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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A LEGTÖBB SZEKSZÁRDI
KISBOLT 2009 ŐSZÉN 
ZÁRT BE

A KULTÚRA LOVAGJÁVÁ 
AVATTÁK MÓDOS ERNŐ 
BORÁSZT3. OLDAL 5. OLDAL

Argentínából érkezett haza az a finom mívű sárközi terítő,

amely immár a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyűjteményét

gazdagítja. A dél-amerikai országba elszármazott Juhász Ildi-

kó hagyatékának felbecsülhetetlen értékű kincsét a magyar

kultúra napja alkalmából dr. Balázs Kovács Sándor néprajz-

tudós mutatta be a népes közönségnek. Képünkön Házi

Judit konzul látható (balról), aki Magyarországra hozta a

terítőt, és az ajándékozó család, akikkel otthonukban

lebontották a terítőt a nagy fakeretről, amelyre eredetileg fel

volt ragasztva.  (Cikkünk a 4. oldalon.)

Argentínából érkezett haza a Sárköz kincse

Hat osztály több mint 120 diákja ünnepelte január 21-én, hogy közép-

iskolai éveinek célegyenesébe érkezett. A Szent László Térségi Integ-

rált Szakképző Központ (TISZK) Székhelyintézménye a PTE Illyés Gyu-

la Főiskolai Karának aulájában tartotta ünnepségét, amelynek során

az alsóbb évfolyamosok a hagyomány szerint kis szalagot tűztek a

végzősök ruhájára. A szalagon szereplő számok jelzik, hogy a diák me-

lyik évben kezdte és mikor fejezi be a középiskolát, egyúttal arra is

emlékezteti viselőjét, hogy bizony közeleg az érettségi vizsga.

Célegyenesben a középiskolások



2 2011. január 30.HÉTRŐL HÉTRE

Békés építkezés 
Régi-új elnök a Német Kisebb-

ségi Önkormányzat élén

Megalakult a
Tolna Megyei
Német Kisebb-
ségi Önkor-
mányzat. A tes-
tület a korábban
m e g s z o k o t t
egyetértésben
választotta meg
az elnököt. Is-
mét bizalmat
szavaztak Józan-
Jilling Mihály-
nak, aki 1998 óta vesz részt a különbö-
zõ német nemzetiségi szervezetek
munkájában. A megyei német kisebb-
ségi önkormányzat élén második cik-
lusát kezdi meg. A testület elnökhelyet-
tese Hoós Ernõ lett. A szervezet célja,
hogy folytassák az elmúlt négy eszten-
dõben megkezdett békés, építkezõ po-
litikát. Az eddigieknél még nagyobb
hangsúlyt fektetnének az oktatásra, va-
lamint az egyetlen Magyarországi Né-
met Színház (DBU) szerepét akarják
erõsíteni, azért, hogy hagyományaikat
megismertessék és továbbadják. A tes-
tület hét tagja a jövõben is számít a Tol-
na Megyei Német Kisebbségi Önkor-
mányzatok Szövetségére, illetve bíz-
nak abban, hogy a Tolna Megyei Ön-
kormányzattal kialakított együttmûkö-
dés erõsödik. Gazdálkodásukat a jövõ-
ben is fegyelmezettség és a takarékos-
ság jellemzi majd – mondta a régi-új el-
nök. wj

Készül a tavaszi áradásra a Tolna Megyei Védelmi Bizott-
ság. Dr. Puskás Imre, a testület elnöke, Tóth Ferenc, a me-
gyei kormánymegbízott, valamint Mácsai Antal, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje közösen
járta be a megye olyan területeit, ahol most is gondot okoz
a belvíz. Ezek nagy része szántóföld, ami súlyos probléma
a gazdának, vagy sok esetben olyan ártér, ahol megpróbál-
koztak a növénygazdálkodással. Jelenleg lakóterületet nem
veszélyeztet a víz. 

Akkor lehet gond, ha a folyók áradása egybeesik a tava-
szi – egyébként aranyat érõ – esõs idõszakkal – emelte ki
Mácsai Antal. Bátaszék, Paks, Dombóvár környékén kell
fokozottan készülni. A védekezést a lehetõ legkorábban
megkezdik. Jelenleg 80 ezer homokzsák van az igazgató-

Közösségbe sodor az ár A gazdasági 
bizottság legutóbbi

ülésérõl
A városi gazdasági és pénzügyi
bizottság keddi ülésén döntött
többek között a belterületi ön-
kormányzati ingatlanok éves bér-
leti díjáról, amelyet 15 Ft/m2 ösz-
szegben határozott meg. A bi-
zottság az önkormányzati tulaj-
donú külterületi mezõgazdasági
földingatlanok haszonbérleti dí-
ját 2011-ben a 0 helyrajzi szám-
mal kezdõdõ földrészletek eseté-
ben 4 Ft/m2/év, a 7001-tõl növek-
võ helyrajzi számú földrészletek
esetében 8 Ft/m2/év összegben ál-
lapítja meg. A GPB engedélyezi,
hogy a haszonbérbe adással kap-
csolatos ügyekben a Városüzemel-
tetési és Fejlesztési Igazgatóság jár-
jon el.

A bizottság felülvizsgálta a
Wunderland Óvoda környezeté-
nek forgalmi rendjét, és felkérte a
polgármesteri hivatalt, hogy a meg-
lévõ, behajtást korlátozó táblákat
távolítsa el és helyezzen ki „Gyalo-
gosok” KRESZ-táblát.

A gazdasági és pénzügyi bizott-
ság támogatja, hogy az önkor-
mányzat az Okmányiroda
Bezerédj utcára nézõ nyílászárói-
nak cseréjére, valamint az utcai
homlokzat rekonstrukciójára
nyújtson be pályázatot a Mûemlé-
ki és Régészeti Szakmai Kollégi-
um által kiírt pályázaton. A pro-
jekt megvalósításához szükséges
saját erõt, azaz 4,7 millió Ft-ot a
2011. évi költségvetési rendelet
terhére javasolja biztosítani.

A bizottság felkérte a polgár-
mesteri hivatalt, hogy készítse
elõ a város patkánymentesítési
feladatainak ellátására vonatkozó
ajánlatkérési felhívást úgy, hogy
az ellátandó területet bõvítsék ki
a felszín alatti vezetékhálózattal
(víz-, szennyvízcsatorna-, távfûtõ-
vezeték-). A bizottság javasolja
tárgyalások megkezdését az érin-
tett közmûvek üzemeltetõivel a
finanszírozás kérdésében is.

A GPB együttmûködési megál-
lapodás elõkészítését javasolja a
Civil Kerekasztallal és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal, to-
vábbá elfogadta a polgárõr-egye-
sület 2010. utolsó negyedévi be-
számolóját, és 50 000 Ft támoga-
tást nyújt számára.

A GPB egyaránt elfogadásra ja-
vasolja a közgyûlésnek a helyben
központosított közbeszerzések-
rõl szóló önkormányzati rendelet
módosítását, és a közterületi par-
kolók üzemeltetésérõl és a parko-
lási díjakról szóló rendeletterve-
zet normaszövegét.

ság raktáraiban, 200 ezer a vízügyi szervek-
nél, a védekezéshez szükséges egyéb eszkö-
zök beszerzése is zajlik. A védekezés közös fe-
lelõsség, a szakemberek számítanak a lakosság
együttmûködésére is: a lakóházak elõtti árkok
tisztántartásában úgy, mint áradás esetén a
közvetlen védekezésben. Szekszárdon idén is
leginkább az Epreskert utcában okozhat gon-
dot a víz, ami ellen – többek között – a vízel-
vezetõ árkok folyamatos tisztításával lehet vé-
dekezni. wj

Dr. Puskás Imre, Mácsai Antal és Tóth
Ferenc a terepszemlén

Sióagárd határában szivattyúkkal tehermentesítik a földeket
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A gemenci vadállomány védelméért
Ne kiránduljunk árvízközeli helyekre!

Folyamatosan védik a vadállományt, a
kitermelt faanyagot és a kisvasutat a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
szakemberei az áradó Duna miatt. Az
erdészek több hete megkezdték a vad-
etetõ dombokon, a körtöltéseken és
az áradástól nem veszélyeztetett ki-
sebb-nagyobb erdõrészeken levõ vad-
etetõk feltöltését szálas és szemes ta-
karmánnyal. Így a várható – illetve
részben már bekövetkezett – áradás
elõl menekülõ szarvasok, õzek és vad-
disznók számára a védett helyeken
megfelelõ mennyiségû eledel biztosít-
ja a túlélést. A takarmány pótlásáról
folyamatosan gondoskodnak.

Leállították a kisvasút személyszállítá-
sát, s most kizárólag a kitermelt fát szál-
lítják a vonattal a védett rakodókba.
Amennyiben szükséges, a szerelvénye-
ket is biztonságba helyezik.

A gazdaság munkatársai folyama-
tosan figyelik a Duna vízállását, hogy
bármikor jelentõsebb erõket tudja-
nak mozgósítani Európa legnagyobb
összefüggõ ártéri erdejének megvé-
dése érdekében.

Kérik, hogy az árvízzel borított
területek környezetébe ne kirán-
duljunk, még egy fotó elkészítése
erejéig sem, hiszen a vadállomány-
nak nyugalomra van szüksége. Az
emberek jelenléte feszültséget vált
ki az állatokból, így nem mernek
felkapaszkodni a védelmet adó he-
lyekre, s a vízbe fulladnak. Sajnos, a
katasztrófaturizmusnak nevezett
árvíz menti kirándulásokra volt
már nem egy példa a Gemencben,
így arra is, hogy az emberi felelõt-
lenség miatt pusztultak el állatok.

– hm –

Dr. Józan-Jilling
Mihály
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A tervezett ütemben halad Szekszár-
don a fák õszi-téli gallyazása, a mun-
kákat a Lián Kft. szakemberei végzik.
A lombkoronák metszését a növekedés
üteme mellett indokolhatja a fa beteg-
sége, vihar okozta kár, egyes esetekben
pedig – mint például az alsóvárosi te-
metõvel szembeni tanyák elõtt – forga-
lomtechnikai ok. A Béri Balogh Ádám
utcai gömbkõrisek ágai ugyanis belóg-
tak az úttest fölé, károkat okozva a na-
gyobb jármûvekben, így például a
helyi járatú buszokban.

Megmaradni mindenáron (1.)
A legtöbb szekszárdi kisbolt 2009 õszén zárt be

– A bevásárlócentrumok létesítése ná-
lunk – eltérõen a tõlünk nyugatra lévõ
országokhoz – külön engedély és kü-
lönösebb megkötés nélkül történt. Ám
például Németországban, Ausztriában
szükséges a helyi önkormányzatok és
a kamara hozzájárulása egy üzletköz-
pont létrehozásához. Ennek alapterü-
letét és a profilját az dönti el, hogy az
adott területen milyen az ellátás, vagyis
szükséges-e újabb egység a lakosság
megfelelõ ellátásához. Hozzánk a ki-
lencvenes évek közepén kezdtek be-
települni az üzletláncok, s azóta már a
legkisebb városban is mûködik egy-
egy egységük. Ezzel párhuzamosan
számos – elsõsorban élelmiszer- – kis
bolt volt kénytelen bezárni. Hozzáte-
szem, ez a folyamat kevésbé érintette
a szakboltokat, mint például a mûsza-
ki cikkekkel vagy ruházati termékek-
kel foglalkozókat – kezdte tájékoztatá-
sát a kamara elnöke. 

– Tapasztalata
szerint milyen
technikákat al-
k a l m a z n a k
fennmaradásu-
kért a „kicsik”?

– Elsõsorban a
nyitvatartási idõ
meghosszabbítá-
sával, azaz több
munkával, vala-
mint a termelõktõl való közvetlen be-
szerzéssel igyekeznek javítani a hely-
zetükön. Stratégiáik közül külön ki-
emelem, hogy igyekeznek jó minõsé-
gû magyar termékeket árusítani – szö-
gezte le Fischer Sándor, majd kiemel-
te, hogy városunkban is a legtöbb kis
boltot 2009 szeptemberében és októ-
berében számolták fel tulajdonosaik,
mert aggódtak a recenzió miatt.  
– A vásárlók valóban ragaszkodnak
a magyar árukhoz? 

– Egyre jobban, köszönhetõen a
hazai szervezetek erre irányuló kom-
munikációjának, amit például a ka-
mara is folyamatosan támogat. Más-
részt pedig a külföldi beszállítások
során nyilvánosságra kerülõ élelmi-
szer-anomáliák miatt, amik immár fo-
lyamatossá váltak. Tehát a lakosság vá-
sárlási tudata – de ízlése és igénye is
–, jelentõsen változott, hiszen a hazai
termékek eredetisége nem kétséges.
Azt látom, hogy ma már nem kizáró-
lag az ár számít.

Végezetül a „Távol-Kelet” hódító
útjával kapcsolatban dr. Fischer
Sándor szólt az ismert tényekrõl,
mégpedig a ruhanemûk, a játékok
és egyes mûszaki cikkek vonatkozá-
sában. Mint fogalmazott, „odakint”
nincs kutatásfejlesztés és iparjogvé-
delem, ám olcsó a munkaerõ. „Ez azt
jelenti, bárki szabadon lemásolhat
bármit.” Vagyis képletesen fillére-
kért kínálják a ruházati cikkeket.
Ugyancsak olcsón – akár minõségi
holmikba – lehet öltözködni a „tur-
kálókból” is, amelyek szintén vetély-
társai a ruházati üzleteknek.

V. Horváth Mária

Gyakori beszédtéma a kiskereskedelem, valamint a kisvállalkozók és a
„multik” közötti feloldhatatlan ellentét. Vajon a kisüzletek számára lé-
tezik-e menekülő út, s azt kinek milyen módszerrel sikerül kiépítenie.
Sorozatunk első részében dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke vázolt általános körképet a helyzetről.

Dr. Fischer Sándor

Mi az a passzív ház ?
A Szekszárdi Klímakör fontosnak tart-
ja a klímavédelemmel kapcsolatos,
szakmailag megalapozott információk
terjesztését. A klímavédelem egyik sa-
rokpontja a fosszilis energiahordozók
(kõolaj, földgáz, szén) felhasználásának
csökkentése. Szekszárdon a lakások fû-
téséhez túlnyomórészt földgázt hasz-
nálunk. Van-e lehetõség a jövõben épü-
lõ lakásokat kevesebb energiával fûte-
ni? Mi is az a passzív ház?

A kérdést a klímakör felkért szakér-
tõjének, Bihari Zoltán építésznek tet-
tük fel, aki Szekszárd eddig egyetlen
passzív házát tervezte.

