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Ránk szakadt a tél. Maga a tény

nem meglepő, hiszen február van,

ám a hó mennyisége, a szibériai

hideg nagyon szokatlan. Napköz-

ben -5, -7, éjjelente -20 Celsius-fo-

kot is mutattak a hőmérők a hé-

ten. Aki teheti, átszervezi az életét,

viszont a többség teszi a dolgát,

mint bármikor. Igaz, mindazok fi-

gyelnek ránk, akiknek ez a dolguk.

Nem véletlen, hogy az ország számos
iskolájában rendkívüli tanítási szüne-
tet rendeltek el, hogy legalább a kicsi-
nyeket megvédjék a mínusz tíz-húsz
fokoktól, miközben az oktatási intéz-
mények nem kényszerülnek kifizetni
az óriási fûtési számlákat. De számít-
hatunk a rendõrségre, a katasztrófavé-
delemre, az önkormányzatokra és még
hosszú a sor. 

A polgármesteri hivatalok, a kataszt-
rófavédelmi szervek, a rendõrségek, a
többi társszerv és nem utolsósorban a
lakosság sikeres együttmûködésének
köszönhetõen a rendkívüli téli idõjá-
rás sem a megyében, sem a megyeszék-
helyen nem okozott komolyabb fenn-
akadásokat. Legalábbis szerdáig (feb-
ruár 8.) nem, bár újabb havazás és
nagy hideg várható – tájékoztatott Bo-
ros Brigitta tûzoltó hadnagy, a Tolna

Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivõje. Majd így folytatta:

– A hét végén megyénk hivatásos
tûzoltói 4 esetben tûzet oltani mentek,
9 alkalommal pedig mûszaki mentést
végeztek, az utóbbiból 5, fõként árok-
ba csúszásos eset van összefüggésben
a rendkívüli idõjárással. Kérjük, csak az
induljon – jó mûszaki állapotú, minden
szükséges eszközzel felszerelt autóval 
is – útnak, aki semmiképpen nem ha-
laszthatja el az utazást. Aki mégis eluta-
zik, elõtte feltétlenül nézze át a

www.tolna.katasztrofavedelem.hu 
weboldalt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szekszárdi ügyeletesétõl, Bencze Ist-
vántól megtudtuk: városunkban is fo-
lyamatosan tisztítják az utakat. Mind a
hét kombinált gép (hótoló és sózó) ál-
landóan dolgozik, s feltehetõen ez még
tart egy ideig. (Lapzártánkkor, szerda
délután még további havazást és igen
nagy hideget prognosztizált a meteoro-
lógiai szolgálat.)

(Folytatás a 3. oldalon.)

Csak a domboldalra nem tudnak felmenni a buszok

Hóhelyzet
A járõrök nyolc embert mentettek meg a fagyhaláltól

Csak a domboldalra nem tudnak felmenni a buszok

Hóhelyzet
A járõrök nyolc embert mentettek meg a fagyhaláltól

A Wosinsky
óvoda ovisai
nem bánják,

ha havazik 
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Mit hoz a bor?
Néhány éve egy delegációval egy né-
met kisvárosban jártam, ahova a mi szü-
reti napunkhoz hasonló Winzerfestre
hívták meg a külföldi vendégeket né-
hány napra. A pati-
nás városkát bejár-
va egy különös do-
logra csodálkoz-
hattunk rá.

A fesztivál ide-
jén az üzletek még
este nyolckor is
nyitva tartottak, és
nem volt olyan kirakat, amely ne hirdet-
te volna a helyi borok nagyszerûségét.
Borospalackok kínálták magukat még
a papírbolt, a kozmetika és a hentes íz-
lésesen feldíszített kirakatában is. Itt az
egyik pincészeté, ott a másiké, volt,
ahol egymás mellett több borászaté is,
s hozzá kelyhek, dugóhúzók, kulcstar-
tók, pólók, mind a borra emlékeztetve.

Az egész város egységesen azt sugall-
ta: a mi borunk jó, büszkék vagyunk
rá, vedd meg! Holott (isten bocsássa
meg nekem), de igencsak „guggolós”
volt némelyik.

De nyilván felismerték a helyiek,
hogy ha már a környezõ dombokon
szõlõ terem, s abból bor lesz, az oda-
vonzza más vidékekrõl is azokat, akik
szívesen kortyolnak sör helyett a hegy
levébõl. S ha már fesztivál, akkor az oda-
csõdülõ több tízezer látogatónak azt
kell mutatni: ez a város borfellegvár.
Példás összefogás volt, az ottaniak látha-
tóan felmérték, hogy egy hajóban evez-
nek: a bor és a borászok sikerébõl min-
denki profitálhat.

Ez jutott eszembe a hétfõi Léleképí-
tõn a három szekszárdi borászt, Vida
Pétert, Takler Ferencet és Veszter-
gombi Ferencet hallgatva. Õk ugyan-
is lelkes lokálpatriotaként, hazafiként
és világot járó szakemberekként osz-
tották meg velünk tapasztalataikat, s
beszéltek sok egyéb mellett arról, mi
mindent hozhat – nemcsak a boros-
gazdáknak, hanem egész Szekszárd-
nak – ez az istenadta kincs: a bor. Ba-
rátságokat, ismertséget, idegenforgal-
mat – fellendülést.

Az itt megforduló illusztris vendégek
vagy borturisták ugyanis elviszik váro-
sunk és kitûnõ boraink hírét. S aki egy-
szer itt volt, legtöbbször újabb vendége-
ket is küld. A borászok és a többi város-
lakó közös érdeke tehát az összefogás.
Hiszen, ha Szekszárd jól kiaknázza kitû-
nõ természeti adottságait, borai nép-
szerûsítésével (akár egy borhotel meg-
építésével is) egyre több látogatót csa-
logathat ide, akik ha itt idõznek, pénzt
is költenek majd nálunk. Nemcsak a
borpincékben, hanem éttermekben,
kávézókban, butikokban, vagy akár
fodrásznál, kozmetikában, autómosó-
ban is. Ezért – a számtalan egyéb érték
mellett – Szekszárdon nem lehet eleget
beszélni a borról. Mi fogunk továbbra
is, ígérem. Cser Ildikó

Szekszárd a Mûvészetek Palotájában
Február 19-én vasárnap Szekszárd
lesz a vendég a Mûvészetek Palotájá-
ban. A „Cifra Palota – Hetedhét or-
szág” címmel futó, elsõsorban a csa-
ládokat és a fiatalokat megszólító ren-
dezvénysorozat évek óta biztosít le-
hetõséget vidéki városoknak kultúrá-
juk megismertetésére.

A szervezõ Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza két és fél
órás szerkesztett színpadi mûsorral ké-
szül – hangzott el az esemény hétfõi
sajtótájékoztatóján. Közönség elé lép a
Bartina Néptáncegyüttes, a Tücsök Ze-
nés Színpad, Sebestyén István mese-
mondó, a Csurgó Népzenei Együttes
és a Szekszárd Big Band is. A mûvelõ-
dési ház igazgatója, Matókné Kapási
Júlia tájékoztatójából kiderült, hogy a
színpadi produkciókkal párhuzamo-
san filmeket vetítenek Szekszárdról
3D-ben és angol nyelven is. A gyerekek
játszósarokban és kézmûves-foglalko-
zásokon népi iparmûvészek segítsé-
gével kóstolhatnak bele a különbözõ
mesterségekbe a kosárfonástól a
hangszerkészítésig. „A színes összeál-
lításból Szekszárd és a Sárköz kulturá-
lis jegyei egyaránt kidomborodnak –
mondta el Matókné Kapási Júlia.

A sajtótájékoztatón Horváth Ist-
ván örömmel nyugtázta a lehetõsé-

get, amely szerinte jó hatással lehet
a város turisztikai és gazdasági életé-
re egyaránt. „Minél többet meg sze-
retnénk mutatni magunkból a fõvá-
rosban. Köszönjük a lehetõséget a
Mûvészetek Palotájának” – hangsú-
lyozta Szekszárd polgármestere.

A rendezvényre – melynek „arca”
Rákay Philip, a Magyar Televízió szek-
szárdi származású intendánsa lesz –

érkezõket a Szekszárdi Turisztikai
Kft. munkatársai ingyenes színes ki-
adványokkal várják. A négyórás csalá-
di programra a Gemenc Volán és a
szekszárdi önkormányzat három
busszal segíti a közel 150 közremûkö-
dõ eljutását. A tolnai megyeszékhely-
rõl elszármazottakat az internet se-
gítségével próbálják mozgósítani a
szervezõk.

Gyanúsítottként hallgatták ki Juhász Ferenc volt minisztert 
Gyanúsítottként hallgatta ki a Köz-
ponti Nyomozó Fõügyészség Juhász
Ferenc szocialista országgyûlési kép-
viselõt jelentõs vagyoni hátrányt oko-
zó hûtlen kezelés megalapozott gya-
núja miatt. Az ügyészség Budai Gyu-
la elszámoltatási kormánybiztos felje-
lentése után tavaly februárban ren-
delte el a nyomozást. A gyanú szerint
Juhász Ferenc 2002 májusától 2006
júniusáig tartó honvédelmi minisz-

tersége alatt jóval áron alul adott el
egy állami tulajdonban levõ zuglói la-
kást F. László közigazgatási államtit-
kárnak. Juhász döntése alapján 2005
májusában a Honvédelmi Minisztéri-
um a fõváros XIV. kerületében talál-
ható, több mint 65 millió forint érté-
kû, újonnan beszerzett állami tulaj-
donú bérlakást lakhatásra biztosítot-
ta F. Lászlónak.A közigazgatási állam-
titkár a lakást késõbb meg akarta ven-

ni, erre Juhász 2006 júniusában lehe-
tõséget is biztosított az ingatlan érté-
kének harmadáért, valamivel több
mint 22 millió forintért. A vagyonke-
zelési szabályok megszegése miatt a
honvédelmi tárcát több mint 43 mil-
lió forint vagyoni hátrány érte. Juhász
Ferenc a kihallgatáson panasszal élt a
gyanúsítással szemben, tagadta a
bûncselekmény elkövetését, és meg-
tagadta a vallomástételt.

Szekszárd város önkormányzata és a
Gemenc Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
régi jó kapcsolatának köszönhetõen
ötven rászoruló család jutott térítés
nélkül tûzifához a héten.
A Gemenc Zrt. a rendkívüli hideg
idõre tekintettel ajánlott fel 10 ton-
na, a pörbölyi fûrészüzembõl in-
gyen elszállítható fát. A fûtõanyag
Szekszárd város önkormányzata
szervezésében, a Humánszolgáltató
Központ kollégái által összeállított
lista alapján jutott el a leginkább rá-
szoruló családokhoz, egyedülálló
idõs emberekhez. A „megajándéko-
zottak” nagy örömmel fogadták a se-
gítséget, a két-két mázsa tüzelõ la-
kásmérettõl függõen négy-öt napig,
vagy akár egy hétig is meleget adhat
a rekordhidegben.

Az akció keddi sajtótájékoztatóján
Horváth István hangsúlyozta: a rászo-
rultak köre sajnos jóval szélesebb an-
nál, mint akik most ingyen juthattak

tûzifához. A polgármester tisztelettel
kér minden céget és magánszemélyt,
hogy akinek lehetõsége van, további
tüzelõ felajánlásával segítsen.

Félszáz családon segítettek



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Múlt péntek óta 12 nagy teljesít-

ményû jármûvel (traktorok, illetve spe-
ciális célgépek), valamint 35 kézi mun-
kással 24 órás munkarendben dolgoz-
nak, több mûszakban váltják egymást
az önkormányzati tulajdonú Alisca
Terra Kft. dolgozói – tájékoztatott
Tóth József szállítási üzemvezetõ. A
rendkívüli idõjárás alatt elsõdlegesen a
fõútvonalakat, buszútvonalakat, illetve
a buszmegállókat takarították a zavarta-
lan közlekedés érdekében. Az elsõ nap
délutánján kezdõdött meg a mellékút-
vonalak takarítása is, amit folyamato-
san végeznek. Nagyon sok gondot
okoznak a keskenyebb utcákban az út
szélén hagyott parkoló autók, mivel így
a munkagépeik nem tudják teljes szé-
lességben tolni a havat. A város terüle-
tén 250 szóróanyagládát helyeztek ki,
amelyeket folyamatosan feltöltenek. A
síkosságmentesítéshez eddig 200 ton-
na szóróanyagot használtak fel.

