-
nek Katonai Hagyományõrzõ Tago-
zatának és a Honvéd Hagyományõr-
zõ Egyesület Szekszárd Megyei Jogú
Városi Szervezetének képviselõi, a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház mun-
katársai, valamint a Garay gimnázi-
um diákjai helyezték el az emléke-
zés koszorúit a II. világháborús em-
lékmûnél. Gyimóthy Levente

A halálba masíroztak katonáink
A Doni-áttörés hetvenedik évfordulójára emlékeztünk
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Máltai Bál
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szekszárdi Csoportja 2013. február
2-án, 19 órától rendezi hagyomá-
nyos, jótékony célú bálját a Baron
von Twickel szõlõbirtok központjá-
ban (a volt Borkombinát étterme,
Rákóczi u. 132.). A zenét a Gáti Ze-
nekar szolgáltatja. A bált a Gemenc
Táncsport Egyesület táncosai nyit-
ják meg. A svédasztalos vacsorát a
Keszthelyiné és Társai Bt. szolgáltat-
ja. Tombola.

Bálunk bevételét a városunkban
és környékén élõ, szegény és el-
esett emberek megsegítésére for-
dítjuk. Jegyek kaphatók: a Máltai
Szeretetszolgálat irodájában (Szek-
szárd, Hunyadi u. 4.) január 24-tõl,
naponta 9–11 óráig. Telefon:
74/319-884. A báli belépõjegy a tá-
mogatást és a vacsorát is magában
foglalja, ára: 4500 forint. Szeretet-
szolgálatunk támogatói borkóstoló-
val várják vendégeinket. Örömmel
hívjuk önt, családját, barátait han-
gulatos esténkre! További támoga-
tó jegyek 500 forintos értékben vá-
sárolhatóak irodánkban.

Használtruha-osztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszár-
di Csoportja január 22-én, majd két-
hetente, keddenként délelõtt 8 és 10
óra között használtruha osztást sz-
ervez a Hunyadi utca 4-ben. Szíve-
sen segítünk, jöjjenek hozzánk!
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Az Ön véleménye
is számít!

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd MJV Önkormány-

zata megkezdte az idei évre vo-
natkozó költségvetésének ter-
vezését. A városvezetés célja,
hogy a 2013-as évben is olyan
fejlesztési elképzelések kerülje-
nek be, melyek a szekszárdi
polgárok megelégedésére szol-
gálnak. 

Ezért kérem a Tisztelt Szek-
szárdiakat, hogy a városunkat
érintõ beruházási, fejlesztési
javaslatukat - legkésõbb 2013.
február 15-ig - juttassák el ré-
szemre személyesen (a város-
háza portáján gyûjtõládát he-
lyeztünk el), postai úton
(Szekszárd MJV Polgármesteri
Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.); vagy e-mailben
(tervezes@szekszard.hu).

Javaslataikra, segítõ együtt-
mûködésükre számítunk!

Tisztelettel:
Horváth István 

polgármester

Technikai jellegû módosítások az év elsõ közgyûlésén
Mivel az önkormányzat árhatósági
hatásköre megszûnt, a települési szi-
lárd hulladék, valamint a szennyvíz
összegyûjtésével és elszállításával
kapcsolatos díjtétel meghatározása
állami feladatkörbe került. Ezeket a
közszolgáltatási díjakat a kormány az
infláció mértékével, vagyis 4,2 száza-
lékkal emelte. A technikai jellegû ren-
deletmódosítást a képviselõk 14
igen és 1 tartózkodás mellett megsza-
vazták.

A közgyûlés módosította továbbá a
megyei könyvtár és megyei múzeum
alapító okiratait is. Ezekre azért volt
szükség, mert 2013. január 1-tõl az ön-
kormányzat fenntartásába kerültek.
(Lásd keretes írásunk.) A múzeum
kapcsán a képviselõk többségi szava-
zatukkal hozzájárultak ahhoz is, hogy
egy 25 millió forint értékû, 100 száza-
lékban támogatott pályázatba bele-
vágjon az intézmény. 

Zárt ülés keretében a napirendi
pontok között szerepelt a Szekszár-
di Fürdõ fejlesztésének kérdése is.
Horváth István polgármester érdek-
lõdésünkre elmondta, hogy az elsõ
évben mintegy 65 ezren vették

igénybe az élményfürdõ szolgáltatá-
sait, vagyis a bõvítést indokoltnak
látják. A tervek elkészítésére a leg-
kedvezõbb ajánlatot adó tervezõ iro-

dát bízzák meg. A beruházás egyéb-
ként a cégek sportcélra felhasznál-
ható Társasági Adójából valósulhat
meg - tette hozzá a polgármester.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdés-
rõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a to-
vábbiakban: Kultv.) módosításáról szóló
2012. évi CLII. törvény alapján 2013. ja-
nuár 1-jétõl a korábban a megyei intéz-
ményfenntartó központok által mûköd-
tetett megyei könyvtárak és múzeumok
a megyeszékhelyek, megyei jogú váro-
sok fenntartásába kerültek át. A törvényi
szabályozásnak megfelelõen év elejétõl
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,
valamint a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um egyaránt Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásába
került a feladat ellátásához rendelkezés-
re álló személyi, tárgyi és pénzügyi felté-
telek egyidejû átadásával. A fenntartói
jog átszállása az intézményekben foglal-
koztatottak – több mint hetven fõ – köz-
alkalmazotti jogviszonyát, illetve munka-
viszonyát nem érintette. 

Az intézmények átvételével a feladat el-
látását közvetlenül szolgáló ingatlan
nem került önkormányzati tulajdonba,
az továbbra is a magyar államé marad.
Az ingatlanok vagyonkezelõi az átadott
intézmények, vagyis a múzeum és a
könyvtár lesznek. A megyei könyvtár te-
kintetében január 1-jétõl az önkor-
mányzat tulajdonába kerülnek a feladat
ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz
szükséges ingó vagyontárgyak, bele-
értve az állomány nyilvántartásában
szereplõ könyvtári dokumentumokat is.

Szekszárd város önkormányzata a
könyvtár és a múzeum átadás-átvételé-
rõl szóló megállapodást december 12-i
ülésén hagyta jóvá. Az intézmények ál-
lami feladatellátásának költségvetési
hátterét a központi költségvetés tartal-
mazza. Mindkét intézmény gazdálkodá-
sa egyensúlyban van. Forrás oldalról az
állami támogatás volt a meghatározó.

Csökkenek a távfûtés díjai
Éves szinten akár több tízezer forint lehet a megtakarítás

Szekszárdon mintegy 5600 lakás-
ban van távhőszolgáltatás, a köz-
üzemi díjak csökkentését célzó
intézkedés nagy segítség a mai
nehéz gazdasági helyzetben a
családoknak.

A tavalyihoz képest éves szinten
akár több tízezer forinttal is keve-
sebb lehet a távhõszolgáltatás díja la-
kásonként. Horváth István, a megye-
székhely polgármestere és Csukle
Tibor, a távhõszolgáltató Alfa Nova
Kft. szekszárdi távfûtõ üzemvezetõ-
je tartott sajtótájékoztatót a díjak
egységes csökkentésérõl.