– Manapság az építtetõk, a terve-
zõk és a tisztelt olvasók egyre többet
hallanak a passzív házakról.

Európában már több ezer ilyen
épület épült, míg nálunk jelenleg öt
minõsített passzív ház van.

A definíció szerint a passzív házban
a komfortérzet a szellõzéshez szüksé-
ges levegõ fûtésével és hûtésével biz-
tosítható, vagyis olyan épület, amely-
ben külön fûtési és hûtési rendszer
kiépítése nem szükséges. A passzív
ház ismert anyagokból és ismert tech-
nológiákkal megépíthetõ nagyon jó
minõségû épület, amelyben a fajlagos
fûtési energiaigény, a légtömörség és
a fajlagos összes primerenergia-szük-
séglet egy elõírt szint alatt marad.

A fûtési energiaigény kisebb, mint
15 kWh/m2év, ami azt is jelenti, hogy
a leghidegebb idõben is 10 W/m2 tel-

jesítményû fûtéssel kifûthetõ az épü-
let. Egy 100 m2-es épületbe 1000 W
teljesítményû (egy hajszárító) fûtés
elegendõ. Az ilyen csekély mértékû
energia a szellõzéshez szükséges leve-
gõ fûtésével bevihetõ az épületbe.
Passzív ház nem építhetõ meg
hõvisszanyerõs szellõztetõ berende-
zés nélkül, ami a kiáramló levegõ hõ-
jét átadja a bejuttatott friss levegõnek.

Az építészeti kialakítás során fon-
tos szempont, hogy az épületnek
kompakt (nem túl tagolt) tömege le-
gyen. A tagolt felületek, a nyújtott
földszintes kialakítás hátrányos. A nyí-
lászárók nagy része a déli oldalra ke-
rüljön a napenergia hasznosítása ér-
dekében.

Az épület  határoló szerkezetei – a
termikus burok – a fal, a padló, a pad-
lásfödém és a tetõ hõszigetelésének
nagyon jónak kell lenni. A felsorolt
szerkezetek hõátbocsátási tényezõje
U 0,15 W/m2K. A nyílászárókra ez az
érték U    0,80 W/m2K.

Nagyon fontos a határoló épület-
szerkezetek légtömör kialakítása, ami
megakadályozza az ellenõrizetlen
szellõzést és a páralecsapódás által
okozott károsodást.

A jól tervezett passzív ház építése
10-20%-kal kerül többe egy szokásos
épületnél, viszont az ingatlan értéke
legalább ennyivel többet is ér. A mai
(és a várhatóan tovább emelkedõ)
energiaárak mellett a többletberuhá-
zás megtérülési ideje körülbelül 15 év.
Ökológiai szempontból a többlethõszi-
getelések beépítésével elõidézett CO2-
kibocsátás már 1–2 év után kiegyenlí-
tõdik az üzemeltetés során keletkezõ
jóval alacsonyabb kibocsátás miatt.

Megéri-e passzív házat építeni? A
környezettudatos ember a következõ
kérdést teszi fel: megtehetjük-e, hogy
ne passzív házat építsünk?

A képen Szekszárd zártkerti részén
2009-ben passzív komponensekkel
megépült családi ház látható, a fala-
kon 25 cm, a tetõben 27 cm vastag hõ-
szigeteléssel, földszondás hõszivattyús
fûtéssel, hõvisszanyerõs gépi szellõzés-
sel. Az épület déli tájolású háromrétegû
üvegezéssel ellátott nyílászárói a nap-
sugárzás hasznosításával 5400 kWh
energiát „termelnek„ évente. 

Ismét Braun Márton 
az Európa Tanács 

egyik alelnöke

Az Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyûlése strasbourgi ülésén újraválasz-
totta alelnöknek a magyar küldöttség-
vezetõt, Braun Mártont (Fidesz–KD-
NP). A 47 tagállam összesen 318 kép-
viselõje tavaly nyáron választotta meg
alelnöknek a magyar képviselõt.  Az e
hét elején, január 24-én kezdõdött par-
lamenti közgyûlés 20 alelnököt válasz-
tott, köztük megerõsítette tisztségé-
ben a szekszárdi Braun Mártont. A tes-
tület elnöke továbbra is a török Mevlüt
Cavusoglu lett. 

Õszi-téli gallyazás

Csõtörés okozta 
a fûtésszünetet 

Szerdán hajnalban meghibásodott egy
400 mm átmérõjû primer forró vízve-
zeték a baktai városrészben (Alisca u.,
B. B. Á. u., Barátság u., Csatár u., Május
1. u., Hirling Á. u., Alkotmány u. 34–38.,
41–47., Honvéd 17/A, 17–25.), ezért
észlelték a lakók, hogy nincs fûtés. Az
Alfa Nova Kft. azonnal megkezdte a ja-
vítást, ám az csak részben volt eredmé-
nyes ahhoz, hogy a fûtési idény végéig
ne legyen már probléma az adott szaka-
szon. Amint Csukle Tibor, az Alfa Nova
Kft. távfûtõ üzemének vezetõje la-
punknak elmondta,  az érintett terület
biztonságos ellátása érdekében  egy
úgynevezett provizor vezetéket építet-
tek ki, hogy áthidalják a meghibásodott
szakaszt. Errõl a fogyasztókat írásban,
a lépcsõházak ajtaján kihelyezett érte-
sítõkön tájékoztatták. A munka csütör-
tök délutánra befejezõdött, de a provi-
zorra való átálláskor az egész városban
le kellett állítani pár órára a hõszolgál-
tatást. A rendszer felfûtését követõen
este 19 óra körül az egész városban
helyreállt a lakások hõellátása.
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A környezetkímélõbb helyitermék-fo-
gyasztás ösztönözése céljából helyiélel-
miszer-rendszer kidolgozását és egy
helyiélelmiszer-üzlet kialakítását célzó
projektbe kezdett az ECO-SENSUS
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010 év vé-
gén Szekszárdon és környékén.

A mintaprojekt célja Szekszárd és
23 környezõ településrõl származó
helyi élelmiszerek fogyasztásának
ösztönzése. A termelõk bevonásával
egy helyiélelmiszer-rendszer kerül
létrehozásra azzal a céllal, hogy a tér-
ségben a máshonnan származókhoz
képest kisebb környezetterheléssel
elõállított és forgalmazott helyi élel-
miszerek iránti kereslet élénküljön.
A projekt keretében az ECO-
SENSUS felméri az akcióterületen
meglévõ helyiélelmiszer-elõállító ka-
pacitásokat, és egy interaktív helyi-
termék-adatbázist hoz létre, amely
az interneten keresztül hozzáférhe-
tõ lesz, és egy kialakítandó webshop
alapját is képezi majd. A fogyasztók
tájékoztatásának, a minõségi garan-
ciák, a bizalom megteremtésének fõ
eleme egy „szekszárdi helyi termék
védjegy” kialakítása és bevezetése
lesz, a helyi termelõk részvételével.
A helyi élelmiszerek – a tervek sze-
rint – 2011. év végétõl hozzáférhe-
tõk lesznek a létrehozandó helyi
élelmiszereket árusító üzletben
Szekszárdon. 

A Környezet és Energia Operatív
Program keretében európai uniós
támogatással megvalósuló kampány-
nyal az ECO-SENSUS elsõdleges cél-
ja a fenntartható termelés és fo-
gyasztás feltételeinek megteremtése
Szekszárd térségében, ami hosszú
távon közvetlenül is hozzájárulhat a
helyi lakosság életminõségének javí-
tásához. Mindez nem utolsósorban a
környék agrárgazdasági szerkezeté-
nek átalakulásához, a helyi termelõi
kör megerõsödéséhez is vezethet –
környezetkímélõ módon.

Helyiélelmiszer-rendszer létrehozása
Szekszárdon

Az ECO-SENSUS 
Közhasznú Nonprofit Kft.-rõl
A 2009-ben alapított ECO-SENSUS
küldetése olyan regionális és orszá-
gos akciók, projektek kidolgozása és
végrehajtása, amelyek a hazai vi-
dék értékeire támaszkodva környe-
zettudatos életmódra ösztönöznek,
és hozzájárulnak az életminõség ja-
vításához. Az ECO-SENSUS felügye-
lõbizottságának elnöke, Heimann
Zoltán közgazdász, szekszárdi bo-
rász, alapítói a Szekszárdhoz külön-
bözõ módon, de egyaránt kötõdõ dr.
Csillag Péter közgazdász, dr. Rövid
Levente jogász és közgazdász és a
projektek vezetõje Balázs Bálint szo-
ciológus, egyetemi oktató.

Argentínából érkezett haza a Sárköz kincse
Argentínából érkezett haza az a
finom mívű sárközi terítő, amely
immár a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum gyűjteményét gazdagít-
ja. A dél-amerikai országba el-
származott Juhász Ildikó hagya-
tékának felbecsülhetetlen érté-
kű kincsét a magyar kultúra
napja alkalmából dr. Balázs Ko-
vács Sándor néprajztudós mu-
tatta be a népes közönségnek.

A néprajzkutató elmondta, hogy ez
a terítõ különleges méretét tekint-
ve, hiszen az ismert sárközi alkotá-
sok közül a harmadik legnagyobb,
rojtokkal együtt 140 centiméteres
átmérõjével. Kiemelkedik továbbá
rendkívüli kidolgozottságával is. A
mai „hímzõasszonyokat” és mûked-
velõket egyaránt elvarázsolta a mí-
ves terítõ. A fekete alapon fehérrel
hímzett nyolcágú csillagformát ap-
rólékos fõkötõ, babafõkötõ minták-
ból Bogár Andrásné Szombati Éva
tervezte, aki dr. Pilisy Elemér 1931-
tõl indult hímzõmozgalmában ok-
tatóként is részt vett, és vele együtt
nyolc hímzõasszony valósította
meg. A tervezõ mellett decsi volt
még özv. Bokor Gyuláné, Bálint Er-

zsébet, Rozmanith Imréné Ács Lí-
dia, Szép Józsefné Kun Sára, ifjú
Szép Józsefné (nem tudni a kapcso-
latát Kun Sára nénivel), Lovas Bálint-
né Mónus Éva, Cselõtei Ödönné
Széki Judit. Mindannyian egy-egy
cikkelyt készítettek el, és a sajátjuk-
ba belehímezték a nevüket is. Ez
ritka volt, de az ilyen méretû mun-
káknál elõfordult. A harmonikusan
összedolgozott hímzés cikkelyein
kétféle minta váltja egymást, ame-
lyeket a profi népmûvészek magas
szinten, mégis saját egyéniségük
szerint hímeztek meg. Különösen
értékes ez az ajándék azért is, mert
Bogár Andrásné és Szép Józsefné
munkáiból közgyûjteményekben
nem sok található.

Hogy milyen alkalomból készült
ez az ünnepélyes terítõ, pontosan
nem tudjuk, az abroszba hímzett
1938-as évszám alapján valószínûsít-
hetõ, hogy az abban az évben, Buda-
pesten tartott eucharisztikus világ-
kongresszus apropójából, de Juhász
Ildikó fiának, Reinaldo Chantrillnak
ajándékaként most visszakerül hazá-
jába, Decsre. A megyei múzeum
ugyanis a decsi tájházban fogja
kiállítani. K. E.

Az aprólékos, gyönyörû motívumok sárközi asszonyok kezemunkáját
dícsérik, akik saját cikkelyükbe belehímezték a nevüket is 
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A kultúra lovagja: Módos Ernõ borász
A magyar kultúra napján, január
22-én, a budapesti Grand Hotel
Royalban megtartott ünnepsé-
gen a „Kultúra Lovagjává” ütötte
Módos Ernő szekszárdi borászt 
a „Falvak Kultúrájáért” Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, Nick Fe-
renc. Az elismerésben az ország-
ból összesen 36  művelődésszer-
vező, hagyományápoló és művé-
szetpártoló személy részesült. 

Sas Erzsébet

A Szekszárdi Vasárnap olvasóinak
nem kell bemutatni Módos Ernõt.
Számtalan interjú készült vele, mint az
1988-ban alakult Alisca Borrend Nagy-
mesterével, az Országos Borszakértõi
Bizottság elnökével, amely tisztségre
dr. Torgyán József nevezte ki. Ezt a
tisztséget 6 évig töltötte be, és a bi-
zottságnak jelenleg is tagja. Írtunk ró-
la, mint városunk egyik legjobb borá-
száról, itthon és külföldön elért szak-
mai sikereirõl. Borbírálóként városi,
megyei, országos borversenyeken be-
töltött szerepérõl (ez utóbbit 20 éve
ûzi). Kiemelkedõ, mûvészetet és spor-
tot pártoló tevékenységérõl. Sportsze-
retetérõl, hiszen évek óta szervezi –
mint a sportág elnöke – a SporTolna
Triatlonfesztivált. A Rotary Club által
2011. január 15-én kapott kitüntetésé-
rõl a Paul Harris-díjról, amely a legma-
gasabb kitüntetés a Rotaryn belül, s
melyet a klubban végzett aktív szerve-

zõ tevékenységéért kapott.
(a klubnak alapító tagja).  

Módos Ernõ sok helyi
szerzõnek segített könyve-
ik megjelenésében, zene-
karokat, kórusokat, külön-
bözõ mûvészeti és sport-
közösségeket támogatott
és támogat. Vallja, hogy hi-
ába jó szakember valaki, ha
elefántcsonttornyából
nem lát ki, nem látja és
nem ismeri el a többi hiva-
tás fontosságát, a kultúra
sokszínûségét, egy-egy kö-
zösség értékformáló erejét,
s nem segít azok kiteljese-
désében. Ezt a szemléletet
pedagógus édesapjától
örökölte. 

A borászatban pedig dr.
Diófási Lajostól tanulta
meg, hogy a szakmát nem
csak mûvelni kell, de taníta-
ni is. Akár alapfokon kezde-
ni, mert nagy boldogság és
elismerés, amikor egy-egy
kisebb településen tartott
elõadása után ott látja a csillogást a szõ-
lõsgazdák szemében, mert sikerült va-
lami fontosra rádöbbenteni õket, ami
a jó bor készítését szolgálja majd. A be-
szélgetésünket követõ napon Tamási-
ba ment, s mint mondta, ezeket az elõ-
adásokat kicsit missziónak is tartja. 