Miszler Miklós, a Gemenc Volán
Zrt. személyforgalmi és marketing-
igazgatója arról adott tájékoztatást,
hogy a helyközi járatok néha késés-
sel, de mennek, ám gyakran lefagy a le-
vegõrendszerük (a csövekben lecsa-
pódó pára miatt), s nemcsak álló hely-
zetben, hanem menet közben is. Szek-
szárdon is közlekednek a helyi jára-
tok, ám a domboldalakra – Bottyán-
hegy, Hosszú-völgy... – nem jutnak föl.
A távolságok egy részét az utasoknak
gyalog kell megtenniük. A buszok ed-
dig mínusz 20 Celsius-fokig használ-
ható üzemanyaggal közlekedtek, de
tekintettel a nagy hidegre, már olyan
üzemanyagot rendeltek (és kaptak),
ami mínusz 26 fokig hatásos. Miszler
úr felhívta a figyelmet az olykor terje-
dõ rémhírekre. Hétfõn például olyan
pletykák keltek lábra, hogy azon a na-
pon járnak utoljára az autóbuszok.
Szerencsére ebbõl egy szó nem volt
igaz, ám a bejáró tanulók a pályaud-
varra siettek, hogy haza tudjanak még
jutni.

A Szõlõszem Mozgalom elnöké-
tõl, Balogh Lászlótól megtudtuk: a ba-
jok megelõzése végett bejárták a
domboldalakat, ahol a tanyákban 56
család – köztük két nagyon idõs ember

– él életvitelszerûen. A Szõlõszem-õr-
ség – együtt a társszervekkel – kérte,
hogy töltsék fel a mobiltelefonokat, s az
ajtókra matricákat ragasztottak, rajta a
rendõrség és a katasztrófavédelem te-
lefonszámával. Egy alig megközelíthe-
tõ helyen élõ asszonyt meggyõztek,
hogy költözzön le egy rokona tanyájá-
ba. Arra is felhívták a figyelmet, s teszik
most lapunkban is, hogy senki se az ál-
mosító alkohollal melegítse magát be-

lülrõl, mert annak kint a hidegben ka-
tasztrófa lehet a vége.

Dr. Buda Bernadett õrnagy, a váro-
si rendõrkapitányság bûnmegelõ-
zési és kommunikációs referense ar-
ról tájékoztatott: járõreik nyolc embert
mentettek meg a fagyhaláltól. Vagy ma-
guk a rendõrök fedezték fel az utcán a
padon fekvõ embert, vagy az esetrõl
egy-egy járókelõ vagy szomszéd értesí-
tette õket. Sajnos, az utcákon bóbisko-
lók valamennyien ittasak voltak.

Mácsik Páltól, a szekszárdi posta
hivatalvezetõ-helyettesétõl megtud-
tuk:  A védõruhával és védõcipõvel el-
látott kézbesítõk úgy járják a várost,
mint bármikor máskor, legfeljebb nem
kerékpárral, hanem gyalogosan. Eljut-
nak mindenhova, kivitték a családi pót-

lékokat, leveleket, majd a nyugdíjak kö-
vetkeznek. Az összefagyott kézbesítõ-
ket sok lakó behívja egy kis melegedés-
re s egy forró teára. De a fõnökség is
azt javasolja nekik, hogy körútjukon
térjenek be egy-egy vendéglátóegység-
be teázni.  

A hajléktalanszálló érthetõen
zsúfolásig megtelt – mondta Szûcs
László, az intézmény szakmai vezetõ-
je. A 26 szálláshelyet biztosító szál-
lón szabad ágy nincs. Az egész nap
nyitva tartó nappali melegedõben
mintegy ötvenen tartózkodnak
rendszeresen – nõk és férfiak vegye-
sen. Itt mindenki meleg ebédet kap,
és este tíz óráig tévézhetnek. Majd a
szálló biztosította matracokon álom-
ra hajthatják a fejüket, így melegben
töltik az éjszakát is.

Hétfõn este fél hatkor az Alfa Nova
Kft. Szekszárd távhõszolgáltatójának
diszpécsere jelentõs nyomásvesztést
érzékelt. A további meghibásodás el-
kerülése érdekében 5600 lakásban ki
kellett kapcsolni a fûtést. A javítási
munkálatok nyomban megkezdõdtek,
ugyanekkor a polgármesteri hivatal, a
katasztrófavédelem, a rendõrség a töb-
bi társszervvel együtt megkezdte a la-
kosság értesítését, illetve a sportcsar-
nokban mintegy száz ember részére
menedékhelyet alakítottak ki. (A mun-
kálatokban, illetve szervezésben mint-
egy 110-en vettek részt.) 22 óra 46
perc fontos idõpont: akkorra lokalizál-
ták a meghibásodás helyét, így ezután
már csak 366-an maradtak fûtés nél-
kül. De 0 óra 32 perckor a hiba elhárí-
tását követõen náluk is visszakapcsol-
ták a fûtést. A sportcsarnok melegedõ-
jét senki nem vette igénybe, viszont a
továbbiakban oda várják a más okból
rászorulókat. 

Szép hírrel zárjuk téli összefoglalón-
kat: a kórház szülészetére minden kis-
mamát sikerült idõben beszállítaniuk
a mentõknek, illetve a családoknak. 

A múlt hét végén, péntektõl hétfõ reg-
gelig kilenc egészséges kisbaba szüle-
tett Szekszárdon. Megismételjük felso-
rolt beszélgetõpartnereink kérését: le-
gyenek körültekintõek és óvatosak, vi-
gyázzanak magukra és egymásra!

V. Horváth Mária – Cser Ildikó
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A nem mindennapi havazás ellenére is
szép számmal vettek részt február 4-én
délelõtt a PTE Illyés Gyula Kar aulájá-
ban a 2012-es év elsõ diplomaosztó ün-
nepségén, hogy átadják gratulációikat
frissen diplomázott családtagjaiknak,
hozzátartozóiknak. 

A karon 109 hallgató tett sikeres zá-
róvizsgát, közülük 78-an jelentkeztek a
diplomaátadó ünnepségre, de – való-
színûleg a havazás miatt – 74-en vették
át a rendezvényen diplomájukat, zöm-
mel turizmus-vendéglátás, kommuni-
káció és médiatudomány, valamint szo-
ciális munka szakokról. Az eseményen
dr. Horváth Béla dékán kiemelte:  jelen
világunkban igen fontos az elméleti és
gyakorlati tudás egysége, a kreativitás,
az együttmûködés, az idegennyelv-tu-
dás, de a számítástechnikai ismeretek
is elengedhetetlenek. Azok boldogul-
nak, akik felvértezõdnek tudással. A dé-
kán rámutatott arra a fontos tényre is,
hogy sok szülõ erején felül hozott áldo-
zatot, hogy gyermeke diplomához jus-
son, s erõfeszítéseik nem voltak hiába-
valóak. A kar vezetõje hangsúlyozta:
azoknak is meg kell adni a lehetõséget
ösztöndíjakkal, kollégiumi elhelyezés-
sel, akiknek anyagi helyzete nem teszi
lehetõvé, hogy továbbtanuljanak. 

Mint hallhattuk, a diplomázók kö-
zül azért is voltak jelen kevesen, mert
a diákok nagy részének még nem sike-
rült nyelvvizsgát tennie. E téren ingye-
nes nyelvtanfolyamokkal szeretne se-
gíteni az intézmény, hogy a társadalmi
felzárkózásban ez ne legyen akadály.

Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Ön-
kormányzat elnöke köszöntõjében ar-

ra biztatta a fiatalokat, hogy ne adják fel
terveiket, s elszántak, céltudatosak le-
gyenek, hiszen Tolna megyébõl is le-
het kimagasló karriert elérni, nagy dol-
gokat véghez vinni. 

A 2004-ben alapított, a kar hallgatói-
nak kiemelkedõ tanulmányi, kulturá-
lis, sport- és közösségi munkáját, köz-
életi tevékenységét, valamint példamu-
tató magatartását elismerõ Bezerédj
Amália-emlékérmet és -emléklapot idén
Schmidt Ferenc turizmus-vendéglátás
BA szakos levelezõs hallgató vehette át. 

Elismerésben részesültek a kar ki-
emelkedõ tudományos-szakmai mun-
kát végzõ oktatói is: tavaly megszerzett
az „MTA Doktora” címéért dr. Horváth
Béla, a szintén tavaly, summa cum
laude minõsítéssel megvédett disszer-
tációjáért dr. Braunné Fülöp Katalin, a
kar gazdaságtudományi és turisztikai

intézetének, illetve Bir-
kás Béla, a szociális
munka és szociálpoliti-
kai intézet igazgatója az
oktatók és a hallgatók
ajándékát vehette át 

A kiemelkedõ tanul-
mányi eredményt elért
és kimagasló közösségi
munkát végzõ hallgatók
– Csajkás Emese Klaudia,
Lepsényi Kinga, Korsós
Viktor és Maszler Sza-
bolcs (turizmus-vendéglátás BA szak),
Richter Domonkos (szociális munka) ,
Kubatovné Kelemen Anita (levelezõ ta-
gozat, szociális munka), Hosszúné Tóth
Rita (a székesfehérvári képzés szociális
munka szakos hallgatója) – könyvjuta-
lomban részesültek. A végzõs hallgatók
két képviselõje hagyományosan idén is

szalagot kötött a kari zászlóra. A diploma-
osztó mûsorközlõje Kovács Vivien volt,
a mûsor alatt Wess Emília másodéves
óvodapedagógus hallgató Beethoven:
Molly búcsúja címû dalát énekelte, köz-
remûködött Tóthné Lázár Noémi zene-
tanár, akitõl Schopin: g-moll prelude-jét
is hallhattuk. Gyimóthy Levente

4 2012. február 12.OKTATÁS

„Azok boldogulnak, akik felvértezõdnek tudással…”
Diplomaosztó a PTE Illyés Gyula Karon

Hetvennégy végzõs hallgató vett részt az ünnepségen

A szekszárdi Buzás Dóra veszi át oklevelét
dr. Horváth Béla dékántól
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Előző számukban tudósítottunk

arról a méltó ünnepségről, ame-

lyen a megyei önkormányzathoz

sikeresen pályázott civil szerve-

zetek tevékenységét, valamint a

Bazsonyi Arany-mecénásdíj idei

tulajdonosát ismerték el. Most

röviden bemutatjuk a szekszárdi

székhelyű díjazottakat, akiknek a

folyamatos tevékenységét feltét-

lenül méltányoljunk valamennyi-

en, hiszen értünk, a közösségért

végzik önkéntes munkájukat.

1995-ben alakult, immár kétszáz tagot
számlál a Tolna Megyei ILCO Egyesü-
let. Ahogy õk fogalmaznak, legfonto-
sabb céljuk a Tolna Megyei Balassa Já-
nos Kórház mûködési körzetében élõ
sztómás betegek mûtét utáni lelki és fi-
zikai utógondozása, érdekképvisele-
tük ellátása, valamint a fejlett rehabili-
tációs eszközök népszerûsítése. Beteg-
ellátó szolgálatot mûködtetnek, kétha-
vonta pedig rehabilitációs összejövete-
leket tartanak. Folyamatosan ápolják a
kapcsolatot az országban mûködõ és a
hozzájuk hasonló tevékenységet végzõ
szervezetekkel. A találkozások alkalmá-
val megosztják egymással tapasztalata-
ikat a gondozottak minél jobb ellátása
érdekében. Az Év Tolna Megyei Civil
Szervezete különdíját Binder János, az
egyesület elnöke vette át. 

Óriási tapssal köszöntötték az ün-
neplõk Kaczián Jánost, a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti Egyesü-
let elnökét, amikor átvette a „civilek
különdíját”. A két évtizede alakult
egyesület már kezdetben azt tûzte ki
céljául, hogy felkutatja, bemutatja és
népszerûsíti megyénk kulturális
örökségét a megyehatáron innen és

túl. Az egyesület céljait alapszabályuk-
ban a megyében élõ nemzetiségek
nyelvén is megfogalmazták. Felada-
tuknak tartják a nemzeti tudat és a ha-
gyományok ápolását, a kulturális, ter-
mészeti és települési értékek megõr-
zését, gazdagítását, az etnikai és nem-
zeti kisebbségek sajátos értékeinek
fenntartását. Kiállításokat, konferen-
ciákat, elõadásokat szerveznek, kiad-
ványokat jelentetnek meg, továbbá
vetélkedõket rendeznek az iskolások-
nak. Több jeles Tolna megyei szemé-
lyiség emlékére állítottak emléktáb-
lát. Tavaly saját irodát nyitottak, ahol
helyet kapott a helytörténeti köny-
vekbõl álló gyûjtemény is. Azt vallják,

hogy a honismeret elsõsorban ott-
honismeret.  

