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A mostoha idõjárás ellenére a tavalyi-
nál jóval többen, 153-an vettek részt a
víz világnapja alkalmából, idén márci-
us 20-án a Palánki híd lábától, most
már a 2010-ben alakult Szekszárdi Ka-
jak-Kenu Sportegyesület telepérõl raj-
toló töltésfutáson. A Sportélmény Ala-
pítvány a Szekszárdi Vízmû Kft. támo-
gatásával immár második alkalommal
rendezte meg az év elsõ szekszárdi fu-
tóeseményét a futás szerelmesei szá-
mára. Az indulóktól nevezési díjat nem
kértek, viszont adtak egy vízkék pólót
vízcseppmintával.

Folytatás a 7. oldalon.

Örömfutás vízben a víz ünnepén

Március 19-én, szombaton a gyermek
néptáncosok XII. országos szólótánc-
fesztiváljának regionális elõválogatója
volt Szekszárdon a Babits Mihály mûve-
lõdési ház jelenlegi épületében.

A dél-dunántúli régióból Pécsrõl,
Komlóról, Szekszárdról és Marcaliból
érkezõ táncosok mellett a régiók közti
– megengedett – átjárhatóságnak kö-
szönhetõen Kalocsa, Domaszék és a
határon túli, vajdasági Óbecse szólistái
is színpadra léptek az elmúlt hétvégén.

A szólóban induló fiúk és a pár-
ban táncolók kötelezõ és szabadon
választott táncokkal mutathatták
meg tudásukat, felkészültségüket a
neves zsûrinek. 

A telt házas versenyen négy korcso-
port – 11-tõl 15 éves korig – 50 szólis-
táját láthatta a közönség.

Az éles szemû zsûri a tánctudáson,
az igényes viseleteken túl a tánc-
anyag hiteles, korosztályhoz illõ elõ-
adásmódja alapján választotta ki a jú-

niusi, szarvasi döntõbe továbbjutó
táncosokat. Név szerint: Fejes Ri-
chárd, a marcali Noszlopy Gáspár Ál-
talános Iskola szólistája; Klézli Berna-
dett és Sándor Dániel, valamint
Verebi Réka és Zsobrák Róbert, a
szekszárdi Garay János Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény (Bartina
Néptáncegyüttes) két párosa; illetve
Sebõk Luca és Illés Ákos, a kalocsai
Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény szólistái.

Bartinás sikerek a szólótáncversenyen
Verebi Réka
és Zsobrák
Róbert

Sándor
Dániel 
és Klézli
Bernadett
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„Teljesen nem maradtunk le a vonatról”
Bemutatták megyénk befektetési kalauzát

– Az autópálya nem varázssző-

nyeg, ám a gazdaság élénkítésé-

nek egyik fontos záloga – szögez-

te le köszöntőjében dr. Puskás

Imre, a megyei közgyűlés elnöke

a Tolna megyei befektetési kala-

uz kiadvány ünnepi bemutatóján,

a főiskola egyik előadójában.

– Megyénk sajnos lemaradt arról a vo-
natról, ami a rendszerváltás után hoz-
hatta volna hozzánk is a külföldi tõkét
– folytatta az elnök. – Szerencsére tel-
jesen mégsem maradtunk le a fejlõdést
hozó vonatról, hiszen a tavaly tavasz-
szal átadott M6-os autópálya segítségé-
vel élénkülhet megyénk gazdasága, kü-
lönös tekintettel a Dunántúl délkeleti
részére, illetve megyénkben az M6-os,
valamint a Duna menti településekre
és a nálunk üzletet keresõk számára is.
Az autópálya megépülése új, a korábbi-
nál jóval szélesebb kapukat tár ki a tér-
ség iránt érdeklõdõk elõtt. A pannon
táj e számos kincset rejtõ része, a most
már könnyedén elérhetõ térség új si-
kereket, gazdasági lehetõségeket kínál. 

Dr. Puskás Imre hangsúlyozta,
hogy a környék üzleti lehetõségeirõl
az új kiadványból és az elkészült hon-
lapról (www.investintolna.hu) lehet
tájékozódni. Úgy fogalmazott, hogy
mindez nem csupán idehaza, hanem
határainkon túl is felkelti az érdeklõ-
dést, tehát joggal bízhatunk a gazda-
ság élénkülésében. Szatmáry Kristóf,
a belgazdaságért felelõs államtitkár a

konkrét intézkedésekrõl szólt, ki-
emelve az Új Széchenyi Terv kínálta
lehetõségeket. Elõadásában külön fe-
jezetet szánt annak, miként tudjuk
visszaszerezni elveszett versenyké-
pességünket, s leszögezte, hogy
mindennek a fókuszában a vállalko-
zások vannak. (Az államtitkárral in-
terjút is olvashatnak lapunkban.)

V. H. M.
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Szükség van 
az atomenergiára

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) a
napokban megtartott rendkívüli el-
nökségi ülésén elemezte a Fukusima
atomerõmûben kialakult helyzetet. A
nukleáris szakemberek áttekintették
a földrengés és a szökõár következmé-
nyeit. A rendelkezésre álló informáci-
ók alapján megállapították, hogy a ja-
pán atomerõmûben történteket egy-
értelmûen a természeti katasztrófák
(a Japánban eddig mért legnagyobb
földrengés és rekordméretû cunami),
valamint az országos infrastruktúra
összeomlása okozta.

A láncreakció a földrengésben
érintett valamennyi üzemelõ atom-
erõmûben automatikusan leállt, így
nukleáris robbanás nem következhe-
tett be. Egy héttel a földrengés után a
Fukusima atomerõmûben stabilizá-
lódni látszik a helyzet, a további jelen-
tõs kibocsátások nagy valószínûség-
gel elkerülhetõek.

Az MNT szakemberei arra a határo-
zott következtetésre jutottak, hogy
Európában – és így Magyarországon
– a nagy távolság miatt nem volt és a
jövõben sem várható egészségi hatá-
sa a Japánban történteknek. Leszö-
gezték, hogy kontinensünkön jódtab-
lettát bevenni indokolatlan, sõt besze-
dése az egészségre veszélyes lehet.

A paksi atomerõmû földrengésbiz-
tonsága nemzetközi összehasonlítás-
ban is jónak mondható, köszönhetõ-
en többek között az elmúlt évtizedek-
ben végrehajtott biztonságnövelõ in-
tézkedéseknek – állapították meg az
elnökség tagjai. Egyetértettek abban
is, hogy hazánkban a következõ évti-
zedekben is szükség van az atom-
energia alkalmazására. Megállapítot-
ták, hogy a paksi atomerõmû nélkül
csak nagyobb környezetterhelés mel-
lett és magasabb áron lenne lehetsé-
ges a villamosenergia-termelés.

A fiatal nukleáris szakemberek által
szerkesztett, rendszeresen frissülõ
nukleraj.blog.hu oldalon további rész-
letes információkat, friss híreket és
sugárzási adatokat találhatnak. - hm -

Feloldva a 
látogatási tilalom

A Balassa János megyei kórház tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a járvány-
ügyi helyzet kedvezõ alakulására va-
ló tekintettel az újszülöttosztályon
korábban elrendelt látogatási tilal-
mat március 23-tól az intézmény fel-
oldotta. Ezzel összefüggésben a „Vá-
randósok délutánja” címû szülésfel-
készítõ program áprilistól újra indul.
A részletes programról érdeklõdni
lehet Osztermájerné Fodor Ilona
osztályvezetõ ápolónál a 74/501-543
telefonszámon.

Szinte fel sem fogható az az összeg, ami
az Új Széchenyi Terv keretében be-
nyújtható pályázatokhoz rendelkezés-
re áll – jegyeztem meg, mielõtt elkezd-
tük a beszélgetést a Nemzetgazdasági
Minisztérium belgazdaságért felelõs ál-
lamtitkárával. Szatmáry Kristóf közölte,
hogy õ maga sem szívesen „dobálózik”
e számokkal, melyek valóban hihetetle-
nül nagy összegek. Úgy-
hogy elõször arról fag-
gattam, hogy a korábbi-
akhoz képest mi a válto-
zás a Széchenyi Terv pá-
lyázataiban.

– A legalapvetõbb
változás, hogy a meg-
maradt források nagy
részét – lévén, hogy
hétéves ciklusról van
szó –, sajnos már elköl-
tötték, nem mindig
megtérülõ célokra. Vi-
szont a rendszert telje-
sen átstrukturáltuk, s a pénzt alapvetõ-
en közvetlen gazdaságélénkítésre for-
dítjuk, nagy részét közvetlenül a vállal-
kozókhoz juttatjuk el. A másik fontos
változás, hogy a pályázat módját sok-
kal átláthatóbbá, egyszerûbbé tettük
számos felesleges belsõ hierarchia ki-
emelésével. S ami a legfõbb célunk –
errõl talán kevés szó esik –, a rendszer-
bõl a korrupciót, annak lehetõségét
szeretnénk abszolút kiiktatni. Sajnos,
gyakran kerülök olyan kérdések ke-
reszttüzébe, amikor a vállalkozók –
persze nem hivatalosan – azt a kérdést

teszik föl, hogy „kivel érdemes pályá-
zatot íratni?”. Nehezen hiszik el, ami-
kor kifejtem: nem az a cél, hogy a pá-
lyázatokból a vállalkozókon kívül bár-
ki is pénzt csináljon magának.  
– Tehát e téren is újszerû a helyzet. 

– Pontosan. Teljesen átlátható érté-
kelési rendszert dolgoztunk ki, bele-
értve az automatikus bírálatot. Azt

szeretnénk, hogy a
pénzösszegek tisztán
kerüljenek a vállalkozá-
sokhoz.
– A gazdaságfejlesztést
célzó komplex tervcso-
magból kitûnik, hogy
a munkahelyteremtést
célozták meg a kis- és
közepes vállalkozások
körében. Erre mennyi-
re mozdultak rá a po-
tenciális érintettek?

– A munkahelyterem-
tésre és megõrzésre

több milliárd forintot fordítunk, ám
ezek a nagy érdeklõdést kiváltó pályá-
zatok még nem zárultak le. Amit vi-
szont ki kell emelni – szintén nem a
számok nyelvén –, hogy valamennyi
pályázat lényege: ha munkahelyeket te-
remtünk, akkor tudjuk a gazdaságot
egyrõl a kettõre lendíteni. Lényeges,
hogy munkát adjunk azoknak, akik
dolgozni akarnak, ugyanakkor segít-
sük azokat, akik munkát adnak.
– A pályázatokat nézegetve meg-
akadt a szemem az „egészségipar-
ral” kapcsolatosakon.

– Fontosnak tartjuk azt, hogyha az
állam pénzt biztosít – esetünkben is a
magyar, illetve az uniós adófizetõk be-
fizetéseirõl van szó –, ne bízzunk
mindent a piac megoldóképességére.
Hanem mutassuk meg azokat a fõ pri-
oritásokat, amit hazánk nemzetközi
szerepébõl adódóan be tud tölteni. Ez
a gyógyuló, egyre egészségesebb Ma-
gyarország, amit országmarketingnek
is tekintünk. Szeretnék erre a vonalra
felfûzni a Széchenyi-pályázat egy ré-
szét, ráadásul ez is sok munkahelyet
teremtõ terület.
– Az oktatáshoz is kapcsolódnak
pályázatok.

– Átalakul a szakképzés rendszere,
amit gyakorlatorientálttá szeretnénk
tenni. Ez feltehetõen a korábbiakhoz
képest okoz majd némi eltolódást.
Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos szak-
munkásokból már hiánnyal küz-
dünk, amit mielõbb meg kell szüntet-
ni, s a preferált szakmákban is bizto-
sítani akarjuk a munkaerõt. Mond-
hatni, mindent a munka irányába „te-
relgetünk”.
– Ahogyan ezt a mostanit, a befekte-
tési kalauzt bemutató rendezvényt is.

– Pontosan errõl szól, hiszen a vállal-
kozókat, polgármestereket, a kamarák
vezetõit tájékoztatjuk, s igyekszünk be-
mutatni, hogy a helyi és a megyei ön-
kormányzatok miként és mit tudnak
hozzátenni ehhez a közös úthoz. Meg-
említem, hogy a szekszárdi látogatá-
som egy országos körút egyik állomá-
sát jelenti. V. Horváth Mária 

Korrupciómentessé teszik a pályázati rendszert

Szatmáry
Kristóf
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Lételemünk: a víz
Nagy sikerû rendezvények a víz világnapján

Immár hagyományosan öntöttek tisz-
ta vizet a pohárba a víz világnapja alkal-
mából a Szekszárdi Vízmû Kft. rendez-
vényein a cég munkatársai, akik nyílt
napon várták az érdeklõdõket a víztisz-
tító üzemben és a szennyvíztisztító te-
lepen éppúgy, mint a városi uszodá-
ban. Nem csak az események farvizén
érkeztek az érdeklõdõk: Szekszárdon
kívül több környezõ településrõl is jöt-
tek a programokra csoportok és egyé-
ni látogatók egyaránt.

Idén második alkalommal meg-
rendezett töltésfutásra a rossz idõ el-
lenére több mint másfél százan ne-
veztek be – tájékoztatott Herz Anita,
a vízmû kommunikációs munkatár-
sa. A nyílt nap már hagyománnyá
vált – mutatott rá, hangsúlyozva,
hogy elõzetes egyeztetést követõen
más idõpontokban is szívesen látják
az érdeklõdõket, akik igen szép
számban érkeztek most is a két telep
megtekintésére is. Az üzemegysége-
ket mintegy kéttucatnyi csoport,
összesen félezret is maghaladó szá-
mú kíváncsi szempár fürkészte vé-
gig, míg a keddi napon ingyenesen

nyitva tartott uszodában közel száz
óvodás és iskolás tapasztalhatta
meg, hogy milyen érzés, ha szem
sem marad szárazon.

