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Tárogató dallamára gyülekeztek

január 5-én délelőtt az újvárosi

Szent István Házzal szemközti par-

kos területen a városunkban és

megyénkben élő bukovinai széke-

lyek, hogy részt vegyenek a hely-

ben letelepültek emlékhelyének

felavatásán.

A Törõ György fafaragó mûvész ál-
tal készített hat kopjafából ötön a
bukovinai székely falvak nevei (Is-
tensegíts, Fogadjisten, Andrásfal-
va, Hadikfalva, Józseffalva) olvas-
hatóak, a hatodik, egyben a köz-
ponti „elemként szolgáló”, legvasta-
gabb oszlopon pedig a „Hazaér-
tünk” vésett felirat látható, amely
arra utal, hogy a bukovinai széke-
lyek nagy részének véglegesen Tol-
na megye nyújtott menedéket, je-
lentett új hazát a második világhá-
borút követõen. „Régi dalok, szá-
momra újak vagytok, / régi dalok,
emléket boncolgattok. // Múlt és
jelen együtt dolgozik, / mindkét út
a jövõbe torkollik” - hallhattuk a

bukovinai székelyek szekszárdi
egyesületének kórusvezetõjétõl,
Erõs Árpádtól saját versének, a
Múlt és jelennek sorait, majd Ko-
vács Gábor gitármûvész kiváló elõ-
adásában csendült fel A nemzet da-
la címû szerzeménye.

Szegedi Dezsõné, Emerencia, a
bukovinai székelyek szekszárdi
egyesületének elnöke köszöntõjé-
ben örömét fejezte ki, hogy szép
számmal megjelentek az emlék-
hely avatásán. 

Folytatás a 3. oldalon.

Hazaértünk, hirdetik a kopjafák
Átadták a bukovinai székelyek szekszárdi emlékhelyét

Csibi Krisztina, Szegedi Dezsõné és Horváth István az ünnepségen
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Zenei világutazás harmonikával
Kivételes zenei élményt jelentett

az új év első napján Orosz Zoltán

harmonikaművész koncertje a Ba-

bits Mihály Művelődési Ház és Mű-

vészetek Háza dísztermében. 

Hamar bebizonyosodott, amit
Matókné Kapási Julianna, a mûve-
lõdési ház igazgatója köszöntõjé-
ben elmondott: a virtuóz harmoni-
kamûvész repertoárja zenemûvek
rendkívül széles skáláját öleli fel a
francia sanzonoktól a délszláv mu-
zsikáig. A harmonikajátékot Ba-
logh Zoltán kísérte gitáron.

Egy éppen odaillõ francia san-
zonnal (La foule - A tömeg) kezd-
te mûsorát az Emerton- és
Artisjus-díjas mûvész. A termen

végignézve nem is csoda, hogy ez
a dal jutott elõször eszébe, amit

eredetileg a világhírû Edith Piaf
énekelt. Folytatás a 8. oldalon.

Orosz Zoltán harmonikamûvészt Balogh Zoltán kísérte gitáron

Tüzelõanyagot
szeretne?!

Az Sz+C Stúdió Kft-ben és 
a Metallo-Pont Áruházában

is kapható!
Utóbbi címe: Szekszárd, Palánki út 11. 

(volt Metalloglobus)

www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833
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Elhunyt Kovács Gyõzõ, Szekszárd díszpolgára
Az elsõ hazai számítógép egyik megalkotóját az alsóvárosi temetõben helyezték örök nyugalomra

Az adventi várakozás idején érkezett a szomorú

hír, hogy elhunyt Kovács Győző villamosmérnök,

az első magyar számítógép egyik megalkotója,

a számítástechnika hazai „apostola”, Szek-

szárd város díszpolgára. Győző bácsi február-

ban lett volna 80 esztendős.

A magyar informatika történetének egyik legen-
dás alakja Szekszárdon született 1933. február 27-
én. Kovács Gyõzõ a középiskolát Baján kezdte és
Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban fejez-
te be a szekszárdi születésû szakember. Kitûnõ
eredménye ellenére politikai okokból nem vették
fel az egyetemre, így a fõvárosi Röntgen Rt-nél
elektro- és röntgenmûszerészi képesítést szer-
zett. 1957-ben villamosmérnökként végzett a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen, majd az MTA Kiber-
netikai Kutatócsoportjához került. Itt Dömölki
Bálinttal közösen dolgozott az M-3 nevû gép lét-
rehozásán.

Az elsõ hazai elektronikus, elektroncsöves, di-
gitális automata számítógép tervei a Szovjetuni-
óból származtak, és 1959-re készült el a magyar
változat. A magyar kibernetikusok késõbb
nyomtatót és lyukkártyák beolvasására alkalmas
terminált is kifejlesztettek hozzá, kimenetét pe-
dig egy elektromos írógép jelentette. A gép
1968-ig mûködött, ezzel végezték el például az
1964-ben átadott Erzsébet híd statikai számítá-
sának ellenõrzését is. A hatvanas évek elején a
Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa-
ként Kovács Gyõzõ elsõként tartott rendszere-
sen elõadásokat a számítógépekrõl. 

A hatvanas évek elején az elsõ román számító-
gép beszerelésében is segédkezett Temesváron,
majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem terv-matematika szakának egyik alapí-

tójaként az Ural-2 gépek üzembe helyezésénél
is közremûködött. Kovács Gyõzõ az átvétel elõtt
három hónapot töltött a szovjet számítástechni-
ka fellegvárának tartott Penzában, hogy elsajátít-
sa mindazt, amit a géprõl tudni lehet. A korai
magyar informatikusok jelentõs része ezeken a
gépeken kezdett programozni, köztük például
Charles Simonyi is, aki középiskolásként ült le
elõször az Ural-2 elé.

Kovács Gyõzõ 1975-1985 között a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság fõtitkára
volt, utána pedig alelnökként tevékenykedett.
Az õ nevéhez fûzõdik az elsõ havonta megjelenõ
számítástechnikai lap, a Mikroszámítógép Maga-
zin alapítása is, amelyet 1983-1990 között Köny-
ves Tóth Pállal közösen szerkesztett.

1990-ben ment nyugdíjba, de ezt követõen is
aktív részese maradt a magyar informatikai élet-

nek. Neumann János munkásságának legna-
gyobb szakértõjeként is számos kiállítást és ver-
senyt rendezett. Tevékeny részt vállalt több or-
szágos multimédiás programban is, amelyek kö-
zül a legsikeresebb a Magyar Teleház Szövetség
lett. Pályája elismeréseként 2004-ben megkapta
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjét, 2006-ban pedig a Corvinus Egyetem
díszdoktorává avatták.

Neumann programverseny

Élete összeforrott a hazai számítástechnika törté-
netével a fejlesztések cselekvõ részeseként, irányí-
tójaként, népszerûsítõjeként. Õ volt az elsõ, aki
felismerte, hogy a számítástechnika mennyire
fontos a gyerekek, fiatalok számára. Kovács Gyõ-
zõ legnagyobb szívügye a Szekszárdon rendezett
informatikai verseny volt, amelyen gyerekek mér-
hették össze programozási tudásukat. A vetélke-
dés 1984-ben a Garay gimnázium falai között in-
dult, 2004-tõl rendezik az I. Béla Gimnáziumban.
Tavaly immár a 8. Neumann János Nemzetközi
Tehetségkutató Programtermék Verseny zsûri-
jében elnökölt Kovács Gyõzõ, aki pár héttel ké-
sõbbi visszatekintésében így ír: „A 30. évforduló
után - azt hiszem - ismét valamit változtatni fogok
a verseny rendezésén, hiszen a technika állandó-
an fejlõdik, amit nekünk is követnünk kell. Töb-
bek között - ezt az egyet még elárulom - szeret-
ném a távoli országok versenyzõit is bevonni a
szekszárdi versenybe, hiszen a hálózatok ezt már
lehetõvé teszik. Vannak más terveim is, amiket
egyelõre titokban tartok.”

Gyõzõ bácsi halálával ezek a titkok titkok ma-
radnak. Talán „odafenn”, Neumann Jánossal
megosztja õket...

„Szerinte mindenki, s minden csodálatos volt, fõleg itt, Szekszárdon”
Kovács Gyõzõnek 2003-ban adomá-
nyozott díszpolgári címet a megye-
székhely önkormányzata „a számí-
tástechnika terén elért több évtize-
des, kimagasló munkássága, vala-
mint Szekszárd városért kifejtett
idõt, fáradságot nem kímélõ tevé-
kenysége elismeréseként”.

2013. január 9-én, közel tíz évvel
késõbb az önkormányzat nevében
Csillagné Szánthó Polixéna búcsú-
zott Kovács Gyõzõtõl. A humán bi-
zottság elnök asszonya beszédében
egyebek mellett kiemelte: „A leg-
büszkébb a szülõvárostól kapott dí-
jakra volt. ... Az elismerések sorá-
ban a 2003-ban elnyert díszpolgári
cím volt számára a legértékesebb. A
szeretett város bebizonyította,
hogy számon tartja tevékenységét,

s mind munkásságát, mind a város-
hoz való hûségét eképpen ismerte
el.” Aztán így folytatta: „Igazán há-
lás vagyok a sorsnak, hogy szemé-
lyesen is ismerhettem. ... Jött, az el-
maradhatatlan csokornyakkendõ-
ben, derûsen, szeretetet sugárzóan.
Jó volt hallani amint édesapjáról be-
szélt, amint a diákokhoz szólt a
Neumann verseny díjkiosztóján.
Szerinte mindenki, s minden csodá-
latos volt, fõleg itt, Szekszárdon.”

A Neumann versenyt rendezõ I.
Béla Gimnázium nevében Hajós
Éva igazgató köszönt el: „Kedves
Gyõzõ! Te elajándékoztad az életed
másoknak, egy szép szeletét ne-
künk, pedagógusoknak, diákok-
nak. Elegánsan, nem pazarlóan, ha-
nem olyan szeretettel, ahogy aján-

dékozni jó. Az életed példája mutat-
ja, hogy ez az út minden idõben,
minden helyen járható, és sikerhez
vezet.”

A Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság nevében
Havass Miklós tiszteletbeli elnök
búcsúzott Kovács Gyõzõtõl.

Kovács Gyõzõt az alsóvárosi temetõben helyezték örök nyugalomra
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HÉTRŐL HÉTRE

Hazaértünk, hirdetik a kopjafák
Átadták a bukovinai székelyek szekszárdi emlékhelyét

Folytatás az 1. oldalról.
„Öröm, mert sikerült megvalósí-

tani az elképzeléseinket. Bízom
benne, hogy az emlékhely méltó
színfoltja, ékessége lesz a városnak”
- hangsúlyozta Szegediné, majd a
bukovinai székelyek hányatott sor-
sáról szólt, akiket 1942-ben Horthy
kormányzó a nehéz sorsú térség-
bõl Bácskában telepített le. 1944-
ben menekülniük kellett a Délvi-
dékrõl Tito bevonuló partizánjai
elõl, így kerültek 38 Tolna megyei
faluba, ahonnan aztán a hetvenes
évek iparosításával költözött szá-
mos székely család Szekszárdra -
idézte fel az elnök a történteket.