A Magyar Nemzetõrség Tolna Me-
gyei Szervezete nyerte el a civilek fõdí-
ját, amit az elnök, Kovács János vett át
az ünnepségen. A 21 esztendeje mûkö-
dõ szervezet tevékenységét az egész
megyében ismerik, hiszen az egyesüle-
ti tagok az állami ünnepségeken rend-
szeresen közremûködnek, katonai je-
lenlétet biztosítanak. Részt vesznek az
ifjúság hazafias nevelésében, valamint
hathatós segítséget nyújtanak a haza-
szeretet és a nemzeti érzést erõsítõ
rendezvények szervezésében. Hozzá-
járulnak a közrend, a közbiztonság mi-
nél teljesebb fenntartásához is. Segítsé-

get nyújtanak a katasztrófák, természe-
ti csapások elhárításában. Közremû-
ködtek a Baka István-emlékszoba létre-
hozásában, ahol történelemórákat tarta-
nak a diákoknak – egykori szemtanúk
részvételével. Megyeszerte támogatták
a különbözõ emlékmûvek létrehozását,
felvállalták a hadisírok gondozását is.
Szerveztek már országos vetélkedõt, fo-
lyamatosan kutatják fel az 1956-os nem-
zetõröket, s elismerik hazafias tetteiket.
Munkájukat természetesen más civil
szervezetekkel és számos intézménnyel
együttmûködve végzik. 

A Bazsonyi Arany-mecénásdíjat az
Alisca Bau Építõ Zrt. vezérigazgatója,
Korcsmár István vezérigazgató két mi-
nõségében, magánemberként és cég-
vezetõként vehette át. Mint az ünnep-
ségen is elhangzott, a civil szervezetek
sikeres mûködéséhez elengedhetetlen
tagjaik lelkesedése, ugyanakkor az is,
hogy legyen érdeklõdõ közönségük és
persze önzetlen támogatóik. A helyi
civilek kiemelkedõ és odaadó támoga-
tója a szekszárdi Alisca Bau, amelyet
vezetõi 1991-ben alapítottak, s rövid
idõn belül országos referenciákkal
rendelkezõ, igen jó hírû vállalkozássá
fejlesztettek. Emellett számos rendez-
vény és mozgalom mellé állnak gya-
korta magánemberekként is, s rendre
támogatják a civilek megmozdulásait –
beleértve a kultúrától a sportig sok-
sok mindent. Szakmai munkájukat a
különbözõ érdekképviseleti szervek
több alkalommal is elismerték. Korcs-
már István 2002-ben és 2011-ben is el-
nyerte az Év Vállalkozója rangos címet,
de Kamarai Nívódíjjal is kitüntették.
Filozófiájuk, ars poeticájuk a követke-
zõ: „Legfõbb érték az ember – munka-
társként, partnerként, versenytárs-
ként egyaránt.”  - hm -
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Tisztelet és köszönet illeti a „civileket”

MEGHÍVÓ
A Garay János Gimnázium közössége tisztelettel

meghívja önt, hozzátartozóit, barátait, ismerõseit az

ESTÉK A GARAY-GIMNÁZIUM ORGONÁJÁÉRT
programsorozat keretében 

2012. FEBRUÁR 15-ÉN

(szerdán) 18 órakor tartandó
JÓTÉKONY CÉLÚ RENDEZVÉNYÉRE

az intézmény dísztermébe

Az est fõvédnöke: Horváth István polgármester
Házigazda: Heilmann Józsefné igazgató

Mûsor:
HARMONIKÁVAL PÁRIZSTÓL BUENOS AIRESIG

Fellép a Paksi Harmonikaegyüttes
Mûvészeti vezetõ: Papp Olga

Az együttest bemutatja, a mûsort ismerteti: Pravetz
Diána és Papp Olga. Belépõdíjat nem szedünk, de
szívesen fogadunk el adományokat a gimnázium

elektromos orgonájának megvásárlásához.

Az ILCO egyesület nevében Binder János (balról) vette át a
különdíjat a megyei közgyûlés elnökétõl
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Boltvezetõ-tanfolyam
A Kereskedõk Vállalkozók Tolna Me-
gyei Szervezete 2012-ben ingyenes
szakirányú kereskedõ-, boltvezetõ-
(OKJ: 33 341 01 0000 00 00) tanfolya-
mot indít.

Mire jogosít a végzettség? 
Valamennyi magyarországi kereske-

déshez biztosít szakképesítést az üzlet
profiljától függetlenül. Bolti és bolt nél-
küli kereskedés indításához és a tevé-
kenység folytatásához a kereskedelmi
törvény alapján szükséges ez a szakké-
pesítés, beleértve a kereskedelmi ügy-
nököket és a piaci árusokat is.

A képzés államilag elismert szak-
képesítõ bizonyítvánnyal zárul. Az 
Európai Unióban munkavállaláshoz 
EUROPASS bizonyítványt is kiállítunk
külön kérésére. 
FEOR megnevezés: 5111. Kereskedõ

Képzõ intézmény: Kereskedõk, Vál-
lalkozók Tolna Megyei Szervezete

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

További részvételi feltétel: munkál-
tatói nyilatkozat. 

Tanfolyami tudnivalók: A képzés
2012 tavaszán kezdõdik. Helye: 7100
Szekszárd, Arany J. u. 17–21. KISOSZ.
Várható idõtartama: 2 hónap. Jelentke-
zés és bõvebb felvilágosítás: KISOSZ-
székház, 7100 Szekszárd, Arany J. u.
17–21. Telefon és fax: 74-414-227 vagy
74-312-847 www.kisosztolna.hu.

Polip programajánló 
FEBRUÁR 3. AnimÁLOM Polip Diákta-
nya (Szekszárd, Szent István tér 15–17.
Fõiskola „E” épülete, II. emelet)
FEBRUÁR 11. 9.00–21.00 12 óra a
játék és a sport jegyében SZL TISZK
Egészségügyi-Szociális Tagintézmény
tornaterme
FEBRUÁR 17. AnimÁLOM Polip Diák-
tanya (Szekszárd, Szent István tér
15–17. Fõiskola „E” épülete, II. emelet)
FEBRUÁR 23. 10.00–16.30 óra Fiata-
lok - Részvétel - Közösségek Szim-
pózium Babits Mihály Mûvelõdési Ház 
díszterme (Szekszárd, Szent István tér
15–17. Fõiskola „E” épülete)
FERBUÁR 23. 14.00 órától Dunántúli
önkéntes találkozó (EVS-önkéntesek
bemutatkozásával) Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház (Szekszárd, Szent István tér
15–17. Fõiskola „E” épülete)
FEBRUÁR 24. 18.00 órától Kadarkaest
(szervezõ: Polip Ifjúsági Egyesület és Di-
agonál Magyarország Ifjúságsegítõk Or-
szágos Szervezete) Mészáros Borház
FEBRUÁR 1–29. Fotóverseny – sport
témakörben

Összefogott a kereskedelmi kamara és a kormányhivatal
Rövidebb, egyszerûbb ügyintézést ígérnek a vállalkozóknak

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal felismerve és elfogadva a helyi
vállalkozói szféra kiemelt szerepét, fon-
tosságát a gazdaság hosszú távú fejlõ-
dési lehetõségei vonatkozásában, ki-
nyilvánítják azon szándékukat, hogy
köz- és érdekvédelmi feladataik ellátá-
sa során a vállalkozói kultúra erõsítésé-
ben, a fejlesztési lehetõségek, egyéb
vállalkozásokat támogató programok
megvalósításában együtt kívánnak mû-
ködni. Az errõl szóló megállapodást
február 6-án, a sajtó jelenlétében írta
alá dr. Fischer Sándor kamarai elnök
és Tóth Ferenc kormánymegbízott. 

A megállapodásnak köszönhetõen
a vállalkozóknak Tolnában ezentúl
nem kell 4-5 különbözõ hivatalhoz for-
dulniuk hatósági ügyeik intézésekor,
hanem ezt megtehetik egyszerre, egy
helyen, egy idõben. Mint azt Tóth Fe-
renc kormánymegbízottól megtud-
tuk, a tavaly év elején megnyílt Kor-
mányablaknál immár mintegy hatvan

ügyet lehet intézni, ebbõl jó néhány a
vállalkozókat is érinti. Most azt szeret-
nék elérni, hogy az ügyintézéseket
még jobban egy helyre koncentrálják,
mindezzel idõt, pénzt takarítsanak
meg. 

„Van kilenc szakigazgatási szervünk,
ezek közül szinte valamennyivel kap-
csolatban állnak a vállalkozók. Ha már
azt elérjük ezzel az együttmûködéssel,
hogy egy adott vállalkozásnak, amely-
nek, tételezzük fel, hat különbözõ hiva-
tallal van dolga, nem kell mind a hathoz
személyesen külön-külön elmennie,
mert mostantól egy helyen is elintéz-
hetõ szinte minden, akkor érezni fog-
ják ennek az együttmûködésnek a
hasznát – jegyezte meg Tóth Ferenc. 
– Folyamatosan kapcsolatban állunk a
megyei kereskedelmi és iparkamará-
val ez ügyben, s az õ ügyintézést gyor-
sító javaslataikat is igyekszünk beépíte-
ni a konkrét napi munkába. Nagyon
szeretném, ha a vállalkozók ügyintézé-
sével kapcsolatosan hamarosan mû-

ködne az egyablakos szisztéma. S arra
is hangsúlyt fektetünk, hogy ha lehet,
az eddiginél többet szolgáltassunk szá-
mukra – például azzal, hogy az õket
érintõ legfrissebb kormányzati dönté-
sekrõl elsõ kézbõl tájékozódhassanak,
hiszen ezzel is idõt takaríthatnak meg
– fogalmazott a kormánymegbízott.

Fischer Sándor, a kamara megyei el-
nöke kiemelte: „A magyar GDP hét szá-
zalékát (!) teszik ki az adminisztrációs
költségek, ami duplája, mint az Európai
Unióban. Ezen belátható idõn belül
változtatni kell, mert nemzetgazdasági
szinten százmilliókról van szó. Ennek
csökkentésére jó példa ez a helyi szin-
tû megállapodás, ami remélhetõleg az
ország legtöbb megyéjére is átterjed.
Ebben a témában, például bizonyos
rendeletek eltörlésére, összevonására,
vagyis egyszerûsítésre kéri a javasla-
tunkat a kormány, így a bürokrácia je-
lentõsebb leépítése kapcsán van ok
mostanság az optimizmusra” – tette
hozzá. B. Gy.

Február 4-én elhunyt Csurka István író,
dramaturg, politikus. Csurka 1934.
március 27-én született Budapesten.
1957-ben diplomázott a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskola dramaturgia
szakán. Az 56-os forradalomban ját-
szott tevékenységéért fél évre Kis-
tarcsára internálták. A forradalom után a
Kádár-rezsim megpróbálta III/III-as ügy-
nöknek beszervezni, sikertelenül – az
együttmûködés teljes hiányában alkal-
matlanná nyilvánították. „A hatvanas-
hetvenes évek kádári világában színda-
rabjai népszerûvé tették, remek volt, iro-

nikus és szórakoztató, élet volt benne” –
írta róla Körmendy Zsuzsanna. Novellái,
mint a Hamis tanú (1959), vagy drámái,
például a Döglött aknák (1971), nagy si-
kernek örvendtek, mûveibõl, mint a Hét
tonna dollár (1973) vagy az Amerikai ci-
garetta (1977) sikeres filmek készültek,
de érdekes tárcákat is írt a Magyar
Nemzetben. Hosszú, kényszerû drá-
maírói szünet után 2011-ben megírta
életének utolsó drámáját, a magyarság
sorskérdéseivel foglalkozó Hatodik ko-
porsót (2011), amely Nagy Imre és tár-
sai 1989. évi újratemetésétõl forgatja
vissza az idõt Trianonig. A drámát –
amelynek bemutatását már nem ér-
hette meg – a Dörner György vezette
Új Színház idén õsszel kívánja mûsor-
ra tûzni. Csurkát két alkalommal is Jó-
zsef Attila-díjjal ismerték el, rendszerel-
lenessége miatt viszont többször szi-
lenciumra ítélték. 1987-ben a Magyar
Demokrata Fórum alapító tagja volt.
„Néhány gondolat” címû dolgozata mi-

att 1993-ban kizárták az MDF-bõl,
ezért megalakította a Magyar Igazság
és Élet Pártját, amely 98-ban négy év-
re bekerült a parlamentbe. 
A Magyar Fórumban megjelent utolsó,
Döntetlen címû cikkében arról érteke-
zett, hogy a hazánk ellen az itthonról,
balliberális körökbõl gerjesztett hiszté-
ria elcsitulásának két fõ oka volt: a mi-
niszterelnök brüsszeli bátor kiállása és
a Békemenet létrejötte. E cikk utolsó
soraiban így fogalmazott: „Ezt az or-
szágot semmilyen hatalom, túlerõ nem
veheti el tõlünk, mert mi töltjük meg
magyar keresztény kultúrával. Kíváncsi
vagyok, hol jelentik be az elsõ megma-
radási rendezvényt, felvonulást vagy
valami olyasmit, ami nekem eszembe
sem jutott. Én talán elég találékony író
és egyéb figura voltam, de tudván tu-
dom, hogy a nép százszorta találéko-
nyabb nálam.” Személyiségét, mun-
kásságát remélhetõleg az utókor mél-
tó módon elismeri majd. Gy. L.

