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FESZTIVÁLON

A FOGORVOS IS JÁR
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Mozgósítják a tartalékokat
„A betegek és az egészségügyi dolgozók megtartása a cél…”

A Nemzeti Erőforrás Minisztériu-
mának egészségügyért felelős
államtitkára, dr. Szócska Miklós
országjáró körútjának harmadik
napján, csütörtökön a dél-dunán-
túli régió megyeszékhelyeire lá-
togatott. A szekszárdi tanácsko-
zásra az egészségügy és a tér-
ség több irányítóját is meghívta,
s beszélgetést folytattak az
egészségügyi ellátórendszer kor-
szerűsítésének elveiről. 

Mint azt az államtitkár a tanácskozást
követõ sajtótájékoztatón elmondta,
számos jól használható ötletet kapott,
amelyek részleteit, akár kidolgozásu-
kat is a következõ körben klinikai,
gazdasági és mûszaki szakértõi cso-
portok dolgozzák ki. Megemlítette,
hogy a Balassa János kórház fõigazga-
tójával, dr. Muth Lajossal és az intéz-
mény más vezetõivel is igen jó a kap-
csolata, ismeri az intézetet, sõt már
korábban is betekintést nyert a me-
gye gondjaiba is.  

(Folytatás a 2. oldalon.)

Dr. Szócska Miklós államtit-
kár és Tóth Ferenc kormány-

megbízott sajtótájékoztatót
tartott a kórházban

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

Díjat kaptak a civil szervezetek
A civilek napján díjazták a civil
szervezetek munkáját, és megkö-
szönték a mecénások támogatá-
sát Szekszárdon. A Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének
elnöke 5. alkalommal adta át az
elismeréseket. 

(Tudósítás a 2. oldalon.)

Képünkön: (balról) Bodó Ákos (Fe-
kete István Kulturális Egyesület),
Rózsavölgyi Andrea (Sani Luludyi
Egyesület) Viliminé dr. Kápolnás
Mária (Bátáért Egyesület), Sebes-
tyén Gyula (Elektrolit Kft.), Fejes Jó-
zsef (Bátaszéki Vállalkozók Ipar-
testülete)FO
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Ülésezett a városi
közgyûlés 

Lapzártánk után, február 4-én (pénte-
ken) délelõtt tartotta ülését a városi köz-
gyûlés. A tervezett napirendek között
egyebek mellett az avar és kerti hulladé-
kok nyílt téri égetésérõl, az útépítési érde-
keltségi hozzájárulásról, a zajvédelemrõl
szóló rendelet megalkotása, az önkor-
mányzati érdekegyeztetõ tanáccsal kö-
tendõ megállapodás, a Palánki úti körfor-
galom kialakítására vonatkozó pályázat
benyújtása, a Szekszárdi Német Kisebb-
ségi Önkormányzattal történõ megálla-
podás, a Gyermeklánc Óvoda tornaszo-
bájának bõvítése szerepelt. A tárgyalt té-
mákról a késõbbiekben számolunk be.

Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Szócska Miklós a Semmelweis-terv-
rõl szólva leszögezte, hogy a kórházak
mûködõképessége érdekében mozgó-
sítják a tartalékokat, amelyeket akár a
bérekbe is beépítenek. Mindezt – egye-
bek között – a betegek és a munkaerõ
megtartása érdekében teszik. Újságírói
kérdésre válaszolva közölte, hogy a ta-
valy év végén rendelkezésre álló 27,5
milliárd forint konszolidációs forrás-
ból a Tolna megyei kórház 530 millió
forintot kapott. Néhány örömteli, illet-
ve tragikus adatot sorolt az államtitkár
a prevenció részeként mûködõ és je-
lentõs összegeket igénylõ szûrõvizsgá-
latokról, illetve az átszûrtségrõl. Míg
minden megyében 50 százalék alatt
van az emlõszûrésen részt vett érintet-
tek aránya, ez Tolnában igen dicsére-
tes, azaz 69 százalék. Viszont tragikus-
nak minõsítette a méhnyakszûrés ará-
nyát, ami csak 4,4 százalék.  

– Amikor mi minden erõnkkel in-
tézmények fenntartásán gondolko-
dunk, akkor azon is tûnõdnünk kell,
hogy mitõl és miért kerülnek oda be a
betegek. Tehát amikor a Semmelweis-
tervrõl beszélünk, akkor azt is meg
kell fontolni, miként lehet a hatékony-
ságba beruházni.                      V. H. M.

Folytatás az 1. oldalról.
Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
elismerésre idén is pályázni lehetett,
ezt 59 civil szervezet tette meg. A pá-
lyamunkákat egy olyan bizottság bírál-
ja el, amelynek tagjai az elõzõ években
átvehették az elismerést. 

Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
díjat idén a Bátáért Egyesület kapta. A
szervezet tíz éve mûködik. Tagjai össze-
fogják a település lakóit és az elszárma-
zottakat, rendezvényeket szerveznek,
kiadványokat jelentetnek meg. Megnyi-
tották a Fekete Gólya Házat: a kiállítás
egy 21. századi természettudományos
játszóházzal segíti a környezeti neve-
lést, a település fejlõdéséhez is hozzájá-
rul. A díjat Viliminé dr. Kápolnás Mária,
az egyesület elnöke vette át dr. Puskás
Imrétõl, a megyei közgyûlés elnökétõl.

Mivel rengeteg pályázat érkezett, a
bizottság három különdíjat is kiosz-
tott. Az Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zete különdíjat érdemelte ki a dombó-
vári Fekete István Kulturális Egyesület,

amely 1996 óta ápolja és népszerûsíti
az író munkáságát. Különdíjat k
az öt éve mûködõ Sani Luludyi Köz
hasznú Érdekvédelmi Egyesül
Olyan programokat szerveznek, ahol
cigány és hátrányos helyzetû gyer
kek alternatív nevelése valósul meg.
Megnyitották Szekszárd elsõ igazi r
ma közösségi házát, a Cinka Panna T
nodát. Az Év Tolna Megyei Civil Szer
vezete pályázat különdíjasa továbbá a
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestül
Évek óta vágyuk volt egy olyan t
alakítása, amely helyet ad a civil közös
ségeknek is. Ez megvalósult, ugy
nemrég megnyitották az Iparos Házat

A civil szervezetek sikeres mûkö
déséhez elengedhetetlen, hogy l
gyenek önzetlen támogatóik. A pá
lyázók javaslatot tehettek az év me
cénására. Kiemelkedõ támogat
Sebestyén Gyula, az Elektrolit Kft
ügyvezetõje, akinek a civilek a
Bazsonyi Arany mecénás díjjal kö
szönték meg a támogatást.  

Díjat kaptak a civil szervezetek

Mecénási tevékenységéért a szek-
szárdi Elektrolit Kft. ügyvezetõjét,
Sebestyén Gyulát tüntették ki
Bazsonyi Arany-díjjal

Az energiaárak változása �– amint
azt néhány évtizeddel ezelőtt elő-
re lehetett látni – a mindennapok
energiafelhasználásában komoly
megfontolásokat követel. A sta-
tisztikai adatok szerint az ener-
giafelhasználás mintegy 40%-a az
épületek hőigényét szolgálja ki. A
környezeti ártalmak létrehozásá-
ban tehát az épületek is jelentős
szerepet játszanak.

Ez késztette a Szekszárdi Klímakört ar-
ra, hogy energiagazdálkodási munka-
csoportot is létrehozzon, és programo-
kat indítson az energiafelhasználásunk
csökkentésére. Ahhoz, hogy energeti-
kailag gazdaságos, a szükséges mérték-
hez közeli üzemeltetési feltételeket te-
remtsünk, az épületek energetikai al-
kalmasságát kell megvizsgálni.

Az épületenergetikában az épüle-
tek szerkezeteinek fizikai tulajdonsá-
gait kell úgy módosítani, hogy a lehe-
tõ legalacsonyabb hõveszteséget
szenvedje az épületünk. Ezen beavat-
kozást a meglévõ épületeknél egy-
részt az utólagos hõszigetelés, nyílás-
zárócsere eszközével tudjuk elérni.
Nagyon sokan tervezik a meglévõ
épületük hõszigeteltségének javítá-
sát. Azonban azt tapasztalom, hogy
legtöbb helyen a beavatkozást nem
elõzi meg megfelelõ szakmai elõké-
szítés, így a befektetett forintok nem
érik el a kívánt célt, vagy csak alig ész-
revehetõ módon.

Az épületenergetika elég bonyolult
folyamat ahhoz, hogy elõkészítetlenül
kezdjünk el egy épületfelújítást. Az
eredményét a legutóbb vizsgált épü-

tetett milliók arra lettek elegendõk,
hogy az adott épület felújítás után a
„G Átlagost megközelítõ” kategóriát
érte el. A vizsgálat során igazolódott
az, hogy a tervezett felújítás elején in-
dokolt energetikai elõkészítés elmara-
dása a kivitelezésben rossz irányokat
eredményezett, az épület energiafel-
használása ezért nem csökkent a le-
hetséges mértékben.

Az épületek megfelelését az érvény-
ben lévõ szakmai szabályok szerint
végzett energiatanúsítvány kiállításá-
val lehet igazolni. Az energiatanúsít-
vány kiállítását jogszabály írja elõ:
minden felújításra kerülõ épületnél,
minden új építésû épület esetén a
használatbavételt megelõzõen az épít-
tetõ köteles elvégeztetni. Ugyancsak
kötelezõ tartós bérbeadással haszno-
sított (1 évnél hosszabb idõre bérbe
adott) épület energiatanúsítása.

Nem köztudott, de az értékesítésre
kerülõ épületekre is vonatkozik az
energiatanúsítási kötelezettség.

Mire jó egy energiatanúsítvány? 
Ezen kérdés megválaszolását a mi-

nõsítõrendszer adja meg. A háztartási
eszközök (hûtõszekrény, mosógép,
stb.) forgalmazásában bevezetett
energiakategóriákkal azonos módon
az épületek minõsítése az alábbi lehet:

A minõsítés egyúttal azt is meg
mutatja, hogy az adott épület a szer
kezeti kialakításából eredõen a l
hetséges energiaszinthez képest mi
lyen mértékû energia felhasznál
val szolgálja a komfortigények
gépkocsiknál ezt a képessége
„mennyi a fogyasztása 100-on?” kér
désre adott válaszként ismerjük
nos, a tapasztalat szerint az épül
legnagyobb része az „F” kategór
alatti értékkel rendelkezik!

Természetesen értékmérõ a megl
te, hiszen egy „A+”; „A” vagy „B” k
góriás épület energiafelhasznál
nak költsége jelentõsen kevesebb
mint például egy „F”; „G” vagy „H” mi
nõsítésû épületé, s ezt a fenti szám
adatokból is leszûrhetjük. 

Az energiatanúsítvány ugyanak
kor azt is tartalmazza, hogy az ad
épületben milyen indokolt bea
kozásokra van szükség és azok mi
lyen mértékû változást eredmény
nek. Ezért célszerû a vizsgálato
épület felújítását megelõzõen, ill
ve az építési tervek birtokában t
núsíttatni, ezáltal megkönnyítv
kivitelezés megfelelõségének ell
õrzését. Az energiatanúsítvány köl
sége elenyészõ ahhoz képest, amit
elmaradása esetén többletként visel
az épület tulajdonosa. Meglévõ épü
letnél a felméréssel, audittal együt
mintegy 30 ezer forinttól, új épül
nél a kiviteli tervek birtokában az
épület méretétõl függõen alakul

Az energiatanúsítvány elõírását a
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendel
galmazta meg.

Ágner Lászl

„A+” Fokozottan energiatakarékos <55%
„A” Energiatakarékos 56–75%
„B” Követelménynél jobb 76–95%
„C” Követelménynek megfelelõ 96–100%
„D” Követelményt megközelítõ 101–120%
„E” Átlagosnál jobb 121–150%
„F” Átlagos 151–190%
„G” Átlagost megközelítõ 191–250%
„H” Gyenge 251–340%

Épületfelújítás és energiahatékonyság

Évnyitó fórumot tart 
a klímakör

A Szekszárdi Klíma-
kör a tavalyi évhez
hasonlóan megtartja
évnyitó fórumát,
amelynek vendége
lesz Antal Z. László, a
Klímabarát Települé-
sek Szövetségének elnöke is. A rendez-
vényen beszámolunk a 2010-es évi tevé-
kenységünkrõl, és az addigra elnöksé-
gi ülésen elfogadott 2011. évi cselekvé-
si tervrõl. Az eszmecsere 2011. március
2-án 15.00 órai kezdettel lesz a polgár-

Mozgósítják
a tartalékokat FO
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Megmaradni mindenáron (2.)
Minõségi magyar termék, bõséges választék és mosoly…

Alapos előkészületet követően
1999 szeptemberében nyitották
meg húsboltjukat a Wesselényi
utcában Kovácsék, azaz Kovács
László és felesége, Márta asz-
szony. A Flekken néven indult üz-
let egy ideje már családi nevükön
fut, ám sokan még mindig a régi,
„beszédes” néven emlegetik.