Csibi Krisztina, a Bukovinai Szé-
kelyek Országos Szövetségének el-
nöke ünnepi beszédében emlékez-
tetett az 1764-es madéfalvi veszede-
lemre, amikor Mária Terézia uralko-
dása alatt az osztrák hatalom - a ha-
tárõrség újjászervezésekor - kény-
szersorozást akart a székelyeken
végrehajtani, ám azok ellenálltak,
az osztrák katonaság pedig több
száz fegyvertelen székely férfit mé-
szárolt le. Mindezek után több ez-
ren menekültek át a Kárpátokon
túli Moldvába, majd onnan tovább-
indulva, Bukovinában telepedtek le
1776 és 1786 között.

„A kopjafák a nemzetszeretet, a
hazaszeretet és a hovatartozás pél-
dáját szimbolizálják, amely a széke-
lyek szekszárdi kötõdésének, haza-
találásának emlékmûve” - errõl már
Szekszárd polgármestere beszélt.
Horváth István köszöntõjében ar-
ról is szólt, hogy az emlékhely azt is
jelképezi: a múlt fájdalmából a jövõ
reményét teremtjük meg. „A szé-
kely virtus legyen mindannyiunk
virtusa!” - fogalmazott a polgármes-
ter. „Mikor Csíkból elindultam, /
könnyem se volt, úgy búsultam” -
hangzott el egy szívhez szóló buko-

vinai népdal a szekszárdi egyesület
kórusa és a bátaszéki székely kórus
közremûködésében, majd az ün-
nepség zárásaként Barics Gábriel
atya megáldotta a kopjafákat. Az
emlékhelyet Szegedi Dezsõné,
Csibi Krisztina és Horváth István
együtt adta át, majd mindegyik
kopjafához egy-egy helyben élõ,
bukovinai székely származású pol-
gár – Zsók Mária Terézia, Keresz-
tes István, Nyisztor Árpád, Pék Jó-
zsef, Császár Ernõné és Sebestyén
Gyula – helyezte el az emlékezés
koszorúit. Gyimóthy Levente

Koszorúzás az emlékpark hat kopjafájánál
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Közlemény:
forgalomkorlátozás

Tisztelt szekszárdi lakosok!
Folytatódnak a „Szekszárd MJV

városközpontjának funkcióbõvítõ
fejlesztése” címû pályázat építési
munkálatai. A kivitelezés várható
befejezése 2013. június 30. 

Megköszönve eddigi türelmü-
ket és toleranciájukat a Béla király
téren zajló építkezések kapcsán,
tájékoztatjuk Önöket a jövõben
esedékes, 2013. január 14-tõl feb-
ruár 11-ig érvényes forgalomkorlá-
tozásról:

- A Munkácsy utca a Béla király
tér felõl lezárásra kerül, csak a bu-
szok hajthatnak be.

- A Béla király téren a Munkácsy
utca és Bartina utca között a par-
kolókat lezárják, sebességkorláto-
zás lép életbe.

- Az Ybl utcában a megnövekvõ
forgalom miatt megállási tilalom
lép életbe.

Türelmüket és megértésüket
kérjük. Szekszárd MJV PM

Polgármesteri Kabinet

A Természetbarátok
nyerték a vetélkedõt
Immár 17. alkalommal rendezték
meg decemberben az I. Béla Gim-
náziumban a megyei környezetvé-
delmi vetélkedõt, melyre közel 30
csapat jelentkezett. Egy írásbeli fel-
adatsor megoldása után a 8 legjob-
ban teljesítõ csapat jutott a döntõbe,
melynek témája ezúttal a „Rocken-
bauer Pál nyomában” címet viselte.

A szóbeli fordulóban a diákoknak
változatos, izgalmas feladatokat kel-
lett megoldaniuk. A versenyt a dom-
bóvári Illyés Gyula Gimnázium
„Természetbarátok” csapata nyerte
a házigazda I. Béla Gimnázium
Ökocsapata és a Szent László TISZK
Egészségügyi- Szociális Tagintéz-
ményébõl érkezett „Csodabogyók”
csapata elõtt. A nyertesek értékes
könyvjutalomban részesültek, me-
lyet az iskola a Szekszárdi Klímakör
pályázatán nyert pénzbõl vásárolt.

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-mailen
(tervezes@szekszard.hu).

Javaslataikra, segítõ együtt-
mûködésükre számítunk!

Tisztelettel:
Horváth István 

polgármester

Kegyeleti megemlékezés
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Magyar Nemzetõr-
ség Országos Szövetségének Kato-
nai Hagyományõrzõ Tagozata, a
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesü-
let Szekszárd Megyei Jogú Városi
Szervezete a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza köz-
remûködésével, a „Doni áttörés”
70. évfordulója alkalmából koszo-
rúzással egybekötött kegyeleti
megemlékezést tart 2013. január

14-én (hétfõn) 10.30 órakor a Szent
István téri II. világháborús emlék-
mûnél.

Program: a díszõrség bevonulá-
sa, a Magyar Honvédség felhívó je-
le, Himnusz. Beszédet mond: Hor-
váth István, Szekszárd polgármeste-
re. Vers, zenei betét, egyházi áldás.
Koszorúk, virágok elhelyezése az
emlékmûnél, Szózat. A Magyar
Honvédség takarodó jele, a díszõr-
ség elvonulása



4 2013. január 13.MOZAIK

„A jó idõben elvetett mag kikel”
Naszladi Judit zenetanár, kórusvezetõ volt az Önarckép, értékkel sorozat vendége

A címben idézett szavakkal beszélt

diákjairól Naszladi Judit énektanár,

kórusvezető az Önarckép, értékkel

című portrésorozat 2012. évi évad-

záró estjén. 

Gyerekként rajongott a fodrászatért és a
kozmetikáért, szeretett nyelveket tanul-
ni, de a matematikával hadilábon állt. Ba-
lettozott és rajzszakkörre járt, amivel
még egy pályázatot is sikerült megnyer-
nie. Ritmusérzékére az óvodában figyel-
tek fel, és kisiskolás volt, amikor az elsõ
zongoráját megkapta. Ez volt az a pont,
amely végleg kijelölte a neki szánt utat.
Azóta egész élete a zene körül forog: gye-
rekeket tanít énekelni és zenélni, operá-
ba viszi õket és két kórus karnagya lett,
amelyek közül egyet õ maga alapított.
Naszladi Judit énektanárral, zenepeda-
gógussal Simon V. Zita beszélgetett a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza havonta jelentkezõ Önarckép,
értékkel címû rendezvénysorozatának
tavalyi utolsó, szezonzáró estjén.

Naszladi Judit a Garay János Ének-ze-
nei Általános Iskola ének tagozatos osztá-
lyába felvételizett, érettségi bizonyítványt
pedig a bátaszéki II. Géza Gimnázium ta-
nulójaként szerzett. Heilmann Józsefné, a
tanárnõ egykori gimnáziumi osztályfõnö-
ke szerint tanítványa rajongott a magyar
nyelv és irodalom, valamint a történelem
tantárgyakért, de a nyelvérzéke volt az,
ami igazán kiemelte õt diáktársai közül. Az
osztályfõnököt - a Garay János Gimnázi-

um igazgatónõjét - elmondása szerint,
már ekkor elbûvölte a diáklány határtalan
kitartása, aminek köszönhetõen - egy for-
dító verseny megnyerése által - egészen a
Fekete-tenger partjáig, Odesszáig jutott.
A német nyelv szeretetének és a fáradha-
tatlan tudásvágynak hamar meglett az
eredménye: a negyedik évfolyam végére
Naszladi Judit sikeresen tette le a közép fo-
kú nyelvvizsgát, az ország legszigorúbb
nyelvvizsga-központjaként számon tartott
budapesti Rigó utcában.

A Szekszárdi Tanítóképzõ Fõiskola el-
végzése után Várdombon gyakornokos-
kodott és amint mondta: ezekben az
idõkben jött rá arra, hogy pályája során
kizárólag az ének-zene tanításával akar
foglalkozni. 1990 óta a Babits Mihály Ál-
talános Iskola ének-zene szakos tanítója-

ként, majd 1994-tõl - az egri Eszterházy
Károly Tanárképzõképzõ Fõiskola elvégzé-
se után - ének- és zenetanáraként folytatja
a hivatását. Itteni tanítványai közremûkö-
désével hozta létre azt az aranydiplomás
minõsítést is megszerzõ  német kórust,
amely a telt házas rendezvény során két -

az ünnepi hangulathoz tökéletesen illesz-
kedõ - karácsonyi dallal örvendeztette
meg a közönséget.

A Lemle Zoltán, református lelkész által
1994-ben alapított  Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttesnek szintén Naszladi Judit
a karnagya. A lelkipásztor még 1999-ben
kérte fel arra, hogy vállalja el a vegyes ka-
marakórus karmesteri feladatát. Még
ugyanebben az évben sikerült is megren-
dezniük az elsõ közös hangversenyüket.
Az ünnepi koncert, amely azóta a Magyar
Kórusok Napja néven öregbíti Szekszárd
városának hírnevét, hamar hagyománnyá
vált, és mára az ország minden szegletébõl
érkeznek énekkarok, azért hogy örömet
szerezzenek a hallgatóságnak. A kórus tag-
jai karnagyuk vezénylésével ezúttal két ve-
gyeskari darabbal lepték meg a zeneszere-
tõ közönséget.

Naszladi Judit büszke arra, hogy az évek
alatt egy percre sem hagyott fel önmaga
képzésével. Jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetem mesterképzésének hallgatója és
amikor éppen nem tanít, vagy próbál va-
lamelyik kórussal, akkor a mesterdiplomá-
ján dolgozik. Ha pedig ideje engedi, régi
szenvedélyének, a különleges, ínycsiklan-
dozó ételek fõzésének hódol. Simon V. Zi-
tának, az est házigazdájának arra vonatko-
zó kérdésére, hogy mik a legmélyebb vá-
gyai, nemes szerénységgel csak annyit vá-
laszolt: egészséget és nyugodt, stressz-
mentes életet szeretne magának és a sze-
retteinek. Bencze Péter

A nagy sikerű rendezvényso-
rozat az idén is folytatódik.
A 2013. esztendő első, sze-
zonnyitó beszélgetésére ja-
nuár 22-én - a magyar kultú-
ra napján - kerül sor. A ven-
dég ezúttal Szabadi Mihály,
néptánc-koreográfus, nép-
rajzkutató lesz. Beszélgető
partnere Orbán György elő-

adóművész. 

Naszladi Judittal (balról) Simon V. Zita beszélgetett
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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 14-tõl január 19-ig:
●● narancs 199.- Ft/kg
●● citrom 359.- Ft/kg
●● konyhakész tisztított zöldség 

199.- Ft/0,5 kg-os csomag

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!

ROMCAR TRAVEL Eng.szám: RO1984/2000
SZEKSZÁRD (a Fõpostával szemben) 74/510-367. 
TOLNA (a Penny Market-tel szemben) 74/443-828
www.romcar.hu NON-STOP: 06-20/411-4552

Fergeteges maszkabál
a lagúnák városában!