Az ellenõrzési és tisztítási folyama-
tot, a bemutatókat és az elõadásokat
az elkövetkezõ években is láthatják-

hallhatják majd, akik kíváncsiak e fo-
lyamatokra, munkálatokra. Herz Ani-
ta elmondta, hogy a vízmû az önrek-
lámnál sokkal fontosabbnak tartja,
hogy rendezvényekkel mutasson rá: a
víz mindannyiunk lételeme.

Kosztolányi Péter

A Dienes Valéria Általános Iskola 5/b osztálya ismerkedik
a szennyvíztelep mûködésével
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Szekszárd idén is csatlakozott a Föld
órája akcióhoz. Az önkormányzat
például úgy fejezi ki elkötelezettsé-
gét a klímaváltozás elleni küzdelem
mellett, hogy március 26-án, szom-
baton 20.30 és 21.30 óra között le-
kapcsolja a Béla király tér díszvilágí-
tását. Az elsötétítéshez a város polgá-
rai is csatlakozhatnak, ha otthonaik-
ban ugyanekkor lekapcsolják a vil-
lanyt, vagy kikapcsolják elektromos
berendezéseiket. 

Bearanyozták 
a bélások a Létrát 

Az I. Béla gimnázium Létra Színháza
március 19-én arany minõsítést szer-
zett az országos diákszínjátszó fesztivá-
lon Federico García Lorca: Címtelen
színdarab címû drámájából készült
elõadásával. A csoport tagjai: Csiz-
mazia Kitti, Jakab Réka, Mónus Gréta,
Takács Diána, Balogh Márton, Botos
Áron, Dravecz Máté és Misli Bence.
Mónus Gréta színészi különdíjat is ka-
pott. A  társulat vezetõje és a darab ren-
dezõje Sárvári János.

A Föld órája

Baján találkoztak 
a „zöld civilek”

Ahogyan a civil szervezetek egymás között ne-
vezik, a zöld OT-ra március 17–20. között, a ba-
jai Eötvös József Fõiskolán került sor. A 4 napos
találkozó bõvelkedett a jobbnál jobb progra-
mokban és elõadókban. A Szekszárdi Klíma-
kör és a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
képviselõi is részt vettek a csütörtöki és pénte-
ki programokon. Csütörtökön a Felsõ-Bácska
Hulladékgazdálkodási Kft. vaskúti telephelyét
látogatták meg, ahol a kft. ügyvezetõje tartott
tájékoztatót, majd körbevezette az érdeklõdõ-
ket a 30 hektáros telepen. A civilek megtekin-
tették a mechanikai-biológiai hulladékkezelést,
a szerves hulladékok komposztálását, a váloga-
tómûvet. De a telep szélén még az ideiglenesen
itt állomásozó német szemétimport egy részé-
vel is találkozhattak. Délután dr. Ángyán József,
a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára tar-
tott elõadást a következõ 10 év vidékfejlesztési
stratégiájáról. Este pedig dr. Fülöp Sándor, a jö-
võ nemzedékek ombudsmanja tartott elõadást.
A péntek délelõtti szekcióülések között volt klí-
maszekció is, amelyen az Országos Klímaszö-
vetség képviselõje mellett a Szekszárdi Klíma-
kört képviselõ Gaál Zsófia is részt vett. A délutá-
ni elõadások közül legtöbben Bencsik János
klíma- és energiaügyi államtitkár és dr. Gyulai
Iván, a miskolci Független Ökológiai Intézet
igazgatója elõadására voltak kíváncsiak. 

A zöld OT a kiadott állásfoglalásában kiemel-
ten  szorgalmazta, hogy a klímavédelmi célki-
tûzésekkel összhangban: 1) Tegyék kötelezõvé
az Európai Unió 20 százalékos energiamegta-
karítási célját. 2) Az energiafelhasználás abszo-
lút mértékû csökkentését tûzzék ki célul.

Zöldtárs Alapítvány

Víz a városokért, városok a vízért
Amíg van bõven, sokszor pazaroljuk
is, pedig nincs élet nélküle. Ezért
fontos, hogy legyen elegendõ meny-
nyiségben, minõségben és elérhetõ
áron. Kõvári László, az önkormány-
zat gazdasági bizottságának elnöke
világított így rá bevezetõjében a víz
fontosságára azon a konferencián,
melyet a víz világnapja alkalmából
tartott március 22-én a városházán a
Magyar Hidrológiai Társaság Tolna
Megyei Területi Szervezete és a Tol-
na Megyei Mérnöki Kamara Vízgaz-
dálkodási Szakcsoportja. 
A városvezetés felelõsséget érez az
ökológiai egyensúly megteremtése
iránt – mondta Kõvári László, erre
példa az új ivóvízbázis megteremté-
sének szándéka, és az is, hogy Szek-
szárd csatlakozott a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségéhez. Ezt követõ-
en Szûcs István, a hidrológiai társa-
ság területi el-
nöke hívta fel a
figyelmet arra,
hogy a vizet vé-
deni kell, de vé-
dekezni is elle-
ne, ha támad.
Aktualitást ad
ennek a nem-
rég Japánt súj-
totta földrengés
és cunami. Ba-
ka György, a
Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi

Közhasznú Alapítvány elnöke meg-
döbbentõ adatokat sorolt a földün-
kön az elmúlt nyolcvan év során le-
zajlott demográfiai robbanásról
(1930-ban a Föld lakossága 2 milliárd
volt, 2011-ben pedig eléri a 7 milliár-
dot), aminek okaként a fosszilis
energiahordozók felhasználását je-
lölte meg. A 7 milliárd ember éven-
te közel 1 tonna szén-dioxidot ter-
mel, ami fokozza az üvegházhatást és
globális felmelegedést. A klímaválto-
zás hatásai Szekszárdon is mérhetõk
– figyelmeztetett a szakember – az
évi 550–600 milliméter csapadék
helyett tavaly 1030 milliméter esett,
az ebbõl eredõ károk enyhítése több
mint 300 millió forint kiadást jelen-
tett az önkormányzatnak. Baka
György a csapvízfogyasztást szorgal-
mazva ismertette egy vízkóstolási
verseny eredményét, amelynek ta-

nulsága az volt: a csapvizet ízlelés
alapján sokszor meg sem lehet kü-
lönböztetni a többszörösen drágább
ásványvizektõl, amelyek mûanyag
palackjai ráadásul súlyos környezet-
szennyezõ hatással is járnak. Herr
Teréz városi fõépítész a víz és a vá-
rosrendezés kapcsolatáról szólt, kül-
földi példákat is bemutatva arra, mi-
lyen szerepet játszik a települések
életében a víz. Az új „vízparadigma”
szerint nem az elvezetése elsõdleges,
hanem megtalálni számára a megfe-
lelõ helyet (például szökõkutak, für-
dõk). Szûcs István a víziközmû-szol-
gáltatók integrációjának szükséges-
ségét emelte ki, mert túl sok az ilyen
szervezet, s ezek egy része nem is
megfelelõ minõségben látja el felada-
tát. Felhívta a figyelmet az EU-pá-
lyázatok kihasználására, mert várha-
tóan csak 2014-ig lehet infrastruktú-
ra-fejlesztéshez támogatást igényel-
ni. Gaál Zoltánné, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének környezet-
egészségügyi felügyelõje elmondta:
az ötezer fõnél nagyobb települése-
ken, 2014 júliusáig vízbiztonsági ter-
vet kell kidolgozni, melynek lényege,
hogy a vízellátó rendszert a kiterme-
lõ helytõl a fogyasztóig felügyelni le-
hessen. A terv megléte azonban ke-
vés. Fejlesztések, valamint szakszerû
és biztonságos mûködtetés kell ah-
hoz, hogy elkerüljük a vízzel terjedõ
járványokat. Cser IldikóA Szekszárdon épülõ élményfürdõ látványterve



Tavaly – a rendkívül gyenge évjá-

ratot előidézendő – valamennyi

fertőző, illetve gombabetegség

megtámadta a szőlőt: a liszthar-

mat, a peronoszpóra, a levélatka,

a szürkerothadás. 
Ennél csak jobb jöhet idén, de nagy va-
lószínûséggel hangsúlyosabb lesz most
is a védekezés, a korszerû, szakszerû
növényvédelem, mint az elmúlt évti-
zed néhány aszályos évében. Erre hív-
ta fel a kistermelõk, a csak kedvtelés-
bõl, saját szükségletre borászkodók fi-
gyelmét Óvári Gábor, a BASF szakmér-
nöke az Újvárosi Katolikus Társaskör
hagyományos növényvédelmi rendez-
vényén, amit most is a Szent István
Házban tartottak mintegy ötven em-
ber részvételével.

A betegségek idei várható megjele-
nésével kapcsolatosan a szakemberek
úgy vélik: a lisztharmat nem fog olyan
erõsen fertõzni, mint tavaly. Köszön-
hetõen a szõlõ beérésének egyáltalán
nem kedvezõ õszi idõjárásnak. De
minden rosszban van valami jó: a liszt-
harmat-kórokozók, úgy tûnik nem

tudtak úgy áttelelni, mint korábban. –
Ennek ellenére nem szabad elbagatel-
lizálni ezt a betegséget, ami sokkal
alattomosabban jelentkezik a többi-
nél – jegyezte meg Óvári Gábor –,
sokszor elfordul, hogy nehezen és
már késõn ismerik fel a gazdák. Ki-
emelte: mindig a tõkén vagy a karhoz
legközelebb esõ levél fonákján kell ke-
resni, pici-apró penészgyepek formá-
jában jelenik meg. Május közepe táján
nagy valószínûséggel már fellelhetõ
lesz – hallottuk a szakembertõl.

Ajánlott menetrend 
a védekezésben

A peronoszpóra kifejlõdése idõjárás-
függõ, ha ez kedvez neki, már a fürt-

megnyúlás ide-
jén permetezni
kell. Az általános
v é d e k e z é s t
egyébként már a
virágzás megkez-
dése elõtt el kell
kezdeni külön-
bözõ kontaktsze-
rekkel, illetve
kénnel. Ezután
jöhetnek a felszí-
vódó készítmé-
nyek, virágzás-

kor pedig már az úgynevezett harma-
dik típusú védekezésnek kell követ-
keznie. Ha ezt a menetrendet és a ma-
ximum 10–12 napos permetezési for-
dulókat betartjuk, akkor egy az átla-
gosnál rosszabb évben is jó esélyünk
van arra, hogy érett, szép szõlõt szü-
reteljünk. A permetezéssel kapcsola-

tosan kitért az elõadó az adagolásra,
merthogy a növényvédõ szerek a cso-
magoláson koncentrációban vannak
megadva, például úgy, hogy tíz liter
vízbe mennyit kell beletenni az adott
készítménybõl. S bizony elõfordulhat,
hogy jóval kisebb lémennyiséggel
szórnak meg egy-egy területet. Ebben
az esetben nagyon becsapódhat a gazda.

A vékony héjú fajtáknál a szürkerot-
hadás megakadályozása miatt valószí-
nûsíthetõ a szeptemberi védekezés
szükségessége, ennek a kórokozónak
a kifejlõdése nagyban a lehulló csa-
padék mennyiségének függvénye
lesz idén is.

Módos Ernõ borász, az Alisca Bor-
rend nagymestere úgy véli : a tavalyi
negatívumokat az ültetvények is még
érzik, így szerinte csúcsévjárat pozi-
tív értelemben nem várható 2011-
ben. Az olyan hatékonysági mutató,
mint az egy rügyben képzõdõ fürtök
száma momentán szerényebb a jó év-
járatok után megszokottnál. A szak-
ember kíváncsian várja a késõbbi haj-
tásvizsgálatok tudományos elemzé-
sét. A tavalyi, úgynevezett vékony bo-
rok kezelésével kapcsolatban javasol-
ta: hosszabb idejû tárolásra ne rendez-
kedjenek be ezekkel a gazdák. Az ala-
csony alkohol és az extrakt miatt ha-
mar elöregednek ezek a most üde,
még jól iható borok. Az eltarthatóság
szempontjából nagyon fontos most is
a tisztaság, a hordók állandóan feltöl-
tött állapotban való telítettsége, no és
kulcsfontosságú a megszokottnál is
bátrabb kénezés.  

B. Gy.
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Jó tanácsok kisgazdáknak a társaskörben
„A lisztharmatot idén talán megúszhatjuk” 
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Alapítványi bál a Baka István 
Általános Iskolában

A Baka István Általános Iskolában idén is nagy sikerrel rendeztük meg az
alapítványi bált, melyet a szülõk, valamint „A Diákokért” és a „Jó tanuló, jó
sportoló” Alapítványok szerveztek meg. A résztvevõk létszáma meghaladta
a 200 fõt, a jó hangulatról és az igen színvonalas báli zenérõl a G&B zenekar
gondoskodott. A rendezvényt Fetzer Györgyi, az intézmény igazgatója nyi-
totta meg, ezután a Gemenc TáncSport Egyesület, majd a Bartina Néptánc-
egyesület szolgáltatta a nyitómûsort. A bevételt egyrészt az alapítványok
fogják felhasználni tehetséges és hátrányos helyzetû tanulók támogatására,
másrészt szülõi kérésre tanulói szekrényeket fog készíttetni az iskola, hogy
a gyerekek felszerelésüket biztonságosan tárolhassák. Intézményünk
köszönetet mond a szülõknek, a pedagógusoknak, valamint azoknak a szek-
szárdi vállalkozóknak, akik adományaikkal hozzájárultak a bál színvonalas
megrendezéséhez és lebonyolításához.

