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Gyógyítást segítő eszközöket kapott a gyerekosztály „Az ’56-osok reménytelenül szabadnak születtek”

Közel másfél millió forint ér-
tékű orvosi, valamint az ápo-
lást segítő eszközöket kapott 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház gyermekgyógyászati 
osztálya. Az eszközöket – 
köztük légzésfigyelőt, ideg-
stimulálót, sebészeti esz-
közöket, vérnyomásmérőt, 
hordozható váladékszívót és 
inhalátort – hétfőn délelőtt 

adta át Nagy István, az Or-
szágos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület képvi-
selője dr. Tóth Gergely Péter 
osztályvezető főorvosnak.

Az átadón dr. Tóth Gergely Pé-
ter elmondta: nagy segítséget 
jelentenek az egyesület által 
adományozott eszközök, hiszen 
például az egyik inhalátorukat 

immár két éve, hogy elküldték 
javításra... Az Országos Egye-
sület A Mosolyért Közhasznú 
Egyesület 2008-ban jött létre 
azzal a céllal, hogy kórházakat, 
gyermekintézményeket, majd 
később mentőszervezeteket 
támogasson olyan műszerek 
adományozásával, melyek a 
gyógyításhoz, életmentéshez 
nélkülözhetetlenek, de az in-

tézmények saját erőből nem, 
vagy csak nagy nehézségekkel 
tudják beszerezni szűkös anyagi 
helyzetük miatt. A közhasznú 
egyesület első alkalommal tá-
mogatta a megyei kórházat, ko-
rábban a megyei önkormányzat 
szekszárdi és bonyhádi integrált 
szociális intézményének nyújtott 
segítséget.

Az egyesület a megyében mű-
ködő gazdasági társaságoktól 
összegyűjtött adományból vá-
sárolta meg az eszközöket, ame-
lyek az átadás-átvételt követően 
a megyei kórház tulajdonába 
kerülnek.  - fl -

Hagyományosan a Városháza 
előcsarnokában emlékeztek 
meg Szekszárdon október 
23-án az 1956-os forradalom-
ra és a szabadságharc ese-
ményeire. A nemzeti ünnep 
programsorozata az ’56. 
október 30-án megalakult 
száztagú Szekszárd Nemzeti 
Bizottság emléktáblájának 
koszorúzásával indult útjára. 

Az eseményen a közgyűlés ré-
széről többek között Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere és dr. 
Haag Éva alpolgármester, Hor-
váth István országgyűlési képvi-

selő, valamint dr. Pálos Miklós, 
a megyei közgyűlés alelnöke, 
egykori 1956-os szekszárdi 
nemzeti bizottsági tag rótta le 
kegyeletét a megyszékhely hős 
forradalmárai előtt. A megem-
lékezés a Szent István téri ’56-os 
hősi emlékműnél folytatódott, 
ahol Ács Rezső idézte fel ünnepi 
beszédében az 58 évvel ezelőtti 
eseményeket.

A polgármester hangsúlyozta: 
az ünnep a magyar nép bátorsá-
gának állít szent emléket, azok 
bátorságának, akik tisztességes 
világról álmodtak a diktatúrá-
ban. „Akik hitték és hirdették, 
hogy a nemzet, az ország csil-
laga csak akkor emelkedik fel 
újra, ha leveti hátáról azokat, 
akik a magyar népre erőltették 
politikai ideológiai elképzelé-
seiket és minden aggály nélkül 
feláldozták polgárok tízezreit, 
amint a nemzet jólétét is”.

Úgy fogalmazott: 58 éve a 
magyarok milliói saját kezük-
be akarták venni sorsuk irá-

nyítását, szabadságot, demok-
ráciát kívántak és életük árán 
sem tűrték tovább az önkényt 
és a ránk erőltetett kegyetlen 
rendszert, melynek tíz- és tíz-
milliók váltak áldozatává a 20. 
században. 

1956 októbere szüleink és 
nagyszüleink nemzedékének 
forradalma volt: nekik köszön-
hetjük a napot, mely 1990-ben 
visszanyert szabadságunkhoz 
elvezetett – mondta a polgár-
mester. Ács Rezső felhívta a 
figyelmet arra, hogy a forradal-
mat javarészben munkások, az 
akkori bérből és fizetésből élők 

vívták meg. „Bár ők valóban 
kisemmizettek és jövőtlenek 
voltak, mégsem törődtek bele 
a kilátástalanságba: üres volt a 
zsebük, de hatalmas a szívük, s 
nem fogadták el, hogy a jövő ne-
kik semmit se tartogat. Ezek az 
emberek hitből, szabadságvágy-
ból és hazaszeretetből a legna-
gyobb dolgot hozták létre, amit 
ember létrehozhat: fellázadtak 
és ezzel visszaadták a nemzet 
méltóságát” – fűzte hozzá Szek-
szárd első embere, hozzátéve, 
hogy a valódi munkásbaloldal 
világa ma már mérföldekre van 

a szegényekre hivatkozó luxus-
baloldal világától. A forradalom 
bukása után a meghurcoltakkal 
és üldözöttekkel magyarok ezrei 
kerültek börtönbe vagy bitófa 
alá, „ők se hősnek születtek, csak 
reménytelenül szabadnak, akik-
re a hősi napok múltával lesből 
csapott le a szabadságtól rettegő 
hatalom” – emlékeztetett a kádá-
ri megtorlások napjaira.

„Bízom benne, hogy szűkebb 
környezetünkben is egyszer 
mindenki meghallja e szavakat: 
rádöbben, hogy Szekszárd attól 
erős és attól áll stabil lábakon, 
hogy a jövő építéséért nap mint 
nap közösen dolgoznak az itt 
élők: egységben, szeretetben” – 
jelentette ki Ács Rezső, aki úgy 
látja: mindig lesznek olyanok, 
akik önös céljaik érdekében 
megpróbálják beárnyékolni 
sok ember munkáját, minden-
napos áldozatvállalását, szava-
ikat azonban mindaddig elfújja 
a szél, amíg a szekszárdi embe-
rek ’56 hőseihez méltóan ösz-
szefogva, közös jövőt építenek.

A megemlékezésen a Ga-
ray János Gimnázium diákjai 
adtak ünnepi műsort verssel, 
gitárjátékkal, kórusművel Báló 
Marianna és Naszladi Judit ta-
nárok rendezésében, majd Sef-
csik Zoltán evangélikus lelkész 
kért áldást az ötvenhatosokra. 
Ő beszédében egy gyülekezeti 
vezető elődjének ’56-os szere-
pe miatt politikai fogolyként 
hányattatott sorsát idézte fel a 
jelenlévők előtt. 

A város részéről Ács Rezső és 
dr. Haag Éva, dr. Horváth Kál-
mán, a megyei kormányhivatal 
vezetője, valamint a megyei 
közgyűlés, a közintézmények, 
a politikai pártok, civil szerve-
zetek, továbbá a rendvédelmi 
szervek, a Magyar Nemzetőr-
ség Tolna Megyei Szervezete 
és a Honvéd Hagyományőrzők 
Egyesületének Szekszárdi Tago-
zata képviselői rótták le kegye-
letüket, helyeztek el koszorút az 
’56-os szobor előtt. 

 HunEsz

A Pécsi Ítélőtábla megsem-
misítette kedden Szekszárd 
négy szavazókörében az 
október 12-i önkormányzati 
választás eredményét, és a 
szavazás megismétléséről 
döntött; az ismételt szavazást 
november 9-ére tűzte ki.

Az ítélőtábla végzésével rész-
ben helyt adott Hadházy Ákos 
LMP-s polgármesterjelölt felül-
vizsgálati kérelmének, egyúttal 
részben megváltoztatta a Tolna 
Megyei Területi Választási Bi-
zottság Hadházy kifogását el-
utasító határozatát.