01.25-27., 02.01-03., 02.08-10.
autóbusszal,

idegenvezetõvel 
12,900,- Ft-tól

Velencei KKarnevál!

Kihagyhatatlan ajánlatok:
Görögország autóbusszal, 05.20., már 18,900,- Ft-tól/10 nap
Bulgária repülõvel, 06.07., már 52,500,- Ft-tól/8 nap
Málta repülõvel, 06.14., már 69,990,- Ft-tól/8 nap
Olaszország - Lignano, 06.01., 3 fõs apartman 70,900,- Ft/apartman/8 nap
CSALÁDI AKCIÓ! 2 felnõtt + 2 gyermek 12 éves korig
Horvátország - Biográd, 06.01., félpanzióval 38,450,- Ft /fõ/8 nap 

Már foglalhatók hatalmas árkedvezményekkel a 2013-as nyaraló programok! 
És ez nem minden! Tolnai lakosoknak az utazásokhoz

INGYEN reptéri transzfert adunk ajándékba!

LLEE NNEE MMAARRAADDJJOONN!!
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Közlemény
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának jegyzõje tájékoztat-
ja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a hivatal építé-
si osztálya a Bezerédj u. 1. szám (ok-
mányiroda emelete) alatti irodáiból új
helyre, a polgármesteri hivatal épületé-
nek földszinti 1/a-c irodáiba költözött.
Változatlan ügyfélfogadási rend szerint
fogadják ügyfeleiket. Az építési osztály
elérhetõségei: telefon: 74/504-177 és
74/504-108, Fax: 74/419-638, e-mail:
epitesiosztaly@szekszard.hu

Szekszárd város fõépítésze a Bezerédj
u. 1. szám alatti irodából ugyancsak új
helyre, a polgármesteri hivatal épületé-
nek II. emeletére költözött. Változatlan
ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügy-
feleit. A fõépítész elérhetõségei: telefon:
74/504-181, e-mail: herr.terez@szek-
szard.hu Amreinné dr. Gál Klaudia

jegyzõ

KÖSZÖNET

Hálás szívvel köszönjük önzetlen adomá-
nyaikat, amelyeket az „ADNI ÖRÖM” ka-
rácsonyi akció keretében biztosítottak
szervezetünknek. Munkatársaink 258 kg
lisztet, 127 kg cukrot, 85 kg rizst, 190 cso-
mag tésztát, 68 liter étolajat, 97 doboz
konzervet, 46 doboz kekszet, nápolyit,
valamint csokoládét, szaloncukrot, pu-
dingport, gyümölcsöt, levesport gyûjt-
hettek össze adományként, melyeket a
rászoruló embertársainknak jutattunk el.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szekszárdi Csoportja

Világvégevárás: a Bibliától a majákig
Ifj. Töttõs Gábor egyháztörténeti elõadása a megyei könyvtárban

A fokozott várakozás idején, ami-

kor a legtöbben inkább a kará-

csonyt, mások viszont a maják ál-

tal másnapra jósolt világvégét vár-

ták, tartotta meg ifj. Töttős Gábor

egyháztörténeti sorozatának 2012.

évi utolsó előadását a Tolna Me-

gyei Illyés Gyula Könyvtárban

„Utolsó napok - a végítéletvárás

története” címmel.

Ebbõl megtudhattuk, hogy a zsidó, föní-
ciai és más õsi civilizációkban - éppúgy,
mint a keresztény kultúrkörben - találha-
tók efféle jövendölések. A Bibliában is ol-
vashatunk próféciákat a végítéletrõl. A
legismertebb, amit János a Jelenések
könyvében ad hírül az apokalipszisrõl,
valamint a negyedik pecsét feltörésével
láthatóvá váló halálról, pokolról és pusz-
tulásról, emellett a napba öltözött asz-
szony küzdelmérõl a vörös sárkánnyal, a
sátáni erõkkel. Az Apostolok cselekedete-
irõl írt könyvben olvashatjuk: „Nem a ti
dolgotok tudni az idõket vagy alkalma-
kat, melyeket az Atya a maga hatalmába
helyeztetett.”

Az Itáliában élt Joachim da Fiore
(1130 k.- 1202.) mégis nagy hatású apo-
kaliptikus történelemteológiát alkotott,
átformálta a bibliai korszakok számítá-
sát. Egyes aggodalomra okot adó törté-
nések a közelgõ világvégét vetítették
némelyek elé. A flagellánsok azok az
emberek, akik nyilvános bûnbánatot
tartanak. Felveszik másoknak a bûneit,
helyettük vezekelnek. Így próbálják

megtisztítani
az õ lelküket is
a pusztulástól.
Minden komo-
lyabb esemény
kapcsán a kö-
z é p k o r b a n
megjelentek a
flagellánsok,
például pestis
idején rengete-
gen. Mindenféle
világeseményt

be lehet illeszteni egy apokalipszisbe:
éhínséget, járványokat, háborút.

William Miller (1782-1849), amerikai
baptista prédikátor pontos számításo-
kat végzett Dániel könyve alapján arról,
hogy mikor lesz vége a világnak. Miller
abból indult ki, hogy Dánielnél egy nap
egy évet jelent, így 1843. március 21. és
1844. március 21. közöttre tette a világ-
végét. Tehát, mint minden valamirevaló
prédikátor, a közeljövõre. Miután nem
következett be, módosította számításait
1844. április 18-ra. Ekkor sem jött el a vi-
lágvége. Belátta, hogy rossz naptárat
használt. Ezután hívei komolyan készül-
tek az apokalipszis újraszámolt dátumá-
ra, ám az 1844. október 22-én sem kö-
vetkezett be. Ebbõl lett a nagy kiábrán-
dulás, ami egyháztörténeti fogalommá
vált. Belõle fogant a Hetednapi adventis-
ta egyház. Õk még mindig élõ hittel vár-
ják Krisztus második eljövetelét. Tõlük

váltak le a Jehova tanúi, mellettük létezik
még néhány kisebb adventista egyház.

A közelmúltban is nagy hatással volt a
végítélet gondolata néhány misztikus
szektára. Az 1994-97 között mûködõ
Naptemplom Rendjének tagjait lelkük-
nek a Szíriuszra mentéséért kollektív
öngyilkosságra vette rá Joseph Di
Mambro. Az „eredmény”: 75 halott. A
Marshall Applewhite alapította Menny-
ország Kapuja szekta 37 tagja hajtott
végre tömeges öngyilkosságot 1997-
ben Kaliforniában. A Hale-Bopp üstö-
kös éppen akkor közel állt a földhöz.
Applewhite azt hirdette híveinek, hogy
az emögött haladó ûrhajó elragadja
õket, így egy magasabb rendû életbe tá-
vozhatnak.

A maja jövendölésrõl szóló híreszte-
lés ifj. Töttõs Gábor szerint egyszerûen
egy médiahack. Valakinek érdekében
állt, hogy más hírek helyett inkább erre
koncentráljanak az emberek.

A kínaiak is készültek a világvégére: la-
kógömböket alkottak, amelyben át lehet
vészelni egy világégést. Valaki még a há-
zát is elzálogosította, hogy egy ilyenhez
hozzájusson. Az elõadó Rembrandt: A
várakozás címû festményével búcsú-
zott. Mint mondta, jó várakozni, de nem
biztos, hogy nekünk egy világvége felé
kell tekintenünk. Az a Biblia szerint nem
így jön el, hanem éjjel, lopózva. A kép azt
sugallja: a megszületésben már benne
van a megváltás. Kovács Etelka

Ifj. Töttõs Gábor

Fürdõszoba szõnyeg

Törölközõk
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Az akció 2013. január 14-tõl január 24-ig tart.

50%
Árengedmény
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Gardénia 
függönyüzlet
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„Énekszóval
magasztaljuk”

A karácsony elõtti megannyi rendez-
vény egyik meghatóan szép prog-
ramja volt a Gagliarda Kamarakórus
december 19-én a Vármegyeháza
Dísztermében tartott adventi hang-
versenye. 

Bornemissza Endre versével hívta
és várta a Gagliarda Kamarakórus a
közönséget, amely csordultig megtöl-
tötte a patinás épület felújított díszter-
mét. Még a pontosan érkezõk közül is
sokan csak a karzaton, vagy az ajtó-
ban állva hallgathatták végig az újfent
nagy sikert aratott zenei élményt. A
kórus meghitt ünnepi hangulatot va-
rázsolt a terembe, amelyben nagy sze-
repet játszott az, hogy dr. Szabó Sza-
bolcs karnagy minden zenemû elõtt
humoros, vagy éppen megható tájé-
koztatást tartott a több nyelven meg-
szólaló dalokról. A repertoárban sze-
repelt többek között két taizéi ének
gitár kísérettel, Bárdos Lajos: „Adjunk
hálát”, Handel: „Lascia ch lo pianga”
(Rinaldo opera részlet), Ride The
Chariot: Spirituálé, Bódi László: „Fáj a
szívem érted” (a Republic együttes
dalának feldolgozása) gitár kísérettel,
egy ír áldás, továbbá Szent István dal-
csokor (népénekek, népdalok) és
Bárdos: Karácsonyi bölcsõdala is. A
koncerten szólót énekelt Tóth Móni-
ka, gitáron játszott Tamási János,
Koch Ádám és Tóth Mónika. - SAS - 

Felemelõ zenei élmény a Madrigállal
Klasszikus és modern darabok is felcsendültek az adventi koncerten

Évek óta a karácsonyvárás része

Szekszárdon a madrigálkórus ad-

venti koncertje. A dr. Jobbágy Valér

karnagy által vezetett énekkar de-

cember 22-én este, a Garay János

Gimnázium dísztermében adott

meghitt hangulatot varázsló kon-

certet. 

Az eseményen – amelyen számtalan ze-
nekedvelõ vett részt – a teljesség igénye
nélkül olyan zeneszerzõk mûvei csen-
dültek fel, mint Michael Praetorius, Liszt
Ferenc, de Hans Leo Hasslertõl, vagy
Heinrich Schütztõl is meghallgathattunk
néhány kiváló zenemûvet. Utóbbi szer-
zõtõl, aki a sokféle vokális mûfaj avatott
mestere volt, s anyanyelvi motettás kötet-
tel ajándékozta meg a lutheránusokat,
többek közt egy karácsonyi dal, az Ein
Kind ist uns geboren hangzott el. A fel-
emelõ eseményen a kórus Liszt Ferenc
1852-ben, A-dúr hangnemben véglegesí-
tett Ave Maria címû mûvét és Praetorius:
Ingressus Angelus ad Mariam dixit címû
karácsonyi motettáját is elõadta, amely-
nek történetében Gábriel arkangyal Má-
riát üdvözli. A mûsor alatt olyan örökbe-
csû kórusmûvekkel gazdagodhattunk,
mint Hans Leo Hassler a János evangéli-
umának Istent dicsõítésébõl merített
Verbum Caro Factum Est-je, egy, a kolos-
torok szerzetesei által tovább örökített
középkori gregorián ének Puer natus est
nobis címmel, vagy éppen  Francisco
Guerrero a középkori Mária énekekre
írt kompozíciója, a Beata Dei genitrix,

Maria (Áldott Istenanya, Mária). Sethus
Calvisius: Freut euch und jubilieret (Ör-
vendjetek, vigadjatok) címû, 1592-ben
írt karácsonyi motettája, vagy Kodály Ad-
venti éneke, és Farkas Ferenc Áldott éj cí-
mû zenemûve is csodaszépen hatott
mind látványilag, mind vokálisan a gim-
názium dísztermének falai között.