Elhunyt Csurka István író

Helyettesítõ
tanár

Az őcsényi ÁMK 

Általános Iskola 

magyar szakos tanárt

keres helyettesítésre.

Jelentkezni a 

74/496-782-es 

telefonszámon lehet.

A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus Társaskör
szervezésében a Szent István Házban 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
február 18-án, szombaton 18 órai kezdettel

FARSANGI BÁL 
lesz.

A belépõdíj a Társaskör tagjainak 600 forint, nem tagoknak pedig 1000 forint.
A jó hangulatról a Társaskör Népdalköre gondoskodik!
Italt, ételt mindenki hozzon magának!

Érdeklõdni és asztalt foglalni lehet:  Horváthné Edit (313-175, 20/52-46-820).

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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A Malév igazgatósága február 3-án el-
rendelte a légitársaság üzemszerû
mûködésének beszüntetését. Ennek
következtében a MÁV-START Zrt.
megnövekvõ utasforgalomra készül a
nemzetközi vonalakon. A vasúttársa-
ság várakozásai szerint a repülõjára-
tok törlése miatt elsõsorban Ausztria
felé (Németországba, Svájcba), illetve
Csehországba és Lengyelországba nõ
az utasok száma. Kelet felé az Ukraj-
nán át Oroszországba közlekedõ vo-
naton, illetve Romániába várható na-
gyobb utasforgalom. A légi járatok

törlése érinti Horvátországot és Bosz-
nia-Hercegovinát és a Balkán egyéb
országait is, ezért ezeken a vonalakon
is készül a MÁV-START Zrt. a megnö-
vekvõ igényekre. A közvetlen vonato-
kon felül szinte valamennyi Malév
célállomásra vásárolható vasúti jegy,
így átszállással további városok is el-
érhetõk. Az utasok tájékoztatása ér-
dekében a MÁVDIREKT telefonos
ügyfélszolgálat a 06-40-49-49- 49-es
elérhetõségén egy új, kifejezetten er-
re a célra létrehozott menüpontban
ad segítséget.

A MÁV a Malév utasaiért

Óvodahívogató
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodahívogató programokat szervez. Szere-

tettel várjuk az óvodaválasztás elõtt álló szülõket és gyermekeiket!
A PROGRAMOK IDÕPONTJAI ÉPÜLETENKÉNT:

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

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

Az érettségi vizsgák 
változásairól

Kilenc nappal meghosszabbította az
oktatási államtitkárság a jelentkezési
határidõt a felsõoktatásba készülõ di-
ákok számára, így, aki február 15-ei ere-
deti idõpontig nem iratkozik fel, az feb-
ruár 24-éig még megteheti. Errõl is
szólt a 2012. évi érettségi és felvételi
változásokról rendezett tájékoztatón
Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal oktatási osztályának fõ-
osztályvezetõje február 2-án. Az érett-
ségitõl egyebek között elhangzott: ha
adott vizsgatárgyat egy iskolában nem
hirdetnek meg, a diák vendégtanuló-
ként egy másik intézményben teljesít-
heti azt. 

A vizsgák elõkészítési, koordinációs
munkáit az Oktatási Hivatal, míg a he-
lyi szervezésben (elnökök képzése,
vizsgabizottság szervezése) a kor-
mányhivatalok végzik. Kocsis Csaba el-
mondta, várják az intézmények javítá-
si/változtatási ötleteit, amelyeket to-
vábbítanak a hivatal felé. Herczigné
Hirling Adrienn oktatási ügyintézõ el-
mondta: az emelt szintû érettségire je-

lentkezõket a kormányhivatal osztja be
mind az írásbeli, mind pedig a szóbe-
li vizsgákra. 

A vizsgaelnököket is a kormányhi-
vatal bízza meg. Az elsõ írásbeli érett-
ségi vizsganap 2012. május 4. lesz, az
utolsó május 25. Az írásbeli dolgoza-
tok kijavításának, visszakódolásának
végsõ idõpontja május 31. Az emelt
szintû érettségi feladatlapokat a szak-
tanárnak helyben kell javítania, haza
nem viheti. Az írásbeli dolgozatok
megtekintésének napja 2012. június
5. A vizsgázó ezt követõen dolgozatá-
ról másolatot készíttethet, s észrevé-
telt tehet a következõ munkanapon
16.00 óráig. Az újraértékelésnél a fel-
javító tanár nem javíthat bele a dolgo-
zatba, csupán feljegyzést készíthet ar-
ról, jogos volt-e a dolgozat elõvétele,
avagy sem. Az emelt szintû vizsgák
szóbeli tételeit június 6-án kapják meg
a vizsgahelyszínek. Az emelt szintû
szóbeli vizsgák vége június 13., a kö-
zépszintû szóbeliket június 29-én zár-
ják. Gyimóthy Levente
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A szekszárdi kékfrankos kitörési pont lehet
Díszpolgár borászaink a Léleképítõn 

Három jeles borász volt a Léleképítõ
vendége február 6-án. A hóesés és zi-
mankó ellenére nagyon sokan eljöttek
a Garay-gimnázium dísztermébe, és aki
ott volt, nem is bánta meg. 

A programsorozat szervezõje és házi-
gazdája, dr. Tóth Csaba Attila ezúttal
Szekszárd három neves bortermelõ
díszpolgárát, a nemrég a Magyar Bor
Akadémia által az Év Bortermelõje 2011
díjjal kitüntetett Vida Pétert, valamint a
„borászat Kossuth-díjaként” emlegetett
elismerést már 1993-ban, illetve 2004-
ben megkapott Takler Ferencet és
Vesztergombi Ferencet hívta meg egy
jóízû beszélgetésre. 

Az est során – melyet Müller Beáta
énekmûvész az alkalomhoz válogatott
dalai, Lányi Péter zongoramûvész zon-
gorajátéka és Vesztergám Miklós kalo-
csai tárogatómûvész muzsikája tett
még emelkedettebbé – szóba került a
gyerekkor, a családi gyökerek, s azt is
megtudhattuk, ki-ki hogyan jutott el
egyenesen vagy némi vargabetûvel a
borászkodásig. 

A bortermelõk mindhárman büsz-
kék díszpolgári címükre, amit a városi
közgyûlés nemrég született döntése ér-
telmében ezentúl minden „év borásza”
megkap majd, s nem bosszankodnak,
sõt, jót nevetnek az ezzel kapcsolatos,
olykor rosszindulatú élcelõdéseken.
Mindhárman vallják, hogy a bor és a bo-
rászat felbecsülhetetlen értéke Szek-
szárdnak, amit felismerve és kiaknázva,
abból nem csak az ebbõl élõ vállalko-
zók, hanem az egész város profitálhat.

– A borászatot nem lehet elég jól csi-
nálni, egy életmû kell hozzá – hangsú-
lyozta Takler Ferenc –, s rámutatott: a
magyar bornak sajnálatos módon nincs
jó marketingje külföldön, mivel verse-
nyekre, kiállításokra kevesen járnak ki
a magyar termelõk közül. Ennek ellené-

re például nemrég Prágában díjat nyert
boraival, bár az érdeklõdõk eleinte szin-
te kizárólag más országok, termelõk
„befutott” standjainál kóstolgattak. Bár
a borászok hangsúlyozták, hogy nem
akarnak politizálni ezen az estén, azért
szóba került az aktuálpolitika is. Takler
Ferenc ugyanis a Magyarország elleni
belföldi és külhoni politikai hisztéria-
keltõkrõl szólva emlékeztetett arra: az
1456-os nándorfehérvári csatában bi-
zony nem voltak ilyen emberek, akik
„bevezették az ellenséget a várba”. Mint
mondta, ezer sebbõl vérzünk, identitás-
zavarral küszködünk, s óriási ellenszél-
ben kell talpon maradnia országunk-
nak. A széthúzás csak árt a hazának. 

Vida Péter szerint a helyi történel-
münket sem ismerjük igazán, fontos
lenne, hogy a helyi médiákon keresztül
is tudatosítva legyen: 2500 év óta itt
minden a szõlõ körül forog, már a róma-
iak szõlõt mûveltek ezeken a dombo-
kon! Kevesen tudják például, hogy Szek-
szárd már Marcus Aurelius Probus csá-
szár idején is provincia szinten jegyzett
bortermelõ vidék volt, s a császár saját

letelepített katonáit ösztönözte a szõlõ-
mûvelésre. A török korban pedig a biro-
dalom legkülönbözõbb területeire szál-
lítottak bort. Felhívta a figyelmet az
1845-ben, a szekszárdi megyeháza mel-
lett talált, mitológiai vésetekkel díszített,
több üvegkorsót is rejtõ szarkofágra,
amely a Krisztus születése utáni harma-
dik századból származik, s oldalán szõ-
lõtermõ indák láthatóak, levélmotívu-
mai pedig az apostolokat és az evange-
listákat jelképezik. E tárgy is bizonyí-
téka, hogy városunkban kétezer éve biz-
tosan folyik szõlõmûvelés. E szarkofá-
got Vida Péter szerint vissza kellene ho-
zatni a Nemzeti Múzeumból Szekszárd-
ra, annak méltó helyére! Vida vélemé-
nye szerint a bor semmihez sem hason-
lítható élõ csoda, benne az élet minden
rezdülése fellelhetõ. A bor az emberhez
hasonlítható, rakoncátlan, mint a gye-
rekünk, úgy változik, mint minden sej-
tünk, s ha nem isszuk meg, megöreg-
szik, s meghal – véli a bortermelõ. 

A világ száz évvel ezelõtt még tudta,
milyen a szekszárdi bor, amely a tenge-
rentúlon is ismert volt! – errõl már

Vesztergombi Ferenc beszélt, aki sze-
rint a bor effajta sokszínûségét nagyon
kevés helyen lehet produkálni. „A szek-
szárdi bor utánozhatatlan!” – jelentett
ki. Takler Ferenc hozzátette: tíz éve még
lesajnált borrégió volt Szekszárd, ehhez
képest pár éven belül a legelismertebb
régióvá válhat. Takler úgy látja, a borok
értékesítése terén alapos piackutatásra
van szükség. Vélekedése szerint a szek-
szárdi kékfrankos kitörési pont lehet,
hiszen mindenhol szívesen látják e faj-
tát. A beszélgetés – az ünnepelt okán is –
Vida Péterrel zárult, aki zárásként Garay
János: Szegszárdi bordalából (1946) idé-
zett fel egy versszakot: „Töltsd pohárba,
és csodát látsz! / Színe, mint a bikavér, /
S mégis a gyöngy, mely belõle / Fölra-
gyog, mint hó, fehér. / És a tõke, melyen
termett / Nemde, oly zöld, mint a rét? /
Hol leled föl szebben együtt / Szép ha-
zánk háromszínét?” 

Az estet – kísérleti jelleggel – inter-
netes élõ közvetítésen keresztül is lát-
hatták az érdeklõdõk, amit a szervezõk
a jövõben is folytatni kívánnak. 

Gyimóthy Levente

Takler Ferenc, Vida Péter, Vesztergombi Ferenc és dr. Tóth Csaba Attila

Ötödik alkalommal kerül megrendezés-
re a Kindl Disco Szekszárdon, a sport-
csarnokban. A szervezõk és a közönség
is izgatottan számlálja a napokat, ez nem
véletlen, hiszen a „zene ünnepe”, mely
generációkat hoz össze egy évben, egy-
szer nyitja ki az Aréna kapuját. A buli
nemzetközi, Szekszárdról elszármazot-
tak érkeznek többek között Angliából,
Ausztriából, Németországból. Az est for-
gatókönyve már összeállt. A 19 órai ka-
punyitás után 20 órától már zajlanak a
színpadi programok. Titti Corsi Dance,
Azúr PartyZenekar, Gáti László, Peresz-
lényi Zoltán & Sylvia, Ábrahám Zsolt. 21
órakor, BALÁZS FECÓ, majd jönnek a töb-
biek – Marosi Lala, Tuti, DÉVÉNYI TIBOR.