A közel tizenegy és fél esztendõ egy
ilyen „húsos-vállalkozás” tekintetében
hosszú idõnek számít. Vajon miként
sikerült fennmaradniuk, miközben a
színvonalból sem engedtek. 

– Sikeres mûködésünknek több zá-
loga is van. Elõbb a személyes okok –
kezdi a választ Márta a kellemes kis
irodában, miközben munkához szo-
kott keze állandóan jár. Észre sem ve-
szi: igazgatja a számlákat, a fiókba tesz
egy kisebb dossziét.

– Férjem szakmai múltja 1975-ben
kezdõdött, közös életutunk pedig
1978-ban. Mindketten az akkori me-
gyei vendéglátó-ipari vállalatnál dol-
goztunk. Ismeretségi körünk egyre
bõvült, köszönhetõen annak is, hogy
Laci a fõutcai húsüzletben is dolgo-
zott. Megtisztelõ, hogy a régi kuncsaf-
tok közül számosan járnak ma is hoz-
zánk, a vevõkör pedig bõvül. Sokuk-

kal beszélgetõs a kapcsolatunk, szin-
tén sokan elõre leadják rendelésüket.
Fontos, hogy elõzékenyek legyünk,
hogy mindenkinek szép árut adjunk.
Megemlítem egyetlen alkalmazottun-
kat, Fehér Andrást, aki szintén vonzza
a vásárlókat.   

Mindenre igenlõen bólintok. De
azt sehogy nem értem, hogyan lehet
mindenkinek szép húst, szép szalon-
nát vagy éppen disznósajtot csoma-

golni? Persze, elnézve a rendezett,
tiszta és gusztusos üzletet, ez mégsem
olyan lehetetlen. 

– Mi kizárólag garantáltan kifo-
gástalan magyar termékeket árusí-
tunk. A Tolna és környékbeli me-
gyék beszállítóival remek a kapcso-
latunk. Tudják, hogy mi legjobb mi-
nõségû áruhoz ragaszkodunk, s azt
is, hogy szívesen kínálunk vevõink-
nek különlegességeket – sorolja fel-

váltva a szempontokat a házaspár
amit így folytatnak:

– Szép és friss árut kell tartani, na
gyon fontos a választék, mellette a sze
mélyes kapcsolatok, de az is, hogy a
vásárlók kéréseit mindig teljesít
sõt ajánljuk fel nekik. Szólnak arr
hogy csökkenõ forgalmuk okán
minderre még nagyobb hangsúlyt
fektetnek. Régen csütörtökön és pén
teken mondhatni tömeg volt a t
üzletben, ami mostanság már r
fordul elõ. 

Megtudom, szép számmal vannak
bonyhádi, zombai és kétyi vevõik is. V
jon õk honnan értesülnek az üzl
Kiderül, hogy Kovács Lászlóék soha
nem reklámozták a boltot, még akk
sem, amikor a profilt kiegészítõ halbol
tot nyitották. Feltehetõleg az üzlet jó hí
re szájról szájra száll, akár a népmese.

Márta asszony mosolyogva említi
az eladók „mosolyának” fontosságát
miközben titkos pillantást vet az ór
jára. Elújságolja, nagy nap lesz nál
Este jön haza Zsófi lányuk, aki Pécsen
másodéves medika, másnap pedig La
ci fiúk érkezik Hollandiából, ahol gé
pésztechnikusként dolgozik.

Biztosan remek húsételek is k
tek az asztalra… (folytatjuk)

V. Horváth Már

Vállalkozásokat díjazott
az iparkamara

Nyolc vállalkozás részesült a Dél-du-
nántúli Kereskedelmi és Iparkama-
rák Szövetségének kitüntetõ díjában
a január végén, Szekszárdon megtar-
tott ünnepségen. Kiemelkedõ mun-
kájáért és teljesítményéért Dél-du-
nántúli Minõségi Díjat vehetett át a
Somogyi TISZK Baross Gábor Kö-
zép- és Szakiskola és a Kaposvári Vil-
lamossági Gyár Kft. Elismerõ oklevél-
ben részesült a Dél-dunántúli Regio-
nális Innovációs Ügynökség Non-
profit Kft. (Pécs), a Grammaticus
Plusz Kft. (Szekszárd), az M és M
Computer Kft. (Pécs) és a Kaposvá-
ri Városgazdálkodási Zrt. Megyei mi-
nõségi díjat kapott a Grammaticus
Plusz Kft. (Tolna megye), a Dél-du-
nántúli Innovációs Ügynökség Non-
profit Kft. (Baranya megye), vala-
mint a Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt. (Somogy megye). A Dél-dunán-
túli Régió Gazdaságáért díjat az Elekt-
rolit Kft. (Szekszárd) és a Sarkpont
Zrt. (Kaposvár) kapta. 

A Dél-dunántúli Régió Vállalkozója
díjat Süli János, a Paksi Atomerõmû
Zrt. törzskari igazgatója, mûszaki ve-
zérigazgató-helyettes, Szalai Gyula, a
Kaposvári Villamossági Gyár Kft. ügy-
vezetõ igazgatója és Lakics Péter, a
komlói székhelyû Lakics Gépgyártó

Ugyan még jó néhányat kell alud-
ni június 9-ig, az idei, XXI. Szek-
szárdi Pünkösdi Fesztivál meg-
nyitásáig, de a szervezők már de-
rekasan dolgoznak. A program-
sor nagyjából már összeállt, erről
Hepp Ádám fesztiváligazgató a
hét közepén számolt be a sajtó
képviselőinek.

Az ünnepélyes megnyitó elõtti napon,
június 9-én – ahogy már megszokott –
kiállítások nyílnak, például a Tolnai
Népújság fotóriportereinek munkái-
ból a városházán. Lesz népmûvészeti
kirakodóvásár is, a borudvar pedig a
volt Korzó Áruház mögötti parkolóban
várja a vendégeket. A szombat és a va-
sárnap délutánt színes folklórmûsorok
dobják föl, számíthatunk kamarahang-
versenyekre is, no és az elmaradhatat-
lan „Tücskökre”, valamint a jazzkocs-
mára. A kicsinyek az alkalmi vidám-
parkban visítozhatnak, a „nagyok” pe-
dig a hajdani „ötvenestõl” az Arany Já-
nos utcáig húzódó sörsátorban iszo-
gathatják a jó Sopronit, persze üveg-
korsókból.

A két nagykoncertet már megszer-
vezték: június 11-én Zséda, 12-én pe-
dig a Neoton Família lép föl a Promé-

természetesen: a „hazalátogató” Vágó
Bernadett és Szabó Dávid ad elõ duet-
teket, operettrészleteket.

Az idei fesztivál elõzetes kalkuláció
szerint 14,5 millió forintba kerül,
szemben a tavalyi 13 millióval. A költ-
ségek jelentõs megnövekedésével
kapcsolatban Hepp Ádám megjegyez-
te, hogy a két nagykoncert komolyan

megemeli a kiadásokat. Ám jegyezzük
meg, hogy a népszerû szólista és az
együttes érkezése bizonyára nagy tö
megeket vonz majd. Tehát a szerv
a városlakóknak szeretnének e mûso
rokkal is örömet szerezni. Maradv
pénznél, eddig úgy tudni, hogy a v
várhatóan kétmillió forinttal hozzájá
rul a költségekhez. – vhm –

Svábbál, folklór, Neoton, Zséda és „meglepetés”
Már javában szervezik a XXI. pünkösdi fesztivált

Az üzlet közkedvelt eladója Fehér András
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Az általános iskolai tanulmányok befe-
jezése után a lehetséges iskolákat szám-
ba véve végül az akkor még Ady Endre
Középiskolának nevezett intézmény-
re esett választásom. Egy nyílt nap al-
kalmával ismerkedhettem meg az is-
kola légkörével. Ami nagyon megtet-
szett, hogy a diákok sok szak és szakma
közül választhattak.

Az iskolában eddig eltöltött 6 év
alatt rengeteg tapasztalatot szerez-
tem. Tanáraink segítõkészek voltak az
érettségi elõtti években, minden lehe-
tõséget megadtak, hogy vizsgáink a
lehetõ legnagyobb sikerrel végzõdje-
nek. Az érettségi után jelentkezhet-
tem az ugyancsak az iskolában mûkö-
dõ emelt szintû szakképzésre. Tanára-
im nagy részét itt már ismertem, de az
újakról is bátran állíthatom, hogy
szakmai tudásuk nemzetközi szinten
is megállja a helyét, és ezt a tudást ad-
ják át a diákoknak is.

Az iskola évrõl évre újul. Fejlett in-
formatikai laborokban, gazdag felsze-
reléssel büszkélkedõ gépészeti ter-
mekben és egyéb jól felszerelt gyakor-
lati helyeken gyakorolhatjuk be szak-
máinkat.

Mind sport-, mind tanulmányi verse-
nyekben megmérettethetik magukat az
arra kedvet kapó diákok, hiszen helyi
versenyeket és projektmunkákat is szer-
veznek tanáraink. Emellett a minden év-

ben megrendezett diáknap is tartalmas
programokkal szórakoztat minket.
Mivel messze lakom az iskolától, ezért
az iskola területén található kollégium-
ban tartózkodom a hétköznapokban.
Itt éltem át életem legjobb kalandjait,
ezért ezt is csak ajánlani tudom min-
denkinek.

Gyakran futok össze volt tanítványa-
immal, s mindig szívet melengetõ jó ér-
zéssel tölt el, hogy megtalálták a helyü-
ket az ország, a megye vérkeringésében.
Sokan még tanulnak mûszaki fõiskolán
vagy egyetemen, mások pedig már su-
linkban szerzett szakmájukat gyakorol-
ják. Többen közülük technikusi fokon.

Zsolti az érettségit és a villanyszere-
lõ képesítést is itt szerezte, s ma már
megbecsült szakembere egy jó ne-
vû nemzetközi cégnek, amellett per-
sze még maszek munkákkal egészí-
ti ki havi apanázsát. Tiborral egy au-
tószerelõ mûhelyben futottam ösz-
sze, immár a tulaj jobb kezeként va-
rázsol egyre korszerûbb autók mo-
torházában. 

Gábor a kecskeméti Mercedes-
gyárban kapott állást gépésztechni-
kusként, nemsokára kezd. Csupa-
csupa piacképes szakma, és akkor
még informatikusainkról, forgácso-
lási szakembereinkrõl, asztalosaink-
ról, stb. nem is beszéltem. 

Nagyszerû lehetõség a divatiskola,
amely nemcsak érettségit ad, hanem
kiváló szakmai alapokat a kozmeti-
kus, fodrász és ruhatervezõ szakmák-
hoz, melyeket persze szintén hely-
ben végezhet el az érdeklõdõ nebuló.

Egyre több szülõ ismeri fel, hogy
elhelyezkedési szempontból jobb
egy minõségi szakma legjobbjává vál-
ni gyermekének, mint egy „futottak
még” diplomával állásokra pályázni
hasztalan. Ráadásul, ha a szakmához
érettségi is társul, az ember könnyeb-
ben tájékozódik a bonyolult pályázati
világban, a kusza adórendszerben.

Érettségi és piacképes szakma, ez
a biztos jövõ!
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Közeleg a pályaválasztás ideje, általános és középiskolások tö-
rik a fejüket, hol tanuljanak tovább, milyen szakmát, hivatást
válasszanak, melyik iskolába jelentkezzenek. Az általános isko-
lások könnyű helyzetben vannak, mert Szekszárdon bőven van
választék: több kiváló középiskola is várja a tehetséges, tanul-

ni vágyó fiatalokat. 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 tanulót, miért ajánlanák másoknak a sa-
ját iskolájukat. 

Suliválasztó/4.

Rottler Antal tanár és Bradács András 1/13. C osztályos 
technikus növendék, a cikk szerzõi

Piacképes tudásért gyere 
a Szent László TISZK-be!

A régi Egészségügyi Szakközépiskola,
ami ma a Szent László TISZK tagintéz-
ménye, régen és most is kedvelt iskola
a megyében, és azon túl is.

Már a szakközépiskolai képzés ke-
retein belül a tanulók olyan hasznosít-
ható tudást kapnak, amelyek megerõ-
sítik bennük az elhatározást, hogy
egészségügyi szakképzésben folytas-
sák tanulmányaikat. Szakmájuk hiva-
tásukká válik, kevés a pályaelhagyó
közöttük. Tanítványaim nagy része
késõbb is, munka mellett is tanul,
gyakran találkozom velük a ráépülõ
szakképzésekben.

Sokan közülük külföldrõl írnak egy-
egy lapot, jelezve, hogy jól vannak, és
szeretettel gondolnak vissza iskolájuk-
ra. A szociális szakemberekre is igény
van a szociális intézményekben, bár
ezt a szakmát kevesebben választják. A
betegség nem válogat. A kiszolgálta-
tott, magatehetetlen ember életét
szebbé, jobbá tenni, hozzájárulni az
életminõsége javításához, ápolni, gon-
dozni – ez a mi hitvallásunk.