A Szekszárdi Madrigálkórus 1965.
november 2-án alakult 12 alapító taggal.
Fõ céljuk között szerepelt, hogy a XV-
XVI. századi madrigálokat megszólaltas-
sák. Negyven év alatt az együttes több
mint 600 fellépést, 30 külföldi ver-
senyt, fesztivált, valamint számos kitün-
tetést tudhat már magáénak. Partos Fe-
renc és Ligeti Andor után, 1981-ben a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti

Kara Zenei Tanszékének vezetõje és a
budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára, Jobbágy Valér vette át
az énekkar irányítását. Vele megváltoz-
tak a módszerek, hiszen a hosszú be-
éneklések, kemény próbák merõben
átformálták a kórus arculatát. Az együt-
tes ezután több nívódíjat is elnyert,
1982-ben pedig már részvételi jogot
nyert az olaszországi Fanoban megren-
dezett nemzetközi kórusfesztiválra. A
madrigálkórus 1984-ben kiemelt hang-
versenykórus fokozatot kapott, a '80-as
évek közepén aztán többször szerepel-
tek a Magyar Rádió Kóruspódiumában.
Azóta a Magyar Rádió zenei szerkesztõ-
sége többször is mûsorra tûzte elõadá-
saikat.  Gyimóthy Levente

A Szekszárdi Madrigálkórust dr. Jobbágy Valér vezényli
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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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értékesítése

minden típushoz 

2 éves garanciával

Érdeklődését az alábbi

elérhetőségeken várjuk:

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
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Megérezni, megfogni egy-egy borvidék lényegét
Egy fiatal vezérigazgató a borászat, a család és Szekszárd vonzásában

Van egy név az ismert, Szekszárdon

élő borászok között, akinek viselője

úgy ment el a borvidékről - tegyük

hozzá, nem önszántából -, hogy ma-

gánemberként tulajdonképpen ma-

radt. Úgy ment el a szomszédos Vil-

lányt szolgálva, hogy maradandót

alkotott, amit a legnagyobb pincé-

szetek vezető borászai is elismer-

nek. Közülük többen továbbra is

élénk szakmai, baráti kapcsolatot

ápolnak a Veszprém megyei Kis-

apátiból származó, a Csányi Pincé-

szetet igazgató GÁL JÓZSEFFEL.

„Luxusnak tartom, hogy egy ilyen,
emberileg is sokra hivatott nagysze-
rû fiatal szakembert elengedünk” -
fogalmazott lényegre törõen a szek-
szárdi borvidék egyik legnevesebb
szakembere, Vesztergombi Ferenc,
és véleményét a szakmában mérték-
adó körök is osztották.

Gál József az egyetemi évek után a
nagyrédei szövetkezetbõl érkezett
Szekszárdra, a Liszt Pincészethez
1999-ben, mindössze 26 évesen. Ki-
lenc esztendeig maradt. Hogy meny-
nyire sikeres, azt a korábbi cégtulaj-
donos grófnõrõl elnevezett Do-
maine Gróf Zichy, majd a Chateau
Kajmád sorozatok, és további magas
minõségû borok fényesen igazolják.

Már a második szüretből
bordeaux-i arany

„Úgy vágtam bele ebbe a feladatba,
hogy egy fehérboros vidékrõl érkez-
ve csak ilyen tapasztalatokkal rendel-
keztem. Igyekeztem az akkor már lé-
tezõ neves borászokkal, például
Vesztergombiékkal, Taklerékkal fel-
venni a kapcsolatot, akik szerencsém-
re befogadóak voltak. Elõbb meg
akartam érezni, majd meg is fogni a
szekszárdi borvidék lényegét. Olyan
lehetõséget kaptam Szekszárdon,
amit - állítom - ilyen fiatalon nagyon
kevesen kapnak meg az országban.
Ezért utólag is nagyon hálás vagyok a
Szekszárd Rt-nek. Az elsõ évem az út-
keresésé volt. Kiderült, hogy ami a fe-
hér bornál mûködik, az a vörösnél
nem igazán. Szerencsém volt, hogy jó
évjáratok következtek, mindjárt a má-
sodik szüretbõl született egy bor-
deaux-i arany.”

Hat nagyszerû év után, az eredmé-
nyek, a Liszt Pincészet minõségben
történt érezhetõ fejlõdése, a saját eg-
zisztenciális elõrelépése okán az ifjú
borász úgy érezte: eljött az ideje, hogy

kinevezzék borászati igazgatónak, rá-
bízzák az egész ágazat irányítását a
cégnél. A tulajdonos, a menedzsment
ezen a poszton - szíve joga - azonban
nem benne gondolkodott.

„2005 végén, 2006 elején úgy vet-
tem észre, valahogy kezd megcsap-
pani a bizalom körülöttem. Már a szû-
kebb szakmai munkában sem csak az
én véleményem a fontos. Többször
nem találkoztak az elképzeléseim a
báró úréval, több kollegámmal is úgy
éreztük, sokszor kellett a cég érdeke-
iért éppen a tulajdonossal szemben
dolgozni. Szerzõdésem lejárta után
nem telt el 72 óra, amikor távoztam.” 

Villány, Csányi Pincészet 

Aligha véletlen, hogy igen perspekti-
vikus ajánlatok közül válogatva végül
Villányra esett a választása. Idõközbe-
ni szekszárdi családi beágyazódása
okán azonban ez nem járt együtt köl-
tözéssel. A családnak, pontosabban a
feleségének és a kicsi gyerekeknek
már elegük lett a költözésbõl. Szek-
szárd bejött nekik, így a kézenfek-
võbbnek tûnõ Pécsre, esetleg Villány-
ba költözés szóba sem került. No és
az itteni baráti körhöz is ragaszkod-
tak. Gál József komfortérzéséhez,
életfilozófiájához hozzátartozik: az a
jó döntés, ami a két iskolás korú gye-
reknek és élete párjának is megfelel.
Ahogy beszél a családjáról, kétkezi
munkás szüleirõl, ahogy elérzéke-
nyülve említi: szinte belerokkantak
abba, hogy õ tanulhasson, egy szilárd,
de nem röghöz kötött életvitel, erköl-
csi értékrend tárul elénk. Az eszter-

gomi ferences gimnáziumban eltöl-
tött négy évnek is ott van rajta egy
életre szóló lenyomata.

„Jó plébánosom hatására azért irat-
koztam be a gimnáziumba, mert föl-
vetõdött bennem a papi pálya is, eset-
leg a teológiával való késõbbi foglal-
kozás. A középiskola után egy évet
még a tanárképzõn töltöttem, de rá
kellett jönnöm, több minden hiány-
zik belõlem, a személyiségembõl ah-
hoz, hogy itt megálljam a helyemet.
Nem lett volna jó, ha az embereknek
akarva-akaratlanul inkább ártok,
mint használok. Gyorsan váltottam...” 

Hobbija a családja és a sport

Nem szakbarbár típus. Most Villány-
ban, ahol az ottani különleges klímá-
jú borvidéken a legnagyobb területû,
370 hektáros szõlészetet-borászatot
vezeti (a Csányi Pincészetbõl évi 2
millió palack bor kerül ki) sem óhajt
a nap 24 órájában csak a szakmájával
foglalkozni. Jólesõ érzés számára egy
napzárta után beülni a kocsiba, majd
megérkezni Szekszárdra a családhoz,
a barátokhoz. Belépni valamelyik
szekszárdi pincészetbe, ahol az itteni
borászati céh keretében valami izgal-
mas foglalkozás zajlik. Elbeszélgetni a
nap történéseirõl két lányával, a vá-
rost szintúgy megszeretõ feleségével,
megnézni a tévében, vagy élõben a
barátokkal egy-egy izgalmasnak ígér-
kezõ kézilabdameccset Dunaújváros-
ban, Szegeden vagy éppen itthon,
Szekszárdon. Apropó sport! Néhány
évvel ezelõtt elindult a kézilabda já-
tékvezetõi pályán, feláldozva a hétvé-

géit. Ez ellen munkáltatója sem emelt
kifogást, sõt csúcsvezetõként vezetés-
elméleti, illetve lélektani okokból még
támogatták is ezt a hobbit.

„Beleástam magam a játékvezetés-
be, mert úgy gondoltam, itt sem lehet
más a célom, mint a borászatban: ki-
hozni magamból a maximumot. Illés
Róberttel vezettünk párban, a gye-
rekbajnokságtól elindulva lépeget-
tünk elõre. Sajnos, nekem közbejött
egy gerincsérülés, ami félbeszakítot-
ta a pályafutásunkat, de a visszatérés-
re készültem. Az elõírt fizikai teszte-
ket negyven évesen is olykor jobb
szinten teljesítettem, mint a huszon-
évesek. Vártam, hogy visszakerülünk
a másodosztály C keretébe, ahogy
ígérték, de ez nem történt meg. Elvet-
ték tõlem az igazi motivációt, most
már koromnál fogva sem léphetek
elõre, felhagytam a kézilabda-játékve-
zetõi karrierrel.”

Nála semmilyen, a külsõségekben
megmutatkozó vezérigazgatói atti-
tûd nem érzékelhetõ. Nem felejtette
el, honnan jött, és nagyon is tudja ho-
vá tart. Hagyja a remek borászait dol-
gozni, nem gondolja, hogy már nála
lenne a bölcsek köve. Ám, miként
Szekszárdon, Villányban is tervez az
elkövetkezendõ években olyan bo-
rokat, amely az önmegvalósítás jegyé-
ben történik majd.

„Van több borászunk, és fõborá-
szunk is. Én most fõnökként, az ed-
digiektõl eltérõ, bõvebb feladatkör-
rel amolyan hobbiborász lettem a
cégnél. A fejemben, az ízlelõbimbó-
imban azért most is már mocorog
egyfajta újító szándék, ami persze a
villányi hagyományokat nem hagy-
hatja figyelmen kívül. Én amúgy na-
gyon szeretem az illatgazdag boro-
kat, amelyekben nagyon érezhetõ a
fajtajelleg. Nem szeretem a nagyon
alkoholos, az õrülten tanninos boro-
kat. Nem biztos, hogy most is bejön
az elképzelésem, de ismét jót aka-
rok tenni azoknak, akik majd ezeket
a borokat megkóstolják. Minden ed-
digi új helyemen a nagy feladat álta-
lában meghaladta az akkori tudáso-
mat, de mindig fel tudtam nõni hoz-
zájuk. Villányban kétségtelenül na-
gyon magas a mérce. Ahhoz, hogy
átugorjam, úgy érzem, éppen a
Szekszárdon szerzett ismereteim, ta-
pasztalataim, lesznek a legjobban a
segítségemre.” B. Gy.
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Lezárult a Hevesy György Természettudományos Projekt
A Garay János Gimnázium 2012.
december 20-án a „TÁMOP-3.1.3-
10/2-2010-0011” számú pályázat
keretében záró rendezvényt tar-
tott. A „Hevesy
György Természet-
tudományos Pro-
jekt” eredménye-
ként a XXI. század
igényeinek és köve-
telményeinek min-
denben megfelelõ
természettudomá-
nyos labor kialakí-
tása valósult meg,
mely a projektzáró
rendezvény hely-
színéül is szolgált.

