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A rozékirályt ünnepelte a szakma színe-javaBio, nem bio, GMO
A budapesti Corinthia Hotel 
adott otthont vasárnap az 
Év Bortermelője díjátadó gá-
lának, melyen Dúzsi Tamás 
szekszárdi borász átvette a 
Magyar Bor Akadémia által 
adományozott díjat. A kitün-
tetettnek a rendezvény dísz-
vendége, Áder János köztár-
sasági elnök is gratulált.

Igazán mozgalmas heteket tud-
hat maga mögött Dúzsi Tamás. 
Amióta decemberben kihir-
dették, hogy 2014-ben ő érde-
melte ki a legjelentősebb hazai 
borászszakmai elismerést, egy-
mást érik a felkérésék: televíziós 
és rádiós szereplések, interjúk, 
borvacsorák, kóstolók…

Február 4-én a szekszárdi 
borásztársadalom, barátok, 
ismerősök ünnepelték együtt 
a borász – és a borvidék – jól 
megérdemelt sikerét a Bodri 
Pincészetben. A Vitéz Atti-
la-rendezte esten Ács Rezső 
polgármester mellett Eszter-
bauer János, a borászok céhének 
elnöke és Vida Péter, a 2011-es 
esztendő borásza is méltatta 
a díjazott munkásságát. A jó 
hangulatról a Komjáthy zene-
kar, Kis Pál István költő, vala-
mint Varga Klára és Rusz Milán 
színművészek zenés műsora, a 
kiváló borokhoz illő finom éte-
lekről pedig Makk Norbert séf 
és csapata gondoskodtak. Az 
ünnepségen nem utolsósorban 
kiderült az is: miként korábban 
Vesztergombi Ferenc, Takler 
Ferenc és Vida Péter, úgy idén 
augusztusban Dúzsi Tamás is 
megkapja a Szekszárd Város 
Díszpolgára kitüntető címet. 

Néhány nappal a szekszár-
di rendezvény után már a fő-
városban ünnepelte a teljes 
magyar borásztársadalom az 
Év Bortermelője-díj 2014-es 
kitüntetettjét. A Magyar Bor 
Akadémia által szervezett gá-
lán előbb Zilai Zoltán főtitkár 
ismertette Dúzsi Tamás élet-
útját, majd átadta az elismerő 
oklevelet a díjazottnak. Ezt 
követően a QuantisLabs Kft. 
különdíját, a fertőzéseket elő-

rejelző Szőlőőr-rendszert is el-
nyerő szekszárdi borász ünnepi 
beszéde hangzott el.

Dúzsi Tamás szavaival élve a 
rendezvény „a bor és a gaszt-
ronómia igazi ünnepe” volt. A 
több mint 300 vendég – köztük 
a szekszárdi delegáció Ács Re-
zső polgármesterrel – ugyanis 
az érkezést követően a szálloda 

báltermében apró koktél-falat-
kák fogyasztása mellett élvez-
hette az Év Bortermelője címre 
jelölt öt borász – Dúzsi mellett 
Bolyki János, Borbély Tamás, 
Koch Csaba és Szőke Mátyás 
– remek borait. Az oklevél áta-
dását követően a műsorvezetői 
tisztet betöltő Mécs Károly Kos-
suth-díjas színművész, érdemes 
és kiváló művész, az Akadémia 
tagja invitálta a vendégeket a 
Valetta-terembe. 

A gasztronómiai remekmű-
veket felsorakoztató négyfogá-
sos gálaebéden kifejezetten a 
„rozékirálynak” is titulált Dúzsi 
Tamás boraihoz komponált éte-
leket szolgáltak fel. A fogásokat, 
melyeket Daniel O’Shea, Kere-
kes Sándor, Palotai Csaba és Vá-
nyi László séfek készítettek, dr. 
Csizmadia András borszakértő 
konferálta fel. A vendégek az 
előételhez (marinált csuka tarka 
marinált zöldségekkel) 2013-as 
olaszrizlinget, a leveshez (ro-
zéhoz álmodott galamb con-
sommé rózsaszín betétekkel) 
ugyancsak 2013-as syrah rosét 
ihattak, míg a szárnyas fogáshoz 
(Pentaton kacsarétes „Combja – 

melle – mája – tepertője – hája”) 
a 2009-es Pentaton cuvée, a 
pecsenye fogáshoz (rózsaszín 
gemenci szarvas derék szil-
vás-káposztás gombócfélékkel 
és vargányás támogatással) pe-
dig a 2007-es évjáratú Görög-
szó cuvée dukált. A hangulat-
ról neves színművészek, mint 
Varga Klári, Benkő Péter, vagy 

a borász jó barátja, Mikó István 
gondoskodtak. 

Az ebéd után a bálteremben 
desszerteket, sajtokat szolgál-
tak fel, ahol újból lehetőség 
nyílt – némi kötetlen beszél-
getés közben – a korábbi Év 
Bortermelője cím nyertesei ki-
váló borainak ízlelgetésére. Az 
igazán különleges kínálatban 
Vesztergombi Ferenc (1993) két 
újbora, a Királylány és a Turul 
cuvée szerepelt, Takler Ferenc 
(2004) a 2012-es kékfrankos 
válogatását és a 2009-es Barti-
na cuvée-jét hozta el, míg Vida 
Pétertől (2011) a 2013-as Öreg-
tőkék kadarkája és a 2011-es 
Hidaspetre kékfrankos került 
be a borsorba.

Az ünnepséget követően 
Dúzsi Tamás lapunk kérdésére 
elmondta: nagy megtiszteltetés 
számára ez a szakmai elismerés, 
hiszen a Magyar Bor Akadémia 
felkérésére borászok, kereske-
dők, borszakírók, vendéglátó-
sok, szakácsok nagy számban 
adták le voksukat a döntőbe 
jutott öt jelöltre, s közülük leg-
többen a szekszárdi borászra. 
„Soha nem hajtottam díjak-

ra, csak a boraimat méretem 
meg rendszeresen idehaza és 
külföldön egyaránt” – mondja 
Dúzsi Tamás. „Nyugat-európai 
borversenyekről 70-nél is több 
érmem van, a Cannes-i rozé vi-
lágversenyről 27, amivel a fran-
ciák előtt én vagyok a legered-
ményesebb borász. Jólesik a 
munkám elismerése, de egyben 
kötelezettséget is jelent, hogy a 
feladatomat továbbra is elhiva-
tottsággal végezve jó borokat 
készítsek”. A szekszárdi borász 
elárulta, hogy egy asztalnál ült 
Áder Jánossal, és a kiváló ebéd 
közben alkalma nyílt beszél-
getni a köztársasági elnökkel. 
„Horgászatról, főzésről ejtet-
tünk szót, de beszélgettünk a 
magyar borok marketingjéről 
is, és sok mindenben egyetér-
tettünk az elnök úrral” – mond-
ta Dúzsi Tamás.  

 - fl -

Azt, hogy mitől bio a bio, egy-
re nehezebb eldönteni, hi-
szen sok élelmiszeripari ter-
mék korántsem biztos, hogy 
az, aminek első látásra tűnik. 
Jó hír viszont, hogy már nem 
feltétlenül kell mélyebben 
a pénztárcánkba nyúlni, ha 
természetes élelmiszert sze-
retnénk vásárolni. Egy bio 
gyártású 100%-os gyümölcs-
lé például gyakran lényege-
sen olcsóbban gördülhet le 
a kasszaszalagról, mint mes-
terséges adalékanyagokkal 
„dúsított” társai.

Az Európai Unió élelmiszerek-
kel kapcsolatos szabályozását 
tekintve két dolog biztos: élel-
miszernek számít valamennyi 
termék, ami „a gyomorba való”, 
az EU élelmiszerjogi álláspont-
ja szerint pedig „minden, amit 
a gyomorba számunk, a gyógy-
szerek kivételével”. Minderről 
dr. Roszik Péter, a Biokontroll 
Hungária Kft. ügyvezetője ér-

tekezett a február 7-én, a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
rendezett XI. Szekszárdi Ta-
vaszváró Méhésznap Szak-
mai Konferenciájának egyik 
előadójaként. 

„Aki azt gondolja, hogy a 
véges világban lehetséges a vég-
telen növekedés, annak vagy 
elment az esze, vagy közgaz-
dász” – közölte a szakember, 
aki a tiszta levegőt, a megfelelő 
mennyiségű, illetve minőségű 
élelmet, valamint az élhető kör-
nyezetet jelölte meg egy egész-
séges világ zálogaként. Amint 
arra kitért, szomorú tény, hogy 
az unió területének közel 10%-
át még mindig ugaroltatja, mi-
közben 870 millióan éheznek 
világszerte – de ugyanígy meg-
döbbentő adat az 1,3 milliárd 
túlsúlyos ember problémája is.

Roszik Péter úgy látja, napja-
ink biológia-oktatása „a min-

dent tudás a semmiről”, a bio-
gazdálkodásról pedig akként 
vélekedik: az a valódiságot je-
lenti egy művi világban. 

Alternatív? Reform? Natúr? 
Integrált? Manapság divatos fo-
galmak, ám nincs ténylegesen 
meghatározva, hogy mit is ta-
karnak. Ez utóbbira hozott pél-
dát, amidőn egy idős ember a 
natúr dolgokra vonatkozó aláb-
bi megmosolyogtató definícióját 
osztotta meg közönséggel: natúr 
minden, ami nincs lefestve…

Tény, hogy az unióban a bio-
gazdálkodás 1987 óta erőteljes 
fejlődést mutat, hiszen mára 
közel 250 ezer gazda 10 millió 
hektáron tevékenykedik ilyen 
módszerekkel. Sajnos hazánk e 
tekintetben a maga 2,5%-ával a 
sereghajtók közé tartozik még 
mindig, ellentétben a szomszé-
dos Ausztriával, ahol 20%-ra, 
vagy Svédországgal, ahol 15%-
ra rúg a bioterületek aránya. E 
gazdálkodási forma elvi meg-
alapozottsága a környezethez 
illeszkedő, ökológiai, biológiai 
folyamatokhoz idomuló, vala-
mint a szerves összefüggésekkel 
dolgozó organikus rendszerekre 
kell hogy épüljön. Roszik Péter 
egyúttal tudatta: az effajta gaz-
dálkodásnál a felelősséget, az 
óvatosságon alapuló gondossá-
got, illetve az energiákból a jövő 
generációjának is valamit hagyó 
méltányosság alapelvét is ma-
ximálisan figyelembe kellene 
venni, nem beszélve a környezet 
megóvásáról, a növénytermesz-
tés, állattenyésztés során a bio-
lógiai sokféleség megőrzésének 
betartásáról.  