Az általános iskola után az akkor
még Dr. Kelemen Endre Szakközépis-
kolába jelentkeztem. Tudatosan ér-

keztem az iskolai nyílt napra, mert
ápoló szerettem volna lenni. A bemu-
tató órák is megerõsítettek ebben a
döntésemben. Mivel olyan erõs volt
az elhatározásom, hogy ápoló legyek,
az érettségi után egy évet vártam arra,

hogy az emelt szintû ápoló képzés el-
induljon.

Tanáraim közül sokat ismertem
szakközépiskolás koromból, akik mai
napig segítik tanulmányaimat. Jól fel-
szerelt demonstrációs termekben ta-

nulunk, ahol élethûen tudjuk gyako-
rolni a betegágy melletti teendõket.
Az ápoló szakma mellett gyógy-
masszõr, általános asszisztens, gyógy-
szertári asszisztensi képzések is van-
nak nálunk. A levelezõ képzésben ta-
nuló felnõttekkel gyakran a kórházi
gyakorlaton is találkozunk.

A Vöröskereszt bázisiskolája va-
gyunk, az elsõsegélynyújtó versenye-
ken mi is rendszeresen indulunk. Sok-
sok dobogós helyezést értünk már el,
a megmérettetés e területen is fontos
számunkra. A szakmai kihívásoknak
igyekszünk minden területen megfe-
lelni, amihez sok segítséget kapunk. 

Kollégiumunk korszerûen felújí-
tott, könyvtár, olvasó- és konditerem
is a rendelkezésünkre áll.

Másodéves ápoló vagyok. Terveim
vannak a jövõre nézve, hogy majd
munka mellett milyen irányban fo-
gok még tanulni. Leendõ szakképesí-
tésem nagyon sok lehetõséget kínál,
hiszen ennek a szaknak 12-féle ráépü-
lõ szakképesítési lehetõsége van.

Simon Jánosné
egészségügyi szakoktató

Katz Tünde 2/14. N

Ápolni, gondozni – ez a
hitvallásunk

Simon Jánosné és Katz Tünde



A Keriként ismert Bezerédj Tagintéz-
mény Szekszárd város múltjához szo-
rosan hozzákapcsolódó iskola – kezdi
gondolatát Illés Eszter, aki a 13. A osz-
tály tanulója. – Szinte minden család-
nak van olyan tagja, aki itt végzett. A
mindenkor érvényes kereskedelmi és
közgazdasági ismereteket nyújtó okta-
tás régi múltra tekint vissza. Fontosak
hagyományaink, melyeket tisztelettel
ápolunk lassan 90 éve. 

Amikor nyolcadikosként a Bezerédj
mellett döntöttünk, ezek a gondolatok
irányítottak minket. Részeivé váltunk
a hagyományoknak, s tovább öregbí-
tettük az iskola hírnevét. Jó szakmai
alapozást kapunk és ezeket az ismere-
teket több területen tudjuk hasznosí-
tani. Tanáraink szakmai hozzáértése
kiemelkedõ, a tananyagot változato-
san, érdekesen adják át. Különösen
hasznosnak tartjuk, hogy az érettségi
megszerzésével nem zárul le a tanulás
az iskolában, a szakirányú képzések
mélyítik a megalapozott ismereteket,
s szakmát kapunk a képzés végén. Aki
gazdasági érdeklõdésû, annak hosszú
távú céljaihoz jó választás a Keri. A ta-
pasztalatszerzés sokrétû, mivel valós
képet kapunk egy vállalkozás mûkö-
désérõl azzal, hogy diákvállalkozáso-
kat igazgatunk. A tervezéstõl a vállal-
kozás fenntartásáig minden munkafo-
lyamatban részt veszünk, így már az is-

kolában megtanuljuk késõbbi mun-
kánk fortélyait. A szakmai ismeret-
szerzés mellett mindenki elõtt nyitott
a lehetõség, hogy lemaradását segít-
séggel pótolja, továbbá az alaptantár-
gyakat magas szinten tanulja. 

– A tanulás természetesen csak egy
része az iskola életének – folytatja osz-
tálytársa értékelését Medovarszki Bar-

bara. – Az elhangzottak mellett ne-
kem az tetszik iskolánkban, hogy sok
olyan programban vehetek részt, ami-
re csak itt van lehetõség. A diákönkor-
mányzat tagjaként lehetõségem van a
diáknap, a Bezerédj-nap szervezésé-
ben. Már hagyomány, hogy karácsony
elõtt jótékonysági gyûjtést szerve-
zünk, idén pedig egy általános iskolá-

nak segítettünk nehéz helyzetén.
Ezek a javaslatok a diákoktól származ-
nak, és nagyon örülök, hogy segíthet-
tünk. Ha délután szeretnénk sportol-
ni, röplabdázhatunk, jógázhatunk, fo-
cizhatunk. Ha pedig tanulni szeret-
nék, tanáraim segítenek, korrepetál-
nak.

– Én február közepén utazok Spa-
nyolországba egy projekt keretében –
veszi át a szót Sebestyén Réka. – Az is-
kola kiemelkedõen sok külföldi kap-
csolatot tart fenn, sikeresen nyerünk
pályázatokat, külföldön végezhetjük a
szakmai gyakorlatot. Én is bekapcso-
lódtam egy munkába, a találkozó hely-
színe Portugália, Görögország után
most Spanyolország. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy valós helyzetben al-
kalmazhatom nyelvtudásomat, megis-
merhetem más népek kultúráját,
utazhatok a világban. Ezeket köszö-
nöm a Bezerédjnek.

– Az iskola olyan képzéseket kínál,
amelyek keresettek a munkaerõpia-
con. A tanulás mellett számtalan lehe-
tõséget megragadunk, hogy a nálunk
tanulók közül mindenki megtalálja
azt, ami a legjobban érdekli õt. A fe-
gyelmezett munka jó hangulatban és
légkörben folyik, a diákok is úgy sze-
retnek itt lenni, mint mi, tanárok –
zárja a beszélgetést Tamaskó Katalin
magyartanár, a DÖK segítõje.

Közeleg a pályaválasztás ideje, általános és középiskolások tö-
rik a fejüket, hol tanuljanak tovább, milyen szakmát, hivatást
válasszanak, melyik iskolába jelentkezzenek. Az általános isko-
lások könnyű helyzetben vannak, mert Szekszárdon bőven van
választék: több kiváló középiskola is várja a tehetséges, tanul-

ni vágyó fiatalokat. 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 tanulót, miért ajánlanák másoknak a sa-
ját iskolájukat. 

Suliválasztó/5.

Illés Eszter, Medovarszki Barbara, Sebestyén Réka és Tamaskó
Katalin tanárnõ, a cikk szerzõi

Ha érdekel a gazdaság, 
gyere a Bezerédj-be!

52011. február 6.

Sziasztok! Géringer Krisztina „ötödéves
diák” vagyok a Vendéglátó Szakképzõ
Tagintézménybõl, avagy a VIP-bõl. Ta-
nárnõmmel, Herczigné Márvány Beá-
tával együtt beavatunk benneteket is-
kolánk kulisszatitkaiba.

Iskolánk remek lehetõség számotok-
ra, ha mindig is az volt az álmotok,
hogy „ha nagy leszek cukrász vagy sza-
kács leszek” mert anyuka, apuka vagy
épp a nagyi mellett álldogálva a kony-
hában elvarázsolt benneteket a kony-
hamûvészet. Gyertek hozzánk, és
olyan szakképzettséget, szakmai tu-
dást szerezhettek, amellyel késõbb
könnyen elhelyezkedhettek a vendég-
látás különbözõ területein.

Iskolánk az SZLTISZK Vendéglátó
Szakképzõ Tagintézménye a szekszár-
di és a környékbeli fiataloknak nyújt le-
hetõséget tanulásra, továbbtanulásra.
Remek tanári karunk (próbál) minket
okítani és terelgetni a helyes út irányá-
ba. Tanóráinkon a hagyományos esz-
közök mellett a modern technika is
megtalálható: projektor, interaktív táb-
la is lehetõséget ad a multimédiás

szemléltetésre. Jól felszerelt könyvtá-
runkból hasznos olvasnivalókat köl-
csönözhetünk. Minden osztálynak sa-
ját tanterme van, melyet magunk díszí-
tünk. A kisebb termekben pedig cso-
portbontásban tanulhatjuk az idegen
nyelveket (angolt, németet, olaszt), a
matematikát és nyelvtant. Informatika-
órákon kis létszámmal szaktermekben

vagyunk. Jól mûködõ diákönkormány-
zat, DÖK segíti az iskolai élet tartalma-
sabbá tételét. Évente több programot
is szerveznek: szecskaavató, Mikulás-
nap, Valentin-napi üzenetküldés, diák-
nap. Hagyományaink közé tartozik az
õszi sportnap, melyen megmutathat-
juk, hogy milyen ügyesek vagyunk. Is-
kolánk diákjai szívesen vesznek részt

szakmai versenyeken, vetélkedõkön.
Évek óta indulunk a Siófokon megren-
dezett Krúdy-versenyen. Szép eredmé-
nyeket értünk el ételkészítés, felszolgá-
lás, sõt prózamondás területén is. Szak-
iskolás társaim az OSZKTV fordulóin
jeleskednek. Eredményeikrõl diákújsá-
gunk, a Vendéglátó Hírmondó és isko-
lánk honlapja is beszámol. A kötelezõ
tanórákon kívül járunk hangverseny-
re, kiállításokra, sõt a VIP Galériában
kiállított alkotásokban is gyönyörköd-
hetünk. Tagjai lehetünk a színjátszó
körnek, rendhagyó irodalomórák ke-
retében kortárs alkotókkal ismerked-
hetünk meg. Meghívott elõadómûvé-
szek tolmácsolásában is hallhatunk
verseket.

Szélesedõ nemzetközi kapcsolata-
inknak köszönhetõen középiskolás
társaim három hónapos németországi
szakmai gyakorlaton vehetnek részt.
Szakácsaink és pincéreink pedig há-
rom hétig a hollandiai Eindhovenben
voltak. 

Ne feledjétek, „Szívesen várunk –
szívesen látunk”, mert itt tényleg min-
denki VIP-személy!

Várunk a Vendéglátóba!
Nálunk mindenki VIP-személy 

Képünkön
Géringer
Krisztina
és 
Herczigné
Márvány
Beáta
tanárnõ
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A „Szekszárdi Universitas” tudomány
népszerûsítõ sorozat következõ elõ
adása február 8-án 16 órakor lesz a PTE
IGYFK Szekszárd, Rákóczi u. 1. szám
alatti „A” épületében. Ifj. dr. Zeller Gyu
la egyetemi docens, a PTE gazdasági,
stratégiai és kommunikációs rekt
helyettese „A piacgazdaság vége?” A
válság oka és magyarázata címmel t

A piacgazdaság 
vége?

Házias ízesítésű, tartósítószer-men-
tes savanyú káposztám az alábbi
szekszárdi boltokban kapható: Sarki
Zöldséges (Kadarka u. Parászta felő-
li végén), Csatári Zöldséges (az üzlet-
ház mögött, Árok u. 1.), Csapainé
Zsuzsánál a piacon (Fiat kisteherau-
tóból) és a piac feletti szociális bolt-
ban. Koncz Ádám, Tolna.
Tel.: 70-588-12-07.

Savanyú káposzta

Immáron sokadszorra rendezik meg 
a fesztivált, ahol összesereglik a szek-
szárdi zenei élet apraja-nagyja, hogy
bemutassa a tisztelt nagyérdeműnek,
amit aktuálisan be akar mutatni. 

Tibi, a szervezõ (aki nem mellesleg a helyi
Lópici Gáspár, az utca hírmondója) az idei év-
ben is tisztességgel összegyûjtötte a szekszár-
di, illetve részben szekszárdi illetõségû zene-
karokat, bár meg kell jegyezni, hogy a fellépõk
tekintetében sajnos hiányérzete támadhat az
embernek. Igazoltan marad távol a Riff-Raff
és a Pink Panthers. Az ok mindkét zenekar
esetében a feloszlás szomorú ténye. De te-
kintsük ezt a helyzetet optimistán, így hát in-
kább mondjuk azt, hogy bizonyos felmerült
problémák miatt jelenleg szüneteltetik a mû-
ködésüket. És hát persze a lepényhal meg

utoljára! Igazolatlanul hiányzik majd viszont
a Don Gatto, velük ezért még számolunk! Hát
hol marad a lokálpatriotizmus, uraim?

Az idén új helyszínen lesz az esemény,
a Szekszárdi Est Caféban. A koncertek
mindkét napon 18.30-kor kezdõdnek, és
csak a jó ég tudja megmondani, meddig
tartanak. Az azonban biztos, hogy ha a fel-
lépõk elfogynak, nem kell kétségbeesni,
hiszen a klub hajnali 5-ig nyitva tart, és
mindenféle jó kis gépzenével szórakoztat-
ja majd azokat, akiknek még eszük ágá-
ban sincs hazamenni. Minden egyéb in-
formáció tekintetében – a zenekarok
pontos fellépési idõpontja, jegyvásárlás,
ilyesmi – forduljon mindenki bizalommal
a szervezõkhöz. A telefonszám megtalál-
ható a plakátokon!

