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HETEKRE KIDŐLT
A SORBÓL AZ UKSE
LEGJOBBJA

A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁT
SZÓLÍTJÁK MEG 8. OLDAL

Új gépjárműveit mutatta be ked-
den Szekszárd önkormányzatá-
nak hivatásos tűzoltósága.

A fejlesztésre még 2007-ben adták be
a pályázatot. Sarkadi Ferenc parancs-

nok elmondta, a tûzoltóság közel 64,5
millió forint támogatást nyert, mely-
hez 16 milliót tett hozzá az önkor-
mányzat. A pénzbõl egy Iveco Magirus
típusú, középkategóriás gépjármû
fecskendõt rendeltek feszítõ-vágó be-

rendezéssel, légzõkészülékekkel és si-
sakokkal. Az új „szer” a legkorszerûbb
felépítménnyel és felszereléssel rendel-
kezik, és a szerviz igénye is kisebb a ré-
gi, 16 éves Steyer típusú autóénál.

Folytatás a 3. oldalon.

Korszerû tûzoltó „szerek”
Két új gépjármûvet állítanak szolgálatba a szekszárdi lánglovagok

JÁMBOR ATTILA ÚJ VIZEKRE
EVEZ: KLUBOT ALAPÍT
SZEKSZÁRDON 7. OLDAL 2. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Horváth István polgármester és Sarkadi Ferenc tûzoltó parancsnok a mûszaki mentõ „szer” mellett

Agrárfórum
Font Sándorral

a vármegyeházán
Február 24-én (szerda) 16.30 órától
Font Sándor, a Parlament Mezõgazda-
sági Bizottságának és a FIDESZ-MPSZ
Gazdatagozatának elnöke tart Agrár-
fórumot a vármegyeháza dísztermé-
ben (Béla király tér 1.). A fórum
résztvevõit Horváth István, Szekszárd
polgármestere, a körzet országgyûlési
képviselõjelöltje köszönti.

Elõadásában Font Sándor beszél a
2002-tõl napjainkig tartó idõszak ag-
rárkormányzati intézkedéseirõl és
azok hatásairól, továbbá a szükséges
változtatásokról. A szervezõk kérik,
hogy az írásban megfogalmazott
kérdéseket juttassák el a FIDESZ
irodába (Hunyadi u. 4.), vagy a fórum
elõtt adják le a helyszínen.
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A tolnai megyeszékhely 97,5 mil-
lió forintot nyert a „Szólítsuk
meg a jövő generációját! – avagy
az Agóra-tartalom kiépítése
Szekszárdon” címet viselő
TÁMOP-os pályázaton.

SzV

A sikeres pályázatról sajtótájékoztatón
számolt be Horváth István polgármes-
ter, Matókné Kapási Julianna, a Babits
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
igazgatója és Herrné Szabadi Judit igaz-
gató-helyettes. Horváth István elmond-
ta: a program révén megújulhatnak,
bõvülhetnek a különbözõ kulturális
tartalmak. A polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra a furcsaságra, hogy ezút-
tal a tartalmi fejlesztés megelõzi az inf-
rastrukturálist.

A projektet megvalósító partner
szervezetek a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza koordi-
nálásával a gyermek- és ifjúsági kor-
osztály, valamint a hátrányos helyze-
tûek körében kívánnak bevezetni, il-
letve megújítani olyan, a nem formá-
lis és informális tanulási programok
körébe tartozó szolgáltatásokat, ame-
lyek segítségével növelhetõ a telepü-
lés formális oktatásának hatékonysá-

ga, illetve bõvíthetõ közmûvelõdési
szolgáltatásokat igénybe vevõk köre.
A kezdeményezésben várhatóan több
ezren kapnak szerepet.

A meglévõ adottságok kihasználása
okán sor kerül a szolgáltatások megújí-
tására, valamint a társadalmi-gazdasági
változások következtében az utóbbi
években tapasztalható hiányosságok
miatt új szolgáltatások kialakítása. A
fejlesztés négy területen valósul meg.

A szakemberek át-, illetve  tovább-
képzése keretében „minõségfejlesztés
a közmûvelõdésben”, „EKF kulturális

szervezõ képzési program”, „önisme-
reti tréning” és „vállalkozói ismeretek”
témakörben lesznek továbbképzések.

Az iskolarendszeren kívüli képzé-
sek keretében megvalósuló progra-
mok között találunk többek között
drámajátszást, mûvészi kifejezõképes-
ségeket, anyanyelvi és kommunikáci-
ós kultúrát fejlesztõ programot, kép-
zõmûvészeti ismereteket, vizuális kul-
túrát fejlesztõ programot, környezet-
tudatos életmódra nevelést, gyermek-
tánc találkozókat és a Térségi Népze-
nei Találkozót.

A fiataloknak lehetõségük lesz a
demokratikus jogok gyakorlását se-
gítõ kompetenciák fejlesztését célzó
programokon való részvételre is, így
például a Tolna megyei diákparla-
menten és a demokrácia táborban,
megismerhetik a demokratikus in-
tézményrendszer Magyarországon
és az Európai Unióban, a munkaerõ-
piaci esélyeket, és jogaikat és lehetõ-
ségeiket az Európai Unióban. Lesz
Esélynap a társadalmi integráció je-
gyében, és fórum a hátrányos hely-
zetû fiatalok és a település vezetõi
között.

A megtartó képességet segítõ kö-
zösségi programok keretében lesz
életvezetési ismeretek Szekszárd vá-
ros általános iskoláiban tanuló hátrá-
nyos helyzetû gyermekek számá-
ra, fõzzünk okosan, táplálkozzunk
egészségesen! program, kommuni-
kációs és konfliktuskezelõ tréning,
baba-mama klub és szerveznek fotó-
kiállítást a cigány kézmûves mester-
ségek fennmaradt hagyományainak
bemutatására.

Pénteken délelõtt a mûvelõdési
házban projektnyitó rendezvényen
mutatták be a programot a partne-
reknek, a megye közmûvelõdési
szakembereinek.

A jövõ generációját szólítják meg
Szekszárd közel 100 millió forintot nyert az iskolán kívüli képzési szolgáltatások fejlesztésére

Sajtótájékoztatón számoltak be a nyertes pályázatról

HÍRSÁV

Bemutatták a jelölteket

Kampánynyitó gyûlést tartott Szek-
szárdon a Jobbik, melyen Vona Gá-
bor pártelnök bemutatta a körzet
országgyûlési képviselõ-jelöltjét.
Tóth Endre, villamosmérnök – aki
2008-ban a MIÉP-tõl igazolt át – el-
mondta: a Jobbik mezõgazdaság-
ra és a hazai élelmiszeripar-fejlesz-
tésre vonatkozó programja felel
meg leginkább elképzeléseinek.
Az MDF bemutatója ugyan elma-
radt, de a párt közleményben tu-
datta: a szekszárdi körzetben Hor-
váth Tibor kékfestõ népi iparmû-
vészt indítja egyéni jelöltként.