Kínát hozta fel negatív példá-
nak, ahol a gigantikus méretű 
iparosítás hatására több helyen 
teljesen eltűntek a méhcsalá-
dok: helyettük napjainkban 
emberek(!) porozzák be a gyü-
mölcsfákat…

A szakember előadásán to-
vább fokozta az izgalmakat pél-
dául világító körmű disznókkal, 
vagy a génmódosítás következ-
tében a sötétben a tányéron 
fluoreszkáló csirkecsontokkal, 
amelynek eredője véleménye 

szerint hihetetlen mértékű be-
avatkozás az örökletes rendbe, 
felvetve nem kevés etikai, kör-
nyezeti, illetve egészségügyi 
aggályt. Örömtelinek nevezte 
azonban, hogy hazánk jó helyen 
áll a génmódosított termékek 
szempontjából, hiszen az Alap-
törvény rögzíti, hogy valameny-
nyi élelmiszernek GMO-men-
tesnek kell lennie, az összetevők 
között pedig minden esetben fel 
kell sorolni a GMO-s beavatko-
zására való utalást.

Hogy mennyire maradt mára 
bio például a káposzta, mi sem 
bizonyítja jobban, mint tetemes 
vitamintartalmának 5%-ra csök-
kenése: ahogy a búza is mikroe-
lem-tartalmának csaknem felét 
elveszítette az elmúlt évtizedben. 
Ezen okok miatt is szükséges 
lenne minél több bioterméket 
előállítani, hiszen lényegesen 
több beltartalmi értékkel bírnak, 
mint kiszuperált társaik.

Az előadó a kövér embe-
rek B-típusú éhezéséről is szót 
ejtett, mely „érzet” gyakran 
annak tudható be, hogy a gén-
módosított, vagy kevés termé-
szetes összetevőt tartalmazó 
élelmiszer csekély mikro alko-
tót, ellenben temérdek kalóriát 
tartalmaz, fokozva az étvágy- 
igényt. A ház körüli rejtélyes 
növényi betegségek kapcsán 
ugyanakkor megjegyezte: ez a 
rosszul használt vegyszerekre 
vezethető vissza. A 21. század 
helyes növényvédelme tekinte-
tében Roszik a szelektív sorban 
végzett gyomirtással példáló-
zott, amelynek alkalmazásával 
véleménye szerint egyáltalán 
nem sérül a gondosság alapelve, 
feltéve, ha az óvatos beavatko-
zás szabályait betartjuk. 

A méhészetet, illetve a bio-
gazdálkodást érintő előadások-
kal párhuzamosan szervezett 
méhészeti eszközvásáron az 
épület márványterme zsúfolá-
sig megtelt a szóban forgó szak-
mával kapcsolatos termékek 
árusítóival, illetve a téma iránt 
érdeklődőkkel, érintettekkel, 
ahol az adás-vételen túl a dévai 
árváknak is gyűjtöttek pénza-
dományt. 

 – gyimóthy –

A Dúzsi-rozé

Dúzsi Tamás családi pincésze-
te kékfrankosával, illetve kék-
frankos alapú házasításaival 
került be a hazai (bor)köztu-
datba. A mára sikertörténet-
nek számító rozé készítésébe 
1996-ban egy véletlen folytán 
kezdtek. A leszüretelt szőlő 
mennyiségéhez túl kicsinek 
bizonyult az erjesztő tartály, 
és ekkor engedtek le először 
a kékfrankosból mustot rozé-
nak. A piac számára addig is-
meretlen ízvilágú rozé annyira 
jól sikerült, hogy sorra nyerték 
vele a borversenyeket. Ma már 
a kékfrankos mellett tíz külön-
böző rozét palackoznak (teljes 
borsoruk, a pincészet forgal-
mának mintegy 70 százalékát 
ez a bortípus teszi ki). A rozék 
készítésénél üdeségre, frisses-
ségre törekszenek, igazi szom-
joltókat szeretnek palackozni, 
ahol érvényesül a sajátos 
borfilozófia: „az a jó bor, ahol 
egy pohár elfogyasztása után 
az ember nem tud szabadulni 
a gondolattól, hogy meg kelle-
ne inni még egyet.”
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Régészet és informatika – a múltat szolgáló jövőNem kell már a pécsi neurológiára ingázni
A sikerességet nem a számok-
ban látja: helyette a maradan-
dó értékek teremtését tartja a 
legfontosabbnak a szekszárdi 
Balogh András, a Pazirik In-
formatikai Kft. ügyvezetője. 
A céget a Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetsége nemrég 
beválasztotta a dél-dunántúli 
régió 50 legígéretesebb vál-
lalkozása közé.

– A Pazirik Informatikai Kft. 
az első pillanattól kezdve első-
sorban kulturális területen mű-
ködik, a megbízóink többnyire 
múzeumok és közintézmények. 
Sokrétű a tevékenységünk, de 
valamiben mégis szorosan 
kapcsolódnak valamihez: a ré-
gészet és az informatika iránti 
szeretetemhez és kötődésem-
hez. A két dolog első hallásra 
nagyon távol áll egymástól, ám 
manapság már elkerülhetetlen a 
modern technológiai fejleszté-
sek alkalmazása szinte minden 
területen. A kezdetektől fontos 
feladatomnak tekintettem a 
két szegmens összekötését, és 
ez által egy teljesen új terület 
kialakítását. A cégünk egyik 
kiemelkedő feladatának a ma 
már romos állapotban lévő régi 
váraink, templomaink és egyéb 
épített örökségünk szakmailag 
hiteles és rendkívül látványos 
bemutatását tartom. Ez nagyon 
összetett kihívás, beletartoznak 
a hagyományos képek, a törté-
nelmi animációs filmek és az 
interaktív kiállítási informatikai 
elemek fejlesztése is. A szolgál-
tatásaink között az ezekkel szo-
rosan összefüggő robotrepülős 
kísérletek, 3D-nyomtatások 
és modern informatikai esz-

közökre történő fejlesztések is 
szerepelnek.

– Honnan ered a régészet iránti 
érdeklődése?

– A szekszárdi Garay János 
Gimnáziumban Gesztesi Enikő 
volt az osztályfőnököm és a tör-
ténelemtanárom. Már akkoriban 
is nagyon szerettem a történel-
met, sokat olvastam a témához 
kapcsolódó könyveket. Bejártam 
a Wosinsky Mór Megyei Múze-
umba, ahol sokat tanulhattam 
a szakemberektől, az ott töltött 
foglalkozásokon szerettem meg 
igazán a régészetet. A középis-
kola után a Pécsi Tudomány-
egyetem történelem–régészet 
szakára jelentkeztem, amit aztán 
az ásatási munkák és a cégalapí-
tás után már sajnos nem fejeztem 
be. A munkám során egyre töb-
bet foglalkoztam a régészethez 
és a muzeológiához kapcsolódó 
informatikai problémákkal, így 
kerültem kapcsolatba a térinfor-
matikával és a 3D-grafikával. A 
megyei múzeumban végzett tér-
informatikai munkámért lettem 
az Év térinformatikusa 2012-ben. 
Azóta több múzeumi elismerést 
is begyűjtöttünk: megkaptuk a 
Paksi Városi Múzeum tiszteletbe-
li muzeológusa címet, majd 2013-
ban Pro Museo – A múzeumért 
díjat a győri Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti  Múzeumtól…

– …és szerepeltek a National Geo- 
graphic magyar kiadásában is.

– A simontornyai várról ké-
szült egyik madártávlati 3D-ké-
pünkkel 2011 októberében a 
National Geographic magyar 
kiadásának címlapjára is felke-
rültünk, ami akkor hatalmas 

siker volt számunkra. A témáról 
szóló cikkben több képünket is 
felhasználták, majd egy előadást 
is tartottam erről. Ezt követően 
egy pályázat keretében elkészí-
tettünk egy, a várról szóló törté-
nelmi animációs filmet, amit már 
több mint 38 ezren láttak a legna-
gyobb videómegosztó portálon.

– Melyik projekten dolgozott a 
legszívesebben – és szakmailag 
melyik volt a legnagyobb kihívás?

– Nagyon nehéz egyet kivá-
lasztani, hiszen szinte minden 
feladathoz kapcsolódik valami 
érdekes szakmai kihívás, ta-
pasztalat, történet. Ha mégis 
választanom kellene, akkor a 
Simontornyai várról készített 
munkánkat emelném ki, hiszen 
ezzel indult el az igazi rekonst-
rukciós pályafutásunk. Ezt a 
rekonstrukciót még saját költ-
ségen készítettük el, akkor még 
nem gondoltam volna, hogy ez 
a későbbiek során meghatározó 
irány lesz az életemben. Szak-
mai kihívás szempontjából a 
diósgyőri várnak készített tava-
lyi munkánk tekinthető talán a 
legnehezebbnek, hiszen ott spe-
ciális, homorú vászonra készítet-
tünk egy nyolc projektorral ve-
tített, rendkívül nagy felbontású 

történelmi animációs filmet. A 
technológia teljesen új volt szá-
munkra, számos kihívást kellett 
megoldanunk menet közben.

– Min dolgoznak mostanában és 
mik az idei évre vonatkozó na-
gyobb tervek?

– Most készítjük Pécs váro-
sának római, közép- és török 

kori rekonstrukcióját, ami több 
szempontból is izgalmas, hiszen 
teljesen új látványvilágon és 
technológiai megoldásokon kí-
sérletezünk. A feladat keretében 
3D-nyomtatók segítségével ké-
szítünk épületmaketteket. Készül 
egy új játékfejlesztésünk is, ahol 
az elkészült rekonstrukcióinkban 
lehet majd virtuálisan sétálni. 
Ezen kívül több magyarországi 
vár, templom és kastély 3D-re-
konstrukcióján is dolgozunk. A 
tavalyi évben kezdtünk el először 
használni a rekonstrukcióknál 
térszkennereket és fotó3D-tech-
nológiát, ahol a töredékes álla-
potban fennmaradt köveket fo-
tózzuk, majd abból egy speciális 
szoftver segítségével készítünk 
három dimenziós modelleket.

– Mi az, ami kulcsfontosságú 
abban, hogy sikeres vállalkozást 
működtet?

– A témából adódóan a folya-
matos fejlesztést, a technológiai 
megújulást tartom a  legfonto-
sabbnak. Egy projekt lezárása 
utáni pillanatokban már azon 
gondolkodunk a csapattal, hogy 
a következő feladat során mivel 
lehetne még magasabb szintre 
emelni a minőséget és a kreativi-
tást. Számomra a sikeresség mér-

céje nem a számokban és a muta-
tókban van: a legfontosabbnak azt 
tartom, hogy maradandó értéket 
teremtsünk, hogy ezek a fontos 
kulturális üzenetek a társadalom 
minél szélesebb rétegeihez eljus-
sanak. A legnagyobb elismerés 
az, amikor egy kiállításon látom a 
csillogó szemeket, és tudom, hogy 
az üzenetünk célba ért.   - fl -

Nem csak a külcsín, hanem a 
belbecs, a gyógyító munka 
tárgyi feltételei is előnyükre 
változtak a szekszárdi Balas-
sa János Megyei Kórházban a 
nemrég lezárult nagyszabású 
fejlesztésnek köszönhetően. 
Nincs ez másként az intézet 
neurológiai osztályán sem, 
amelyről ma már túlzás nélkül 
elmondható: klinikai szintű 
gyógyító munka folyik benne. 
Az osztály élén bő két éve dr. 
Kondákor István professzor áll, 
aki a kecskeméti megyei kór-
házból érkezett Szekszárdra.