Mindenkit szeretettel… ésatöbbi… 

FEBRUÁR 11-ÉN, PÉNTEKEN:
• iBand – az I. Béla sulizenekara
• 3funk – I. bélás funkyzenekar
• Tidus Sloan – a 70-es évek rockzenéje
• All Stars – pörgõs funky és blues programmal
• Rudán Joe Akusztik – Rudán Joeval és a szekszárdi Tóth Lacival
• Collection – U2-, Police-, Sting-slágerek, stb.
• Collection & Rudán Jam – Örömzenélés Rudán Joe-val
FEBRUÁR 12-ÉN, SZOMBATON:

• 3 jóbarát & Venyi – Garay-gimis zenészek új formációja
• Ducktape – Dallamos punk-rock
• Living Kháktusz – Lapocka és Frey névvel fémjelzett legújabb rock formáció
• Skanzen – garázszenészekbõl álló punkmuzsika
• Borzalom – évek óta punk klasszikusok és saját számok feldolgozói
• Prosectura – nyugdíjasokból álló, bajor sramlizenekar
(A zenekarokról a pluszinformációkat a szervezõktõl kaptam és szó sze
rint közöltem, így azokért felelõsséget nem vállalok.) Sártenger Sar

Akik fellépnek:

Szekszárdi Zenekarok Fesztiválja
Február 11–12.

„Van mûvészet Tolnában”
A Tolna megyei mûvészetért plakett kitüntetettje: Kubanek Miklós

Kubanek Miklós újságíró, rendezvény-
szervezõ a mûvészeket és magát a mû-
vészetet népszerûsítõ tevékenységéért
vehette át a kultúra napján „A Tolna
megyei mûvészetért” plakettet. Szá-
mos helyen, elsõsorban szekszárdi is-
kolákban hozott létre és mûködtetett
éveken át helyi galériákat. Ma is szer-
vez és megnyit kiállításokat, bemutat-
kozási lehetõséget kínálva a megye
képzõmûvészeinek. Készít alkotókat
népszerûsítõ nyomtatott anyagokat,
weboldalakat, rádiós és tévés mûsoro-
kat, mûvészportrékat.

– Bár sokan másként nyilatkoznak
errõl, bizony van mûvészeti élet Tolna
megyében – mégpedig jelentõs. Ah-
hoz, hogy ez eljuthasson mindazok-
hoz, akiknek szól, tennünk kell. A ma-
gam részérõl ebben igyekszem közre-
mûködni: tettem ezt már számos galé-
ria életre hívásával, és teszem ma is
ekképpen. Jelenleg a VIP Galéria és a
Bárka Galéria mûködtetése foglal le,
de mint mindig, ezúttal is készen áll-
nak már további tervek.

– Mi a legfontosabb cél, és ennek el-
éréséhez közelebb vitte-e ez a plakett?

– Mindenkit, aki adni szeretne vala-
mit a közönségnek, hozzá kell segíteni
ahhoz, hogy ezt megtehesse. A magam
eszközeivel ehhez próbálok hozzájárul-
ni. Elindítok késõbb önjáróvá váló meg-
mutatkozási lehetõségeket, s mikor

ezek már jól mûködnek, újabb területe-
ken teszem meg ugyanezt. Ez a plakett
a megyei mûvészeti élet szereplõitõl,
belülrõl jön, és azt mondja: érdemes te-
vékenykedni, van értelme a mûvészet-
szervezésnek Tolnában. KoP

A díjat Saramó Márta, a KÉSZ Tolnai Szervezetének elnöke adta át
Kubanek Miklósnak

A települések 
jövõjéért

A finanszírozási rendszer átalakít
az állami támogatási rendszer felül
gálata és a készülõ új önkormányzati
törvény volt a három fõ téma a Tel
lési Önkormányzatok Országos Szö
vetségének szekszárdi önkormányza
ti fórumán. Az önkormányzatok több
sége ugyanis az elmúlt évek foly
tos állami megvonásai miatt oly
anyagi helyzetbe került, hogy alig t
ja ellátni feladatait. A polgármest
nagyon várják az új önkormányzati
törvényt, amelyen már dolgozik  a k
mány. 

Dr. Pálos Miklós, a megyei közgyû
lés alelnöke  a fórumon egyebek kö
zött úgy fogalmazott: az államnak ki
kell fizetnie az önkormányzat
adósságait. A jelenlegi önkormányza
ti modellt pedig úgy kell módosít
hogy a települések tartozások nélkül
mûködhessenek. 

Zongor Gábor, a TÖOSZ fõtitkár
szerint szemléletváltozás kell az ön
kormányzatok feladatainak meghat
rozásakor: nem abból kell kiind
hogy egy adott településnek hány l
kosa van, hanem hogy mire képes az
a település. 



Mindenképpen előrelépésnek te-
kinthető az UKSE Szekszárdnál
az, ami a támadójáték területén
történt az elmúlt hetekben. 

Köszönhetõen a széleken való aktivi-
tásnak, az irányító poszton kialakult
belsõ versengésnek, Kopecz Barbara
megmutatkozó sokoldalúságának, a re-
mek adottságokkal bíró Jenõfi Katalin
érkezésének, a beálló játékban stabi-
lan jól teljesítõ Gulya Krisztának, a mel-
léje felnövõ Hegyi Zsuzsa fizikuma ér-
vényesülésének. Ez már közelíti, oly-
kor el is éri az élvonal nívóját, aminek
gyümölcse két gyõzelem: az egyik a
Magyar Kupában, a Siófok ellen, a má-
sik siker a nagyon fontos Újbuda elle-
ni bajnokin született.

Ez persze szükséges, de nem elégsé-
ges feltétele a majdani rájátszásban tör-
ténõ hõn óhajtott bent maradás kihar-
colásának. Ami még nagyon nem NB I-
es, az a védekezés. Külön-külön egyéni-
leg, de még inkább az együttes csapat-
védekezés hagy kívánnivalót jócskán
maga után. Ezen a téren kellene belát-
ható idõn belül javulni. Jóval többet
felütközni, tudatosabban és jóval gyor-
sabban besegíteni az úgynevezett
„gyenge oldalon”, középen uram bo-
csá’ sáncolni, és az ellenfelek lendületé-
nek, játéka folyamatosságának megtö-
résére törekedni. Úgy, illetve felváltva
szabálytalankodni, hogy legföljebb a
sárga lapos figyelmeztetések szaporod-
janak, ne a meccs végkimenetelét be-
folyásoló, a normál védekezést ellehe-
tetlenítõ kiállítások. A téma kapcsán
többen szurkolói és szakmai berkek-
ben megjegyzik: sajnos „lábon” na-
gyon lassú a csapat. Kovács Jenõ veze-
tõedzõ egyáltalán nem osztja az ebbéli
véleményt.

– Nem ez a gond, nem is vagyunk
mozgástulajdonságok alapján hátrány-
ban e téren. Persze a Debrecenhez és
Gyõrhöz képest biztosan. De például a
Fehérvár tempóját is fel tudtuk venni a
legutóbbi idegenbeli mérkõzésen.
Nem a védõ lábmunka lassúságával van
a probléma, hanem azzal, hogy nincs
meg a játékosainknak az a testtömege,
ami ezen a szinten nagyon fontos kellé-
ke a hatékony védekezésnek.

– Azért vannak kivételek!
– Igen, a Hegyi Zsuzsi és a Gulya

Kriszta esetében .
– Ez a páros kapcsolat alapvetõen
rendben is van, végül is a belsõ kö-
zép két embere elméletileg rendben
lehetne, ha...

– Ha mondjuk, a Hegyi Zsuzsit nem
kapná el olykor-olykor a hév, amikor
nagyon is mélyen kitámad, s ilyenkor
nagyon kinyílunk, mert a mögöttes te-
rületet nem tudjuk lezárni...
– Ha belsõ hármasról beszélünk,
ide még kellene egy megfelelõ em-
ber. A majd 190 centis Jenõfi véde-
kezésben való bevetése szükséges-
nek látszik.

– Annál is inkább, mert a
Gulya–Hegyi-páros nem lehet állan-
dóan játékban immár két éve. Nem
elegendõ, ha csak a támadásban tu-
dom pihentetni õket. Jenõfi Katival
már a sáncok jobban mûködhetnek,
de neki a magasságából adódóan van
egy hátránya, az oldalmozgások ne-
hezebben mennek, ezt gyakoroljuk
vele. Ahhoz, hogy még többet fenn
tudjon lenni a pályán, a kihagyások
miatt neki még meg kell szereznie az
úgynevezett mérkõzés-állóképessé-
get, ami nem megy egyik hétrõl a
másikra.
– A látszat: súlytalanság mellett
egyfajta nyusziság is megjelenik.
Tud-e agresszívebben, keményeb-
ben védekezni majd az UKSE?

– A mai modern ké-
zilabdában már nem
agresszivitásra, hanem
asszertivitásra van
szükség, ami nagyon
koncentráltan végzett
megelõzõ védõmunkát
jelent. Folyamatosan
kell ütközni ahhoz,
hogy egy csapatbein-
dulásból adódó pozí-
cióelõnyöket elkerül-
jük. Mert ha ez bekö-
vetkezik, akkor már tel-
jesen fölösleges, sõt a
védekezõre nézve kife-
jezetten káros az ag-
resszivitás. Nos, ezt
gyakoroljuk, s ehhez a

tervezett új igazolások közül jó lenne
még egy jó alkati-fizikai adottságokkal
bíró játékos. Ha ez a keret, ami most ki-
alakult, már az indulásnál rendelkezé-
sünkre áll, az együttes csapatvédeke-
zésben is elõrébb tartanánk, de én na-
gyon bízom benne, hogy amikorra a
legjobban kell, összeszedettebbek, acé-
losabbak leszünk ezen a téren is.
– Régebben e játékelem kapcsán a
nyitottabb védekezés megvalósítá-
sáról beszélt. Ez világtendencia, de
rájött, hogy az UKSE-nél ez öngyil-
kossággal érne fel. Látva a legutób-
bi meccseiket, mintha a régimódi
hatos falas felé lépnének vissza...

– A legutóbbi nõi Európa-bajnokság
és a most lezajlott férfi-világbajnokság
tapasztalatai is azt mutatják, a csapatok
jelentõs része nem vállalja föl az elõre
tolt nyitott 4–2-es, hovatovább 3–3-as
védekezést. Meglátásom szerint a hatos
falból kiinduló, abban gyorsan vissza is
rendezõdni tudó védõmunka dominál,
óriási hangsúlyt kap a mögöttes terüle-
tek lezárása. Ennek az összerakása, idõ-
igényesebb más formációnál, akkor is,
ha megvannak ehhez a megfelelõ em-
berek, akár egy év is eltelik, amire ez
élesben is jól megy. De meggyõzõdé-
sem, hogy a mi játékosaink adottságai-
nak, kvalitásainak is ez a védekezési tak-
tika a legmegfelelõbb, a kis elõrelépés
is több hasznot, hozhat annál, ha nagy
kockázatot vállalva eleve megnyitnánk
a hátsó alakzatunkat. B. Gy.
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Drámai végjáték 
a Magyar Kupában
Két másodpercre volt a KSC Szekszár
női kosárlabdacsapata ahhoz, hogy
újabb történelmi győzelmet arasson, de
ehhez a  legdöntőbb pillanatokban k
lett volna a hideg fej, a kellő koncentr
ció, s akkor… Az első Tolna megyei csa
pat lenne a népszerű labdajátékok vilá
gában, amely elmondhatná: 201
ruárjának első napján legyőztük a F
rencvárost, a Fradit. Ami egy vidéki csa
pat számára akkor is nagy fegyver
ha a Fradi-márkavédjegy a patinás fő
városi klub körüli több évtizedes her
hurca miatt erős fakuláson ment át. Női
kosárlabdában is feljövőben van, a k
zépmezőny elejének egy markáns er
csapat a Fradi, amely egyértelműen a
Magyar Kupa nyolcaddöntőjének es
lyeseként érkezett Szekszárdr
amely keret összetételében jóval er
sebb a KSC-nél.
Egy érthetetlenül átaludt első negy
után – lám, mennyire az eredmény
záloga a jó védekezés, amivel a kézilab
dás lányok kapcsán másik cikkünkben
részletesen foglalkozunk – az a játékhely
zetekhez igazított besegítő, csapdázó zó
navédekezés elkezdett működni, mint a
Szeged elleni bravúros őszi győzelem ide
jén. A  gyűrűtől távol tartott, tiszt
zéptávoli dobóhelyzeteket kialakít
nem tudó Fradi kitűnő hárompontos do
bóira is jutott, ha úgy tetszik, kirepülő em
ber, miután a triplagyártó: Szlimák–Hege-
dűs–Darida-trió is „elhallgattatott”. T
kailag az történt, amit a tudásban gy
gébb Szekszárd akart, ami magával hozt
a támadásbeli eredményességet is. A na
gyon hasznosan kosarazó és roppant
ponterős Szavercsenkó mellett a rá eddig
nem nagyon jellemző megbízhatósággal
játszott (végre!...) Vincze Vikt
Turcsinovics is azt hozta, amit egy dél
szláv légióstól feltétlenül vár a szur
(sajnos, másik légiósunk, a center Je
senkó újfent egy fontos meccsen bosz
szantó módon betlizett), Szemerédi Krisz
ta a tőle megszokottan most is akk
bott triplákat, amit feltétlenül k
79–79, és a bedobott ráadásbünt
80–79 – már ide! – és 21 másodper
van vissza, ami persze, tudjuk, a k
labdában nem kevés idő. Viszont v
ként hidegzuhanyként érkezik egy F
tripla az exszekszárdi Darida Csillát
kal dühöng Újhelyi edző, mert elmar
fault, ami annulálhatta volna a hár
pontost, és egy új játékhelyzet alak
tott volna ki. Azon is meditálunk, mi v
ha Szemerédi mind a két büntetőjé
dobja és egál? Minden bizonnyal jön a
hosszabbítás. Persze ő sem gép, még ha
olykor annak is tűnik…
Két másodperc, támadhat még a Sz
szárd. Szemerédire kirontanak a maga
sabb emberek, nincs kosár, mar
papírforma: a Ferencváros nyer és lép
tovább.
Meglehetősen kevesen látták ezt a k
pameccset, amelyen hajszálon múlo
szekszárdi bravúr. A meccs amúgy r
mek „meghívó” a hétvégi, szintén hazai,
a Zalaegerszeg elleni ütközet megt
tésére. „Lányaink” állítólag a most el
szalasztott skalp hétvégi megszer
jegyében tették túl magukat a kedd esti
drámán. 