H e i l m a n n
Józsefné, a gimná-
zium igazgatója
köszöntötte a vendégeket, majd
értékelte a 2011. május 1-én indult
projektet. Beszámolójában el-
mondta, hogy a pályázat lezárása
nem a vég, hanem egy új korszak
kezdete a felnövekvõ diákok szá-
mára. A projekt által elnyert euró-
pai uniós támogatás 177.450.664

forint volt, ennek köszönhetõen
egy olyan laboratórium került ki-
alakításra, amely helyszínéül szol-
gál többek között központi szak-

köröknek, tanulmányi versenyek-
nek és kutatási tevékenységek-
nek. Hangsúlyozta, hogy a megva-
lósítás során olyan mûszerek ke-
rültek beszerzésre, melyekkel a
legmodernebb tudományos vizs-
gálatokba vonhatók be a diákok,
és ezeket az eszközöket csak kül-

földrõl tudták beszerezni. A tanu-
lók a labort 2012 szeptemberében
vehették át, ennek köszönhetõen
fizika, kémia és biológia tárgyak-

ból számos
v e r s e n y r õ l
n ye r t e s k é n t
térhettek haza.
M i n de z e ke n
kívül az új la-
bor más célo-
kat is szolgál,
például külön-
bözõ rendezvé-
nyeknek ad
helyszínt, töb-
bek között a
Kutatók Éjsza-
kája, Laborta-
lálkozó és Disz-
s z e m i n á c i ó s

Nap is megszervezésre került.
Azért, hogy minél nép-
szerûbbé tegyék, elkészí-
tették a honlapját is:
www.hevesylabor.hu,
mely naprakész informá-
ciókkal szolgál az oldalra
látogatóknak.

Négy diák segítségével a részt-
vevõk tájékoztatást kaptak a la-
borban zajló mindennapi életük-
rõl, az órákról és a kísérletekrõl,
illetve arról, hogy az emelt szintû
érettségire való felkészülésben
is támogatást kapnak. Elhang-
zott továbbá, hogy a digitális táb-
lák és 20 laptop is segíti a tanulá-
sukat.

Az elõadásokat a gimnázium la-
borvezetõje, Takácsné Ballai Me-
linda zárta, aki elmondta, hogyan
sikerült folyamatosan berendezni
az új labort az elmúlt fél év alatt,
és megosztotta a résztvevõkkel az
itt szerzett gyakorlati tapasztala-
tait, valamint a jövõbeni elképze-
léseiket.

Újévi örömzene Orosz Zoltántól
Folytatás az 1. oldalról.

Majd egy merész stílusváltással
máris pezsdítõ dél-amerikai dallam
szólt (Carioca). Szélsebesen folytató-
dott a zenei világutazás egy orosz
szerelmi románccal (Fekete sze-
mek). Ezt nemcsak a mûvész harma-
dik szibériai turnéjának közönsége
kedvelte, de Szekszárdon is vastaps-
sal jutalmazták, miként ezután min-
den egyes, meglepetéssel szolgáló ze-
neszámot. Egy páratlan zenei világ
következett, egy 7/8-os görög dal-
lam, majd hazatértünk Kozma József
mûvével. A Hulló falevelek a világ leg-
többet feldolgozott dallama, azonban
nem magyar, hanem francia nyelven
lett híres. Hogy igazán hazaérjünk,
mindjárt egy újabb sikerdarab szólalt
meg, a Monti csárdás variációja. Ez-
után újra Párizsba repültünk Orosz
Zoltán harmadik, francia sanzono-
kat tartalmazó CD-jének címadó da-
lával: Sous le ciel de Paris (Párizs ege
alatt). A Párizsi Nemzetközi Sanzon-
verseny gyõztesének bácsalmási
gyermekkori emlékei elevenedtek
meg a következõ érdekes magyar dal-

lamban, amelyhez számára mûked-
velõ harmonikás édesapja tanítása is
kötõdik: ez Johannes Brahmstól az
V. Magyar tánc. Egy drámai dal az el-
múlásról Astor Piazzollától. Az
Oblivion az egyik legszebb dallam,
amit Orosz Zoltán – mint mondta –
valaha hallott. Ezután újfent lendüle-
tes dallamok ragadtatták tapsra a
publikumot, amelyek között éppúgy
szerepeltek a szerb határ melletti
bácsalmási gyökerekbõl táplálkozó
délszláv dallamváltozatok, mint a
táncra csábító magyar csárdás variá-
ció. Mivel a vastaps egyre csak erõsö-
dött elhangzott egy dallam a leg-
újabb, Kontrasztok címû, 4. CD-rõl,
ami megjelenése után nem sokkal
aranylemez lett, és végül még egy na-
gyon fontos dal Piazzollatól a szabad-
ságról, a Libertango.

Orosz Zoltán, örömteli, kreatív
rögtönzésekkel tarkított játékával
megmutatta a harmonika nagysze-
rûségét, amely nemcsak meg tud
szólalni bármely más hangszer
hangján, de akár egy zenekart is he-
lyettesíthet. Kovács Etelka
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- Kizárt, hogy van olyan újságíró, aki-
nek ne az lenne az elsõ kérdése, hon-
nan ez a ritka név: Polixéna?  

- Apai dédnagymamámat hívták így,
tõle örököltem, mint ahogy nagyon sok
jellemvonást is. Görög eredetû név, a je-
lentése illik is rám: vendégszeretõ. Na-
gyon szeretem.

- Ha már visszamentünk a névadásig,
akkor elmesélnéd az utat, amely szü-
lõvárosodtól Szekszárdig vezetett? 

- Berettyóújfalun születtem, ott jártam
általános és középiskolába. Mindig hu-
mán érdeklõdésû voltam, és a nyelvek
iránt nagyon fogékony. Ennek köszön-
hetõen mindenbõl, így három nyelvbõl
is kitûnõre érettségiztem 1967-ben. Saj-
nos angol, orosz és francia nyelvtudással
sem vettek fel a Kossuth Egyetem angol-
orosz szakára, miután a család osztály-
idegen volt, így egy évig a kórház vérellá-
tó osztályán dolgoztam. A szüleim taná-
csára a Gödöllõi Agrártudományi Egye-
temre jelentkeztem, ahová azonnal fel-
vettek. Az egyetemi évek alatt sok hasz-
nát vettem a nyelvtudásomnak. Az egye-
temen ismertem meg a férjemet, Csillag
Sándort, aki tüke szekszárdi, s itt is kötöt-
tünk házasságot, 1974-ben. 

- Két fiatal kétféle városból... Hol volt
az elsõ munkahely? 

- Budapesten kezdtünk mindketten
dolgozni. A férjem a Kertészeti Egyete-
men, jómagam pedig a Mezõgazdasági
Minisztériumban. Aztán megszületett el-
sõ fiunk, Péter, majd Sándor és Balázs.
Három gyermek négy és fél év alatt. A
második fiunk születésekor már Máté-
szalkán laktunk és dolgoztunk.

- Mi lett a nagy álmoddal, hogy peda-
gógus leszel? 

- A harmadik fiunk születése után fér-
jem ösztönzésére elvégeztem a mérnök
tanári szakot, 1981-ben másoddiplomáz-
tam. Ez év õszén felkértek, hogy vállal-
jam el egy angol nyelvtanfolyam vezeté-
sét gyerekeknek a helyi mûvelõdési ház-
ban. Ezt is férjem ösztönzésére vállaltam
el, a három gyerek mellett. A sikeres tan-
folyam eredményeként a következõ év-
ben pedagógusi állást kaptam a Képes
Géza iskolában, ahol öt évet tanítottam.
A férjem azonban már nagyon vágyott
haza Szekszárdra. Miután elnyerte a Bor-
kombinátnál meghirdetett állást, haza-
költöztünk. Õ ott kezdett dolgozni, én
pedig a Babits Mihály iskolában, ahol -
idõközben angol tanári diplomát szerez-

ve - 20 éven át, a 2007-es nyugdíjba vo-
nulásomig tanítottam nyelvet. 

- A második ciklusban vagy önkor-
mányzati képviselõ, a mûvelõdés, ok-
tatás, sport és a civil szféra tartozik a
feladatkörödbe.

- Számomra ez abszolút ismerõs terü-
let volt, ennek ellenére nagyon izgultam,
hogy képes leszek-e az elvárásoknak
megfelelni. Már pedagógus koromban is
minden kulturális rendezvényen ott vol-
tam, néhányat magam szerveztem, a
sport pedig Balázs fiamon keresztül ér-
dekelt nagyon. A férjem ösztönzött,
hogy induljak a képviselõválasztáson,
mert így többet tudok tenni az embere-
kért.  Most is az szerzi a legnagyobb örö-
met, ha egyének, csoportok, egyesüle-
tek gondjára-bajára sikerül megoldást ta-
lálni, ha utána tudok járni kéréseiknek,
igényeiknek. 

- Elérkeztünk randevú témánk apro-
pójához. Szinte nincs olyan rendez-
vény, ahol ne találkoznánk veled...

- Ez egyrészt a feladataim közé tarto-
zik, hiszen sok esetben már a szervezési

folyamatnak is részese vagyok, másrészt
magánemberként is érdekelnek a kultu-
rális programok. Már említettem, hogy
már akkor is jártam rendezvényekre,
amikor még nem voltam képviselõ, így
mindenhol ismerõsként fogadtak és fo-
gadnak,  sõt úgy érzem, el is fogadnak.
Szeretném megemlíteni, hogy immár a
harmadik ciklusban vagyok tagja a helyi
református egyházközség presbitériu-
mának, ami ugyancsak megtisztelõ fel-
adat számomra. 

- Lépten-nyomon találkozom emberek-
kel, akik panaszolják, hogy nincsenek
a városban rendezvények, progra-
mok...

- Magam is zokon veszem a vádat,
ugyanis aki igazán érdeklõdik, igazán kí-
váncsi, az mindig megtalálja a számára
érdekes rendezvényt. Egymást érik a
koncertek, kiállítások, rendszeresen be-
mutatkozik Szekszárd város 19 kiemelt
mûvészeti egyesülete. Színvonalasan és
igényesen rendezzük meg az évforduló-
kat: Babits, Liszt és Garay emlékév. Akik
a nagyszabású szabadtéri rendezvényt
kedvelik, látogathatják a már országos
hírû, több tízezer vendéget vonzó Pün-
kösdi Fesztivált, a Szent László napot és
persze a Szüreti Napokat. Újabb és
újabb programokat találnak ki és valósí-
tanak meg a szervezõk, a zenei irányza-
toknak és a szórakoztatás minden ágá-
nak a legszélesebb palettája jelenik meg
egy-egy ilyen rendezvényen. S arra sem

lehet hivatkozni, hogy nincs információ-
juk a városlakóknak a programokról. A
Szekszárdi Vasárnap, a Rádió Antritt és a
városi televízió is reklámozza õket, de
meghívók, szórólapok tucatjai viszik hí-
rül, hogy hol, milyen programra várják
az érdeklõdõket. 