Éjfél körül, CSEPREGI ÉVA, VÉGVÁRI

ÁDÁM(Neoton Família). A fellépõk köz-
ti idõben Kindl Gábor válogatja a zené-
ket. Nagy érdeklõdés mutatkozik az Áb-
rahám Zsolt nevével fémjelzett SZINK-

RON KLUB iránt, ahová korlátozott szám-
ban még lehet asztaljegyet vásárolni. Be-
lépõjegyeket elõvételben péntekig lehet
beszerezni, utána már csak a helyszínen
juthatnak hozzá az érdeklõdõk (info:
0620-260-4894). 

Ha szereted ezt a zenei világot, és azo-
kat, akik fellépnek ezen az estén, ne
hagyd ki, mert lehet, hogy ez a csapat so-
ha többé nem lesz már így együtt – fog-
lalja össze érzéseit Kindl Gábor, akivel ta-
lálkozhatsz az Arénában február 18-án.

Ha esik, ha fúj, az ARÉNA kinyitja kapuit!

KINDL DISCO FEBRUÁR 18-ÁN
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy nő és egy férfi. Alexandra Manea,

a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke, és ifj. Bóka László, az egyesület egyik

ifjú tehetsége. Beszélgetésünk apropója, hogy – bár odakint tombolnak

a mínuszok – ők már a tavaszra, a jó időre gondolva tervezgetik az évet.

Mi a szépsége, mi vonzza őket ehhez az ősi magyar sporthoz? – természe-

tesen főként erről kérdeztem őket a kávéház kellemes melegében. 

Egy férfi:
ifj. Bóka László

Egy nõ:
Alexandra Manea

– Elárulja, honnan e különleges ve-
zetéknév és a kedves akcentus?

– Szüleimmel, akik vállalkozók, tíz
éve egy Stuttgart melletti kisfaluból
érkeztem, de nagyszüleim révén ma-
gyar gyökereim is vannak. Négy nyel-
ven beszélek, de a magyar volt a legne-
hezebb, még ma is belefutok egy-egy
ugratásba, de élvezem, jókat nevetek
magamon.
– Ön egy kifejezetten szép, muta-
tós hölgy. Aki meglátja, biztos nem
gondol arra, hogy egy ilyen férfias
sportban jeleskedik, mint az íjá-
szat, sõt, az egyesület elnöke…

– Már óvodáskoromban szerettem
volna íjász lenni, erre a szüleim beírat-
tak balettra. Sok sportot kipróbáltam,
annak ellenére, hogy gyermekkorom
óta küszködtem az asztmával. Aztán
2008-ban sikerült a gyermekkori álmo-
mat megvalósítanom. Érdeklõdtem,
hol találkozhatom íjászokkal, és akkor
nagyon kerülõ úton eljutottam az ak-
kori egyesületbe, amitõl hamarosan
megváltam, ugyanis 20 társammal egy
új egyesületet hoztunk létre, a Tolnai
Tájak Íjász Egyesületet. 
– Pár mondatban összefoglalná az
egyesület mûködését?

– Elengedhetetlen feltétel az edzé-
sek helyszínének biztosítása, amit
ilyenkor télen egy bérelt teremben ol-
dunk meg. A tavasztól õszig tartó fõ-
szezonban óriási segítséget kaptunk,
a Lisztes-völgyi lõtér használatával,
ami tökéletes lehetõséget biztosít, fõ-
leg a tradicionális íjkategóriát képvi-
selõ íjászaink részére és az utánpótlás-
korúaknak.
– Melyek voltak az elsõ eredmé-
nyek, mert az összes felsorolásá-
hoz sajnos kevés lenne az oldal.

– 2010 tavaszán megtartottuk elsõ
két versenyünket, ahol egy pályát, a
történelemi szakágat képviselõ íjá-
szok és egyet a 3/D szakágat képvise-
lõ íjászok részére biztosítottunk. Kez-
dõ egyesület lévén igen sikeresnek
mondható, hogy 150 fõ részvételével
zökkenõmentesen bonyolítottuk le a
versenyt. A legjobb bizonyíték erre,
hogy a Magyar Íjászszövetség felkéré-
sének eleget téve megtartottuk a két-
napos 3D GP3 fordulóját (bocsánat a
kedves olvasótól, ezt bizonyára csak

az íjászok értik, elmagyarázására vi-
szont helyhiány miatt nincs lehetõ-
ség) Szálkán, 200 fõ feletti létszámmal,
akik az ország egész területérõl érkez-
tek. Precedensértékû volt az egész dél-
dunántúli régióban. Csak címszavak-
ban és s a teljesség igénye nélkül: szá-
mos országos bajnoki címet szerez-
tünk, voltak, akik Európa-bajnokságon
vettek részt. Öt tagunk elsõ osztályú
sportolóvá lõtte magát, sikerült három
új magyar csúcsot is lõnünk.
– Az edzések nemcsak eredménye-
ket, hanem újabb tagokat is hoz-
tak, hiszen az induláshoz képest,
tudtommal, jóval többen vannak.

– Jelenleg a taglétszámunk közelít
a 80 fõhöz, amely azt jelenti, hogy jó
úton haladunk. A Magyar Íjászszövet-
ség elismeri munkánkat, erkölcsi tá-
mogatásuk nagy erõt ad. Nagyobb
versenyeken anyagilag is számítha-
tunk rájuk.
– Önnek személy szerint mit jelent
ez a sport?

– Az íjászatnak köszönhetõen két
éve „eltûnt” az asztmám. A sport
egészséges életet, kikapcsolódást, ma-
gabiztosságot ad. Miután a férjemet
és a két kislányomat – 6 és 8 évesek –
is sikerült „megfertõznöm” ezzel a
sporttal, így a szabadidõt tavasztól
õszig a szabadban együtt tölti a család.
Büszke vagyok a csapatra, mert rövid
idõ alatt országos sikereket értünk el,
s büszke vagyok, hogy ennek a csa-
patnak a tagja lehetek.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Íjászat: hagyományápolás, sport, egészséges élet, csapatszellem

– Két Bóka László közül is választ-
hattam az interjúra…

– Igen! Apukámmal együtt kezdtük
el ezt a sportot, az Alisca Nyilai Egyesü-
letben, akkor 12 éves voltam. Apukámat
már régóta érdekelte ez a sportág, és jó
viszonyban volt Balogh Lászlóval, a fent
említett egyesület elnökével, aki meg-
hívta egy edzésre, s aztán ott maradt,
sõt engem is vitt magával. Elõször hob-
binak indult az egész, viszont ahogy ver-
senyekre kezdtünk járni, az eredmé-
nyek már ösztönöztek bennünket. Az-
tán váltottunk mi is, kiváltunk és az új
egyesülethez csatlakoztunk. 
– Milyen szépségei vannak az íjá-
szatnak, amelyek télen-nyáron
edzésre ösztönzik  önöket, verseny-
zõket?

– A kihívás szép benne, a pontos-
ság, az eredmények. Miután ez egy
õsi magyar sport, abból a korból,
amikor még az emberek élelmiszer-
szerzésre használták, ezért a fizikai
erõ, technika, felkészültség, állandó
edzés, mentális egészség, koncent-
ráció azok a kritériumok, amelyek
nélkül nem lehet jó íjász valaki. A
technikai dolgokon túl nagyon von-
zó, hogy sok verseny az erdõben van,
több kilométert gyalogolunk, általá-
ban ez családi program férj, feleség,
gyerekek, szabad levegõ, szóval min-
den együtt van ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat. 
– Többféle íjat lehet látni. Melyik-
kel könnyebb lõni? 

– Mi csigás íjjal versenyzünk, de min-
den fajtával nehéz. Hetente kétszer a
csapattal edzünk, de otthon is lehet gya-
korolni. Nyáron sokszor naponta
edzek, de szervezetten kettõt biztos. 
– Milyen célpontokra lõnek?

– Vannak kategóriák. Mi céltáblára,
vagy nyáron gumiállatokra. Egy-egy
edzésen és versenyen kiemelten eb-
ben a sportban a kihívás, a pontosság,
a „fejben dõl el minden” hozza meg az
eredményt. 
– Életkora szerint még az ifjúsági
kategóriába tartozik?

– Valóban, 20 éves korig tart az if-
júsági kategória – nemsokára annyi
leszek –, viszont az eredményeim-
nek köszönhetõen a felnõtt kategó-
riában indulok már. Benne vagyok a
magyar ifjúsági válogatottban, ami-
re büszke vagyok. S szeretném még
megemlíteni, hogy egyik fiatal íjá-
szunkat, akit én edzettem, az ifjúsá-
gi válogatottban a 2020-as olimpiára
már beválogatták. 
– Hogy hívják a fiatalembert? 

– Lány! Nagy Nikolett, szekszárdi
versenyzõnk és 13 éves. 
– Önöknél is családi hobbi ez a
szép sport? 

– Eddig csak édesapámat említet-
tem, aki kiváló íjász, rengeteg ered-
ménnyel, de édesanyám és a nõvé-
rem, Zsuzsanna is ezt a sportot sze-
rette meg. Szóval nálunk is családi
hobbi, sport és szabadidõs együttlét
lett az íjászat. 
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Deák István honvéd a II. világháborúban – 1. rész
Deák István Tolna megyében, a

Sárköz egyik falujában, Őcsény-

ben született 1913. március 5-én

Sipos Éva és Deák Pál második

gyermekeként. Szilágyi Béla tisz-

teletes úr keresztelte meg1, apai

üknagyanyám pedig a keresztvíz

alá tartotta a kis csecsemőt a

község református templomá-

ban2.

A hat elemit az õcsényi református is-
kolában végezte el. 1927-tõl családja 10
hold földjén dolgozott. A sükösdi szár-
mazású, katolikusból reformátussá lett
Szerletics Erzsébettel 1934-ben kötött
házasságot. 1937-ben egy fia született,
aki szintén az István nevet kapta.

Katonai pályafutása a bajai laktanyá-
ban kezdõdött. 1936. január 20. és 1937
márciusa között az 54. utász zászlóalj-
nál részesült mûszaki kiképzésben. Az
utász katonák feladatai közé tartozott
mûszaki akadályok építése, lerombolá-
sa, folyón történõ átkelések elõkészíté-
se, pontonhidak szerelése.

1940. május 5-tõl novemberig utász
honvédként Erdélyben teljesített szol-
gálatot. Ugyancsak Erdélyben állomá-
sozott anyai nagyapám, a szintén õcsé-
nyi Bódai József (1914–1985) lõszeres
honvéd, aki a magyar királyi 48. honvéd
gyalogezred III. géppuskás századának
volt a katonája. (Õ tolnai alakulatával
vett részt 1939-ben a felvidéki, 1940-
ben az erdélyi, 1941-ben a délvidéki be-
vonulásban, 1942-43-ban pedig az elsõ
vonalban állt helyt a Don-kanyarban.)
Arról, hogy õk ketten Erdélyben talál-
koztak volna, nincs információm.

Deák István katonakönyvének adata
szerint 1942. július 10-tõl 1943 októbe-
réig a második honvédhadsereg kato-
nájaként a Szovjetunióban szolgált. A
hadsereg „…nélkülözte a megfelelõ fel-
fegyverzést, hazájától távol harcolt,
olyan területen, amely történelmi hatá-
rainktól és lelkivilágunktól is messze
esett.” 3

Milyen volt az orosz haderõ fegyver-
zete? A következõ sorokat Jány Gusztáv
hadseregparancsnok jegyezte fel.
„Akármelyik orosz fegyvert veszem
kézbe, az mind durva formájú, és alig áll
néhány alkatrészbõl, az se finoman csi-
szolt, szellemes szerkezet, hanem egy-
szerû és törhetetlen. Nem kell mûmes-
ter hozzá, nem kell a szétszedést és az
összerakást hónapokig tanítani, mert a
legegyszerûbb ember is azonnal meg-
érti, el sem ronthatja, s amellett pompá-
san mûködik. Nézzük az önmûködõ
puskát, géppisztolyt, nehézpuskát, ak-
navetõt, sztálinorgonát, mind kitûnõ
hatású, remek fegyver.”4

Deák István 1942. június 24-én írta

elsõ tábori levelezõlapját sógorának,
Bertalan Istvánnak. Azért nem a szüle-
inek, mert azok a negyvenes évek elsõ
felében idõsebbik fiúknál, a Gemenci-
erdõben,  Szomfován laktak. Oda nem
járt a posta. (Szomfova eredeti neve
Asszonyfa volt. Az elnéptelenedett köz-
ség templomának romjai 1807-ben
még megvoltak.5)

Az egy fillérbe kerülõ tábori levelezõ-
lapra legfelülre nyomtatták a követke-
zõ szöveget: „A magyar élet ára: a szov-
jet halála!” Alatta a hivatalos feljegyzé-
sek rovatba pecsételték az ellenõrizve
szót, melyet a dátum és aláírás követ. A
bal alsó sarokban a feladó neve (ese-
tünkben Deák István), rendfokozata
(honvéd) és a tábori posta száma (222-
26) olvasható. A jobb oldalon a tábori
postahivatal körbélyegzõjének lenyo-
mata, a tábori posta rajzos emblémája
található, amelyet a cím (Tek. – tekinte-
tes – Bertalan István úrnak, Õcsény
község, Tolna megye) követ. A szövege
így szól:

„Kelt 942. VI. 24-én.
Kedves néném és sógorom, tudatom

magokkal azt, hogy egészséges vagyok,
amit mindannyioknak viszont kívánok.
Kedves néném, már igen sok falumbe-
liekkel találkoztam ebben a messze ide-
genbe. Kedves néném, legyen szíves és
írja meg nekem azt, hogy a kisfiamat el-
vitte-e a Jóska Õcsénybe, mert már sze-
retném tudni. Kedves néném más
egyebet nem írok. Isten velök. Üdvöz-

löm a Molnár sógorékat és jó egészsé-
get kívánok nekik. Sokszor csókolom
az egész családot a távolból. Pista” (Az
említett Jóska sógora, Szerletics József.)