Az ítélőtábla honlapján köz-
zétett végzés szerint a 7-es vá-
lasztókerület 28., valamint a 
8-as választókerület 27., 29., 30. 
szavazókörében kell megismételt 
polgármester- és képviselő-vá-
lasztást tartani. A bíróság meg-
alapozottnak találta az LMP-s je-
lölt kérelmében azt, hogy a négy 

szavazókörben szervezetten szál-
lítottak választópolgárokat a sza-
vazásra, illetve a leadott szavaza-
tokért pénzt fizettek. A bíróság 
bizonyítékként fogadta el a 7-es 
választókerület 28. szavazóköré-
ben működő szavazatszámláló 
bizottság egyik tagjának tanú-
vallomását, amely szerint egy 
férfi legalább 20 alkalommal 
duplakabinos, platós terepjáróval 
vitt embereket szavazni, S. J. - a 
tanúvallomásban Sárközi János-
ként szereplő, a cigány nemzeti-
ségi önkormányzati választáson 
mandátumot szerző Lungo Dro-
mo-jelölt - pedig kétezer forintot 
fizetett a szavazatokért.

A bíróság indoklásában arra is 
kitért, hogy téves a területi válasz-
tási bizottságnak az a jogértelme-
zése, hogy a választópolgároknak 
a kilencnél kevesebb ülőhellyel 
rendelkező gépjárművel történő 
szavazásra szállítása nem jogsér-
tő. A jogsértés a szavazók szerve-

zett szállításában áll, függetlenül 
a használt szállítóeszköztől - szö-
gezte le az ítélőtábla, amely szerint 
e két cselekménnyel sérült a jóhi-
szemű és rendeltetésszerű jogy-
gyakorlás, illetve a választásban 
való önkéntes részvétel alapelve. 
A személyesen is meghallgatott 
két férfi nem vitatta a választópol-
gárok szállításának tényét - olvas-
ható a végzés indoklásában. Az 
ítélőtábla ugyanakkor elutasította 
a kérelem azon részét, amelyben 
Hadházy Ákos több szavazókör-
ben láncszavazás gyanúja miatt 
kérte a szavazás megismétlését. 
Október 12-én a szekszárdi 7-es 
számú választókerületben Máté 
István (Fidesz-KDNP) 436 szava-
zattal lett első, a második legtöbb, 
401 voksot Ilosfai Gábor (MSZP-
PM-Együtt-DK) kapta. A 8. vá-
lasztókerületben a Fidesz-KD-
NP-s Máté Péter Sándorra 529-en, 
a baloldali Zaják Rita Andreára 
442-en szavaztak. SZV/MTI

Megalakult a Magyarországi 
Németek Országos Önkor-
mányzata (MNOÖ), a szerve-
zet közgyűlése közelmúlt-
ban tartotta alakuló ülését.

A 39 tagú közgyűlés minden 
tagja az Észak Magyarorszá-
gi Német Önkormányzatok 
Szövetsége által jegyzett közös 
listájáról szerzett mandátumot 
- közölte Heinek Ottó, a szer-
vezet újra megválasztott elnöke.

Elmondta, az MNOÖ készít 
egy ötéves stratégiát, és a súly-
pont az oktatásügyön marad. 
Továbbá foglalkozni szeretné-
nek a közszolgálati nemzetisé-
gi média helyzetével, mert az 
- mint fogalmazott - nagyon 
rossz állapotban van. Heinek 
Ottó közölte: a Szekszárdi 
Német Színházat rendbe kell 
tenni, a költségvetését és a 
színház épületét is.

 SZV/MTI
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...és megint nem jön senki – pedig lenne miért
Egy elbujdokolt, ódon szemüveg a komódfiókban. Egy ottfelejtett teásbögre… A 
naptárban ritkuló sorok, semmivé vált feljegyzések, nehézkes, tömör írásnyom az 
utolsó oldalakon… Tűzhelyen letakart, régmúlt pogácsák illata. Porcelán cukorszó-
ró a falon. Egy félig kilátszó könyvjelző a lapok között, egy félbehagyott Karády-dal 
az öreg lejátszóban… Egy sötét, vaskos bútor a tavaszi, redőny-rejtette szobában. 
Egy vitrin, egy százéves, finoman megmunkált nagymamás porcelánszobor…

Egy búcsúcsók, egy rohanás vissza még 
egyszer a spájzba… Még egy ajándék, ruha, 
zsebpénz… Egy könnycsepp a búcsúnál, 
még egy „vigyázzatok magatokra…”. Egy 
végtelenné olvadt intés a kocsiból a folto-

zott utca végén… Bandukolás a soha vé-
get nem érő járdákon… Egy vigyázz, nézz 
körül… Egy féltés, egy értés, egy megértés 
emléke. Egy kérés, egy kérdés: egy biztató, 
huncut mosolyú, tapasztalattal teli válasz. 

Egy boldog napfényes nyári délután a Du-
na-parton az Öregek lépteivel. Mesék rég-
múlt idők zsémbes, de csupaszív nénikéiről, 
érdes tenyerű, bélyeggyűjtő múlt századi 
nagybátyákról, bérmakeresztszülőkről.

Egy látogatás az unokákkal a százéves 
rokonok magas plafonú, rejtélyes, mégis 
bensőséges szobáiban… Üzletelés a piacon, 
vén haverok avítt anekdotázása. Egy para-
dicsom, egy paprika, halak az ütött-kopott 
hálós szatyorban. Egy dinnye. Amolyan va-
lódi ízű, felszeletelve a családnak.

Egy rossz hír. Lassuló léptek. Bezárkó-
zás. Egy ráncos kéz a kórházi ágy vasán. 
Egy utolsó jó tanács az itt maradóknak… 
Egy futó mosoly… Egy üres fekhely, egy 
papucs… Egy csokor virág az őszi szélben. 
Egy kitépett gaz. És csend. És miértek. 

És jönnek a mementóhoz az addig rit-
kán, vagy soha-látogatók. És megint nem 
jön senki. Pedig lenne miért. És főleg kihez. 
Ázik a fejfa a levélkavarta ködben. Ázik, s 
közben bokor nő a síron, fájdalmat takaró 
bokrok a szívekben. 

Emlékezzünk hát. Megérdemlik. Kell ez 
nekünk, nekik. Még ha olykor végtelenül 
fájó is. 
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„Maradjon meg az erkölcsi tőke”

Figyelemre méltó gondola-
tokat osztott meg a megem-
lékezőkkel dr. Pálos Miklós, a 
megyei közgyűlés alelnöke 
október 23-án a városháza 
előcsarnokában arról, miként 
élte meg gimnazistaként az 
’56-os eseményeket. 

Pálos a forradalmat követő 
megtorlásról azt mondta: „az 
elaljasodott világ pribékjei” a 
fiatal gyerekeket mindenáron 
olyan vallomásra akarták rá-
bírni, hogy azzal bemártsák 
társaikat. A megyei közgyűlés 
alelnöke azokban az időkben 
úgy tapasztalta, hogy ezekben 
a fiatal hősökben, akik csak az 
elnyomást, a családok megnyo-
morítását érezték, elemi erővel 

törtek fel az indulatok és a vál-
tozás igénye.

Tegyünk meg mindent azért, 
hogy ez a csodálatos forrada-
lom és hatalmas lelki megújulás 
jobban részévé váljon minden-
napjainknak, történelmünknek, 
hiszen nem szabad, hogy a hő-
sök által felhalmozott hatalmas 
erkölcsi tőke elkallódjon! – 
hangsúlyozta Pálos Miklós.

Az alelnök hozzátette: a ma-
gyarság ma is a megmaradásáért 
vívja harcát, s aki mostanában 
olvasott újságot, azt tapasztalja: 
„valami külső, láthatatlan féreg 
foga rágja a nemzet összetar-
tozásának egyre terebélyesedő 
gyökereit…”

„Soha ne feledjük az ősöket, 
a történelmi felelősséget, amely 

arra kötelez bennünket, hogy 
a megszűkített Kárpát-meden-
cében megőrizzük magyarsá-
gunkat!” – világított rá a hagyo-
mányőrzés fontosságára Pálos, 
majd, felgöngyölítve a korabeli 
eseményeket, amelyeket már 
felnőtt fejjel ért meg, a városházi 

történtekre emlékeztetett, ahol az 
októberi napokban százfős nem-
zeti bizottság alakult, s ő maga az 
ifjúsági mozgalmak élére állt. 