- Lehetséges, hogy amíg a Mûvelõdési
Ház és a Mûvészetek Háza egy helyen
„kínálta” a programokat, addig most
más-más helyszínre kényszerülnek,
ezért a polgárok másképpen látják,
illetve nem látják azokat? 

- A színház valóban hiányozhat. Azt a
légkört, amit a két ház biztosított, való-
ban nehéz egyéb helyszíneken megvaló-
sítani, annak ellenére, hogy az intéz-
mény dolgozói sokszor erejükön felül is
mindent megtesznek a színvonal érde-
kében. Sajnos egy koncert, egy színházi
elõadás helyszínének ezek a helyek való-
ban nem felelnek meg. Bízunk abban,
hogy a közönség, amely ez alatt az átme-
neti idõ alatt Pécsre, Kaposvárra, vagy
Budapestre járt, örömmel tér majd visz-
sza a Babits Mihály Mûvelõdési Házba és
a Mûvészetek Házába, amelyek minden
igényt, minden korosztályt, minden íz-
lést kielégítenek majd. A város és a kör-
nyék településeinek lakói hamarosan
birtokba vehetik a megújult kulturális
központot. Az igényes programok kidol-
gozásán már most nagy erõkkel dolgoz-
nak a szakemberek. Ahogy az intézmé-
nyek vezetõivel, dolgozóival, a polgár-
mesteri hivatal mûvelõdési és sportosz-
tály vezetõjével, kollégáival sikerült
olyan jó kapcsolatot kialakítanunk, hogy
ezért a nagy munkáért nemcsak tiszte-
lem õket, de maximálisan kiérdemelték
a bizalmamat és elismerésemet is. Biztos
vagyok abban, hogy a kritikák is meg-
szûnnek, amikor az elsõ rendezvénye-
ken részt vesznek a két megújult, mo-
dern, minden kívánalomnak megfelelõ
kulturális komplexumban.

- Mikor lesz a „hamarosan”?
- Reményeink szerint 2013 tavaszán.

- Említetted, hogy a képviselõi feladat-
köröd számodra nem megterhelõ
munka...

- Akkor jött ez az életembe, amikor
már felnõttek a gyermekeim, így „egész
emberként” tudom végezni ezt az idõ-
igényes, szerteágazó, sokszor szórakoz-
tató munkát. Úgy érzem, ezt a feladatot
éppen rám írták, s én igyekszem lelkiis-
meretesen és elhivatottan teljesíteni.

SAS ERZSÉBET ROVATA
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Vendégem a sorozatban CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA, Szekszárd Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottságának elnöke. Beszélge-

tésünk már hónapokkal ezelőtt „elkezdődött”, amikor különböző rendez-

vényeken csodálkozva cseréltük ki abbéli tapasztalatunkat, miszerint a

lakosság egy része arról panaszkodik, nincsenek elegendő programok,

kulturális események a városban.

„Ezt a feladatot éppen rám írták”

Mindenhol, mindent, mindig
teljesen.

Örömre nem kél fel szerencse
nálam,

nem tudok én félig élni sem.
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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

Verses, zenés borkóstoló
Dúzsi Tamás a Magyarországi Szerb Színházban

Egészen különleges élménnyel ajándékoz-
ta meg közönségét december 19-én a Ma-
gyarországi Szerb Színház (Budapest,
Nagymezõ u. 49.), illetve az a borbarát szí-
nészekbõl verbuvált társulat, melynek ve-
zetõje Mikó István színész-rendezõ.

Versekbõl és dalokból szerkesztett ze-
nés mûsoruk díszvendége, s egyben
egyik fõszereplõje a jeles szekszárdi bo-
rász, Dúzsi Tamás volt. Nem csak annyi-
ban, hogy az õ borait kóstolhatta a kö-
zönség a borozgatások hangulatához
komponált mûsorblokkok között, de ava-
tott elõadásában Szekszárd borirodalmi
hagyományaiból is ízelítõt kaphatott a
nagyérdemû. Az igazi meglepetés az volt,
amikor a borász Babits Mihály Jónás
könyve címû mûvét szavalta A teátrális
felhangoktól mentes, egyszerûen mesé-

lõ, a gondolatokat hiteles pontossággal
közvetítõ elõadásmód egyszerûen lenyû-
gözte a budapesti publikumot.

No, de a színészek és zenészek is kitet-
tek magukért, színpadra idézve Robert
Burns "vidám koldusait", Edit Piaf szenve-
délyes sanzonjait, megszólaltatva a nép-
zene és a "városi folklór" legjavát. Jutott a
figyelembõl Babits Mihálynak, Garay Já-
nosnak, de kortárs szekszárdi szerzõk-
nek is, mint Kis Pál István vagy Gacsályi
József. És akik mûfajt újítva, a hagyo-
mányteremtés nem titkolt szándékával
színpadra igézték mindezt: Mikó István,
Kurkó József, Varga Klári, Boros Zoltán,
Suha Kálmán és Rusz Milán. A mûsor vé-
gén persze a szekszárdi boroké lett a fõ-
szerep, hogy mint arra érdemesek, öreg-
bítsék a borvidék hírnevét.

Természetfotók a kórházi galériában
Ritka fajok bukkantak fel újra

A Mezõföld Természetfotó Egyesület és a
Gemenc Természetvédelmi Sportegye-
sület filmvetítéssel egybekötött termé-
szetfotó kiállításra invitálta a közelmúlt-
ban a természetbarátokat a szekszárdi
Balassa János Megyei Kórház Széchenyi
utcai fõigazgatóságának emeleti folyosó-
galériájába. 

A megnyitón dr. Almási István, a kór-
ház higiénés osztályának fõorvosa kifej-
tette: sokat fejlõdött a fényképezés tech-
nikája, s olyan akciófotókat lehet készí-
teni, amelyekrõl pár éve még csak nem
is álmodtunk - tette hozzá. A Mezõföld
Természetfotó Egyesület részérõl dr.
Somorácz György, a dunaújvárosi Szent
Pantaleon Kórház infektológiai osztályá-
nak fõorvosa arról szólt, sok érték tûnt
el az évtizedek során, egyesek ellenben
újra megjelentek: ilyen a nagykócsag,
vagy a rétisas, amely ritkaság volt eddig.

A fõigazgatóság vetítõtermében ha-
zánk idei "természetfotó-termésébõl" ki-
tûnõ képeket láthattunk többek közt
egy jégmadárról, amely vándorkagylóval
táplálkozik, halat elragadó sasról, kárászt
zsákmányoló vörösgémrõl, búzakalász-
ért nyújtózkodó ürgékrõl, vagy egy da-
rázsról, amely szilfalevélen fúrja át ma-
gát. A képkockákon erdélyi fotók is elõ-
kerültek, például a Retyezát-hegység-
ben, 2000 méter fölött található tenger-
szem, a Bukura-tó elképesztõ látványá-
ról. A folyosógaléria képei között Fabó
Ferenc képkockáján felfedezhetünk
nyûvágó madarakat, amint egy kafferbi-
valyon "ülnek". Dr. Almási István "Ha-
gyom magam" címmû fotója, vagy Kri-
zák István rétisasos képe is rögtön fel-
hívja magára a figyelmet, de Oroszi Zol-
tán gyurgyalagokról készült képén is el-
idõzhetünk. Gyimóthy Levente

Dúzsi Tamás borász Babits Mihály: Jónás könyvét adta elõ

FOTÓ: DR. ALMÁSI ISTVÁN

Csengey Dénes
versmondó verseny

A Nemzeti Fórum Tolna Megyei Szerve-
zete és Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata városi vers- és prózamondó
versenyt hirdet Csengey Dénes (1953-
1991) születésének 60. évfordulója alkal-
mából, Szekszárd város középiskolás di-
ákjai számára.

Nevezni lehet: egy szabadon válasz-
tott Csengey Dénes vers, vagy próza és
egy kortárs magyar irodalmi mû (max.
5 perc) elõadásával.

A verseny idõpontja: 2013. január 26.
(szombat) 10 óra. Helye: Szekszárd,
Polgármesteri Hivatal, konferenciater-
em (Béla király tér 8.)

Nevezési határidõ: 2013. január 20.
A nevezéseket az alábbi címre kérjük

elküldeni: Nemzeti Fórum Tolna Me-
gyei Szervezete, Müller Ernõ elnök,
7100 Szekszárd, Ezerjó u. 62.



Az évváltás az ünneplés és az új kezdetet bevezetni hi-
vatott nemes fogadalomtételek közkedvelt idõpontja.
Azóta eltelt szûk két hét. Az idei évbõl elmúló rövid idõ-
szak biztosan nem adott lehetõséget mindannak meg-
valósítására, amit jó reménységgel és nagy lendülettel
elterveztünk. Arra azonban már alapot nyújthatnak a
mögöttünk álló napok, hogy ellenõrizzük magunkat:
hogy értékeljük ígéreteink súlyát, amelyeket nyilváno-
san, mások elõtt, vagy titokban, magunkban tettünk.
Vajon tudtuk tartani a lelkesen kiválasztott irányt, vagy
már néhány lépés után nyilvánvalóan körvonalazódik,
hogy elvétettük, illetve ha így folytatjuk, biztosan elvét-
jük a kitûzött célt?

A jó szándékkal és illúzióba hajló lendülettel tett fo-
gadalmak elerõtlenedése és meghiúsulása fájdalmas,
újra és újra visszatérõ tapasztalat. Saját tapasztalatunk
ez, amit mindannyian átélhettünk már - talán nagy élet-
eseményeink alkalmával tett ígéreteink kapcsán is. 

Közös tapasztalatunk is ez - abban az értelemben is,
hogy az ember minden történelmi korban átéli, újra és
újra. Már Péter apostol is átélte. Nagy vehemenciával
tett ígéretet arra, hogy követi Krisztust még a halálba
is. Azután zsinórban háromszor megtagadta Mesterét,
az Isten Fiát. Amikor pedig tudatosult benne, mi lett a
nagy fogadkozásból, sírt. Keservesen sírt. 
Sír a lelkünk, amikor elerõtlenedik egy jó irányba mu-

tató fogadalmunk. Akkor is sír, amikor ezt félünk ki-
mutatni, és viccelõdéssel próbáljuk palástolni. Sír a
lelkünk, mert szembesül azzal, hogy ilyen az ember:
ábrándjainak engedve fellelkesedik, azután ön-
sorsrontó módon szembefordul saját javával, majd ön-
sajnálatba gubózva elgyászolja önmagát. Önmagában
reménytelen eset.