Az Eurobarometer kutatása szerint
az összes uniós ország közül a magya-
rok a legpesszimistábbak. A 18-30 éves
fiatalok a ma Magyarországát a léte-
zõ világok legrosszabbikának tartják,
derül ki a kutatásból. A fiatalok véle-
ményét nagyban befolyásolja a szüle-
ik elégedettség érzete. Közülük sokan
a rendszerváltás és az elmúlt évek
vesztesének érzik magukat.
Ha az uniós országok fejlõdését néz-
zük, akkor kiderül, hogy Magyaror-
szágon látványos és nagymértékû az
elszegényedés, az eladósodás, a mun-
kahelyek számának csökkenése, a né-
pességfogyás mértéke. A „legvidámabb
barakk”-ból nem azért lettünk a „leg-
szomorúbb jóléti társadalom”, mert
az emberek tudatszintje változott
meg, hanem az élethelyzetük, életmi-
nõségük, a kultúra, az egészségügyi el-
látás, az oktatás, a közmédia... színvo-
nala zuhant az elmúlt években látvá-
nyosan az elfogadható nívó alá.
Azt gondolom, az emberek saját hely-
zetüket tudják a legreálisabban fel-
mérni, és üdvözlendõ, hogy egyre töb-
ben ébrednek fel, józanodnak ki a kor-
mányzati kommunikációs kábítás
narkózisából. Az igenis pozitívum,
hogy egyre többen látják át az orszá-
gunk elmúlt éveinek gazdasági, politi-

kai sikertelenségeit, és ennek, most
még ha csak egy felmérésben is, de
hangot adnak.
Miért van, hogy akikre igazán büsz-
kék lehetünk, azoknak többsége nem
itthon, hanem külföldön él, emigráci-
óban hal meg, esetleg nyugdíjas korá-
ban települ csak haza?
Miért van, hogyha valaki dolgozni
akar, eredményeket elérni, szeretné ki-
kerülni az ellenfelek gátlástalan gán-
csait, egyáltalán ÉLNI vágyik, kényte-
len menekülni ebbõl az országból, és -
ha máshogy nem is, de földrajzilag - el-
szakadni gyökereitõl. Pedig ha tehetné,
biztosan mindegyikük szívesebben
maradna itthon, mint ahogy Márai,
vagy Wass Albert sem jókedvében
hagyta el ezt az országot. Nem beszélve
Puskás Ferencrõl, aki 1956-ban több
csapattársával úgy döntött, hogy nem
jön haza, mert nem akar részt venni
abban, ami itt november 4. után törté-
nik. Nem akar részese lenni a hazugsá-
goknak, nem akar áruló lenni.
Késõbbi csapattársa, Alfredo di
Stefano, a Real Madrid zseniális labda-
rúgója így jellemezte õt: „Puskás jobb
ember volt, mint focista, és ezzel min-
dent elmondtam.” Amíg a Real Madrid
meccsein tombolt az aréna, és a tömeg
egy emberként szurkolt „Pancho”-nak,

amíg a világban Magyarországról leg-
inkább annyit tudott mondani az utca
embere, hogy „Puszkász”, addig ná-
lunk mély hallgatás övezte a külföldön
ünnepelt labdarúgót. És amikor a hely-
zet nálunk is úgy alakult, nyugdíjas
korára végre hazatelepülhetett. 
Hogy miért jött végül haza? Mert min-
dig is magyar volt. Láttam, ahogy egy
tv-mûsorban könnyes szemmel mesél-
te. Mennyi év fájdalma kell ahhoz,
hogy egy meglett férfi elsírja magát a
kamerák elõtt?
Napjainkban már nem csak világ-
klasszisok, zsenik, feltalálók és kutatók
hagyják el az országot, hanem azok a
fiatalok is, akik diplomával, vagy anél-
kül egyáltalán nem találnak munkát,
megbecsülést. Sajnos egyre többen van-
nak olyanok is, akik egyszerûen ezt az
erkölcsi közeget, ezt a nemzetrontó
kormányzati gondolkodást nem tud-
ják elviselni, és komolyan fontolgatják,
hogy Európa szerencsésebb országai-
ban próbálnak meg boldogulni.
Persze ez nem megoldás, de sokan kilá-
tástalannak látják a helyzetet, mert hi-
ába próbálnak becsületesen megélni, a
kormány az emberektõl csak elvesz –
hivatkozva az államháztartásra –, mi-
közben semmit nem ad, és végül még
az önbecsülésüket is megpróbálja el-
venni, próbálja õket megalázni.
De Magyarország már ébred, nemso-
kára rajtunk a sor. Hollendus Zsolt

Gondolat… ébresztõ!Ángyán professzor
Szekszárdon

Az Országos Polgári Nyugdíjas Egyesü-
let Szekszárd Helyi Szervezete és a Szek-
szárdi Polgári Egyesület szervezésében
dr. Ángyán József professzor, ország-
gyûlési képviselõ március 1-jén, hétfõn,
17 órakor „A falurombolástól a vidék
újraélesztéséig” címmel tart elõadást a
Mûvészetek Házában A szervezõk min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Folytatás az 1. oldalról.
A jármûben hidraulikus pedálvágó

és ajtónyitó, magasnyomású habbal-
oltó és életmentéshez szükséges esz-
közök is helyet kaptak. A kezelõ sze-
mélyzet tanfolyamot végez, majd vizs-
gát is tesz a gépjármû-fecskendõ hasz-
nálatáról, és csak ezt követõen helye-
zik forgalomba.

Mivel a tûzoltók tevékenysége ki-
emelten fontos az autópályán felme-
rülõ tûzvédelmi és mûszaki mentési
munkák biztosításához is, a Magyar
Autópálya Konzorcium egy Renault
Midlum márkájú mûszaki mentõszert

adott át a szekszárdi parancsnokság-
nak. Hasonló gépjármûvekkel bõvült
Bátaszék és Véménd, illetve Mohács
tûzoltósága is. A mûszaki mentõszer
hatékony beavatkozást tesz lehetõvé,
kiemelten az alagutakban történõ
mentések esetén. Elöl és hátul is talál-
ható rajta csörlõ, segítségével a bal-
esetet szenvedett jármûvek gyorsan
elszállíthatóak a helyszínrõl.

A jármû 5 tonnás darujának legin-
kább a mûszaki mentésnél van jelentõ-
sége, illetve az egymásra torlódott
(személy)autókat tudja felemelni, így
teremtve lehetõséget a gyors mentésre

és az út szabaddá tételére. Az új autók-
kal a tûzoltóság gépjármûparkjának át-
lagéletkora 12 évrõl 6,7-re csökkent.

Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere a bemutatón elmondta: a
szekszárdi tûzoltóság eszközállománya
az elmúlt 3 évben 310 millió forint ér-
tékû felszereléssel bõvült, melyhez az
önkormányzat 36 millió forinttal járult
hozzá. Felhívta a figyelmet a tûzoltóság
sokoldalú munkájára, mely a tûzoltás-
tól a mûszaki és életmentõ beavatkozá-
sokig terjed. Hozzátette, tavaly 643
esetben riasztották a lánglovagokat,
mely napi két vonulást jelentett. M. Á.

Modern gépek a mentéshez
Az eszközállomány 3 év alatt 310 millió forint értékû felszereléssel bõvült

Képünkön elöl az Iveco gépjármû-fecskendõ, mögötte a mûszaki mentõszer, a Renault Midlum

Közéleti Est
dr. Balsai Istvánnal

A Mattioni Eszter
Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület
február 23-án
(kedd) 17 órakor
„Közéleti Est”
címmel nyilvá-
nos rendezvényt
tart a vármegye-
háza dísztermé-

ben (Béla király tér 1.), melyen dr. Bal-
sai István volt igazságügyi miniszter,
országgyûlési képviselõ tart elõadást
„Bûn és bûnhõdés, igazság és igazság-
szolgáltatás” címmel. A rendezvényen
részt vesz Horváth István, a FIDESZ-
MPSZ képviselõjelöltje, polgármester.
A szervezõk minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak!

Dr. Balsai István

Esszencia táncban

A Román Sándor nevével fémjelzett
ExperiDance Tánctársulat Esszencia
címû darabjával március 5-én 19
órakor lép fel Szekszárdon, a városi
sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a
szekszárdi IBUSZ irodában. Info:
www.mandulavirag.hu, tel.: 72/215-
781; 30/9285-916; 20/470-72-18.

Köszönet az 1 %-ért
„Remete Kápolnáért” Közhasznú
Alapítvány a lakossági SZJA 1%-os
támogatásokból 2009. évben 
446 220 Ft-ot kapott. Az Alapítvány
ezúton is köszöni az adakozók ak-
tív hozzájárulását. Kérjük a jövõ-
ben is támogassa alapítványun-
kat! Adószám: 18861374-1-17.

HÍRSÁV
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„Egyszerûen ilyen vagyok”
Az Év Orvosának választották dr. Németh Lajos sebészt

A Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében kedden nyújtották
át egy onkológusnak, egy hema-
tológusnak, és egy sebésznek az
„Év orvosa” (Astellas-díj az orvosi
hivatás megbecsüléséért) elis-
merő címet. A sebész nem más,
mint a Szekszárdon élő és prakti-
záló dr. Németh Lajos adjunktus.