„A tanárunk által vezetett, 
diákokból álló csapattal élelmi-
szert szállítottunk Budapestre. 
Hazafelé orosz kivégzőosztag 
elé állítottak bennünket, de 
megúsztuk, túléltük. Miután 
hazaértem, apámék jajgattak, 
hogy mennyire felelőtlen ka-
landba vágtam bele. Akkor még 
én sem tudtam: történelmet 

írunk… Egyszerűen lázadtunk 
az elnyomó rendszer ellen” – 
avatta be a jelenlévőket Pálos 
Miklós az októberi esemé-
nyekbe. Utalt Székelyhídi Géza 
nemzetőrparancsnok példaér-
tékű szervezőtevékenységére 
is, aki által dr. Pálos Miklós is 
nemzetőri feladatot kapott: s 
járőröznie kellett éjjel a város-
ban, őrizve a nyugalmat annak 
érdekében, hogy provokátorok, 
valamint felelőtlen kalandorok 
ne zavarhassák a lakosságot. 

„Nyakamba dobtak egy orosz 
géppisztolyt, úgy, hogy előtte 
még életemben nem volt a ke-
zemben fegyver!” – emlékezett 
azokra a percekre az alelnök, 
aki már azóta is több interjúban 
bevallotta: életében sohasem 
félt úgy, se előtte, sem pedig 
utána. Úgy érzi, akkoriban egy 
nemzetként, egy emberként, 
egy akarattal álltak valamennyi-
en a vártán, s, próbáltak tenni a 
változásokért.

A városházi emléktábla név-
sora mellett véleménye szerint 
azokról a névtelenekről is meg 
kell emlékezni, akik vállalták a 
történelmi felelősséget: a meg-
hurcoltatást, megaláztatást, de 
azoknak is tisztelet jár, akiket 

a hatalom erőszakkal, zsarolás-
sal, fenyegetéssel bírt rá végül, 
próbálják támogatni valamilyen 
formában a visszarendeződést. 

Dr. Pálos Miklós végezetül a 
pedagógusok, illetve a magyar 
oktatáspolitika felelősségére 
sem felejtett el kitérni. Mint ki-
fejtette, mérhetetlen felelősség-
gel bírnak az irányban, hogy a 
történelemnek megfelelő feje-
zetébe írják be 1956-ot.
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Mai útját már megtette a nap. Dolgavégzett, 
hajlott hátú nénikék és fiatalabb fehérnép a 
kapu felé lépked, de félfordulattal elégedetten 
visszanéznek még, majd becsapódik utánuk 
a nehéz vaskapu. Deres hajú, lógó bajszú 
öregember botorkál még a parcella dombjai 
között. Beleolvas egy-egy sírfeliratba, sokszor 
megemeli napszítta kalapját, mialól kiröppen 
egy-egy köszöntésféle, de inkább az elporladt-
nak kijáró tisztelet. Néha csak szemeire bízza 
a kötelesség teljesítését. Óvatosan lépked, ne-
hogy megbotoljon valamely halmon. 

Nyugatra fordul, s gyorsabb léptekre vált: 
csak a szeme mondja, jövök, Mama.

Megérkezik a kissé horpadozott, de virá-
gos sírdombhoz. Kalapját szorosan a kezében 
tartva méregeti a domb szélét-hosszát, hogy 
maradt-e hely számára is?

Némán egy szál rozmaringot tesz a Mama 
fejfájára. Körülnéz még mindig szótalan, s 
már begyakorlott módon leül egy fűcsomóra, 
hátát a fenyőfa törzsének támasztva.

Hunyorgó szemmel még egyszer az éppen 
lenyugvó napba néz, nagy sóhaja borzol egyet 
bajuszán, szemhéja egészen lecsukódik, s elha-
ló hangon, megfáradtan mormolja: – Jó lesz 
lent, a szép is, a rossz is egyszer véget ér.

 Németh Gábor FO
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Előbb tudott filmet befűzni, mint elemet cserélni
Interjúalanyunk oly sokol-
dalú személyiség, hogy az 
ritkaságszámba megy nem 
csupán egy megyeszékhely 
közegét tekintve, de orszá-
gos viszonylatban is. Barka 
Bálint – vagy ahogy ismerősei 
nevezik: Tarzi – a kiállítás- és 
rendezvényszervezéstől az 
alapítványi sertepertélésen 
át hobbiján, a fotózáson ke-
resztül a katonai szimulációs 
terepgyakorlatig bezárólag 
tengernyi „mániákusságba” 
belekóstolt már.

– Két testvérem van, ezért min-
dig is közösségi embernek tar-
tottam magam. Így kerültem 
kapcsolatba a Végtaghiányos 
Gyermekekért Alapítvánnyal 
is, mellyel Észak-Angliában 
már 16 évesen táborozhattam, 
mentorként egyengethettem a 
kisebbek programjait – meséli 
Barka Tarzi, aki saját bevallása 

szerint nehezen nyílik meg, ám 
„a barátokért mindent”-alapon 
tesz-vesz a hétköznapokban. 

– Amatőr technikával készíti a 
fotóit, mégis profi fényképész 
hírében áll. Mennyire könnyen 
tudta megvalósítani az ötleteit 
a „kattintott” kőkorszaki szerke-
zetekkel? 

– Csupán két éve foglalko-
zom ezzel a dologgal, nagy-
néném ösztönzésére. Eredeti-
leg gazdaságinformatikusnak 
készültem. Amikor először 
normális tükörreflexes fényké-
pezőgépet fogtam a kezembe, 
életem legrosszabb fotóit készí-
tettem el vele – meséli nevetve. 
– Aztán, miután a szerkezeten 
sikeresen elállítottam mindent, 
eldöntöttem: ezt a műfajt meg 
szeretném tanulni! Autodidak-
ta módon sajátítottam el az ala-
pokat, a profi művészeket soha 
nem kerestem fel – de még sor 

kerülhet erre is. Volt egy családi 
automata gépünk, amin gyakor-
latilag előbb tudtam filmet be-
fűzni, mint elemet cserélni. Úgy 
éreztem, mindenhová vinnem 
kell, megragadni a pillanatokat, 
de oly módon, hogy a fotók ne 
csak nekem, hanem másoknak 
is élményt nyújtsanak. Most 
egy D7000-es géppel fotózom, 
eszközhiány miatt általában 
egy fix portréobival. A profi ka-
tegóriától azért messze vagyok, 
viszont a legnagyobb elismerés 
az örömöt látni mások arcán, 
ha tetszenek a képeim. Amatőr-
nek lenni a legjobb, addig nem 
szorulok keretek közé. Jó lenne 
azért bérelni műtermet, de ez 
financiális okokból nem lehet-
séges. Nagy álmom egy önálló 
kiállítás is, amin jövőre kezdek 
el dolgozni. Egy szponzorféle is 
jól jönne persze…

– Esküvők, modellek, tájképek, 
sportegyesületi fotózás. Van köz-
tük legkedvesebb?