Dienes-sikerek Bonyhádon és Szekszárdon Aranyakat 
daloltak 

a busóknál
Nagy sikerrel lépett fel a mohá-
csi busójárás kísérõrendezvé-
nyeként megtartott 11. területi
német népdaléneklési verse-
nyen a Babits Mihály Általános
Iskola két kórusa. A megméret-
tetésen, ahol szólisták, duók, ter-
cettek is felléptek, a babitsosok
képviseletében két csapat állt
rajthoz: a 26 tagú Német Nemze-
tiségi Kamarakórus és egy alkal-
mi, 6 tagból álló kiskórus, a Szek-
szárdi Hatok. 

A kamarakórus, amely 2009
óta Szekszárd egyik kiemelt mû-
vészeti együttese, a legmaga-
sabb, rozmaringos arany minõ-
sítést hozhatta haza Mohácsról.
A Hatoknak pedig arany minõ-
sítést ítélt oda a zsûri. Naszladi
Judit karnagy elmondta: a nem-
zetiségi kórus nyitja meg idén a
pünkösdi fesztivált, és számos
más szekszárdi rendezvényen is
gyakran fellépnek, ezért a váro-
si önkormányzat és a megyei
német kisebbségi önkormány-
zat is támogatta mohácsi sze-
replésüket, ahol nemzetiségi ru-
hában adták elõ mûsorukat.

Kiemelkedõen teljesítettek
Dienes Valéria Általános Is-
kola Grundschule diákjai a
március 18-án és 19-én
Bonyhádon megrendezett
Lotz János nyelvhelyességi
és helyesírási verseny or-
szágos fordulóján. Varga
Zsófia 4. c osztályos tanuló
(Kurdiné Vesztergombi
Andrea tanítványa) elsõ he-
lyezést ért el. Negyedik he-
lyen Jámbos Aliz végzett, õt
Bozzay Izabella készítette
fel. A nyolcadikosokat Kiss
Norbert képviselte, kilen-
cedik lett a versengésben.
Tanára: Poda Krisztina.

Büszkén vették át Lotz
János USA-ból hazalátoga-
tó fiától, Peter Lotztól a dí-
jakat és a megérdemelt
könyvjutalmakat. Kiemelkedõ ered-
mény, hogy az iskola negyedikesei im-
már harmadik alkalommal, azaz a ver-
seny kezdetétõl szerzik meg az elõkelõ
elsõ helyet. 

A Dienes-iskola ifjú informatikusai is
kitettek magukért március 17–19-én a
szekszárdi I. Béla gimnáziumban meg-
tartott 7. Neumann János nemzetközi
tehetségkutató programtermék verse-
nyen. A zsûri elnöke most is a verseny

megalapítója, Kovács Gyõzõ volt. A ta-
nulók a zsûrinek és a közönségnek
10–15 perces elõadás keretében muta-
tatták be programterméküket. Az érté-
kelés a bemutatás színvonala és a feltett
kérdésekre adott válaszok alapján tör-
tént. A Dienes-iskola tanulói a nemzet-
közi mezõnyben is helytálltak, a döntõ-
be jutva a következõ eredményeket ér-
ték el: Dorogi Kíra hatodikos tanuló
két kategóriában is készített pályamun-

kát. A számítógépes grafika
kategóriában elsõ lett, a
számítógépes animáció-
ban a 6. helyen végzett.
Göttlinger Fanni hetedik
osztályos tanuló számítógé-
pes grafikában 5. helyezett
lett. Ugyancsak 5. lett a szá-
mítógépes animációban
Magyarosi Máté ötödik osz-
tályos tanuló. A zsûri Po-
tyondi Anna nyolcadikos
tanuló kémiai oktatóprog-
ramját 4. hellyel jutalmaz-
ta. Valamennyiüket Po-
tyondiné Balogh Elvira ké-
szítette fel. 

Egy héttel ezelõtt a Litte-
rátum német nyelvi verse-
nyen ért el a Dienes Valéria
Általános Iskola 15 tanulója
országos helyezést, elõtte a

Zrínyi Ilona matematikaverseny me-
gyei döntõjében szerezték meg egy-
más után nyolcadszor, és nyerték el
véglegesen a legeredményesebben ver-
senyzõ iskola címet.

A magyar nyelvi, informatikai, mate-
matika- és német nyelvi versenyek után
folytatódnak az országos versenyek a
többi tantárgyból is, ahol a tanulók tu-
dásukat további országos helyezésekkel
bizonyíthatják.

Varga Zsófia, Kiss Norbert, Jámbor Aliz
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Immár tizenkettedik alkalommal

rendezte meg városunkban 

a CORA Egészségvédő Alapítvány

tavaszi regionális konferenciáját.

A főiskola nagyelőadójában tar-

tott „Egy a szív és az ész” című

tanácskozás fókuszában most 

a kardiológia és a neuropszichi-

átria határkérdései álltak neves

előadók, több orvosprofesszor

közreműködésével és több

gyógyszergyár támogatásával.

Múlt szombaton a pihenõnap és a
zord idõjárás ellenére is szép szám-
mal érkeztek az érdeklõdõk nemcsak
régiónkból, hanem Fejér és Bács-Kis-
kun megyékbõl, valamint a fõváros-
ból is. Dr. Józan-Jilling Mihály, a Balas-
sa János megyei kórház I. számú bel-
gyógyászati osztályának osztályvezetõ
fõorvosa, egyben a CORA alapítvány
kuratóriumi elnöke rendezte a kon-
ferenciát – természetesen segítõivel
együtt. Mielõtt a fõorvossal elkezd-
tük volna az interjút, elismerése-
met fejeztem ki, hiszen egy hete
kapta meg a címzetes egyetemi do-
cens címet egyebek között tudomá-
nyos munkásságáért és a kongresszu-
sok, illetve orvostovábbképzések

szervezéséért. Gratulációmat „józa-
nos” mosollyal nyugtázta, majd jelzett
a tévéseknek, hogy picit legyenek tü-
relemmel, miközben kezet rázott egy-
két rég nem látott kollégájával. 

Elõször a napirend központi témá-
jának fontosságáról faggattam. Közöl-
te, hogy egyre idõsödik a magyar tár-
sadalom, ezért olyan kórképrõl, egy-
fajta szívritmuszavarról (pitvarfibril-
láció) szükséges beszélni, ami a nyol-
cadik „X” után minden tizedik ember-

nél fellép. A következményei pedig
igen súlyosak, drágák és hosszan ke-
zelhetõek.

– Éppen ezért tartottam fontosnak,
hogy a konferencián ne csak kardio-
lógusok adjanak elõ, hanem a határte-
rületi kérdéseket is megtárgyaljuk –
emelte ki. – Például foglalkoztunk
pszichokardiológiával, így ideggyógyá-
szok is voltak az elõadók között, hi-
szen a szélütés ennek a kórképnek
igen fontos „megágyazó” betegsége –
folytatta Józan fõorvos, majd mindezt
néhány adattal támasztotta alá:

– Az USA-ban – ha a trend nem vál-
tozik – 2040–2050-re 16–17 millió
embernek lesz ez a típusú ritmuszava-
ra. Idehaza ugyan ennyire biztos ada-
tokkal nem rendelkezünk, ám a becs-
lések szerint 150–200 ezer embernél
fennáll ez a fajta ritmuszavar. Fontos
az együttmûködése az úgynevezett
„hármasfogatnak”, azaz a háziorvos,
az ideggyógyász és a kardiológus

mondhatni kézrõl kézre adja a bete-
geket. Különösen azért, mert nem
könnyû e betegséget diagnosztizál-

ni, fõleg a háziorvosi rendelõkben,
ahol nincsenek meg a diagnózis felál-
lításához szükséges mûszerek. (Ha-
sonló a helyzet Európa-szerte is.)
Ezért kiemelkedõ fontosságú a szak-

orvosi közremûködés, valamint a di-
agnosztika biztosítása.
– Említette, hogy akár a ritmusza-
var, akár a szélütés kezelése igen
drága.

– Minden elhanyagolt (!) betegség
kezelése, gyógyítása drága – szögezte
le a fõorvos, majd így folytatta: – Ha
valaki ott akar spórolni, hogy nem ke-
zeli korrekten a beteget, az drága.
Még drágább, ha rosszul kezelik a rá-
szorulót. Annak érdekében, hogy
mindezek ne forduljanak elõ, szükség
van ezekre a tapasztalatokat is átadó
konferenciákra.
– Nyilvánvalóan a potenciális be-
tegnek is van tennivalója, különö-
sen a megelõzés terén. 

– Természetesen prevenciós prog-
ramokat kell szervezni a rizikócso-
portba tartozóknak, akiktõl elvárha-
tó, hogy például kezeltessék a magas
vérnyomás betegségüket, bizonyos ri-
zikótényezõket ki kell kapcsolni (do-
hányzás, elhízás), fontos a cukorbe-
tegség korrekt kezelése. Összegezve:
amennyiben az emberek partnerek a
megelõzésben, tehát megfelelõ az
életmódjuk, akkor el lehet érni a „mi-
nél késõbb és minél fittebben meg-
halni” klasszikus görög elveket.

V. H. M.

Borzongás járja át az embert, ha belép
a megyei múzeum legújabb idõszaki ki-
állítására. Pedig a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum vándorkiállításának
egyáltalán nem ez fõ célja – ahogy Var-
ga Benedek, a legkisebb országos mú-
zeum fõigazgatója elmondta. Nem kizá-
rólag orvostörténeti, de fõként kultúr-
történeti szempontból szeretné bemu-
tatni az emberiség legpusztítóbb járvá-
nyát, az Európát mintegy fél évezreden
át rémületben tartó pestist.

A démoni ragály, amelynek több ál-
dozata volt, mint az elsõ világháború-
nak, mély nyomokat hagyott konti-

nensünk kultúrájában, ma is él szob-
rokban, festményekben és imádsá-
gokban. A kiállításon azonban nem-
csak az ezekbõl áradó félelem élhetõ
át, de magának a betegségnek a pon-
tos és riasztó leírása is olvasható, az el-
lene alkalmazott gyógyászati próbál-
kozásokkal együtt. Évszázadokon át ez
csupán gyógyfüvek, étrend és mágia
alkalmazásából állt, a szörnyû kórtól
rettegõk pedig amuletteket hordtak a
betegség elriasztására. Megszemlélhe-
tõk többek között korabeli míves or-
vosi tégelyek, könyvritkaságok, de az
elegáns vagy koldusruhába öltözött

betegek mása is, jól látható, viszolygást
keltõ tüneteikkel együtt. Beléphetünk
egy vesztegzár alá vont városkába is,
ami a védekezés emberségesebb mód-
ja volt, hiszen Milánóban befalazták
házukba a pestiseseket. A tatárok pe-
dig az elsõ biológiai fegyverként alkal-
mazták ezt a ragályt. Pestises betege-
ket katapultáltak a megtámadott váro-
sokba, így megfertõzve annak lakóit. A
tárlat egyetlen mókás figurája a her-
metikus védõruhába öltözött pestis-
doktor gyógyfüvekkel bélelt csõrrel.
Az orvosok azonban 1894-ig még a
1347-tõl újabb és újabb hullámokban
terjedõ járvány okát sem tudták. Ak-
kor fedezte fel a pestis kórokozóját a
svájci Alexandre Yersin egy hosszúkás
baktériumban, amelyet Yersin (koráb-
ban Pasteurella) pestisként neveztek
el. Terjedésének megszûnését azon-
ban nem az orvostudomány oldotta

meg, hanem legvalószínûbb, hogy egy
új patkányfaj elterjedése, amelyen
nem tud élõsködni a pestis baktériu-
mát hordozó bolha, ami az emberre
átvitte a kórt. Természetesen a higié-
niai, lakhatási körülmények változása
is közrejátszott ebben, az, hogy a pat-
kány eltûnt az ember környezetébõl.
Így ma már csak Ázsia egyes részein
található meg a pestis, és idõnként
Amerikában üti fel a fejét itt-ott.

A Démoni ragály: A pestis címû
2007 óta vándorló, még Erdély több
településére is eljutott kiállításnak
Szekszárd a tizedik, egyben utolsó ál-
lomása. Így ez a látványos, színvona-
las, élményekben gazdag, bár a bor-
zongást sem nélkülözõ kiállítás év vé-
géig látható a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban, mielõtt visszatérne a
Semmelweis Orvostörténeti Múze-
umba. Kovács Etelka

„Egy a szív és az ész…”
Dr. Józan-Jilling Mihály: Minden elhanyagolt betegség kezelése drága

Dr. Józan-
Jilling
Mihály

A rettegés krónikája
Kiállítás a pestisrõl
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Folytatás az elsõ oldalról.
A leghosszabb, 10 km-es távot

csak a rutinos futók, zömmel a
szekszárdi Kadarka Futóegyesület
tagjai teljesítették az esõs, szeles
idõjárás ellenére viszonylag jól fut-
ható terepen, idén új útvonalon. A
legnagyobb számban nevezett isko-
láskorú gyerekek a rövidebb távok
valamelyikére, 5 vagy 2,5 km megté-
telére vállalkoztak. Az itt-ott csúszós
terepen jó hangulatban haladt
mind a Csillag Balázs vezette 5 km-
es távon futó, mind a 2,5 km-t telje-
sítõ csapat Scherer Tamás irányítá-
sával. Természetesen a legkisebb, a
2,5 éves gyerekek az éveik számával

megegyezõ hosszúságú távot válasz-
tották. Nekik még tényleg a víz, az-
az a pocsolya jelentette a legna-
gyobb élményt, náluk egy-két évvel
idõsebb sporttársuk azonban már
valóban komolyan vette a futást,
igaz néha édesanyja hátára kapasz-
kodva folytatta a táv teljesítését.