V. Horváth Mária

Az évek óta sikeresen mûködõ, abszo-
lút protekciómentes pályázatra bete-
gek, volt betegek és hozzátartozóik
küldhetnek be orvosukról, a beteg és
gyógyítója kapcsolatáról egy-egy törté-
netet. Ezekbõl a kilenc zsûritag hár-
mat-hármat kiválaszt, amelyek felke-
rülnek az internetre, majd bárki sza-
vazhat rájuk. A legtöbb szavazatot ka-
pott három dolgozat „fõszereplõi”
lesznek az adott év díjazottai. A 17 or-
vosról szóló 27 történetre közel tíz-
ezer szavazat érkezett.

Dr. Németh Lajosról 34-en küldtek
be igaz történetet. Már ez is csúcsot
jelent, az elismerés meg pláne. Azt
mindenképpen érdemes kiemelni,
hogy a szekszárdi doktorra nemcsak
városunkból és a környékérõl, de Sik-
lósról és Budapestrõl is küldtek íráso-
kat. Valaki úgy fogalmazott, hogy „az
adjunktus úr neve és híre szájról száj-
ra terjed, mint a népmese”. Nem vé-
letlenül érkeznek hozzá az ország
minden szegletébõl páciensek, de
akad külföldi betege is.

Néhány idézet a történetekbõl:
„Gyógyító keze nélkül már rég halott
lennék”, „Nagy orvosi tudása mellett
emberi szóval, sugárzó jóindulatával...
ad bizalmat és megnyugvást betegei-

nek.” „Az orvosok közül a legjobbak
közül is a legjobbnak ismerjék el” – ír-
ja egy 58 esztendõs siklósi férfi. „A
doktor úr rendszeresen érdeklõdött
hogylétem felõl, sõt még személyesen
is meglátogatott” – így egy 74 eszten-
dõs érszûkületes, cukorbeteg. A 2003-
ban történt sikeres mûtétét, majd utó-
kezelését az akkor 34 esztendõs fiatal-
ember vetette papírra: „A doktor úr jó
döntése, a mai napig tartó lelki támo-
gatása és az elvégzett beavatkozása ré-
vén úgy tudok élni, mint a mûtét elõt-
ti években”. Egy férfi idõs, mozgásá-
ban korlátozott édesapja történetét
osztotta meg a zsûrivel és az olvasók-
kal. Hosszas tortúrán átesett apja kín-
zó fájdalommal járó betegségébõl há-

rom hónap alatt Németh doktor ki-
gyógyította. „Megköszönöm, hogy
helybe jött gyógyítani, így könnyebb
volt, mint tolókocsival szállítani a ren-
delõjébe. A díjra õt javaslom!”

A díjátadót követõ napon találkoz-
tam dr. Németh Lajossal. Elõször arról
faggattam az Év Orvosát, honnan az
ereje és az ideje a betegeire, mi több
látogatni õket.

– Úgy, hogy az ebédre egy percem
marad, alvásra is kevés, a nem túl fon-
tos ügyeket pedig halogatom... Szóval,
ahogy mondani szokták, a napi 24 óra
nagyon kevés. Legalább 36 kellene.

– Elég ritka, hogy az orvos ilyen
mértékben, és éveken át nyomon kö-
vesse volt betegét. Ön miért teszi ezt?

– Egyszerûen ilyen vagyok... A tele-
fonok, a látogatások spontán jönnek.
Valóban érdekel betegeim sorsa és ál-
lapota. Különösen azért, mert engem
általában nem a „szokványos” esetek-
kel keresnek fel.

– Többen azt is leírták, hogy bete-
geivel az elsõ találkozáskor hossza-
san elbeszélget, figyelve minden mon-
datukra.

– Ennek is több oka van. Azon va-
gyok, hogy a hozzám fordulók ne
érezzék kiszolgáltatottnak magukat,
hanem nyitottnak és felszabadultnak.
Határozottan jelentem ki, hogy az or-
vosnak a betegét mindig meg kell
hallgatnia! A beszélgetés pedig min-
denképpen hasznos, s olykor elõfor-
dul, hogy a diagnózis felállításában
egy jelentéktelennek tûnõ, ám szá-
momra fontos információt tartalma-
zó félmondat erõsít meg. 

Az utóbbiakat dr. Németh Lajos a
nagy elõdöktõl – mint dr. Kelemen
Endre fõorvos – tanulta, ahogyan a
biztonsággal való mûtés fontosságát
is. Bevallja ugyanakkor, hogy õ bi-
zony – eddigi 30 éves orvosi pályafu-
tása során mindig – szívesen vette a
tanácsokat a nõvérektõl, a mûtõs-
nõktõl és az asszisztensektõl egy-
aránt.

Németh doktor legkisebb gyerme-
ke, a tízesztendõs Dórika szabályosan
ünnepelte apukáját, amikor megtud-
ta, hogy díjazott lett. A doktor 84 éves
édesanyja is meghatódott az igen ran-
gos elismerés hallatán, s így volt ezzel
számos telefonáló és sms-t küldõ.
Egyikük így írt: „Doktor úr, azért sza-
vaztunk önre, mert nemcsak jó orvos-
ként, hanem emberként is csillagos
ötöst érdemel.”

Dr. Németh Lajos az Astellas-díjjal
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Áramszünet
Az E.On áramszolgáltató folyamatosan
korszerûsítési hálózatát. A tervszerû
beavatkozások biztonságos elvégzése
érdekében elengedhetetlen a vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésé-
nek érdekében február 23-án 8 órától
várhatóan 10 óráig, illetve február 24-
én 13.30 órától várhatóan 15.30 óráig
áramszünet lesz Szekszárdon, az
alábbi terüreleteken: Bródy S. u.,
Bródy köz, Bródy S. u. feletti zártker-
tek, Rozsnyai u., Holdfény u., Lajos kir.
u., Dr. .Nagy I. u., Magyar S. u., Dr. Tóth
L. u., Cinka u., Vadász u., Otthon u.,
Kerámia u., Cinka zártkertek, Cinka u.
feletti zártkertek, Bakta zártkertek,
Sárköz u., Istifán gödre, Ivánvölgy, Ka-
lász u., Gesztenyés, Faluhely, Gyûszü-
völgy, Baranya-völgy, Csötönyi-völgy,
Porkoláb-völgy, Csacska, Kerékhegy
tetõ zártkertek, Balremete tetõ.

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Wosinsky lakóte-
lepen, téglaépületben lévõ, gázfûté-
ses, I. emeleti, erkélyes, 2 szobás,
51 nm-es lakás eladó. Érdeklõdni:
06 30/558-9456

Takaró Mihály irodalomtörténész a
méltatlanul elfelejtett, Nobel-díjra je-
lölt Tormay Cécile-rõl tart elõadást a
Léleképítõ sorozat következõ, febru-
ár 22-ei alkalmán a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház színháztermében.

Az író, mûfordító és közéleti sze-
replõ Tormay Cécile 1876-ban Bu-
dapesten született. Német, olasz,
francia, angol és latin nyelven ere-
detiben tanulmányozta a világiro-
dalmat.

Elsõ sikeres regénye az Emberek
a kövek közt (1911) volt, mely a kis-
emberek életét ábrázolta. A Régi
ház (1914) címû családregénnyel a
Magyar Tudományos Akadémia iro-
dalmi díját nyerte el. Legismertebb

mûve a Bujdo-
só könyv
(1921-22). A
naplószerû re-
gény az õszi-
rózsás forrada-
lom és a Ta-
nácsköztársa-
ság idõszaká-
ról szól, és né-

met, angol és francia nyelven is
megjelenve világsikert aratott.

Az 1918-19 évek fordulóján létre-
hozta a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége nevû szervezetet, az I.
világháború során kivérzett ma-
gyarság újraélesztésére. 1936-ban
és 1937-ben is jelölték a Nobel-díjra.