– Nagy szerelmem az Észa-
ki-középhegység, legutóbb 
is ott jártam: a szépségéből 
szeretnék valamit átadni az 
embereknek. Kezdőként tájké-
peket, statikus témákat válasz-
tottam, ehhez képest az elmúlt 
két évben akkora fordulatot 
vett a dolog, hogy már jobban 
kedvelem az emberábrázolást. 
Szeretem az embereket, ez je-
lenlegi segítői munkámból, a 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálatnál tapasztalt szituá-
ciókból is adódik. A fotótémák 
összefüggenek, egyik adódik 
a másikból: Az esküvők révén 
nagyon sok gyönyörű helyre el-
jutottam. Idén nyáron például a 
Mecsekben jártam. A szociális 
érzékenység, a Végtaghiányos 
Gyermekekért Alapítvány és 
a mobilitásos zavarokkal küz-
dő emberekkel való találkozás 
arra ösztönöz, hogy szociofo-
tókat is készítsek a jövőben: ez 
is egy várható projektem lenne. 
A Szekszárdi Bad Bones AFC-
vel jutottam ki Ausztriába, ahol 
nem csak meccseket fotózhat-
tam, hanem egy ott élő magyar 

srác focis témában nyílt étter-
mének promóciós képeit is el-
készíthettem.

– Fotós díjözönről beszélhetünk önt 
illetően. Melyekre a legbüszkébb? 

–A GDF Suez táj- és városfo-
tó-pályázatán, ahol több tízezer 
kép versengett, benne voltam 
az első tízben. Ez megerősített 
abban, hogy érdemes csinál-
nom ezt a dolgot. A tavalyi re-
pülőnapon profi kategóriában 
országos első helyezett lettem, 
ahol nagy megtiszteltetés volt, 
hogy a díjat a Haditechnikai 
Kerekasztal adta át. A spotter.
hu által szervezett versenynél 
minimális technikával dolgoz-
tam, szintén egy kis ötvenes 
obival, éppen ezért is meglepett, 
hogy több száz munka közül a 
legjobbnak választották a fotót. 
Akkor döbbentem rá igazán: 
nem a fényképezőgép határozza 
meg egy-egy fotó minőségét. A 
szekszárdi POLIP Ifjúsági Iroda 
által meghirdetett fotópályá-
zatról 5 díjat is elhoztam, igen 
emlékezetes verseny volt, 24 té-
mában 24 óra alatt kellett meg-
lőni a képeket. Idén a 48 órás 
fotómaratonon vettem részt az 
Északi-középhegységben, em-
ber és természet témájában: vá-
rom az eredményt… A fotózás 
egyszerre lenyugtat és felpörget: 
egyfajta meditációs állapot. 

– A hölgymodellek nem állnak 
sorba a kegyeiért?

– Általában én kérem fel őket. 
Egyszerűen odamegyek hozzá-
juk az utcán: szervusz, van egy 
pár perced, szeretnél egy soro-
zatot magadról? És szeretnének. 
Rájöttem, hogy ha nyitottan for-
dulok az emberek felé, ugyanazt 
kapom vissza. A fotózás egyben 
önismereti tréning is: kezelni 
kell a helyzetet, a páciens fel-
oldását, amikor egy ismeretlen 
lány csak azt látja, hogy az arco-
mat eltakarom egy rohadt nagy 
fekete fényképezőgéppel, neki 
pedig bele kell bámulnia egy lel-
ketlen lencsébe. A természetes 
fények híve vagyok, az utómun-
kában is törekszem erre. Nem 

A Liszt Ferenc Zeneiskola 
Ifjúsági Fúvószenekara Szek-
szárd testvérvárosában, Bie-
tigheim-Bissingenben tölt-
hette az elmúlt hetet.

A zenekar partnerkapcsolat-
ban áll Bietigheim-Bissingen 
város zeneiskolájának Ifjúsági 
Fúvószenekarával, melynek 
karnagya Sandra Kaltenbrunn. 
Bietigheim-Bissingen polgár-
mestere fogadásunkkor büsz-
ke volt a két város 25 éves, 
valamint a két zenekar 24 éves 

partnerkapcsolatára. A gyere-
kek három alkalommal léphet-
tek fel az ötnapos úton: kedden 
közös koncertet adott a két ze-
nekar a Bietigheim-bissingeni 
Kronenzentrumban. Szerdán 
a helyi általános iskolásoknak 
zenéltek, majd csütörtökön a 
tripsdilli vidámparkban adtak 
térzenét. Ezekenkívül város-
nézés és a stuttgarti Mercedes 
Benz Múzeum megtekintése 
színesítette programunkat.

 Kovács Zsolt – karnagy

Kiállítás nyílik Fertőszögi Béláné emlékére

In memoriam Fertőszögi Bé-
láné címmel nyílt kiállítás 
szerdán a Babits Mihály Kul-
turális Központ Agóra Művé-
szetek Házában.

Fertőszögi Béláné ének-rajz 
szakos pedagógus volt. Felké-

szültsége, szakmai és oktatói 
munkája révén vált a Tolna 
Megyei Tanács Művelődési 
Osztálya művészeti előadójává. 
E beosztásában töltött 20 éve 
alatt a megye kulturális életének 
irányítója, meghatározó szemé-
lyisége volt. 

Értőn fordult a népi kultúra 
tárgyi és szellemi értékeihez, 
kezdeményezte és támogatta 
a folklórjellegű fesztiválokat, 
rendezvényeket. Szorgalmaz-
ta a zenei élet sokszínűségét, a 
zeneiskolák munkáját, a zenei 
versenyeket, a kórusmozgal-
mat, s más zenei irányzatokat 
is. Ő maga alapító karnagya volt 
a Szekszárdi Pedagógus Kórus-
nak, szorgalmazta a Szekszárdi 
Kamarazenekar megalakulását, 
és élete végéig menedzsere volt 
a Szekszárd Jazz Quartetnek. 
Kiállításokat szervezett, zsűri-
zett, a megyében élő képzőmű-

vészek ösztöndíjaira tett javas-
latokat, kezdeményezte köztéri 
műalkotások megvalósítását, 
elhelyezését. 

Sok jeles és neves művészt, al-
kotót nyert meg Tolna megyei 
közreműködésre. A megyei 
tanács átszervezése miatt 1990-
ben Budapestre költözött, ahol 
előbb a Képcsarnok Vállaltnál 
dolgozott, majd a BÁV aukciós 
irodáját és Kortárs Galériáját 
vezette. 

Élete egyik legjelentősebb 
tevékenysége Borsos Miklós 
szobrászművész emlékének 
ápolása. Tolna megyével, Szek-
szárddal sem szakította meg 
kapcsolatát: rendezvényeket lá-
togatott, felkérésre kiállításokat 
nyitott meg, de a régi munka-
társakat, barátokat sem felejtet-
te el – vallott a 2013 novembe-
rében, 75 éves korában elhunyt 
Fertőszögi Bélánéról dr. Méry 

Éva, a Művészetek Háza első 
igazgatója.

Az Agóra Művészetek Házá-
ban most megtekinthető kiál-
lítás e gazdag életútnak kíván 
emléket állítani azon képző- és 
előadóművészek közreműkö-
désével, akik ismerték és elis-
merték Fertőszögi Béláné tevé-
kenységét. 

A tárlatot – amely november 
15-ig látogatható – dr. Méry 
Éva, Lovas Henrik nyugalma-
zott könyvtárigazgató és Baky 
Péter festőművész, a Művé-
szetek Háza korábbi igazga-
tója ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. A megnyitón köz-
reműködött Földesi Lajos he-
gedűművész, Lányi Péter zon-
goraművész, dr. Hulin István 
(Szekszárd Jazz Quartet), Or-
bán György előadóművész és a 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. 
  - fl -

porcelánbabákat akarok fotóz-
ni, hanem alapvetően a sza-
badtéri fényeket kihasználva. 
De volt már szépségszalontól is 
felkérésem, például idén nyáron 
Pécsről, ahonnan konkrétan 
azzal kerestek meg: „bejöttek a 
képeid”. Full beltér, a fényeket is 
nekem kellett összehoznom. Ez 
a megbízás teljesen idegen terep 
volt számomra, de meg voltak 
elégedve a munkámmal, én pe-
dig állati jól éreztem magam. 
Éppen katalógus készül az em-
lített fotósorozatból. Igyekszem 

promotálni magam, így web-
shopoknak is fényképezgetek. 
Esküvőkön, rendezvényeken 
maximum 1500 képet készí-
tek, amelyből a legjobb 200-at 
válogatom ki. Modellfotózáson 
3-400 képet csinálok: úgy va-
gyok vele: inkább legyen 10 jó 
fotó, mint 30 középszerű. Na-
gyon kritikus vagyok magam-
mal.