 
Kondákor professzor számára a 
munkahelyváltást, mint mondja, 
az a jövőkép is motiválta, amely 
előtt a szekszárdi megyei kórház, 
ezen belül is a neurológiai osz-
tály állt. Sikeresen áthidalta azt 
az önálló gyógyító munkát jó 
ideig hátráltató problémát, amit 
az MR-készülék hiánya okozott. 
Ma már nem csak MR van – és 
ezzel megszűnt az állandó pécsi 
ingázás a betegek számára –, ha-
nem olyan, más intézmények ál-
tal irigyelt komplex diagnoszti-
kát, csapatmunkában kialakított 
szakambulanciákat tudhat már 
magáénak az osztály, amellyel a 
hazai élmezőnybe sorolható.

– A zöldmezős beruházás so-
rán nem csak egy teljesen új, 
korszerű épületet kaptunk, ha-
nem a kor legmagasabb színvo-
nalán álló diagnosztikát is – je-
gyezte meg dr. Kondákor István 
osztályvezető főorvos. – Meg 
kell említenem például azt az 
EEG-készüléket – video EEG-
vel kiegészítve –, amelyből nem 
sok van az országban. Bizonyos 
epilepsziák esetében, bizonyos 
eszméletvesztéseknél nagyon 
fontos, hogy az agyi elektromos 
tevékenységet együtt tudjuk ki-
értékelni azzal a klinikai képpel, 
rohamformával, amit látunk a két 
saját szemünkkel. Kulcskérdés a 
helyes diagnózis felállítása szem-
pontjából – hangsúlyozza a pro-
fesszor –, hogy egyszerre lássuk 
a hozzátartozóval, a környezettel 
együtt, ami egy-egy eset kapcsán 
elénk tárul, ugyanakkor ezzel 

párhuzamosan „beleláthassunk” 
a beteg agyába, hogy milyen kó-
ros elektromos tevékenység zajlik 
odabent. Egy másik készülékkel 
akut stroke esetében a koponyán 
belüli véráramlási viszonyokat le-
het nagyon megbízhatóan moni-
torizálni. Kaptunk egy korszerű 
myograph-készüléket is, amely 
szintén nagyon sokoldalú, precíz 
diagnosztikát tesz lehetővé a kü-
lönféle izombetegségek és perifé-
riás idegbántalmak tekintetében.

Mint a professzor beszámolt 
róla, az új eszközök közé tar-
tozik az úgynevezett kiváltott 
válasz vizsgálat is, amelynek se-
gítségével a sclerosis multiplex-
ben és a különböző tumorokban 
szenvedő betegek esetében lehet 
pontosítani a diagnózist, illetve 
még a tünetek megjelenése előtt 
felfedezni bizonyos idegrendsze-
ri eltéréseket. 

– Új készülékkel, az eddigi-
eknél precízebb módon tudunk 
nyaki doppler vizsgálatokat vé-
gezni, az esetleges érsebészeti 
beavatkozások megítélése céljá-
ból. Új, programozható infúziós 
pumpákat is kapott az osztály, 
amelyek az akut ischaemiás 
stroke legkorszerűbb terápi-
ás lehetőségét adják, egyszerre 
akár több beteg esetében is. A 
szubintenzív részleg ötágyas-
ról tizenkét ágyasra bővült: ott 
optimális körülmények között, 
az azonnali beavatkozás lehető-
ségével tarthatjuk megfigyelés 
alatt a súlyos betegeket – beszélt 
a további részletekről az osztály-

vezető főorvos, aki fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy az 
EU-s pályázat megvalósítása 
nagyon előnyösen alakult. 

– A pályázati folyamatokba én 
már csak menet közben kapcso-
lódtam be, hiszen az első szak-
mai egyeztetések már elődöm, 
Kiss Mihály főorvos úr idején 
megkezdődtek. Ő ugyan azóta 
nyugállományba vonult, de még 
mindig dolgozik mellettünk, 
ami komoly segítséget jelent 
számunkra a napi betegellátás-
ban. Hadd jegyezzem meg: neki 

köszönhetem azt a kiváló szak-
embergárdát, az orvosi és ápolói 
kollektívát, amit megörököltem, 
és amire azóta is építeni tudok.

Kondákor professzor, látva az 
orvosi gárdában rejlő „lehető-
ségeket” és a betegek igényeit, 
tovább építkezett: hat szakambu-
lanciát alakítottak ki az osztályon.

Az osztályon tartózkodó be-
tegek mintegy hatvan százaléka 
különböző súlyosságú agyi in-
farktuson, stroke-on (agyvérzés, 
szélütés, gutaütés a köznyelvi 
meghatározás szerint) átesett 

beteg. Az akut stroke kezelésével 
kapcsolatosan is megragadja az 
alkalmat Kondákor István, hogy 
elmondja: a gyógyítás esélyének, 
a maradványtünetek csökkenté-
sének semmivel nem pótolható 
előfeltétele az, hogy az illető az 
első gyanús tünettől számítva a 
lehető leggyorsabban, lehetőleg 
egy órán belül a kórház sürgős-
ségi osztályára kerüljön. 

– Azonnal fel kell emelnie a 
telefont annak, aki valakin hir-
telen féloldali végtagbénulásra, 
féloldali arc-asszimmetriára 
vagy beszédzavarra utaló tüne-
teket lát. Fontos, hogy nem a 
háziorvost, hanem a mentőket 
kell ilyenkor azonnal értesíteni! 
Itt öt perc késés is sokat szá-
míthat… A kórházba történő 
beszállítás időtartamának csök-
kentése érdekében összehan-
golt, igazi csapatmunkát igénylő 
„betegutat” szerveztünk meg. 
Mentős kollégákkal, sürgősségi 
orvosokkal, labororvosokkal, a 
koponya CT-leletező radioló-
gusokkal együtt mindig készen 
állunk arra, hogy az ilyen beteget 
fogadjuk, és ha lehetséges, azon-
nal elvégezzük a vérrögoldást és 
minden olyan vizsgálatot, ami 
ehhez a beavatkozáshoz szük-
séges – hívta fel a figyelmet a 
professzor.

A megtervezett csapatmunká-
nak köszönhetően a vérrögoldá-
sos terápiában részesülő betegek 
száma folyamatosan emelkedik 
Tolna megyében: eddig közel 80 
beteget kezeltek ilyen módon az 
elmúlt két évben. 2014 októberé-
ben új profillal bővült az osztály: 
az olyan akaratlan izommozgá-
sokkal járó, igen kellemetlen 
betegségek esetében, amikor 
valaki akaratlanul ferdén tartja 
a nyakát, nem tudja egyenesbe 
hozni a fejét, vagy nem tudja 
nyitva tartani a szemét, és szinte 
állandóan hunyorog, nem kell 
már Pécsre utazni. A botulinum 
toxinos injekciós kezelés már a 
szekszárdi kórházban is elérhető, 
ennek három havonta történő 
alkalmazása jelentősen enyhíti 
a tüneteket.

 B. Gy.
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Dr. Kondákor István 1960-
ban született Komlón. Általá-
nos és középiskolai tanulmá-
nyait szülővárosában végezte, 
1978-ban érettségizett. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen 
villamosmérnöki diplomát 
szerzett. Külön engedéllyel fel-
vételizett a pécsi orvosi egye-
temre, ahol 1990-ben szerzett 
diplomát. A Pécsi Neurológiai 
Klinikán kezdett dolgozni. 
Kutatóként két évet töltött 
Zürichben. 2010-ben a Szege-
di Egyetem magántanára lett. 
2007-től 2012 augusztus végé-
ig a Kecskeméti Megyei Kórház 
Neurológiai- és Stroke osztá-
lyának vezető főorvosa. 2012 
szeptember 1-től a Balassa 
János Megyei Kórház neuroló-
giai osztályának vezető főorvo-
sa. Házas, felesége közgazdász. 
Két gyermekük van, mindkettő 
egyetemista. Hobbija a tarokk 
és a kerékpározás.
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Vissza a háztájiba! Kütyübolt
Sem városi portákon, sem fal-
vainkban vagy a hétvégi hob-
bikertekben nem jellemző 
már a háztáji, a családi zöldsé-
ges-gyümölcsös. Ahogy nincs 
nyomuk (vagy van, csak éppen 
alig vegetálnak) a kistermelő 
érdekeit képviselő, terménye-
inek felvásárlására, értékesí-
tésére szakosodott szociális 
szövetkezeteknek sem. Hogy 
mi vezetett el idáig, arra sok-
féle magyarázat született már, 
de egy biztos: a kiskertek tova-
tűnésének kezdete a rendszer-
váltás éveire vezethető vissza, 
arra az időszakra, amidőn ha-
zánkban beköszöntött a vad-
kapitalizmus. 

Ha egy-egy községben jártunk-
ban végignézünk a háztáji ker-
tészkedés meglehetősen lezül-
lesztett állapotán, kijelenthetjük: 
amit a Rákosi- és Kádár-érának 
megannyi buzgalommal sem 
sikerült tönkretennie, az a sze-
münk láttára önmagától süllyedt 
a semmibe néhány év leforgása 
alatt. A porták kiskertjeit sok 
helyütt gaz és rendetlenség veri 
fel – vagy éppen a másik végletet 
tapasztalhatjuk: a teljes udvart 
beterítő pompázatos „műgye-
pen” pöffeszkedik öt-hat liba-
ürülékzöld műanyag szék „tren-
di” napernyővel, mindehhez 
exkluzív lámpácskák dukálnak, 
esetleg néhány kerti törpe is ki-
kandikál a sorozatgyártott tuják 
mögül. És ennyi…

Működött itt ’49-ig Hangya 
Szövetkezet, amelyet még Kádárék 
sem tudtak szétverni (jobb híján 
átkeresztelték Hangya Coop-ra), 
s a nagyüzemi feldolgozás mellett 
„megtűrt” háztájiban is akadtak 
dolgos kezek, amelyek megter-
melték a mindennapi zöldség- és 
gyümölcsbetevőt a családnak. 
Ha pedig nagyobb mennyiség-
ben termeltek, azt felvásárolta az 
említett szövetkezeti elnevezések 
alatt az állam. Így tehát mindenki 
jól járt… Egészen a ’90-es évekig, 
amikor a hazánkba betelepedő 
multicégek egy csapásra véget 
vetettek ennek a legkeményebb 
időket is túlélt történetnek. 