A fentiekbõl és a további harminc le-
velezõlap és egy  levél tartalmából  kide-
rült, hogy a küldeményeket cenzúráz-
ták. A továbbiakban is többnyire  az
egészségérõl, az idõjárásról és az ott-
honlévõk egészségi állapotáról olvashat-
tam. Az ettõl eltérõ közlésekre kitérek.

1942. augusztus 14-én arról tájékoz-
tatta családját, hogy õcsényi ismerõsök-
kel találkozott: Ábró Istvánnal, Jánosics
Györggyel. Lovas Bálint is ott volt, de
nem tudott beszélni vele. Szeptember
13-án László Imre felõl érdeklõdött, va-
lamint tudatta, hogy nem tud otthon
lenni a szüreten. Azt kérte, hogy tegye-
nek el számára szõlõt, gyümölcsöt,
mert ha a Jóisten hazasegíti, enni sze-
retne belõle. 

1942 szeptemberében Paprika Já-
nossal találkozott, aki a kórházból
jött ki. Vas Bélával is gyakran beszél-
getett. 1942 októberében írt levelei-
ben tudatta, hogy találkozott Paprika
Jánossal, érdeklõdött László Imre felõl,
Borsósékat pedig üdvözölte. Süte-
ményt, kockacukrot, borítékokat kért
az itthoniaktól. Szerette volna, ha itt-
hon jó disznókat hízlalnak, hogy ami-
kor hazaér, le lehessen vágni õket. „Ír-
ják meg, hogy a Baksa hova vonult be.”

1942 novemberében örült Göbölyös
Károly õcsényi református lelkész leve-

lének. A küldött csomagokat megkap-
ta, de sajnos az idõ téliesre fordult, a hõ-
mérséklet mínusz 15-20 fok volt. Be-
szélt Sánta Jánossal, Klézli Ferenccel és
Lovas vejével. Guzsvány Istvánnal min-
dennap találkozott. László Imre egész-
ségi állapota felõl érdeklõdött, jó egész-
séget kívánt Borsos Páléknak, Baksa
bátyjának és Molnár sógoráéknak. Fiá-
nak kis csomag cukorkát küldött. Két
10 dekagrammos csomagban pogácsát
kért, amely a hidegre fordult idõben
biztosan nem romlott meg. 1942. de-
cember 7-én írta abban az évben utol-
só levelezõlapját, melyben közölte,
hogy hordja a havat a szél. Levélbõl ér-
tesült, hogy felesége beteg volt és báty-
ját is megoperálták. A következõ levele-
zõlapot 1943 márciusában küldte. 

Nézzük meg, hogyan alakult a máso-
dik magyar hadsereg sorsa az említett
két idõpont között. A második hadse-
reg a Don folyó mentén 208 kilométer
hosszúságban, védõállásokban helyez-
kedett el.6 „Az élelmezés rossz volt, a
frontkatonák legyengültek, fáztak. Tud-
ták, hisz naponta látták, hogy a védõvo-
nal rossz és hiányos; hogy némely
frontszakaszon kilométer hosszan
nincs egy árva ember, drótakadály vagy
akna, és az sétál át, aki akar; a kezdetle-
ges harcárkokban nem volt megfelelõ
tartózkodási hely, aludni sem tudtak,
ruhát sem váltottak.”7 (Folytatjuk.)

Andics János

Források:
1. Lovas Istvánné Varga Sára (1929–) szóbeli közlése.

2. idõs Andics János (1932–) szóbeli közlése.

3. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (Magvetõ Kiadó Budapest, 1972) 20. oldal 

4. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (Magvetõ Kiadó Budapest, 1972) 53. oldal

5. Féja Géza: Sarjadás (Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1963) 111. oldal

6. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (Magvetõ Kiadó Budapest, 1972) 35. oldal  

7. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (Magvetõ Kiadó Budapest, 1972) 43–44. oldal

Nagyapa a tolnai laktanyában 1937-ben az alapkiképzésen (a felsõ sorban balról a harmadik)



A beteg így válaszolt neki: „Uram,
nincs emberem, hogy amint felkava-
rodik a víz, beemeljen a tóba: amíg én
megyek, más lép be elõttem. Jézus
azt mondta neki: Kelj fel, vedd az
ágyadat és járj.”/János5,5-8./
Napjainkban mintha tornyosulnának
azok az események, melyek igénylik az
egyik embernek a másik felé való oda-
fordulását. Vannak dolgok, amelyeket
nagy odafigyeléssel vagy rutinszerûen
meg tudunk oldani, és vannak olyanok,
amelyek csak akkor oldhatók meg, ha
a szeretetbõl fakadó jó szándék motivál. 
Ha valamilyen nem várt esemény vagy
katasztrófa sújt egy-egy vidéket, azon-
nal beindul a segítségnyújtás, ha hír-
telen a nyakunkba szakad 30-40 cen-
ti hó, mínusz 15-20 Celsius-fokkal, az
egymásra figyelés nem parancsszó-
ra, hanem valami belsõ indíttatásra

mûködni kezd. Tõlünk telhetõen
igyekszünk segíteni a bajba jutotta-
kon, áldozathozatalok árán is. Talán
nem is tudjuk sokszor – és ez így van
rendjén –, hogy a bennünk munkáló
empátiás készség isteni adomány. 
A fent idézett bibliai történet Jézus
Krisztus isteni hatalmának érzékelhe-
tõ megnyilvánulása volt. Egyszerû a
kérdés, „akarsz- e meggyógyulni?” –
hangzik Jézus szájából egy olyan be-
teg ember felé, akit 38 éven át gyötört
a kín, a testi-lelki fájdalom. A válasz-
ban benne van a keserves kilátástalan-
ság: Uram, nincs emberem… (A szö-
vegkörnyezet ismeretében értjük meg
magát a történetet, ezért érdemes el-
olvasni.) Itt gyógyításról, gyógyulásról
van szó, de tágíthatjuk a kört az élet
számos területére. 
Nagy lehet a baj, ha „nincs embere” egy

idõs, beteg asszonynak, aki elsöpörné
a havat; a dermesztõ hideget enyhíten-
dõ, behozna egy kosár fát; ha elfogyott
az életmentõ gyógyszer. Ha idõben
odaér vele valaki, aki mindezeket a fe-
lebaráti szeretet jegyében örömmel
megteszi, ha van, akire számíthatunk a
bajban, akit odaállít mellénk az Isten,
hogy a mi terhünk hordozásában is ré-
szes legyen, az Õ gondviselõ szerete-
tének jelét kell meglátnunk. 
Ahogy Jézus embere volt ennek a
szenvedõnek, ugyanúgy számíthatunk
mi is rá. Minket is talpra állít, ha rábízzuk
magunkat. Szeretetébõl és isteni erejé-
bõl bõven telik minden szenvedõnek a
gyógyulásra. „Kelj fel és járj” – szól a biz-
tató parancs. Ennek nyomán megújul
a lélek és a test, és alkalmassá válik a
feladatok újból való vállalására.
Az egyes emberre nézve épp úgy meg-
áll ez a tétel, mint egy nemzetre nézve.
Krisztusban legyen mindnyájunknak
gyógyulása! – ha Jézus meggyógyít,
csak akkor tudunk felebarátainknak is
szeretettel segítséget nyújtani.
Balázsi Zoltán református lelkész

112012. február 12.

MOZAIK

E heti rejtvényünk megfejtését február 19-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A január 29-ei rejtvény helyes megfejtése: Wosinsky Mór: Keleti utam
emlékei. A helyes választ beküldõk közül a Kerényi Nyomda Kft. által felajánlott könyvet nyert Dávidné Schwarcz
Szilvia, Szekszárd, Hermann O. u. 7. 1/5. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Áldás a gyermekekre
Körmenettel és gyertyaszenteléssel in-
dult a szentmise a katolikus templom-
ban február 2-án, Szent Balázs napja
elõtt egy nappal. A katolikus tanítás
szerint 316-ban a Sebaste-i püspök,
Szent Balázs megmentette egy kisfiú
életét, akinek halszálka akadt a torkán.
Szent Balázs eredetileg orvos volt, akit
Sebaste város polgárai 300 körül püs-
pökké választottak. Amikor a római
csapatok megszállták Sebaste-ot, az or-
vos-püspököt azonnal elfogták és bör-
tönbe zárták. A legenda szerint a cellá-
ban az egyik kisfiú már majdnem meg-
fulladt a torkán akadt halszálka miatt,
amikor a püspök odalépett hozzá és
megmentette az életét. Hálából a fiú
édesanyja gyertyát és ételt adott Szent
Balázsnak. Ezt a tettet idézik fel azóta a
hívõk, minden év februárjában, a ba-
lázsáldás alkalmával. Bacsmai László plé-
bános a mostani szentmisét a gyere-
keknek és szüleiknek ajánlotta fel, 
majd gyerekeknek szánt beszédet
mondott. Beszédében a plébános el-
mondta, hogy a csecsemõ Jézust is,
csakúgy, mint a misén jelen lévõ gyere-
keket – elvitték a szülei a templomba
azért, hogy bemutassák õt az Úrnak.

Akarsz-e meggyógyulni?

Evangélium

Nyugdíjasok
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége értesíti tagjait, hogy a
február 14-re meghirdetett kirándulás
a tamási fürdõbe, a rossz idõjárásra va-
ló tekintettel elmarad, és egy késõbbi
idõpontban szervezik meg.

Idõpontváltozás!
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete értesíti a kedves sors-
társakat, hogy az igen szigorú, hideg,
havas idõjárás miatt a farsangi bálunk
idõpontját elhalasszuk. Nem tartjuk
meg február 9-én, ehelyett február 23-án
csütörtökön délután 13 órakor lesz. A
farsangi bálba a kedves sorstársat, csa-
ládtagjait nagy szeretettel és vidáman
várjuk! A programban szerepel zene,
tánc, vetélkedõ, jelmezbemutató, tom-
bola sok-sok nyereménnyel! Megven-
dégeljük a résztvevõket, de szívesen
vesszük, ha kis batyuval érkeznek.
Ugyanezen a napon lehetõség lesz fris-
sítõ- és talpmasszázsra is, de kérjük elõ-
re jelezze, akit ez érdekel. Mindenkit
sok szeretettel várunk!

Köszönet 
a támogatásért

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
(7100 Szekszárd, Béla tér 9.) köszöne-
tet mond támogatóinak, akik adójuk 1
százalékát az alapítvány céljaira ajánlot-
ták fel. A befolyt összeget rászoruló-
ink megsegítésére fordítottuk. Jövõ-
beni felajánlásaikat elõre is köszönjük.



Elképesztően jól játszottak a szek-

szárdi Rosszcsontok a VI. Cellect

Aréna Kupán, ahol az ország ame-

rikaifutball-csapatai között a har-

madik legjobb lett a Bad Bones. 

Szenzációs akciókat, taktikus játékot
és férfias küzdelmeket látott minden-
ki, aki a budapesti Sportaréna lelátói-
ról követte az eseményeket. A szek-
szárdi csapat elsõként az Eger Heroes-
zal csapott össze, egy igazán könnyed-
nek tûnõ, taktikus és könnyen olvas-
ható játékkal. Félreértés ne essék,
konzervatív játékuk ellenére az egri
hõsök sem voltak könnyû falatok, de
a „B” csoport második mérkõzésén, a
Pannon Bulls már sokkal szorosabb
küzdelemre kényszerítette a szekszár-
diakat. A két csapat szinte végig fel-
váltva vezetett, s a második félidõben
igencsak keményen harcoltak a pont-
szerzésért, mígnem szinte az utolsó
percekben szépített a Szekszárd egy
gyönyörû Touch Downnal, majd az
extraponttal átvette a vezetést. Ennek
a véres verejtékkel szerzett pontnak
köszönhetõ, hogy csupán egyetlen
ponttal elõzte meg ellenfelét a Bad
Bones, és nyerte meg veretlenül a „B”
csoportot. Ezzel pedig néhány vára-
kozással teli óra után a szegedi Bats el-
len kellett bizonyítani a pályán. A tel-
jesen más stílusú ellenfél miatt, inten-

zív támadásokkal és olykor agresszív
megnyilvánulásokkal tarkított mérkõ-
zés zajlott, mégis a szekszárdiak kere-
kedtek felül.