– A csapatépítés, rendezvény-
szervezés is lassan megszokott 
terepévé válik…

– Egy pécsi egyesület révén 
a pécsi hadkiegészítő parancs-
noksággal közösen csapatépítő 
tréninget – „Harci túrát” – szer-
veztünk Baranya megyei kö-
zépiskolásoknak. Szekszárdon 
legutóbb a Buddha-szobor ki-
állítás lebonyolításában vettem 
részt. A Tibet Európa Alapít-
vánnyal tárgyaltunk, majd egy 
hétig tartott a kiállítás, amelyre 
nagyon büszke vagyok, hiszen 
több, mint 30 szobrot sikerült 
lehoznunk, a látogatottság pe-
dig ezer fő felett volt. 

– Tarzi – honnan jött a becenév?
– A középiskolában rövid- és 

középtávfutó voltam, atleti-
záltam és szertornaedzések-
re jártam. Jött egy szituáció: 
megláttam öt darab kötelet, 
gondoltam, mi lenne, ha végig-
mennénk rajta, lengessük meg! 
Akkor kezdtek el tarzanozni. 
Kis módosulással, de rajtam 
ragadt.

 Gyimóthy Levente
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Lomtalanítás szelektíven
Az Alisca Terra Kft. új metó-
dus szerint végzi a lomtalaní-
tást Szekszárdon november 
8-án, szombaton. A korábban 
egy hétig tartó lomtalanítás 
helyett az önkormányzat köz-
mű cége idén egy nap alatt 
végzi el a lomtalanítási mun-
kálatokat a megyeszékhelyen, 
amelynek keretében a cég 50 
dolgozója 18 gépkocsival fog-
ja összegyűjteni a házak elé 
kipakolt háztartásokban ke-
letkező hulladékokat. A gyűj-
tés hatékonysága és gyorsasá-
ga érdekében a vállalat arra 
kéri a lakosságot, hogy a kü-
lönböző típusú hulladékokat 
egymástól jól elkülönítve te-

gyék ki a gyűjtés napján, mert 
azokat a Terra gyűjtőkocsijai 
külön-külön szállítják el. Az 
egész napos lomtalanítás ke-
retében 12 tömörítős és 6 pla-
tós teherautó szombat reggel 
fél nyolctól kezdi elszállítani 
a megyeszékhely egész terüle-
téről az egymástól elkülönítve 
kupacolt hulladékot. 
 
A lakosság közreműködő 
segítségét és türelmét kéri a 
vállalat abban, hogy a lom-
talanítás minél gyorsabb és 
eredményesebb lehessen.
További információk a 06-
80/620-456-os zöld számon 
kaphatóak.

Kiállítás látogatás szekszárdi borászok
tárlatvezetésével

14:00  Heimann Zoltán 
A Szekszárdi Borvidék 
bemutatása

15:00  Bősz Adrián
A borkészítés rejtelmei

A belépőjegy ára 700 Ft, mely tartalmazza egy fajta 
bor kóstolását a pinceséta alatt.

( Jegyek a szabad helyek függvényében.)
Márton napi újborokkal, és különleges borkorcsolyákkal 

várjuk kedves Vendégeinket!
További információ:
Tel.: 06-20/215-93-96
E-mail: garaypince@garaypince.hu
Web: www.garaypince.hu

Márton Nap a Garay ÉlményPincében
2014. november 8. (szombat)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Október 26-ai rejtvényünk megfejtése: Steindl Imre, Országház

AGÓRA MOZI
November 6-12. 17:00
HARAG
Színes szinkronizált angol 
akciófilm.
Korhatár: 16 éven felülieknek!

November 6-12. 19:00
SÍROK KÖZÖTT
Színes szinkronizált amerikai 
film. Korhatár: 16 éven felüli-
eknek! 

November 7-8. 15:00
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYO-
DAT 2. 3D

Színes szinkronizált amerikai 
animációs családi. 
Korhatár: 6 éven felülieknek!
Hossz.: 105 perc.

November 8. 17:00
Totoro - A varázserdő titka
Japán animációs film.  
Hossz.: 86 perc.

November 8. 19:00
ANYÁTLANOK
Színes feliratos japán játékfilm.
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz.: 141 perc.

SZÍNHÁZ A BABITSBAN
Orfeum bérlet 1. előadás
November 13., csütörtök 19.00 óra
PAUL BLAKE: RÓMAI VAKÁCIÓ 
- zenés játék Cole Porter dalaival, az 
Orlai Produkció előadásában.
Egy örök klasszikus: a romantikus 
Audrey Hepburn-Gregory Peck 
film színpadon, Cole Porter dalok-
kal. Egy kicsiny ország trónörököse, 
Anna hercegnő hivatalos látogatásra 
érkezik Rómába. Vele utazik az udvar 
néhány szigorú képviselője, s minden 
pillanatát protokoll események töltik 
ki. A lány fellázad, s egy váratlan pilla-
natban megszökik, hogy felfedezze az 
Örök Várost. Persze azonnal nyomá-
ba szegődik a bulvársajtó, hogy szaf-
tos pletykákkal szolgáljon a közön-
ségnek. Élükön az elszánt Joe Bradley, 
aki minden áron nagy sztorit akar 
szállítani megrendelőinek - ha kell, 
magába is bolondítja a hercegnőt...
Szereplők: Balla Eszter, Fekete Ernő, 
Hernádi Judit, Cseh Judit, Szikszai 
Rémusz, Márton András, Nagy Dá-
niel Viktor, Wágner Puskás Péter.
Fordította: Zöldi Gergely. Rendez-
te: Pelsőczy Réka.
Jegyárak: 3300-3500 Ft.

Bérleten kívüli előadás
November 17., hétfő 19.00 óra
VASZARY JÁNOS: A VÖRÖS 
BESTIA – bohózat két részben, a 
fővárosi Újszínház előadásában.
Nyár, Velence, napsütés, tenger, 
a Lidó finom homokja, és egy fi-
atal magyar bankár, aki itt akarja 
eljegyezni menyasszonyát annak 
családja jelenlétében. 
Ám váratlanul beüt a vörös meny-
nykő egy szélvészként száguldó 
fiatal hölgy személyében, és min-
den felborul. A nagyreményű 
bankárból hirtelen szerencsétlen 
flótás lesz. De ki ez a nő? Mit akar? 
Miért akarja tönkretenni? Mikor 
hazudik, mikor nem? A komikus 
helyzetek fergeteges iramban szá-
guldanak a végkifejlet felé.
Szereplők: Kautzky Armand, Já-
nosi Dávid, Pikali Gerda, Koncz 
Andrea, Vass György, Incze József, 
Kökényessy Ági, Nemes Wanda, 
Bicskey Lukács, Gregor Bernadett, 
Nagy Zoltán, Varga Ádám, ifj. Far-
kas Sándor.
Rendező: Pozsgai Zsolt
Jegyárak: 3300-3500 Ft.

EVANGÉLIUM

Az idén a liturgikus naptárban a 
halottak napja vasárnapra esik, 
ezért talán ünnepélyesebben em-
lékezünk meg halottainkról.

Mi, katolikusok a szentek kö-
zössége alatt azt értjük, hogy 
kapcsolat van az itt, a földön 
élők, az üdvözült lelkek és az 
üdvösségre váró, tisztuló lelkek 
között. Akik célba értek, a szen-
tek közben járnak értünk, mi 
pedig imádkozhatunk azokért, 
akik várják az üdvösséget. Mi 
nemcsak emlékezünk, vagyis a 
múltra gondolunk, hogy milye-
nek voltak szeretteink, hanem a 
jövőre gondolunk és kérjük Isten 
megbocsátó irgalmát azoknak, 
akik várják az üdvösséget.