A szervezõk azonban cseppet sem
vették zokon az efféle „kilengéseket”,
hiszen ennek a „Víz a városokért, vá-
rosok a vízért” szlogennel fémjelzett
örömfutásnak a demonstráció volt a
lényege, vagyis, a csapvíz magas mi-
nõségének bizonyítása. Ezért a célba
érkezõk csapvizet kaptak frissítõ-
ként, amit jóízûen megittak. K. E.

Örömfutás vízben a víz
ünnepén

Nagy utazás
Kiss Albert fotóesszéje a megyei könyvtárban

PU – Pályaudvar. Autonóm riport egy
témáról, amelyrõl mindannyiunkban
élnek nosztalgikus vagy mindennapi
élmények, hiszen „a vonatutak nyomot
hagynak az emberben” – ahogy Mezei
Anna írja. Kiss Albert, a Tolnai Népúj-
ság fotósa sajátos látásmóddal mutatja
be az indulás és érkezés, de leggyakrab-
ban a végtelennek tûnõ várakozás hely-
színét a megyei könyvtárban március
16-án megnyílt fotókiállításán.

A tárlaton a kis, emberközeli vasút-
állomások világa jelenik meg feketén-
fehéren, egy híján húsz képben, irány-
mutató címek nélkül. Az irányt ponto-
san jelzik a képek maguk, a rögtön az
elején zárójelbe tett, kihalt, rendes kis
vasúti kocsi, a távolba éppen elindult
összefirkált vonat búcsúja, a sötét alul-
járóban a fény felé haladó utas, de leg-
inkább a váróterem padján ülõ két fe-
ketébe öltözött kendõs öregasszony.
Fölöttük, mint ablak a házon, a menet-
rend „kõtáblába vésve”. A drótkeríté-
sen át a pályaudvar felõl szemlélve a
sínpárok, úgy tûnik, valóban összefut-
nak a végtelenben, de vajon az állomá-
son is csak látszólagosak a találkozá-
sok? A várakozók kiüresedett tekintet-
tel néznek maguk elé, hiába tûz be az
ablakon a napfény. Ha együtt vannak
kicsiktõl a legidõsebbekig, akkor is
csak egy irányba néznek. Várnak vala-

mit. A kupéból aztán ablaküvegen át
láthatják a világot, néhol egy lekapart
matricán keresztül. A kijárat pedig vé-
gül a föld alá vezet.

Ezt a nyilvánvalóan nem is igazán a
vasútról, hanem az életrõl, kiüresedett,
elidegenedett világunkról szóló fotó-
esszét 2003-ban diplomamunkaként
készítette Kiss Albert a Szellemkép
Szabadiskolán. Azóta – bár fotóripor-
terként többször elismerték munkáját
– efféle mûvészi képsorozatot készíte-
ni nem tudott. Hiszen idõre van szük-
ség ahhoz, hogy egy témát minden
módon és irányból megközelítve eljut-
hasson a lényegéig, mint Korniss Pé-
ter, aki híres Vendégmunkások soroza-
tában két évtizeden át követte egy a tá-
volban lakó, de Budapesten dolgozó
ember életét. Kovács Etelka

„A demokratikus ellenzékiek nem mind voltak hõsök!”
Dézsy Zoltán ügynökökrõl szóló filmjérõl a Léleképítõn

– Örülök neki, hogy filmemmel egy-
szerre sikerült bemutatni azt a csaló-
dottságot és euforikus élményt, mely
a nyolcvanas évek végének Magyaror-
szágát jellemezte” – emelte ki nemrég
moziba került ügynökfilmje jellemzé-
sekor Dézsy Zoltán filmrendezõ már-
cius 21-én este a Garay-gimnáziumban
megtartott Léleképítõn, amelynek ke-
retében az elõzõ hét csütörtökjén már
levetítették Az ügynökök a paradi-
csomba mennek címû, 2010-ben for-
gatott hazai játékfilmjét. Az alkotó hét-
fõn elárulta, filmjébõl – a csekély költ-
ségvetés ellenére is – szinte teljes egé-
szében ki tudta hozni, amit eredetileg
szeretett volna, forgatókönyvén alig
változtatott. A filmrendezõ méltatta a
nagy számban megjelent szekszárdi
közönséget, majd elmesélte a film el-
készítésének néhány fontosabb moz-
zanatát. Profi (Lukács Sándor, Ando-
rai Péter, Kubik Anna, Benkóczy Zol-
tán) és amatõr színészekkel igyekezett
ábrázolni azt a világot, melyben a ko-
rábbi elit gyermeke, Kárász Mátyás
(Karalyos Gábor) az akkor születõ el-
lenzékhez csatlakozik. A fõszereplõ a
történetben – mint annyi nyolcvanas
évekbeli valóságos ellenzéki szereplõ

– jólétben él a Rózsadombon magas
pártállami tisztségû, funkcionárius
szüleivel. Ügynökként az ellenzékiek
közt végez aknamunkát, mivel a Bel-
ügy III/III-as fõcsoportfõnöksége vá-
lasztás elé állítja: vagy elhagyja az or-
szágot, vagy együttmûködik. Nem
mind voltak ,,hõsök” a demokratikus
ellenzék képviselõi, mint ahogy azt
magukról beállítják, hanem épp ellen-
kezõleg! – mondta Dézsy. ,,Kiváló le-
gendaépítés zajlott olyanok részérõl,
akik az MDF–SZDSZ-paktum révén 20
évre magukhoz ragadták a hatalmat.
Feltûnõ volt akkoriban az is – emlé-
keztetett –, hogy õk voltak azok, akik
1985-tõl hirtelen saját nevükön kezd-
tek el írni, a Szabad Európa Rádióban
végig sztárolták õket, nem kevesen ki-
vételezett helyzetben voltak, zsebük-
ben pedig ,,ott lapult” a nyugatra szó-
ló útlevél, valamint a különbözõ külföl-
di ösztöndíjak. – Akinek felmenõi
pártállami háttérrel rendelkeztek, azt
megvédte a párt – fûzte hozzá.  Dézsy
Zoltán filmjében a ’80-as évek képi vi-
lágát alkalmazta – lassú váltásokkal, vi-
lágosan, tisztán, érthetõen beszélõ sze-
replõkkel. Tudatosan olyan színésze-
ket kért fel fõbb szerepekre, akik ak-

koriban sztárok voltak. A filmben
egyébként szerethetõ munkásõr figu-
rát alakít Benkóczy Zoltán, aki tipiku-
san a rendszerváltás ,,lúzereként” jele-
nik meg. Dézsy rámutatott: 20 év alatt
120 milliárd eurós adósságot halmo-
zott fel az ország, mely 1990-ben még
csak 20 millió dollár volt, és még meg-
volt a nemzeti vagyon többsége. Az-
óta a ,,sárga csekkek országa” lettünk,
szomorú, savanyú tekintetekkel – fi-
gyelmeztetett. Véleménye szerint az

ügynökök, SZT-tisztek el nem számol-
tatása többek között olyan személye-
ken múlt, mint a korábban fogdaügy-
nöki munkát végzõ, 1990 után SZDSZ-
es köztársasági elnök, Göncz Árpád,
vagy Sólyom László, akkori legfelsõbb
bírósági elnök. 

Dézsy egyébiránt olyan híres mû-
sorok szerkesztõje volt a kilencvenes
évek elején, mint a ,,Hét”, vagy az
,,Ablak”. Politikai okokból mind az
1994-es, mind pedig a 2002-es hata-
lomváltás után ellehetetlenítették ál-
lásában, csak idén kezdhetett bele a
Köztársaság téri pincebörtönökrõl
szóló filmsorozata harmadik részé-
nek forgatásába. Legfrissebb, ügynö-
kökrõl szóló filmje versenymûként a
filmszemlén is ott lesz, s bízik egyik
fõszereplõje, Lukács Sándor közön-
ségdíjában – mondta. Az alkotást ed-
dig már 13 ezer nézõ (!) látta a
mozikban, s Rákay Philip intendáns
ígérete szerint az MTV m1 csatornája
is mûsorra tûzi májusban. 

A következõ Léleképítõ vendége
április 18-án Kubik Anna, Kossuth-dí-
jas színmûvésznõ, az ügynökökrõl
szóló játékfilm egyik szereplõje lesz.

Gyimóthy Levente

Dézsy Zoltán
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Felhívás húsvéti adakozásra
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete húsvéti adománygyűjtést
szervez. Szekszárdon, a Hunyadi u. 4.
sz. alatti irodánkban a hét bármely nap-
ján várjuk felajánlásaikat: ruhaneműk,
tartós élelmiszerek, liszt, cukor, tészta-
félék, konzervek, füstölt áru, tea, kávé,
édesség... Segítségnyújtásukkal nagy-

ban hozzájárulhatnak, hogy a Tolna me-
gyei szociálisan is súlyosan hátrányos
helyzetű látássérült embereket és köz-
vetlen családtagjaikat megajándékoz-
hassuk húsvét alkalmából. Megköszön-
jük azt is, ha adójuk 1 százalékának fel-
ajánlásával segítik munkánkat. Adó-
szám: 18864858-1-17.

Flamenco és a Szekszárdi Gitárkvartett
Spanyol est a Nemzeti Borozóban

Fergeteges, spanyol „ízvilágú” gitárjá-
tékkal, majd a neves andalúziai születé-
sû spanyol költõ, Federico Garcia Lor-
ca (1898–1936) verseinek magyarra át-
ültetésével találkozhattak mindazok,
akik részt vettek március elsõ péntek
estéjén a szekszárdi Nemzeti Borozó
„Spanyol estjén”. A flamenco gyûjtõne-
vû népzenei és táncstílusban – 
amely a mûsor hangulatát döntõen
meghatározta – ugyanúgy megtalálha-
tóak az eredeti spanyol andalúz zene
gyökerei, mint az Észak-Afrika és Euró-
pa felõl érkezett spanyol cigány és az
arab-mór, zenés-lírai hagyományok, a
szefárd (Ibériai-félszigeten élõ) zsidó,
az indiai, perzsa, balkáni népzenei,
vagy éppen a bizánci egyházzenei ha-
tások. A mûsor elsõ fellépõje, a 20 éve
autodidakta módon gitározni kezdett
Varga András volt, akirõl tudvalevõ,
hogy a Kárpát-medence jelenlegi leg-
jobb flamenco gitárosa. András erdélyi
származású, s eddigi élete során számos
együttest (erdélyi Guadalquivir, buda-
pesti Verde del Mar) hozott létre. Re-
pertoárjában az említett mûfaj sokszí-
nûségébõl (soleá, seguiriyas, bulerías
és a tangos cigány flamenco mûfajok),
valamint saját belsõ élményei által ihle-

tett zenei világból adott ízelítõt a szép
számmal megjelent, borozgató közön-
ségnek. Az est további részében Rubá-
nyi Anita és Lotz Kata elõadómûvészek-
tõl hallhattuk Lorca mély érzelemmel
átitatott verseit. A hölgyek lebilincselõ
elõadása közben a Szekszárdi Gitár-
kvartett játszott, akiknek zenei játéka a
versek hallgatása közben, sõt, még utá-
na is átjárta az ember lelkét. Wessely
Ágnes csodálatos hangja pedig tovább
fûszerezte a változatos mûsort. A poha-

rak koccanása közben magunk elé kép-
zelhettük, milyen a tánc a Penetra gyü-
mölcsösében, ahol „telt gyümölcsök éj-
szakáján cigánylány hajába papír-rózsa
koszorú, s édes ánizs ága….” s azt is, mi-
kor „gyöngyfoguk világa perzselt ívet
ír az éjbe, mint akár a fáklya.” S hallhat-
tuk, hogyan panaszkodik a költõ a hût-
len menyecskére, akit „még a vízhez is
kivittem!” s  „…nem mondta, hogy ura
is van, asszony volt, de szûznek hittem”.
Megérinthetett mindenkit, ahogy

Lorca „Hajnali dalában” „a pirkadat-ha-
rangok zengtek Córdobában, a hajnali
harangok Granadában”, majd a nõk
iránti rajongását: „spanyol lány ahány
van, libbenõ nagyszoknyában ahány pi-
cinyke láb van, fény az a keresztutcák
hûvös hajnalában”. A mûvésznõk által
különleges, váltogatott stílusban meg-
jelenítve elénk tárult a kép a költõ
„Malaguena” címû költeményébõl: ,,a
halál be- és kijár a korcsmaajtón”, s „fe-
kete lovak járnak, rajtuk fekete árnyak,
sötét mélységes útján a gitárnak”; „…só-
nak illata száll és nõstényi vérnek,
nyugtalan nárdusáról a tenger szél-
nek”. Azt is átélhettük egy percre, mi-
ként vélekedett Lorca a halálról „Sira-
lom a halálról” címû versében: „sze-
mestõl jöttem erre a világra, s vakon
megyek el innen. Ura a legnagyobb kí-
noknak, Isten!” „Oda szerettem volna
jutni, hová a jók jutnak itten. S lám, el
is jutottam Isten! S egy gyertya, s egy
pokróc a földre terítve.” 