– A bor egy kultúrát hordozó ter-
mék, nem csak egyszerû gazdasági te-

vékenység – mondja Módos Ernõ. –
Értékközvetítés az utókor számára,
amit sajnos akkor fognak megtapasz-
talni, amikor már a jelenleg idõs bo-
rász generáció nem tudja kinek átad-
ni tapasztalatát. A fiatalok közül keve-
sen vállalják azt a nagy mennyiségû
adminisztratív akadályt, amit a borter-
melõk elé állítanak, s amelytõl kevés-

bé lesz számukra vonzó ez a hivatás. S
mindez sajnos a táj, a környezetvéde-
lem szempontjából is tragikus, mert
mi lesz, ha a mai szõlõterületek parla-
gon maradnak? Ugyanakkor örül,
hogy több borász kollégájának család-
jában éppen a lányok „léptek be” a bo-
rász szakmába, és továbbviszik az apai
örökséget. Reméli, hogy ha már lánya
és fia nem, de öt leányunokája közül
párnak talán majd õ is átadhatja a bo-
rászattal kapcsolatos tapasztalatait. 

Módos Ernõ elismertségét, sikerét,
munkabírását, állandó megújulását,
segítõ és ösztönzõ egyéniségét egy-
részt örökölte, másrészt sokat tanult
és dolgozott érte, harmadrészt pedig
egy nagyszerû asszonynak, feleségé-
nek köszönheti.  

Miközben beszélgetünk, a „Kultúra
Lovagja” lebonyolít pár telefont. Töb-
ben gratulálnak a kitüntetéséhez –
amit nagy szerénységgel nyugtáz –,
szervez, s az üzletébe betérõ borász
társaival készül a február 19-i borbál-
ra. Ennek részleteit a „legfiatalabb”
borrendi tag, a pünkösdi fesztiválon
felavatott Hepp Ádám meghívásának
eleget téve, egy kellemes esten szer-
veznek meg. 

Az üzletben Szekszárd város leg-
jobb borászainak ízlésesen elrende-
zett palackjai között Módos Ernõ „el-
felejtkezik” lovagi rangjáról, és per-
cenként szóló telefonján keresztül ta-
nácsokat osztogat, szervez, rendez… 
s közben még interjút is ad.
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Tolna megye mûvészetéért tevékenykednek
Helyi alkotókat tüntettek ki a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napján, január 22-én
adták át „A Tolna megyei mûvészetért”
plakettet a zeneiskola dísztermében. A
Mözsi Szabó István grafikájának felhasz-
nálásával, Barsi Péter mûhelyében készült
díjat évente öten kapják meg a megye
mûvészei, mûvészetpártolói közül.

Az ünnepélyes keretek között átadás-
ra kerülõ plakettet idén Dicsõ Zsolt köl-
tõ, Decsi Kiss Jánosné gyöngyfûzõ népi

iparmûvész, Kubanek Miklós újságíró,
rendezvényszervezõ, Sas Erzsébet új-
ságíró és a Tücsök Zenés Színpadot kép-
viselõ Béresné Kollár Éva vehette át. Az
elismerést 2000-ben alapította három
civil szervezet, a Bárka Mûvészeti Sza-
lon, a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége és a Kézjegy Tolnai Tollforgatók
Klubja. Azóta minden esztendõben öt
megyénkbeli kitüntetett veheti át a dí-

jat. Hagyomány a korábbi díjazottak fel-
lépése is a díjátadást övezõ mûsor kere-
tében. Ez alkalommal a tavaly kitünte-
tett Bartina Néptáncegyesület szólistái
szórakoztatták a nagyérdemût; a tán-
cosokat Nyemcsok Pál készítette fel.
Az írott kultúra bemutatásában pedig
az I. Béla gimnázium diákjai nyújtottak
segédkezet – remek mûsorukat Kis Pál

István állította össze az egykor Tolna
megyéhez kötõdött, illetve jelenleg is itt
alkotó tollforgatók mûveibõl.

Az idõ múlása szomorúvá is tesz: a
2009-ben elhunyt Husek Rezsõ bú-
csúztatása után ezúttal a díjat a közel-
múltban átvett Videcz Ferencnek már
csak emlékét köszönthették a megje-
lentek. Kosztolányi Péter

A plakett idei birtokosai: Dicsõ Zsolt, Sas Erzsébet, Kubanek Miklós, a Tücsök
Zenés Színpadot képviselõ Béresné Kollár Éva és Decsi Kiss Jánosné

Az I. Béla gimnázium diákjai Tolna megyei tollforgatók soraiból idéztek
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„Értékmentésért” emeltek szót az alsóvárosi katolikus bálon
A január 22-én a Szent László
Szakközépiskolában megtartott
alsóvárosi katolikus bálon meg-
tapasztalhatta az ember, milyen
egy jól működő keresztény vallá-
si közösség. Ilyenekből valaha
oly sok létezett Magyarországon,
s ugyanúgy virágoznának ma is,
mint tőlünk nyugatra, ha hazánk
megúszta volna a negyven évig
tartó vallásellenes szocialista
diktatúrát. 

A rendszerváltás óta szerencsére több
közösség újraéledt és újak is alakultak.
Amint a finom vacsorával egybekötött
rendezvényen Naszladi Éva elnökségi
tagtól megtudhattam, az alsóvárosi kör
2000 januárjában tartotta elsõ összejö-
vetelét, mely késõbb különvált plébá-
niai és báli találkozókra. Az ifjúságot is
bevonják programjaikba, évente szer-
veznek közös túrákat. Az egyesület el-
nöke, Kovács Józsefné, Klárika megkö-
szönte az elnökségi tagok tavalyi mun-
káját, hiszen a 2010. év – a kórházi ká-
polna felújítása és felszentelése miatt is
– különleges jelentõséggel bírt az ,,al-
sóvárosiak” számára. Bíró László tábo-
ri püspök köszöntõ beszédében fel-
idézte, hogy júliusban a kórházi kápol-

nánál milyen örömmel hallotta a fiata-
lok kérését, hogy közösen járják be a
szekszárdi dûlõket, s közös karácsonyi
készülõdést is szervezzenek. Úgy véli,
fontos lenne a fiatalok bevonása a kato-
likus kör találkozóiba, biztosítva ezzel
a rendszeres összejövetelek fenntartá-
sát. Ezt a kör vezetõje, Kovács Józsefné
is elengedhetetlenül fontosnak tartja,
ugyanakkor a meghívottak örömmel
tapasztalták, hogy a szombati bálon je-

lentõs számban megjelent az ifjabb ge-
neráció is. Aktuális témaként Görögor-
szág is szóba került, hiszen a görög or-
todoxok nemrég felhívást intéztek hí-
veikhez. Szavaik igen elgondolkodtató-
ak voltak, és sok párhuzamot lehet von-
ni Magyarország elmúlt évekbeli hely-
zetével. Bíró püspök rámutatott, a gö-
rög egyházi vezetõk felhívásukban azt
,,üzenik”: hazájukat ténylegesen a hite-
lezõk irányítják, s a bizonytalanság és

küzdelem érzésével tölti el õket jelenle-
gi helyzetük. ,,Minden szellemi ala-
punk, s hagyományaink lerombolása
folyik” – idézte az ortodox keresztény
közösség ,,segélykiáltását” Bíró László.
,,Mi is kiengedtük kezünkbõl saját ha-
gyományainkat. A találkozás által vi-
szont újra meg újra feleleveníthetjük
az értékeket, melyeket magunkban
hordozunk, hiszen sok minden jön
ilyenkor elõ a romok alól” – fogalma-
zott a püspök. Felhívta a figyelmet a
család fontosságára, annak helyettesít-
hetetlen értékére is. Horváth István
polgármester köszöntõjében a kápolna
átadásának fontosságáról beszélt, és a
belvárosi templom rossz állapotú
mennyezeti freskói ügyében is szót
emelt. De – õ maga református lévén –
az ökumenikusság békés megélésére
is kitért. Bacsmai László szekszárdi plé-
bános is méltatta a közösséget. Vélemé-
nye szerint az alsóvárosiak nélkül a fel-
újított Szent János és Pál kápolna belül
nem lenne olyan, amilyenné vált a
szombatonkénti reggeli fél 8-as, 60–70
embert is vonzó szentmisékkel! A bál
vacsorával, tombolasorsolással folyta-
tódott, a zenérõl, a jó hangulatról pedig
a népszerû GHB zenekar gondosko-
dott. Gyimóthy Levente

Bíró László püspök a családok fontosságára hívta fel a figyelmet

Escher Károly munkásságát tanítani kellene
Páratlan ritkaságok a szekszárdi születésû fotós életmûvében

Az 1964–90-ig a Nõk Lapja fotóriporte-
reként dolgozó Gadányi György volt
utolsó vendégelõadója a szekszárdi szü-
letésû, figyelemre méltó, de mégis ,,is-
meretlenségbe veszett” személyiségû
Escher Károly fotómûvészrõl szóló sza-
badegyetem-sorozatnak. A korábban fõ-
leg társadalmi, belpolitikai riportfotó-
kat készítõ, majd 2000-ig az Iparmûvé-
szeti Fõiskola vizuális kommunikáció
szakán tanító Gadányi egyébiránt olyan
fényképezõgépeket hozott magával a
Wosinsky Mór múzeumban rendezett
ankétra, melyekkel Escher élete folya-
mán dolgozott. A mûvészt személyesen
nem ismerte, csupán élete utolsó idejé-
ben, a Nemzeti Galéria életmû-kiállítá-
sán találkozott vele. A mûvész halála
után viszont Escher özvegye kereste
meg, aki Gadányit beengedte Margit
körúti lakásukba, hogy szabadon rend-
szerezhesse az Escher-életmûvet. Eza-
latt derült ki, számos kép nem ott és
nem arról a helyszínrõl készült, amelyet
a képek címkézésükön jeleztek. Ezek
közül Gadányi 480 negatívot vett át át-
nézésre az özvegytõl. Szerinte Escher
fotói hûen tükrözik korábbi filmgyári
tevékenységét, hiszen fotósként is fil-
mes maradt, s a képekrõl tisztán ,,átjön”,
hogy a mozgást fényképezte. ,,Szinte
halljuk a vak hegedûs következõ ak-
kordját, ha ránézünk egyik fotójára” –
mutatott rá Gadányi. Escher újságírói,

fotóriporteri munkájára 1950 után nem
tartottak igényt, s egy építésziroda alkal-
mazta fotósként. Az ’50-es években, és
azután is – életveszélyes lett volna elõ-
venni azon képeit, melyeket tudósító-
ként fényképezett Bárdossy miniszter-
elnökrõl, Szálasi Ferencrõl vagy Horthy
Miklósról. Tükörreflexes géppel fotó-
zott sokáig, mellette az egyutas fényere-
jû objektívbe ,,szeretett bele”: ha gépet
cserélt, a csereszabatos objektívjét to-
vább használta. Escher hosszú ideig fo-
tózta Dõry Virág színésznõt is, aki után

ízléses aktfotók maradtak fenn. Az idõs
mûvésznõt Albertini Béla fotótörté-
nész hívta fel, meséljen a fotózás esemé-
nyeirõl, a hölgy azonban ezt elutasítot-
ta, s a képek közzétételéhez sem járult
hozzá. Kiderült: e páratlan értékû aktfo-
tók Londonban, egy szaklapban már
korábban megjelentek, így kiállításuk
elé nem gördülhet akadály. Bróm-
olajnyomással készített, festett képhez
hasonló fotói az 1910-es, 20-as években
láttak napvilágot: a még meglévõ tabá-
ni házak, Escher apja, de Rippl-Rónai

portréja vagy Escher húga, Mária ,,tárul-
nak elénk” rajtuk, melyeket eredetiben
szemlélhettünk meg. A Gadányi-gyûjte-
ményben egyébiránt sok száz negatív,
nyomdai méretezés után visszakapott
kép, kereszt- és házasságlevelek, iskolai
bizonyítványok találhatók. A Nõk Lap-
ja egykori fotósa rámutatott: nem a fo-
tó oldaláról kell megközelíteni a fotóri-
portert, mivel ez egy állandó, ugrásra
kész állapot, sokszor nem tûr meg csa-
ládot, gyereket sem. Gadányi elmondta,
Escher ,,selejt, kidobni” címkével ellá-
tott negatívjain hihetetlenül izgalmas
képriportokat láthatunk a ’30-as évek
színészeirõl, közlekedési szituációkról. 
Escher a fényképezés kezelését illetõen
szabadalmat jelentett be, melynek pro-
totípusát a Magyar Optikai Mûveknél
meg is csináltatta. Gadányi György la-
punk kérdésére elmondta, sokoldalúsá-
ga, szociális érzékenysége fogta meg õt
Escher Károly életmûvébõl. ,,Olyan pél-
dakép szakmájában, akit kõkeményen
tanítani kellene!” – véli. Emberi vonásai
a kézirataiból derülnek ki, melybõl né-
hány példányt Gadányi is õriz. Úgy lát-
ja, sajnálatos módon nem afelé megy a
világ, hogy gimnáziumi tankönyvek lap-
jain vagy egyetemi elõadásokon tárgyal-
ják Escher mûveit, megemlítsék a nevét.
,,Ha rá tudjuk egy-két diák szemét képe-
ire futtatni, akkor már sokat tettünk!” –
mondta a fotóriporter. Gy. L.

Escher Károly: Kilakoltatás (1934)



Órákig tartó, gyötrelmekkel teli dilem-
ma után végül úgy döntöttem, hogy
szombat este a Való Világ – lélekbe
markoló és egyben sorsfordító – kihí-
vó show-ja helyett inkább megnézem
az AB/CD zenekart a Zugban. Persze
bíztam benne, hogy VV Alekosz a va-
sárnapi összefoglalóban is ugyanazt az
embert fogja kihívni párbajra, akit a
szombati élõ adásban. És tényleg! 

Természetesen az az érv sem volt el-
hanyagolható, hogy a koncerten az
egyik kedvenc zenekaromat, az
AC/DC-t „tribútolják”, és egy ilyen ese-

ményt egy valamirevaló rajongó nem
hagyhat ki, még az influenzajárvány
kellõs közepén sem. Így hát – vállalva
a rizikót, hogy összetalálkozom egy
kedves, kis bacilussal (és/vagy vírus-
sal) – felkerekedtünk barátaimmal és
ellátogattunk Szekszárd frekventált
szórakozóhelyére, a Zugba, ahol idõ-
közben már ajtó is került a vécére, a
szórakozni vágyók nem kis örömére. 