A polgármester hangsúlyozta: a
kormánynak a közüzemi díjak
csökkentését célzó intézkedése
nagy segítség a mai nehéz gazdasá-
gi helyzetben a családoknak. Szek-
szárdon mintegy 5600 lakásban
van távhõszolgáltatás, az intézkedés
12-13 ezer embert érint. A megye-
székhelyen öt éve nem emelték a
távhõdíjat, és a 2010-es áfacsökken-
tést, valamint mostani 10 százalé-
kos árcsökkentést beszámítva,

mintegy húsz százalékos a távhõ dí-
jának mérséklõdése.

A fûtési alapdíj légköbméteren-
ként nettó 312,79 forintról 281,51
forintra, a melegvíz alapdíja légköb-
méterenként 56,02 forintról 50,42
forintra, a hõdíj pedig 3854 fo-
rint/gigajoule-ról 3468,6 Ft/GJ-ra
mérséklõdött.

Csukle Tibor elmondta, hogy a
kiküldött januári távhõszámla

már a csökkentett díjakat tartal-
mazza. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a számlán szereplõ tételek
közül a vízdíj nem csökkent.

A szolgáltató az idei évre terve-
zett fejlesztési és karbantartási
munkákat nem halasztja el, és lét-
számleépítést sem tervez. Az ár-
csökkentés hatását állami kompen-
zációval és szigorú gazdálkodással
ellensúlyozzák. V. M.

Horváth István polgármester (jobbról) és Csukle Tibor üzemvezetõ
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Aljegyzõi pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mestere a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45.§ (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal aljegyzõ
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Állás menüpontban te-
kinthetõ meg.

Garay és kora
A Garay emlékévhez kapcsolódva a
Magyar Kultúra Napján, január 22-
én (kedden) 18 órakor „Garay János
és kora - mûfajok és hangulatok vers-
ben és zenében” címmel a Szekszár-
di Madrigálkórus ad hangversenyt a
Garay János  Gimnázium dísztermé-
ben. Vezényel: dr. Jobbágy Valér
Liszt-díjas karnagy.

Elõzõ számunkban a madrigál-
kórusról szóló írásunkban egy saj-
nálatos elírás történt: az alapító ta-
gok egyikének neve helyesen Par-
tos János. A tévedésért olvasóink
elnézését kérjük!
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Gyermek diabétesz találkozó: „Együtt könnyebb!”
Kovács Áron a cukorbetegséggel együtt is teljes és sikeres életet él

A Magyar Gyermekorvosok Társasá-
ga Gyermekdiabétesz Szekciója or-
szágos méretű találkozót szervez
minden évben. Az idén a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház kapta
meg a felkérést, hogy egy színes,
tartalmas rendezvény keretében
gyerekek, szüleik és a szakma veze-
tői találkozhassanak egymással. 

Január 12-én a PTE Illyés Gyula Kar au-
lája adott otthont a mintegy 200 fõt meg-
mozgató rendezvénynek. A gyermek di-
abetológia, közismert nevén a cukorbe-
tegség történetének mérföldköve volt,
amikor 1922. január 22-én Leonard
Thompson kanadai kisfiú életét - elsõ
gyermekként a világon - inzulin mentet-
te meg. Az egész napos rendezvény há-
zigazdája, mûsorvezetõje, Finta Viktor
rendkívül lelkesen, és a tõle megszokott
profizmussal irányította az érdeklõdõ-
ket és a több helyszínen zajló  programo-
kat.

A rendezvényen a résztvevõk „Jeles
Napok” címmel elõadást hallhattak dr.
Szabó Lászlótól, a szombathelyi dia-
betes gondozó nyugalmazott fõorvosá-
tól. A kerekasztal beszélgetést dr. Blat-
niczky László, a Budai Területi Gyer-
mekkórház Diabetes Szekció vezetõje
irányította, tagjai voltak: prof. dr. Soltész
Gyula, a Pécsi Gyermekklinikáról, dr.
Békefi Dezsõ, a tatabányai és dr. Nieder-
land Tamás, a gyõri diabetes gondozó
vezetõje. A szülõk kérdéseket tehettek
fel és ezekre szakemberektõl kaptak vá-

laszt gyermekük cukorbetegségével
kapcsolatban.

Szekszárdon, a kórház gyermekosztá-
lyán a Tolna megyei diabeteses gyere-
kek gondozását dr. Rippl Ilona, a gyer-
mekosztály fõorvosa, gyermekdia-
betológus és Kutasi Ildikó szakasszisz-
tens végzi. A fõorvos asszony a betegség
kialakulásáról, a Tolna megyei adatok-
ról a következõket mondta el lapunk-
nak:

„Az 1-es típusú cukorbetegség - a 14
éves kor alatt jelentkezõ cukorbetegek
98 százaléka ebbe a típusba tartozik - ki-
alakulásának vannak a hajlamot fokozó
genetikai tényezõi, de bizonyos környe-
zeti (pl. fertõzés, korai életkorban adott
idegen fehérjék) indítanak el egy gyulla-

dásos folyamatot a
hasnyálmirigy-
ben, majd az inzu-
lintermelés meg-
szûnik. A kövér-
séggel összefüg-
gésben kialakuló
2-es típusú cukor-
betegség aránya
nõ napjainkban,
és egyre fiatalabb
korban ad tünete-
ket. A megelõzés
az életkornak
megfelelõ súly tar-
tásával lehetséges.
A gyermekosztály
diabetes gondozó-

jában 65-75 közötti az ellátottak száma,
3 évestõl kortól 18-20 éves korig.

A rendkívül nívós és színes rendezvé-
nyen a gyerekek kézmûves foglalkozásokon
vettek részt, és a sztárvendég sem hiány-
zott. A televízióból ismert népszerû mûsor-
vezetõt, Kovács Áront nagy szeretettel és
érdeklõdéssel várták a gyermekek és felnõt-
tek egyaránt. A mûsorvezetõ közvetlen stí-
lusban beszélt arról, hogyan éli meg cukor-
betegségét. Kovács Áron kiemelte, hogy a

betegség rendre, fegye-
lemre, idõbeosztásra
szoktatta. Az élettõl ka-
pott teher arra sarkallja,
hogy megmutassa, mire
képes, és a betegséggel
együtt is teljes és sikeres
életet él. 

Dr. Rippl Ilona fõor-
vos asszony a Junior Di-
abetes – Alapítvány a
Cukorbetegekért kiad-
vány 3. számában írt
ajánlóját a következõ
gondolattal fejezte be:
„Lelkesen támogatjuk
ezeket a rendezvénye-
ket, mert tapasztaltuk,
hogy a gondozást haté-
konyabbá teszi a kórhá-
zon kívüli találkozás, a
sok közös program.
Együtt könnyebb!”

Sas Erzsébet

Amíg a szülõk a kerekasztal beszélgetésen, addig a

gyerekek a kézmûves foglalkozásokon vettek részt
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Dr. Rippl Ilona fõorvos asszony,

gyermekdiabetológus köszöntöt-

te a résztvevõket

GGÖÖRRÖÖGGOORRSSZZÁÁGG    
KEDVEZÕBBEN MINT 2012-ben!

20 + 5% kedvezménnyel
az Apollon Travel útjaira !

SAJÁT autóbusszal, apartmanban:
Olimpic Beach már 18.900-Ft-tól

Paralia már 19.900,-Ft-tól
Nei Pori és Sarti már 19.900 Ft-tól.

ROMCAR  TRAVEL UTAZÁSI IRODA
SZEKSZÁRD (a fõpostával szemben) 74/510-367. 
TOLNA (a Penny Markettel szemben) 74/443-828
www.romcar.hu NON-STOP: 06-20/411-4552

Eng.szám: RO1984/2000

LE  NE  MARADJON!