A mûsor révén maradandó mûvésze-
ti élménnyel gazdagodtunk, s minden-
ki nyugodtan elkönyvelhette magában:
igenis él, köszöni, jól van és tömegeket
vonz az irodalmi és a mûvészeti élet vá-
rosunkban. Gyimóthy Levente

Életmódnap – „Egészség a Föld körül”

Az Egészség a Föld körül elnevezésű ren-
dezvénysorozat első állomásának a szek-
szárdi ÁNTSZ adott otthont. „Európában
mi vagyunk az egyik legrövidebb ideig élő
nép, és a daganatos megbetegedések-
ben is toplistások vagyunk.” Ezzel a drasz-
tikus, ugyanakkor elgondolkodtató gon-
dolattal kezdte előadását dr. Hegedűs
Gyula orvos. Elmondta, hogy mivel ezek
az elszomorító adatok nem foghatók ge-
netikai okokra, ezért egészen biztosan az-
zal van a baj, ahogyan élünk. A rendez-
vénysorozat betekintést ad azoknak a
népcsoportoknak az életébe, akik leg-
alább 10 évvel élnek tovább, egészség-
ben. Az előadó szerint az eredményekhez
nem kell indiánokká vagy kaukázusi pász-
torrá válnunk, csupán az életstílusukat
kell ellesnünk.
Mindehhez a Paprika Tv-vel, pontosabban
Csiszár Jenővel Olaszországot bejáró

Alessandro Arena sztárszakács adott szí-
nes illusztrációt a mediterrán étrendről.
„Egyél jót, és élj száz évig” – mondja egy
szicíliai közmondás, aminek betartását
egy pizzával rögtön el is kezdték a rendez-
vény hallgatói. Alessandro Arena elmond-
ta, hogy például a mediterrán diétával bár-
ki szenvedés nélkül, finom falatokkal meg-
szabadulhat felesleges kilóitól. És, hogy mi
kell a diétához? Naponta legalább öt adag-
nyi zöldség és gyümölcs, ezenkívül gabona-
féleség (lehetőleg teljes kiőrlésű), dió, rizs,
főtt tészta, tengeri hal, vörösbor, olívaolaj.
A hosszú és egészségben eltöltött élethez
mindemellett jó emberi kapcsolatokra és
nevetésre is szükség van. „Aki sokat ne-
vet, soká él” – állítják a vilcabambai indi-
ánok. A műsor végén fellépő Kató néni,
lánykori nevén Ihos József bőségesen
gondoskodott arról, hogy a jelenlévők éle-
te napokkal megnyúljon. (x)

Dr. Hegedûs Gyula a helyes életmód fontosságára hívta fel a figyelmet
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy lány és egy fiú. Fetzer Zsófia és

Mózsik Zsolt, a Gemenc TáncSport Egyesület táncosai, akik 2011.

március 27-én (vasárnap) Palánkon a sportcsarnokban az egyesület ál-

tal rendezett Gemenc Kupa, országos társastáncversenyen indulnak.

Az országból 107 pár – ebből 16 szekszárdi – méri össze tánctudását.

Tanáraik: Orbán Ferenc táncpedagógus, valamint Szalkai-Szabó Gábor

– ma is aktív táncos –, az ország egyik legjobb versenytáncosa, aki he-

tente Szentesről jön el segíteni a felkészülésben. 

Egy fiú: 
Mózsik Zsolt (14 éves)

Egy lány: 
Fetzer Zsófia (17 éves)

– Hány éve táncolsz, s mit jelent
számodra a tánc?

– Öt éve táncolok, s számomra egy
nagyon jó idõtöltés. Részben sport,
miközben jó tartást tanulok, s a társa-
sági viselkedés legfontosabb szabálya-
it. Szerintem szíve szerint sokkal több
fiú táncolna, de nem elég bátrak,
hogy elkezdjék. 
– Most egy nagy verseny elõtt áll-
tok, amit gondolom, sok próba elõ-
zött meg. Azt is lehet szeretni? 

– Igen! Ha nem így lenne, akkor
nem tanulnánk meg úgy táncolni,
hogy versenyezhessünk, ott pedig lát-
szania kell annak, hogy szívesen, jó-
kedvvel táncolunk. 
– A fiúknak nincs olyan látványos
szerepe a táncban, mint a lányok-
nak. Mi az, ami a fiú táncosok fõ
feladata?

– A fiúknál a vezetés a fontos, biztos
kézzel fogni a partnert, vezetni, s köz-
ben figyelni a parketten a többi ver-
senyzõt. Szóval „vezetõ” szerepe van.
Verseny közben tehát nemcsak a tech-
nikára, a tánclépésekre kell koncent-
rálni, hanem a partneremre és a ver-
seny összes táncosára is. A fiú vezet, a
lány dolga a tánc „kiszínezése”. Ez
olyan, mint egy szép sportautó. Aki jól
vezeti, annak az autója jól halad. 
– Amikor egy táncos rendezvényt

látok, mindig az az érzésem, hogy
sokkal több a lány, mint a fiú. Így
van ez a versenytáncoknál is? 

– Fiúkból mindig hiány van. Már
ezért is érdemes eljönni a fiú társaim-
nak, mert a lányok kényeztetnek ben-
nünket, hiszen háromszor annyian
vannak, mint mi. Üzenem a fiú bará-
taimnak: „fiúk, ez az a hely, ahol szép
lányokkal lehet találkozni. Arról nem
beszélve, hogy felnõttként sokkal na-
gyobb önbizalommal fogtok odaállni
egy lány elé, akár táncolni, akár sétál-
ni hívjátok õt.” 
– Két nagy csoportra osztjuk a tár-
sastáncot, felsorolnád õket? 

– Az elsõ csoport a latin-amerikai
táncok: cha-cha-cha, samba, rumba,
jive, paso doble. A második a standard
táncok: angolkeringõ, tangó, bécsi
keringõ, quickstep, slowfox. 
– Te melyiket kedveled a legjobban?
S arra gondoltál már, hogy ezt a hi-
vatást válaszd, mármint a táncok-
tatást? 

– Az angolkeringõ és a tangó a ked-
vencem. Biztos, hogy felnõtten is sze-
retek majd táncolni, hivatásként nem
hiszem, hogy ezt választanám. Vi-
szont az biztos, hogy nem lesz gon-
dom egy társaságban sem a beillesz-
kedéssel.
– Gondolom, verseny elõtt megy az
esélylatolgatás. Ti milyen helyezés-
sel lennétek elégedettek? 

– A végeredmény mindig kiszámít-
hatatlan. Egy verseny alkalmával nem
tudhatjuk, mennyire felkészült,
mennyit tud a többi versenyzõ. Az ott
derül ki. Annyit tehetünk, hogy tehet-
ségünk szerint a legjobban felkészü-
lünk a próbákon, s a versenyen min-
dent megteszünk a jó eredményért.
Lehetnek meglepetések, pozitív és
negatív értelemben is. Azért nagyon
remélem, hogy állunk majd a dobogó
tetején.
– Amit gondolom, mindkét tanáro-
tok elvár tõletek, és veletek örül, ha
így lesz….

– Természetesen, hiszen nemcsak
nekünk versenyzõknek, hanem ne-
kik is rengeteg munkájuk van egy
ilyen nagy versenyben, s az érdem és
az érem az övéké is. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

A tánc: zene, ritmus, sport, társaság, szép ruhák

– Amikor megláttalak, az a mon-
dat tört ki belõlem, hogy te meg
miért nem egy szépségversenyen
indultál? Komolyra fordítva a
szót, hogy kerültetek össze Zsolt-
tal?

– Az elmúlt év nyarán kezdtünk el
együtt táncolni, addig mindkettõnk-
nek más párja volt. Ma már összeszo-
kott párosként nézünk a vasárnapi
verseny elé, mert úgy gondolom,
mindent megtettünk, ami a tehetsé-
günkbõl, a szorgalmunkból tellett. 
– Sokan nem is gondolják, hogy 
a tánc milyen kemény sport…

– Hetente négy próbánk van, ame-
lyeken mindent beleadunk, máskép-
pen nincs eredmény. Sok minden-
ben különbözik a sporttól, de a ne-
hézségében nem. Sõt. A sportok
nagy részét lehet egyedül mûvelni,
itt viszont több mindenre kell odafi-
gyelni. 
– Neked melyik a kedvenc táncod?

– Szintén az angolkeringõ és a tan-
gó, nemhiába vagyunk Zsolttal egy
pár. Persze nagyon szeretjük a slow-
foxot is. 
– Zsolt elmondta, hogy mi a fel-
adata a táncban, mint fiúnak, s
neked?

– A lányok viszik a táncba a „kiszí-
nezést”: a kedvességet, a bájt, a fi-
nomságot, s aki azt hiszi, ez minden,
az téved. A mozgás legnagyobb része
a lányokra hárul. A variációk, a forgá-
sok, a hajlások, mind-mind a lányok
feladata. S ezeket akkor tudja tökéle-
tesen és harmonikusan megoldani,
ha érzi, hogy a partnere biztos kéz-
zel tartja és vezeti. 
– Lassan gondolkodnod kell azon,
hogy hová mész majd továbbta-
nulni. Esetleg a tánccal kapcsola-
tos pályát választasz? 

– Erre nem gondoltam. Viszont
biztos, hogy felnõtten is sokat fogok
táncolni. Mert a tánc nemcsak sport,
de örömforrás is. Társasági együttlét,
ismerkedési lehetõség, és még sorol-
hatnám. Mindkét nemnek nagyobb
lesz az önbizalma azzal, hogy már
egészen fiatalon – sokan gyermekfej-
jel – megtanulják a másik nemmel
való kommunikációt, s nem szenved-

nek önbizalomhiányban, ha kapcso-
latot szeretnének létrehozni. Amit vi-
szont szívesen tennék felnõttkorom-
ban, gyerekeket táncra tanítani, de
csak hobbiból. 
– Zsófi! Sokszor nézek a televí-
zióban társastáncot, s bevallom,
a bevonuláskor rápillantok a fi-
úkra, de utána csak a hölgyeket
nézem… 

– A párok hölgytagjainak mozgása
valóban sokkal nehezebb, s ezzel
mutatósabb is. A megjelenésük való-
ban a társastánc egyik fénypontja.
Azt hiszem, minden lány szívesen
bújna bele egyszer azokba a szép ru-
hákba, amelyekben mi versenyzünk.
Magunk választjuk a fazont, varrat-
juk, s hogy éppen milyen lesz a ruha,
az az éppen aktuális divattól függ.
Színben az utóbbi idõben a rózsa-
szín és a lila volt a nyerõ, valamint a
neon minden árnyalata, idén a fehér
és az arany a divatszín. A legfonto-
sabb, hogy a ruha kényelmes legyen
– ne érezzük, hogy rajtunk van –, s
ezt bizony nehéz megvalósítani. Az
édesanyáknak nagy szerepük van eb-
ben, ahogy a hajunk elkészítésében
és a sminkben is. Ott is van divat-
trend, hiszen egy hosszú hajból sok-
kal szebb és mutatósabb frizurát le-
het kihozni, mint egy rövid hajból. 
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A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

Liszt elsõ szekszárdi 
látogatása

1846. október 13–24.

Liszt elõször 1846-ban járt Szekszár-
don. Ez a látogatás összefüggött a mû-
vész európai hangversenykörútjával.

Hazatérését megelõzte egy bécsi
koncertsorozat. Az Augusz család bé-
csi rokonságától és barátaitól részle-
tes értesítéseket kapott a hangverse-
nyek sikerérõl és visszhangjáról. Két,
Klára asszonyhoz intézett levél külö-
nös figyelmet érdemel. Az egyikben
Auguszné bécsi barátnõje, Helene
Goddefroy 1846. január 30-i keltezés-

sel írja, hogy Liszt március 1-jén tartja
hangversenyét, amire a zártszékülé-
sek elõvételben elkeltek. Nagyon
örülne és szép lenne, ha Auguszékkal
együtt hallgathatnák meg a Mestert.
Az „AN DER WIEN”-ben vendégszere-
pel egy kitûnõ énekes, a würtenbergi
Pischek, aki olyan kiválóan énekel,
hogy minden fellépésénél a színház
zsúfolásig megtelik. Dreyschock is
adott több hangversenyt, ezek is na-
gyon tetszettek a levél írójának, de vé-
leménye szerint Liszt mindig minde-
nek felett áll, mert a játékában meg-
nyilvánuló zsenialitás egyedülálló.

A másik bécsi levél írójának kiléte
ismeretlen, csak az aláírásból tudunk
annyit, hogy Jennynek hívták. 1846.
március 10-én kelt levelében számol
be Augusznénak egy Liszt-hangver-
senyrõl. A mûvész három koncertet
adott már, ezek egyikén õk is ott vol-
tak és nagyon élvezték valóban elsõ-
rangú játékát. Különösen tetszett ne-
kik Schubert C-dúr Fantáziája,
amely magába véve is szép, emel-
lett Liszt még a lehetõ legtökélete-
sebben adta elõ. Játékának köny-
nyedsége és bája nagyszerûen ér-
vényesült egy Chopin-etüd elõ-
adásakor. Sajnálatukra ezúttal
Schubert-dalt nem játszott. Ehe-
lyett nagy örömükre Liszt az elõ-
zõ koncertjében már tomboló si-
kert kiváltott „Magyar Dalok” cí-
mû mûvét – általános kívánságra
– újra eljátszotta.

Liszt ezután Pestre jött hang-
versenyezni, itt április 30-tól má-
jus 14-ig tartózkodott. Érkezése
ekkor is diadalmenet volt: az
egyetemi ifjúság fáklyákkal vo-
nult fel, hogy Szekszárd szülöttjé-
nek, Garay Jánosnak erre az alka-
lomra írt költeményével köszönt-
se a hazatért Mestert. Hatalmas si-
kerû, leginkább jótékony célra
adott hangversenyei után Liszt

pár hónapra eltávozik, de október 10-
én újra Pesten van, hogy 11-én a Jó-
zsef Fiúárvaház javára hangverse-
nyezzék. Ezt követõen utazik Szek-
szárdra. Késõbb megtudjuk, hogy ezt
az utazást már hónapokkal elõbb
megtervezték, de a szekszárdi fogad-
tatás körülményeit Augusznak októ-
ber 12-én Pesten kelt levele mutatja
be legjellemzõbben. Tudatja feleségé-
vel, hogy az elõzõ napon szerencsé-
sen megérkezett Pestre. Lisztet ebéd-
nél találta. A Mester éppen annyira
csodálkozott, mint amennyire meg-
örült érkezésének. Reggel utaznak le
azzal a gõzhajóval, amely 2-3 óra felé
érkezik – írja. Arra kéri feleségét, vár-
ja õket ízlése szerint jó, de nem
hivalkodó ebéddel. Ezen, a vendéglá-
tókon kívül csak Liszt és Belloni ven-
nének részt, esetleg az éppen otthon
tartózkodó hangoló is. Szerdán Szek-
szárdon maradnak, csütörtökön Ireg-
re megy. Arról is ír a levélben, hogy

Belloni üzenetet kap, ne mozduljon
Szekszárdról. Megemlíti, hogy a pécsi-
ek Lisztnek 800 Ft-ot ajánlottak fel pa-
pírpénzben az ottani két hangver-
seny tiszteletdíja fejében. Valószínû
erre utal Augusz megjegyzése, hogy
Liszt az õ tanácsai szerint fog eljárni.
Úgy kívánja, hogy ezek a tervek 18-ig
titokban maradjanak.