Az a bíztató még a reménytelennek tûnõ helyzetben
is, hogy az isteni viszonyulás alapvetõen más, és nem
hagyja az embert önmagában. Péter esetében is ezt lát-
juk: Jézus elõre tudva a dolgok menetét, kijózanító szán-
dékkal figyelmeztette kedves tanítványát arra, mekko-
ra a hatótávolsága a jó szándékú emberi ígéretnek. A
fogadkozás csúfos véget ér. Isten azonban akkor sem
mond le az emberrõl, amikor az emberi ígéret csõdöt
mond, és az isteni figyelmeztetés beigazolódik. Krisz-
tus a fogadkozásához hûtlenné vált Péterre tekint (Lk
22,61), megszólítja és feladatvégzéssel bízza meg (Jn
21,15). Az ígéretükhöz hûtlenné váltak is új esélyt kap-
hatnak Istennél, akinek nem illúziói, hanem tervei van-
nak az emberrel kapcsolatosan. Merjünk hát Istenre fi-
gyelni, szándékainkat az Õ útmutatása nyomán értékel-
ni, Tõle kérni bölcsességet ígéreteink megfogalmazásá-
hoz, és erõt fogadalmaink megtartásához!

Dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor
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Evangélium

Szép ígéretek?

E heti rejtvényünk megfejtését január 21-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). A december 9-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Csiky Gergely:Anagymama, Buborékok” A helyes választ beküldõk közül

könyvet nyert : Horváth Tamás, Szekszárd, Wosinsky ltp. 31. A december 16-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Kodály Zoltán:Székelyfonó”
A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert : Romics Katalin, Szekszárd, Zöldkert u. 20. A könyveket postán küldjük el.

Használtruha-adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt használ-
truha adományozást tart január 14-én
(hétfõ) 8.30 és 9.30 óra között Szek-
szárdon, a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt (es-
õnap: január 21.). Szeretettel várják tag-
jaikat és minden rászorulót.
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KOSÁRLABDA. Vereséggel kezdte az
új évet az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd NB I-es nõi együttese, amely
sérüléssel bajlódó centerei (Pap,
Csek) nélkül 79-61-re kapott ki Kom-
lón, a PINKK-Pécs 424 vendégeként
a bajnokság alapszakaszában. E hét-
végén a PEAC-Pécs látogat Szekszárd-
ra (szombat, 18 óra), jövõ szerdán
pedig a Magyar Kupa selejte-
zõjében az NB I/B-s TFSE ott-
honában lép pályára a KSC.

KÉZILABDA. Telt ház elõtt ját-
szották december 28-án a Fe-
kete Gólyák KC - Gyõri Audi
ETO nõi Magyar Kupa nyol-
caddöntõ a városi sportcsar-
nokban. A 40-20-as gyõri siker-
rel zárult találkozón a Rába-
partiaknál valamennyi világ-
klasszis (Haraldsen, Löke, Le-
kics, Radicevics, Görbicz, Ko-

vacsics, Rédei-Soós, Herr) pályára lé-
pett. Weigel Zita hatszor akcióból,
kétszer büntetõbõl lõtt gólt az ETO
hálójába, a kapuban Mészáros Melin-
da is több bravúrt mutatott be, de a
szekszárdiaktól mindenki igyekezett

a maximumot adni Európa egyik leg-
jobb klubcsapata ellen.

TEREMLABDARÚGÁS. A Szekszárdi
Sportközpont - Fürge Nyuszi Focivi-
lág téli teremtorna állása öt forduló
után (zárójelben az azonos pontszá-
mú esetén rangsoroló gólkülönb-
ség): 1. Kis Dankó 13, 2. Longstep

12, 3. Hano-Vill 10,
4. Tomagro 9 (34-
20), 5. Amir 9 (44-
38), 6. Agro-Tipp 9
(29-29), 7. PR-Trans
6 (27-33), 8. Fer-
ropatent 6 (39-39),
9. Young Boys 6 (19-
39), 10. Kontra 3
(40-54), 11. Balassa
Mûvek 3 (19-36), 12.
UFC Szekszárd 3
(32-46), 13. Rumos
Katica 07 0 ponttal.

SPORTHÍREK

A 2012-es év szekszárdi sportlegjei (1.)
Az év legkiemelkedõbb eredménye : Hudanik
Antal, a Szekszárdi Rádióamatõr Klub gyorstávírásza
világbajnoki címet szerzett a sportág németorszá-
gi világbajnokságán. A szekszárdi sportoló a 40 év
fölöttiek korosztályában, a vétel gyakorlati verseny-
számában bizonyult a legjobbnak.

Az év legkiemelkedõbb eredménye egyéni
olimpiai sportágban: a Gemenc Judó Klub  két-
szeres országos ifjúsági bajnok, Eb-résztvevõ dzsú-
dósa, Mátics András az EB-kvalifikációs nemzetkö-
zi versenysorozatban 3. helyet szerzett.

Az év legkiemelkedõbb eredménye küzdõ-
sportban: Rõfi Gyula a Hikari Aikidó Sportegye-
sület versenyzõje földharcban (grappling) a len-
gyelországi világbajnokságon a gí kategóriában
bronzérmet szerzett.

Az év felfedezettje: ifjabb Ficza Ferenc szek-
szárdi autóversenyzõ már 15 évesen igazolta kivé-
teles tehetségét. A túraautók országos bajnokságá-
nak három futamán is gyõzni tudott a 2000-es
géposztályban. Minderre azzal tette fel a koronát,

hogy a monzai Európa-bajnoki futamon harma-
diknak érkezett célba. Az egyik legnagyobb tehet-
ségként kezelik a sportág hazai berkeiben.

Az év legjobb csapateredménye: a Szekszárd
AC  felnõtt asztalitenisz csapata (Tápai, Molnár,
Szvitacs, Fuderer) a Budaõrs és a Postás mögött a
3. helyen végzett a legmagasabb hazai osztályban,
az Extra Ligában.

Az év leglátogatottabb versenye: a III. Bor-
vidék Félmaraton, amelyen a különbözõ verseny-
számokban az indulók létszáma elérte az ezret. A
rajt-cél helyen, a Garay- téren, illetve az útvonalak
mentén több ezren követték figyelemmel a vá-
rost megmozgató viadalt.

Az év legjobban díjazott versenye: a Do-
maine Gróf Zichy Utcai Futófesztivál. Mivel a pro-
fiknak szánt pénzdíjas versenyszám elmaradt, va-
lóságos díjözön zúdult a gyerek és amatõr résztve-
võkre. A szenior korú férfi és nõ résztvevõk tucat-
jait díjazta az egyéni és a csapatversenyek során
értékes ajándékokkal a versenyt szervezõ Sportél-
mény Alapítvány

Az év meccse: az Atomerõmû-KSC Szekszárd
nõi kosárlabda-csapata a 2011/12-es bajnokság ta-
vaszi rájátszásában meccset nyert a fõvárosban az
ötödik helyen végzett - azóta már megszûnt - Fe-
rencváros otthonában. A párharcot végül a Fradi
nyerte 2-1-re.

Az év leglátogatottabb szekszárdi mérkõzé-
se: a december 28-án megrendezett Fekete Gó-
lyák KC - Gyõri Audi ETO nõi kézilabda Magyar

Kupa nyolcaddöntõ. A legnagyobb sztárjait elho-
zó, a Bajnokok Ligája megnyerésére is esélyes gyõ-
ri sztárcsapat fellépésére több mint ezer ember
volt kíváncsi a városi sportcsarnokban.

Az év legrangosabb versenye: a felnõtt Atlé-
tikai Magyar Bajnokság, amelynek 2011 után is-
mét a szekszárdi atlétikai centrum adott otthont.

Az év igazolása: Maja Scsekics, az Atomerõ-
mû KSC Szekszárd nõi kosárlabdázója, aki hétrõl
hétre húzóembere csapatának az irányító-bedobó
poszton.

Az év visszatérõje: Tabajdi Ferenc, aki két cik-
lusban is dolgozott a korábbi szekszárdi nõi kézi-
labda kluboknál az elmúlt másfél évtizedben, a
nyári átalakulás során újra visszatért Szekszárdra.

Az év leglátványosabb elõrelépése labdajá-
tékokban: a Tolle UFC Szekszárd NB III-as labda-
rúgó csapata az elmúlt évek várakozás alatti sze-
replése után a 2012-13-as bajnokság megnyerésé-
nek egyik nagy esélyesévé vált, õszi elsõként vár-
ja a tavaszi folytatást.Ifjabb Ficza Ferenc

A 110 méter gát döntõje a magyar bajnokságon

Január 18-án, 18 órától
SZEKSZÁRDON

FÕISKOLAI SZINTÛ
ELÕADÁSOKAT
SZERVEZÜNK:

LÉLEKTAN
(BIBLICAL PSYCHOLOGY)

TÉMAKÖRBEN

Az elõadások nyitottak 
és ingyenesek!

GOSPEL CENTRUM 
RENDEZVÉNYTEREM

Szekszárd, Rákóczi u. 26. 
(Volt esküvõi ruhaszalon.)

Info: Wolf József 06 30 462 3588
Reach Out For Christ Nemzetközi 

Teológiai Szervezet
Az Eb-n járt gyõri klasszisokat virággal köszöntötték

FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY
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Új korszakba lép a szekszárdi amerikai foci
Komoly tornát nyert és indul a másodosztályban a Bad Bones

Eljött mindenki, még Hevesből és

Zalából is a Szekszárdi Bad Bones

harmadik teremtornájára, az Aréna

Kupára. A tavaly év végi volt az ed-

digi legnagyobb szabású rendezvé-

nye az amerikai focira szerveződött

szekszárdi egyesületnek: 9 csapat

mérkőzött meg a városi sportcsar-

nok küzdőterén.

A leszûkített játéktérnek vannak korlátai
az egyéni képességek kibontakoztatásá-
ban, de a sportág élvezeti értékének szá-
mító, speciális amerikai focis küzdõjel-
leg, a csapatmunka még jobban dominált,
és a pörgõsebb kispályás játék is a publi-
kum kedvére való volt. Merthogy a torna
második napján, az elõdöntõkhöz és a fi-
náléhoz közeledve már valóban számotte-
võ, a szekszárdi csapat játékosainak, veze-
tõinek valóban jól esõ érdeklõdésrõl be-
szélhettünk. Alig voltak már foghíjak a
sportcsarnok közel hatszáz fõ leültetésé-
re alkalmas lelátóin, de a karzaton is akad-
tak lelkes nézõk, ami jó jel a sportág szek-
szárdi stabilizációs folyamatában.

Ahhoz, hogy ennyien összegyûljenek
az említett napokon szabadidõvel már
valóban rendelkezõ sportbarátok, két-
ségtelenül az is kellett, hogy a „Rossz-
csontok” újfent tényezõkké váljanak a
nagy pályán még elõttük járó, magasabb
osztályban szereplõ nagyvárosi csapa-
tok ellen. A Bad Bones ezen a tornán
csak a négy városból (Veszprém, Kapos-
vár, Pécs, Budapest) verbuválódó, sport-
ági fõ gyûjtõhelynek számító, a bajnok-
ságokban több csapatot is segítõ, de
önállóan nem létezõ Pannon Bullstól ka-
pott ki 18-6-ra. Az alapszakaszban és rá-
játszásban kétszer is legyõzte a Budapest
Eagles csapatát (20-7, 35-12), és hasonló
magabiztossággal szintén kétszer verte
a Budapest Giansot (az elõdöntõben

például 20-0-ra), s ez nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy élénk érdeklõdés mel-
lett, igazi  „super bowlos” hangulat ural-
kodjon az utolsó meccseken. Különö-
sen a fináléban, amelyben a két legjobb,
a Bad Bones és a Pannon Bulls mége-
gyszer összecsapott.