Sajnos manapság az emberek 
többsége úgy él, hogy megfeledke-
zik az örök életről. Ezzel kapcso-

latos a következő kis tanulságos 
írás, amit a jövő évi kalendáriu-
munkban találtam:

Két kis magzat beszélget egy 
anya szíve alatt: „Te hiszel a 
születés utáni életben?” „Ter-
mészetesen. A születés után 
valaminek következnie kell. Ta-
lán itt is azért vagyunk, hogy 
felkészüljünk arra, ami ezután 
következik.” „Butaság, semmi-
féle élet nem létezik a születés 
után. Egyébként is, hogyan 
nézne ki?” „Azt pontosan nem 
tudom, de biztosan több fény 
lesz ott, mint itt. Talán a saját 
lábunkon fogunk járni, és majd 
a szájunkkal eszünk.” „Hát ez 
ostobaság! Járni nem lehet. És 
szájjal enni – ez meg végképp 
nevetséges! Hiszen mi a köldök-
zsinóron keresztültáplálkozunk. 
De mondok én neked valamit: 
a születés utáni életet kizárhat-

juk, mert a köldökzsinór már 
most túlságosan rövid.” „De, 
de, valami biztosan lesz. Csak 
valószínűleg minden egy kicsit 
másképpen, mint amihez itt 
hozzászoktunk.” „De hát on-
nan még soha senki nem tért 
vissza. A születéssel az élet egy-
szerűen véget ér. Különben is, 
az élet nem más, mint örökös 
zsúfoltság a sötétben.” „Én nem 
tudom pontosan, milyen lesz, 
ha megszületünk, de minden-
esetre meglátjuk a mamát, és ő 
majd gondoskodik rólunk.” „A 
mamát? Te hiszel a mamában? 
És szerinted ő mégis hol van?” 
„Hát mindenütt körülöttünk! 
Benne és neki köszönhetően 
élünk. Nélküle egyáltalán nem 
lennénk.” „Ezt nem hiszem! Én 
soha, semmiféle mamát nem 
láttam, tehát nyilvánvaló, hogy 
nincs is.” „No, de néha, amikor 

csendben vagyunk, halljuk, 
ahogy énekel, és azt is érezzük, 
ahogy simogatja körülöttünk a 
világot. Tudod, én tényleg azt 
hiszem, hogy az igazi élet még 
csak ezután vár ránk.”

Éljünk úgy, hogy elnyerjük ezt a 
nagybetűs Életet és valljuk Gárdo-
nyi Gézával: „egy ajtó bezárul itt 
lenn a földön, s egy ajtó kinyílik 
odafenn az égen, ez a halál.”

 Bacsmai László
 plébános

Az igazi Élet…

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

A SZOKI KFT Szekszárd, Epreskert u.10. szám 
alatti telephelyén

• rendezvények, 
• tanfolyamok, 
• bemutatók tartására,

• varroda üzemeltetésére, 
•  raktározási és 

egyéb célra alkalmas,
helyiségek kiadók.

Érdeklődni: Személyesen a fenti címen, 
a 74/510-577 telefonon, 

valamint a szokikft @tolna.net e-mailen.

BABA BÖRZE
November 15-én 
8 és 12 óra között 

baba börzét tartanak 
a Babits Mihály Kulturális 

Központ rendezvénytermében. 

A börzén használt gyerek-
ruhák, cipők, játékok,  
babaruhák, kelengyék  
várnak új gazdáikra.  

A nézelődő, vásárló szülők 
gyermekeit a Kids Club 

Nyelviskola játékos angol 
foglalkozása, arcfestés  

várja, vagy felügyelet mellett 
játszhatnak az Agóra kávézó 
melletti gyermekjátszóban.

Asztal: 1500 Ft.  
Asztalfoglalás és információ:  

Mező-Bacsó Andrea 
(30/902-0223). E-mail:  

bacsoandi@freemail.hu.

Budapestre keresek fi atal, dekoratív 
hölgyeket hostess munkakörbe, 

bentlakással. Ha sok pénzt szeretnél 
keresni és egy vidám csapatban 

dolgozni, akkor hívj bizalommal!

Tel.: +36-30/874-43-47
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Használt arany és ezüst ékszerek,
porcelánok kedvező áron kaphatók.

Arany-ezüst, porcelán (Zsolnay, Herendi) 
felvásárlás a legjobb áron.

Záloghitel 3 féle futamidővel,
a napi legjobb áron arany, ezüst ékszerre,

és most már porcelánra (Zsolnay, Herendi) is!
Azonnali készpénzfi zetéssel!

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap november 3-tól november 7-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

november 3. november 4. november 5. november 6. november 7.

„A”

Bakonyi 
betyárleves

Májgombóc 
leves Kar� olleves Tarhonyaleves Csontleves

Tiroli töltött metélt, 
gyümölcs

Sólet, füstölt tarja,
főtt tojás

Sertés� ekken, 
pirított burgonya, 

savanyúság

Gombapörkölt, 
galuska,

káposztasaláta

Zöldborsós csir-
kemáj, párolt rizs, 

savanyúság 

„B”

Karalábé leves Májgombóc 
leves Kar� olleves Tarhonyaleves Gyümölcsleves

Rántott sertés bor-
da, párolt zöldség, 

párolt rizsköret
Kapros tökfőzelék, 

sertéspörkölt
Orosz hússaláta, 

főtt tojás
Rántott csirkemell, 

rizi-bizi,
káposztasaláta

Rakott burgonya, 
savanyúság

„C”

Bakonyi 
betyárleves

Májgombóc 
leves Lencsegulyás Tarhonyaleves Csontleves

Gránátos kocka, 
almás céklasaláta, 

gyümölcs

Metélőhagymás, 
túróval töltött karaj, 

petrezselymes 
burgonya

Diós táska,
gyümölcs

Zöldbabfőzelék, 
vagdalt,

gyümölcs
Milánói 

sertésborda

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

Még mindig elavult módszerrel fűt? 
Váltson levegőre, és csökkentse fűtésköltségét akár 

a felére gazdaságos hőszivattyús rendszerekkel!
Hőszivattyús rendszerekhez 1 kWh 

elektromos energia elégséges
3-5 kWh fűtő teljesítmény előállításához, 
ezért 3-5-ször hatékonyabbak a hagyo-
mányos kazánoknál, és elektromos fűtő 

berendezéseknél. 
Átállás esetén akár 5 év alatt megtérül-

het a készülék ára.
A hőszivattyús fűtési/hűtési rendszerek 

fő vonzereje a gazdaságos 

és megbízható üzemeltetés, melyhez 
ráadásul kedvezményes áram díjat igé-
nyelhet, így tökéletes megoldást jelent 

minden otthonban.

További információért, szaktanácsadá-
sért keressen bennünket! 

Már működő rendszert 
referenciaként a helyszínen 

be is tudunk mutatni.

Elérhetőség: Coolair Bt. Szekszárd, Csap u. 3.
Salamon István – telefon: 20/942-0965
www.coolair.hu • coolair@t-online.hu

Téli felkészülésre
akkumulátor és

ablaktörlő AKCIÓ!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Harminchat év után távozik a iskolát teremtő sikeredző
Közel négy évtizednyi edzős- 
ködés után intett búcsút 
a városnak és a szekszárdi 
atlétikának Németh Gyula, 
akit a szakmában országo-
san az egyik legjobb közép- 
és hosszútávfutó edzőnek 
tartanak, és aki emblema-
tikus figurája, sikerkovácsa 
Szekszárdon az atlétikai 
szakágnak. 