A Velencei Karnevál
MOST újra akciós

áron! 
Jöjjön velünk SAJÁT autóbusszal

Szekszárdról és környékérõl 
február 1-jén és 8-án

mmáárr    1122..990000    FFtt -- ttóóll//ffõõ..

TOVÁBBI ajánlatok irodánkban!
Ne hagyja ki az akár 50.000 Ft/fõ kedvezményt !

ITT A TÉL, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk január 21-tõl január 26-ig:
●● narancs 199.- Ft/kg
●● 1 kg-os csomagolt vöröshagyma   119.- Ft
●● 5 kg-os mosott francia burgonya  850.- Ft

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
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Agykontrollt végzetteknek

ULTRA:
gyógyító technikákat oktató kurzus

(Egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált.)

B A J A
február 2-3.

oktató: dr. Domján László
(orvoskandidátus)

Ára: 18 000 Ft
Helyszín:

Eötvös J. Fõiskola, Bajcsy-Zs. u. 12-14. 
Jegyárusítás: 

06/1/488-0118
www.agykontroll.hu

Szomorú, de Szekszárdon és környékén
2011-hez viszonyítva tavaly nõtt az ittasan
okozott személyi sérüléses balesetek szá-
ma. A városi kapitányság vezetése ezért
úgy döntött, hogy június 31-ig – bevon-
va az akcióba a körzeti megbízottakat is
- fokozottan ellenõrzik a jármûvezetõket,
hogy megelõzzék az ittasan okozott bal-
eseteket.

Dr. Deák Balázs zászlós, a megyei
rendõr-fõkapitányság sajtóreferense ar-
ról tájékoztatott, hogy az ittas vezetés
megelõzése, illetve visszaszorítása érde-
kében fokozottan és visszatérõen, több
helyszínen tartanak ellenõrzéseket, ami-
be természetesen az ittasság megállapí-
tása is beletartozik. Nyilván akadnak,
akik nehezményezik majd a folytonos
„leállítgatásukat”, de ez legyen a legki-
sebb gond. Bár hihetünk abban, hogy a
többség egyetért a szekszárdi akcióval,

hiszen az ittas sofõrök bármikor balese-
tet okozhatnak, amelyben a vétlen fél le-
het akármelyikünk hozzátartozója...
Ugye, milyen fölháborítónak tartjuk,
amikor este, a borfejtés, vagy a barátok
közös iszogatása után azt mondja a piló-
ta: „szép lassan lecsorgok a szurdokon...”
Az alkohollal megzavart agyába nem vil-
lan be, hogy a látszólag elhagyott völgyi
utakon éppen hazafelé tarthat egy gyalo-
gos család, vagy – hasonló iszogatás után
– egy kompánia. A rossz látási viszo-
nyok, az eltompult agy, a lelassult refle-
xek végzetes tragédiát okozhatnak. Ért-
hetetlen, hogy egészséges, „kinõtt lábú”,
jó kondiban levõ emberek miért ilyen
felelõtlenek? Mi van akkor, ha az ilyenek
családtagját ütné el egy másik lelkiisme-
retlen autós? Fordítsuk meg a dolgokat,
s kérdezzük meg önmagunktól: „mi len-
ne, ha…”. Szóval mi lenne?  - hm -

Kiszûrik az ittas vezetõket

Alsóvárosi bál
február 9-én

Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasz-
nú Egyesület szervezõi szeretettel hív-
nak és várnak minden kedves érdeklõ-
dõt a XIV. Alsóvárosi Bálra, február 9-én
(szombat) 18.30 órai kezdéssel. Hely-
szín: a Szent László Középiskola (volt
Ady Endre) étterme (megközelíthetõ a
Kölcsey ltp. felõl). Jegyek: január 28-ig a
szervezõknél vásárolhatók 5000 Ft/fõ
áron.

A vacsora fél hétkor kezdõdik, elõtte
Bíró László köszönti a résztvevõket.
Tánc, tombola, mulatság hajnalig, mu-
zsikál a G&B zenekar.

A rendezõk a bál költségein felüli
összeget a Kórházkápolna javára fordít-
ják, de további felajánlásokat is szíve-
sen fogadnak. Belépés csak elõre meg-
vásárolt jeggyel rendelkezõk számára!

Egy ideje a szakmai egyesületek
sikeresen szavaztatják meg a la-
kosságot, ami alapján eldöntik,
melyik fára, madárra fókuszálunk
az adott esztendőben. Idén az év
hala címet a menyhal, az év fája cí-
met a házi berkenye nyerte el, az
év madara pedig a gyönyörűséges
gyurgyalag lett.

Éppen tíz évvel ezelõtt aratott óriási si-
kert a franciaországi Bordeaux-ban a
szekszárdi borász, Mészáros Pál. A nem-
zetközi megmérettetésen aranyérmet
nyert a gyurgyalag latin nevét -
Ohmerops, azaz Merops Apiaster - viselõ
nagy cuvée borával. Amikor e komoly el-
ismerésrõl beszélgettünk, elmondta,
hogy a természet - benne a szekszárdi ré-
gió jellegzetes madarai, a gyurgyalagok -
iránti tisztelet adatta vele a nevet, hiszen
ez az elegáns és szépséges címkével ellá-
tott palackokba zárt remek bor a tarka
madárkák jótékony segítsége nélkül nem
jöhetett volna létre.

Szóval Mészáros Pál már egy évtizede
letette voksát az ország legszínpompá-
sabb madárkáira, amelyek idén - jelentõs
számú szavazattal - elnyerték „Az év ma-
dara” címet. Erre a Magyar Madártani
Egyesület kizárólag olyan fajokra tesz ja-
vaslatot, amelyek folyamatos védelmére
össze kell fogni.

- Hidaspetrén, a Malomoldalban is van
szõlõterületem. A víz kimosta a szurdok
oldalát, ennek következtében komoly

löszfal alakult ki. A gyurgyalagok a lösz-
falban - akár több méter mélyen - alakít-
ják ki fészkelõ helyeiket. Több száz lyuk-
folyosót alakítottak ki, s ottani lakozá-
sukkal nekünk, borászoknak segédkez-
nek. A nagyobb rovarokat összekapkod-
ják, s így a repülõ kártevõk ellen nem
kell elvégeznünk az évi két-három per-
metezést - magyarázza Mészáros Pál,
majd kérésemre bemutatja borát, ami
már Kínában is igen kedvelt. Megjegyzi,
hogy a méhészek haragszanak a gyur-

gyalagokra, mert a madarak
a méheket is bekebelezik.
(Ugye, emlékszünk a tavalyi
baranyai esetre, amikor vala-
kik betömködték a madarak
fészkelõ helyeit.) A Szek-
szárdon és a közelében lete-
lepedni szándékozó méhé-
szek figyelmét mindig fel-
hívják a borászok, elkerü-
lendõ a problémát.

A gyurgyalagok és Mészá-
ros Pál „közös” boralkotásá-
nak összetevõi a cabernet
sauvignon, a cabernet franc
és a merlot. A  vastag, széles
ízvilágú, testes bor mindhá-
rom összetevõjének jellem-
zõit diszkréten adja át fo-
gyasztójának. Már a szõlõ
feldolgozása is különleges, a
ládás szüretelés után váloga-
tóasztalon kiveszik a rossz

szemeket, a végén pedig egy fújó szerke-
zet távolítja el a levéltörmelékeket, héjda-
rabokat. Az erjedõbe kizárólag az ép és
egészséges szemek kerülnek. A bor
négy évig barrique hordóban pihen,
majd egy esztendõt tölt ászokhordóban,
csak ezután kerül a palackokba.