A terményértékesítők leépü-
lésével párhuzamosan a kerttu-
lajdonosok lassacskán elszoktak 
a kétkezi munkától, mivel so-
kan elhitték, hogy nem éri meg 
termelni már sem nagyobb, sem 
kisebb mennyiségben, még a 
családnak sem. Kényelmesebbé 
vált a gigaáruházakban tonna-
számra szatyorba rakni a ki tud-
ja, miket tartalmazó, külföldről 
Magyarországra zúdított műka-
ralábét, műkáposztát, műpetre-
zselymet, mű-miegymást.

A fent taglalt ésszerű működé-
si elv felélesztésére, azaz a ház-
táji kiskertek újbóli művelésére, 
illetve a szövetkezeti rendszer 
feltámasztására manapság igény 
mutatkozna, ha lenne rá felsőbb 
körökből erőteljes kezdeménye-
zés. Egy-két „hírnök” ugyan 
akad hébe-korba (lásd a közeli 
kisvejkei szociális szövetkezet 
gyümölcslével aratott sikerei), 
ám a gyökeres felfogásbéli vál-
tozástól még messze vagyunk. 

Ebben a sokakat foglalkoztató 
témában tartott egyébként izgal-
mas előadást Nagy Ferenc helyi 
zöldség-gyümölcs termelő, ok-
leveles kertészmérnök a Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör február 9-ei, 
a Babits Kulturális Központban 
tartott összejövetelén, ahol több-
ször felmerült a kérdés: miért is 
hagyták abba a falusiak kertjeik 
gondozását, ápolását. 

A jelenlévők nagyrészt egyet-
értettek abban, hogy a bajok a 
2004-es uniós csatlakozásunk-
kor tornyosodtak fel igazán, 
amikor például nem használtuk 
ki temérdek hungarikumunk 
uniós bejegyzésének lehetősé-
geit, miközben mások „lefoglal-
tak” szinte mindent maguknak: 
így történhetett meg, hogy míg 
a franciák 1600 féle zöldséget re-
gisztráltattak „tulajdonukként”, 
addig Magyarország egyet sem. 

Nagy Ferenc külföldi – így 
francia, olasz példákra is hivat-
kozva - ésszerű megoldásként 
javasolta a hegytetőkön közö-
sen üzemeltetett víztározók épí-
tését, ahová közprogramként, 
szivattyúlépcsők kiépítésével 
szivattyúznák fel a szárazabb 

időben öntözésre használni kí-
vánt esővizet. 

Az előadó emlékeztetett a há-
ború előtti időkre, amikor egy 
jobbágynak három hold földje is 
akadt saját művelésre, míg mára 
a szegényebbeknek, ha van is 
földjük, gaz veri fel és nem ter-
melnek, mivel úgy gondolják, 
nem éri meg… Ez a réteg inkább 
kiutazik bérmunkásnak Hollan-
diába negyedannyi pénzért, mint 
amennyit – nagyjából 1 hektár 
földből akár 3-4 millió forintot is 
(!) – keresni tudna valójában, ha 
belefogna pldául a káposztater-
mesztésbe – vázolta a helyzetet 
Nagy Ferenc. Az előadó egyben 
arra is rávilágított: az Európai 
Unióban minden probléma nél-
kül el tudnánk adni a hazánkban 
megtermelt zöldségeket, gyümöl-
csöket, lévén, hogy kereslet és fel-
vevőpiac bőven lenne rá, csupán 

a dolog szövetkezeti felvásárlási 
része nem működik megfelelően. 
Szükséges lenne ugyanakkor a 
régi, jól bevált helyi fajtákat újra 
divatba hozni, úgy, mint a bo- 
gyiszlói enyhén csípős kárászpap-
rikát, az iregi salátababot, a Ko-
csolai paprikát, netán a szárazdi 
édes lilahagymát, melyek rend-
kívül nagy kincseivé válhatnának 
országunknak. A régi fajták ne-
mesítésére is akad már példa itt-
hon, hiszen a Szentesi-Mag Kft. 
ebben „utazik” lépten-nyomon… 

Egy szintén Tolna megyei 
– attalai – példával élve pedig 
ugyancsak jó üzlet az ott ter- 
mesztett homoktövis, amelyből 
kinyert gyógykészítmények so-
kak szerint több pénzt hoznak, 
mint száz hektárnyi kukorica 
– sorolta a kistermelői lehető-
ségeket Nagy Ferenc.

 Lévai Márton

Nézze, nekem kéne egy ilyen bigyó, amiből 
kiáll ez a kis izé, de nem műanyag és hideg-
ben is lötyög. Van magánál ilyen? – ehhez 
hasonló kérdések sokasága hangzik el nap 
mint nap Máté Viktor Kossuth Lajos utcai 
aprócska üzletében. Nem is hívják másként 
a szekszárdiak, csak így: kütyübolt.

– Gitár-ritkaságok, profi húrok, akkumulá-
torok, csatlakozók, lámpák, töltők, műszerek, 
ilyen-olyan tartozékok, alkatrészek sokasága 
– lenyűgöző mennyiségben. Akkor most, mi 
is az üzlet profilja?

– Igazából, mindaz, amit itt lát. Meg ami 
odabent van – feleli Viktor, akivel nehéz 
elmélyült beszélgetésbe elegyedni, mert 
folyton jön valaki és kér valami furcsát. – 
Először csak a hangszerekre – elsősorban 
gitárokra – , no meg azok tartozékaira kon-
centráltam, de úgy fest, akinek dalból van 
a lelke, annak előbb-utóbb rengeteg egyéb 
kütyüre is szüksége lesz – keresi a mester a 
magyarázatot az évek során folyvást bővülő 
készletre. 

– A viccet félretéve, észrevettem, hogy a 
kereskedelem manapság már csak a készter-
méket szereti, szervizelni, kisebb nagyobb 
tartozékokat tartani a nagyoknak nem biz-
nisz. Az embereknek meg az nem biznisz, 
ha az apróságok hiánya miatt ki kell dobni 
az egész gerétet. És persze rengeteg olyan 
technikai kiegészítő létezik, amiből általá-
ban a szemét minőségű borítja el a piacot. 
Akkumulátoroktól a ledekig. Műszerektől 
a hangológépen át a különféle kábelekig, 
csatlakozókig, szerszámokig. Nekem feltett 
szándékom, hogy ezekből is megtalálom a 
minőséget, száműzöm a gagyit.

– Létezik még egyáltalán minőség ebben a mű-
fajban?

– Hogyne. Bár szinte mindent Kínában 
gyártanak, azért a patinás nevű gyártók kínai 
gyáraikban is odafigyelnek a minőségre. És 
ebben a pillanatban már a kínai sem „óccó”. 
Szóval, tudnak ők mindent, minden jót, ha 
megfizetik. Én pedig egyszerűen nem enged-
hetem meg magamnak, hogy valami hitvány-
ságot sózzak az emberek nyakába. Nem csak 
azért, mert itt élek és nap mint nap szembe 
jön velem az utcán az, aki tegnap a vásárlóm 
volt, hanem azért sem, mert igen hamar be-
csukhatnám a boltot. Évek kellenek ahhoz, 
hogy megszerezd az emberek bizalmát, de 
ezt a bizalmat pillanatok alatt el lehet játszani. 
Egyébként meg – nem sviháknak neveltek…

– Az imént hosszasan keresgélt, értekezett egy 
komoly külsejű szakival, aki valami, általam 
ismeretlen elektronikai kiegészítőt keresett. Ami 
volt, az nem passzolt, maga felírta a paramé-
tereket, telefonálgatott, jövő hétre ígérik. A biz-
nisz tárgya egy nagyjából öt-hatszáz forintos 
bigyó volt. Ez is belefér? Megéri?

– Látja, ezek azok a kérdések, melyeket a 
multik feltesznek maguknak, én pedig nem. 
Nekem, vagy magának apróság, ennek a bá-
csinak meg bosszúság, amiért esetleg lejárhat-
ja a lábát. Így már értéke van a dolognak, nem 
csak ára. Az ára ötszáz forint, de az értéke? A 
szükségessége, az utánajárás – az vajon meny-
nyi? Szerintem már sejti a választ.

– Az is hihetetlen, hogy egyáltalán még be lehet 
szerezni valami olyasmit, ami „valamihez kell”.

– Valójában, a világon mindent gyártanak, 
csak épp a kereskedelem elkényelmesedett az 
emberek rovására. Nekem évekbe telt, míg 
összeszedtem a szükséges telefonszámokat, 
címeket, beszerzési forrást. De mára elég szer-
teágazóak a beszerzési lehetőségeim, és ez jó. 
Ezért nyitják rám az ajtót percenként.

– A kütyüboltban is van szezon?
– Van bizony. A hó eleje, a fizetésnap után 

időszak a főszezon, sokadika meg az utó-
szezon… ’Hogy melyik hónapot írjuk, az 
szinte mindegy.

– A lányomnak kerestem Segovia nevű húrt 
a gitárjára - ez volt a zenetanára kívánsága. 
Gondoltam, éljen, lehet Pestre menni érte. 
Pusztán poénból kérdeztem meg magát… És 
hozta a függöny mögül! Gratula!

– A gitár a szívem csücske. Évekkel ezelőtt 
határoztam el, hogy mindent tartok, ami ez-
zel a csodálatos hangszerrel kapcsolatos. És 
mindenből jót. A kottatartótól a lábtartóig, to-
kokig, húrokig. Ezért lephettem meg a Sego- 
via húrokkal – bár, ha a privát véleményemre 
kíváncsi, én egy másikat ajánlottam volna a 
gyereknek. Vigyázzon, ha felteszik, napokig 
kell újra és újra utánhangolni a hangszert. A 
klasszikus gitár húrjai nyúlnak, mint a cso-
kinyuszi nyáron! A csúszásgátló pedig jövő 
hétre meglesz. Ha jól emlékszem, háromszáz 
forint, vagy valami ilyesmi.  Mészáros

Nemzetközi összehasonlításban 
is kiválóan teljesít Paks

Az atomerőmű 32 éves mű-
ködése  során az energia-
termelést illetően a negye-
dik legjobb év volt tavalyi 
– mondta el Hamvas István, 
a Paksi Atomerőmű Zrt. ve-
zérigazgatója.

Az eseményen a 2014-es évet ér-
tékelték a termelés és a biztonság 
aspektusából. Mint elhangzott, 
a négy blokk tavaly összesen 15 
648 gigawattóra villamos ener-
giát állított elő, amivel közel hét 
százalékkal haladta meg az elő-
ző évi termelést.  Ez köszönhető 
egyebek mellett a korábbi haté-
konyságnövelő intézkedéseknek 
és annak, hogy a 2014-re eső 
karbantartási feladatok elvégzé-
se során csak 153 és fél napot vett 
igénybe a hosszabb leállásokkal 
járó tevékenység – ez 15,1%-os 
javulás 2013-hoz képest. 