Az AB/CD zenekart korábbról is-
merõ barátaim mondták, hogy hall-
gassam meg, milyen rossz. Hát nem
az! Legalábbis szerintem. Régóta zaj-

ló vita övezi azt a kérdést, hogy mi-
tõl jó vagy rossz egy tribute-zenekar
(a tribute szó tulajdonképpen tisz-
telgést jelent, a tribute-zenekarok
fel- vagy átdolgozzák imádott elõ-
adóik dalait). Nos, természetesen íz-
lések és pofonok alapon mindenki-
nek más tetszik, illetve mindenki
mást tart fontosnak ezzel a mûfajjal
kapcsolatban. Vannak, akik a külsõ-
ségekre esküsznek, vannak, akiknek
az a fontos, hogy hangról-hangra le-
gyen eljátszva minden, és vannak,
akik egyszerûen csak jól akarják
érezni magukat, miközben a kedvelt
zenéiket játsszák vagy hallgatják.
Nyilván a kérdésben a válasz: az a
legjobb, ha mindhárom kritérium-
nak igyekszik megfelelni egy pro-
dukció. Én azt gondolom, hogy az
AB/CD megfelelt. Sõt! 

Jópofa dolog volt, hogy miközben a
gitáros a színpadon küzd a szólókkal,
az énekes a pultnál cseveg a rajongók-
kal, ezzel is erõsítve a zenekar és a kö-
zönség közötti baráti kapcsolatokat.
Késõbb, nyakában a gitárossal is, láto-
gatást tesz a terem különbözõ pontja-
in. Ez azért is különösen tiszteletre
méltó teljesítmény, mivel a mi
„Angusunk” ránézésre cirka 20–25 ki-
lóval nehezebb, mint a pirinyó auszt-
rál. A dalok pedig jönnek szépen sor-
ban: Thunderstruck, Highway to Hell,
Back in Black, Stiff Upper Lip és a töb-
bi... És bizony ezek a dalok el vannak
játszva! Jól! Aki keres, az persze bizto-
san talál hibát. Ha valakit ez tesz bol-
doggá, akkor keressen! 

Nekem viszont tetszett, azt kap-
tam, amit vártam. Leszámítva az
influenzavírust… 

Sártenger Sarolta
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Ábécédé, rajtam kezdé…
AB/CD-koncerten jártunk a Zugban

APRÓ

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

TISZTELT LEENDÕ MEGRENDELÕ!

Vállaljuk: – családi házak, melléképü-
letek teljes körû kivitelezését
– kõmûves és burkoló munkákat
– garázsok, raktárak ipari padlójának
készítését. Tel.: 06 20/480-53-93,
orior@tolna.net.

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.

A British Council 2010. december 15. és 2011. már-
cius 18. között Readers’ Corner néven angol nyelvi
olvasóversenyt hirdet középiskolásoknak. A megyei
könyvtárakkal közösen rendezendõ verseny célja,
hogy a diákok kedvet kapjanak angol nyelvû könyvek
olvasásához, és ez beépüljön a tanulási módszereik
közé – hosszabb távon pedig az angol nyelvi kultú-
rájukba.
– Hogyan lehet részt venni a versenyben?

– A diákoknak három könnyített olvasmányt kell
kikölcsönözniük és elolvasniuk az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár GatewayUK gyûjteményébõl, majd a
könyvekhez kapcsolódó kérdésekre válaszolniuk.
Minden elolvasott könyvért kapnak egy matricát, és
a három matricát összegyûjtött diákok között egy
iPod nano-t és könyvajándékokat sorsolunk ki. A di-
ákok bármilyen – a könyvtárban elérhetõ – könnyí-
tett olvasmányt választhatnak. 

Módszertani foglalkozás 
angolnyelv-tanárok számára

A British Council, az Oxford University Press és az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár Könnyített olvasmányok
használata a nyelvórán címmel módszertani foglalko-
zást hirdet angolnyelv-tanárok számára 2011. február
17-én a könyvtár oktatótermében. Az elõadó Kelemen
Ferenc lesz, az Oxford University Press munkatársa.

– Mire és hogyan használhatók fel a könnyített
olvasmányok az angolnyelv-órákon? Milyen fel-
adatok motiválhatják a tanulókat arra, hogy
szabadidejükben is olvassák ezeket?

– A foglalkozás a fentieken túl ötleteket és tippe-
ket nyújt arra vonatkozóan is, hogy hogyan kelthe-
tõ fel a tanulók érdeklõdése az idegen nyelven tör-
ténõ olvasás iránt, és miként lehet ezt az érdeklõ-
dést minél tovább megõrizni.

A workshop során példaként bemutatott könnyí-
tett olvasmányok a Readers’ Corner verseny részt-
vevõi számára javasolt címek között is szerepelnek. 
– Miért jó a Readers’ Corner a diákoknak?

– A nyelvtudásunknak megfelelõ szintû könyve-
ket olvashatják, ezért sikerélményük lesz. A szint ki-
választásához a könyvtárban kapnak segítséget.

– Az érdeklõdési körüknek megfelelõ könyveket
választhatják, ezért remélhetõleg szívesen olvasnak
majd.

– A Facebookon csatlakozhatnak a Readers’
Corner oldalhoz, ahol „Dénes” már olvassa a köny-
veket és beszámol élményeirõl. Ez az oldal egy virtu-
ális olvasóklubként fog mûködni, amit szeretnénk
hosszabb távon is megtartani és a könyvtárakkal
közösen mûködtetni.

– Az angolnyelv-gyakorlás mellett a diákok érté-
kes ajándékokat is nyerhetnek.

– A kampányt középiskolás diákokkal közösen

dolgoztuk ki, ezért bízunk benne, hogy megszólítja
majd õket.
– Miért jó a Readers’ Corner a pedagógusok-
nak?

– Az olvasóversennyel és a könnyített olvasmányok
használatával színesíthetik a tanórákat és a tanórán kí-
vüli nyelvtanulást.

– A könyvtárban külsõ órát tarthatnak, amihez
szakmai segítséget is adunk: az Oxford University
Press szakembere igény szerint januárban és febru-
árban workshopokat tart pedagógusok részére a
könnyített olvasmányok hatékony tanórai alkalma-
zásáról.

– A verseny fontos része a virtuális olvasóklub mû-
ködtetése, ahol pedagógusok is regisztrálhatnak. A
Readers’ Corner jó lehetõséget kínál a pedagógusok-
nak arra, hogy a diákok által használt online eszközö-
ket jobban megismerjék, és kialakítsanak velük egy
új típusú tanár-diák közösséget.

További információk a British Council honlapján,
illetve az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban találhatók.

A verseny közösségi színtere:
www.facebook.com/ReadersCornerFans

A képzésre jelentkezni az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár idegen nyelvi részlegén lehet személye-
sen vagy telefonon, (74/528-108).

Angol nyelvi verseny és módszertani foglalkozás a megyei könyvtárban

Jeles évfordulók januárban

1458. JAN. 24. Hunyadi Mátyást ki-
rállyá választották.
1826. JAN. 25. Kolozsváron megszü-
letett Gyulai Pál író.
1907. JAN. 26. Megszületett Selye Já-
nos, a stresszelmélet megalkotója.
1919. JAN. 27. Meghalt Ady Endre író,
költõ. A polgári forradalom saját hal-
lottjaként, díszpompával temette el.
1805. JAN. 28. Debrecenben elhunyt
Csokonai Vitéz Mihály.
1830. JAN. 28. Megjelent Széchenyi
István Hitel címû munkája.
1621. JAN. 30. Sárospatakon megszü-
letett II. Rákóczi György, akit 1642.
február 3-án fejedelemmé választottak.



Miért éppen a „Csapót” válasszátok?
Mert itt magas színvonalú oktatás fo-
lyik, amelynek köszönhetõen megva-
lósíthatjátok álmaitokat. Az ehhez veze-
tõ utat gyönyörû oktatási intézmény-
ben tehetitek meg, amelynek pedagó-
gusai segítõ környezetet biztosítanak
az itt tanuló diákok számára. 

Egy kiadós séta után rájöttem, hol
kezdhetném történetemet. Kiinduló-
pontként visszamennék a felvételim-
hez. Eljöttem a nyílt napra, találkoz-
tam leendõ osztálytársaimmal és taná-
raimmal. Már akkor nagyon szimpati-
kusnak tûnt az intézmény, végleg el-
döntöttem, ide – a belügyi rendészeti
képzésre – fogok jelentkezni. 

Elkezdõdött az iskola. Elõször azt
hittem, a máshol megszokott, szürke
hétköznapok várnak rám, de késõbb
rájöttem, tévedtem. A képzés, amire
járok, nagyon is összetett, sokféle
szakmai tárgyból követel felkészültsé-
get. Évrõl évre új tudományterületek-
kel ismerkedünk meg, mint például a
belügyi rendészeti ismeretek, az ön-
és társismeret, a pszichológia, az ügy-
vitel, a kommunikáció vagy az önvé-
delem. Ez nagyon mozgalmassá teszi a
mindennapjainkat, és ha kívülállók-
nak mesélek errõl, belátják, ez való-
ban nem átlagos. Úgy gondolom, di-
áktársaim – akik a többi képzésben
vesznek részt – legalább ilyen érde-
kesnek tartják saját szakukat.

Az oktatás sokszínûsége a tanító ta-
nároknak is köszönhetõ. Úgy érzem,
hogy az itt tanulók olyan támogatást
kapnak képességeik kibontakoztatá-
sához, amely nem mondható el min-
den iskoláról. A tehetségeket ápolják,
versenyekre küldik, foglalkoznak ve-
lük. Szeretem a tanáraimban, hogy

emberségesek, az órák nem telnek
görcsösen. Sok a kötetlen beszélgetés,
amely a jó tanár- diák kapcsolat alapja.
Ha osztályszinten van probléma egy
tantárggyal, akkor a tanár egyeztet az
osztállyal, és korrepetálást tart. A vég-
zõs osztályok élhetnek az érettségi
elõkészítõk által kínált lehetõségek-
kel. A képzésekkel kapcsolatban
Herczigné Hirling Adrienn tanárnõt
kérdeztem:

–A VM Dunántúli Agrár-szakképzõ
Központnak 8 tagintézménye van, is-
kolánk a székhelyintézmény. Az ér-
deklõdõknek lehetõségük nyílik me-
zõgazdasági, belügyi rendészeti vagy

élelmiszer-ipari szakközépiskolai osz-
tályokba jelentkezni. Az elõrehozott
szakképzés keretében gazda, pék,
húsipari termékgyártó szakmákban
kínálunk képzési lehetõséget. Az in-
tézményben mezõgazdasági és élel-
miszer-ipari orientációval szakiskolai
képzés is indul. A 10. évfolyam elvég-
zése után gazda, pék-cukrász, borász
szakmák sajátíthatóak el. Érettségi bi-
zonyítvánnyal pedig mezõgazdasági,
élelmiszer-ipari és vidékfejlesztési
technikus képzés választható – nyilat-
kozott a tanárnõ.

Az intézmény által felkínált szabad-
idõs tevékenységek is csábítóak. Isko-

lánkban a diákoknak lehetõségük nyí-
lik röplabdázni, kézilabdázni, focizni,
és részt vehetnek az iskolai színjátszó
körben is. Ezek a foglalkozások jó
hangulatban telnek.

Kollégistáink sem unatkoznak dél-
utánonként! Az említett elfoglaltságo-
kon túl táncolhatnak, aerobikoz-
hatnak, és itt is kamatoztathatják szí-
nészi tehetségüket. Ha mégis akad
olyan diáktársam, aki nem talál az
egyéniségéhez illõ foglalkozást, akkor
eltöltheti az idõt a kollégiumi klub-
ban, a könyvtárban vagy a számító-
gépteremben.

Nem csak az eddig említettekért
szeretek idejárni. Mint harmadéves ta-
nuló számtalanszor mentem át az is-
kola udvarán és hamar felfedeztem,
milyen csodás környezetben vagyunk
– kinn a város szélén, csendes helyen.
Amikor kinézek az ablakon nem autó-
kat és emeletes házakat látok, hanem
fákat, a parkot, a Siót. A környezet
nyáron és tavasszal azért gyönyörû,
mert virágoznak a fák, csiripelnek a
madarak. Õsszel a lehulló falevelek mi-
att, télen pedig azért, mert mindent
hó fed, és a csupasz fáktól még job-
ban látjuk az iskola régies, de éppen
ettõl szép épületét.

A leírtak nem csak az én vélemé-
nyemet tükrözik, számos diáktársa-
mat megkérdeztem, miért szereti ezt
az iskolát. Sokan említették a társasá-
got, egyetértek velük. Az itt szerzett
barátok még élménydúsabbá teszik a
mindennapokat. Máshol tanuló kor-
társaim furcsállották, hogy szeretek
iskolába járni, de a fentiek elolvasása
után õk is belátják, hogy tényleg sze-
rencsés vagyok, hogy ebbe az intéz-
ménybe járhatok. 
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Közeleg a pályaválasztás ideje, általános és középiskolások törik a
fejüket, hol tanuljanak tovább, milyen szakmát, hivatást válassza-
nak, melyik iskolába jelentkezzenek. Az általános iskolások köny-
nyű helyzetben vannak, mert Szekszárdon bőven van választék:
több kiváló középiskola is várja a tehetséges, tanulni vágyó fiatalo-

kat. A döntés azonban nem könnyű, hiszen egy intézményt csak az
ismerhet igazán, aki már kipróbálta. Ezért a következő hetekben
mindegyik alma materből megkérdezünk egy-egy pedagógust és ta-
nulót, miért ajánlanák másoknak a saját iskolájukat. A cikkek ér-
dekessége, hogy diákok is írják őket. 

Suliválasztó/3.

Az én iskolám: a „Csapó”

A regisztrációra várakozva hosz-
szú sorban álldogáltak a fiatalok
a főiskola aulájában. Akire sor
került, hasznos ajándékot ka-
pott. A procedúrán túl levő egyik
szőke lány „elámult”, amikor éle-
tében először belépett az aulába.
Reméli, sikerül ősztől itt folytat-
nia tanulmányait.

A program a PTE Illyés Gyula Fõisko-
lai Kara életét bemutató film vetítésé-
vel indult, majd több elõadás is elhang-
zott, például a nyelvtanulási lehetõsé-
gekrõl. Részletes tájékoztatást kaptak a

jövendõ hallgatók a fõiskola egyes in-
tézeteinek képzési kínálatáról is. Ter-
mészetesen szó esett arról is, hogy mi-
ért érdemes a helyi és a környékbeli fi-
ataloknak itt tanulniuk. A mûködõ sza-
kokról roppant célratörõ bemutató
szórólapot is kaphattak. Ezeknek a szí-
nes, eligazodást segítõ lapoknak a hát-
oldalán a „Tudtad-e?” rovatból megtud-
hatták, hogy az ország elsõ egyeteme
volt a pécsi, amit 1367-ben alapítottak,
s hogy 100 magyar munkahelybõl 12
a turizmushoz kapcsolódik. Vagy ép-
pen azt, hogy a szekszárdi karon 18
szak közül választhatnak a jelentkezõk.  