Léleképítõ február 22-én:
a vendég Takaró Mihály

Takaró Mihály 
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A lig 49 évet élt a Bécsben 1790.
február 20-án elhunyt II. József,

aki, 1765-tõl német-római császár
1780-tól koronázatlan magyar király, s
a megyeszékhelyen is megfordult, bo-
rát is ismerte, noha nem itta…

Õ az általa feloszlatott pálos rend
egyik tagja, Ányos Pál ragasztotta rá a
„kalapos király” csúfnevet, mi ugyan-
ennek a rendoszlatásnak köszönjük
Szluha Györgyöt, aki 1792-tõl lett plé-
bánosunk. A reformátusok türelmi
rendelete nyomán ötvenévi lelkész és
templom nélkül átvészelt idõt hagy-
hattak maguk mögött, s 1785-ben fel
is szentelték hajlékukat.

Ezután járt itt, s Mehwerth Ignác
személyes emlékezõtõl örökítette
meg élményeit. 'II. József császár
gyakrabban megfordult Szekszárdon
azon idõ alatt, míg gróf Laudon Belg-
rádot ostromolta. Azon helyen volt a
háza Scher Vencli vendéglõsnek,
amelyben jelenleg báró Augusz Antal
úr háza van, s ide szokott szállani a
császár. Így beszélte el Kinoszt Antal
mészáros, Scher Vencli veje. Akkori-
ban bizonyos Schroll számtartó ura-
dalmi tiszt volt itt. Német ember lé-
vén, mihelyest a császár ideérkezett,
azonnal érette küldött és vele beszél-
getett. Jöttek aztán a megyei tisztvise-
lõk is hódolatokat megtenni a csá-
szárnál, de mivel azok németül nem
tudtak, csakhamar elbocsátotta õket,
s aztán csak Schrollal beszélgetett.

Kinoszt Antal mint afféle mészáros
ember magyar ruhát viselvén, ez fel-
tûnt a császárnak, s kérdezte: miért vi-
seli ezt. Mire azt felelte: azért, mert
mestersége így hozza magával. Volt ak-
koriban Scher Vencli szolgálatában
egy bajorországi fürge pincér, aki
megtetszvén József császárnak, kér-
dezte tõle, hogy miféle landszman vol-
na. Midõn pedig azt felelte, hogy bajor,
akkor meg azt kérdezte tõle: „Kann er

auch beierische Dampfnudel
machen?” Ezt felelte rá a pincér: „Ja
Eur Majestät, essen kann ich es, aber
machen nicht”, ezért aztán a pincér
egy aranyat kapott a császártól.' (Rész-
ben lefordíthatatlan szellemesség, de
úgy értendõ: – Tud a bajor gõzgom-
bócról tenni? – Igen, õfelsége, enni
igen, de készíteni nem tudom.)

Ugyancsak a Garay tüsszentõ diák-
jától tudjuk: annyira megszerette az
itteni források vizét, hogy a harctérre
is maga után vitette – a helybeliek
legnagyobb megrökönyödésére. Õk
e háborúban méltán lehettek büsz-
kék borukra, mert Farádi Vörös Ig-
nác mindvégig ragaszkodott ehhez
hadsereg-élelmezési cikként. A török
háború megvesztegethetetlen had-
biztosa titkára maga a császár is kí-

váncsi volt, mert feltûnt neki: e borok
harmadával drágábbak más kínált ne-
dûknél. A hadbiztos naplójából s
Marczali Henriktõl tudjuk, egy felje-
lentés nyomán a császár gróf Kálno-
ky péterváradi parancsnokot bízta
meg a vizsgálattal, „de úgy, hogy arról
senki se tudjon, sem a feljelentõ, sem
a vádlott”. Kálnoky mindenütt kérde-
zõsködött, még Vöröstõl is, de bebi-
zonyosodott: nincs személyes hasz-
na. 'Csak erre állott elõ a borok ügyé-
vel. De kiderült: az eladóknak Eszékre
kellett vinniük a bort saját kockáza-
tukra, ott áttölteni, melynek költsége
– mi a kincstárra hárulna – nagyobb
lett volna.'

Borunk minõsége mellett tanúsko-
dik, hogy nem kaptak vérhast, akik
ezt itták – ellentétben II. Józseffel…

Dr. Töttõs Gábor

A kalapos király és elõdeink

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 146. Ódon időben

FEBRUÁR 22-ÉN

205 éve, 1805-ben született Ha-
lász József 1848-as õrnagyunk,
megyei fõszámvevõ. 80 éve,
1930-ban halt meg Schell-
Bauschlott József, az Augusz-
örökség birtokosa.

FEBRUÁR 23-ÁN

125 éve, 1885-ben Csepregi Mi-
hály bati szõlejében egy fazék tö-
rök ezüstpénzt talált: ebbõl a tör-
vény szerint neki az érték kéthar-
mada járt. 

FEBRUÁR 24-ÉN

160 éve, 1850-ben szülöttünket,
Lestyán Antal volt '48-as hadna-
gyot büntetésbõl besorozták. 115
éve, 1895-ben megyeszékhe-
lyünk fiát, Székely Ferencet fõle-
véltárnokká nevezték ki.

FEBRUÁR 25-ÉN

125 éve, 1885-ben megyei köz-
gazdasági elõadó lett Augusz Imre,
árvaházunk leendõ megalapítója. 

FEBRUÁR 26-ÁN

40 éve, 1970-ben meghalt Szán-
tó Tibor: 1946-1948 között váro-
sunkban volt újságíró.

FEBRUÁR 27-ÉN

155 éve, 1855-ben elhunyt Galí-
ciában büntetésbõl besorozott
földink, Mutschenbacher Antal,
volt honvédhadnagy.

FEBRUÁR 28-ÁN

120 éve, 1890-ben a helyi vezetés
Benedek-szurdikban meghúzódó
pincelakók ellen akart föllépni.

■ A Bûnmegelõzési Szabadegyetem so-
ros összejövetelének vendége, dr. Papp
István szakorvos elõadásában kifejtet-
te: az óvoda feladata a bûnmegelõzés
tekintetében, hogy a gyanús személyi-
ségjegyeket idejekorán észrevegye,
melyeket az elsõ három év után a gyer-
mek „magával visz” az intézménybe.

Mint mondta, érdemes a cselekede-
tek mögé is nézni. A lényeg: a szere-
tet, az alapvetõ érzelmi igény közvetí-
tése a gyermek felé.  Ugyanakkor tel-
jes tökéletes tiszta szeretet nem létez-
het, még anya és gyermek közt sem –
véli az elõadó. Az anya-gyermek kap-
csolatot tudat alatt már a sok vért
vesztett, nehéz szülés, valamint egy
esetleges szülési sokk is megzavarhat-
ja. Mivel a csecsemõ teljesen együtt
van az anyával, méhen belül is hallja a
szavát, így a születés után a szigorú

ösztönök megnyilvánulása (kézbe vé-
tel, szoptatás) alapvetõ fontossággal
bír a megváltozott környezeti hatások
miatt is. A felnõttkori szerepeket,
mint a védõ, óvó, gondoskodó anyait,
vagy az ösztönzõ, bátorító, irányító
apait a fiatal szülõk könnyen felcseré-
lik, ami nem elõnyös a nevelés szem-
pontjából.

A professzor úgy látja, minden pe-
dagógia, tanulás alapja a következetes-
ség, s minden napot meg kell tervezni
a gyermeknevelésben. „Úgy a táplál-
kozás rítusának, mint a játéknak is
megvan a maga ideje” – fogalmazott
dr. Papp István. Alapvetõ, hogy több
gyermeket nem szabad egyformán
nevelni, hiszen mindegyik más ter-
mészetû. „Egy kisgyermeket el lehet
rontani egy hét alatt, de három hónap
sem elég egy rossz viselkedésrõl való

leszoktatásra” –
tette hozzá. A 2-3
éves gyermek-
nek el kell jutnia
arra a pontra,
hogy szüleivel
biztonságérzet-
ben éljen. Fon-
tos a mesék, a já-
ték szerepe, mi-

vel rajtuk keresztül feloldódik a gyer-
mek, és növekszik önbizalma is.