Jól indult az év a Gemenc Judo SE már tavaly is jeleske-
dõ versenyzõi számára. Az országos rangsorversenyen az
elsõ éves ifi korcsoportú Lovász Bálint a 60 kg-os kate-
góriában a 3. lett (csak a késõbbi gyõztes, a nála idõsebb,
zirci korosztályos legjobb Vincze Botond tudta csak le-
gyõzni az elõdöntõben), a szintén ifi Szabó Ákos (90 kg)
is bronzérmes lett. Mindkét dzsudós aspirál a válogatott-
ságra, éppen ezért a három hét múlva esedékes országos
bajnokság nagyon fontos számukra. Ott akarnak lenni a
szekszárdiak súlycsoportjuk legjobb 4 versenyzõje kö-

zött, hogy országos szövetség támogatással a 4 külföldi
válogatóversenyen elindulhassanak a késõbbiek során.
Ezeknek az eredményességi mutatója alapján döntenek
majd a válogatottak edzõi arról: kik képviselhetik a ma-
gyar színeket a nyáron esedékes máltai serdülõ-ifjúsági
Európa-bajnokságon. (A serdülõk között induló Mátics
András (45 kg) három gyõzelemmel döntõbe jutott az év
elsõ versenyén, de sérülés miatt nem tudott tatamira áll-
ni, így ezüstérmes lett – õ még nem aspirálhat a korosz-
tályos EB-re.)

A válogatottba készülnek az ifi cselgáncsozók

Támadásban már NB I-es az UKSE, de...
Jó csapatvédekezés nélkül nincs eredményesség! 



Az Urunk mennybemenetele temp-
lom Közép-Európa legnagyobb egyha-
jós, római katolikus temploma, késõ
barokk stílusban épült 1802 és 1806
között. Ezt nagyon sokan tudják váro-
sunkban és azon kívül is. A trianoni
békediktátum aláírásának 91. gyászos
évfordulója kapcsán azonban ejtsünk
szót Isten e házának egy olyan külön-
legességérõl, amirõl tán az itt élõk se
mind tudnak, ha naponta el is men-
nek mellette, vagy betérnek oda. 

A kupola négy csegelyében ugyan-
is – arkangyalok védõszárnyai alatt –
ott látható a trianoni döntés következ-
tében határainkon kívülre szakadt
nagyváradi, pozsonyi, kassai és gyula-
fehérvári székesegyház képmása. De
vajon mióta és miért? 

A tûzvész

Amint a Tolnamegyei Újság korabeli
számából megtudhatjuk, 1925. októ-
ber 24-én tûz ütött ki a templom pad-
lásán. Egy 15 és egy 13 éves fiú reggel
galambfészket keresett, és gyufával jár-
kálva egy korhadt gerendára ejtett pa-
rázzsal felgyújtotta a faszerkezetet. A
fiúk megijedtek, leszaladtak a padlásról
és nem szóltak senkinek a tûzrõl, ame-
lyet akkor néhány kanna vízzel még el
lehetett volna oltani. Virág Ferenc apát-
plébános levelében így ír a tragédiáról
az egyházmegyei hatóságnak: „ …a füst
és a láng az erõs léghuzat folytán átter-
jedt a padlásra, úgy, hogy a tetõ is füs-
tölni kezdett. Negyed 2 órakor megállt
a toronyóra (…) a toronyban függõ 16
mázsás nagyharang és a lélekharang
megolvadt, az olvadt érc a kórus pad-
lására folyt, az óralapok kiestek, a to-
rony rézsisakja pedig beroskadt. Köz-
ben átterjedt a tûz a tetõre, ott is ki-
csaptak a lángok, a bádogfedél a nagy
forróságtól részletekben összezsugo-
rodott, a toronysisak pedig lezuhant. A
közönség sírva nézte a templom koro-
nájának roncsait.” Az oltásban a helyi-
ek mellett részt vettek a bátaszéki,
õcsényi, mözsi, tolnai, sióagárdi és
bonyhádi tûzoltók is, akik a szomszé-
dos középületek tetejét locsolták, hogy
legalább azok ne gyulladjanak ki. A
templomban délután fél 4 óra felé
aludt ki a tûz, bár teljesen csak az éjsza-
kai esõzés vetett véget neki. A torony
belseje azonban még napokon át égett
lassú égéssel. A belsõ berendezéseket,

padokat, képeket a hívek kimenekítet-
ték, az oltáriszentséget a közeli fogda
kápolnájába majd a kórházi kápolná-
ba vitték. Akkor még azt hitték, hogy
a mennyezet és a freskók épen marad-
tak, ám mint késõbb kiderült, a víz és
az épületben napokon át gomolygó
füst alapos rongálást végzett azokban
is. „Már az 1927-es év folyamán min-
dég sürgõsebbnek
mutatkozott a temp-
lom belsõ restaurálá-
sának szükségessé-
ge” – írja a Historia
domusban Kiss Lajos
késõbbi plébános. A
tûzvész után ugyanis
a templom egész
éven át tetõ nélkül
volt, csak egy vastag
cementburkolattal
vonták be a mennye-
zetet. Ez a munka no-
vemberben készült
el és így a burkolat
nem száradhatott ki,
beszivárgott a meny-
nyezet falába és a va-
kolatot támadta meg
úgy, hogy az kisebb-
nagyobb darabokban
hullani kezdett.

A korabeli doku-
mentumokból az lát-
szik, hogy mind az egyházi szemé-
lyek, mind a város vezetõi példás fele-
lõsségtudatról tettek tanúbizonysá-
got. A kegyuraság a tûzvészt követõen
azonnal a helyszínre küldte Jászay Je-
nõ építészeti hivatali igazgatót, más-
nap pedig maga Dietzl Lajos helyettes
államtitkár érkezett Szekszárdra. A
külsõ tatarozással haladéktalanul
megbízta Diczenty László helybeli
építészt. A plébános dr. Éry Márton al-
ispán engedélyével, Vendl István pol-
gármester és az egész katolikus gyüle-

kezet közremûködésével nagyszabá-
sú gyûjtést kezdett. Klebersberg
Kuno vallás- és közoktatási miniszter
támogatásának, az önzetlen hívek
adakozásának és a lelkiismeretes mes-
terek munkájának köszönhetõen a
templom két év alatt újjáépült, új ha-
rangokat kapott, egyebek közt reno-
válták az oltárképeket, az ajtókat és az

orgonát. Ám a hõségtõl és nedvesség-
tõl megrongálódott festmények is
helyreállításra szorultak. A kultuszmi-
nisztérium közbenjárására sikerült a
templomot mûemlékké nyilváníttat-
ni, és ezzel a képek restaurációja ko-
moly indokot nyert. Az egyházközség
1928 januárjában a festmények felújí-
tására pályázatot írt ki, amelyre Éber
Sándor bajai rajztanárt, Leszkovszky
György budapesti iparmûvészeti fõis-
kolai tanárt és Groh Istvánt, a m. kir.
iparmûvészeti fõiskola ny. igazgatóját

kérte fel. A pályázat nyertese az
utóbbi mûvész lett. A munka júni-
us 11-én kezdõdött el és kará-
csonykor fejezõdött be. Így ír er-
rõl a Tolnamegyei Újság 1929. ja-
nuár 12-ei számában dr. Szõnyi
Ottó, a Mûemlékek Országos Bi-
zottságának elõadója: „A restaurá-
lónak a mennyezet régi képeit
meg kellett hagynia, csak a rongá-
lások kijavításáról lehetett szó.
Megmaradtak a fõképek, a bolto-
zat sarkában kísérõ próféták és
evangélisták is. A latin egyház-
atyákat azonban újra kellett feste-
ni. Új lett a három éneklõ angyal
csoportja a kórus feletti boltoza-
ton, és a középsõ kupolán Po-
zsony, Kassa, Nagyvárad és Gyula-
fehérvár székesegyházait védõ
négy arkangyal, nemkülönben a

szentély oldalfalán két jelenet: Szent
Benedek, mint az ifjúság nevelõje és
Béla király, amint megalapítja a szek-
szárdi apátságot.(…)”

Sajnos arra a kérdésre, hogy az
anyaországon kívülre rekedt négy ka-
tolikus „végvár” megörökítésének ne-
mes gondolata kinek az ötlete volt,
egyelõre nem sikerült választ talál-

nom. A hitközség képviselõi és Groh
István által aláírt részletes megbízási
szerzõdésben sincs erre utaló kitétel.
Egy biztos: a békeszerzõdés utáni
években a szekszárdiak szívén is szün-
telenül vérzõ seb volt hazánk meg-
csonkítása. A helyi napilap szinte
minden számában hazafias versek,
tárcák jelentek meg, még a mezõgaz-
dasággal, ipari termeléssel kapcsola-
tos cikkek is a magyar feltámadásról
és a revízió óhajtásáról szóltak. Ebben
a történelmi helyzetben nem csoda,
ha egy ilyen, Trianonra emlékeztetõ
döntés megszületett. A templomért a
város katolikus lakossága, sõt az egész
megye megmozdult. Kölcsönt jegyez-
tek, adakoztak, jótékonysági esteket
tartottak. Kiss Lajos plébános 1926
nyarán 200 ezer darab, a templomot
ábrázoló képeslapot küldött szét áru-
sításra megyeszerte jótékonysági
egyesületeknek. A templom teljes res-
taurálása mintegy 63 ezer pengõbe
került, ebbõl 45 ezer 840 pengõ volt a
festmények felújítása. 

A katolikus hívek áldozatkészsége
például szolgálhat az utókornak. A ku-
pola most ismét veszélybe került. Aki
teheti, kövesse önzetlen elõdeink pél-
dáját és erõnkhöz mérten adakoz-
zunk városunk e gyönyörû mûemlé-
kének megmentésére.

Cser Ildikó
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Az emlékezõ város
Elcsatolt „végvárak” a belvárosi templom freskóin

December végén jelent meg
a Trianoni Szemle című folyó-
iratban az a cikk, amely a
szekszárdi belvárosi katolikus
templom mennyezetén talál-
ható négy freskó keletkezésé-
nek szomorú előzményeit me-
séli el. S alig telt el pár hét,
Bacsmai László plébános úr 
a megrepedezett kupola javá-
ra volt kénytelen gyűjtést hir-
detni. A felhívás kapcsán ide-
kívánkozik a nyolcvanhat éve
történtek felidézése.

Az annak idején összefogásból felújított kupola most ismét veszélybe került

Repedések, vízfoltok a freskókon
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A fogorvos is jár fogorvoshoz
Dr. Tóth Nándor: „A fogbetegségek gyógyíthatók lennének, ha idõben jelentkeznének a páciensek…”

Szente Károly geodéta, a Meridián
Mérnöki Iroda Kft. egyik tulajdonos-
vezetõje javaslatára most dr. Tóth Nán-
dor szájsebész fõorvossal beszélget-
tünk. „Õ nemcsak kitûnõ orvos, ha-
nem szeretni való ember is” – szögez-
te le a jelképes stafétabot átnyújtója, s
javasolta, hogy a fõorvost faggassam
arról a bizonyos „nagy fáról” is, amibe
belevágta fejszéjét.

– Ahogy én megállapítom, nagyon
szépek a fogai. Jár fogorvoshoz?
Ha igen, kire esett a választása?

– Hát hogyne. Akkor is, ha a legap-
róbb problémát észlelem, de a fogbe-
tegségek megelõzésére szolgáló szo-
kásos ellenõrzõ vizsgálatokat sem mu-
lasztom el. Nyilván régóta ismerek fog-
orvosokat. A Medicentrumban van a
magánrendelõm, s az ottani két kolle-
gám – dr. Hradek Jolán és a fia, dr.
Klein Zoltán – a fogorvosaim.
– Elsõsorban rendelõintézeti száj-
sebészként ismerik a városban. Mi-
ért éppen ezt választotta? 