A borász azt is elárulta, hogy szõlõ-
szomszédai is megbíznak a gyurgyala-
gokban, vagyis velük váltatják ki a rova-
rok ellenei permetezést. Vigyázzunk hát
a gyurgyalagokra! V. Horváth M.

Diabetes-elõadás
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása ja-
nuár 29-én, 13.30 órai kezdettel lesz
Szekszárdon, a Kórház lila épületében.
Az elsõ részben: Egészséges táplálko-
zás házhoz szállítva 20 éve - a Family
Frost képviselõinek elõadása. A máso-
dik részben: Beutaló és sorbanállás nél-
küli ingyenes ortopédiai vizsgálat és
gyógyászati segédeszköz felírás a Pri-
ma Protetika munkatársaitól.

Szeretettel várnak minden érdek-
lõdõt!

A színpompás gyurgyalag az év madara
Mészáros Pál már tíz évvel ezelõtt letette „boros voksát”

Mészáros Pál a Ohmerops cuvée-vel
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A Belvárosi Galéria a megszokott kínálatával, 
kedvezményekkel várja régi és új vásárlóit!

Hamarosan feláll az új nemzeti agrárkamara
Februártól listás szavazást tartanak nyolc Tolna megyei helyszínen

A tavalyi törvényi változások hatásá-
ra nagy változás, átalakulás előtt áll
az agrárkamara. Mint ismeretes, az
eddigi önkéntes tagságot a kötele-
ző váltja föl, mindemellett az állam
további, immár kiszámítható forrá-
sokat biztosít ahhoz, hogy a kamara
az ágazat legfőbb szakmai, illetve
érdekképviseleti szerve legyen.

Az egységes, Új Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
ra az új felállás szerint immáron magába
foglalja a feldolgozóipar és az agrárke-
reskedelem valamennyi szereplõjét. Az
elképzelés szerint megmaradnak, mi
több megerõsödnek a megyei agrárka-
marák, amelyek többségükben – tiszte-
let a kivételnek – az elmúlt évtizedek ön-
kéntes tagsága idején igen eltérõ szín-
vonalon, olykor csak vegetálva léteztek.
Amíg feláll az új nemzeti agrárkamara,
nem kevés a tennivaló. Mindenekelõtt
egy a szakma egészét átfogó, áttekinthe-
tõ, minden manipulációt kizáró, demok-
ratikus választásokra van szükség, hogy
a március 28-án esedékes országos veze-
tõségválasztó küldöttgyûlésen felálljon
az új szervezet, alárendeltségében a szin-

tén választás
útján létrejött
megyei agrár-
kamarákkal,
amelyek már
szintén a kö-
zelgõ helyi vá-
lasztások elõ-
k é s z í t é s e ,
megszervezé-
se jegyében
dolgoznak.
Így van ez Tolnában is, ahol a megbízott
elnök, dr. Hadházy Árpád ismertette a
legfontosabb tudnivalókat. Mindenek-
elõtt azt, hogy a november 30-i határ-
idõig 6789-en regisztráltak, s ebbõl
4631-en be is kerültek a választói név-
jegyzékbe. A többi jelentkezés nem felelt
meg az elõírásoknak. Vagy azért, mert
nem volt rendezett a tagdíj, vagy azért,
mert az adatlapkitöltés hibás, vagy hiá-
nyos volt. (Ezek pótlásával az érintettek
még felkerülhetnek a választói névjegy-
zékbe, részt vehetnek a választási folya-
matban. Akik a fent említett idõpontig
nem tettek eleget regisztrációs kötele-
zettségüknek, azok is az új kamara tag-

jaivá válhatnak, ám a mostani választáso-
kon már nem vehetnek részt. Január 20-
ig értesítik azokat, akik felkerültek a vá-
lasztási névjegyzékbe.) A szekszárdi
részközgyûlésre február 9-én, a PTE Ily-
lyés Gyula egyetemi karán kerül sor. A
küldöttválasztásokat a megyében 8 hely-
színen (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szek-
szárd, Tamási, Tolna, Dunaföldvár,
Nagyszokoly) tartják meg február 4. és
12. között. (A pótközgyûlésre február
21-én kerül sor Szekszárdon.)

„A választók egy zárt listára szavazhat-
nak, amelyeket a szakmai szervezetek,
érdekképviseletek, egyesületek állíthat-
nak, ennek a határideje január 21. Errõl
egyébként bárkit kihúzni, oda új nevet
beírni nem lehet. Egy-egy listán 45 név
szerepel. A szavazásra jogosultak a listát
szavazzák meg és az a lista nyer, amelyik
a legtöbb szavazatot kapja” – avatott be
a részletekbe Hadházy Árpád. Ennek
megfelelõen március 9-re tervezik a me-
gyei vezetõségválasztó alakuló küldött-
gyûlés megtartását, ahol a 45 küldött
megválasztja a megyei elnököt, a négy al-
elnököt és a 15 országos küldöttet, vala-
mint a tovább mûködés szempontjából

fontos úgynevezett kamarai osztályok ve-
zetõit.

Erõs és egységes 
lehet az agrárkamara
„Úgy érzem, most teremtõdnek meg egy
az osztrák és a német agrárkamarához ha-
sonlóan mûködõ, erõs szervezet feltételei
Magyarországon. Amely forrásokkal és in-
formációkkal ellátva sokkal jobban, elsõ-
sorban más minõségben tudja majd ellát-
ni a szolgáltatási, az államigazgatásból rá-
esõ feladatait, miközben olyannyira egysé-
ges és erõs lehet, ami után megkerülhetet-
len lesz, hogy a kormány, illetve a szaktár-
ca a kamara nélkül hozzon döntéseket.
Meggyõzõdésem, hogy az új kamara – mi-
vel reprezentálni tudja az agrárium szin-
te teljes vertikumát – képes lesz fellépni
az ágazatban is jellemzõ tisztességtelen
gazdálkodás, a fekete kereskedelem, a jö-
vedelemelosztás anomáliái ellen – adott
hangot reményének dr. Hadházy Árpád. A
Tolna Megyei Agrárkamara megbízott el-
nöke lapunk érdeklõdésére azt is elmond-
ta: motiválja, érdekli a feladat, s vállalná a
megméretést az elnöki posztért, aminek
hamarosan eljön az ideje.  B. Gy.

Dr. Hadházy Árpád
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A jól sikerült órák feldobják
Dr. Krausz Krisztina: „Az élmények okán életre szóló, meghatározó barátság kötõdik a természettel”

A Gemenc Judo Klub vezetőedzője,
Szepesi József azt javasolta, hogy a
Garay János Gimnázium biológia, ké-
mia és földrajz szakos tanárával, dr.
Krausz Krisztinával beszélgessünk.
Kérte, hogy a köztiszteletben álló ta-
nárnő mesélje el: háromgyermekes
édesanyaként hogyan jut ideje a ta-
nítás, sőt osztályfőnöki teendők mel-
lett szöcskeszedő táborba vinni ta-
nítványait, sőt rendszeresen pályáz-
ni és még sok más elfoglaltságot fel-
vállalni.