A fegyelmezés esetén nem jó, ha
egy hétre eltiltjuk a játéktól, de az sem,
ha folyamatosan megengedünk neki
mindent. Fölösleges folyamatosan fel-
sorolni a hibáit, inkább a gyermek jó
oldalát kell kiemelni, abban megerõsí-
teni. Csínytevéskor a szeretetmegvo-
nást rövid ideig szabad alkalmazni, ak-
kor, amikor azt elkövette azt, halaszta-

ni pedig sem jutalmazásban, sem
büntetésben nem szabad – tette hoz-
zá a szakember. A kisgyermek átveszi
a család atmoszféráját, ezért fontos
következetes érzelmi légkört teremte-
ni számára. A nevelés lényege az ellen-
tétes irányba történõ hatás: a túl bá-
tor jellemet vissza kell fogni, a szoron-
gót bátorítani.

A pszichiáter úgy érzi: vissza kelle-
ne állítani 3 évre a gyest, 2 éves kora
elõtt pedig nem lenne szabad kisgyer-
meket bölcsõdébe adni. Az anya ré-
szérõl az érzelmi elhanyagolás súlyo-
san károsítja a gyermeket az elsõ há-
rom évben, és szeretetéhséget idéz
elõ. Végezetül dr. Papp István kijelen-
tette: nem mindig az eltöltött idõ, ha-
nem az idõ minõsége a fontos a gye-
reknevelésben. 

Gyimóthy Levente

Bûnmegelõzés: a születéstõl az óvodáig
Értékes eszmecsere dr. Papp István gyermekpszichiáterrel

Dr. Papp István

II. József (Mansfeld metszete)

Így nézett ki egy bajor pincér
(egykorú matematikakönyvbõl)
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Újabb adományok
a legrégebbi kápolnának

Koncert az evangélikus templomban

Február 12-én este a város legfi-
atalabb templomában, az evan-
gélikusban gyűltek össze katoli-
kusok, reformátusok és evangéli-
kusok, hogy Szekszárd legrégeb-
bi műemlék-kápolnájának, a
Szent János és Pál kápolna re-
konstrukciójáért adakozzanak.

Gyimóthy Levente

Az est során Németh Judit elõadómû-
vész versmondása után a szekszárdi
Gagliarda Kamarakórus Anducska Ad-
rienn vezényletével magyar és külföl-
di kórusmûveket adott elõ. Az ese-
mény zárásaként Bíró László katolikus
tábori püspök osztotta meg gondolata-
it a jelenlévõkkel.

„Már csak a tiszta beszédet, már
csak a lényeget érted... csönd van be-
lül, egyetlen hang csupán, a vezérmo-
tívum szól, szolgál, szabatol... a jelenlét
igenjét érzem, értem.” – hallhattuk
Nyíri János versébõl a gondolatéb-
resztõ sorokat Németh Judit tolmá-
csolásában. Sefcsik Zoltán evangéli-
kus lelkész, a  rendezvény házigazdája
kiemelte: az ószövetség népe a babilo-

ni fogság után, temploma renoválása
közben belülrõl is megújult, s megta-
nult Istenre és egymásra is figyelni.
Most köztünk is hasonló renováció
folyik, s a jelenlévõk is a bibliai törté-
nethez hasonlóképpen cselekszenek -
tette hozzá. „Léleknek, elmének, test-
nek is szüksége van korunkban az
összefogás hitére, mely a mindennapi
küzdelmekben adhat erõt” – hívta fel
a figyelmet már Németh Judit.

Bíró László püspök a koncert végén
Jeremiás próféta könyvébõl, Krisztus
elõtti 7. századból idézett: ,,...átkozott
az az ember, ki emberben bízik, s szí-
ve elfordul az úrtól, de áldott az ember,
kinek az Úrban van reménye, mert
mint vizek mellé ültetett fa, gyökereit
a folyó felé eresztheti!” A püspök sze-
rint ma Európa a saját erejében akar
bízni, lakossága fogy, s önmagát
emészti fel. Éppen ezért kell példát
venni a 18. századi szekszárdi kápolna
építésébõl, hiszen akkor még bírtak
az Úrban. Bíró püspök kiemelte: nem
is a kórházi kápolnára befolyt összeg
fontos, hanem a tény, hogy újra együtt
lehettünk, Istenben hívõk a város fia-
tal és az idõs szentélye találkozásában.
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Jámbor Attila új vizekre evez
A világ- és Európa-bajnok negyedszázad kajakozás után klubot alapít Szekszárdon

„Idén már nem indulok verse-
nyen” – mondja mosolyogva a
háromszoros világ- és kétszeres
Európa-bajnok maratoni kajako-
zó Jámbor Attila, aki negyedszá-
zad után fejezte be versenyzői
pályafutását, és most egy új célt
tűzött ki maga elé: kajak-kenu
klub megalakítását Szekszárdon.

Kovács Etelka

– Nagyon sokat kaptam a sporttól az
elmúlt 25 évben, és ebbõl szeretnék
most valamennyit visszaadni. A ka-
jak-kenunak Szekszárdon nincs bázi-
sa, tehát létre kell hozni egy helyet,
ahol ûzhetjük e vízi sportot. A közel-
múltban tíz taggal megalakítottuk az
egyesületet, ami cégbírósági bejegy-
zésre vár. Az elnökséget a támogatók
– a Tarr Kft., a Bát-Grill Kft. és a
Patyolat-Chemicals – képviselõi mel-
lett feleségem, a korábban ugyan-
csak kajakozó Inger Nikoletta és jó-
magam alkotjuk. Õ az elnök, én le-
szek az ügyvezetõ.

– Oktatással vagy inkább szerve-
zéssel foglalkozik majd?

– Mind a kettõvel, aztán idõvel ki-
derül, hogy melyik igényli inkább a
jelenlétemet. Nyilván az a cél, hogy
világbajnokként kajakot oktassak.
Különben mi lenne benne a vonzó?
Ha valaki ennyi idõt beleölt a sport-
ba, annak nem fordíthat hátat. Buta-
ság lenne a felgyûlt tudást nem hasz-
nosítani. Ez most egy teljesen új ki-
hívás számomra. Nagyon sokan tá-
mogatják, és még többen érdeklõd-
nek. A vízmû egyelõre tíz évre ren-
delkezésünkre bocsátotta a palánki
híd melletti kárelhárítási területet,
amit a szekszárdi önkormányzat
közvetítésével kedvezõ díj ellené-
ben vehetünk igénybe. Itt szeret-
nénk létrehozni egy „konténer bá-
zist”, ami nemcsak olcsó és mobil,
de építési engedély sem kell hozzá.
Itt lesznek az öltözõk, és a hajók tá-
rolására alkalmas terület. Sikerült
megállapodnom Dömötör Csabával,
a Csapó Dániel középiskola igazga-
tójával, így az õ torna- illetve
konditermükben edzhetünk, cseré-
be mi hozzájuk irányítjuk a nálunk
komolyan kajakozó, kenuzó közép-
iskolás korba lépõ sportolókat, akik-
nek õk biztosítják, hogy a tanulás
mellett zavartalanul edzhessenek.
Ha csak azok jönnek, akik nekem je-
lezték, hogy járatnák a gyereküket,
már akkor sokan leszünk...