Az intézet fõigazgatójától, dr.
Horváth Béla egyetemi tanártól
megtudtuk, hogy a nyílt napnak van
hagyománya, de a mostani az elsõ,
amikor egy tanévben két nyílt na-
pot tartottak: ezt és korábban, de-
cember 9-én. Céljuk, hogy az érdek-
lõdõ hallgatókban még jobban tuda-
tosítsák, hogy ez a kar igen színvo-
nalas, s érdemes ide jönni tanulni. 

A fõiskolai kar természetesen a
hagyományos eszközöket is beve-
tette, azaz fölvette a kapcsolatot a
város és környék középiskoláival,
felhívva a figyelmet a nyílt napra és

az itteni továbbtanulás nyújtotta le-
hetõségre is. De mint azt a fõigazga-
tó elmondta, felmérésük szerint a
diákok több mint 90 százaléka az
internetrõl tájékozódik. Ebbõl kö-
vetkezõen folyamatosan frissítik a
weboldalukat, s a nyílt napra is alap-
vetõen az internet segítségével
mozgósítottak. Az új dizájn és az iz-
galmas internetes játék még von-
zóbbá tette a programot, s nyilván-
valóan a kart is.    

– A decemberi nyílt nap is sok fi-
atalt vonzott, mondhatom, soha
ennyien nem voltak.       – hm –

„Soha ennyien nem voltak”
Jövendõbeli hallgatóinak mutatkozott be a fõiskola

Illés Bianka 11. évfolyamos, belügyi rendészeti szakos diák, a cikk
írója és Herczigné Hirling Adrienn tanárnõ
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Kajsza Béla és
Bodó Ágnes, mindketten a 10 éves Gagliarda Kamarakórus Egyesület
tagjai. A kórus új karnagyával, dr. Szabó Szabolccsal „új fejezetet”
nyitottak a kórus életében, s a 2010. év végi karácsonyi koncertjük
óriási sikere mutatja, a megújulás pozitív volt. Boldog születésnapot,
s további sikereket, Gagliarda! 

Egy férfi: 
Kajsza Béla 

Egy nõ: 
Bodó Ágnes

– Az egyik legrégebbi tagja vagy a
kórusnak, mesélnél az indulásról?

– 2000 szeptemberében alakult a
kórus Szekszárd város és környéké-
nek zenét kedvelõ fiataljaiból. Felesé-
gemmel, Katával 8 éve kapcsolód-
tunk be a kórus életébe. A kórus a ne-
vét egy XVI. században divatos rene-
szánsz táncról kapta, fellépéseink al-
kalmával korabeli ruhában állunk a
közönség elé. A kórus tagjai énekelni
szeretõ emberek, akik több kórus-
ban is énekeltek, elsõ karnagyunk
Anducska Adrienn szintén több kó-
rusnak volt karnagya. Igazi öröm-
éneklésre jöttünk össze, ám egy idõ
után igény merült fel a kórustagok-
ban arra, hogy megmutassuk magun-
kat.
– Felsorolnál párat a fellépéseitek-
bõl?

– A Bárdos Lajos „Zenei Hetek”
koncertjei, jótékonysági rendezvé-
nyek, kiállítás-megnyitók, Balassa-na-
pok, vannak önálló koncertjeink, me-
lyek közül a minden év végi karácso-
nyi koncertünk a legsikeresebb. A
2010. évire, amely egyben a jubileumi
koncertünk volt, telt házzal, nagyon
büszkék vagyunk. Vidéken is több he-
lyen felléptünk, Tengelicen,
Õcsényben, Sióagárdon, s örömmel
mondhatom, hogy mindenhol nagy
szeretettel fogadtak bennünket, s a
koncert végén a siker nem maradt el. 
– Elismerések?

– A minõsítõ hangversenyen,
2005-ben a zsûri fesztiválkórus foko-
zattal értékelte munkánkat, 2006-ban
Szekszárd város kiemelt mûvészeti
együttese lettünk, 2008-ban elkészült
az elsõ CD, amely sikert hozott a szak-
ma és a közönség részérõl is. 
– 2010 júniusa nagy változást ho-
zott a kórus életében…

– Karnagyunk megvált a kórustól, s
nagy szerencsénkre dr. Szabó Sza-
bolcs, aki országosan elismert szakte-
kintély, felkérésünkre elvállalta a kó-
rus mûvészeti vezetését. Karnagyunk
és Szekszárd város már régi „ismerõ-
sök”, errõl majd Ági bõvebben mesél.
A váltás után zökkenõmentesen mû-
ködhetett tovább a kórus.     

– Mennyiben változott a kórus re-
pertoárja az új vezetéssel? 

– A nyári szünet után, szeptember
elején egy teljesen új repertoárral
kezdtük el a próbákat. 
– S ezzel az új programmal lépte-
tek a közönség elé 2010 karácso-
nyán…

– A kórus fennállása óta ilyen nagy-
számú közönség elõtt még nem éne-
kelt, mint ezen a karácsonyi koncer-
ten a Mûvészetek Házában. Talán
nem is kell mondanom, hogy a kórus
tagjainak mit jelentett a közönségnek
ez az elismerése, s a felénk áradó sze-
retet. Nagy örömünkre itt volt az elõ-
zõ karnagyunk, Anducska Adrienn is,
akivel kölcsönösen megköszöntük a
közös munkát, a közel egy évtizedet. 
– A te családod egy igazi zenész
család.

– A feleségemmel a kórusban éne-
kelek, s remélem a Kajsza-kvartettet
már nem kell bemutatni a közönség-
nek. Béla fiam trombitán, Péter kür-
tön, Pál harsonán, jómagam szintén
harsonán játszom. Hét unokánk van,
s ahogy nõnek, úgy ismerkednek a ze-
ne különbözõ területeivel. Sióagár-
don lakunk, benne élünk a falu kultu-
rális életében, szinte minden meg-
mozduláson ott vagyunk.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Egymásra talált a kórus és a karnagy

– Ági, te is a régi kórustagok kö-
zé tartozol, így átélted a kórus
szép, örömteli és nehéz pillanata-
it is.

– 2001 óta vagyok kórustag, szá-
momra õk a második családom.
Olyan emberek találkozása ez, aki-
ket a zene szeretete hozott össze,
ahol barátságok alakultak ki, amely
által egy emberként, egy lélekkel
küzdünk és nézünk szembe a kihívá-
sokkal, s örülünk, ha sikerünk van. A
nehéz pillanatok sajnos manapság
minden mûvészeti egyesület életé-
ben jelen vannak – leginkább gazda-
ságilag –, viszont igyekszünk ezeken
túllépni, az éneklés öröme, s a siker
kárpótol bennünket a gondokért. 
– Béla jelezte, hogy te tudod a leg-
jobban, hogy is került dr. Szabó
Szabolcs karnagy a kórus élére.

– Amikor a városházán dolgoz-
tam, mint külföldi kapcsolatok refe-
rense, akkor a „testvérvárosi ének-
lõ hét” szervezõjeként ismerked-
tem meg a karnagy úrral. Már akkor
tudtuk, hogy õ elismert szaktekin-
tély, s ezt az ismeretséget felhasz-
nálva kerestük meg, hogy elvállalná-
e a kórusunk vezetését. Elvállalta, s
ezzel nemcsak a kórus további létét
mentette meg, de az újjászületését

is megalapozta. A kórustagokra
nagy hatással van többek között az
is, hogy emberi és szakmai kiválósá-
ga mellett akkora áldozatot hoz ér-
tünk, hogy Pécsrõl busszal jár a
próbákra, fellépésekre. Ezt mi, kó-
rustagok csak úgy tudjuk megkö-
szönni, hogy az eddigieknél még
intenzívebben, lelkesebben készü-
lünk. Ha lehet azt mondani, jó és si-
keres egymásra találás volt kórus és
karnagy között. 
– Városszerte beszédtéma volt a
karácsonyi koncertetek sikere.

– Az új repertoárral valóban új ol-
dalunkról mutatkoztunk be, ami
már dr. Szabó Szabolcsnak köszön-
hetõ, ugyanis a spirituálék, háttér-
ben versek, s az elõadásunkban be-
mutatott több újdonság óriási sikert
hozott. Olyan bensõséges hangula-
tú volt a koncert, hogy a hallgatóság
közül sokan sírtak, amit több hely-
rõl is visszahallottunk. Telt ház elõtt
énekeltünk, s azt gondolom, hogy
minden kórustagnak, nemcsak az
évforduló, hanem ez a siker is igazi
karácsonyi ajándék volt. 
– Említetted, hogy barátságok
születtek, a jó dolgok – minden el-
lenkezõ híreszteléssel ellentétben
– szárnyakon járnak, miszerint
nem csak barátságok születtek.

– A kórus két alapító tagja Koch
Ádám és Tóth Mónika nem barátok
lettek, hanem szerelmesek, a kórus
énekelt az esküvõjükön, s hogy tel-
jes legyen az örömünk, Emília kislá-
nyuk éppen a kórus megalakulásá-
nak 10. évfordulóján született meg. 
– Ez valóban szép történet. S ha
már a családnál tartunk, akkor
mesélnél a te családodról, sza-
badidõdrõl? 

– Elsõ a kórus, mint már említet-
tem. Õk a második családom. A pá-
rommal és a gyerekekkel, akik szin-
tén nagyon muzikálisak, koncertek-
re, színházba járunk. Szinte minden
kulturális programra, amely az
idõnkbe belefér, elmegyünk. Ami
még közös találkozási pont, hogy
Béla feleségével, Katával nagy hob-
bink a portrérajzolás. FO
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A
haza bölcse, aki „nemes életét
1876. január 28-án fejezte be”,
megyeszékhelyünk nevét csu-

pán egyszer írta le. Aligha cserébe, de
2009-es utcaneveink közt nem találjuk
az övét. Ettõl még akad emlék, ami ide
fûzi…

Számtartójához, Szalay Istvánhoz írt
1859-es levelében arról elmélkedik,
vajon hova érdemesebb elhelyezni a
pénzt a biztos jövedelem, de ha kell, a
hozzáférés reményében: „legjobb ta-
karék pénztárba tenni…, ügyelni kell
azonban arra: hogy a takarék pénztár
jó hitelû és biztos legyen. E részben a
Szekszárdit nem ismerem, de a pesti
igen jó hírben áll.”

Véletlen, de mikor itt járt, volt a leen-
dõ takarékkal szomszédos épületben
is. Ennek elõzménye, hogy 1836. no-
vember 25-én, csupán három nappal
a bekövetkezett konzervatív fordulat
elõtt, „részint a kitüntetett hazafiúi ér-
demeinek méltánylásául, részint azon
kitüntetés viszonzásául, mely szerént
tisztelt nemes Zala Vármegye Bezerédj
István Urat táblabírái közé fogadván
polgárilag megbecsülte”, megyénk is
„a karok és rendek közkívánatára” ha-
sonlóképpen cselekedett Deákkal. Ez
nem volt éppen különleges, hiszen 52
megye tette ugyanezt… Zala illõen, kü-
lön levélben köszönte meg, hogy a
„Nemzetünk jobb léte s Hazánk köz
boldogsága elõl mozdításában lelkes
követünket… a Haza oltárán szerzett
érdemei” miatt megtisztelték, s õ is kö-
szönetét fejezi ki.

Öt esztendõ telt el, midõn 1841. ok-
tóber 22-én megjelent Deák eskütétel-
re. „És a mint a polgári érdem
koszorujával Országosan meg tisztelt
nagy hazafi a Megye Tanács termébe
lépett – a számosan egybegyûlt Me-
gyei Rendek közepette megjelenése-

kor Azok által harsogó éljen kiáltással
fogadtatván – …a Biró hit letételével –
a Rendek köz örömére – ezen Megye
Táblabirói Hivatalába bé igtattatott. Ki
is ezen részérûl mélyen érzett meg
tiszteltetéséért a Karok és Rendek
eránt valódi tisztelettel párosult szives
köszönetét érzékenyûl ki fejezvén –
magát a Rendek emlékezetébe – mit
legfõbb kincsei közé tartozónak
nyilvánita – ajánlá.”

Azonban Deák – ahogy dr.
Kurucz Rózsa Az elsõ óvókép-
zõ címû könyvébõl tudjuk –
tagja volt a Kisdedóvó Intéze-
teket Magyarországban Ter-
jesztõ egyesületnek is, és Tol-
nán 1838. április 22-én „Láto-
gatta meg a példány intézetet
Deák Ferencz Úr Bezerédj Ist-
ván Urral, 9 ?-tõl 11 ?-ig mulat-
tak benne.” Szekszárdon sem
tett különben. Bodnár István
és Gárdonyi Albert Bezerédj
Istvánról szóló könyvében lel-
jük ennek érdekes nyomát. A
Hannoverbõl ideszármazott
Tormay Károlyné, a megyei fõ-
orvos neje és az óvoda vezetõ-
je „a szekszárdi kitûnõen gyúr-
ható vörös földbõl különféle
alakokat, kivált fejeket formált.
(Szókratész, Szólón,
Lükurgosz, Napóleon, Kleo-
pátra.) Amikor Deák ezeket
meglátta, el volt ragadtatva,
mert amint mondta, õ is foglal-
kozik ilyenekkel, de inkább a
gyümölcsök utánzását mûveli.
Ettõl fogva sokat cseréltek-

beréltek.” Csapó Vilmos megerõsíti
mindezt. „Magányos óráiban Deák fa-
ragással foglalkozott, anyagul ke-
ményfát használt, vagy a kehidai talaj-
ból ásott szerpentin-kõhöz hasonló
szürke agyagot, melybõl meglepõ hû-
séggel leginkább gyümölcsöket min-
tázott.” Jutott belõle sokfelé…

Vajon maradt-e még valahol ezek-
bõl?