- Kezdhetjük a családjával?
- Természetesen. Férjem, Pápai János

biológia-kémia szakos tanár és ökológus
- a természetvédelmi ökológia a szakterü-
lete -, és szintén a Garay gimnáziumban
tanít. Szegeden, az egyetemen ismerked-
tünk meg, s miután végeztünk, ott tele-
pedtünk le. Tíz esztendõ múltán költöz-
tünk Szekszárdra.

- Egyikük idevalósi? 
- Egyikünk sem. János Szolnok megyé-

bõl, Túrkevérõl származik, én pedig Szé-
kesfehérvár mellõl, Mórról. Az ott élõ
szüleimmel szoros a kapcsolatunk, rend-
szeresen látogatjuk egymást. Ahogyan
János testvére és családja is szorosan tar-
tozik a mi Szekszárd-Túrkeve-Mór „há-
romszögünkbe”.

- Milyen volt a nagyvárost kicsire cse-
rélni? Tíz év múltán hova valósiaknak
érzik magukat? 

- Eleinte furcsa volt a szegedi nyüzsgés
után a nyugalom, a csend. Ma már szá-
munkra is ez a természetes, s egy ideje
már szekszárdiaknak valljuk, érezzük
magunkat. És ez nem csupán természe-
tes, hanem „jogos” is, hiszen itt úgy
mondják, akinek van szõlõje és saját bo-
ra, az ide tartozik. A férjem hobbijából
eredõen nekünk van, mégpedig igen fi-
nom vörös borunk. Építkeztünk, s a tel-
künkön jó szõlõ terem, a végében pedig
a dombon áll egy tanya, pincével. 

- Gyermekeik itt születtek?
- Részben. A két fiú Szegeden, kislá-

nyunk pedig már Szekszárdon. A 17 éves
nagyfiunk szintén János. Õ is és 15 esz-
tendõs Gáborunk itt tanul a gimnázium-
ban. Nyolc éves Annánk pedig harmadi-
kos a Dienes iskolában. Az amúgy is talp-
raesett Anna a fiúk mellett igen önálló
lett, most is egyedül ment az uszodába.
Mindhárom gyermekünkre büszkék va-
gyunk. Jól sportolnak, sõt versenyeznek
is. Janó komolyan érdeklõdik a biológia

iránt, s remek érzéke van a terepmunká-
hoz. Gábor a kémiát és a fizikát értékeli,
de érdeklik a filmek és még sok minden
más. Anna a zene iránt is vonzódik, gitá-
rozni tanul, és szépen énekel. 

- Hiába nagyok már a fiúk, és segíte-
nek is, ekkora családot idõben, mun-
kában nem lehet egyszerû „rendezni”. 

- Valóban, de átgondoltan megoldha-
tó. A mi esetünkben külön szerencse,
hogy egyformán gondolkodunk a fér-
jemmel, s nagyon jól összedolgozunk. Ez
éppúgy vonatkozik az otthoni teendõk-
re, mint az iskolai feladatokra, a táboro-
zásokra. A szöcskézésekre rendszeresen
jönnek a gyerekeink. Janó egyhónapos
volt, amikor már magunkkal vittük.

- Mi az a szöcskézés?
- A doktori munkám is erre, illetve a

természetökológiára alapozódott. Ezen
belül a meghatározó szerepet betöltõ
szöcskék, sáskák, azaz az egyenes szár-
nyú rovarok vizsgálata. Tanulmányoz-
zuk például, hogy elszigetelt területeken
miként változik e rovarok összetétele.

- Tudom, rossz megközelítés úgy kér-
dezni, melyek a hasznosak, illetve ká-
rosak?

- Valóban nem jó! Inkább a táplálék-
láncban elfoglalt helyük szerinti megkö-
zelítés az elfogadható. A sáskák növénye-
ket esznek, a szöcskék pedig ragadozók.
Amúgy egy-egy rovarközösség megmu-
tatja, mennyire természetközeli az adott
terület. Mert mi emberek sokat rontot-
tunk ezen, ennek következtében eltûn-
hetnek egyes fajok. Nyilvánvaló, hogy a

természetvédelem célja ezt megakadá-
lyozni, például élõhelyeik megtartásával.
Megemlítem, hogy Szekszárd környé-
kén igazán jó állapotú elszigetelt gyepek
vannak, ahol él egy olyan különleges
szöcskefaj, amelybõl alig van másutt az
országban. Ezt mi hat évvel ezelõtt a diá-
kokkal együtt kutattuk ki. Sajnos, ezek a
gyepesek kicsik, szûkül az élõhely-lehe-
tõség, mert körbeszántják õket, elzárva a
rovarok útját. Ha nem biztosítunk nekik
átjáró mezsgyét, „beszorulnak”, csökken
az egyedszámuk, genetikailag leromla-
nak, s a kipusztulás fenyegeti õket.

- Hogyan történik a rovarok vizsgálata?  
- Egy meghatározott területen egyen-

ként összefogdossuk az egyedeket, alko-
holos filccel megjelöljük õket, majd az
újabb vizsgálódáskor kiderül, hol lehet
visszafogni õket, amibõl az élõhelyük
nagyságára következtethetünk. Számos
tudományos vizsgálatot is végzünk fér-
jemmel együtt az itteni és más nemzeti
parkok felkérésére. Vannak olyan terep-
munkák, amelyekbe az érdeklõdõ diáko-
kat is bevonjuk. Sok más mellett ezekre
is pályázunk.

- Merthogy közben kitanulta a pályá-
zatírást is...

- Szükséges, hogy ehhez is értsen az
ember. Minden évben pályázunk két
helyre is, ezáltal igyekszünk megszerez-
ni a tanulmányi kirándulások, illetve tá-
borozások útiköltségét, vagy éppen egy-
egy konferencián való részvétel anyagi
fedezetét. Fontosnak tartom, hogy már
most megtanulják a diákok, hogyan kell
elõadni, vagy egyáltalán miként illik vi-

selkedni az idegen környezetben, ahol
számos dolgot ajánlatos szem elõtt tarta-
ni. Külön öröm, hogy a résztvevõ tanu-
lóknak – hála a jó és sok mindenre kiter-
jedõ pályázatoknak – valamennyi ösz-
töndíjat is adhatunk munkájukért. Nem
óriási, de számukra jelentõs összegekrõl
van szó. Ezek az elsõ önálló kereseteik.

- Megváltozott a tekintete. Mintha visz-
szalépett volna a múltba...

- Sok-sok gyönyörû élményrõl, emlék-
rõl számolhatnék be. Úgy másfél évtize-
de férjemmel közösen szerveztünk nya-
ranta táborokat a Mátrába. Öröm látni,
ahogy a diákok rácsodálkoznak a termé-
szet szépségeire. Számukra ismeretlen
élményt jelent közvetlenül az esõ utáni
erdõ, tele a csak olyankor látható foltos
szalamandrákkal. Hasonlóan maradandó
élmény egy patakmederben túrázni, víz-
esésben fürdeni, a Siroki várdomb tete-
jén, vagy a Kékes-tetõn a szabadban
aludni egy szép csillagos éjszakán. Ilyen-
kor életre szóló, meghatározó barátság
kötõdik a természettel.

- A tanítás elsõsorban munka, vagy in-
kább öröm?