Versenyzői múltja (országos 
bajnok volt háromezer akadá-
lyon, magyar válogatott lett), 
edzőként párját ritkító meg-
szállottsága, a gyerekekhez 
való érzéke, a tőlük érkező 
szeretet tette őt a maga szim-
patikus puritánságával együtt 
sajátos egyéniségű, nagy 
edzővé – egy olyan városban, 
olyan klubban, ahol a lehe-
tőségek az országos kitörésre 
mindig is erősen behatároltak 
voltak. Sohasem érdekelte a 
magasabb fizetés, az anyagi 
érvényesülés: sokkal inkább az 
erkölcsiek és az eredményes-
ség, ami mindmáig a mozgató-
rugója. Roppant büszkeséggel 
töltötte el, amikor 1978-as ér-
kezése után három évvel már 
szekszárdi előretörésről írt a 
Népsport, miután munkatár-
sai terepszemlét is tartottak 
Szekszárdon.

Húsz országos csúcs fűző-
dik Németh Gyula tanítvá-
nyainak nevéhez, 146 váloga-
tottság, 186 országos bajnoki 
cím egyéniben és a váltószá-
mokban, 134 ob-második, 
117 ob-harmadik helyezés, 
valamint közel háromszázat 
számlál a legrangosabb hazai 
megmérettetéseken a Szek-
szárdi AC által elért 4-8. he-
lyezések száma. Több tucatnyi 
igen értékes nemzetközi ver-
senyen elért dobogós és egyéb 
eredményt is fel tud mutatni 
a korszakot, szekszárdi futóis-
kolát teremtő Németh Gyula. 
Az újpesti trénerlegenda, Hí-
res Laci bácsi büszke volt ba-
ranyai Lánycsókról származó 
tanítványának munkásságára. 
Gyula, amikor edzői sikereiről 

kérdezték, gyakran hangsú-
lyozta: amit csak lehetett, azt 
minden részletében átvett az 
általa igen nagyon tisztelt és 
szeretett tanítómesterétől.

– Már 24-25 évesen visz-
szavonultam, mert beláttam, 
hogy abból, amit a Teremtő 
versenyzőként nekem adott, 
abból Laci bácsi jóvoltából 
kihoztam magamból a ma-
ximumot: a bajnoki címet 
háromezer akadályon, a vá-
logatottságot, nem volt ben-
nem már több – kanyarodott 
vissza versenyzői pályafutá-
sának értékeléséhez Németh 
Gyula. –  Kezdő edzőként is 
meggyőződéssel hittem: ha 
ezen a pályán eredményes 
akarok lenni, akkor azt kell 
megvalósítani, a hétközna-
pokba átültetni, amit tőle lát-
tam, tanultam, mert az ugye 
már bizonyított, hiszen na-
gyon hosszú ideig működött. 
Hogy mi ez? Elmondani kép-
telenség lenne, ám ha valaki 
komolyan kíváncsi és veszi a 
fáradtságot, mellém szegődik 
hetekre, hónapokra, és ha van 
érzéke ehhez a szakmához, 
biztosan visz magával vala-

mit. Meggyőződéssel vallom, 
hogy ezeket az eredményeket 
akkor is elérem a tanítványa-
immal, ha nincs semmilyen 
létesítmény. Mondtam már 
ilyet egyszer: a vasúti töltés is 
megtette volna, hogy itthon 
kiemelkedő eredményeket 
érjek el.

– Ennyi év után, egy kicsit 
már szekszárdi hobbiszőlősként 
is miért éppen most távozik 
innen, a sportbarátok nem kis 
sajnálatára?

– Egyik nyomós indoka a tá-
vozásomnak magánéleti, egé-
szen pontosan egy kecskeméti 
hölgy... A másik pedig a szek-
szárdi klubomnál kialakult, 
engem valahol nagyon bántó, 
nehéz helyzet. Az, hogy abból 
az összegből, amit a jövő évben 
kapni fogunk a várostól, a meg-
nyerhető pályázatokkal együtt 
is visszaesésre, ellehetetlenü-
lésre vagyunk ítélve. Ha nem 
így lenne, az ide kötődésem és 
az örök kihívás meglehet, hogy 
itt tartana – vagy elnapolnám 
a Kecskemétre költözést. De 
nem ejtett eddig még senki 
sem dilemmába, október eleje 

óta már Kecskeméten tartok 
edzéseket.

– Úgy hírlik, a szekszárdi atlé-
tikának sem fordít hátat.

– Lélekben tényleg itt mara-
dok még sokáig, hiszen negy-
ven évnek van itt a lenyomata. 
Annak külön örülök, hogy a 
legutóbbi középtávfutó siker-
generáció egyik tagja, Szőke 
Gergő lesz az utódom, akit 
versenyzőként  is sokra tartot-
tam és akiben már most vélek 
felfedezni olyan tulajdonságo-
kat, amelyeknek az együttes 
jelenléte nagyon kell ahhoz, 
hogy valaki ezen a pályán sike-
res legyen. Megszállottság, erő, 
állhatatosság, bizonyítási vágy, 
meglátásom szerint ezek mind 
ott lakoznak Gergőben. Tudja, 
hogy mindenkor bármiben szá-
míthat rám, segíteni fogok neki.

– Soha sem az atlétikából 
akart megélni, e sorok írójának 
korábban már többször nyilat-
kozta, hogy a rokkantnyugdíját 
szeretné csak kiegészíteni az 
edzősködéssel, és ennyi elég is… 

– Ebben a mostani na-
gyon nehéz helyzetben har-
minc-negyvenezer forintot  
tudott a szekszárdi klub aján-
lani, míg Kecskeméten ennek 
dupláját adják. Ami egyébként 
nem több annál, mint ameny-
nyi a legutóbbi évtizedben 
Szekszárdon volt, amivel a le-
hetőségek függvényében itt is 
elégedett voltam.

– Kik azok a versenyzők, akik 
véleménye szerint kiemelendők 
az elmúlt 38 év sikerszériáiból?

– Csillag Balázs minden-
képpen, akivel egy nagyon 
régi magyar csúcsot döntöt-
tünk meg ötezer méteren, és 
aki nagy örömömre egy fel-
nőtt Európa-bajnokságon is 
7. tudott lenni, amire ezen 
a távon rég volt már példa a 
magyar atlétikában. Három 
olyan versenyzőt említek még 
meg, akiknek az adottságaik 
nagyjából olyan kiemelkedőek 
voltak, bizonyos tekintetben 

még jobbak is, mint Balázs-
nak, de aztán úgy alakultak 
a körülmények, hogy figye-
lemre méltó eredmények után 
eltűntek a reflektorfényből, 
lassan abbahagyták az élspor-
tot. Ilyen volt 3000 méter aka-
dályon Balogh Gyula, a legna-
gyobb talentum, akivel valaha 
dolgoztam. Sárközi Gyulát is 
említeném, aki nemrégen tra-
gikus hirtelenséggel távozott 
közülünk és aki IBV-n, illetve 
ifi Eb-n 1500 és 3000 méte-
ren szerzett 2-5. helyezéseket. 
Szerénytelenség nélkül említ-
hetem fiamat, Németh Mátét 
is, aki még egészen fiatalon 

országos csúcsokat állított fel 
1500 m akadályon, de a 3000 
méteren is már mutatta orosz-
lánkörmeit, ám amikor már az 
Egyesült Államokban tanult és 
atletizált, kiderült, hogy vashi-
ány miatt le kell mondania az 
élsportról – mondani sem kell, 
hogy apaként és edzőként is 
mekkora sajnálatomra…

– Úgy tűnik, hogy nincs önben 
semmi sértődöttség, hatvannégy 
évesen is úgy fűti bizonyítási 
vágy, mint amikor 1978-ban 
Szekszárdra érkezett.

– Ez így igaz. Kecskeméten 
is szeretnék bizonyítani, amíg 

tehetem, amíg az egészségem 
engedi. Úgy érzem, nagy a 
bizalom irányomban a Kecs-
keméti Atlétikai és Rögbi- 
klubnál. Most egy kilencta-
gú csoporttal dolgozom: két 
gyereket máris „kiszúrtam 
magamnak”, az egyikben 
különösen mocorog valami 
egyedi, ami jelzi, hogy nem 
egy szokványosan jó adottsá-
gú sportoló van a kezünkben. 
Ám úgy gondolom, hogy az 
első és a legfontosabb lépés 
az lesz, amikor a 120 ezres 
Kecskemét valamennyi is-
koláját átfésüljük a testne-
velő-edző kollegával, és a 

rostán fennakadtakkal elkez-
dünk dolgozni.