A szekszárdiak egyetlen vereségü-
ket, mindössze egyetlen Touch Down-
nal, a negyeddöntõben szenvedték el,
a négyszeres arénabajnok Budapest
Wolves ellen, akik a magyar bajnokság-
ban mindeddig veretlenek. Nem mel-
lesleg a Szekszárd Bad Bones szerezte
ellenük a legtöbb pontot a tornán.

Ezután az egyébként nekünk druk-
koló és rendkívül sportszerûen játszó
Mustangok kikaptak, így a Bad Bones-

szal kerültek szembe a bronzéremért
folyó helyosztón. A szekszárdi „rossz-
csontok” ezúttal is jobbnak bizonyul-
tak, és óriási örömünneplés közepette
köszönték meg a közönségnek a lázas
szurkolást.

A rendszeres erõnléti és taktikai
edzés meghozta eredményét, bár
Gaál Zoltán edzõ nem ebben látja a si-

ker igazi okát: – Fiatal és tapasztalat-
lan a csapatunk, de taktikailag na-
gyon fegyelmezettek voltak a játéko-
saink, ami nagy fejlõdést mutat. Elé-
gedett vagyok a teljesítményükkel,
mert az eddigi legnagyobb megmé-
rettetésünkön vagyunk túl. Azt adták
a pályán, amit edzésen elvárok tõlük.
Ráadásul többségében olyan profi vá-
logatott játékosok ellen léptünk pá-
lyára, akik Extra Ligában, Divízió 1-
ben vagy 2-ben játszanak, sokkal ta-
pasztaltabbak és jobb erõnléti álla-
potban vannak. Külön büszke va-
gyok a csapat összetartására és sport-

szerû játékára, melyet a második
helyezett Arany Alkony Aréna
Alakulat azzal ismert el, hogy sa-
ját díját – egy 30 000 forint érté-
kû sportszervásárlási utalványt–
nekünk ajándékozta – nyilatkoz-
ta Gaál Zoltán edzõ.  

Mint az a Bad Bones legutóbbi
közgyûlésén elhangzott, az egye-
sület az edzésszám emelése mel-
lett komoly létszámbõvítést ter-
vez. Heti négy edzéssel a márciu-
si edzõmeccsekre készülnek,
melyre az ország legjobbjai közül
hívnak partnereket. Hosszú tá-
von egy olyan ütõs csapatot szer-
veznek, mellyel jövõ áprilisban a
Divízió II.-es bajnokságon, vagyis
nagypályán indulnak. 

A Bad Bones AFC Szekszárd várja új
tagok jelentkezését: Gaál Zoltán edzõ
20/340-3992. www.badbones.hu.
VI. Cellect Aréna Kupa végeredménye:
1. Budapest Wolves
2. Arany Alkony Aréna Alakulat
3. SZEKSZÁRD BAD BONES
4. Tata Mustangs.

Göttlinger Noémi
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A Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatá-
si és Területfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. és a Közép-Hegyhá-
ti Fejlesztési Egyesület közös pro-
jektje 2012. február 13-án zárul.

A projekt keretében 2012. feb-
ruár 9-én záró rendezvény került
megtartásra, amelyen sajnos több
meghívott a rendkívüli időjárásra
és útviszonyokra hivatkozva nem
tudott részt venni. A rendezvény ke-
retében tartalmas előadások hang-
zottak el, amelyek a TÁMOP-projek-
tek jelentőségét, továbbá a TÁMOP-
5.1.1-09/9-2009-0001 számú pro-
jekt megvalósítása során elért
eredményeket mutatták be.

A rendezvényt Várkonyi Zoltán,
a Tamási–simontornyai Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke nyitot-
ta meg, amelyet színvonalas elő-
adások követtek a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja, a Tamási Caritas Egyesü-
let, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zó-
na Egyesület, valamint a Kiút
Közhasznú Nonprofit Kft. képvi-
selői által.

A program a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program kereté-
ben 74 385 894 forintos költ-
ségvetésből, az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg.

Projektzáró rendezvény
megtartására került sor 2012. február 9-én a Tamási Városi

Művelődési Központban

TÁMOP-5.1.1-09/9-

2009-0001 Foglalkozta-

tási menedzser képzés

és gyakornoki program 

a Tamási kistérségben

Kõkeményen harcolt a Bad Bones AFC Szekszárd

A csapat a díjkiosztó után

Feketében a szekszárdi „rosszcsontok”
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KEDVES FIATALOK!
A Mentálhigiénés Mûhely új lehetõ-
séget szeretne nyújtani a pályaudva-
ron várakozó diákok számára: febru-
ár 15-tõl minden hétköznap, várható-
an 13.30 és 16.30 között, a MÁV-

Civil Téren (vasúti pályaudvar váróter-
me) szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt biztonságos, barátsá-

gos környezetben, a „diákváróban”.
Örömmel vesszük továbbá önkénte-
sek jelentkezését is. Érdeklõdni lehet
a tenerifa@gmail.com e-mail címen,
illetve a 0620/590-8330-as telefon-
számon. 

DIÁKVÁRÓ

A remek rúgókkal, nagy reflexek-

kel, kellő higgadtsággal, no, és a

játék, az adott ellenfél játékának

„olvasásával” felvértezett kapus,

Triffa Ágnes a maga majd ötven-

szeres válogatottságával, a két-

százhoz közelítő élvonalbeli mér-

kőzésével a háta mögött a hőn

óhajtott magas minőséget jeleníti

meg a kézilabdában. 

Ezt immáron az UKSE Szekszárd kapu-
ját védve szinte valamennyi eddigi
mérkõzésen igazolta. A Debrecen vál-
ságának, fokozatos leépülésének egyik
haszonélvezõje, az UKSE: Borbás Rita
után egy újabb neves játékos érkezett
a Lokitól. Már 18 évesen felfedezték,
játszott a még erõs Vasasban, szerzõd-
tette a szlovén, nemzetközi hírû sztár-
csapat, a korábbi Bajnokok Ligája-gyõz-
tes Krim Ljubjana, ahol megállta a he-
lyét a Békéscsabáról elinduló játékos.
Szerepelt a bõ két évvel ezelõtti, Kíná-
ban lezajlott világbajnokságon is a ma-
gyar válogatottban.
– Nem csalódott, hogy a debreceni
nagyra törõ kézilabdás elképzelé-
sek már alighanem a füstbe ment
terv kategóriába sorolhatóak?

– Ami ott történt, illetve még törté-
nik, erre azért tényleg nem számítot-
tam, amikor tavaly nyáron két évet alá-
írtam a Debrecenhez. Szomorú törté-
net, de ez van, túl kell lépni rajta. 
– Esély sem volt arra, hogy megtart-
sák legalább nyárig? Hiszen ma
már jobbára a juniorokkal felálló
Loki nagy bajban van, még a kiesés
is fenyegetheti.

– Nézze, minden bizodalmam és tü-
relmem elfogyott, mert öt hónapos el-
maradása volt a klubnak velem szem-
ben. Különösebb hajlandóságot sem
mutattak ennek rendezésére. Nem volt
mire várni, egy magamfajta játékosnak
nem volt más választása, minthogy fel-
bontja a szerzõdést, és eljön.
– Ilyenkor már megvannak a ka-
pusok minden klubnál, pénz sincs
már legtöbb helyen a minõségi iga-
zolásra, de gyanítom Triffa Ágnest
azért a Szekszárdnál jobb csapa-
tok is megkeresték.

– Volt ilyen, de már nem érdekes.
Nekem egyébként alapvetõen mind-
egy volt, hogy hol töltöm el ezt a fél
évet, de a Szekszárdra szerzõdésemnél
számított az, hogy korábbi csapattár-
samtól, Borbás Ritától valóban érdemi
információkat kaphattam az itteni vi-

szonyokról, s a klubvezetés is korrekt
ajánlatot tett elém.
– Egy a kiesés ellen küzdõ csapat-
ba csöppent, ahol a bravúrjai a ka-
puban, határozott egyénisége szó-
kimondó stílusa az öltözõben so-
kat segíthet. De ön nem védekezhet
és nem dobhat gólt mások helyet.
Ráadásul valami miatt gödörbe is
került a csapat, ami a Dunaújvá-
ros ellen nagyon kijött idehaza, s
elõtte Debrecenben is hasonló lehe-
tett a helyzet.

– Én is tûnõdtem, hogy hová, milyen
erõsségû csapatba csöppentem, miért
van annyi hiba, amely ezen a szinten lu-
xus. Csak az utóbbi meccsek tükrében
hihetetlennek tûnt a két korábbi gyõ-
zelem és a bravúr-döntetlen a Vác ellen.
De a Békéscsaba elleni idegenbeli
meccs, amit egy góllal vesztettünk el,
meggyõzött: nem a képességekkel, a
taktikával vagy bármi mással van a
gond. Ennek a társaságnak, amelyben
egy-két kivételtõl eltekintve, azért any-
nyira fiatalok nincsenek, hogy ne le-
hetnének konkrét, számon kérhetõ el-
várásaik az itteni vezetõknek. 

„A PÉNZZEL NEM KIFEJEZHETÕ 
DOLGOK IS FONTOSAK”

– Olyan véleményt is lehetett halla-
ni a napokban, hogy egyes játéko-

sokat megbéklyózott a csapatérte-
kezleten történt felelõsségre vonás.

– Ez szerintem, úgy ahogy van –
már elnézést –, de egy nagy marha-
ság! Én is átéltem különbözõ klubok-
nál ilyen szituációkat, de ez Szekszár-
don egészen máshogy, szerintem
példaértékû módon történt. Itt a dur-
vaság, a minõsíthetetlen hangnem, a
vádaskodás egyáltalán nem volt jelen,
helyette – mert ott voltam, állítha-
tom – a kulturált hangnem uralko-
dott. Felettébb higgadtan azt kérdez-
ték a vezetõk: miben tudnának segí-
teni, hogy az adott játékos legköze-
lebb már ne hagyjon ki ennyi ziccert,
és tényleg „dögöljön meg a pályán a
csapatért”, ha éppen játékban van.
Ilyet sem a Debrecennél, sem a Va-
sasnál, sem a Ljubjanánál nem ta-
pasztaltam, hanem sokszor igazság-
talan, a valóságtól elrugaszkodó, elfo-
gult ledorongolást. Én próbálok segí-
teni, akinek gondjai vannak, de az,
hogy valaki képes-e azt nyújtani éles-
ben, amire az edzõmeccsen egyéb-
ként képes, az véleményem szerint
alapvetõen adottság, genetikai kér-
dés. Nem gondolom, hogy a pszicho-
lógia tudománya alapvetõen ezt meg-
változtathatja.
– Most már ismeri a csapatot. Re-
ális a bent maradás, vagy Triffával

és Borbás Ritával is erõn felülinek
tûnik még ez?

– Szerintem reális célkitûzés, illetve
elvárás. De ehhez fel kell tudni pörög-
ni újra mindenkinek, a Gyõr ellen sem
lett volna szabad ennyire megadóan
kézilabdázni. Például abból a cirka 8-10
kipattanó szabad labdából majdnem
mind az övék lett, ami engem felettébb
bosszantott a kapuból nézve. Nagyon
bízom abban, hogy még annál is job-
bak leszünk, mint amit Csabán produ-
káltunk, s akkor a remélt gyõzelmek
sem maradnak el.

(Még cikkünk megjelenése elõtt az
UKSE Szekszárd a székesfehérvári Al-
coa otthonában játszott, s a csapat re-
mek játékkal, igen közel állva a gyõze-
lemhez, 24-24-re végzõdõ döntetlen
harcolt ki, igazolván a Triffa Ágnes ál-
tal fentebb elmondottakat – a szerk.)
– Hogyan tovább? Akárhogy is néz-
zük, Szekszárd csak átmeneti állo-
más egy ilyen kaliberû játékos-
nak…

– Március végére már tisztán szeret-
nék látni a jövõt illetõen. Van újra pers-
pektivikus külföldi ajánlat is láthatá-
ron. Kellemes emlék ilyen szempont-
ból a Ljubjana, ahol a legtöbbet tanul-
tam, és 25 évesen tanulni is szeretnék
még. Sajnos idehaza évek óta csökken
a nívó.
– Lát esélyt arra, hogy újra váloga-
tott legyen, az új norvég kapitány,
Karl Erik Böhm behívja?