– Mennyi lenne az ideális létszám?
– Kezdetben 30-40 gyerek, de a

diáksport mellett minden korosz-
tályból várunk szabadidõs sportoló-

kat. Szándékomban áll az általános
iskolákat körbejárni, gyerekeket to-
borozni. Az elején ez még szabad-
idõs tevékenység, el kell telnie egy-
két hónapnak az edzések megkez-
désétõl, mire elmehetnek verse-
nyekre. A versenysport szakosztá-
lyunk beindulásához pedig szükség
van legalább egy évre. A társaság mi-
att biztos ott fognak maradni a klub-
ban, ahogy én is tettem tízévesen.
Más egyéni sportokkal szemben
hátrány, hogy a felszerelést kezdet-
ben biztosítani kell – hiszen egy mi-
ni kajak 120 ezer forint –, de ebben
segít a szövetség. A szabadidõs részt
legalább ennyire szeretnénk erõsí-
teni. A kajak-kenu szövetség és az
egyesületek is nyitni szeretnének
errefelé. Jó példa erre a sárkányha-

jó, ami most népszerû lett. Idõvel
mi is „belekóstolunk”, mert nem
kell hozzá elõképzettség, sok em-
bert lehet vele megmozgatni egy-
szerre, és jópofa dolog. Lesz lehetõ-
ség vízitúrázásra is a Sión, ami ke-
resztül folyik a Gemencen, Közép-
Európa legnagyobb ártéri erdején.

– Megfelelõ a Sió a kajakozáshoz?
– Igen. Persze lehetne egy kicsit

szélesebb, viszont két oldalról vé-
dett, így szeles idõben is lehet rajta
evezni. Abszolút hullámmentes,
ezért a kezdõket szívesebben en-
gedném rá, mint mondjuk a Duná-
ra. Biztonság tekintetében a Sió
jobb választás. Én sokat edzettem a
csatornán, mert amikor a tolnai Du-
na-ág még be volt fagyva, ez már

evezhetõ volt. Jó kis hely lesz az, ezt
több hónapos elõkészítõ munka
eredményeként mondhatom.

– Ez azt jelenti, hogy már régeb-
ben eldöntötte, hogy abbahagyja
a versenyzést?

– A vb után már gondoltam rá.
Nem azért, mert nem voltam moti-
vált, az eredményt nagyon szerettem
volna. Tegyük fel, hogy el tudom vé-
gezni a megfelelõ munkát, de ahhoz
hozzá kell tenni még egy kis pluszt...

– Úgy érezte, már nem fog menni?
– A korom miatt egy-két évig még

biztosan tudtam volna kajakozni.
Most becsúszott egy 11. hely a vb-n,
de ez nem tragédia, mert az Európa-
bajnokságon ezüstérmes voltam. Ko-
rábban viszont, mikor hazajöttem
egy vb-rõl úgy, hogy egyesben ötödik
lettem, akkor azt mondtam: jövõre
biztos elöl leszek megint, és két hét
múlva elkezdtem edzeni... Most nem
éreztem ugyanezt, hogy én jövõre
mindenféleképpen „szétcsapok min-
dent”. Ha ezt nem érzed, akkor nem
biztos, hogy érdemes folytatni.

– Mi volt az oka a 11. helynek?
– Semmi különös. Az elején lehet-

tünk volna egy kicsit szerencséseb-
bek, de itt hajszálakon múlnak a dol-
gok. Ha egy kicsi pluszt hozzátettem
volna, akkor lehet, hogy a dobogón
vagyunk. Most más célt tûztem ki
magam elé: igazán komoly dolog len-
ne, ha ezt az egyesületet egyenesbe
tudnánk tenni.

– Azért ugye nem hagyta abba a
kajakozást?

– Lejárok még edzeni, csak rit-
kábban, már nem minden nap. Van
munkám, van egy kilenc hónapos
kislányom, most már másra is kell
összpontosítanom. Számomra fon-
tos a sport, s azt gondolom, hogy
amikor az ember sportol, és igazán
jó akar lenni abban, amit csinál, ak-
kor annak kell lennie a legfonto-
sabbnak. Persze tanulni is kell, mert
az embernek az életét úgy kell igazí-
tania, hogy a sport nem tart örökké.
Amikor viszont sportol, akkor an-
nak kell az elsõnek lennie. Ha nem
az az elsõ, akkor a gyerekbõl nem
lesz igazán jó versenyzõ. Akarat kér-
dése, de lehet a kettõt párhuzamo-
san jól csinálni. Úgy tartom, nem
azért tanulunk, hogy lobogtathas-
suk a papírost: lám nekem ilyen is
van. Fontosabb, hogy rálátásunk le-
gyen a világra, és az iskolában szer-
zett tudást hasznosítani tudjuk. Eh-
hez egy teljes élet kell, és a sport – a
tanulással párhuzamosan – talán a
legjobb iskola az életre.

Jámbor Attila kilenc hónapos kislányával, Lottival

Jámbor Attila háromszoros világbajnokként vonul vissza a ver-
senysporttól, s koncentrál az új szekszárdi klub ügyeire
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UKSE: nem pénz kérdése az igazolás
Fauszt Éva hetekre kidõlt az NB I-be készülõ szekszárdi együttesbõl

Lehorgasztott fejjel közlekedtek
kedd este az UKSE Szekszárd ve-
zetői. Az aggodalmat a begipszelt
lábbal bebicegő Fauszt Éva, a
csapat eredményességét megha-
tározó játékos okozta. Az Achil-
les-ín gyulladással bajlódó átlövő-
re hetekig nem számíthat az NB
I/B-s gárda edzője, Kovács Jenő.

Bálint György

A tréner persze nagyon reméli, hogy já-
tékosa a feljutás szempontjából fontos
meccsekre már visszatérhet, és gyor-
san utoléri régi önmagát. Tanulság
azért már így is van... 

– Az, hogy céljainkat tekintve nincs
meg a megfelelõ csapatlétszám, nincs
még egy hozzá hasonló képességû já-
tékosunk ezen a poszton, túl nagy ter-
het rak rá, amit õ mindig is vállal. Any-
nyira motivált, annyira szeret játszani,
hogy a kisebb sérüléseivel sem na-
gyon foglalkozott eddig, nem pihente
ki õket kellõképpen. Nos ez nem me-
het így tovább – mondta Kovács Jenõ,
aki nagyon bízik abban, hogy kulcs-
embere kiesése nem megy a csapat
eredményességének rovására, és
megtartják a jelenlegi pozíciót a baj-
noki címrõl, s egyben a feljutásról is
döntõ érdi mérkõzésig. Fauszt Éva
esetleges hosszabb kiesése persze
azonnal fölveti a komoly igazolást
szükségességét, ami az UKSE-nél már
amúgy is több hete napirenden van,
ám hiába birtokban a pénz, a piac ed-
dig eléggé szegényes felhozatalt mu-
tatott. Egyelõre nem tudnak leülni
olyan szintû játékosokkal tárgyalni,

mint a közelmúltban Mehlmann Ibo-
lyával, vagy Siti Eszterrel, akikkel nem
jártak sikerrel.

Az éllovas Érd
legyõzésére készülnek

– Siti nem nekünk mondott nemet,
hanem meglepõ módon a kézilabdá-
nak. A szülés után visszatérõ balkezes
Mehlmann a neki sok szempontból
elõnyösebb NB I/B-s gyõri együttest, a
VLC-t választotta, de vele nyáron még
visszatérünk a tárgyalásokra – enge-
dett betekintést a kulisszák mögé a
szekszárdiak mestere, aki nem pesszi-
mista. – Ki kell várni a kínálkozó lehe-
tõséget, s addig is bízni magunkban és
az elvégzett munkában, mert meggyõ-
zõdésem, hogy erre is lehet alapozni a
közelebbi és a távolabbi jövõben. Az
erõsítés szempontjából nem könnyû
a helyzet: akinek szerzõdése van, szin-
te mozdíthatatlan, aki pedig nem tud
többet mostani játékosainknál, azt
nem igazoljuk le.

– Ha az Érd elleni rangadóra gon-
dolunk, a mainál mindenképpen
anyagerõsebb csapatnak kell kifut-
nia a pályára. Az elsõ meccs tükré-
ben az sem tûnik elégnek, ha addig-
ra már Fauszt Évára is számíthat. A
délszláv piacon is szét kéne nézni...