– Kit látna szívesen a szek-
szárdi csoportból, ha az élet úgy 
hozná?

– Szemerei Leventét, az idei 
újabb kis-nagy bajnokomat. 
Adottságai, korai kiemelkedő 
eredményei, belső motiváltsá-
ga alapján bátran teszem oda 
az egész edzői pályafutásom 
fentebb már kiemelt, megem-
lített négy versenyzője mellé. 
Értékes újabb kincse ő a szek-
szárdi atlétikának, s így is kell 
bánnia vele az utódomnak.

 B. Gy.

SPORTMIX
ASZTALITENISZ A Bajnokok 
Ligájában és a Közép-európai 
Ligában is szerepelt a napok-
ban a Szekszárd AC (SZAC) 
női asztalitenisz csapata. Az 
előbbiben Isztambulban, a 
végső győzelemre is esélyes 
Fenerbache otthonában  áll-
tak asztalhoz a szekszárdiak: 
a Li Fen–Lovas Petra–Szvi-
tacs Alexa trió 3-1-re vesztett 
a világranglista aktuális ha-
todikját, a kínai Yang Wu-t is 
a soraiban tudó török csapat 
ellen. A szépítő győzelmet a 
csapaton belüli erősorrendben 
harmadiknak számító játékos, 
Szvitacs Alexa szerezte meg, 
aki nagyon szoros négy szett 
után 3-1-re bizonyult jobbnak 
az orosz Jana Noskovánál. A 
SZAC svéd-kínai légiósa, a 
tavalyi egyéni Európa-bajnok 
Li Fen nem csupán a jobb já-
tékerőt képviselő Yang Wu 
ellen szenvedett sima 3-0-ás 
vereséget, hanem alulmaradt a 
Fener másik játékosával, Iréne 
Ivancannal szemben is (1-3). 
Lovas az egyetlen meccsét a tö-
rök csapat első számú játékosa 
ellen játszotta, amit esélytelen-
ként 3-0-ra elvesztett. A Kö-
zép-európai Ligában a SZAC 
mindkét idegenbeli meccse ku-

darcos vereséggel zárult: a cseh 
Hodonik otthonában 7-0-ra, 
Ausztriában pedig  az LZ Linz 
Forscheber vendégeként 6-1-re 
kapott ki a Türei  Ferenc, illet-
ve Boa Feng-irányította csapat, 
amely ebben a sorozatban – a 
megállapodásnak megfelelően 
– Li Fen nélkül szerepel.
KÉZILABDA Ritka a női kézi-
labda NB I B nyugati csoport-
jában, hogy egy nem dobogós 
helyen álló csapat, így például 
a Pilisvörösvár a félidőben csak 
egygólos fórban (15-16) legyen 
a bajnoki címvédő, ezúttal ven-
dégként játszó Szekszárdi Fe-
kete Gólyákkal szemben. Most 
ez történt, így a több sebből is 
vérző gólyáknak igencsak össze 
kellett kapniuk magukat a foly-
tatásra.  A 13 gólig jutó – ebből 
4 büntetőből született – Vasas 
Edina mellett az irányító posz-
ton jeleskedő, három gólt is 
szerző Nagy Szilvia és a 8 gólos 
jobbszélső, Grénus teljesítmé-
nye kellett a „szokásos” tízgólos 
győzelemhez. A végeredmény: 
Pilisvörösvár–Szekszárd 36-26.
KOSÁRLABDA Az utolsó ne-
gyedig még élt a tíz pont kö-
rüli tisztességes veresége re-
ménye Miskolcon a Diósgyőr 
ellen esélytelen Atomerőmű 

KSC Szekszárd számára, mert 
az Uni Győr ellen az első for-
dulóban látottakhoz képest 
keményebben kosárlabdázott 
az NB I A-csoportos, tavalyi 
ötödik szekszárdi csapat. Ám a 
lényegesen erősebb hazai csa-
pat az utolsó tíz percben egy 
jól működő zónavédekezés-
sel megfogta az ekkor fejben 
már fáradó Szekszárdot és 11 
ponttal nyerte ezt a játékrészt, 
összességében pedig 91-67-re 
nyertek a borsodiak, akiknél 
a szekszárdi nevelésű Bálint 
Réka hat perc híján végig a 
pályán volt és 8 pontot tett a 
közösbe. A KSC Szekszárdban 
a két tízpontos a szerb Sztje-
panovic és Scsekics, valamint 
Theodoreán, és olykor Koval-
csik játéka volt dicsérhető.
LABDARÚGÁS Az NB III. kö-
zépcsoportjában a tizenegye-
dik fordulóban Micskó korai 
kiállítása miatt (23. perc) úgy 
hetven percen át 10 ember-
rel játszott az UFC, és ahhoz, 
hogy otthon tartsa a 3 pontot 
a vendégcsapat Szentlőrinc 
ellen, nagyon kellett az újra 
csatárként szereplő Fejes Pé-
ter határozott, gólerős játéka. 
Előbb a 11-es értékesítésével 
vezetést szerzett az első félidő 

végén, majd 1-1-nél a 78. perc-
ben elért góljával nyert 2-1-re 
az UFC, amely 17 pontjával (öt 
győzelem, két döntetlen, négy 
vereség az eddigi mérleg) a 12 
helyről följött a 8. helyre.
ÍJÁSZAT A DDR-versenysorozat 
mellett a négyfordulós dél-alföl-
di régiós bajnokságon az Alisca 
Nyilai SE négy íjásza vett részt, 
ragyogó eredménnyel. A záró 
fordulóban pusztai összevont 
mini kategóriában Barta Vik-
tória nyerte el az első helyezést, 
nővére, Barta Nikolett gyermek 
lány pusztai kategóriában szin-
tén aranyérmet szerzett. A fel-
nőttek mezőnyében Horváthné 
Barinkai Zsuzsanna felnőtt női 
pusztai kategóriában bronzér-
met harcolt ki magának, míg 
Horváth Tamás a felnőtt férfi 
pusztai kategóriában hatvan (!) 
induló közül a mezőnyben elő-
kelőnek mondható 15. helyet 
„csípte meg”. A négy forduló 
összesített eredményei alapján 
Barta Nikolett kategóriájában 
bajnoki címet szerzett, ezzel 
2014-ben immár kétszeres, 
a Dél-Dunántúli és egyben a 
Dél-Alföldi régió bajnoka is 
lett. Barta Viktória ugyanebben 
az összesítésben kategóriájában 
ezüstéremnek örülhetett.
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Folyamatosan bővülő zokni és harisnya választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
és munkavédelmi technikus tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
 Nagy Géza 06 20/985-96-99

TRAPANEL KFT.
ELÉRHETŐSÉGEK:

TOLNA, TAVASZ U. 34.
TEL.: 06-30/267-3248

Csarnokok burkolási,
lemezelési, panelozási

munkálatai

Hűtőkamrák építési,
szerelési munkálatai

MUNKAVÉDELMI SZAKÜZLET
TOLNA, DEÁK FERENC u. 94.

Tel.: 06-30/348-8727, 74/457-227
E-mail: trapanelkft@tolna.net

Nyitva: H-P:8.00-12.00, 13.00-17.00, 
Szo.: 8.30-11.00

www.trapanelkft.hu

20 éves
a VB Sport 

20% 
engedmény

ruházati és cipő 
termékekre

A kedvezmény 30.000 Ft feletti vásárlás, 
készpénzfi zetés esetén 

a készlet erejéig érvényes. 
Más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

Nálunk nincs őszi szünet!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 
• Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 

• www.cphautomat.hu

Seprő gépek, 
hamuporszívók, 
magasnyomású 

mosók raktárról!