– Maradjunk annyiban, jó lenne új-
ra a válogatottba bekerülni és védeni,
de ez másokon is múlik.
– Hova sorolja magát a magyar
kapusok között ?

– Azt hiszem Pálinger Kati az elsõ szá-
mú, ehhez nem férhet kétség. De úgy
érzem, Herr Orsival és Pastrovics Melin-
dával is felveszem a versenyt. De ezt má-
soknak is észre kell venniük újra!
– Az, hogy Szekszárdon maradjon,
csupán elméletileg lehetséges?

– Nem kizárt. Szimpatikus ez a klub,
s lehet, hogy a nagy terveket szövögetõ
polgármester úr vezetésével – aki tény-
leg fanatikus a csapat elõrelépése ügyé-
ben – olyan helyzetet teremt, amin erõ-
sen elgondolkozom… Vannak pénzben
nem kifejezhetõ dolgok, ami azért fon-
tos, ha az ember valahová elszerzõdik.
Szekszárd ebbõl a szempontból több
hazai klubhoz képest abszolút pozitív. S
erre az itteni, a hazai viszonyokat nem
ismerõ játékosoknak is próbálom ráirá-
nyítani a figyelmét. BGy

Disputa a jelenrõl és a jövõrõl Triffa Ágnessel
Bent kell tudni maradnia ennek a csapatnak!
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FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK 10.00 ÓRA 

Kerekítõ - Mondókás móka
0–3 éves korig Cirógatós - lógázós - höcögtetõs -
dögönyözõs - mondókás - éneklõs móka furulya-
szóval. Minden csütörtökön a Babitsban.

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP 10.00–14.00

Cifra Palota – Hetedhét ország – SZEKSZÁRD
bemutatkozik
Helyszín: Budapest, Mûvészetek Palotája
Részletek: www.babitsmuvhaz.hu

FEBRUÁR 22. SZERDA Hollós László természetis-
mereti versmondó verseny 6–14 éves Tolna me-
gyei diákok számára. 
Versenykiírás és nevezési lap a www.babitsmuv-
haz.hu oldalon található.

FEBRUÁR 20. HÉTFÕ 19.00 ÓRA

Szekszárd Big Band hangversenye
Helyszín: Garay János Gimnázium díszterem

FEBRUÁR 21. KEDD 17.00 ÓRA

Tû, cérna, olló: Varrjunk neszesszert!
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza a Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület új
kézmûvessorozata! 
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ
Varródoboz szükséges! (tû, cérna, olló, gyûszû)
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza 
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket, varr-
ni tudó lányokat és asszonyokat
Elõzetes bejelentkezést kérünk, belépõ a helyszí-
nen váltható!

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

2012. február 20-án,
hétfõn 19.00 órakor

a Garay János Gimnázium
dísztermében

Szekszárd Big
Band 

hangversenye

Közremûködik:
Csepregi Péter – ének

Csizmadia Dávid – trombita
Gebhardt Csaba – ének
Gráf Ádám – trombita
Pecze Zsófia – ének
Mûvészeti vezetõ:

Pecze István
Jegyek 1200 Ft-os áron a Babits
Mihály mûvelõdési ház pénztáránál,
a zeneiskolában és a helyszínen
kaphatók.

Magyarság és élet
„Amelyik nép képes visszatalálni a sorsának kulcsát hordozó Föld-

höz, harmóniát teremt embertársaival és a mellénk rendelt növény- 
és állatvilággal, az belsõ békére lel és a teremtõjéhez talál vissza.”

Fõnixológia, vagyis a hamuból való feltámadás mûvészete
címmel Somlósi Lajos tart elõdás-sorozatot Szekszárdon.

FEBRUÁR 11. A magyarság köteles és fönséges teendõi a
XXI. századelõn
MÁRCIUS 10. A valós magyar konyha több ezer éves böl-
csessége
ÁPRILIS 14. A nõi és a férfi elv (yin és yang) felismerése és
megvalósítása a mindennapokban
MÁJUS 12. A magyar gyerek nevelése a fogantatás elõtt és
a fogantatás pillanatától hároméves korig

Részvételi díj 2500 Ft/fõ alkalmanként, melybõl a szervezõk 

tiszteletdíjat, az útiköltséget és teremdíjat fizetik.

Helyszín: Spirit Egészségcentrum, Ybl M. u. 3.

Kezdés délelõtt 10 órakor, befejezés 17-18 óra körül.

Balatonszárszótól 
3 km-re, Szóládon 2 db

családi ház, nagy telkekkel,

12 M Ft-ért, ill. 15 M Ft-ért

eladók, vagy szekszárdi,

Szekszárd környéki kertes

házra cserélhetõ.

Tel.: 06-30/267-10-82

Meghívó

A Szekszárd-alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület meghívja
önt és családját a február 17-ei nóta-
estjére a belvárosi plébánia közösségi
házába, ahol Márkvárt János nótáit
hallgatjuk.

Programunk: 
18.00 Esti mise a belvárosi temp-

lomban
18.30–18.40 Vendégek fogadása
18.40 Nótázás 
Nótafa: Márkvárt János, valamint

Végh Imre, Vesztergombi József, Pálin-
kás László.

Ezt követõen kötetlen beszélgetés
saját bor, pogácsa, süti kóstolása köz-
ben.

Ezúton köszönjük az egyesület
MKB 10300002-46412355-00003285
számú számlájára beérkezett szja 1 szá-
zalékos támogatásokat, amit részben
hagyományõrzõ rendezvényeink fi-
nanszírozására, illetve a Szent János és
Pál kápolna felújítására fordítunk.

Továbbra is várjuk felajánlásaikat,
adószámunk: 18865488-1-17.

Az „Év Rendõre”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a 20/2005. (X. 3.) Kgy. sz. rendele-
tével „Év Rendõre” kitüntetõ címet ala-
pított. 

A rendelet szerint:
A kitüntetõ cím az adományozást

megelõzõ évre vonatkozik.
Az „Év Rendõre” cím annak a sze-

mélynek adományozható, aki 
a) a rendõrség állományának tagja –

hivatásosként vagy közalkalmazott-
ként –, ezen belül a Szekszárd Városi
Rendõrkapitányságon teljesít szolgá-
latot és 

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

A kitüntetésben az adott évben a
bûnügyi és a közbiztonsági szakterüle-
ten dolgozó egy-egy személy részesít-
hetõ.

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

a) Szekszárd Város Rendõrkapitá-
nya

b) A közgyûlés bizottságai, illetõleg
a képviselõk

c) Bármely társadalmi szervezet, ala-
pítvány, magánszemély.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevõ nevét
b) a cím adományozására javasolt

személy nevét, életútját, munkásságát,
a cím adományozását megalapozó té-
nyeket.

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó javaslatokat írásban a jegy-
zõhöz kell benyújtani (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). A javaslatok beérke-
zésének határideje 2012. március 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

mi szervezet, alapítvány. 

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

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

A javaslatok beérkezésének határ-
ideje 2012. március 1. 

A javaslatok értékelését a közgyûlés
által e célból felkért elõkészítõ csoport
végzi.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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SZEKSZÁRDON, a Mátyás király utcá-
ban felújított, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 15 millió forint. Tele-
fon: 06-30/650-3021.

Mozgássérültek sportja
Integrált asztalitenisz-versenyeket is szervez a Fáklya SE

Nem sikerült tavaly megrendezni

a mozgássérült sportolókat tömö-

rítő Szekszárdi Fáklya SE-nek a

hagyományos szekszárdi, nemzet-

közi asztalitenisz-versenyét, de a

szokásos gazdag versenynaptári

programot azért teljesítették. 

Vagy még annál is többet! – mondta
el lapunk érdeklõdésére Márton Ist-
ván klubelnök. Merthogy a szekszár-
di klub három olyan versenyt is szer-
vezett, amely eléggé ritka. Ha van is
belõle néhány mutatóban idehaza, de
nem jellemzõ. Mármint, amikor a kü-
lönbözõ sérültségi fokozatúak együtt
versenyeznek, s az asztalhoz állnak
az épek is.

Egy ilyen remek hangulatú integrált
versenybe mi is belecsöppentünk ta-
valy, egyik májusi számunkban tudósí-
tottunk is róla. A szolidaritás érzésé-
nek elmélyítésére kiválóan alkalmas
verseny olyan jóra sikerült a szekszár-
di sportcsarnokban, hogy még kettõ
követte. Jöttek Pincehelyrõl, Enying-
rõl, Nagykõrösrõl, Budapestrõl is, s
köztük egy a paraolimpiát nemcsak
megjárt, hanem meg is nyert bohókás
hazai híresség is. – Ezt szeretnék idén
is folytatni, s ha lehet, újból három ver-
senyt is rendezni – számolt be az idei
tervekrõl az elnök. 

HARMINC VERSENYEN INDULTAK

Természetesen idén is meghívót külde-
nek Lugosra, Szatmárnémetibe és
Szovátára – ahol tavaly voltak ver-
senyezni és edzõtáborozni, sõt, a vár-
dombiakkal fuzionálva beneveztek a
szovátai városi asztalitenisz-bajnokság-
ba is –, valamint a német testvérváros-
ba, Bietigheimbe, az ottani egyesület-
nek, akikkel szintén remek kapcsolatot
ápolnak. 

Hogy újra tetõ alá hozzák azt a nem-
zetközi versenyt, amely 1997-es mûkö-
désük óta már többször megvalósult.
Ha jönne az igenlõ válasz Németor-
szágból is, ahol mindmáig emlékeze-
tes, nagyszerû fogadtatásban volt ré-
szük, elképzelhetõ, hogy néhány he-
tet csúszna a verseny az eddigi augusz-
tusi idõponthoz képest, s a szekszárdi
szüreti napok idején rendeznék meg.

Minden rosszban van valami jó. El-
maradt ugyan a nem kis költségvetésû
nemzetközi versenyük, amire így nem
kellett költeni, a támogatások csúszása
miatt igyekeztek takarékoskodni, s így
tartalékolni tudtak a most induló évre.
Persze ennek a pénznek nagyon is
meg van a helye. „Ütõkre, borításokra
egyéb felszerelésekre egyesületi szin-
ten már jó régen nem költöttünk, ép-
pen itt az ideje” – jegyezte meg Márton
István.

SEBESTYÉN ÉS A TÖBBIEK...

A Fáklya SE sportolói így is 30 (!) ver-
senyen vettek részt. A klub elsõ számú
asztaliteniszezõje, a kerekes székes ka-
tegóriában tudása alapján magát leg-
jobb hazai háromba soroló Sebestyén
András számolt be ezekrõl, aki a két
legrangosabb versenyt – az országos
bajnokságot és TOP 12-t az elmúlt két
évben nem éppen önszántából – ki-
hagyta...

– Ebbe most ne menjünk bele –
mondta –, ami viszont a többi ver-
senyt illeti: megnyertem a speciális
sportolók szekszárdi versenyét, ame-
lyen nem elsõsorban mozgássérültek,
hanem értelmi fogyatékkal élõk in-
dultak. Rész vettem egy stuttgarti
nagy, nemzetközi csapatversenyen,
ahol a dégi Farkas Lászlóval képvisel-
tük a magyar színeket, játszottunk
egyeseket, párosokat, s az összetett-
ben a 16 csapat közül a 9. helyet sze-
reztük meg. Több versenyzõnk is je-
leskedett az elmúlt évben. Wittinger
Jánosné amellett, hogy a speciális
sportolók szekszárdi versenyét meg-
nyerte, gyõzni tudott olyan, általunk
szervezett integrált viadalon, ahol tel-
jesen épekkel is mérkõzött. Egyéni és
páros elsõséggel jött haza Szatmárné-
metibõl Fábián Márton, aki a már em-
lített „speciális” viadalon a 3. lett. 

Szatmárnémetiben két fáklyás hölgy
nemcsak remekül pingpongozott, ha-
nem az atlétikában is vitézkedett.
Papp Katalin második lett asztalite-
nisz egyéniben és párosban, harma-
dik a súlylökõ versenyen, Kovács Éva
pedig egy asztalitenisz egyéni 3., 
majd páros ezüst után a gerelyhajítás-
ban a második helyet szerezte.

Sebestyén András elmondta: ha
rendezõdik az indulási kategória té-
makörében zajló vitája az illetékes
hazai szövetséggel, s az országos baj-
nokságon és a  Top 12-n is az ötös ka-
tegóriában, a kerekes székesek kö-
zött indulhat, akkor 2009 után újra
nevez a két legrangosabb hazai ver-
senyre is!

B. Gy.
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