– A történet elég érdekes és kissé
kanyargós.
– Akkor „kanyarogjunk”.

– Általános orvosit végeztem, s min-
denáron sebész akartam lenni, mivel
az egyetem elõtt egy évig mûtõssegéd-
ként dolgoztam. Nagyon megtetszett
ez a szakma. Ám nem volt munkaerõ-
hiány, e szakmában elhelyezkedni pe-
dig majdnem lehetetlen volt. Mivel Pé-
csen nem volt hely, azzal a professzori
ígérettel pályáztam meg a szekszárdi
baleseti sebészetet, hogy mihelyt lesz
állás a baranyai székhelyen, nyomban
értesítenek. A baleseti sebészethez itt
Szekszárdon kerültem nagyon közel.   
– Majd szakvizsgát tett baleseti se-
bészetbõl.

– Nem. Abban az idõben elõször ál-
talános sebészetbõl kellett szakvizs-
gáznunk, csak utána következhetett a
„baleseti” szakvizsga.
– Mintha visszaemlékezõ mosolyt
fedeznék fel a – mondhatni, túlkép-
zett doktor – arcán.

– Jól látja. A pécsi visszatérés lehetõ-
ségére gondoltam, hiszen feleségem
pécsi, én szigetvári vagyok. Ám ami-
kor visszatérhettünk volna Pécsre, ak-
kor az eredeti terv már eszünkbe sem
jutott. Ugyanis Kelemen Endre és
Hulin István fõorvosok voltak a taná-
raim, ami ma is büszkeséggel tölt el. A
nagyhírû sebész, illetve baleseti sebész
mellett dolgozni óriási dolog volt, hi-
szen akkoriban e két szakma az ország
élvonalába tartozott. De az akkori fia-
tal, lelkes, energikus kollektíva is nagy
hatással volt rám. Eközben itt a város-
ban igen sok jó ismerõsöm, illetve ba-
rátom lett, s az akkoriban alakult kap-
csolatok megmaradtak, sõt egyre erõ-
södtek. 

– Mikor kezdhetett mûteni?
– Ez is izgalmas kérdés, köszönhe-

tõen a nagyszerû, nagyformátumú fõ-
nöknek, Hulin fõorvosnak. Már a
szakvizsga letétele elõtt is operáltunk,
utána pedig rengeteget kellett mûte-
nünk. Szemben a hasonló korú, s fõ-
ként klinikákon dolgozó kollégáink-
kal, akiknek kezdetben az assziszten-
cia és az adminisztráció jutott osztály-
részül.
– Szóval jól érezte magát a kórház-
ban, s itt Szekszárdon telepedett le
családjával. 

– Feleségem, Nóra szintén orvos,
itt a kórház fül-orr-gégészetén kez-
dett, ám mivel négy lányunk van, nem
választhatott ügyeletköteles munka-
helyet. A megyei egészségbiztosítási
pénztárnál dolgozik. A lányok: Do-
rottya 1986-ban született, õt követte
Zita, mindketten bölcsészhallgatók.
Flóra a Semmelweis Egyetemre jár,
dietetikusnak készül. Aliz, a legkisebb
Szekszárdon tanul, elsõéves az egész-
ségügyi „szakközépben”.
– Kérem folytassa idõrendben az
izgalmas szakmai történetet, külö-
nös tekintettel a nagy váltásra. 

– A baleseti sebészeten rengeteg
volt a munka és az ügyelet, én pedig
több idõt szerettem volna a családdal
tölteni. Így megérlelõdött bennem a
változtatás gondolata. A rendelõinté-
zet szájsebészetén megüresedett egy
hely, amit megpályáztam, s 1998 óta
ott dolgozom.
– Nyilván megszerezte az ehhez
szükséges jogosítványokat. 

– Hogyne. Megcsináltam a fogorvo-
si szakvizsgát, de sebészorvos lévén
megszereztem a szájsebészet (hivata-
los nevén arc-, állcsont- és szájsebé-

szet) szakvizsgát is. S amíg én Pécsen,
illetve Budapesten töltöttem a gyakor-
lati idõmet, a feleségem itthon volt a
négy gyerekkel. Nagyon sokat kö-
szönhetek neki.
– Hogy elõzhetõek meg a fog- és
szájbetegségek?

– A lehetõség több fronton is adott,
de sajnos az emberek ezeket nem hasz-
nálják ki. Egy adat: a civilizált országok-
ban a fogak több mint hetven százalé-
ka nem azért veszik el, mert kilyukad
és az orvosok nem tudják megmente-
ni, hanem a fogágybetegségek miatt. 
– Ezeket mi okozza? Hogy például
nem gyökereken élünk?

– Fogalmazhatunk így is. A lényeg:
a többség nem figyel étkei megválo-
gatására, hanem jórészt péppé fõzött,
rágást nem igénylõ ételeket eszik.
Másrészt rengeteg édességet fogyasz-
tanak, egyre inkább elõtérbe kerül a
fogzománcot károsító saverózió, de a
fogászat legnagyobb kihívása, a fogkö-
vesedés is idesorolható, hiszen a fog-
kõ a fogágybetegség egyik kórtani
faktora. Elsorvasztja az ínyt, ezzel
együtt a fogmedercsontot, ezáltal kila-
zulnak és kipotyognak a fogak.  
– Mi tartozik még a megelõzés kö-
rébe?

– A rendszeres, napi legalább két
fogmosás megfelelõ fogkefével és kor-
szerû fogkrémmel, de nagyon fontos
a fogselyem használata is. 
– Szekszárdon például sok, vagy
kevés a fogorvos?

– Úgy gondolom, megfelel az orszá-
gos átlagnak, bár inkább az egy fogor-
vosra jutó lakosságszám ennél kicsit
kisebb. Az ellátási színvonal pedig jó.
– Mit támogat az OEP, és azt mi-
lyen konstrukcióknál teszi?

– A fogászati alapellátásban minden
polgár tartozik egy-egy fogorvoshoz,
hasonlóan a háziorvosi rendszerhez.
– Félbeszakítom, de azt hallani,
hogy többen az alapellátásért is fi-
zettetnek.

– Az teljesen ingyenes. E körbe tar-
tozik a fogkõlevétel, a gyökérkezelés,
a tömés, a húzás, illetõleg a nyugdíja-
soknak a fogpótlások egy részére jár
bizonyos támogatás. De ez a lista elvi-
leg ki van függesztve a fogorvosi ren-
delõkben. Ezenkívül az OEP a járóbe-
teg-szakellátást is támogatja. Viszont a
magánszakorvosok által végzett mun-
kákat nem. 
– Térjünk ki a szájüregi dagana-
tokra is, hiszen e betegségek szá-
ma is vészesen nõ.

– Sajnos, e daganatféleségek szá-
ma az utóbbi 35–40 esztendõben
hatszorosára növekedett, holott a
szájüregi daganatok lassan nõnek,
jól láthatóak és észrevehetõek,
aránylag késõn adnak áttétet, tehát
jól diagnosztizálhatóak és jól gyó-
gyíthatók lennének, ha a páciensek
megfelelõ idõben jelentkeznének a
fogászati rendeléseken. Sokszor
csak akkor jönnek hozzánk, ha már
nem tudják kinyitni vagy becsukni a
szájukat, vagy a nyelvük nem fér el a
szájukban, illetve elviselhetetlen
szájszagot árasztanak. 
–Sejtem a választ, mégis megkérde-
zem, a fogszakorvosok miért dol-
goznak több helyen is, mint fõor-
vos úr is, aki még Baján is szájse-
bészeti feladatokat lát el.

– Mert nagyon kevés fogorvos vál-
lalja kizárólag azt a többletmunkával
járó alacsony fizetést, amit az állami
egészségügy tud nyújtani. Talán ez
az oka, hogy a megyei kórházak egy
részében egyszerûen nincs szájse-
bész, ami abszurdum. Tehát Szek-
szárd nagyon jó helyzetben van, s
volt mindig is.  
– Szente Károly kérésére a beruhá-
zásával kapcsolatos terveirõl is
faggatom.

– Jelenleg egy bérleményrendelõ-
ben dolgozom, s bevallom, kevés idõt
kaphatok. Ezért egy ortopédus kolle-
gámmal közösen rendelõcentrumot
alakítunk ki magunknak és több más
orvosi szakma részére. Kulturált járóbe-
teg-ellátást szeretnénk létrehozni szép
környezettel, ahol bejelentkezésre fo-
gadjuk a betegeket. Ugyanis manapság
az embereknek nincs idejük reggeltõl
délig az ambulanciák elõtt várakozni.  
– Kit választott „utódjául”?

– Máté János építész-belsõépítészt,
aki az utóbbi idõk szekszárdi építke-
zéseit erõsítette. Érdekel a tapasztala-
ta, hogy a recesszió idején mennyire
szorultak vissza az építkezések.

V. Horváth Mária

ÉRDEKLI? BEMUTATJUK
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A fõorvos szerint a megelõzés lenne a legjobb gyógymód
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Thalytól a Tenkes kapitányáig...
Így foglalhatnánk össze a leg-
szemléletesebben, ha az itt elfo-
gott, s 1711. február 6-án Budán
lefejezett Béri Balogh Ádám iro-
dalmi és művészeti ábrázolásának
históriáját szeretnénk vázolni.

Bizonyosak lehetünk benne, hogy
maradt a népi emlékezetben róla vers
vagy dal. Érdekes adalék ehhez a Va-
sárnapi Ujság 1866. március 11-i szá-
mának Szerkesztõi mondanivalója a
„Balogh Ádám és fája” címû versrõl:
„az e héten hozzánk beküldött versek
sorozata összesen 30 darab… Ki gyõz-
ne azokra válaszolgatni…” Így aztán
nem tudhatjuk, ki volt ismeretlen dal-
nokunk.

Annál inkább elhíresült Thaly Kál-
mán két verse. A kölesdi harcrul és a
Balogh Ádám nótája ékes példája an-
nak, mire vitte a Rákóczi-kor rajongó-
ját lelkesedése. A magyar irodalom
története ezt írja: „az ódon, régies illú-
zió segíthette életre hívni Thaly kivé-
teles archaizáló képességét. A késõb-
biek során fokozta ezt a Rákóczi-kor
tanulmányozása, a múlt világába való
romantikus, illúziós belemerülés. Így
jöttek létre híres, a kuruc kort utánzó
költeményei, köztük az a tíz vers, ame-
lyeket belecsempészett a kuruc költé-
szet anyagába… Az elõadásmód, a
nyelv, a verselés korhû fordulatai bra-
vúros stílusutánzatokká emelik õket.”
Csakhogy ettõl még nem kuruc ver-
sek, hanem hamisítványok, ahogy ezt
Riedl Frigyes és Tolnai Vilmos kimu-
tatták.

Ettõl persze még szerették, sõt in-
kább a szívüknek hittek, mint a tudo-
mánynak. Bármily meglepõ, Babits
Mihály is közéjük áll, mikor 1924-ben
leírja a Nyugatban: „Meggyõzõdé-

sünk, hogy a kuruc versekben is…
csak Thaly-féle simításokról lehet szó
s nem egész költemények, vagy akár
csak strófák, „hamisításáról”. Thaly
sohasem tudott ilyen verseket írni.”

Thaly után többen ihletet kaptak.
Kovách Aladár (1914-es a kuruc csa-
ládja s megyei birtokviszonyainak tör-
ténete elõtt) a század elején sárközi
regét adott közre Béri Balogh Ádám
és öreg Garzó János címmel. Bodnár
István 1901-ben 20 oldalas balladát
adott ki, majd 1944-ben a „vértanúha-
lált halt kuruc brigadéros”-ról kiváló
helytörténeti feldolgozást.

A drámaírókat is megihlette.
Bethlenfalvy Gyula Miskolcon 1932-

ben elõ- és kiadott 72
oldalas történelmi
színmûvének cím-
szereplõje. A szerzõ
nyugalmazott tábor-
nok, s egyetlen mûve
ez… Kemechey Jenõ
(hírlapíró, a Petõfi és
Dugonics Társaság
tagja) Béri Balogh
Ádám címû 44 olda-
las színmûve Kolozs-
várott látott napvilá-
got 1944-ben. Nem
titok: fogalmunk
sincs róla, milyenek?