A levélben beszámol még arról:
Liszt már nagyon örül Auguszné vi-
szontlátásának és annak, hogy náluk
fog lakni. Valószínû két hétig a vendé-
gük lesz. Levele végén további részle-
tes utasításokat ad a fogadtatásra.

Augusz – írja – megérkezése után 5
órakor jelen volt Lisztnek a József Fiú-
árvaházban adott koncertjén, mely
telt ház elõtt hangzott el. A Mestert él-
jenzéssel fogadták, minden szám
után háromszor-négyszer visszatap-
solták. Három darabot játszott. Ezen-
kívül Schodelnét kísérte zongorán,
aki magyarul énekelte az „Erlkönig”-et
rosszul, de Liszt zongorakísérete vég-
telenül megragadó és szép volt.

Az elsõ szekszárdi látogatás elõzmé-
nyeirõl ezenkívül a következõket tud-
juk. Az elõzetes meghívást igazolja
egy levél, amelyet Liszt Franz Scho-
bernek írt 1846. május 8-án. Eszerint
Liszt augusztusban Sopronba készül,
utána Festetics Leóhoz, majd Augusz-
hoz Szekszárdra. Így is történt: Liszt
elõbb Sopronban hangversenyezett
augusztus 3-án. Festetics birtokán,
Dákán október 6–10-ig vendégeske-
dett. Október 11-én Pesten játszik jó-
tékony célra, s itt találkozik Augusz
Antallal, aki személyesen jön elé és kí-
séri le híres vendégét Szekszárdra.
Liszt kellemes meglepetése Augusz
pesti megjelenésén csak arra vonat-
kozhatott, hogy nem számított sze-
mélyes kíséretére, mert ez különös
elõzékenység volt leendõ házigazdája
részérõl.

Folytatjuk.
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 3.
„Ebben a dolgozatban a Tolna me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 le-
vél és más dokumentum Lisztre vo-
natkozó anyaga került feldolgozás-
ra. Az anyag felkutatása, reprezen-
tatív összeállítása a Szekszárdi Álla-
mi Levéltár nagyérdemû, elhunyt
igazgatójának hézagpótló, nagy
szaktudást, hivatásszeretetet igény-
lõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendel-
kezésére álló gazdag anyagból
Liszt és Szekszárd, azaz Liszt és bá-
ró Augusz Antal kapcsolatát min-
den vonatkozásában feldolgozza.
Hátrahagyott dolgozata elõkészítõ
munkaként íródott, s mint ilyen,
kiegészítésekre, átdolgozásra szo-
rult. Ez a feladat a dolgozat lektorá-
ra hárult. Dr. Prahács Margit a le-
véltári anyag kiválasztásának nagy
és fáradtságos munkáját megilletõ
kollegiális kegyelettel vállalkozott
arra, hogy dr. Hadnagy Albertnek a
címben meghatározott témakörét,
s ezzel a témakörrel összefüggõ,
másutt õrzött iratanyag, már meg-
jelent Liszt-levelek, a Liszt-irodalom
és korabeli sajtótudósítások adatai-
val kiegészítse és az egész dolgoza-
tot a szükséges módosításokkal és
jegyzetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.”

A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Augusz Antal levele feleségéhez Liszt érkezésérõl
(1846). A kétoldalas levél eredetije a Tolna Megyei
Levéltárban
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A rejtvény megfejtését április 10-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 13-i rejtvény helyes megfejtése: Gergely-napi szél Szent
György-napig él. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Bustya Dénesné, Szekszárd, Halasi
A.u. 8/1. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

„A reménység pedig
nem szégyenít meg.” 

Róma 5,5

A Biblia tanúságtétele szerint vala-
kit megszégyeníteni egyenértékû
azzal, mintha cserbenhagynánk.
Hányszor éljük át azt, amikor nagy
ritkán valódi segítségre lenne szük-
ségünk, akkor és pont akkor nem
számíthatunk senkire. Éppen
nincs otthon. Éppen nem tudja fel-
venni a telefont. Vagy éppen akkor
zárja be az ajtót. Bezárja szívét, éle-
tét elõttünk. Nagyon tud ez fájni!
Mi is tehetünk hasonlót másokkal,
úgy, hogy észre sem vesszük. Ki
erõszakosabban, ki bátortalanab-
bul jön hozzánk segítségért. Egy-
két kegyes frázissal lerázzuk. „Majd
gondolok rád. Majd csak megoldó-
dik minden. Ne félj!” Igazi segítsé-
get nem kapott. Magára maradt.

A Biblia a megszégyenülés kife-
jezést fõként akkor használja, ami-
kor az embert – nem a másik, ha-
nem – saját maga, saját ereje, saját
hite hagyja cserben. Ez az igazi

megszégyenülés. Úgy él az ember,
hogy semmit sem akar a véletlen-
re bízni. Kis megtakarított pénz.
Egy házassági szerzõdés. Soha
nem lehet tudni. Egy kiskapu,
amelyen ki lehet lépni, ha nem si-
kerülnének dolgok. Egy B-terv,
amelyet elõ lehet venni, ha valami
nem úgy alakulna. És amikor ezek
hagynak cserben, az elsõdleges vé-
dõfal is ledõl – az az igazi megszé-
gyenülés. Cserbenhagynak má-
sok, mi is sokszor másokat. De a
legtragikusabb, amikor saját vé-
delmi rendszerünk mond csõdöt.

„A reménység pedig nem szégye-
nít meg”, nem hagy cserben, nem
hagy magunkra. Egy olyan kincset
ad a kezünkbe Isten ezáltal, amit ha
használunk, amivel ha élünk, akkor
nem kell attól tartanunk, hogy ki él
vissza a bizalmunkkal, ki vagy mi
hagy magunkra. A magyar nyelv-
ben, köznapi szóhasználatunkban a
reménység egy nagyon szép kifeje-

zés, de általában nem adja vissza
mindazt, amit a Biblia ért ezalatt.
Amikor azt mondjuk: „Nagyon re-
mélem, bár nehéz lesz, de azért bí-
zom benne” – azt fejezzük ki, hogy
hiszem is, meg nem is.

A reménység azonban nem telje-
sen ezt jelenti. Az Újszövetségben
ezt olvassuk: „Ez a reménység lel-
künknek biztos és erõs horgonya.”
Gyermekkoromban nagyon közel
laktunk a Dunához. A Duna part-
ján sétálva nagyon sok hajót lát-
tunk. Voltak sétahajók, és voltak ál-
lóhajók. A sétahajók minden télen
egy ilyen lehorgonyzott állóhajónál
kötöttek ki, horgonyoztak le. A re-
ménység ezt az állóhajót jelenti,
amely mellé lehorgonyozhatunk a
„hajót próbáló” idõkben. Ez keresz-
tény küldetésünk is egyben. Beszél-
ni errõl a bennünk élõ reménység-
rõl. Errõl, ami olyan biztos, hogy
hozzá lehet kötni magunkat. Más
hajók is odaférnek, mások is kiköt-
hetnek ott. És nem sodorja el õket
az ár. A mi reménységünk egy élõ
személy: Jézus Krisztus.

Evangélium

A farsang varázsa
Elõször csak álarcban merészkedik be az em-
ber az elvarázsolt forgatagba, tündér, király-
kisasszony, kalóz, katona, krokodil és sok
más fura szerzet társaságába. Ilyenkor a leg-
jobb meghúzódni a dübörgõ gyerekdalok-
tól legzajosabb sarokban, és apa ölében ülve
pattogatott kukoricát ropogtatni, és szemlé-
lõdni. Aki már eléggé felbátorodott, a körtán-
cot járók közé is beállt, és amint elég erõt
vett magán, nemcsak anyáét, de még egy kis-
lány kezét is megfogta.

Nyolc nap múltán aztán már bátor orosz-
lánként lépett a bálba egy szelíd kertészle-
génnyel az oldalán. Aki nem vette zokon,
hogy a virágja, amit nevelt, igencsak megtet-
szett a lányoknak. Körülötte „minden láb
volt, csupa láb” és zsibongás, hogy bátorsá-
gát összeszedje kölesgolyót ropogtatott. Az-
tán ámulva nézte a körötte szálló ezernyi
színpompás buborékot, majd bebújt a hul-
lámzó óriáskendõ alá, és már nem is félt,
hogy mint egy jó kertész, apa kezét fogva
csatlakozzon a csigabigához, a katicához, a
méhecskéhez, a pillangóhoz meg a többiek-
hez, és bemutatkozzon, mint aki nem törõ-
dik semmi mással, csak a csodaszép virággal.

Az állatok királya újra farsangba vágyott,
szerencsére még elcsípte az idén hosszúra
nyúlt farsang farkát. A bohóc orrát azon-
ban, hiába dudált volna, oroszlánbõr nélkül
meg nem nyomta. A gondos kertészlegény
a farsang farkán barátságos kutyussá vált,
aki még ebédet is fõzött. Felbontotta volna
a kukoricát, de azt csak „morzsálni” lehet-
ne, ha igazi lenne. Farsangkor azonban
semmi nem igazi, csak az õrületes karne-
vált lezáró, „bódító” farsangi fánk, kinek-ki-
nek ízlése szerint porcukorral „behavazva”,
vagy inkább anélkül.

A maszkabál végeztével eltûnt a szép
idõt hozó Tavasztündér, a telet elriasztó lo-
vag, a félelmetes tigris és oroszlán, csak a vi-
dámságért felelõs bohóc maradt önmaga. 

Kovács Etelka

Medjugorje-délután
április 2-án a

belvárosi templomban
„Gyümölcseiről ismerhetjük fel a fát.”

(Mt 12,33)
Program:
• 15.00 Rózsafüzér
• 16.00 Elmélkedés (Kürtösi Krisztián

kakasdi plébános)
• 16.30 Tanúságtétel
• 16.45 Szünet
• 17.10 Szentségimádás (Bacsmai László

plébános)
• 18.00 Szentmise (Főcelebráns: Polyák

Imre hercegszántói plébános, 
a nemzetiségiek helynöke)

Szeretettel hívunk és várunk minden
medjugorjei zarándokot és érdeklődőt.
Információ: Kuthy Szilvia, tel.: 74/510-592,
30/743-56-85, e-mail: sirvi@freemail.hu
A Mária szándékára elmondott 1000 darab
Üdvözlégy, Mária csekkjei a helyszínen
leadhatók.
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Fedett pályás felnõtt tenisz-ob
Szatmári meglepetésgyõzelme Szekszárdon

Ha fedett pályás felnõtt férfi országos
bajnokság, akkor Szekszárd. Az elsõ
osztályú minõsítéssel bíró játékosok
közül már vagy ötvenen szerettek vol-
na indulni az átmeneti idõszak legran-
gosabb hazai versenyén, de egy ilyen
nagy mezõny befogadására nincs mód
és lehetõség egy ob keretében, ahol
még a párosoknak is pályát kell bizto-
sítani. Ettõl függetlenül a Magyar Te-
niszszövetség illetékese örömmel
nyugtázta a hirtelen megnõtt érdeklõ-
dést. Kellemes gondként. Jövõre majd
selejtezõt írnak ki február végéig a 32-es
fõtáblára jutásért.

Idén – az amúgy szövetségileg – „le-
sajnált” ob-n nagyon föl kellett kötnie
a nadrágszíjat annak, aki jól akart sze-
repelni, és javítani a pozícióján a sza-
badtéri szezon beindulása elõtt. Itt
volt a tavalyi gyõztes, Szendrõi László,
aztán a hazai ranglistán pillanatnyilag
az igen elõkelõ harmadik helyen álló
Filipenkó Viktor, a hetedik Szatmáry
Adrián, a nyolcadik Kravcsik Tamás és
a tizedik Tóth Csongor is. Némi túl-
zással állítható: a Davis-kupa nemzeti
csapatunkat alkotó nagy kvartett (Ba-
lázs testvérek, György és Attila,
Kelner Ádám, valamint Bardóczky
Kornélon kívül, aki számít a sportág
férfiszakágában idehaza, az eljött a
Kerekes-teniszcentrumba.

TÖBBSZÖR IS BORULT 

A PAPÍRFORMA

Az esélylatolgatásnál sötét lóként emle-
gették a jó éve már Németországban
versenyzõ 19 éves, szegedi Zsiga Mátét.
(A név nyilván ismerõs, hiszen édesap-
ja aktív korában többször ott volt a vá-

logatott kibõvített keretében, s a Davis-
kupa-csapatba is bekerült.) 