– Megtesszük, de csak akkor, ha a
kiszemelt edzettségi állapotában, ké-
pességei dolgában olyan, hogy már az
elsõ pillanatban látszik: nem kérdés,
hogy hasznunkra tud lenni. Az Érd el-
leni találkozóra visszatérve: nem ír-
nám le a csapatomat. Többször is fog-
lalkoztunk az õszi, szekszárdi mecs-
csel. Részletekre bontottunk, és véle-

ményem szerint nem a képességbeli
különbözõségek játszottak döntõ sze-
repet a találkozó korai eldõlésében –
bizonyos esetekben, posztokra lebon-
tottan ez is fellelhetõ volt persze –, ha-
nem az, hogy rutintalanságból, az el-
lenfél túlzott tiszteletébõl, az ilyen lég-
körû mérkõzések lélektani kezelésé-
nek képessége hiányából nem tudtuk
azt játszani, amit tudunk. Mert ha
igen, akkor esélyesnek tartom csapa-
tomat akár a visszavágó idegenbeli
megnyerésére is – adott hangot meg-
gyõzõdésének a tréner.

A sportdiplomácia
is kellhet

– Mely csapatok okozhatnak meg-
lepetést, és szólhatnak bele imigyen a
két csapat külön harcába? 

– Én úgy gondolom, hogy a Gyõri
ETO KC második csapata feltétlenül,
amelynek ugye mindig változik az
összetétele. Mehlmannal a kis Gyõri
VLC is képes lehet a meglepetésre, de
természetesen a Kispest és a Nagya-
tád elleni meccseken is a maximális
koncentráltság kell a papírforma ér-
vényesítéséhez.

– Az ETO-hoz utazik az Érd, és s a
gyõriek elsõ embere, Vanyus Attila
„padtársa” Varga Jenõnek a szövet-
ség elnökségében...

– Mire akar kilyukadni?
– Minimum arra, hogy a Gyõr II

legalább olyan erõs csapattal áll ki az
Érd ellen hazai környezetben, mint
majd a Szekszárd ellen vendégként.

– Én is bízom ebben, a fair play
szellemében történik minden, és úgy
állunk, hogy ezen a téren nem indu-
lunk mínuszból.

– Visszatérve az igazolásokra: mi-
lyen posztokra, kiket keresnek?

– Hosszabb távon szükségünk len-
ne egy azonnal bevethetõ balkezes át-
lövõre, és az irányító-lövõ poszton
akár két játékosra is, akivel több játé-
kos meccseken belüli pihentetése
megoldható.

– Az NB I/B szintjén nagyon ke-
mény felkészülést végeztek az elmúlt
hat hétben. Mi „jöhet le” ebbõl a pá-
lyán, ami után az Érd sem érezheti
magát páholyban?

– Arra törekszünk, hogy kemény
védekezésünket összerakjuk, amibõl
egyre gyakrabban élhetünk a gyorsin-
dítás és a második hullámos leroha-
nás fegyverével a kondicionálisan va-
lóban erõs csapatommal.

Fauszt Éva

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör szeretettel várj az érdeklõ-
dõket irodalmi-mûvészeti zenés délutánjára, a Szent István Házba (Rákóczi
u. 69.) február 21-én (vasárnap) 15 órára, Kirsch János diakónus és Balázs
Tibor könyveinek bemutatójára.
PROGRAM:

Köszöntõt mond: Horváth István polgármester, országgyûlési képviselõ
Kirsch János: A katedrális küszöbén c. könyvét bemutatja: Balázs Tibor,

a Magyar Írószövetség tagja, az Accordia Ki-
adó igazgatója

Dr. Balázs Tibor aforizma-kötetének és
Csukás István ajánlásával megjelent gyermek-
verseinek bemutatása

Közremûködnek:
Kirschné Rojik Ágota (tanár, hitoktató)
Németh Judit (könyvtáros, elõadómûvész)
Decsi Kiss János (író, újságíró, képzõmû-

vész)
Komjáthy-testvérek (ének, zene)
Gagliarda Kamarakórus (vezényel:

Anducska Adrienn)
A szerzõk dedikálják könyveiket, kedvez-

ményes könyvvásár.

Újvárosi könyvbemutatók



JEGYZET

Csak ülök és nézek

92010. február 21. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2010. március 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap (Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Február 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Odalenn a rõt berekben jégpáncélja rengve rebben” (Som-
lyó Zoltán: Hóvirág).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Lékai András, Tartsay ltp. 5. és Erdélyi Tiborné, Kisfaludy
u. 21. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Fotelemben kényelmesen elterpeszkedve, a legtel-
jesebb nyugalomban és békés biztonságban né-

zem kikapcsolt állapotban a tévé képernyõjét, mivel
értékes elektronikus berendezési mûtárgyam elé
minden szükséges biztonsági elõírást betartva ül-
tem le. Elõször is: a fotelom az én szélmentes idõjá-
rási körülmények között elért és hitelesített köpés tá-
volsági rekordom ötszörösét is meghaladó távolság-
nyira van a tévé képernyõjétõl. Balra mellettem,
közvetlen közelemben vödörnyi jéghideg vízben
ázik a törölközõm, amivel bármikor pillanatokon
belül lehûthetem a homlokomat, vagy vészhelyzet
esetén gyorsan átmaszírozhatom a szívem tájékát,
ha váratlanul szívroham gyanús mértékig felidege-
síteném valamivel magam, ugyanis magas a vér-
nyomásom, a vércukorszintem, a koleszterinszin-
tem, viszont viszonylag alacsony a tûrõképességem
és a nyugdíjam. De ez még mind semmi, mert én
semmit sem bízok könnyelmûen a véletlenre. Jobb-
ra mellettem, egy külön erre a célra rendszeresített
kis asztalkán, könnyen elérhetõ távolságra vannak
tõlem az értágító és nyugtató tablettáim, és ha a hi-
deg vizes borogatás/maszírozás valamilyen elõre
nem látható/várható okokból kifolyólag nem lenne
elég hatásos, akkor egy maréknyi adagot ezekbõl a
csodapirulákból bármikor még idejében lenyelhe-
tek. Továbbá, három méteres körzetemben semmi-
féle olyan tárgy nem található, amit elhajítva kárt
tehetnék tévékészülékemben. 

A kik most mosolyogva arra gondolnak, hogy
hiábavaló minden igyekezetem és óvatossá-

gom, mert egy kb. 130 cm-es átmérõjû tévének mini-
mum 25 dekásnak kell lennie a távirányítójának, és
ez a veszélyforrás kiküszöbölhetetlen, ha mûködtet-
ni akarom a tévét, nos, ezek a nagyon ellenszenves
és kárörvendõ alakok tévednek, ugyanis a távirá-
nyító a csuklómhoz van bilincselve, és a bilincs kul-
csát egy bank széfjében helyeztem biztonságba. Na
szóval, csak ülök és nézek a fotelban kényelmesen
elterpeszkedve, a legteljesebb békében és biztonság-
ban, és már-már – úgy éjfélkor – be is kapcsolnám
végre a tévét, de abban a szempillantásban villám-
csapásként hasít belém egy gondolat: na de mi törté-
nik akkor, ha olyasmit találok látni és hallani, ami-
tõl rögtön megüt a guta?.... Hát igen, ez egy olyan
megoldhatatlannak látszó problémának tûnik,
amin még nagyon sokszor és nagyon hosszasan el
kell tûnõdnöm alaposan. Ezért van az, ha én idõn-
ként este leülök a fotelomba tévét nézni, akkor álta-
lában reggel (nagyon összenyomorított testtel és ret-
tenetesen elzsibbadt végtagokkal) a fotelemben ülve
teljesen kialvatlanul ébredek. De a tévémnek –
hál'istennek! – soha semmi baja nem szokott lenni.