- Nagy örömöt adó munka. Hajdan
megfogadtam, ha egyszer már nem ér-
zem ezt a boldogságot, ha netán a sivár-
sággal kell küzdenem, akkor abbaha-
gyom. Egy jól sikerült óra valósággal fel-
dob. Fantasztikus a gyerekek tekinteté-
bõl kiolvasni az érdeklõdést és az elisme-
rést. Ha nem úgy alakul egy óra, ahogy
szeretném, akkor eltûnõdöm, mit kelle-
ne másképpen csinálni. Az a meggyõzõ-
désem, hogy mindez legnagyobbrészt a
pedagóguson múlik, különösen a törek-
võ, szorgalmas, megbízható, érdeklõdõ
„garaysták” esetében. Mindezért nagyon
tisztelem a tanulókat, akiktõl rengeteget
lehet tanulni. Pedagógusi ars poeticám?
Következetesség, humor, a pluszt adó
hétköznapi példák, a szigor és az igazsá-
gosság.

- Gratulálok a tudományos munkájá-
ért kapott Akadémiai-díjhoz, amit az
országban tavaly csupán tizenhár-
man vehettek át. Most pedig várom a
javaslatát. 

- Volt tanítványom, Pécsi Dániel har-
madéves medikus Pécsen. Vajon a kö-
zépiskola mennyiben járult hozzá egye-
temi sikereihez? Hogyan képzeli el or-
vosként a jövõjét, ami ma sajnos nagyon
aktuális téma.  V. Horváth Mária

FO
T

Ó
: V

. V
ER

EC
K

EI
 A

N
IT

A



8 2013. január 20.MOZAIK

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és
testvérét, Jánost, és felvitte õket külön egy magas hegyre.
És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap,
ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, meg-
jelent elõttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Pé-
ter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó
nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat:
egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” Még be-
szélt, amikor íme, fényes felhõ árnyékolta be õket, és hang
hallatszott a felhõbõl: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm, reá hallgassatok!” (Mt 17, 1-5)

A vízkereszt utáni idõszak végének egyik klasszikus
bibliai jelenete vezet át minket a böjtelõ hétköznapjai-
ba: Jézus megdicsõülésének története. 

Péter, Jakab, János látása és hallása kap itt megerõ-
sítést  - s velük együtt most a mi hitünk is. A hegyte-
tõn a Mester megmutatja szemmel látható módon is Is-
teni dicsõségét. Mert a tanítványok tekintete talán már

túlságosan is megszokta Jézus fáradságtól szürkült ar-
cát, egyszerû ruháját. Most egy pillanatra megrázó
erõvel lehet övék újra a felismerés: mi tényleg az Isten
Fiával járunk, hiszen most szemünkkel is látjuk felra-
gyogni rajta Isten dicsõségét! 

A hegyen túl, a völgyben a hétköznapok vannak,
ahol a szem nem mindig, csak a hit ragadja meg
ugyanezt a csodát - velünk vándorol az Isten Fia. Di-
csõségét máshogy kell látni, máshol kell keresni:
nem csak a fehér ragyogásban, hanem a csendes hét-
köznapi hûségben, az engedelmességben, a szenve-
dés felvállalásában, bûnt gyógyító irgalmában, ördög
és halál hatalmát megtörõ vérverejtékes küzdelmei-
ben, türelmében is. De akár hegytetõn, akár a völgy-
ben - az Isteni dicsõség ugyanaz! És a tanítványok
szeme mellett a fülére is hatással van ez a különle-

ges tapasztalat, hiszen mennyei szózatot hallanak:
„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá
hallgassatok!” Isten tudta jól, hogy a tanítványokat
újra és újra megkörnyékezi a kísértés, hogy saját el-
gondolásuk alapján akarják megismerni az Urat.
Csakhogy nincs más út: Õrá hallgassatok! - mutat a
bizonyságtétel Krisztusra. Mintha azt mondaná: Csak
Õrá hallgassatok, mert õbenne, Jézusban, teljesül
minden ígéretem, Õbenne én cselekszem, Õbenne én
mutatom meg szándékaimat, hatalmamat, igazságo-
mat és kegyelmemet. Õfelé fordul minden, ami az
Ószövetségben volt: a Törvény és a Próféták, Õ volt az
elsõ szó, az Ige, és Õbenne van az utolsó szava is en-
nek a világnak.

Õbenne és Õvele Isten dicsõsége ragyog fel, akár
hétköznapi, akár ünnepi módon. Akár látványos cso-
dában, akár csendes szavakkal. Akár fergeteges gyõ-
zelmekben, akár a szenvedés keresztjét hordozva. 

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

Evangélium

Isten dicsõsége felragyog

E heti rejtvényünk megfejtését január 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Családban marad
A Kristály Lélekvédõ Egyesület so-
rozatának soros alkalmával „Csa-
ládban marad? Családban marad!
Avagy, párválasztás, párkapcsolatok,
család és újrakezdés” címmel Har-
tung István pszichológus elõadását
hallgathatják meg az érdeklõdõk ja-
nuár 23-án (szerda)17 órakor, a Liszt
Ferenc Zeneiskola nagytermében.

Az elõadás ingyenes, a hallgatósá-
got egy kis büfével várjuk!

Az ökumenikus imahét
szekszárdi alkalmai

2013. január 21-26.: „Mit kíván tõlünk
az Isten?” (Mikeás 6,6-8)

Január 21. hétfõ, 17.00 óra: a bel-
városi római katolikus templom-
ban református igei szolgálat

Január 22. kedd, 17.00 óra: a re-
formátus templomban római kato-
likus igei szolgálat

Január 23. szerda, 17.00 óra: az
evangélikus templomban baptista
igei szolgálat

Január 24. csütörtök, 17.00 óra: a
metodista imaházban evangélikus
igei szolgálat

Január 25. péntek, 17.00 óra: az
újvárosi római katolikus templom-
ban metodista igei szolgálat

Január 26. szombat, 17.00 óra: az
evangélikus templomban római
katolikus igei szolgálat (házigazdák
a baptisták)

Szeretettel hívnak és várnak min-
den kedves érdeklõdõt!
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A kézilabda és a munka egyaránt örömforrás
Szekszárd német testvérvárosában találta meg önmagát Hegyi Zsuzsanna

Sokak által szimpatikusnak tartott,
közvetlen környezetében szeretett
sportolója volt éveken át Hegyi Zsu-
zsanna Szekszárdon. Mindent alá-
rendelt annak, hogy élsportolóvá vál-
jon, s ezt első választott sportágá-
ban, a kosárlabdában képzelte el.

Több súlyos sérülés után azonban mellõ-
zött lett, nem kapott lehetõséget a bizo-
nyításra, így felhagyott a kosárlabdával.
Pedig egy hosszabb szünetet követõen õ
lehetett volna a szekszárdi nõi kosárlabdá-
zásban az elsõ saját nevelésû játékos - na-
ná, hogy õ is a Harsányi Mária által irányí-
tott utánpótlás mûhelybõl került ki -, aki
egy hazai élvonalbeli együttesben is he-
lyet követelhetett volna magának. Az õ
mentalitásával nem volt könnyû szembe-
nézni a ténnyel: vége. Fizikuma, anatómi-
ai adottsága, sport iránti vágya és alázata
azonban néhány évvel ezelõtt visszahoz-
ta õt az élvonalbeli versenysport számára.
No nem a kosárlabdában, mert az a hajó
idõközben már elment. Hegyi Zsuzsanna
a kézilabdában kezdte újra.