Pozitív végkicsengésű a Paksi 
Atomerőmű Zrt. és felügyeleti 
szerve, a Magyar Villamos Mű-
vek Zrt. (MVM) számára az is, 
hogy a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség (NAÜ) honlapján 
közzétett összehasonlítás szerint 
a világon működő atomerőmű-

vek között a paksi a termelési 
mutatók és a biztonság alapján 
az átlagosnál jobbak közé került. 
Ha pedig a VVER 440-es blok-
kokat működtető atomerőmű-
veket hasonlítjuk össze – a NAÜ 
ilyen rangsort is felállított – a 
három paksi  blokkot is az első 
ötbe sorolja a minősítést végző 
nemzetközi szakhatóság.

„Örülünk ennek is, de, higy-
gyék el nekem, nem törekszünk 
rekordokra, mert továbbra is a 
legfontosabb, hogy a termelés a 
létező legnagyobb biztonságban 
történjen a paksi atomerőmű-
ben” – kommentálta az adatokat 
a vezérigazgató. „A 2014-es üze-
meltetés során egyetlen olyan ese-
mény nem történt, ami felkerült 
a nukleáris eseményskálára, és ez 
már nem az első ilyen évünk volt” 
– fűzte hozzá.

A hatékonyság növelését 
szolgálja egy magyar mérnöki 
fejlesztés, ami most van engedé-
lyeztetési eljárás alatt és aminek 
eredményeképpen lerövidülne 
az üzemanyagciklus, ezáltal a kar-
bantartásra fordított napok szá-
ma is – derült ki az eseményen.

 B. Gy.

Mercedest kapnak a szekszárdi közrendvédelmisek
Tizenegy új gépkocsit kapott 
a Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság, ezekhez április vé-
géig összesen 29 új rendőrau-
tó érkezik. Szekszárdra is jut 
belőlük.

A járműveket Kovács István, 
az ORFK gazdasági főigazga-
tója adta át Soczó László Tolna 
megyei rendőrfőkapitánynak 
a megyei rendőrség éves állo-
mánygyűlése előtt. Soczó Lász-

ló elmondta: a megyei rendőr-
ségek gépjárműállományának 
egynegyedét cserélik le, a most 
érkezett autókkal amortizáló-
dott, illetve lejárt lízingszerző-
désű gépkocsikat váltanak ki. 
Az új járművek a bátaszéki au-
tópálya-alosztály és a járőrszol-
gálat gyorsaságát szolgálják, és 
minőségi változást jelentenek a 
járműparkban - tette hozzá

A most átadott autók közül 
három Skoda Octavia, egy B-osz-

tályú Mercedes, négy Audi A3-as 
és három Seat Toledo; az Audik a 
kapitányságok bűnügyi osztályai-
hoz, a Mercedes a szekszárdi köz-
rendvédelmi osztályhoz kerül, a 
bátaszéki autópálya-alosztály egy 
Skoda típusú személygépkocsit 
kap. A főkapitány közlése sze-
rint a közeljövőben érkező Audi 
4-es gépkocsik felét is az autópá-
lya-rendőrség használhatja.

Kovács István beszámolt arról, 
hogy az ORFK 2014-ben és 2015-

ben országosan 1587 gépjárművet 
szerzett be, 237 darabot a Külső 
Határok Alap finanszírozásával, 
1350-et központi költségvetési 
forrásból. A gépkocsibeszerzések 
összesen 6,9 milliárd forintba ke-
rültek. A magyar rendőrségnek 
8480 járműve van, amelyek jelen-
tős része cserére szorul - mondta, 
megjegyezve, hogy a most vásá-
rolt járműveket öt évre és 200 ezer 
kilométeres futásteljesítményre 
tervezték.  SZV/MTI
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ÁCS REZSŐ polgármester
Február 9. (hétfő) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em., pol-
gármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN
aljegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig, 
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. 
iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Február 10-
én (kedden) tartotta. Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Február 24. (kedd) 16-17 óráig. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
Február 25. (szerda) 17–18 óráig. 
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik hétfőjén 16–17 óráig, Babits 
M. Általános Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig, Polgármeste-
ri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17-18 óráig, Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén 16-17 óráig. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület A hónap má-
sodik hétfőjén 17–18 óráig. Sző-
lőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület 
(Óvoda u. 5.)

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig, Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
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Biszák Lászlónak hobbiból lett hivatás a festészet

Immár fél éve tart az Alko-
tók Baráti Körének egy évre 
tervezett bemutató sorozata 
a Szekszárdi I. Béla Gimnázi-
um Kollégiumi Galériájában.  
Február 2-tól új kiállítással je-
lentkeztek a művészek (Acé-
losné Solymár Magdolna, 
Biszák László, E. Nagy Mária, 
Horváth János, Hucker Fe-
renc, Keller Joli, Rell Kata, 
Rühl Gizella, Stekly Zsuzsa 
és Zsiros Ari). A februári be-
mutatón kiállított anyagok  
27-éig láthatók. A Szekszárdi 
Vasárnap e havi bemutatko-
zója: Biszák László.

1959-ben Gyulán születtem, 
25 éves koromban elindultam 
szerencsét próbálni, rá öt évre 
itt, Szekszárdon telepedtem le. 
Évekig az egészségügyben dol-
goztam, ekkor a festészet már 
hobbim volt, mely mára hiva-
tássá nőtte ki magát. Ez a hiva-
tás 15 éve tart és remélem, még 
sokáig űzhetem.

Először rajzzal kezdtem el 
foglalkozni, még Gyulán. Jár-
tam szakkörökbe, próbáltam 
keresni az utam, de valahogy 
ezek a szakkörök nem voltak 
elég tartalmasak, gyorsak az 
akkori világomhoz. Imádtam a 
fát, a fával való tevékenységet is: 
fúrtam, faragtam és intarziáz-
tam. Tanultam asztalosnak, de 
voltam évekig köszörűs is. 

Megnősültem és megszületett 
első gyermekem, a fiam: ezek 
után a családi élet egy kicsit 
háttérbe szorította a művészet 
iránti rajongásomat. Eltelt tíz 
év, született még két lányom. 
Ekkor telepedtem le itt Szek-
szárdon, ahol most is élek. Itt 
ismerkedtem meg Cseh Gábor 
festőművésszel, akinek köszön-
hetem, hogy alkotó tevékeny-
ségem újra fellángolt és immár 
az ő segítségével új értelmet 
kapott. Elkezdtem olajjal fes-

teni. 2001-ben ő nyitotta meg 
első kiállításomat Szedresben. 
Fontos volt számomra a közön-
ség felé nyitás és megmérette-
tés. Minden visszajelzés fontos 
volt nekem, mert abból tudtam 
építkezni, alakítani a technikát, 
látásmódot.

A kilencvenes években az 
élet kacifántossága miatt volt, 
hogy évekig nem festettem, 
vagy évente csak egy-két ké-
pet. Majd eljött a kétezres év, 
a nagy fordulópont. Ekkor úgy 
döntöttem, hogy a következő 
éveket a festészetnek szente-
lem. Elkezdtem járni alkotótá-
borokba. Béreltem egy pincét 
műteremnek és minden ener-
giámat a festésre fordítottam. 
Olyan megszállottság lett úrrá 
rajtam, amit máig sem értek: 
éjjelente olvastam a szakiro-
dalmat, a festők életét, min-
den videót megnéztem, ami 
a könyvtárban fellelhető volt. 
Nappal a pincében alkottam és 
kiállításokat szerveztem, keres-
tem a kapcsolatokat az ország-
ban más alkotókkal.

A 2005-2006-os években pró-
bálkoztam kicsit a szobrászat-
tal is a festés mellett, üvegből, 
gipszből, vasból készítettem 
néhány munkát, volt, amelyiket 

zsűrizték is. De ez csak kalan-
dozás volt.

Az olajjal való festés igen 
hosszadalmas és a hígítók mi-
att hosszú ideig erősen rossz 
szagú, emiatt nem nagyon sze-
rettem. Akkor felfedeztem az 
akrilt. Vízzel hígítható, gyorsan 
szárad, egy igen gyors, hatásos 
technikát tesz lehetővé és a ta-
pasztalatok szerint még időtál-
lóbb, mint az olaj. Az akril las-
san kiszorított nálam minden 
más technikát.

Témáim a körülöttünk lévő 
világ, a természet, városok, és 
emberek. Évente 6-8 alkotótá-
borban veszek részt. Volt sze-
rencsém bejárni szinte egész 
Európát, Ázsiától Hollandiáig, 
valamint a környező országokat 
– és ezt mind a festészetemnek 
köszönhetem. 

Magyarországon számtalan 
kiállításom volt, de munkáim 
szerepeltek Szlovéniától Erdély- 
ig, Ukrajnában, Írországban 
és még sok helyen. Festhettem 
neves külföldi festőkkel, egye-
temi tanárokkal. Rendszeresen 
kapok meghívásokat táborokba 
és kiállításokra. A táborok szá-
momra a fejlődést és egyben a 
kikapcsolódást is jelentik.

 Biszák László

„Apám magyarnak faragott”
88. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötték a Babits 
Kulturális Központ Bakta- 
termében február 7-én 
Mözsi Szabó István festőmű-
vészt, nyugdíjas pedagógust. 
„Egész életem arról szólt, 
amit az elején rám testáltak: 
azt el ne felejtsem soha!” – 
utalt az alkotó Testamentum 
címet viselő, születésnapja 
apropóján megnyílt tárlatá-
nak alapgondolatára. 

„Kiáltani, énekelni, megmutat-
ni, cselekedni muszáj!” – hang-
súlyozta a művész, aki egy, az 
életéről írt költeménnyel kö-
szönte meg szüleinek „a tisztes 
szegénységet, amely küzdeni 
tanította egykoron.” Tolna me-
gye Príma-díjasa, Mözsi Szabó 
Pista bácsi, aki mindkét fel-
menője révén pásztor ősökkel 
rendelkezik, vallja: rokonainak 
sorsa Illyés hőseivel, Sinka Ist-
ván, a pásztor költő balladái-
nak szereplőinek történetével 
vethető össze. „Apám magyar-
nak faragott, s igazmondónak, 
anyám a szépet hagyta rám 
vigasznak” – sorolta szüleitől 
egy életre kapott ajándékokat 
az ünnepelt, aki még – ahogy 
fogalmazott – „jobbágyivadék 
öreganyjától is sok mindent 
tanult”, így például a kaszálás 
fortélyait. E munkafolyamatot 
– vallja – óvatosan, nem teljes, 
hanem háromnegyed rendet 
vágva kell végezni, „nehogy a 
kasza megszakadjon”. 