Annál inkább is-
merjük Örsi Ferenc
A Tenkes kapitánya
címû filmjét és a be-
lõle készült könyvet.
A nagyhírû tévésoro-
zatban 45 ízben for-

dul elõ a brigadéros neve, a nyitó- és
zárójelenet is vele kapcsolatos. Azt ta-
lán kevesen tartották meg emlékeze-
tükben, hogy a mû szerint közünk
van magához a Tenkes kapitányához
is. „Pedig ez volt az igazság. Eke Máté
Terehegyen született… – és külföldi
próbálkozása után – idehaza körülné-
zett, és beállt Béri Balogh Ádámhoz,
aki Szekszárdon tûzte ki Rákóczi
zászlaját… a jó szemû brigadéros már
az elsõ csatában felismerte Máté okos-
ságát, vitézségét, vakmerõségét.
Együtt járták meg Bécs alatt a császári
vadaskerteket…”

Jobb, ha így élnek bennünk a hõs
kurucok. Dr. Töttõs Gábor

Thalytól a Tenkes kapitányáig…

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 161. Ódon időben

FEBRUÁR 7-ÉN 150 éve, 186
ben itt alakult a megyei honvéd
gélyezõ egylet, s már „1000 for
tot adakoztak”. 125 éve, 1886-
ban Majcejowszky Lipót bécsi
mérnök szekszárd–mohácsi v
úttervét ismertették.

FEBRUÁR 8-ÁN 105 éve, 1906-
ban jóváhagyták városunk címer
75 éve, 1936-ban a nõegylet Né
meth Gyula lelkész bevezetõjév
Liszt-estet tartott.

FEBRUÁR 9-ÉN 135 éve, 18
ban a szíriai születésû Fadlallah el-
Hedad Mihály ozorai ménesk
tiszt tett állampolgári esküt a me
gyeházán. 115 éve, 1896-ban
Eötvös K. Lajos volt ügyvédünk ki
adta Béri Balogh Ádám címû szín
mûvét.

FEBRUÁR 10-ÉN 105 éve, 1906-
ban halt meg Alföldi Flatt Károly nö
vénytani kutatónk.

FEBRUÁR 11-ÉN 200 éve, 18
ben született Pázmán György jel
tanítónk és szakírónk.

FEBRUÁR 12-ÉN 105 év
1906-ban Kozma Andor a Kisf
ludy Társaságban Garay Jánost
méltatta.

FEBRUÁR 13-ÁN 100 éve, 19
ben a sajtó dicsérte gimnáziumunk
önképzõkörének múzeumi „hazafi
as és lelkesítõ” Béri Balogh Ád
emlékestjét.

Gyertyaszentelő 
Boldogasszony
Amikor a kis Jézus 40 napos volt, a
mózesi törvénynek megfelelõen a
gyermeket bemutatták a templom-
ban, és az Úrnak áldozatot ajánlottak
fel érte. Erre emlékeztünk február 2-
án, amikor megáldottuk a kisgyerme-
keket szüleikkel együtt.
Mária azáltal, hogy Jézust odaadta az
Istennek az emberekért, nem veszí-
tette el, hanem örökké vele lehet a
mennyei dicsõségben.
Így vagyunk mi is. Tulajdonképpen
csak az a mienk, amit odaadunk az Is-
tennek, az embereknek.
Az a szülõ, aki magának akarja nevelni
gyermekét, nagyon hamar elveszíti,
mert ha a gyermek észreveszi, hogy
szülei tulajdonuknak tekintik, fellázad,
kitör és elfordul a szüleitõl. Ha a szülõk
a jövendõ családnak vagy Istennek ne-
velik gyermeküket, akkor az övék ma-
rad a szeretet kötelékében.

Ez az ünnep egy kicsit arra is kell,
hogy figyelmeztessen bennünket,
hogy átadtam ezen a hitet a világos-
ságot a gyermekeimnek unokáim-
nak? Foglalkozom eleget gyermeke-
immel? A szentelt gyertya jelképezi el-
sõsorban Krisztust, a világ világossá-
gát. De nemcsak Krisztust jelenti a
gyertya, hanem figyelmeztetett min-

ket mindenkori keresztény hivatá-
sunkra, arra, hogy nekünk is tovább
kell adnunk Krisztus világosságát.
Nem elég csak magunkban melegedni,
Jézus tüze mellett, nem elég betelnünk
a krisztusi tanítás szépségével, hanem
tüzet kell fognunk, melegítenünk és vilá-
gítanunk kell az emberek között.
A sötétségben egy szál gyertya is mi-
lyen sokat jelent, sõt azt lehetne monda-
ni egy szál gyufa is, megtöri a sötétsé-
get. Ezért nagyon találóan mondja egy
mondás: „Ahelyett, hogy azon panasz-
kodnánk, hogy sötét van, inkább gyújt-
sunk meg egy szál gyertyát.”
Gyertyaszentelõ tartalma: Isten világos-
sága legyen bennünk, szeressük és
szolgáljuk õt. 
A szeretet az soha nem türelmetlen,
nem rámenõs, hanem kitartó és türel-
mes. Legyünk mi is ilyen kitartók és tü-
relmesek Istennel szemben, és egy-

mással szemben is. A gyertya a mai ün
nepen különösen jelképezi a Szûzany
tiszta életét is, és kell hogy kifejezze a
keresztény ember életét is.
Legyen a mi életünk is, mint a Szûzany
élete, tiszta, szeretettõl lángoló és ma
gunk körül világosságot árasztó él
amely nem önmagáért él csupán, ha
nem él Istenért és felebarátaiért, egé
szen addig, míg el nem fogy életünk
gyertyája. Ámen.

Bacsmai László plébános

EVANGÉLIUM

Béri Balogh Ádám (Farkas Pál kiváló 
szobrászmûvészünk mûve)

Házasulandók figyelem!
Akik idén szeretnének katolik
templomban esküdni, azok szá
mára a jegyeskurzus február 1
én, kedden 18.30-kor kezdõdik a
plébánia közösségi házában.
(Béla király tér 9.) Helyben is lehe
jelentkezni. Mindenkit szeretet
várunk. Laci at
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A rejtvény megfejtését február 13-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A január 23-ai rejtvény helyes megfejtése: Ha megcsordul Vince,
megtelik a pince. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Holender Anikó, Szekszárd, Dr.
Hirling Ádám u. 5. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Hétköznapi politizálás

A hétköznapi politizálás (vagy inkább csak
eszmecsere), úgynevezett egyszerû átlagem
berek között a dolog rendkívül bonyol
sokszor ellentmondásos volta miatt, ily
vagy olyan pártszimpátia vagy világnéze
szerint, de alapvetõen mindig érzelmi al
történik, ezért aztán bármelyik „problémás”
politikai vagy gazdasági (stb.) döntésrõl f
vita elõbb-utóbb kisebb-nagyobb veszek
sé, fülsiketítõ perpatvarrá fajul, mert a szem
benálló feleket személyesen talán még az a jó
ságos és türelmes Jóisten se lenne képes meg
ingatni sziklaszilárdnak hitt meggyõzõd
ben. Így aztán az ilyesfajta „politizálások”
csak felesleges összeveszésekre, magán- és
közhangulat rongálására alkalmasak, más
egyéb hatásuk, eredményük nincsen, nem is
lehet a dolog magánvélemény jellege miat
ezért aztán nagy butaság (a jelenlegi ingat
gazdasági viszonyok között) ilyesmire paza
rolni az energiánkat, vagy esetleg rongálni
saját magunk és mások idegeit fölöslegesen.
Önkéntelenül is felvetõdik a kérdés: van-e v
lamiféle megoldás, orvosság az efféle be
sé is fajulható viták elkerülésére. Örömmel je
lenthetem, hogy van. Nagyon egyszerû a t
pia, pusztán csak mindenkinek venni k
fáradtságot – a jó eredmény elérése érdekében
erre nem szabad sajnálni sem az idõt, sem a
pénzt – az adott témával kapcsolatosan meg
kell ismerni az összes pro és kontra v
ményt, meg kell ismerni az összes általunk f
lelhetõ dokumentumot és szakvéleményt
leg a pártatlanokat, és majd csak aztán, azok
ismeretében (kb. fél óráig csendesen a f
ban ülve) alakítsuk ki az információk özöne
alapján a magunk álláspontját. Aztán ha v
letlenül alkalmi beszélgetés során úgy tapasz
taljuk, hogy valakinek más a véleménye a d
logról, akkor se vitatkozzunk, hanem hall
suk meg azt a véleményt is türelmesen, hátha
valamit módosít az álláspontunkon. Így az
tán nincs vita, se veszekedés... ez ilyen egysze
rû. Egyik nagyon öreg indián ismerõsöm azt
mondta nekem, hogy õ kisgyermekkor
találkozott is személyesen egy olyan emberr
akinek ezzel a módszerrel mindig sik
megõriznie a nyugalmát.

Bálint György Lajos

Bûnügyi hírek

APRÓ

SZEKSZÁRDON a városközpontban, téglaépület-
ben, I. emeleti, 30 m2-es, távfûtéses garzonlakás el-
adó. Érdeklõdni: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Dr. Hirling Á. u. 9. sz. alatt 18 m2-
es garázs hosszú távra kiadó. Érd.: 74/510-422.

SZEKSZÁRDON, a Gemenc Szálló melletti garázs-
tömbben 15 m2-es garázs kiadó. Érd.: 74/510-422.

SZEKSZÁRDON, Csatári-toroknál, volt újságospavi-
lon kiadó. Érd.: 74/510-422.

ÚSZÓTANFOLYAM Szekszárdon a fõiskola uszodájá-
ban, 6-14 éves korú gyermekek, kezdõk és hala-
dók részére, február 11-tõl május 27-ig tartó idõ-
szakban, pénteki napokon, 16.15-tõl 17 óráig. Ér-
deklõdni: 74/315-590-es telefonszámon.

SZEKSZÁRDON, a Hársfa utca 6 sz. alatt, csendes,
elit környezetben, két család együtt élésére is alkal-
mas, a városközponthoz közeli családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06 74 416871 és a 06 20 9 467111.

MÛKÖDÕKÉPES, négylapos, kevésbé használt gáz-
tûzhely javításra szoruló sütõvel olcsón eladó. É.:
06 74 418-414, 06 30 2789817.

TISZTELT LEENDÕ MEGRENDELÕ!
Vállaljuk: családi házak, melléképületek teljes körû
kivitelezését, kõmûves és burkoló munkákat, gará-
zsok, raktárak ipari padlójának készítését. 

a belvárosi plébánia és a Házas Hétvégés Közösség szervezé-
sében, a Halász Háló Egyesület közremûködésével.

Program:
16.00 Levente Péter–Döbrentei Ildikó házaspár elõadása pár-

kapcsolatról. Helyszín: Garay-gimnázium díszterem
17.20 Összefogás a családokért – demonstráció a csa-

ládok évében a magyar családokért a Garay-gim-
náziumtól a Béla király térig 

17.30 Béla király téren kézfogással körbeálljuk a teret,
egységet és összefogást jelképezve – fotózás

18.00 Szentmise a templomban – a Levente–Döbrentei
házaspár tanúságtételével

Az esemény a szekszárdi családok éve 2011 prog-
ramsorozat nyitórendezvénye. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Szerelmesek napja Szekszárdon
FEBRUÁR 13. VASÁRNAP

Január 30-án délután ismeretlen tettesek
gépet rongáltak meg a Keselyûsi út mel
letti homokbánya területén – tájékozt
lapunkat dr. Buda Bernadett r. százados, a
szekszárdi rendõrkapitányság kiemel
bûnmegelõzési fõelõadója. Az elköv
ket, K. Gábor Patak utcai,  O. Mihály és R.
Richárd Kemény S. utcai lakosokat a hely
szín közelében lévõ erdõs területen f
ták el, náluk egy fémdobozban szer
mokat, gépalkatrészeket, fejszét találtak
tettesek a bánya Mercedes aggregát
nak kb. 250 000 forintos olajhûtõjét sze
relték le. Õrizetbe vették õket, lopás miat
folyik eljárás ellenük. Február 2-án, dél kö
rül az Arany János utcai Kis Tesco elõt
egy személy járókelõket inzultált, és o
parkoló gépkocsikat rugdalt meg. S. G.
Gyula, szekszárdi, Kecskés F. utcai lak
zavart állapota miatt a helyszínre érk
mentõsök a megyei kórház sürgõsségi
osztályára szállították.       Gy
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Minõségi Díjat kapott a Grammaticus Nyelviskola
A Dél-dunántúli Kereskedelmi és
Iparkamarák Szövetsége elisme-
rő oklevelet, a Tolna Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara pedig
2010. évi Minőségi Díját adomá-
nyozta 2011. január 27-én a
Grammaticus Nyelviskolának.
Ezzel kapcsolatban beszélget-
tünk Szabó Annamáriával, az is-
kola vezetőjével.

– Mindenekelõtt gratulálok a díjak-
hoz! Mi a sikeretek titka?

– Köszönjük szépen! Nagy öröm-
mel vettük kezünkbe az elismerése-
ket, melyek a színvonalas és kitartó
munkánkat hivatottak igazolni. Véle-
ményem szerint mindennél fonto-
sabb, hogy egy vállalkozást helyi szin-
ten ismerjenek és elismerjenek, hi-
szen céltudatosan és eredményesen
fejlõdni csak a visszajelzések tükrében
lehet. Itt jegyezném meg, hogy sike-
rünk alappillérei a kiváló munkatársak
is, akik évek óta mellettem állnak – ezt
nem gyõzöm folyamatosan hangsú-
lyozni. Partnereink bizalmát is szeret-
nénk ezekkel a díjakkal megerõsíteni,
korrekt üzletpolitikánk és hozzáállá-
sunk az alapja a sikeres együttmûkö-
désünknek. Továbbra is célunk a fo-
lyamatos képzés egyre magasabb szín-
vonalon, melyet a technikai háttér fej-
lesztésével is támogatni kívánunk.