A szép lassan NB I/B-s élcsapattá váló
UKSE Szekszárdba kellett egy jó fiziku-
mú, a kemény ütközéseket is felvállaló
magas, jó felépítésû játékos . Mindenféle
kézilabdás elõképzettség nélkül vágott
bele a hazai gyakorlatban, de még a nem-
zetközi porondon is ritkaságszámba me-
nõ sportágváltásba. Hamar kiderült: õ
azon kivételek egyike lehet, akinek ez si-
kerülhet. Az NB I-ben is számítottak rá, és
már nem csak a védekezések alkalmával

kapott lehetõséget. A beállós játékban is
jeleskedett, a gólszerzés sem állt távol tõ-
le. Mivel õ a kézilabdából próbált magá-
nak szerény egzisztenciát megteremteni,
a szekszárdi nõi kézilabdában a közel-
múltban szinte folyamatosan jelenlevõ
anyagi nehézségeken nem tudott úgy
túllépni, mint azok a csapattársak, akik-
nek a fizetésbeli csúszások nem jelentet-
tek megélhetési problémát. Nagyon el
volt keseredve 2011 tavaszán, amikor
meglépte azt, amit a magyar sportban
nem kevesen: úgy szerzõdött külföldre,
hogy a munka mellett kézilabdázik. Ettõl
felettébb boldog a Bittigheim-Bissingen
Bundeliga II-ben kézilabdázó játékosa.

„Megtaláltam önmagamat, a megbe-
csülésemet, és minden adott ahhoz,
hogy boldogan élhessek továbbra is Né-
metországban” – mondta Hegyi Zsu-
zsanna, aki az év végén tíz napra újra itt-
hon volt, hogy találkozhasson a szüleivel,
testvéreivel, és a barátokkal. „Egy mene-
dzser révén jött a lehetõség, hogy Szek-
szárd testvérvárosában folytatódjon a
sportpályafutásom, és az életpályám is.
Hat órát dolgozom egy óvodában. Vi-
szem, hozom, ebédeltem, mozgatom a
csoportokat. Noha nem erre a pályára
készülök, de élvezem a feladatokat. A
munka a nyelvtudásban is segít, amiben
még jócskán van lemaradásom. A mun-
kaközösség is mindenben támogat. 

A csapatnál is hamar befogadták,
megszerették a beállós poszton szereplõ
magyar lányt. Nem volt nehéz, mert a

Bundesliga elsõ osztályába való feljutást
megcélzó együttesben már megérkezé-
se elõtt két, hozzá hasonlóan az élvonalat
is megjárt magyar kézis játszott. „Hat új
játékos érkezett az idén, folyamatosan ja-
vul a csapatjáték, és reménykedünk a
bajnokság megnyerésében. Az éllovastól
õsszel ugyan még kikaptunk, de meg-
gyõzõdésem, hogy a folytatásban vissza-
vágunk, és egy hibátlan tavaszi szériával
felkerülünk a Bundesliga I-be. Az a négy-
ötszáz nézõ is nagyon szeretné ezt, aki
kilátogat a meccseinkre.

A kézilabda és az állatorvosi asszisz-
tens munka vonzásában Hegyi Zsuzsan-
na az ebbéli németországi viszonyokat
nagyon is követendõnek, átültetendõ-
nek tartja. Persze ehhez más mentalitás,
stabilabb gazdasági viszonyok is kelle-
nének...

„Itt a sportolást és a munkavégzést
együtt ismerik el és díjazzák. Úgy köt-
nek szerzõdést, hogy az mindkettõre vo-
natkozik, együtt jár le mindkettõ, s ez ne-
künk is óriási biztonságot, kiszámítható-
ságot jelent. Ha feljutunk az élvonalba,
nyilván többet kereshetünk a kézilabdá-
val, de akkor sem leszünk profik, s ez na-
gyon helyes. Szerintem itthon, sok csa-
patnál horribilis pénzeket fizetnek ki,
ami szerintem helytelen, és néhány klub
be is dõl emiatt.

A kézilabdában még legalább öt évet
ad magának a 28 éves szekszárdi hölgy,
akinek presztízskérdés is, hogy a német
élvonalban legalább „ötven perces játé-
kos” legyen. Van egy másik terve is: sze-
retné kitanulni az õt nagyon érdeklõ ál-
latorvosi asszisztens szakmát, amire itt-
hon nem volt lehetõsége, de a bittighei-
mi klub – nem kis örömére – ebben is
támogatásáról biztosította.

Arra a provokatív kérdésre, hogy ki
nyerne, ha összekerülne jelenlegi csapa-
ta a magyar másodosztályt vezetõ Szek-
szárdi Fekete Gólyákkal, elmosolyodott,
majd így válaszolt: - A magyar kézilabda
elsõsorban technikai téren jóval erõsebb
a németnél, de ahogy Tabajdi Ferenc (az
UKSE egykori, az FGKC jelenlegi edzõje
– A szerk.) korábban kijelentett: a
Bundesliga II Európa legjobb másodosz-
tályú bajnoksága. Nem láttam a mostani
szekszárdi csapatot, de ismerve a miénk
erényeit, úgy érzem, ugyanannyi esé-
lyünk lenne a gyõzelemre. B. Gy.
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Önarckép értékkel: a sorozat folytatódik
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Házának a helyi kultúra és köz-
élet ismert személyiségeit közel hozó,
más oldaláról is bemutató sorozata 2013-
ban is havi rendszerességgel jelentkezik
majd.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-
én Szabadi Mihály Bessenyei György dí-
jas és Csokonai Vitéz Mihály alkotói dí-
jas koreográfus, népmûvelõvel beszél-
get Orbán György elõadómûvész.

A népszerû sorozat következõ vendé-
gei: február 27.: dr. Kis Ernõ belgyó-
gyász, tüdõ- és szívspecialista, a Tolna

Megyei Madártani Egyesület elnöke;
március 20.: Heimann Zoltán borász, a
Szekszárdi Borvidék elnöke; április 24.:
Frank Ildikó színmûvész, a Magyaror-
szági Német Színház igazgatója; május
29.: Csillagné Szánthó Polixéna pedagó-
gus, önkormányzati képviselõ, a humán
bizottság elnöke; június 26.: Lozsányi
Tamás orgonamûvész, zenepedagógus;
szeptember 25.: Szatmári Juhos László
szobrászmûvész; október 30.: Harsányi
Mária kosárlabda-edzõ; november 27.:
Tarr János mecénás; december 18.:
Petrits József mézeskalácsos.

Szekszárdon és környékén jelentős
igény mutatkozik a hagyományos
magyar tánc alapjainak elsajátítá-
sa iránt. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint, hogy a Babits Mihály
Művelődési Házban tavaly novem-
berben indult tanfolyamra negyven-
ketten jelentkeztek.