Dr. Töttõs Gábor

Deák Ferenc Szekszárdon

MESÉLÕ EMLÉKEINK 99. Ódon időben

JANUÁR 31-ÉN 150 éve 1861-ben a
Garay-emlékszobor javára rende-
zett táncvigalom „szépen jövedel-
mezett”. 
FEBRUÁR 1-JÉN 135 éve, 1876-
ban alapították eleink polgári isko-
lánkat. 100 éve, 1911-ben katoli-
kus óvodaegyesületünk fennállá-
sa 20. évfordulóját ünnepelte.
FEBRUÁR 2-ÁN 100 éve, 1911-ben
indult munkásgimnáziumunk: me-
gyénkben az elsõ volt. 80 éve,
1931-ben hunyt el Batthyány Tiva-
dar, volt honatyánk, 1918-ban mi-
niszter.
FEBRUÁR 3-ÁN 125 éve, 1886-ban
a Szekszárd Vidéke írta: „Ha majd
lesz legalábbis 30 000 lakosunk,
akkor sem lesz késõ állandó színhá-
zat építeni.”
FEBRUÁR 4-ÉN 115 éve, 1896-ban
Bodnár István Zichy Mihály szek-
szárdi vonatkozású leveleit küldte el
a Vasárnapi Ujságnak, remélve, ez
segíti Garay díszkiadását.
FEBRUÁR 5-ÉN 605 éve, 1406-ban
a szekszárdi apátság jelentette
Zsigmond királynak: beiktatta ado-
mánybirtokaiba Ozorai Pipót s fele-
ségét, Borbálát.
FEBRUÁR 6-ÁN 300 éve, 1711-ben
lefejezték a városunk határában el-
fogott Béri Balogh Ádámot.

23 Amikor beszállt a hajóba, követték õt
a tanítványai. 24És íme, nagy vihar tá-
madt a tengeren, úgyhogy a hajót el-
borították a hullámok. Õ pedig aludt.
25Tanítványai odamentek hozzá, feléb-
resztették, és ezt mondták: „Uram,
ments meg minket, elveszünk!” 26De õ
így szólt hozzájuk: „Mit féltek, ti ki-
csinyhitûek?” Majd felkelt, ráparan-
csolt a szelekre és a tengerre, és nagy
csend lett. 27Az emberek pedig elcso-
dálkoztak, és ezt mondták: „Ki ez,
hogy a szelek is, a tenger is engedel-
meskednek neki?” (Mt 8, 23-27)

Az íróasztalomon egy híres festmény
fényképtartóba keretezett változata áll:
Rembrandt „Krisztus a viharban” címû
alkotása. Szeretem ezt a képet, mert
nagyon fontos számomra az az imént
idézett történet, melyet megelevenít.
Azt hiszem a régi, nagy mûvésznek is
sokat jelenthetett. Úgy alkotta meg,
hogy még ez a kisformátumban
kinyomtatot reprodukció is tele van

mozgással, érzésekkel, és láthatóvá
válik rajta a történetben rejlõ örömhír.
A festménybeli kis galileai halászcsó-
nak ott hánykolódik a viharban, és raj-
ta a tanítványok olyan sokfélék a baj-
ban: van olyan, aki a viharral dacolva
küzd - tartjta a szakadozó vitorlát rögzí-
tõ kötelet. Van olyan, akinek csak
annyi ereje maradt, hogy magát tartsa

valahogy. Van, aki rosszulléte miatt víz
fölé hajolva próbálja túlélni a bajt. Van
olyan tanítvány, aki a kormánynál áll,
mint valami rendíthetetlen kõszobor -
õrzi a helyes irányt. Van, aki dideregve
burkolózik egy köpenybe, és szinte
elbújuk az árbóc tövében… De van
két tanítvány, akik talán utolsó erejüket
megfeszítve odavánszorognak Jézus
elé, és szólongatják, ébresztik.
És bár a kép egyik fele vészjóslóan sö-
tét még, alig lehet látni valamit, de a me-
netirány szerinti oldalon már szakadozik
a felhõ, fény tör át a viharon: mert Krisz-
tus ébred! Már menekül a sötétség,
mert az Úr hamarosan odaáll a csónak
elejéhez és ráparancsol a tomboló vi-
harra… És a megkönnyebbülés,
hálaadás mellett legfeljebb csak két
csendes kérdés visszhangzik majd a ta-
nítványok szívében: Hát ki a mi
Mesterünk, hogy még a természet erõi
is engedelmeskednek neki? S tényleg,
miért is félünk, mi kicsinyhitûek?

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Deák Ferenc (a ritka ábrázolás feltehe-
tõen az észak-amerikai Georg Loring
Brown rajza 1854-bõl)

Életvezetési
ismeretek

A Mentálhigiénés Mûhely és Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata „Építõ közösségek” közmûvelõ-
dés az egész életen át tartó tanulásért;
A közmûvelõdés a nem formális és in-
formális tanulás szolgálatában c. pályá-
zatánakTÁMOP-3.2.3 „E” komponens
megvalósítójaként: E/7 Életvezetési is-
meretek Szekszárdon és környékén
élõ hátrányos helyzetû gyeden,
gyesen, gyeten lévõ kismamák, mun-
kanélküli fiatal anyák részére. (Háztar-
tásvezetési, fõzési, kézi-gépi varrási és
kézimunka ismeretek témakörökben)
elnevezésû programjára várja az ér-
deklõdõket!

Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás a
mental@mental.hu e-mail címen, illetve
telefonon a 74/511-721-es számon
kérhetõ. Jelentkezési határidõ: 
2011. február 3., csütörtök.

A programok 2011. február 7-tõl indul-
nak kiscsoportos formában a Garay
János Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény tankony-
háján.

A részvétel költségeit a pályázat fedezi.
Vidéki résztvevõk számára utazási
költségtérítést biztosítunk.

Krisztus a viharban
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A rejtvény megfejtését február 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A január 16-ai rejtvény megfejtése: Mészöly Miklós. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: 
Jéhn Angelika, Szekszárd, Barátság u. 14. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Oviváró 2011
Farsangi játszóház

Február 9-én, szerdán szeretettel várjuk
a leendõ kisóvodásokat és szüleiket a Per-
czel M. utcai és Szõlõhegyi óvodánkban
9-tõl 11 óráig. 

Vidám, farsangi hangulatban a kicsik
kipróbálhatják az óvoda mozgásfejlesztõ
eszközeit a tornaszobában. Lehetõség
nyílik ekkor a leendõ kiscsoportos óvó
nénikkel, dadus nénikkel, óvodás gyerme-
kekkel való találkozásra, és körülnézhet-
nek csoportszobáinkban is.

A Gyermeklánc Óvoda dolgozói

NCA információs nap

A Mentálhigiénés Mûhely Tolna Megyei Ci-
vil Szolgáltató Központ és az Ifjúsági Unió
Szekszárd Civil SzámAdó Szolgálata infor-
mációs napot tart a pályázati rendszerrel
kapcsolatban január 31-én, hétfõn 17–19
óráig a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben. A rendezvényen bemutatkozik az új
pályázatkezelõ, a Wekerle Sándor Alapkeze-
lõ, és ismertetõ hangzik el a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázati kiírásairól, a 2011-
es változásokról. Jelentkezni január 31-én
12 óráig lehet. Cím: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 15–17. Fax: 74/511-722; 
E-mail: tmciszok@enternet.hu.

Az elmúlt húsz évben egymást követ-
ték a megszorítások, és folyamato-
san csökkent a magyar lakosság élet-
színvonala. Az ide vezetõ döntéseket
a „haladó” nyugat balliberálisainak
dicséretáradata követte, amivel el-
bûvölték az ország tönkretevõit.
Alapvetõen még az Antall- és az elsõ
Orbán-kormánnyal is elégedettek
voltak, bár õket már többször figyel-
meztették, ha felmerült bennük a
szándék a nemzeti érdekek komo-
lyabb érvényesítésére. Azt hiszem,
senkit sem ért meglepetésként, hogy
az európai liberálisok a baloldallal
karöltve indítottak most harcot a
magyar kormány ellen, az ideológiai
okokat a médiatörvénnyel takarva
el. A szocialisták a médiatörvényben
a médiahatalmuk, s ezzel az utolsó
fegyverük elvesztését féltik. Ezért har-
colnak foggal-körömmel a törvény
ellen itthon és külföldön. Láthatóan
a túlélésért küzdenek. 

Ha most is tele lenne a nemzetkö-
zi sajtó a második Orbán-kor-
mányt felmagasztaló cikkekkel, ak-
kor azt gondolnám, hogy semmit

nem tanultunk, és a külföldnek va-
ló megfelelési vágy most is felülírja
a nemzet jogos igényeit. A kor-
mányoldal eddigi döntéseibõl vi-
szont az látszik, hogy gyökeresen
megváltozott a helyzet.

Azon senki nem lepõdhetett meg,
hogy az európai parlament ballibe-
rális képviselõi (ha nem is az egyko-
ri keleti blokkból) dühödten, a té-
nyeket sokszor teljesen figyelmen
kívül hagyva támadják a kormány
lépéseit, és hazánkat egy kelet-kan-
nibálföldi helyként pozícionálják. 

A balliberális oldal régen rátalált
Machiavelli gondolatára, misze-
rint: bátran rágalmazz, valami
mindig megmarad belõle.

Magyarországon is ez volt a leg-
erõsebb fegyverük.  

Egyszerûen nem tudom megérte-
ni, hogy 65 évnyi hajbókolás, elné-
zéskérés, esdeklés után még mindig
miért van napirenden az, hogy Ma-
gyarországon csak akkor van de-

mokrácia és szólásszabadság, ha
ezek a körök azt látják, hogy bûnös-
nemzet-tudatunk egyre izmosabb?

Hazai követõik esetében más a
helyzet. Elsõsorban annak a 20
éves balliberális antimarketing-
nek a következtében, ami egyenes
folytatása a Trianonhoz vezetõ,
késõbb a kisantant által is folyta-
tott propagandának, miszerint Eu-
rópa minden bajáért a magyar
nemzet felelõs. Elképzelhetetlen a
régió országaiban olyan poszt-
kommunista, nacionalista kor-
mány, amelyet ne tekintenének
ezek a körök szalonképesebbnek
az éppen hatalmon lévõ magyar
jobboldali kormánynál. Megfigyel-
hetõ, hogy a napilapok egy része
még mindig azokat az orgánumo-
kat tartja „mértékadónak” a nyu-
gati sajtóból, amelyeket a Népsza-
badság szemlézett 1989 elõtt, ami-
kor meg akarta támogatni a KB-t,
meg a szovjetek álláspontját a bé-

ketábor elõtt. Ez volt, és ma is ez a
feladatuk. Elvakítani, elterelni az
emberek figyelmét arról, hogy a szo-
cialista hatalom mit hagyott maga
után, és ennek milyen következmé-
nyei vannak. Az újságokból, a ke-
reskedelmi csatornákból áradnak
azok a cikkek, filmek, mûsorok,
amelyek az embereknek a fogyasz-
tói társadalommá való lezüllesztésé-
re irányulnak: Nézd a semmit, ol-
vasd a bulvárt, vásárolj, fogyassz, ne
gondolkodj!

A balliberális sajtó is bûnrészes
az ország eladósítása miatti követ-
kezmények eltusolásában, az em-
berek védekezõ reflexeinek elaltatá-
sában. A szocialistáknak még ma-
radt egy hattyúdalnyi idejük, de
már õk is látják, hogy ez az utolsó
utáni alkalom, mert a magyarság
emlékezni fog. Emlékezni 2005 de-
cemberére, 2006 októberére.

Szóval úgy tûnik, megkezdõdött
az utolsó felvonás, halljuk már,
hogy hangolnak a zenészeik, és új-
ra rázendítenek a már unalomig is-
mert siratóra. Hollendus Zsolt

Nincs új a nap alatt…



Ferenc Vilmos borásznak, a  Dicenty
Kertbarát Kör elnökének kezdemé-
nyezésével minden évben összejön-
nek Vince napján a helyi szakmabeli-
ek egy kis diskurzusra. Hogy a népha-
gyományoknak megfelelõen ismét
megáldassák az újbort (Bacsmai Lász-
ló plébános szívest-örömest megtette
ezt), és szakmailag elemezzék a Már-
ton-nap óta eltelt idõszakot. Általában
jó hangulatú poharazgatással egybe-
kötve, új helyszínen, a jellegzetes is-
tifángödri tanyasorban. A jeles nap
egyben a város fõ tájfajtájának, a kék-
frankosnak az ünnepe is. Tudjuk, a ta-
valyi évjárat annyira pocsék volt, hogy
a mi borvidékünktõl megszokott tes-
tes, különleges nedûk elkészítésére
nem volt alkalmas az alapanyag. Va-
jon a kékfrankosokon is tetten érhe-
tõ ez? – kérdeztük a fõszervezõt, aki
az eseményre most is meghívta dr.
Kozma Pált, a pécsi Szõlészeti és Bo-
rászati Kutatóintézet igazgatóját, az
itteni kékfrankosok bevallottan nagy
kedvelõjét.

– A lehetõségek függvényében jó
hírrel szolgálhatok – kezdte Ferenc

Vilmos. – A többi fajtától eltérõen a
jelekbõl ítélve a kékfrankos jobban
bírta a megpróbáltatást a borvidé-
ken. Professzor úrral közösen megál-
lapíthattuk, hogy érettségben a szek-
szárdi kékfrankosok bizony sokat fej-
lõdtek a novemberi, újbori önma-
gukhoz képest. Már van bennük po-
tenciál, letompított, szép, kerek sa-

vakkal találkoztunk, kezd dominálni
vékonyabb állapotában is a tipikus
kékfrankos jelleg. Neves vendégünk
meg is jegyezte: az intézetük terüle-
tén telepített kékfrankos messze
nem vonultatja föl ezeket a
beltartalmi értékeket. Ami után talán
kijelenthetjük: a kékfrankos a Kárpát-
medencében leginkább a szekszárdi

viszonyokat szereti, hiszen egy ilyen
rendkívüli év után is jobban produ-
kál, mint más térségbeli vörösboros
vidékeken. Némelyikben már érezhe-
tõ volt az a különleges fûszer, ami a
szekszárdi kékfrankosra a többihez
viszonyítva egyedien jellemzõ.

A kertbarát kör tagjai a Vince-napi
rituálénak megfelelõen a szõlõvesz-
szõt, a rügyet átvágva megnézték, ér-
te-e a növényt valamilyen károsodás
az eddigi téli napok alatt, de erre uta-
ló jel nem volt. Persze, otthon egyes
kíváncsi gazdáknál tovább folytatódik
a kísérlet, amikor kihajtatják a rügyet,
hogy abból, illetve a fürtkezdemé-
nyekbõl egyfajta jelzést kapjanak az
elõttünk álló évjáratra. B. Gy.

Mint új lehetőség – az egyszerű-
sített bevallás mellett – már
csökkentett adattartalmú szemé-
lyijövedelemadó-bevallás tehető a
2010. évre vonatkozóan. A csök-
kentett adattartalmú bevallás új
lehetőséget kínál a magánszemé-
lyeknek, mellyel jelentősen csök-
kenthető az adóbevallás kitölté-
sére fordított idő és energia. 