A festőművész a sokakat 
megindító rendezvényen meg-
köszönte közeli-távolabbi is-
merőseinek, barátainak, hogy 
eljöttek felköszönteni őt, „a vén- 
embert”, habár ez a kifejezés 
nem állja meg helyét, tekintve, 
hogy Pista bácsi szó szerint vé-
gigácsorogta saját ünnepségét…

Az 1927-ben Mözsön született 
alkotó, aki a háború után a bajai 
tanítóképzőn végzett, majd ’48-
tól a budapesti Képzőművésze-
ti Főiskolán olyan kiemelkedő 
hazai művész-tanárok keze alá 
került, mint Szőnyi István, Do-
manovszky Endre vagy Barcsay 
Jenő, magát mindig pedagógus-
nak vallotta, s vallja. Pista bácsi 
kiállítása megnyitóján arról is 
beszélt: Sárközi szülőföldje mel-
lett tiszteletbeli, fogadott hazája-
ként Erdélyt, illetve Hódmező-
vásárhely környékét, az ott élők 
világát tartja. A tárlat Ékes Lász-
ló író, újságíró köszöntőjével 
nyílt meg, majd Halmai-Nagy 
Róbert, a kulturális központ 
vezetője méltatta Mözsi Szabó 
munkásságát, kitérve a Bakta-te-
remben látható negyven darab 
festményre, amelyek kapcsán 
jelezte: az alkotások a művész 
emberi és művészi hitvallását 
egyszerre tükrözik. 

A mestert mások mellett a 
közgyűlés humánbizottságának 
vezetője, Csillagné Szánthó Po-
lixéna is köszöntötte, hangsú-
lyozva azt: Mözsi Szabó István 
művészetében mindig a minő-
ség uralkodott a mennyiség fe-

lett. „Az itt élők mindig egy ki-
csit szekszárdinak is tekintették 
őt” – jelentette ki a bizottsági 
elnök, akit Tolna város polgár-
mestere, Appelshoffer Ágnes 
követett a méltatók sorában. Ő 
jelenlévők nevében tortával kö-
szöntötte az idős alkotót, majd 
a Víz’P’Art Közalapítvány ré-
széről Rühl Gizella fotóművész 
idézte fel azt a tizenkét eszten-
dőt, amíg az ünnepelt az egy-
kori Babits Művelődési Házban 
dolgozott. Pályájáról Szabadi 
Mihály népművelő, etnográfus, 
a művelődési központ egykori 
vezetője is megemlékezett, aki 
a kiállított képek kapcsán kifej-
tette: e festmények azért is külö-
nösen érdekesek, hiszen legna-
gyobb részük azt a régi paraszti 
világot őrzi, ami már a múlté, s, 
amelynek kultúrateremtő ha-
tása nélkül a megye kultúrája 
nem is létezhetne. „Ha Mözsi 

Szabó István számára az egész 
mözsi határ gyerekszoba volt, 
akkor szomszédok voltunk, hi-
szen számomra az agárdi határ 
jelentette ezt” – utalt nevetve 
különös „szomszédságukra” a 
sióagárdi származású Szaba-
di Mihály, aki által az is kide-
rült: tizenéves fejjel, csaknem 
egyidőben került a művésszel az 
aratók közé. A tárlat megnyitó-
ját Sebestyén István bukovinai 
székely mesemondó végelát-
hatatlan mondatokkal kifeje-
zett jókívánságaival, humoros 
aforizmáival zárult. A külön-
leges rendezvény hangulatát 
a szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes is színe-
sítette. Az összejövetel a Babits 
Mihály Kulturális Központ és a 
Víz’P’Art Közalapítvány rende-
zésében valósult meg. 

 – gyimóthy –

Ruppert-kiállítás: „Egy művészi út pillanatfelvételei”
A köztéri alkotásairól is is-
mert képzőművész, Ruppert 
János kisplasztikáiból, grafi-
káiból nyílik kiállítás szom-
baton a Művészetek Házá-
ban. A március 8-ig látható 
tárlaton mintegy hatvan ak-
ril- és pasztellképet és húsz 
szobrot, plasztikát láthat a 
közönség, a megnyitón a mű-
vész egy hétperces animációs 
filmjét is bemutatják.

Az alkotó elmondta: a kiállítás 
képei 2012-ben és 2013-ban ké-
szültek, és elsősorban az amerikai 
és német expresszionizmus – 
Schmidt-Rottluff, Oskar Schlem-
mer és Kirchner – hatása érződik 
rajtuk. A márvány és fémplaszti-
kákat az utóbbi 15-20 év termésé-
ből válogatta, köztük is van több 
új, például két 2015-ben készült 
alumíniumöntvény-kompozíció, 
de korábbi alkotásokat is felvonul-

tat. Látható lesz a tárlaton a pécsi 
országos kisplasztikai biennálén 
is kiállított Mementó 1956 című 
szobor, az egyik fő művének te-
kintett Éjszakai múzsa című alko-
tás és a Viharmadár címet viselő 
bronzplasztika. A művész saját 
szavai szerint az expresszív hatás 
mellett arra törekszik, hogy a figu-
rális ábrázolást absztrakt irányba 
tolja el; „képeim egy művészi út 
pillanatfelvételei” – mondta.

Ruppert János 1959-ben szü-
letett, autodidakta alkotóként 
kezdte pályafutását, 1983 óta 
több egyéni és csoportos kiál-
lításon szerepelt itthon és kül-
földön egyaránt. Köztéri művei 
többnyire kemény mészkőből, 
gránitból készült tematikus al-
kotások, mások mellett Szek-
szárdon, Szászváron, Bonyhá-
don és Györkönyben állnak.
 SZV/MTI
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 8-ai rejtvényünk megfejtése: Borisz Paszternak, Zsivago doktor

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Február 16. hétfő 19.00 – 
Színházterem
Szekszárd Big Band koncert
Közreműködik: Csepregi Péter 
(ének), Gebhardt Csaba (ének), 
Gubik András (tenorszaxofon), 
Kovács Gergő (ének), Pecze 
Balázs (trombita), Pecze Zsófia 
(ének), Varga Gergő (altsza-
xofon). Sztárvendég: Kőszegi 
Imre (dob), Liszt-díjas. Művé-
szeti vezető: Pecze István. Je-
gyek 1500 Ft-os áron a kulturá-
lis központ jegypénztárában és 
a zeneiskolában kaphatók.

Február 17. kedd 14.30 –
Színházterem
A Szép és a Szörnyeteg – zenés 
mesejáték a Turay Ida Színház 
előadásában. (Kisiskolás bér-
let 3. előadás.) A történet régi, 
mégis időtlen: egy kis francia 
falucskában él egy káprázato-
san szép és okos leány, Belle, 
akit üldöz szerelmével a jó-
képű, de durva lelkű, törtető 
Gérald. Egy napon Belle apját 
rabságba ejti a környék kas-
télyában lakó, rettegett ször-
nyeteg, és „váltságdíjként” a 
leányt kéri. Belle gondolkodás 
nélkül feláldozza magát, és 
önként besétál a szörny csap-
dájába. Ahogy telnek a napok, 
úgy ismeri és szereti meg egy-
re jobban a taszító külső mö-
gött jólelkűnek és nemesnek 
bizonyuló herceget.

Csodálatos zene, káprázatos 
jelmezek és lélegzetelállító dí-
szlet teszi felejthetetlenné az 
előadást. Jean Cocteau meséje 
alapján írta és rendezte Nyírő 
Bea. 

Szereplők: Rárósi Anita, Bá-
csatyai Gergely, Borbély Kriszti-
na, Magyar Tímea, Merk László, 
Pásztor Máté, Nyírő Bea. 

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron!

Február 18. szerda 14.30 – 
Színházterem
A Szép és a Szörnyeteg - zenés 
mesejáték a Turay Ida Szín-
ház előadásában. (Kisiskolás 
PLUSZ bérlet 3. előadás.)

Február 19. csütörtök 10.00 – 
Színházterem
Fehérlófia – Óvodás bérlet 3. 
előadás a Bóbita Bábszínház 
(Pécs) előadásában.
A fehér kanca fiaként születő, 
rendkívüli erejű fiú történetét 
követheti nyomon a gyerek-
sereg három világon át, talál-
kozva sárkányokkal, király-
lányokkal, griffmadarakkal 
és már csodás lényekkel. Ám 
nem csak nézik majd a gyere-
kek a mesét, hanem maguk is 
Fehérlófia segítői, társai lehet-
nek próbatételekkel teli útja so-
rán… Írta: Vécsei Anna. Zene-
szerző: Bakos Árpád. Rendező: 
Szívós Károly (Blattner-díjas). 
Szereplők: Kalocsányi Gábor, 
Matta Lóránt, Boglári Tamás, 
Czéh Dániel, Tölgyfa Gergely 
m.v., Papp Melinda, Borbíró 
Judit, Szívós Réka m.v.

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 1000 Ft-os áron.
 
Február 19. csütörtök,
12.30 és 14.30 – 
Rendezvényterem
Ifjúsági Hangverseny: Bohém 
Trió – amerikai zene New Yor-
któl Budapestig a XX. század 
elején

A Bohém Trió tagjai az 
1985 óta működő Bohém 
Ragtime Jazz Banddel bejár-
ták a világot, szerepeltek Eu-
rópa és Amerika legnagyobb 
fesztiváljain. A trió tagjai 
meglehetősen sokoldalúak 
és sokszor számok közben is 
hangszert cserélnek, illetve 
váltják egymást zongoránál, 
az amerikai bemutatkozás 
rendkívüli sikerét további 
meghívások követték. Külön 
erre a formációra hangszerelt 
repertoárjukban a klasszikus 
ragtime-tól a New Orleans 
jazzen és a dixielanden át a 
swingig mindem tradicioná-
lis jazz stílus megtalálható. 
Korb Attila (harsona, kornett, 
zongora, ének), Ittzés Tamás 
(zongora, hegedű, ének), Fa-
lusi Alfréd (dob). 

Jegyár: 500 Ft.

Február 19. csütörtök 19.00 – 
Bödő terem Társastánc-tan-
folyam kezdőknek
Táncolja magát fittre a pezsgő 
ritmusok és egy nagyszerű ok-
tató segítségével! Február 19-től, 
csütörtöki napokon, 19.00 órától 
kezdő társastánc tanfolyamot in-
dítunk (10 alkalom, 2x45 perc).

Latin és standard táncok 
tanítása: rumba, szamba, cha-
cha-cha, jive, keringő, tangó. 
A tanfolyamot vezeti: Hitter 
Zsolt. Részvételi díj: 11 000 Ft/
fő, melyet a jelentkezéskor egy 
összegben kell befizetni. A cso-
portot 12 pár esetén indítjuk, 
de várunk egyéni jelentkezése-
ket is! Ajánljuk lakodalom előtt 
álló fiataloknak, házaspároknak 
esti kikapcsolódásként, és azok-
nak is, akik egyszerűen csak 
szeretnek táncolni! További in-
formáció és jelentkezés: info@
szekszardagora.hu; 74/529-610
  
Február 19. csütörtök 18.00 – 
Művészetek Háza
La Femme Fatale – a végzet 
asszonya – Vizin Viktória és a 
Bohém Trió koncertje
A húszas-harmincas évek jazz-
korszakának legerősebb slágerei 
segítségével elevenedik meg a 
„végzet asszonya” ebben a kü-
lönös és helyenként szinte szín-
padi műbe hajló időutazásban. 
A Bohém Ragtime Jazz Band 
triójának sztárvendége Vizin 
Viktória, aki a zenekari tagok 
többségéhez hasonlóan szintén a 
kecskeméti Kodály Iskolából in-
dult. A Los Angeles-i operáig, a 
Metropolitanig és a Covent Gar-
denig jutó operaénekesnő a jazz 
és a sanzon műfajában is otthon 
van. Az énekesnő magával ra-
gadó színpadi jelenlétét korhű, 
de mégis teljesen új köntösben 
megszólaló zseniális magyar 
és amerikai jazz-számok szinte 
egybefüggő, kétszer egyórás fo-
lyama segíti: Karády Katalin, Fé-
nyes Kató, Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday és szinte az összes nagy 
énekesnő repertoárjából. Jegyár: 
2000 Ft, nyugdíjas/diák: 1500 Ft, 

Zenebarát bérlettel: 1000 Ft.