A tanfolyam záróeseményén, az úgyne-
vezett koszorúcskán a tánciskola oktató-
ját, a mûvelõdési ház igazgatóját,
Matókné Kapási Juliannát faggattam ar-
ról, hogyan jött az ötlet, hogy generációk
szélesebb körében is megismertessék a
tradicionális magyar táncokat. A Bartina
Néptánc Egyesület vezetõje elmondta,
hogy korábban nem töltõdött fel a társas-
tánctanfolyamuk, ezért kis szünet után
kitalálták, miért ne lehetne megpróbálni
egy magyar néptánc alapozó kurzus be-
indítását csárdással, kiscsárdással, ugrós-
sal fûszerezve. Olyan tánckurzust, ame-
lyet már korábban, a ’80-as években a
Bartinás szülõkkel megszerveztek. Leg-
nagyobb meglepetésükre a tíz alkalom-
ból álló, „Magyar embernek magyar
tánc” címmel meghirdetett tanfolyamra
nem korábbi Bartinás szülõkbõl, hanem

zömmel „külsõsökbõl”, a 30-as generáci-
ótól a 60 évesekig bezárólag jelentkez-
tek. A tíz alkalom jó hangulatú hétfõ es-
ték keretében zajlott, amelyek egyben
közösségépítésként is szolgáltak, hiszen
a kurzusra látogató párok megismerték
egymást. Matókné arra is kitért, a részt-
vevõk, akiket haladó csapatként lehet de-
finiálni, már most kérik, hogy a szerve-
zõk folytassák a következõ félévben is a
táncórákat. A koszorúcskára – tette hoz-
zá –, amely a táncórák történetében min-
dig egy tanfolyam zárását jelenti, a részt-

vevõk meghívhatják a családot, elhozhat-
ják gyermekeiket.

Az elsajátított tánctípusok között a sár-
közi, a dél-dunántúli, de a csárdás, vala-
mint az ugrós is megtalálható volt. Az
órákat látogatók azokat az alapokat tanul-
hatták meg, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy egy magyar ember egy magyar la-
kodalomban tudja, hogyan kell összefog-
ni, párba állni – emelte ki lapunknak az
oktató. Ezek az alaptudások, amelyek va-
lamikor, pár évtizeddel ezelõtt még ter-
mészetesek voltak, s a faluközösségek

megõrizték, átadták, mára elvesztek. A
táncórák asszisztense a bartinás tánckar-
ból Zatykó Tünde volt, de többen is segí-
tettek az amatõr táncosoknak. 

A mûvelõdési ház dísztermében egy
kétgyermekes anyuka, Németh-Kovács
Eszter kérdésemre elmondta, édesanyja
hívta fel figyelmét a tanfolyamra, hiszen
tudta, Tünde világéletében táncolni sze-
retett volna. „6-7 éves koromban kivettek
a Bartinából, de örök vágyam volt vissza-
kerülni” – emlékezett a régi idõkre, majd
hozzáfûzte: „Igaz, hogy ez nem a Bartina,
de mégis csak néptánc és ez jó érzéssel
töltött el!” Tünde férjével, Istvánnal friss
csárdást, lassú csárdást, és ugróst is ta-
nult. A házaspár kislányukkal, Lorával és
kisfiukkal, Gergõvel érkezett a záróese-
ményre, amelyre az amatõr táncosok is-
merõsei, rokonai is szép számmal elláto-
gattak. Gyimóthy Levente

A kurzus február 4-tõl folytatódik,
az órák hétfõnként 18 és 20 óra kö-
zött lesznek. Jelentkezni január 30-
ig lehet személyesen, a 74/529-610-es
telefonon, vagy az info@babitsmuv-
haz.hu e-mail címen. A tanfolyamot
vezeti: Matókné Kapási Julianna. 

Magyar embernek magyar tánc
Negyvenketten tanultak néptáncot a mûvelõdési ház programján

Pillanatkép a koszorúcskáról
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Spinning maraton - „tekerj az egészségedért, a fittségedért”

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JANUÁRI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Január 22. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., polgármes-
teri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január15. (kedd) 16-17 óráig tartotta.
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Január 22. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Január 3. (csütörtök) 17–18 óráig tartotta
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, 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, fsz. 4.

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

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.

A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
7100 Szekszárd, Kossuth u. 8. 

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

2013-ban is folytatódik a 
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a Szent László TISZK 
(volt 505-ös) 

„A” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52.

e-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu

Még karácsony elõtt a Korzó Fittnes
Centrumban 60 fõ részvételével ke-
rült sor a 14-tõl 20 óráig tartó spin-
ning maraton megrendezésére. A
sport eme szerelmesei speciális bi-
cikliken tekertek. A résztvevõk kö-
zül 10 fõ hat órán át biciklizett, 25
fõ 3-4 órát, a többiek 1-2 órát vállal-
tak. A szekszárdi edzõk, Eszterbauer
Ildikó és Klein Petra mellett pécsi
trénerek, Presits Viktória és Mayer
Tímea, valamint a fõvárosi Zala Mik-
lós „vezényelték le” városunkban az
elsõ ilyen rendezvényt.

Az edzésre járók igazi csapatot al-
kotnak, a hangulat már szinte csalá-
dias, miközben nem szabad elfelejte-
ni, hogy az edzés lényege az intenzív
kardió edzés, amely a szívet és az ér-
rendszert erõsíti, gyorsítja az anyag-
cserét, ezáltal elõsegíti a fogyást, az
alakformálást. Növeli az állóképessé-
get, izzaszt, kikapcsol, az edzés után
a test és a lélek is felfrissül - mondja
el ennek az mozgásformának a lé-
nyegét Eszterbauer Ildikó.

A korosztály 17-50 évesekbõl, sõt
azon felüliekbõl áll. A kollektív
szellem dominál az edzés alatt, en-
nek ellenére mindenki saját erõn-
léti állapotának megfelelõen tudja
irányítani a tempót, hiszen a bicik-
lik ellenállás-szabályozóval vannak
felszerelve. 

A spinning maratonnak a „Meny-
nyit bírsz?”, „Mennyire vagy fitt?”,

„Mit teszel az egészségedért?” címet
is adhatták volna. Az eddigi trénin-
gek meghozták az eredményt. A díj
maga az egészség, fittség, de termé-
szetesen minden résztvevõ kapott
finom, friss gyümölcsöket tartalma-
zó „túlélõcsomagot”, s a maraton vé-
gén - ahogy az egy jó rendezvényen
lenni szokott - tombolasorsolásra is
sor került. -SASI-

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének nyugdíjas Alapszervezete
farsangi batyus teadélutánt tart január
24-én, csütörtökön 15 órától Szekszár-
don, a Hunyadi u. 4-ben. „Bazi nagy lako-
dalom” sok vidámsággal vendégeink köz-
remûködésével. Tombola, felhõtlen szó-
rakozás. Jelentkezni lehet január 21-ig
személyesen a Dózsa Gy. u. 1-ben, vagy
telefonon 8-10 óráig (06-70/933-8361).

Füstöltáru vásár. A Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége és a
megyei Vöröskereszt nyugdíjas tagozata
értesíti tagjait, hogy január 21-én (hétfõ)
reggel 6 órától akciós füstöltáru vásárt
tart a Hunyadi u. 4-ben. Ugyanakkor tész-
ta, étolaj és õrölt paprika is kapható.
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Egy megunt kosztümjét,
kabátját, öltönyét 

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat 

vásárol!

– Nõi, férfi télikabátok fiatalostól az idõsebb 
korosztályig mindenkinek (EXTRA méret is)!

– Eredeti szõrmés kabátok
– Öltönyök NORMÁL, TELT és EXTRA méretben is!

– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), zakók, 
szövetnadrágok

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY ÉS 
KOSZTÜM CSEREAKCIÓ!

L e á ra z á s
ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK

A vásár helye, ideje:
Szekszárdon, a DOMINO Üzletházban, 

Mátyás kir. u. 4/C ( az EURONICS mellett)
Január 23-án, szerdán 9-16-ig
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