Bálint György Lajos
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Különös bánásmód

„Nem izzó haragom szerint bánok
vele, … mert Isten vagyok én, nem
ember.” (Hóseás 11,9)

Isten nem izzó haragja szerint bánik
velünk – az irgalomnak ez a jó híre
csendül fel a böjti idõ elsõ vasárnapján
a ószövetség mélyérõl. „Isten vagyok
én, nem ember” – halljuk a magyará-
zatát ennek a kegyelemnek, és talán
csendesen sóhajtva elismerjük: pont
ez a mi reménységünk. Mert ha Isten
úgy bánna velünk, mint mi egymással,
akkor semmi esélyünk nem lenne a
megmenekülésre. 
Mert az ember – ha már izzik a ha-

ragja – nem nagyon tudja visszatarta-
ni azt, és haragja szerint bánik a má-
sikkal. Mert az ember, ha hajlandó a
megbékélésre, sokszor azért teszi,
mert a másik fél megbánást tanúsít
és megteszi az elsõ lépést, vagy elõ-
re igéri, hogy másként lesz. Mert az
ember, ha képes is elengedni harag-
ját, bocsánatában ott van az emléke-
zés, amely szinte meggátolja, hogy
az ellene vétõt újra teljes bizalmával
ajándékozza meg. Joggal állapítja
meg C. H. Spurgeon: „Ha Õ ember
lenne, már régen végzett volna ve-
lünk. Ha emberi módon cselekedne,

elég lenne egy szava
vagy csapása, és vé-
günk volna. De Isten
nem ilyen...”
Valóban izzik a haragja,
amikor látja a hitetlensé-
get, hûtlenséget: hány-
szor akarta arcához
emelni, hányszor próbál-
ta a szeretet kötelékeivel
magához vonni, és az
ember mégis elhajol, makacsul, ko-
nokul, hûtlenül elhagyja Isten útjait...
Isten igazságos, ezért nem maradhat
a bûn büntetés nélkül – de az utolsó

szava mégis az ember
megmentésérõl szól.
Nem izzó haragja sze-
rint akar bánni velünk,
ezért adott egy helyet,
ahol fedezéket találunk,
egy helyet, ahol Valaki
minket védve „felfogta
életével” a bûnért járó
forró haragot. Ide hív,
vár mindenkit: Istenünk
Hóseáson keresztül is
Jézus keresztje felé
mutat, és a kegyelem

reménységével indít útra a 2010-es
év böjti napjaira.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

HÍRSÁV

Varázslatos
gemenci fotók
A gemenci erdõt, annak növény- és
állatvilágát különleges nézõpontból
megörökítõ fotográfiák érkeztek ar-
ra a fotópályázatra, amit a Gemen-
ci Erdõért Közhasznú Alapítvány
Kuratóriuma írt ki. Tizenkilencen
pályáztak. Az elsõ és harmadik he-
lyet Krizák István egy-egy fotója ér-
demelte ki, a másodi helyezést meg-
osztva dr. Kalotás Zsolt és Kelemen
Attila munkája kapta. Különdíjban
részesült Elblinger Ferenc. A leg-
szebb pályamûveket március 21-ig
lehet megnézni a pörbölyi Öko-
turisztikai Központban.

Õshonos Kadarka
A Diagonál Magyarország, a Polip
Ifjúsági Egyesület, a Szekszárdi Bo-
rászok Céhe és a Green Fingers „Az
õshonos kadarka” címmel tart bor-
kóstolóval és Kovács János Venesz-
díjas mesterszakács ízkóstolójával
egybekötött rendezvényt március 1-
jén, hétfõn, 17 órakor a Mészáros
Borházban (Kossuth L. u. 26.). Elõ-
adók: Mészáros Pál, Vida Péter, Mó-
dos Ernõ, Heimann Zoltán borá-
szok. Moderátor: Vas Gáborné Guld
Zsuzsanna – PTE IFK, FVM Dunán-
túli Agrár-szakképzõ Központ. Je-
lentkezni február 22-ig lehet a
vajda.laszlo@polipifjusag.hu cí-
men. Belépõ: regisztráció esetén
500 Ft, a helyszínen 1000 Ft..



Babits Mihály
Mûvelõdési Ház
Február 22-én, hétfõn 

Gyermekszínház: Óvodás bérlet
(10.00), Gyermek bérlet (14.00) Ne-
mes Nagy Ágnes-Thuróczy Katalin-
Bókai Zoltán: Bors néni - zenés kaland
egy részben. A Pécsi Harmadik Szín-
ház elõadása. Jegy: 700 Ft

Február 22. (hétfõ), 18 óra
Léleképítõ: Takaró Mihály

irodalomtörténész elõadása Tormay
Cécilerõl. A belépés díjtalan.

Február 23. (kedd), 19 óra
Sárdy bérlet IV.elõadása: Nej-

cserés támadás – vígjáték két rész-
ben, a Budapesti Gergely Theáter elõ-
adása.

Február 24. (szerda) 14 óra
Hollós László Megyei Természetis-

mereti Versmondó Verseny a mûvelõ-
dési házban, regisztráció 13.30-tól.

Február 25. (csütörtök), 19 óra
Hegedûs bérlet IV. elõadása: Charley

nénje – zenés bohózat két részben, a
Budapesti Pódium Színház elõadása. 

Jegy: 2400 Ft. Váltható hétközna-
pokon 14-18 óráig jegypénztárunkban.

Március 1. (hétfõ), 15.30 óra
Várostörténeti klub a mûvelõdési

ház I/24-es termében. Klubbeszélge-
tés „Márciusi jeles napok” címmel.
Elõadó: Bíró Gyula.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozata tisz-
telettel meghívja Szekszárd város és
környéke nyugdíjasait 2010. március
8-án, hétfõn, 14 órára a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház színháztermében
tartandó Tavaszváró Nõnapi aján-
dékmûsorára. Ünnepi köszöntõt
mond: Horváth István, Szekszárd
polgármestere.

Mûvészetek Háza

Ábrahám Rafael festõmûvész ki-
állítása. Látogatható: február 27-ig, va-
sárnap és hétfõ kivételével naponta 9-
17 óráig.

Február 23. (kedd) 19.30 óra
A Szekszárdi Kamarazenekar

„Fiatal magyar tehetségek" címû kon-
certje. Belépõjegy: 1000 Ft, elõvétel-
ben és ZeneBarát bérlettel: 500 Ft.

Kovács Ferenc festõmûvész kiállí-
tása a Mûvész Presszóban.

Mozimûsor
NAGYTEREM

Február 25-március 3.
17.30, 20.00: Hová lettek Morge-

nék? – amerikai vígjáték

ART TEREM

Február 25-március 3.
17.00: Köntörfalak – magyar film 
19.00 Szinglik éjszakája – ma-

gyar romantikus vígjáték
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

KÖZLEMÉNY

ÚTON EGY-MÁS FELÉ. A szekszárdi
Mentálhigiénés Mûhely február 23-
án (kedd) 17.00 órától a Hunyadi u.
4. szám alatt tartja a Civil Bûnmeg-
elõzési Mûhely februári ülését. Az
összejövetel témája: Úton egy-más
felé II. Témagazda: Horváth Erika, a
2. Számú Óvoda és Bölcsõde intéz-
ményvezetõje.

FÜSTÖLT ÁRU. A Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége és
a Tolna Megyei Vöröskereszt Nyug-
díjas Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy február 22-én (hétfõ) 6.30
órától akciós füstöltáru vásárt tarta-
nak a készlet erejéig a Hunyadi u. 4.
szám alatt. Ugyanitt száraztészta, ét-
olaj, ételízesító és õrölt paprika is
kapható.

IGALI KIRÁNDULÁS. A megyei vö-
röskereszt nyugdíjas alapszervezete
és a Szekszárdi Nyugdíjasok Terüle-
ti Érdekszövetsége március 7-én
(vasárnap) kirándulást szervez az
igali gyógyfürdõbe. Részvételi díj:
2300 Ft. Jelentkezni lehet hétfõn és
csütörtökön 8 és 10 óra között (Dó-
zsa Gy. u. 1.).

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Március 2. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Február 23. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Február 3. (szerda) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Február 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Február 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. 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.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén, 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

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

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulóján, 2010.
március 15-én, hétfõn, 10 órától
Szekszárdon, a Béla király téri em-
lékmûnél
Beszédet mond: Horváth István,
Szekszárd polgármestere
A PTE IGYFK Gyakorló Általános
Iskola diákjainak ünnepi mûsora,
koszorúzás az emlékmûnél
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