Összességében a 2009. évre vonatko-
zóan több mint 4,5 millió magánsze-
mély személyijövedelemadó-elszámo-
lását fogadta az állami adóhatóság (egy-
szerûsített bevallás, személyijövede-
lemadó-bevallás és munkáltatói
adómegállapítás). A magánszemélyek,
egyéni vállalkozók és mezõgazdasági
õstermelõk 3,6 millió személyijövede-
lemadó-bevallást nyújtottak be, amely
3,1 millió magánszemélyt, 0,1 millió
mezõgazdasági õstermelõt és 0,4 mil-
lió egyéni vállalkozót érintett.
Az évek során a személyijövedelem-
adó-bevallás folyamatosan újabb adó-
nemekkel bõvült.
Önmagában az szja-kötelezettség elszá-
molásának a szabályai is igen bonyolul-
tak, ezért vezették be a jogalkotók tá-
mogatásával az egyszerûsített bevallás
intézményét. A törvényi szabályozást
követõen azonban jelentõs számban
vannak olyan magánszemélyek, akik
nem vehetik igénybe az egyszerûsített
bevallás adta lehetõségeket.

A 2010. adóévre vonatkozóan hatályos
elõírások a bevallásban további adatbõ-
vítést tesznek szükségessé (például „szu-
perbruttósítás”, a NYENYI megszûné-
sével a bevallásba kerülnek azok az ada-
tok is, amelyek a nyugdíjjogosultság
megállapításához szükségesek, stb.) 
Az elmúlt évi személyijövedelemadó-
bevallás 520 sorból állt, melybõl a ma-
gánszemélyek legfeljebb 320 sort töl-
töttek ki (ebbe beletartozik például a
külföldi jövedelem, a tõzsdei és csere-
ügyletek jövedelme), a további 200 sor
kizárólag az egyéni vállalkozókat és a
mezõgazdasági õstermelõket érintette.

A 2009. ADÓÉVRE BEÉRKEZETT BE-
VALLÁSOK ADATTARTALMÁBÓL MEG-
ÁLLAPÍTHATÓ VOLT, HOGY
– jelentõs azoknak a száma, akik nem

folytatnak vállalkozási tevékenysé-
get, számuk több mint 3 millió fõ
(nem egyéni vállalkozók és nem me-
zõgazdasági õstermelõk),

– minimális azoknak a magánszemé-
lyeknek a száma, akik érintettek külön-
féle járulékkötelezettség bevallásával,

– alacsony továbbá azok száma is, akik
a külföldön adóköteles jövedelmük
okán a bonyolult szabályok szerint
számolnak el ezen kötelezettségük-
kel (mindössze 2 ezer fõ),

– az úgynevezett csereügylet és tõkepia-
ci tevékenység jövedelme is viszony-
lag alacsony adózói számot érint, õk
0,004%-ot képviselnek,

– az egyszerûsített közteherviselés sze-
rint adózók száma is minimális a be-
nyújtott bevallásokhoz képest, mind-
ez nem haladja meg a 0,002%-ot.

– magánszemély a 320 sorból csupán –
általánosságban – 149 sort töltött ki.

A 2010. évi személyijövedelemadó-kö-
telezettség teljesítésére, jogszabály vál-
tozása nélkül kidolgozott, a magánsze-
mélyek „többsége” által benyújtott be-
vallások alapján elvégzett felmérés ada-
taira alapozott bevallási forma olyan le-
hetõséget kínál a magánszemélynek,
mellyel jelentõsen csökkentheti az adó-
bevallása kitöltésére fordított idõt, egy-
szerû formában – megtartva az erede-
ti bevallás felépítését, sorainak számo-
zását – áttekinthetõen kapja kézhez a
részére szükséges lapokat.
Azon magánszemélyek részére, akik
az elõzõ évi bevallásuk alapján a csök-
kentetett adattartalmú bevallással
érintettek lehetnek, nyomdai úton el-
készített, csökkentett adattartalmú
1053-as bevallást küld az állami adó-
hatóság. 

AZON ADÓZÓ NEM ÉLHET EZZEL A LE-
HETÕSÉGGEL, AKI
– egyéni vállalkozó,
– mezõgazdasági õstermelõ,
– személyes közremûködõidíj-kiegé-

szítést vesz figyelembe,
– bármely formában érintett külföld-

rõl származó és/vagy külföldön is

adóköteles jövedelemmel (a külszol-
gálatért kapott jövedelem ebbõl a
szempontból nem kizáró tényezõ),

– valamely foglalkoztatóhoz fûzõdõ
biztosítási kötelezettséggel járó jog-
viszonyára tekintettel, vagy azzal
összefüggésben járulékalapot
képezõ jövedelmet külföldi il-
letõségû jogi vagy természetes
személytõl, illetõleg külföldi il-
letõségû más személytõl szerez,

– vendéglátó üzlet felszolgálójaként a
fogyasztótól közvetlenül kapott bor-
ravaló után kíván járulékot fizetni,

– érintett ellenõrzött tõkepiaci és/vagy
csereügylettel kapcsolatos tranzak-
ciókban,

– 2010. adóévtõl tartós befektetésbõl
származó bevallásköteles jövedelme
van,

– bizonyos bevételeire tekintettel az
egyszerûsített közteherviselés sza-
bályait alkalmazta.

Ebben az esetben, a csökkentett adat-
tartalmú bevallásban a magánszemély
nem találja meg az ezen kötelezett-
ségei teljesítéséhez szükséges nyi-
latkozatokat és sorokat, és a teljes be-
vallási egységcsomagot kell kitöltenie,
amihez az alsó fokú állami adóhatóság
ügyfélszolgálatain juthat hozzá.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-dunántúli Regionális Adó

Fõigazgatóság Pécs
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A rossz évjárat ellenére éledezõ kékfrankosok
Vince-napi borünnep

Jó tudni: Egyszerûsödött a személyijövedelemadó-bevallás 



Ismét Szekszárdé a fedett pályás idény
legnagyobb férfiversenye, az idei fel-
nõtt országos bajnokság teniszben –
újságolta Kerekes László, az általa mû-
ködtetett teniszcentrum tulajdonosa,
vezetõje. Az nem garantálható, hogy a
Balázs testvérek közül valamelyik, vagy
éppen Bardóczky Kornél is ütõt ragad,
hogy a sátorban is bizonyítson, de a
hazai ranglista utánuk következõ, is-
mert, magyar férfijátékosai biztosan el-
indulnak, és szekszárdi viszonylatban
ritkán látható színvonalú meccsekre
van kilátás a Kerekes-centrumban.
Mert a Jaros–Szendrõi-finálé – amirõl
lapunk is beszámolt – az volt, természe-
tes nem a Roland Garros nívóján, ha-
nem hazai viszonyok közepette vizs-
gálva a fejleményeket. Ám tavaly a dön-
tõ közelében lévõ Nagy Péter – feltehe-
tõen idén is a tõle megszokott, roppant
masszív játékával – ott lesz a végjáték-
ban. De van, illetve lesz más is a nap
alatt a szokásos városi, megyei tenisz-
versenyek mellett, ami közönségvonzó
lehet. Ilyen lenne a hétvégén induló és
még további két fordulóból álló Szek-
szárd–Princz-kupa .

Zsiga Máté és kortársai

– Az év elsõ hónapjában három ver-
senyt rendezünk a magyar tenisz 18
éves korosztályának, s az összesített
eredmények alapján a legjobb 8 április-
ban, egy szupertornán megmérkõzne.
Így láthatjuk a hazai utánpótlás krémjét
a sorozatban – avat be a részletekbe az
országos teniszszövetség versenybizott-
ságában is ténykedõ szekszárdi fõszer-
vezõ. – No, olyan illúziókban nem ringa-
tom magam, hogy a korosztályában
már Grand Slam-tornát is nyerõ Fucso-

vics Márton is elindul majd, a nemzetkö-
zi programja ezt egyáltalán nem engedi.
Ám, ha éppen itthon lesz, mindent meg-
teszek, hogy akár csak egy fél órára, csu-
pán vendégként eljöjjön hozzánk. De
biztosan itt lesz az egyik legnagyobb
név, Zsiga Máté, aki anno sokat szere-
pelt a mi versenyeinken, s akinek az
édesapjával remek a kapcsolatunk. Ter-
mészetesen elvárom erre a viadalra az
összes fiúválogatottat.

Jól megfér a két klub 
egymás mellett

Ami a tenisz hétköznapi, szekszár-
di dolgait illeti, mûködik egy másik

centrum a Sió Motelben, amely
ugyanúgy kiszolgálja a tömegsport-
igényeket. S amely az ennél a szintnél
többet akaróknak ugyanúgy OB III-as
szereplést biztosít, mint a Kerekes SE.
Az egykori paksi teniszguru, Hahn Já-
nos által alapított Hahn SE-rõl van szó.
Mivel a városban három sportágban
(atlétika, kerékpár, íjászat) is két klub
mûködik, s a viszony nem mindig ne-
vezhetõ sportbarátinak, vajon a te-
niszben ez másként van-e? – kérdez-
tük Kerekes Lászlótól.

– Abszolút korrekt, együttmûködõ,
sõt, olykor egymást segítõ a kapcsola-
tunk. A lényeg: kell két klub, hogy an-
nak az ötszáz embernek az igényét,

akik saját örömükre szeretnének
rendszeresen játszani és versenyezni,
ki tudjuk elégíteni. Emellett az okta-
tás is pályákat köt le. Akik ennél is
többet akarnak, azoknak lehetõségük
van a harmadik vonalban, az 
OB III-ban versenyezni. Nincs abban
semmi rossz, hogy nekünk is és a
Hahn Janiéknak is van egy ilyen szin-
tû csapatunk. Tudunk egymással ba-
rátságos és éles meccseket is játszani.
Mivel van néhány ügyes gyerekünk és
olyan játékosunk, akik az OB II szint-
jének is megfelelnek, megérett az idõ
arra, hogy a másodosztályba is bene-
vezzünk.

Mire e sorok megjelennek, éppen
zajlik a Magyar Teniszszövetség szom-
bati, elnökválasztó közgyûlése, ame-
lyen ott lesz Kerekes László is a vidéki
klubok küldötteként. Amikor feltesz-
szük a kérdést: A lemondott Nagy
Tünde újraválasztására vagy az új je-
lölt, Szûcs Lajosra adja a voksát? – „Ke-
rék” a rá jellemzõ határozottsággal
mondja: „Szûcs úrra voksolok, mert a
hölgy elnökünk nem gyõzött meg az
egyéves ténykedése alatt. Ellenfele ko-
moly cégtõl érkezik, nála van az úgy-
nevezett kapcsolati tõke, ami a sport-
ág jövõje szempontjából nem közöm-
bös. Vele, meglátásom szerint jobban
áttekinthetõbbek, tisztábbak lesznek
a majdani szövetségi határozatok,
döntések, mint eddig voltak.” B. Gy.
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Azért csak összeállt valahogy a program, nem ma-
rad el a harmadik szekszárdi jégkorongbajnokság
sem, már lezajlott az elsõ forduló. A családi, baráti
alapon szervezõdõ, jól ismert nevû csapatok –  él-
ve a pályát mûködtetõ Szekszárdi Vízmû Kft. nagy-
vonalú pályahasználati ajánlatával – nemcsak
meccselhetnek, hanem hetente edzhetnek is. Ösz-
szeálltak: a Jégcsákány, a Léhûtõk, a Totyogó Ka-
csák, a Tolna, a Noném KeletNém és egy új csapat,
a Gemenci Sólymok, amelyrõl keveset tudunk, s
akikkel immáron hatcsapatosra nõtt a városi ama-
tõr jégkorongbajnokság. A csapatok bemutatásá-
ra a szervezõk nevében Gergely Tibort, a Léhûtõk
csapatának oszlopos tagját, egyébként a jégpálya
egész napi programjának szervezõjét kértük.
– A Sólymok egy új csapat, tisztán szekszárdi fia-
talokból áll, akik eddig csak a befagyott tavakon ûz-
ték a sportágat, de ez a létesítmény szép lassan ösz-
szehozta õket az elmúlt három évben. Az én csa-
patom, a Léhûtõk már idõsebb korosztályt, a har-
minc–negyven közöttieket képviseli, ami egyfelõl
hátrány, de a rutin miatt elõny is. A Totyogó Ka-
csák a jégkorong nagy szekszárdi barátjának,
Haiszer Péternek a családi alapokon nyugvó, de
szélesebb baráti körre kiterjesztett csapata. Ab-

szolút családi együttes a Noném Keletném, amit
Postáék jegyeznek: Endre, Péter, Bencze mellett ta-
lán érdekesség, hogy húguk, Zsófi is pályára lép
idõnként. Természetesen a Tolna megyei jégko-
rong legõsibb csapata, a Tolna is ott van a me-
zõnyben. No és az apa és fia, Stumpf Csaba és
Bence (fõleg az utóbbi) baráti körébõl alakult Jég-
csákányok is állandó résztvevõi a szekszárdi ama-
tõr bajnokságnak.

Fellépnek a „szuperminik”
Péntek esténként lesznek a meccsek, utána

jön a február 23-i rájátszás a legjobb négy között,
aztán február 26-án este a bronzmeccs, majd ki-
lenc órai kezdéssel a döntõ. Az erõviszonyok is-
meretében komoly esély van arra, hogy a
„Noném”, Postáék csapata ismételhet, de veszé-
lyes lehet rájuk a Totyogó Kacsák és a Léhûtõk is,
a Tolna rapszodikussága okán amolyan sötét ló-
nak számít a mezõnyben. Mint hírlik, hamarosan
egy komoly torna keretében jégre lép a gõzerõ-
vel készülõ szekszárdi minicsapat: február 13-án
egy 6-os tornát rendeznek Szekszárdon a Vízmû
Kft. támogatásával dél-dunántúli együttesek rész-
vételével. B. GY.

Szekszárd rendezheti a legrangosabb 
fedett pályás teniszversenyeket

Újra felnõtt OB és egy „Grand Slam” a 18 éveseknek

Elindult a 3. amatõr jégkorongbajnokság
Hat családi-baráti csapat vetélkedik

Kerekes László fáradhatatlan szervezõje a versenyeknek

Az asztalitenisz Diák Kupa
II. fordulójának eredményei

Tolna Megyei Asztalitenisz-szövetség által rendezett Diák
Kupa 2010/2011 versenysorozat 3. fordulóját január 23-án
Bátán, a községi tornacsarnok épületében rendezték meg.
A versenyen 17 fõ lány és 29 fiú vett részt.  