– Elkezdõdött az új esztendõ, mivel
várjátok a hallgatókat?

– Az elmúlt 10 évhez hasonlóan vár-
juk azokat, akik szívesen tanulják az
angol, német, orosz, francia, valamint
az olasz nyelvet, illetve szeretnének
megismerkedni a lovári (cigány)
nyelvvel. A kurzusok meghirdetésé-
nél igyekszünk figyelembe venni az
érdeklõdõk idõbeosztását, illetve kor-

osztályát is. Januárban újra elindítot-
tuk senior csoportjainkat angol és né-
met nyelvbõl, kimondottan nyugdíja-
sok részére, akik rendkívül lelkesen
és lelkiismeretesen tanulnak. A palet-
tát bõvíti az egyre népszerûbb céges
képzés is. Míg kezdetben mi kerestük
meg a vállalkozásokat e lehetõséggel,
ma már mi kapjuk a felkéréseket, me-
lyekre nagyon büszkék vagyunk. Az

utóbbi idõben egyre
több kis- és mikro-
vállalkozás vezetõje
is felismeri az idegen
nyelvek értékét, és
szívesen biztosítja
dolgozóinak a lehe-
tõséget a tanulásra –
akár a szakképzési
hozzájárulásból fi-
nanszírozva. Mind-
ezek tükrében
mondhatom azt,
hogy az igények tel-
jes tárházát igyek-
szünk kielégíteni.
– Milyen egyéb szol-
gáltatásokat nyújt
a nyelviskola?

– Ingyenes szint-
felmérést biztosí-
tunk a hozzánk érke-
zõ érdeklõdõk szá-
mára, hogy nyelvtu-

dásuknak megfelelõ csoportba kerül-
jenek, valamint valós képet kapjanak
az eddig megszerzett tudásukról, sõt
a szintfelmérést követõen képzési ta-
nácsadással segítjük döntésüket.
Nyelviskolánkban kedvezményes
könyvvásárlást is biztosítunk.
– Köszönöm a beszélgetést, és sok
sikert kívánok a további munká-
tokhoz! (x)

Waldorf – ahol élmény a tanulás

Immár 12 éve egy lelkes szülõi közös-
ség megalapította a Waldorf-óvodát,
majd megtapasztalva a Waldorf-
pedagógia elõnyeit, öt éve létrejött a
Szekszárdi Waldorf Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, mely helyileg a Garay általános
iskola épületében mûködik. Az intéz-
mény napközis pedagógusa és a leen-
dõ elsõ osztály tanítója, Müller Eszter
elmondta, hagyományos iskolában dol-
gozott, amikor rátalált a Waldorf-peda-
gógiára, melyben a gyermekközpon-
túság ragadta meg. Az államilag elfoga-
dott Waldorf-tanterv egyensúlyban
tartja a hagyományos tantárgyakat a
mûvészeti és gyakorlati tevékenysé-
gekkel. Az oktatás epochális rendszer-

ben zajlik, vagyis a gyerekek 3–4 hétig
ugyanazzal a tárggyal foglalkoznak( pl.
matematika, olvasás, írás), ezáltal lehe-
tõséget adva az elmélyülésre. Ezt köve-
tik a szaktárgyak: idegen nyelvek már
az elsõ osztálytól (francia és angol), ze-
ne, furulya, kézimunka, kézmûvesség,
festés, mozgás, és euritmia (egyfajta
mozgásmûvészet). „Ezzel a módszer-
rel élménnyé tesszük a tanulást, folya-
matosan éberen tartjuk a gyerekek ér-
deklõdését, a tananyagot átélik” – véli
a tanítónõ. A magyar kultúrán alapuló
évkör ünnepeinek megélése közös-
ségformáló erõ a gyermekek hétköz-
napjaiban. Látva más középiskolák si-
kereit, tervezik a Waldorf-középiskola
létrehozását is . Tel.: 30/487-2930 (x)



Amit a szomszédos Ausztriában,
Burgenlandban láthattunk a vas-
függönyön túl, azt a szabad világ
eljövetelével a Fritz-pincészet va-
lósította meg az először a
Zombától Bátáig elhúzódó szek-
szárdi történelmi borvidéken. 

A bor, a gasztronómia és a szállásadó
vendéglátás nyugati színvonalú össze-
kapcsolását, a bor bemutatótermének
valóságos szentéllyé alakítását megál-
modó tulajdonos a pragmatikusan
gondolkozó közgazdász, Fritz József.
Jól tudta: nincs annál jobb marketing,
mint hogy a decsi hegy levét a helyszí-
nen lehet bemutatni vendégmaraszta-
ló módon. A gyors sikerekben persze
az is szerepet játszott, hogy a legkorsze-
rûbb borászati technológia igen korai
megjelenésével, annak a családi hagyo-
mányokkal való ötvözésével piacot ta-
láltak középkategóriás minõségi bora-
iknak itthon és külföldön. Egy-két
arany vagy ezüst a hazai versenyeken
is fémjelezte: jó úton haladnak a szû-
kebb szekszárdi elit által támasztott ké-
nyes igények kielégítése terén. Az ez-
redforduló után néhány évvel a tulajdo-
nos kiadta a jelszót: elõre a csúcsbo-
rok felé, megcélozva a hazai és a külföl-
di csúcsgasztronómiát.

A fõborász kulcspozíciójába egy
bizonyítani akaró, fiatal, decsi borász,
Lõrincz Norbert került, aki az õsi ha-
gyományokat ötvözve a legkorszerûbb
technika lehetõségeivel, egyre mar-
kánsabban valósította meg a fõnök el-
képzeléseit mind a világ-, mind a tájfaj-

tákkal. Ezt jelezték a hazai versenyek
aranyai és a külföldi bemutatókon el-
nyert érmek. Ennek egyenes követ-
kezménye volt, hogy elõbb Brüsszel-
ben, majd a még rangosabb
Bordeaux-ban is feliratkoztak a jegy-
zett aranyérmesek közé. Norbi elkép-
zeléseinek megvan a folyamatos kont-
rollja: a tulajdonos semmit nem bíz a
véletlenre, és borínyencekbõl álló kis
csapat is havonta teszteli a hordókban
érõ borokat. 

– A díjakkal járó dicsõség az övé, de
a felelõsség is – jellemezte a helyzet
komolyságát Fritz József, a borászat
vezetõje. – Felismerve értékeinket,
termõhelyi adottságunkat, látva azt,
hogy mit hoztunk ki az emlékezete-

sen nagy 2003-as évjáratból, megtör-
tént a koncepcióváltás, s a nagy minõ-
ség eléréséhez rendeltünk mindent. –
Ekkor eldöntöttem: nem növeljük a
kapacitást. Beálltunk a késõbbi 150
ezres mennyiségre, ezen belül nõtt lé-
nyegesen a nagy, minõségi kategóriá-
ba készülõ palackok száma. Ezeknek
meg kell felelni a csúcsgasztronómia
és az igényes éttermek, hotelek igé-
nyeinek. A hagyományos nyugat-eu-
rópai piac élénküléséig nem óhajt
várni a szekszárdi pincészet. A nem-
zetközi kalandozásokra is hajlandó tu-
lajdonos a hazai úttörõk között tesz-
telheti a kínai piacot, amely évekkel
ezelõtt szinte kizárta a borimportot.
Mára változott a helyzet: több tízezer
palackkal átjutottak a Nagy Falon
Fritzék.  

– Most északon vagyunk jelen,  itt ál-
talában a száraz vörösborokat részesí-
tik elõnyben, délen éppen fordítva. Kí-
váncsian várom a folytatást – mondja. 

Érdekes módon nemcsak a cabernet
sauvignonnal vagy a világfajta cuvée-k-
kel vannak jelen, hanem fõ tájfajtánk-
kal, a kékfrankossal is, aminek a decsi
hegyen különleges termesztési, mikro-
klímai adottságai vannak. S Kínában –
Fritz József elsõ megtapasztalásai

szerint ugyanolyan érdeklõdéssel köze-
lítenek ehhez, mint a már a franciáktól
ismert világfajtákhoz. Vagyis felmerül
a gondolat: lenne-e keresnivalója önálló-
an a kékfrankosnak vagy a bikavérnek,
illetve a kadarkának, aminek bevezeté-
se a Távol-Keleten talán könnyebb len-
ne, mint a „borkonzervatív”, protekcio-
nista Európában. A jövõbõl visszaréved-
ve a jelenbe: Fritzék elsõ francia siker-
hordozója a 2007-es Medicina Cuvée. 

– Az Aranydomb-dûlõ ajándéka ez a
bor, amely egy bordeaux-i házasítású
cuvée, cabernet franc és merlot ala-
pon nyugszik – mondja Norbi. – Van
benne cabernet sauvignon és kék-
frankos is, valamint egy nagyon kevés
pinot noir. Fûszeresség, izgalmasság
és elegancia párosul ebben a borban.
A 2008-as, majd a 2009-es évjárattal is
elindulunk nemcsak Bordeaux-ba, ha-
nem Párizsba is! Utóbbiban vörösbo-
roknak más országból roppant nehéz
aranyat nyerniük, általában a tokaji fe-
hérek viszik el a pálmát. 

A bordeaux-i házasítás mellett a sajá-
tos magyaros házasítással megpróbál-
kozik Norbi és igényes csapata, amit
közismerten Szekszárdi Bikavérnek
hívnak, s amihez külhonban is nagy re-
ményeket fûznek. Bálint György
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Szekszárdi sikerek a borászat Mekkájában III.
Bordeaux-i házasítás megspékelve magyaros fûszerességgel

Fritz József
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 22. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló.

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 ór
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépül

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 ór
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Vöröskeresztes teadélután

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezetének Nyugdíjas-alapszervezete far-
sangi, batyus teadélutánt tart, amelyre
meghívja tagjait és minden érdeklõdõt feb-
ruár 17-én (csütörtök) 15 órára a Gyer-
mek- és Ifjúsági Közalapítvány épületébe
(Szekszárd, Béla király tér 6.). A program-
ban nagyi szépségverseny, tombola és sü-
teményrecept-cserebere is szerepel. Je-
lentkezni február 14-ig 8–10 óra között le-
het személyesen vagy telefonon. Cím: Dó-
zsa Gy. u. 1. Telefon: 70/933-8361.

A városi sportcsarnok
jövõ heti programjai

FEBRUÁR 6. 10.00–16.00

VII. Horváth Sport–Horfer Serleg
XVIII. téli kispályás

teremlabdarúgó-kupa.
FEBRUÁR 9. 18.00

UKSE Szekszárd–Gyõr Magyar
Kupa nõi kézilabda-mérkõzés
FEBRUÁR 12. 10.00–16.00

VII. Horváth Sport–Horfer Serleg
XVIII. téli kispályás teremlabdarúgó-

kupa-döntõk
FEBRUÁR 12. 11.00

Szekszárd AC II.–Budapest
Erzsébet SE NB I. A. nõi

asztalitenisz csb. mérkõzés
FEBRUÁR 12. 15.00

Szekszárd AC–Jorgos SE NB II.
férfi asztalitenisz csb. mérkõzés

FEBRUÁR 13. 16.00

UKSE Szekszárd–Nagyatád NB II.
nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés

FEBRUÁR 13. 18.00

UKSE Szekszárd–Nagyatád NB
II. nõi felnõtt kézilabda-

mérkõzés

A Léleképítõ legközelebbi alkalmán,
február 14-én, hétfõn este 18 órakor a
Garay-gimnázium dísztermében rend-
kívüli történelemóra és könyvbemuta-
tó keretében A SZABADKÕMÛVESEK
TRIANON ELÕTT címmel tart elõ-
adást dr. Raffay Ernõ történész. Min-
den érdeklõdõt tisztelettel hívnak és
várnak a szervezõk. A BELÉPÉS DÍJTA-
LAN.

Léleképítõ Meghívó könyvbemutat

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves csa
ládját és érdeklõdõ ismerõseit febr
17-én, csütörtökön 15 órára dr. Bal
Kovács Sándor „Újévtõl szilveszter
jeles napokhoz fûzõdõ népszokások
és hiedelmek a Kapos mentén” címû
könyvének bemutatójára a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum könyvtár
(Szekszárd, Szent István tér 26.). A kö
tetet bemutatja dr. Kriston-Vízi József,
a Dombóvári Helytörténeti Múzeum
igazgatója. Közremûködik Balogh Nó
ra (Kapos menti népdalok).

Hibajavító
Elõzõ számunk „Argentínából ér
kezett a Sárköz kincse” címû írásá
nak utolsó mondata hiányosan je
lent meg. A mondat helyesen: „
megyei múzeum ugyanis a decsi
tájházban fogja kiállítani.”A cikk
szerzõje Kovács Etelka volt. Ol
sóinktól és az érintettektõl a hibá
ért elnézést kérünk.
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CIKKÜNK 
A 12. OLDALON
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