AGÓRA MOZI
Február 15-18. 19:00
JUPITER FELEMELKEDÉSE 
3D Színes szinkronizált amerikai 
sci-fi. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kísérettel! Hossz: 125 perc.

Február 15. 15:00, 17:00 és
február 20-22. 15:00
CSINGILING ÉS A SOHA-
RÉM LEGENDÁJA 3D Színes 
szinkronizált amerikai animá-
ciós családi. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 76 perc.

Február 16-18. 16:30
BLACKHAT Színes szinkro-
nizált amerikai akció-thriller. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 134 perc.

Február 19-22. 19:00
A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYA-
LATA Színes szinkronizált 
amerikai romantikus dráma. 
Korhatár: 16 éven felülieknek!

Február 19-22. 17:00
SPONGYABOB: KI A VÍZ-
BŐL! 3D Színes szinkronizált 
amerikai animációs családi. 
Korhatár: 6 éven felülieknek!

EVANGÉLIUMAzután maga mellé vette a 
tizenkettőt, és így szólt hoz-
zájuk: „Most felmegyünk Je-
ruzsálembe, és az Emberfián 
beteljesedik mindaz, amit a 
próféták megírtak. A pogá-
nyok kezébe adják, kigúnyol-
ják, meggyalázzák, leköpik, és 
miután megostorozták, meg-
ölik, de a harmadik napon fel-
támad.” Ők azonban semmit 
sem fogtak fel ezekből. Ez a 
beszéd rejtve maradt előlük, 
és nem értették meg a mon-
dottakat. (Lukács 18, 31-34)

Lukács evangélista nagyon 
őszintén ír a Tizenkettőről. 
Megmutatja földhöz ragadt 
gyarlóságukat éppúgy, mint égbe 
kapaszkodó, példás hitüket. A 
fenti részlet előzménye igen ta-
nulságos: Péter és a többiek még 
a távozóban lévő gazdag ifjút 

nézhették, talán azt gondolva: 
„Ez az ember bezzeg nem volt 
hajlandó semmit sem odaáldoz-
ni Isten országáért...”, amikor 
Jézushoz fordulva így szóltak: 
„Íme, mi elhagytunk mindenün-
ket és követtünk téged...” Tisz-
teletreméltó minden áldozatuk, 
ám azt hiszem, mégis annyira 
kicsinyes ez a fajta gondolkodás 
– mintha csak magunkat halla-
nánk. Hiszen minket is állan-
dóan kísért a gondolat, hogy Jé-
zusnak bizonygatnunk kell saját 
áldozatunk nagyságát, miköz-
ben az Ő útján járunk. Nyilván 
valahogy ki kell érdemelnünk azt 
a hőn áhított égi jutalmat – vél-
jük sokszor tévesen.

Jézus meghallgatja a tanít-
ványok megjegyzését, sőt, még 
biztatóan válaszol is, de ezu-
tán meghökkentő fordulattal 
így folytatja: „Most felmegyünk 
Jeruzsálembe, és az Emberfi-
án beteljesedik mindaz, amit 
a próféták megírtak. A pogá-
nyok kezébe adják, kigúnyolják, 
meggyalázzák, leköpik, és miu-
tán megostorozták, megölik, de 
a harmadik napon feltámad.”A 
Mester bejelenti, hogy őneki kell 
áldozatot bemutatnia!

De a tanítványok „semmit 
sem fogtak fel ebből” – tudósít 
Lukács. Hát persze, hiszen az 
emberi elme, a mi hétköznapi 
logikánk megérteni talán soha 

sem lesz képes, hogy aki az igazi 
áldozatot hozza a mi égi aján-
dékunkért, az nem mi vagyunk, 
hanem az Isten Fia. Megérteni 
nem, legfeljebb gyermeki szívvel 
tudomásul venni és elfogadni 
lehet: az igazi áldozatot nem az 
ember, hanem az Emberfia hoz-
za értünk.

Még tartanak a farsangi sze-
zon utolsó báli rendezvényei, de 
szemünk lassan a Jeruzsálem felé 
vezető útra néz: elindult az Em-
berfia, hogy elhagyjon mindent 
értünk. A nagy áldozatra gon-
dolunk: nem a miénkre, hanem 
az Övére! A jövő héten kezdődő 
böjti időben új esélyt kapunk, 
hogy megérteni nem is, de elfo-
gadni tudjuk, hogy mindezt ér-
tünk történt! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Hétfőn várják a  
nevezéseket a  

Dicenty-borversenyre

A Dicenty Dezső Kertba-
rát Kör borversenyt szervez 
Szekszárdon. Aki meg szeret-
né méretni a borát, az február 
16-án (hétfő) 8.00 és 16.30 
között adhatja le a mintákat a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban (Szent István tér 10.). 

Fajtánként 2 db 0,75 li-
teres palackot kell leadni, a 
palackon a fajtát, évjáratot 
és egy jeligét kell feltüntetni. 
Egy lezárt borítékban a ter-
melő nevét és pontos címét, 
valamint a fajtát és évjáratot. 
A nevezési díj kertbarát kör 
tagoknak 1000 Ft fajtánként, 
a nem tagok számára 1500 Ft 
fajtánként.

A borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetését február 
28-án (szombat) 18 órakor 
tartják ugyancsak a Babits 
kulturális központban.

A kertbarát kör a minták le-
adásának napján, február 16-
án 17 órakor „Növényvédel-
mi tervkészítés 2015” címmel 
előadást is szervez a kulturális 
központban, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola Valéria  

Dienes Grundschule
2015. február 14-én, 15 órai 

kezdettel műsoros,  
hagyományőrző SVÁB BÁLT

rendez az iskola tornacsar-
nokában. Szeretettel várjuk 

rendezvényünkön!
Népviseleti bemutató, büfé, 

tombola, tánc.

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek Egyesülete 

2015. február 24-én,  
13.30 órai kezdettel  

Szekszárdon, a Kórház Lila 
épületében tartja 

következő előadását.
Dr. Édes Tünde pasztoral- 
pszichológus előadásának 
címe: C+ - Diabetessel az 

életben
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

„Most felmegyünk Jeruzsálembe...”
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ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00178)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. február 1-28-ig tart.

(00181)

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK 
100 ezer forinttól/hektár, 
– ha kell, előre is fi zetve – 

Tolna, Mözs, Sióagárd, 
Szekszárd, Őcsény, Decs, 

Sárpilis térségben.
Érdeklődni egész nap,

telefon: 06 30/336-87-79
(00185)

A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015.
Személyi jövedelemadó, Eva. tv, Kata tv változásai, 

Társasági adóváltozások, Áfa tv. módosítása, Helyi adókról 
szóló törvény és illeték tv. módosítása, Az adózás rendjéről szóló tv. 

módosítása, Tb. és szocho. szabályok változása, 
Számviteli törvényi változások

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2015. február 25. 9:00-16:30 óra
Előadók: NAV munkatársai 

Kredit pontok:
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 8 pont

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 10 pont
Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)

Az MSZSZE és MKVK tagjainak 7.000 Ft/fő  + áfa
Kívülálló érdeklődőknek 10.000 Ft/fő + áfa részvételi díj.

Jelentkezni 2015. február 23. 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: csekegy@t-online.hu

Várjuk az érdeklődő szakembereket!
MSZSZE Tolna megyei Szervezet Elnöksége (00191)

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 16-tól február 20-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(00177)

február 16. február 17. február 18. február 19. február 20.

„A”

Sertés 
raguleves

Rántott leves 
zsemlekockával Rizsleves Húsleves Májgombócleves

Hawai pizza,
körte

Zöldséges 
lasagne

Gyros, 
pirított burgonya,

tzatziki

Rántott csirke-
combfilé, majonézes 

zöldborsó

Pulykapaprikás, 
galuska,

alma

„B”

Francia 
hagymaleves

Rántott leves 
zsemlekockával Rizsleves Húsleves Májgombócleves

Sült csirkecomb, 
gombás rizs

Székely 
káposzta

Milánói makaróni, 
mandarin

Sárközi 
marharagu,

krokett

Csirkés rakott
brokkoli,

párolt rizs

„C”

Sertés 
raguleves

Rántott leves 
zsemlekockával Rizsleves Húsleves Frankfurti leves

Csokis gombóc, 
körte

Csirkepörkölt, 
galuska,

vegyesvágott

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 

párolt rizs

Paradicsommártás, 
főtt hús, 

főtt burgonya
Masánszky 
rizsfelfújt

PARRAG BAND
RETRO BULI

BATYUS BULI A
SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM

(volt Rózsa) ÉTTERMÉBEN

Február 28. szombat, 21-órai 
kezdettel.

Kapunyitás: 20-órakor

Belépődíj: 1500Ft/fő

Asztalfoglalás, jegyelővétel:
+36 30/332-1133

(0
01

89
)

Az Sz+C Stúdió Kft. keres:
szorgalmas, megbízható

takarító munkatársat.
Munkaidő: 10-19 óráig.

A kézzel írott önéletrajzot várjuk
a Szekszárd, Tartsay u. 30-ban.

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
01

88
)

(Ö00016)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

A rájátszásban nyújtott meg- 
győző teljesítményével a 
címvédő PR Trans Futárszol-
gálat nyerte meg a Szekszár-
di Sportközpont XXII. Téli 
Kispályás Teremlabdarúgó 
Kupát. A második helyen az 
Agro Tipp, a harmadikon a 
Tomagro végzett.

A tizenhét csapatot felvonulta-
tó hagyományos téli teremtor-
nán tavaly decemberben indult 
útjára a labda a városi sport-
csarnokban, hogy azután két 
hónap elteltével, február 8-án a 
helyosztókkal záruljon le a so-
rozat. A számtalan izgalmas ta-
lálkozót hozó tornán összesen 
1330 gól esett, a játékvezetők 
141 alkalommal mutatták fel a 
sárga lapot és 41 ízben osztot-
tak ki kétperces kisbüntetést. A 
múlt vasárnap befejeződött ku-
pán a döntő napja sem okozott 
csalódást, hiszen többségében 
kiélezett mérkőzéseket dől-
tek el a helyezések. Az ötödik 
helyért rendezett összecsapá-

son például a rendes játékidő 
9–9-es döntetlent hozott, az-
tán a hasonlóan izgalmas bün-
tetőcsata a 8. párban dőlt el a 
kilencszeres válogatott Éger 
Lászlót is soraiban tudó Long-
step javára.