Borult többször is a papírforma a
kemény alapvonaljátékok során a két-
kezes fonákokkal, megrendítõ tenye-
res pörgetések után az ütõk erõs húr-
jait is alaposan próbára tevõ tornán.
Kezdõdött azzal, hogy a „tízen kívüli”
pécsi Kovács Milán elbúcsúztatta a
már említett Tóth Csongort, aztán a
budaörsi színekben induló, masszív
versenyzõnek számító Nagy Péter a
torna elsõ kiemeltjét, Filipenkó Vik-
tort „tette” így nagy hirtelenjében a
torna nézõjévé a legjobb nyolc között
egy háromjátszmás nagy csata után.
Nem találtuk már a szûkebb mezõny-
ben a végjátékhoz közelítve a bajnoki
címvédõ Szendrõit, aki szintén vesz-
tett. Színvonalával, kiegyenlítettségé-

vel, változatosságával kiemelkedett a
Szatmáry Adrián–Nagy Péter-elõdöntõ.

A JELEN ÉS JÖVÕ NAGY MECCSE

VOLT AZ IDEI DÖNTÕ

A két fõvárosi csatájából kis kü-
lönbséggel az elõbbi került ki gyõzte-
sen. A 26 éves, már edzõsködõ, rop-
pant gyors lábú Szatmáry nem csinál
szédületes dolgokat, de õ az a tenisze-
zõ, aki képes mindig kihozni magá-
ból, ami benne van, s alacsony terme-
te ellenére ez pozicionálja õt a szû-
kebb hazai elitbe. A másik ágon jött
fel az õserejû, robusztus, óriásikat
szerváló, a világ elitbõl tán a cseh
Berdyc és a svéd Söderling stílusából,
valamit a játékába csempészõ Zsiga
Máté. Megveszekedetten akart nyer-
ni, az önmagával is folyamatosan és

teátrálisan haragban lévõ, a meccsek
alatt „mûsorozó” gyerek-felnõtt, ami
azért tolerálható zaj volt a tenisz ün-
nepélyes csendjében. Bejutott a finá-
léba, és persze üzenni próbált az itt-
honi felejtõinek az ob esetleges meg-
nyerésével. 

De fejben nem tudott úgy ott lenni,
mint ellenfele, Szatmáry. Az elsõ, gi-
gantikusnak szánt szerváit rendre el-
rontotta, és ki nem kényszerített hi-
bákkal segítette az amúgy agresszív
támadó stílusú, „fejben nagyon ott lé-
võ”, roppant labdabiztos ellenfelét.
Ezért bukta el többek között az elsõ
játszmát, például 0-3-ról, vagy 0-40-rõl
tudott veszíteni játékot, de a döntõ
szettben is volt már 4-2-je , de hiába... 

– Látszik, hogy nem vagyok még
kész felnõtt versenyzõ” – mondta  már
lehiggadva a döntõ után Máté. – De se-
baj, megyünk apuval a kijelölt úton to-
vább: Szegeden edzünk, és jobbára kül-
földön versenyzünk. Remélem, egy év
múlva már olyan eredménysorom lesz,
amivel szóba kerülhetek a Davis-kupa-
csapat összeállításakor.

A gyõztes, Szatmári Adrián úgy ér-
zi: ez a hajó számára már 26 évesen,
az edzõi pályán is elindulva elment, de
több ilyen bravúrgyõzelmet, mint a
szekszárdi volt, még okkal betervez-
het szabadtéren is.

Mi pedig, akik minõségi teniszt
csak a tévében látunk, beírjuk naptá-
runkba újra a jövõ március egyik hét-
végéjét a tenisz jegyében. Bízva ab-
ban, hogy Kerekes László újra elhozza
Szekszárdra a hazai legjobbakat – ta-
lán egyszer a szabad ég alatt rendezett
rangos verseny keretében is!? B. Gy.

Benedek Elek (pályabíró), Zsiga Máté (2. helyezett), Kerekes László
(rendezõ), Szatmáry Adrián (1. helyezett), Harmath Frigyes (fõbíró)
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A 2005 óta – ez a dátum a felejthetetlen
emlékû, erdélyi származású Rácz György,
szekszárdi tréner elhalálozásának éve –
gyakorlatilag a túlélésért, a megszûnése
ellen küzd a szekszárdi ökölvívás.
Edzõk, versenyzõk jöttek-mentek, aztán
sokan továbbálltak. A sportág sokszor
közel állt ahhoz, hogy a súlyemelés sor-
sára jusson, vagyis eltûnjön a süllyesztõ-
ben. Szerencsére egy valaki mindig ma-
radt: õ Halász Gábor. A sportág szekszár-
di, kilencvenes évekbeli, Rácz György
edzõ és Rácz Félix menedzser általi
megújításának, az Unio Box Teamnek
elsõ saját nevelésû magyar bajnoka, ké-
sõbbi profi versenyzõje hét év szünet
után elérkezettnek látta az idõt, hogy új-
ra egy egész estés ökölvívógálának ad-
jon otthont a szekszárdi sportcsarnok.
Hogy április 2-án létrejöhet ez az ese-
mény, több helyi cégnek és vállalkozás-
nak is köszönhetõ, amelyek támogatá-
sukkal segítették a szervezést.

HALÁSZ GÁBOR UBO-BAJNOKI 

CÍMÉRT BOKSZOL

A fõ mûsorelem, a gála zárómeccse
éppen a fõszervezõ, Halász Gábor cir-
kálósúlyú, 12 menetre tervezett cím-
mérkõzése lesz. A 33 éves szekszárdi
„mi fiúnk” egy dán székhelyû európai
szervezet, az Universal Box Organiza-
tion (UBO) égisze alatt egy szlovák

versenyzõvel meccsel. A tét a szerve-
zet kisvilágbajnoki, hivatalosan nem-
zetközi bajnoki öve ebben a félnehéz-
és a nehézsúly közötti kategóriában.
Gábor felkészülését neves partner, a
hazai nehézsúlyban az amatõröknél
és a profiknál sokáig uralkodó öklözõ,
korábbi olimpiai ötödik, Eb-ezüst-
érmes, profi világbajnoki kihívó, Erõs
Lajos segíti, õ lesz mellette a cím-
meccs alatt a ringsarokban. 

A küzdõsport kedvelõinek persze
érdemes lesz már a kora délutáni
órákban kilátogatni a csarnokba. A
szintén szekszárdi, kick-boxos Dé-

kány Roland által összeállított prog-
ramban szerepel még: kick-box, aztán
a közönség által kedvelt K-1-ben is
lesznek ringbe lépõk, sõt, a küzdõ-
sportok egyik legkeményebb változa-
ta, a thai-box is vonultat fel küzdõ fe-
leket ez alkalomból. A K-1-bõl Varga
Ákos és Kovács Gábor küzd meg egy-
mással, a thai-box képviseletében az
egyik versenyzõ Bonifert János lesz.

ELÕSZÖR LÉPHETNEK FEL ITTHON 

A SZEKSZÁRDI BUNYÓSOK

De visszakanyarodva a hagyomá-
nyos bokszprogramhoz. A gála a

többéves versenyzõi múlttal bíró
szekszárdi felnõtt amatõr kategóriá-
ban indulóknak biztosít bemutatko-
zási lehetõséget. Így például a nehéz-
súlyú magyar bajnokságokon induló
és ott helytálló Novák Györgynek
várhatóan egy bajai ellenfele lesz, s az
ugyanebben a súlycsoportban indu-
ló Vas Krisztián Kiskunmajsáról kap
ellenfelet. Bemutatkozhat hazai kö-
zönség elõtt a 69 kg-os kategóriában
Kisbéri Máté, és megismerhetik a
sportág híve, a valószínûleg hamaro-
san a nevelõedzõjét Török Istvánt
Szekszárdról Dunaszentgyörgyre kö-
vetõ 60 kilós junior tehetséget, Bok-
ros Valentint is. Õ várhatóan egy fe-
hérvári ellenfelet kap. A gála kereté-
ben kuriózumnak számít az a nagy-
középsúlyú, profi kategóriában zajló
mérkõzés, amelyen egy Magyaror-
szágra nõsült kubai harcos, bizonyos
Torres Martin Ericles itt a szekszárdi
ringben vívja élete elsõ profi mecs-
csét egy hozzá képest tapasztalt ma-
gyar, a fõvárosi Balogh Gábor ellen.
A gála esti programja, április 2-án,
szombaton 18 órakor kezdõdik, a
UBO-címmérkõzéssel zárul

A délutáni és az esti programokra
szóló, a helyszínen megvásárolható
belépõ ára egységesen 800 forint lesz.

B. Gy.

Hét év szünet után újra profiökölvívó-gála Szekszárdon

Halász Gábor (balról) 12 menetre tervezett címmérkõzést játszik

Köszönhetõen a székesfehérvári Alcoa
és az UKSE Szekszárd kézilabdacsapatai
jó kapcsolatának, magyarországi tapasz-
talatszerzõ túrájának végállomásaként
Szekszárdon is vendégszerepelt az ar-
gentin nõi kézilabda-válogatott. Mint
emlékezetes: nemrégen a chilei nemze-
ti gárdával is megmérkõzhetett Kovács
Jenõ együttese, amikor még az NB I B-
ben szerepelt a csapat. De, mint emléke-
zetes: így is kézilabdaleckét adott a nem-
zetközi szereplést tervezgetõ dél-ame-
rikaiaknak a szekszárdi együttest. Nos,
a jó felépítésû, jellegzetes kék-fehér csí-
kos szerelésben pályára lépõ Argentína
nõi válogatottja már egészen más kali-
berû nemzeti csapat volt. 

Oktatásról ezúttal szó sem lehetett!
A gaucsók nõi kézilabdás alakulata a
kapuban, a lövõ poszton és a beálló-
ban technikás, robbanékony, a pár-
harcokat megnyerni képes játékoso-
kat is fölvonultatott, akik rendre meg-
tudták lepni a Siófok elleni, két nap-
pal korábbi bajnoki fáradtságát a lá-
bukban, a vereség miatt csalódottsá-
gukat pedig a fejükben érzõ szekszár-
di csapatot. Stílszerûen szólva, az ar-
gentin tangó gyõzött a magyar csár-
dás felett egy élvezhetõ meccsen (31-
27). A találkozó után a nõi világrang-
listán a 30. helyen álló argentin lá-

nyok szövetségi kapitá-
nyával váltottunk szót.

– Egyértelmûen ta-
nulni szeretnénk a
sportág legjobbjaitól,
ezt pedig úgy lehet
csak, hogy átjövünk Eu-
rópába, és edzõtáborral
egybekötve egyre több
meccset játszunk –
mondta a szakvezetõ. –
Köszönhetõen a fehér-
vári kapcsolatnak, ez
most megtörtént. Jó csapatokkal mér-
hettük össze a tudásunkat, így például
az Alcoával, a Veszprémmel, a
Dunaferrel és az önök csapatával is.
Most a végjáték is sikerült, és sikerél-
ménnyel, gyõzelemmel fejeztük be a
meccset.

AZ ÚJABB ARGENTIN–BRAZIL 

AZ OLIMPIÁRÓL DÖNT

– Miben szeretnének önmagukhoz
képest elõrelépni, mi a cél?

– Azt hiszem a legnagyobb a lema-
radásunk taktikai szempontból, s eb-
ben úgy fejlõdhetünk, ha egyre töb-
bet mérkõzünk európai csapatokkal,
s aztán elemezzük: mit csináltunk a
megbeszéltekhez képest másképpen,
vagyis rosszul. Mi volt, ami e tekintet-

ben rendben volt, hogyan reagáltunk
az ellenfél váltására? – erre is fény de-
rül ezeken a meccseken. Még tanulók
vagyunk a világversenyeken, általában
a 17–21. helyek egyikén végzünk, ezt
szeretnénk lehozni legalább a tizen-
hatra. Példa elõttünk a férfiválogatot-
tunk elõrelépése. Ezért minden meg-
teszünk, hogy ki tudjuk harcolni pél-
dául az olimpiai szereplést az õszi
pánamerikai játékokon.
– Nem lesz egyszerû, hiszen úgy tû-
nik, a nagy rivális brazilok, akik
siófoki légiósaik révén már nálunk
is jelen vannak, elõrébb járnak
önöknél – talán éppen a már emlí-
tett taktikai téren...

– Azért látok esélyt a legyõzésükre,
annak ellenére, hogy õk játszanak

majd rendezõként hazai környezet-
ben, feltehetõen telt házas csarnok-
ban lépünk pályára, és a legtöbben el-
lenünk szurkolnak majd.
– Hogy áll a sportág jövõje Argen-
tínában?

– Jól. A foci, a kosárlabda és rögbi
után ez a legnépszerûbb a gyerekek
körében. Az általános iskola sok
ügyes gyereket felszínre hoz, ez lehe-
tõségekkel kecsegtet. Az igazi áttö-
réshez azt kellene véleményem sze-
rint megszervezni, hogy a világverse-
nyek után a legjobbjaink közül egyre
többen jöjjenek át Európába, s váljék
belõlük profi játékos. Közben pedig
az õ helyükre kerülhetnének az ott-
hon fokozatosan a látókörbe került,
már képzett, fiatal tehetségek. Tarto-
mányonként legalább húsz kézilab-
daklub mûködik.

Arra, hogy megvan a szükséges
alapanyag a kézilabdasportágban való
felemelkedésre is a fociban, a kosár-
labdában már nagyhatalom Argentí-
nának, arra az elmúlt vasárnap este a
városi sportcsarnokban is némi fény
derült. Például Lucia Mendosát, a bal-
kezes átlövõt és a szõkés, magas, ar-
gentin beállót biztosan már most
több magyar élcsapatban is szívesen
látnák.  B. Gy.