A zömmel szekszárdi és környékbeli
srácokból álló Rosszcsontok odatették
magukat, de emellett - különösen a véde-
kezésben - roppant szervezettek voltak.
Látszott, hogy nem álltak le az edzések-
kel a hideg beköszöntével, s az elsõsor-
ban õket támogató szurkolók belehaj-
szolták õket a gyõzelembe. Ami ezúttal
nem volt, de nem is lehetett annyira egy-
értelmû, mint a többi. A rutinos ellenfél
16-0 után nem csak visszaverte a szek-
szárdi támadásokat, de az utolsó percek-
re szépített (16-10), ami az amerikai foci-
ban gyorsan ledolgozható hátrány. A Gál
Zoltán dirigálta fekete-fehér alakulat
azonban volt annyira fegyelmezett,
hogy megõrizte hatpontos elõnyét, és

egy szép évzáró gyõzelmi fieszta vette
kezdetét szilveszter elõestéjén, az év
utolsó szekszárdi sporteseményén.

A Pannon Bulls egyik játékosa, Titz
Dániel, aki az elsõ osztályban szereplõ,
és külföldre is eljutó Budapest
Hurricanstõl érkezett, nem csak a torna
szervezettségét, hanem a Bad Bones
csapatát is dicsérte. - Megérdemelt a
gyõzelmük, a rájuk jellemzõ szép hosz-
szú passzokkal játszottak most is. Az irá-
nyítójuk nagyon ügyes és kreatív. Tud-
tuk, hogy mire kell figyelnünk, de ezút-
tal túl sokat hibáztunk.

Gál Zoltán edzõ örömmel halotta vissza
kollégáitól, hogy csapata legfõbb eré-
nye a kohézió, az egymásért való küzde-
ni tudás, ami más városok régebb óta
mûködõ másodosztályú csapatait nem
jellemzi. A játékosok amerikai focihoz
szükséges alapképességeit, azok fej-
leszthetõségét illetõen a fiatal, szekszár-
di kötõdésû szakvezetõ lakonikus, de lé-
nyegre törõ rövidséggel annyit jegyzett

meg: „Tudom, hogy kincs van a kezem-
ben, erre ez a torna is rámutatott.”

Nem lenne szerencsés kiemelni a re-
mek csapatmunka okán játékosokat a
szekszárdi gárdából, de a kétnapos torna
zsûrije kötelességénél fogva megtette. A
torna legértékesebb játékosának a BB
tolnai illetõségû fiatalja, Gyarmati Máté
bizonyult. „Ahhoz, hogy érvényesülhes-
sek, a pillanatnyilag pályán lévõ másik
hatnak is jól kell játszania. Sok elfutásom
volt, az úgynevezett elkapók üresre ját-
szották magukat, a passzok is jól sikerül-
tek” - mondta a játékos, aki társaival
együtt már alig várja a márciust. Ma már
nem kérdés ugyanis, hanem a szekszárdi
sportpalettát színesítõ tény: a Bad Bones
benevezett a magyar bajnokság divízió
II-es osztályába. A sportág hívei lélekben
már készülõdhetnek: tavasztól kétheten-
te nagy pályán ad számot tudásáról, és
hozza el a tojáslabdás focivilágot a létezé-
se újabb mérföldkövéhez érkezett Szek-
szárdi Bad Bones.  B. Gy.

Látványos szerelésekből nem volt hiány Gyarmati Máté (a labdával) lett a torna legjobb játékosa FOTÓK: GOTTVALD KÁROLY
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A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. ezúton
tájékoztatja a tisztelt gépjármûtulajdo-
nosokat, hogy az Arany J. utca nyugati
(áruház felöli) oldalán, a Wesselényi és
Szentgáli Gy. utca közötti szakaszán lé-
võ parkolóhelyek a szomszédos terüle-
ten történt építkezés miatt a használat-
ba vétel idõpontjáig munkaterületnek
minõsültek, mely állapot a tavalyi év
során megszûnt.

Az elmúlt idõszakban a helyi fizetõ
parkolóhelyeket üzemeltetõ Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. elvégezte a szüksé-
ges lépéseket annak érdekében, hogy

az említett terület ismét a fizetõ övezet
részeként funkcionáljon, így január hó-
napban - az átmeneti türelmi idõsza-
kot követõen - a parkolási díj megfize-
tése nélkül parkoló gépjármûvekre
pótdíjfizetési felszólítást helyeznek ki
munkatársaink. Kérjük, hogy a hely-
színre telepített parkolójegy-kiadó au-
tomata készpénzzel vagy chipkártyá-
val történõ használata mellett vegyék
igénybe az SMS, vagy - regisztrált ügy-
feleink részére - a telefonos parkolás le-
hetõségét is. További információ:
www.vagyonkezelokft.hu   

Lejárt a türelmi idõszak
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Évnyitó taggyûlés
a kertbarát körben

A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör 2013. ja-
nuár 14-én, 17 órától tartja évnyitó tag-
gyûlését a Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban (Szent István tér 15-17.).
Program: 17.00: Ünnepi köszöntõ - Fe-

renc Vilmos elnök
17.30: A 2013-as programtervezet egyez-

tetése, közelgõ programok (Vince napi
borünnep A Kékfrankos Ünnepe, tanul-
mányút, borverseny, metszési bemuta-
tó) megbeszélése.
18.00: Regisztráció, tagdíjak befizetése,

a 2013-as programterv  kiosztása.
Szeretettel várnak minden a régi és új

tagot!

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Hársfa utcában, a
városközponthoz közel, elit, csen-
des környezetben nagy családi ház
eladó. Érdeklõdni: 06/20-946-7111.

RÉGI TÍPUSÚ rekamié, valamint
bontásból származó, három pár zsa-
lus ablak olcsón eladó. Érdeklõdni:
06/74-418-414, illetve 06/30-278-
9817

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
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 képviselõ asszony nem tart fogadóórát.

VINCE-NAPI BORÜNNEP
A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör és az
Alisca borrend szeretettel hívja és várja
az érdeklõdõket Vince-napi újbor ün-
nepre, A Kékfrankos Ünnepére, me-
lyet 2013. január 19-én (szombat) 14.00
órakor az Istifángödrei pincesoron tar-
tanak. 

Program:
14.00: Gyertyagyújtás és emlékezés az

elhunyt kertbarátokra
14.15: Vince-napi vesszõvágás - Fe-

renc Vilmos, a kertbarát kör elnöke 
14.30: Vince-napi szõlõszentelés -

Bacsmai László plébános
15.00: A 2012-es évjárat hatása a szõlõ

és bor minõségére - dr. Kozma Pál, a
pécsi SZBKI igazgatója

15.30: A kertbarátok 2012-es évjáratú
kékfrankos borainak kóstolója és érté-
kelése (kérik a termelõket, hogy bora-
ikból kóstolásra 3 palackot hozzanak).

„Ha megcsordul Vince, 
tele lesz a pince.”

Abszurd dráma a DBU-ban a kommunikáció elégtelenségérõl
Egy mindennapi helyzet, A különóra
(Die Unterrichtstunde) nem mindenna-
pi véghez vezet Eugéne Ionesco kevéssé
szokványos mûfajú tragikus komédiájá-
ban. A román származású francia szerzõ
darabját a Magyarországi Német Színház
(DBU) december 10-én mutatta be Szek-
szárdon. Januártól német nyelvet oktató
középiskolákban adják elõ a darabot, el-
sõként a pécsi Koch Valéria Gimnázium
diákjai elõtt, majd februárban további,
mintegy húsz elõadást tartanak.

Kedélyes udvariaskodással, kölcsö-
nös mentegetõzéssel kezdõdik a Külön-
óra, még mosoly is húzódik a szájunk
sarkába, látva a kandidátusi vizsgára ké-
szülõ lány (Alica Weirauch) erõlködé-
sét, amikor felhívja régimódi professzo-
ra (Matthias Patzelt) figyelmét, hogy
nyáron nem igen havazik, a gyakran
könnyelmûen használt válaszban: „Sem-
miben sem lehetünk biztosak, kisasz-
szony, ezen a világon”, már az elején fel-
sejlik a tragikus vég.

A tanár az aritmetika terén hiábavaló-
nak tartja a gondolkodás nélküli biflá-

zást, ám a lánynak, aki egy felsõbb elvá-
rásnak, a szüleinek szeretne megfelelni,
a gondolkodás nehezére esik. Ezért
olyan képtelen teljesítményekre ragad-
tatja magát, mint hogy a legmagasabb
számokig bemagolja a szorzótáblát.
Döbbenet ül ki a tanár arcára, amikor
egybõl helyes választ ad arra, mennyi
hárommilliárd hétszázötvenöt millió ki-
lencszázkilencvennyolcezer kétszázöt-
venegy szorozva ötmilliárd százhatvan-
kétmillió háromszázháromezer ötszáz-
nyolccal. A tanár viszont elsõre, igaz,
hogy csak eggyel, de elvéti a számolást.
Megalázva érezheti magát. Fordulópon-
tot jelent ez a helyzet, amelyben egy pil-
lanatra összeér a két ember eddig jó
szándékkal, de egymás mellett elbeszélõ
kommunikációja, amikor a tanár elis-
meri a lány igazát. A korábban tanítvá-
nyát bíztató professzor szabadul a ké-
nyelmetlen témától, és ezután inkább
az újspanyol nyelvek összehasonlító fi-
lológiáját taglalja. A tanár felett szolgáló-
ja (Lotz Kata) anyáskodik, de õ lázad ez
ellen, és rendreutasítja a hierarchiában

alatta állót. A vehemens elõadás közben
egyre távolodik egymástól a lány és ta-
nára. A tanítvány ugyan lelkesen fordul
az újszerû ismeretek felé, de egyre kelle-
metlenebbül érzi magát, fáj a foga. A
professzor, aki harsányan, tudományos-
kodó elõadást tart, Florin Gabriel
Ionescu rendezésében, felsõbbrendû-
ségét hangsúlyozandó még az asztalra is
föláll, és onnan szónokol fején egy cilin-
derrel, amelynek földgömb van a tete-
jén. Egyre fokozódó õrületében maga
sem tudja, mit tesz. Már nincs kommu-
nikáció, a tanár a legkisebb részvét nél-
kül elutasítja. A tanítvány, egyre öntu-
datlanabbul csak ismétli, amit profesz-
szora mond, aki lelkileg már kivégzi, mi-
közben a testi gyötrelmek csúcspontjá-
ra kerül, mire a végzet eléri. És itt még
nincs vége a drámának.

Ez az 1950-ben írt darab mutatja, ho-
va vezet, ha belenyugszunk szokásos
cselekedeteinkbe, és gondolkodás nél-
kül követjük a „vezért”, miközben a
kommunikáció egyre inkább lehetet-
lenné válik. Kovács Etelka
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Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes

Lemaradt az év 
végi akciókról?

TT ÉÉ LL II   VVÁÁSSÁÁRR !!
Nõi és gyermek száras cipõk, csizmák,
bakancsok 15 %, férfi bakancsok 10%

engedménnyel, amíg a készlet tart.
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