A bronzmeccsen a szombati 
elődöntők két vesztese, a tava-
lyi második Kis Dankó és az 
egy éve bronzérmes Tomagro 
nézett farkasszemet. Szabó 
Tamás csapata a Márk fivérek 
és Tálas góljaival irányította az 

első félidőt, ám meglépni nem 
tudott ellenfelétől. Az elmúlt 
kiírás gólkirálya, Rikkers Péter 
a szünet előtt időn túli bünte-
tőt rontott (7–5). A fordulás 
után felváltva találtak kapu-
ba a csapatok, majd 10 perces 
gólcsendet megtörve előbb 
egy gólra felzárkózott a Kis 
Dankó, 9 perccel a vége előtt 
pedig Kovács B. találatával be 
is érte ellenfelét (8–8). Rikkers 
harmadik góljával visszavette 
a vezetést a Tomagro, s miután 

a Kis Dankó emberelőnyben 
sem tudott betalálni, a haj-
rában már hiába hozta le ka-
pusát is. A végül öt gólig jutó 
Rikkers vezérletével a Tomag-
ro ismét bronzérmes lett, míg 
a Kis Dankót egy második és 
egy harmadik hely után ezúttal 
lecsúszott a dobogóról.

A döntőben a PR-Trans ma-
gabiztos teljesítménnyel, az 
Agro Tippnek esélyt sem adva 
győzött. Pedig az alapszakasz-
ban nem remekelt a címvédő 
– egy fordulóval a csoportkör 
vége előtt még nem volt biztos 
felsőházi tagsága –, de a rá-
játszásra igencsak összekapta 
magát. A legjobb nyolc között 
a Szilfa gárdáját, az elődöntő-
ben pedig a Tomagrót győzte le 
Propszt Roland csapata. A PR 
Trans „futárai” a fináléban sem 
lassítottak. 

Lesz-e címvédés, vagy az egy 
éve 7. helyen záró Agro Tipp ér 
fel a csúcsra? – ez volt a kér-
dés a finálé előtt, amelyen nem 
estek mindjárt egymásnak a 
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SPORTHÍREK
FUTÁS Február 21-én, szomba-
ton immár második alkalom-
mal rendez terepfutó versenyt 
Szálka környékén a Borvi-
dék Futóegyesület. A Lajvér 
Avantgarde Forralt-Borvidék 
Trail névre keresztelt viadal 
résztvevői három különbö-
ző táv közül választhattak 
(helyszíni nevezésre már csak 
korlátozott számban van lehe-
tőség). A legrövidebb a 11 km-
es „Kisfröccs”, míg a leghosz-
szabb, a „Hosszúlépés” távja 
30 km, ráadásul mintegy 720 
méter szintkülönbséget kell 
legyőzni 5 órás szintidőn be-
lül. A verseny központja a Laj-
vér-borászat, rajt 10 órakor.
FUTSAL Újabb értékes idegen-
beli sikernek örülhettek a Szek-
szárdi UFC NB II-es női futsal-
csapatának játékosai, edzői és 
az együttest Zalaegerszegre el-
kísérő szurkolók. Micskó Márk 
csapata 5-3-ra verte a nagypá-
lyás válogatottakkal felálló ZTE 
Göcsej SK együttesét, és zsinó-
rban harmadik győzelmével, 21 
ponttal a bajnokság 4. helyéről 
várja a folytatást. A szekszárdi-

ak góljait Horváth Katalin (2), 
Klézli, Csigi és Bogárdi szerez-
ték. Az UFC szombaton 13 órá-
tól a rivális Hajdúböszörmény 
együttesét fogadja.
KÉZILABDA Nem indult jól a 
tavaszi szezon az NB I/B-s női 
bajnokság Nyugati csoport-
jának listavezetője számára. 
A Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC gyenge védekezésének és 
helyzetkihasználásának, vala-
mint több technikai hibának 
köszönhetően az elmúlt hét-
végén, Mosonmagyaróváron 
elszenvedte idénybeli második 
vereségét (31–29). Tabajdi Fe-
renc edző együtteséből csak a 
9 gólig jutó Vasas Edina nyúj-
tott átlagon felüli teljesítményt, 
ám az átlövő a második félidő 
közepén megsérült. Az FGKC 
vasárnap 16 órától a Kozármis-
leny csapatát fogadja.
KOSÁRLABDA A papírfor-
mának megfelelően a PEAC 
biztosan, 23 ponttal győzte 
le az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd csapatát a női NB I 15. 
fordulójának múlt szombati 
mérkőzésén (77-54). A talál-

kozó a KSC gyenge védeke-
zésének és rossz dobószáza-
lékának köszönhetően már a 
nagyszünetig eldőlt. Az első 
két negyedben a szekszárdiak 
erejéből összesen 17 pontra 
futotta. Magyar Gergely edző 
együtteséből csak a végjáték-
ban kipontozódó Theodoreán 
és Boskovics jutott el tíz pon-
tig. A KSC szombaton a rivális 
MTK gárdáját látja vendégül.
SPORTDIPLOMÁCIA Február 
5-én ünnepélyes keretek kö-
zött Spartacus-díjat vehetett át 
Horváth Ferenc, a Horfer Ser-
leg Kft. tulajdonosa a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkamara 
székházában. A vállalkozóként 
a magyar sportért tett kiemel-
kedő munkájának elismerésért 
járó díjat Faragó Ilona, a Gaz-
dasági Szolgáltatások Tagozat 
elnök asszonya, dr. Kiss Zol-
tán, a BKIK általános alelnöke 
és Fábián László, a Sportszak-
mai Osztály elnöke adta át. Az 
egykori kiváló öttusázó egyben 
felkérte Horváth Ferencet a 
Sportszakmai Osztály elnök-
helyettesének.

Idegenben győzött
a Szekszárdi AC

A hazai környezetben sze-
replő csapatok közül csak 
az MTK-Dunakeszinek nem 
sikerült nyernie február 
7-én, szombaton a női asz-
talitenisz Extraligában.

Eredmények:
MTK-Dunakeszi KSE – Uni-
ver-Sport Kft. 3–6
Szekszárdi AC – Budapesti 
ERDÉRT SE 7–0
Budaörsi 2i SC – Pénzügyőr 
SE 7–0

csapatok, inkább a biztonságot 
tartották szem előtt. Tíz percet 
kellett várni az első gólra, ek-
kor Deli Dániel volt eredmé-
nyes, és egy perccel később újra 
ő talált be. Szinte a semmiből 
szépített az ezen a mérkőzésen 
nem csak szerelésében szürke 
Agro Tipp, aztán még a szünet 
előtt Csende I. állította vissza 
a kétgólos különbséget. A for-
dulás után ezt gyorsan meg is 
duplázta a PR Trans, a rivális 
felzárkózási kísérleteit az ezút-
tal (is) kitűnően védő Császár 
kapus hiúsította meg. Az utol-
só öt percben aztán szétesett az 
Agro Tipp, így végül fölényes 
győzelmet aratott a címvédő, 
amely 2014 és 2011 után har-

madik alkalommal hódította el 
a kupát.

A torna gólkirálya Babanics 
Nándor (Ferropatent Zrt.) lett 
33 találattal, a legjobb kapus-
nak járó különdíjat Császár 
Gábor (PR Trans Futárszolgá-
lat) vehette át, míg a legsport-
szerűbb csapat díját a Fradi 
Büfé Topigs kapta. A különdí-
jakat, továbbá a dobogósoknak 
járó érmeket és a Fürge Nyu-
szi Focivilág által felajánlott 
vásárlási utalványokat Csillag 
Balázs, a versenybizottság el-
nöke, Szilágyi Dezső alelnök, 
valamint a bizottság tagjai, Bo-
gos Márton és Lubastyik István 
adták át.

 -fl-

Eredmények, a döntőben: PR Trans–Agro Tipp 10–2 (3–1). Gól: 
Deli D. 3, Calka S. 2, Kutasi K., Királyházi, Csende I., Fejes, Csen-
de R., illetve Faller, Calka N. A 3. helyért: Tomagro–Kis Dankó 
11–8 (7–5). Gól: Rikkers 5, Tálas 2, Márk K. 2, Márk A., Máté B., 
illetve Mészáros T. 3, Nagy Á. 2, Kertész J., Kovács B., Kovács S. 
Az 5. helyért: Longstep–Szilfa 9–9, büntetőkkel: 8–7.

A Szekszárdi Sportközpont XXII. Téli Kispályás Teremlabda-
rúgó Kupa végeredménye: 1. PR Trans Futárszolgálat, 2. Agro 
Tipp, 3. Tomagro, 4. Kis Dankó, 5. Longstep, 6. Szilfa, 7. Harold, 
8. Kölesd SE, 9. Ferropatent Zrt., 10. Kontra, 11. Perfect Phone, 
12. Sióagárdi SE, 13. Hano-Vill, 14. K. Brasilok, 15. Nyugi FC, 
16. Profi Máté Kft., 17. Fradi Büfé Topigs.

SZEREPLŐVÁLOGATÁS

A szekszárdi forgatású
OBSITOS című film szereplő-

válogatása
2015. február 21-én,  

13 órakor lesz a Babits 
művelődési központban.
A film alkotói szeretettel 

 várnak mindenkit,  
aki kedvet érez a filmben való 

szerepléshez és előzetes  
regisztrációját elküldte  

az info@obsitos.com  
e-mail címre.

Megvédte címét a téli kupán a PR Trans csapata
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Hagyományos gyógyászat: védőoltások, klinikai vizsgálat és kezelések, mikroszkópos diagnosztika.
Homeopátia: természetes, mellékhatás-mentes gyógymód, gyakran segít a hagyományos módszerekkel 

nehezen-, vagy nem gyógyítható esetekben is. Kutyapszichológia, viselkedészavarok.

Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő Szekszárd, Rákóczi u. 92.          Dr. Jakab Ferenc           www.feheragyar.hu
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Szekszárd,
Széchenyi u. 55-57.

FÜGGÖNYÖK
Outlet áron

590 Ft/fm-től

ÁGYNEMŰK PAPLANOK PÁRNÁK TERÍTŐK ÁGYTAKARÓK

MINDEN SZŐNYEG FÜGGÖNY KARNIS

Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.
Más akciókkal össze nem vonható.

Az akció időtartama: 2015.02.06. – 2015-02.28. (00190)

Ingyenes

függönyvarrás!

10% ÁRENGEDMÉNNYEL

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(00186)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00174)

Egy megunt öltönyét, kabátját, kosztümjét

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

– Női, férfi télikabátok fiatalostól az idősebb 
korosztályig mindenkinek (EXTRA méret is!)

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA, méretben is!

– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 
zakók, szövetnadrágok

(00183)