A II. forduló eredményei után a versenyben a szekszár-
di diákok közül fiú I. korcsoportban 4. helyen áll Sándor
Zsigmond (Baka István Általános Iskola), fiú II. korcso-
portban 1. Fehér Kristóf (Baka-isk.), 4. Benes Tamás (Ba-
ka-isk.), fiú III. korcsoportban 5. Varga Máté (Baka-isk.),
7. Steiner Levente (Baka-isk.), 12. Szabján Tamás (Baka-
isk.), 14. Balog Dáriusz (Baka-isk.), 16. Ferger Róbert (Ba-
ka-isk.), 18. Szalai Barnabás (Baka-isk.). Fiú IV. korcso-
port: 1. Nagy Kristóf (Dienes Valéria Ált. Isk.), 3. Matus
László (Babits Mihály Általános Iskola), 5. Kovács Sza-
bolcs (Baka-isk.), 6. Kovács Martin (Baka-isk.). Leány II.
korcsoport: 2. Hübner Viktória (Baka-isk.), 3. Sõts Kata-
lin (Baka-isk.). Leány III. korcsoport: 6. Müller Szabina
(PTE gyakorlóiskola), 10. Kéri Kitti, 11. Verebi Réka, 12.
Bagdány Szilvia (mindhárman Baka-iskolások). Leány IV.
korcsoport: 2. Szõts Krisztina (Baka-isk.). 

Az iskolák között pontversenyben jelenleg a Baka-isko-
la a 3. a Dienes-iskola a 7., a Babits-iskola a 9., a gyakorló-
iskola a 10. helyen áll. A negyedik forduló a tervek szerint
február 20-án Bonyhádon, az ötödik március 20-án
Dunaszentgyörgyön, a hatodik április 18-án Bátán lesz.
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A városi sportcsarnok
jövõ heti programjai

FEBRUÁR 1. 18.00

Atomerõmû KSC Szekszárd–
Nanette FTC Magyar Kupa nõi

kosárlabda-mérkõzés 
FEBRUÁR 5. 13.00 

UKSE Szekszárd - Balatonszemes
NB II. nõi ifjúsági kézilabda

mérkõzés
FEBRUÁR 5. 15.00 

UKSE Szekszárd–Balatonszemes
NB II. nõi felnõtt kézilabda-

mérkõzés
FEBRUÁR 5. 18.00

Atomerõmû KSC Szekszárd–
Zalaegerszeg NB I. A nõi

kosárlabda-mérkõzés
FEBRUÁR 6. 8.00–13.00

Szekszárd AC „Egyéni tízek” felnõtt
asztalitenisz-verseny

FEBRUÁR 06. 10.00–16.00

VII. Horváth Sport–Horfer Serleg
XVIII. téli, kispályás terem-

labdarúgó-kupa

Nyugdíjasoknak
Alvászavar idõskorban

A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjas-tagozata
március 1-jén (kedd) 14 órakor
várja az érdeklõdõ nyugdíjasokat a
Babits Mihály mûvelõdési ház Ily-
lyés Gyula fõiskolai kar „E” épüle-
te 2. számú termében. (Szent Ist-
ván tér 15–17.), ahol dr. Varga Éva
belgyógyász fõorvos az idõskori
alvászavarról tart elõadást.

A Szent József Katolikus Iskola táncka-
rának mûsorával indult, majd Radnóti
Miklós „alszik a szív és alszik a szívben
az aggodalom” kezdetû, „Éjszaka” címû
versének megzenésített változatával
folytatódott a szekszárdi születésû Bu-
csányi Endre grafikus, festõmûvész ki-
állítás-megnyitója az iskola emeleti fo-
lyosóján. A rendezvény a „Karcolatok”
fantáziacímet kapta, mely utalás a
módszerre, amellyel Bucsányi élt a ké-
pek alkotásakor. A riporter, Decsi Kiss
János elmondta, korábban a mûvész fe-
kete-fehér rajzaira lett figyelmes, majd
színes képein keresztül mutatkozott
meg számára igazán „líraisága”. A mû-
sorvezetõ véleménye szerint Bucsányi
Endre mûveinek szemlélése közben az
érzékenység, az alkotó szellem, vala-
mint a nõk iránti tisztelet elsõ látásra
megfogalmazódik. A mûvész saját
kompozícióiról elmondta, azért is
„Karcolatok” címmel „ruházta fel” a ki-
állítást, mivel megpróbált érzékeny
munkákat alkotni. Bucsányi, aki a Bár-
ka Mûvészeti Szalon tagja is, olajpasz-
tellel dolgozik, melyet karcolásos tech-
nikával alakít. Decsi Kiss véleménye
szerint a képek címei irányadóak: nem
hétköznapiak, ugyanakkor a költészet
iránt megmutatkozó fogékonyság is
láttatja magát rajtuk. Bucsányi a színek-
kel, árnyékokkal próbál játszani,
„fokozni”, ugyanakkor a nem túl kont-
rasztos, zömmel földszerû színek áll-
nak közel hozzá. Lebegõ szellemû, lé-
lektisztaságú nõalakjában is ez mutat-
kozik meg. A mûvész az ország legkü-
lönbözõbb pontjain állított már ki,
mesterei között Fusz Györgyöt, Szat-
mári Juhos Lászlót, Adorjáni Endrét,

Baki Pétert tartja számon. S hogy miért
a katolikus iskola folyosóján tekinthet-
jük meg a kiállítást? Célja az volt, hogy
a gyerekekhez közel vihessen olyan al-
kotásokat, amelyek üzennek valamit.
A mûvész szereti, ha képeinek szemlé-
lõi elég nyitottak ahhoz, hogy befogad-
ják a látottakat, s ha valamiféle gondo-
latiságot képesek építeni belõlük. Sze-
reti a nem túl egyszerû vonalakat, me-
lyeket több perspektívában is láttatni
lehet. A képek címei is beszélnek: Er-
dei szerenád; Naiaszok fürdõzése
(nimfák, melyek patakok, források
ápolói); Oisin álma (legendás skóciai

kelta költõ a 3. századból); Lagúnák di-
csérete; Ha felkel a nap; Lebbenés; Té-
ren, idõn túl, utoljára; Mi elmúlt, köny-
nyük lágyan kente széjjel. Ezek mellett
konkrétabb témák is felbukkannak
alkotásain: Öreg templom árnyékában,
Szõlõhegyen az õsz, Völgy az ég alatt. A
mûsor alatt Kajsza Pál harsonaszólóját
hallhattuk, majd zárásként a Koltai Ger-
gely által megírt, s Demjén Ferenccel
sikerre vitt „Kell még egy szó” címû dalt
adta elõ Máté Annamária és Kocsis Lász-
ló. Bucsányi Endre kiállítására minden-
képpen érdemes betérni a Garay téri
iskolába. Gyimóthy Levente

„Karcolatok” tárlata a katolikus iskolában

Bucsányi Endre karcolásos technikával munkálja meg 
olajpasztell képeit 

Visszapillantó
Az idõ múlásával minden változik körü-
löttünk. A fejlõdésnek nevezett folya-
mat során a lovas szekeret felváltja az
autó, régi masinák helyébe modern gé-
pek lépnek, ódon épületek egyszer
csak eltûnnek és emeletes toronyhá-

zak nõnek ki helyettük a földbõl. Amit
ma, nap mint nap látunk, néhány év
múlva talán hiába keressük. A fényké-
pek, amelyek elkapják a pillanatot, meg-
állítani ugyan nem tudják az idõt, de a
múltba visszatekinteni, kicsit nosztalgi-

ázni szerencsére segítenek nekünk. Ba-
kó Jenõ fotóriporter számos felvételt
készített az elmúlt évtizedekben Szek-
szárdról, Tolna megyérõl. Ezek közül az
érdekes képek közül teszünk most köz-
zé egy újabbat.

Lovaskocsik szállí-
tották a jeget a vá-
rosba a tóról. A Bé-
la tér felõl fentrõl
lehajtottak a várkö-
zön, a megyeháza
falában egy ajtón át
egy hatalmas bun-
kerbe dobálták a je-
get, mely a nyár fo-
lyamán sok-sok
italt, egyebet
hûtött… Ebben az
idõben még nem
volt támfal a rend-
õrségnél, egészen
le tudtak jönni,
vissza a Széchenyi
utcába B. J.

A Csörge-tó 1962 telén 
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló
Az idõpontot késõbb közöljük.

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület  

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14-15 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: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy febru-
ár 3-ra hirdetett áramszünet elmarad.
Helyette február 8-án 8 órától várható-
an 16 óráig szünetel az áramszolgálta-
tás Szekszárdon Keselyûs, Gemenc,
Sió-torkolati mû és a mellette lévõ laká-
sok, Szomfova, Veránka területén. 
Szintén elmarad a február 4-ére hirde-
tett áramszünet, helyette február 9-én
8 órától várhatóan 16 óráig lesz áram-
kimaradás Szekszárdon: Keselyûs Er-
dõgazdaság Vadászháza, Gemenc, a
Sió-torkolati mû és a mellette lévõ laká-
sok területén.

Székelyek
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének következõ összejöve-
tele  február 7-én, 17 órai kezdettel a
Tartsay u. 4. sz. alatt, az Elektrolit Kft.
elõadótermében lesz. Az elõadás cí-
me: Guzsalyas este a székelyeknél.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Élettel töltik meg a Szent István Házat
A város egyik legjelentõsebb civil szer-
vezete a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör Tisztségválasztó
Közgyûlése csaknem öt órán át tartott.
Annak ellenére, hogy alapvetõen min-
denki mindenben egyetértett a jelen és
a közeljövõ kérdéseiben. Magától érte-
tõdõ volt, hogy a jelenlegi elsõ számú
vezetõkkel, Gyurkovics János világi el-
nökkel, Horváth Jánosné Edit általános
elnökhelyettessel, s az újvárosiak egy-
kori plébánosával, Antal Géza,
pécsváradi apát egyházi elnökletével
képzelik el a közelebbi, de talán a távo-
labbi jövõt is... Mindent annak rendje
és módja szerint meg kellett szavazni.
A voksolás eredményeként a fent emlí-
tett vezetõk mellett a gazdasági vezetõ
Tóth Istvánné lett, a pénzügyi ellenõr-
zõbizottság elnöke Klézli Erzsébet,
tagjai pedig Kovács Lászlóné és
Hauszknecht Antalné. A héttagú vá-
lasztmányba Bencze Istvánné, Verse-
ghy Zsuzsanna, Töttös István, Pálinkás
Lászlóné, Kirch János, Szõts Gáspár
és Kövesdi Imréné kerültek be. 
Újabban minden év eleji közgyûlés
szolgál meglepetéssel. Tavaly a tár-

saskör elhunyt tagjainak portréját ve-
títették ki, érzelmes dallamok, vers-
idézetek kíséretében, most pedig a
társaskör tagjainak örömteli családi
eseményeit megmutató képek kerül-
tek a vetítõvászonra, meglepve ezzel
a jelenlévõket. Hiába, no, ha a veze-
tõk, még konkrétabban Edit asszony,
nem csak a nevérõl ismeri az egyes
tagokat.
A magunk mögött hagyott év esemé-
nyeit címszavakban fölsorolni is hosz-
szú lenne, amiért irigylik is õket me-
gyeszerte és országosan is. Nincs
olyan a kereszténységgel, a családdal
kapcsolatos ünnepi esemény, amikor
ne lenne mûsor a nagyteremben.
Viisszatérõek a kiskerti szõlészettel,
növényvédelemmel kapcsolatos elõ-
adások, borversenyek, borszentelé-
sek,  egész városra szóló több egész-
ségnapokat, s olyan szûrõvizsgálato-
kat, amelyekre normál esetben hóna-
pokat kell várni. Aztán így, csupa nagy-
betûvel: HAGYOMÁNYÁPOLÁS A
KÖBÖN, népdalkör, aratófesztivál,
szüret, százötven fõs disznótor, ad-
venthez, karácsonyhoz köthetõ ese-

mények sokasága. A program 2011-
ben is ezt ígéri, de még keresik a szí-
nesítés, bõvítés lehetõségét. Fölvetõ-
dött a 65 éves átlagéletkorú társaskör-
ben a fürdõvárosokba tett kirándulá-
sok újbóli elindítása is.

A valóban jelképesnek mondható évi
ötszáz, illetve ezerforintos tagsági dí-
jért lelkiekben sokat visszakapó tagok
tudják a fontossági sorrendet a gazdál-
kodásban. Az új évre induló tõkeként
átmentett összeg gyors elköltését
senki sem indítványozza, mert bizony
sokan vallják a mondást: mindig jó, ha
van egy kis tartalék... A társaskör be-
ruházásra is készül. Amint Gyurkovics
János elmondta, véghez kell vinniük a
Szent István Ház lassan elodázhatat-
lanná váló, legalább 8–10 milliót
igénylõ tetõcseréjét. Ehhez saját ere-
jüket és komoly kapcsolati tõkéjüket is
igénybe kell majd venniük. Nem lesz
egyszerû feladat. De az elmúlt másfél
évtized sikertörténete azt sugallja: be-
látható idõn belül új tetõ lesz a fejük fö-
lött, s tervezett programjaik is megva-
lósulnak. B. Gy.
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SZÁSZ OPTIKÁBAN a szem-
vizsgálatok és szemüvegkészítés
terén legfejlettebb és legmoder-
nebb gép-és eszközparkkal dolgo-
zunk az egyenletes jó minõség és

reprodukálhatóság érdekében,
szemüveglencséink már digitális
technológiával készülve biztosít-
ják a tökéletes látáskomfortot vi-
selõi számára.

Optikánk olyan szemüveglencsét kínál
vásárlói számára, mely a technika leg-
újabb fejlesztése, az elsõ virtuális szi-
mulátor segítségével tervezett és tesz-
telt lencse. Szász Optikában megtalálha-
tó, az erre a célra kifejlesztett számító-

gépes centráló eszköz; személyre szóló-
an kielemzi, a szükséges adatok méré-
sével lehetõvé teszi, hogy olyan szem-
üveglencse készüljön, amely tökéletesen
alkalmazkodik minden egyes személy vi-
selési szokásaihoz.


	20110131112437.pdf
	20110131112451.pdf
	20110131112459.pdf
	20110131112508.pdf
	20110131112513.pdf
	20110131112519.pdf
	20110131112525.pdf
	20110131112536.pdf
	20110131112544.pdf
	20110131112551.pdf
	20110131112557.pdf
	20110131112603.pdf
	20110131112609.pdf
	20110131112626.pdf
	20110131112633.pdf
	20110131112643.pdf