Argentína kézilabdázott Szekszárdon
Tõlünk tanulnák meg a sportág finomságait
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A városi sportcsarnok
jövõ heti programja

Meghívó
„…miénk a felelősség önmagunkért,
egymásért, minden létezőért és a kö-
zös jövőnkért.” (Meszlényi Attila)

A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
és a PTE IGYFK tisztelettel meghívja
önt és elkötelezett, tenni akaró és ér-
deklõdõ barátait, ismerõseit a Civil
Bûnmegelõzési Mûhely márciusi ülésé-
re. Helyszín: PTE IGYFK Szekszárd, Rá-
kóczi u. 1. fszt. konferenciaterem. Idõ-
pont: 2011. március 29. kedd, 17.00 óra. 
Az összejövetel témája: Segítõszolgá-
lat kialakítása Szekszárdon a csalá-
don belüli erõszak visszaszorítá-
sáért, az áldozatok megsegítésé-
ért.

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád nyá. r. ddtbk., a Mentálhigiénés
Mûhely Bûnmegelõzési Munkacso-
portjának vezetõje.

Tartson velünk a biztonságérze-
tünket megerõsítõ szolgálatunkban!

ÁPRILIS 1. 19.00
X Faktor-koncert

ÁPRILIS 2. 18.00 
Unio Box Team Box Club Küzdõ-
sport Gála FIGHTERS’ NIGHT.
PROFIBOX, MUAYTHAI, K-I

ÁPRILIS 3. 8.00 
Tavaszi kézilabdakupa

ÁPRILIS 3. 16.00 
UKSE Szekszárd–Lenti Góna NB
II. nõi ifjúsági kézilabda-mérkõzés
ÁPRILIS 3. 18.00 
UKSE Szekszárd–Lenti Góna NB
II. nõi felnõtt kézilabda-mérkõzés

Diákmunka
17 év feletti diákokat keresünk
szekszárdi gyorsétterembe betaní-
tott éttermi munkára azonnali kez-
déssel. Feltétel: hosszú távú (3–6
hónap) elkötelezettség, heti 20–30
óra munkaidő vállalása. 

JELENTKEZÉS: 30/382-9219 
WWW.REBUSZ.HU

MÁRCIUS 29-ÉN (KEDD) 14.00 ÓRA
ISMERKEDÉS A MAGYAR NÉPMÛVÉ-
SZETTEL – elõadás általános iskolá-
soknak. Helyszín: Dienes Valéria Álta-
lános Iskola. A TÁMOP 3.2.3 projekt
keretében valósul meg. Információ:
Pék Jánosné, 30/290-97-08.
ÁPRILIS 2. (SZOMBAT) 8–12 ÓRÁIG
GA-ZSI GARAY TÉRI ZSIBVÁSÁR: hasz-
nált, de még jó állapotú ruházat, sport-
szerek, háztartási eszközök filléres
adásvétele. Helyfoglalás elõzetes szer-
zõdéskötéssel március 31-ig a mûve-
lõdési házban A kitelepülés díja: 1000
Ft/árusítóhely.
ÁPRILIS 5. (KEDD) 14.00 ÓRA
Elõadás a Mentálhigiénés Mûhely Ön-
kéntes Központ Nyugdíjastagozata
szervezésében. Helyszín: Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
(Fõiskola volt „E” épülete), 2 sz. terem.
Elõadó: dr. Guruzda Sándor urológus.
Téma: A VÉRVIZELÉS UROLÓGIAI OKAI
IDÕSKORBAN. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA
A KAÁN KÁROLY XIX. ORSZÁGOS TER-
MÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI
VERSENY TOLNA MEGYEI FORDULÓJA.
A verseny az általános iskolák 5–6.
osztályos tanulóinak ad lehetõséget
arra, hogy országos verseny kereté-
ben hasznosítsák természet- és kör-
nyezetismereti, biológiai, földrajzi ta-
nulmányaik, önálló lakóhelyi és terepi
megfigyeléseik tapasztalatait. A me-
gyei fordulón az iskolai háziversenyek
gyõztesei vehetnek részt. Az országos
versenyre a korcsoportonkénti leg-
jobb tanulók (megyénként 1-1 fõ) jut-
nak tovább. A versenyt meghirdetõje a
mezõtúri Kaán Károly Országos Ter-
mészet és Környezetismereti Verse-
nyért Alapítvány, fõvédnöke a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza, Szekszárd,
Szent István tér 15–17. (Fõiskola „E”
épülete). Versenykoordinátor: Sebes-
tyénné Tóth Gabriella.

ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 17.30 ÓRA
TÁRSASTÁNCTANFOLYAM (a TÁMOP
B/9 záróeseménye): Koszorúcska 
ÁPRILIS 18. (HÉTFÕ) 15.30 ÓRA 
Várostörténeti klub a Babitsban
Téma: Húsipari termékek fogyasztása
Elõadó: Lukácsovics Ivett szakipari
mérnök.
ÁPRILIS 19. (KEDD) „FÖLD NAPJA”
TÁMOP B/3. Környezeti szemléletfor-
máló elõadás diákcsoportoknak.
MÁJUS 25.–JÚNIUS 17.
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS. Pályamun-
kák beküldési határideje: 2011. ápri-
lis 29. Pályázati kiírás és nevezési
feltételek a www.babitsmuvhaz.hu
honlapon. Kiállításmegnyitó: május
25. 15.00 óra Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek Háza dísz-
terme.
ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 9.00 ÓRA
SAKKTALÁLKOZÓ. A program a
TÁMOP 3.2.3 pályázatból valósul
meg.

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

Látványos íjászversenyek
és bemutatók helyszíne
volt múlt hétvégén a Buda-
pesti HUNGEXPO terüle-
te. Itt tartották március 17.
és 20. között az IFAA te-
rem-Európa-bajnokságot,
március 18–19. között pe-
dig az ELEVEN OPEN 3D
íjászversenyt is. A verseny-
sorozatot az IFAA angol al-
elnöke, Stephen Kendrick
nyitott meg, a magyar in-
dulókon kívül Németor-
szágból, Ausztriából, Spa-
nyolországból, Finnor-
szágból, Észtországból,
Lettországból, Angliából
és Svájcból is érkeztek íjá-
szok, hogy a több ezer nézõ elõtt ösz-
szemérjék tudásukat. 

A versenyzõk naponta 60 lövést ad-
tak le 18 méterre, saját lõlapjukra.  

A rendezvény utolsó napján az or-
szágos bajnokság fordulója is megren-
dezésre került, melynek eredményei a
szekszárdi székhelyû Tolnai Tájak
Íjászegyesület sportolói számára az
alábbi eredményeket hozta: 

Vadászirányzékos csigás íjjal gyerek
kategóriában Szaka Zsombor Eb 1. és
ob 1. helyezést szerzett, míg bátyja,
Szaka Gyula ugyanabban a kategóriá-
ban Eb 2. és ob 2. helyezést érte el. 

Szintén vadászirányzékos csigás íj-
jal felnõtt kategóriában induló Huszár
Zoltán Eb 2. és ob harmadikként zárt.
Alexandra Manea a vadászirányzékos
csigás íj nõi kategóriájában indulva az
elsõ napon technikai gondokkal küz-
dött. Emiatt kölcsönoldóval kénysze-
rült a versenyt folytatni, ennek ellené-
re Eb 3. és ob 2. helyezésekkel állha-
tott dobogóra. Péterbencze István-
nak, aki Bare Bow kategóriában in-
dult, szintén technikai okokból sajnos
feladni kényszerült a versenyt a 4.
helyrõl. Ifjabb Bóka László felnõtt csi-
gás kategóriában Eb 6. és ob 8. helye-

ken végzett, édesapja, Bóka
László, csigás vadászirány-
zékos íjával Eb 10. és ob 8.
helyezéseket szerzett. Ko-
vács Gábor Zsigmond olim-
piai íjával az Ob-n a 10. he-
lyet szerezte meg. 

Az ELEVEN Open 5000
euro összdíjazású verse-
nyen kiosztott pénzdíjak 25
százalékát a Tolnai Tájak
Íjászegyesület versenyzõi
vihették haza, nekik tehát
„megérte” részt venni. 

A speciálisan erre a célra
berendezett teremben
komplett vadászjeleneteket
állítottak fel  speciális gumi-
ból készült élethû állatok-

kal, mozgó célokkal. Ezeket egy ma-
gas emelvényrõl  kellett a 10–45
méter távolságról eltalálni 

A versenyt a szintén TTÍE színekben
induló Bóka László nyerte meg, míg if-
jabb Bóka László a 3. helyen szerezte
meg, Huszár Zoltán pedig ötödikként
zárta a versenyt. Az irányzék nélküli
kategóriában  Péterbencze István a 4.
helyen végzett.

Büszkék vagyunk rájuk, mert bebi-
zonyították eredményeikkel, hogy
nem csak megyénkbõl, hanem egész
régiónkból a legjobb eredményessé-
gû egyesületrõl van szó.

Ismét remekeltek a Tolnai Tájak Íjászegyesület versenyzõi

Az Eb és ob dobogósai. A felnõttek: Huszár Zoltán és
Alexandra Manea, valamint a kisebbik utánpótlás,

Szaka Zsombor és bátyja, Szaka Gyula
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2011. ÁPRILIS FOGADÓÓRÁJA

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és 
a megye legfrissebb híreivel.

Nyugdíjasok figyelmébe!

UROLÓGIAI ELÕADÁS

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjastagozata szervezé-
sében április 5-én (kedd) 14 órakor A
vérvizelés urológiai okai idõskorban
címmel dr. Guruzda Sándor urológus
tart elõadást a PTE Illyés Gyula Fõis-
kolai Kar E épülete 2. számú termé-
ben /Szent István tér 15–17. Minden
érdeklõdõt várnak.

FÜSTÖLT ÁRU

A Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a fõ-
iskolával szemben), valamint a Béri Ba-
logh Ádám utca 79. szám alatti húsbolt (a
Penny Market mellett) április 7-én, csü-
törtökön húsvétra hagyományos érlelésû
kötözött sonka,darabolt parasztsonka és
egyéb füstölt áru árusítása lesz kedvez-
ményes áron reggel 7–11 óra között. 
Szalámi 1600 Ft/kg
Füstölt kolbász 1000 Ft/kg
Véres, májashurka, disznósajt 700 Ft/kg
Sütõkolbász 850 Ft/ kg 
Kenyér- és tokaszalonna 500 Ft/kg
Zsír 350 Ft/kg
Sertés comb-lapocka 950 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 1450 Ft/kg
Füstölt tarja 1450 Ft/kg
Füstölt húsos csont 285 Ft/kg
Kötözött sonka 1000 Ft/kg

Ruhaosztás

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja március 29- én, kedden dél-
elõtt 8 és 10 óra között használtruha-
osztást szervez Szekszárdon, a Hunya-
di utca 4.-ben. Szívesen segítünk, jöjje-
nek! A szeretetszolgálat munkatársai.

APRÓHIRDETÉS

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

TISZTELT LEENDÕ MEGRENDELÕ!
Vállaljuk: családi házak, melléképüle-
tek teljes körû kivitelezését, kõmûves-
és burkoló munkákat, garázsok, raktá-
rak ipari padlójának készítését. Tel.:
06 20/480-53-93, orior@tolna.net.

SZEKSZÁRDON, a Székely Bertalan ut-
cában, szigetelt épületben, 53 nm-es,
másfél szobás, gázfûtéses, erkélyes
lakás eladó. Érd. 17 óra után a
74/674-183-as telefonszámon.

SZEKSZÁRDON csendes környezet-
ben, elit helyen, a városközponthoz
közel, a Hársfa utcában nagy családi
ház eladó. Érdeklõdni: 06 20 9 467-
111  06 74 416-871.

Évadnyitó íjászverseny

A Tolnai Tájak Íjászegyesület április
16-án, szombaton 7 órától évadnyitó
3D versenyt tart Sötétvölgyben. A ver-
seny régiós minõsítõnek számít! Kor-
osztályok: mini, gyerek, ifi, felnõtt,
senior, legalább 3 fõ. 
Célok száma: 28 db. Nevezési díj: 10
éves korig ingyenes, ifi és18 év fölött
4000 Ft. Amennyiben a nevezõ nem
akar minõsítést szerezni, a nevezési
díj: felnõtteknél 3500 Ft, 10–18 éves
korig 2500 Ft. A nevezési díj tartalmaz
egy kiadós pörköltet. Büfé is üzemelni
fog. Elõnevezést e-mailben a
szekszardgp@gmail.com címen kell
leadni. A versenyen csak versenyen-
gedéllyel lehet indulni! További infor-
mációk: 20-3444914. 
Péterbencze István versenyszervezõ

„Én tiltott csillagon születtem…”
Nehéz szavak – nehéz környezetben

Talán így foglalható össze legegysze-
rûbben a két elõadómûvész, Orbán
György versmondó és Kovács Gábor
gitáros-énekes elõadása, melynek hely-
színe a szekszárdi büntetés-végrehaj-
tási intézet, köznapibb nevén a bör-
tön volt. A közel egyórás mûsor során
az elõadók közeljövõben megjelenõ,
Pilinszky János mûveibõl összeállított
CD lemezük anyagát mutatták be a
hallgatóságnak. A szokatlan vállalko-
zást az a szándék vezérelte, hogy e va-
lóban nem könnyû versek megtisztító

erejében részesülhessenek azok is,
akiknek kezében még nem sokszor,
vagy talán sohasem fordult meg erre hi-
vatott líra. Az elképzelés célt érni lát-
szott, hiszen a jelenlévõ fogvatartottak
hangos tapssal és szavakkal köszönték
meg a kapott élményt.

Az elõadók (ahogy õk fogalmaztak)
„missziós programjuk során” a jövõ-
ben más magyarországi börtönöket is
fel kívánnak keresni mûsorukkal, Sze-
geden, Kalocsán, Kaposvárott és Pé-
csett is bíznak fellépési lehetõségben. 

A két elõadó: Kovács Gábor (gitár), mellette Orbán György
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 19. (kedd) 15-17 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
Márc. 29., kedd 16-17óráig, 
Gyakorló Általános Iskola

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület  
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telefon-
számon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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