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A család évében
A szerelmesek napját ünnepelték Szekszárdon

A katolikus egyház által meghirdetett
„család éve” jegyében a Szerelmesek
napja címmel szervezett programot a
Belvárosi Plébánia és a Házas Hétvége

Közösség a Halász Háló Egyesület köz-
remûködésével február 13-án. A rendez-
vény vendégei, a Döbrentey Ildikó–Le-
vente Péter házaspár elhozták Szek-

szárdra életfilozófiájukat, s „Párkapcso-
lat” címû elõadásukban megosztották
43 éve tartó házasságuk tanulságos tör-
ténetét. (Tudósításunk a 6. oldalon.)

Levente Péter
elõadómûvész

és Müllerné
Krémer

Annamária

Elismerés a legjobb sportolóknak
Immár hagyományosan az el-
múlt év legjobb sportolóit díjaz-
ta a Tolna Megyei Önkormány-
zat és a Tolna Megyei Sportszö-
vetségek Szövetsége. 

A február 17-én ünnepélyes
keretek között megtartott díját-
adáson az Illyés Gyula fõiskolai
kar elõadójában dr. Puskás Im-
re, a megyei közgyûlés elnöke
méltatta a versenyzõket. Elis-
meréssel szólt a sportolókat se-
gítõ egyesületekrõl, szakosz-
tályokról, edzõkrõl és szülõkrõl
is, akiknek munkája, áldozatvál-
lalása nagyban hozzájárul az el-
ért sikerekhez.

(Folytatás a 12. oldalon.) FO
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Kidobni könnyû, megjavítani érdemes
Kézenfekvő, mégsem tesszük,

pedig régen a javíttatás magától

értetődő volt. Az igénytelen, egy-

szer használatos tárgyak és a di-

vatkövetésre sarkalló reklámok

mind azt sugallják, hogy a minő-

ségi problémákra a tárgyak sűrű

lecserélése az ideális megoldás.

Pedig javítani olcsóbb, jobb és

klímabarátabb – állítja a Szek-

szárdi Klímakör.

A minõségi termék választásánál a javí-
tás jobban megéri, mint egy új készü-
lék megvétele. Ebbõl következik, hogy
az ésszerûség már a vásárláskor legyen
szempont: keressünk olyan terméke-
ket, amelyek lehet, hogy egy kicsivel
drágábbak, de jó minõségûek, tartó-
sak, van szervizhálózatuk és alkatrész
hozzájuk. Különösen a tartós fogyasz-
tási cikkek esetében térképezzük fel
azt, hogy milyen járulékos szolgáltatá-
sokat vehetünk igénybe, hol és milyen
árszínvonalon lehet megjavíttatni ter-
mékeket, mert itt jelentõs különbsé-
gek fordulhatnak elõ. Kerüljük a piaco-
kon, megbízhatatlan boltokban a mi-

nõségi tanúsítványt nélkülözõ olcsó
bóvlikat. Nem véletlen, hogy a legtöbb,
egészségre veszélyes termékkel itt ta-
lálkoznak a fogyasztóvédelmi hatósá-
gok. 

A fogyasztói jogokat gyakorolni
kell. Ne legyintsünk rá, ha a vásárlás
másnapján szétszakad, tönkremegy
az, amit megvettünk. Csak sok ember
tudatos hozzáállása kényszerítheti ki
azt, hogy a fogyasztóvédelem hatéko-
nyan fejlõdhessen, és egyre több mi-
nõségi áru kerüljön a polcokra. Min-
dig õrizzük meg a számlát, a jótállási
jegyet, vegyük a fáradságot visszavin-
ni a hibás árut, és kopogtassunk a fo-
gyasztóvédelmi hatóság ajtaján, ha a
kereskedõ nem jár el korrekten ve-
lünk szemben.

Az életünket körülvevõ tárgyak je-
lentõs része javításkor nem igényel
különösebb szakértelmet, legfeljebb
egy kis gyakorlást, vagy a barátoktól,
szülõktõl ellesett néhány ügyes fo-
gást. A barkácsolást kedvelõ férfiak-
nak és a hobbi kézmûveskedésben je-
leskedõ hölgyeknek aligha kell elma-
gyarázni, hogy egy tárgy megjavítása,

kicsinosítása, újból használhatóv
tele mekkora elégedettséggel töl
közremûködõt. Egy csöpögõ csap,
egy bicikli megjavítása, egy elszak
függöny megvarrása nem csupán
hasznos, de ha a magunk tempójá
ban, kedvvel végezzük, akkor örömöt
is fog szerezni. A mostanában elõt
be kerülõ önkifejezés, önmegv
tás egyik formája ez is, ha a helyr
tásba belevisszük a személyes jegy
ket és kreativitásunkat.

A javítómûhelyek életben tar
val, a mesteremberek szolgáltat
nak igénybevételével segítjük a
munkahelyek megtartását is, és azt
hogy ne szûnjenek meg végleg az
iparos szakmák, ugyanis a mûhely
száma drámaian csökken. Ennek k
retében kezdõdött el a javítómûhe
lyek internetes adatbázisának kial
kítása, melyben a Zöldtárs Al
vány is részt vett, így Tolna megyé
ben már több mint 100 javít
hely (cipész, varrónõ, szabó, k
párjavító...) került fel egy könny
használható adatbázisba, ami a
www.zoldtars.hu oldalról elérhe

A klímakör kérdez,
ön válaszol

A víz világnapja alkalmából a Szekszár-
di Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány
felmérést készít a Tolna megyében
élõk vízfelhasználásáról, környezettu-
datosságáról. A kérdõív kitöltése ön-
kéntes. Akik válaszaikkal szívesen hoz-
zájárulnának a felmérés eredményes-
ségéhez, a kérdéseket megtalálhatják a
Zöldtárs Alapítvány honlapján 
(http://zoldtars.hu/), ahol egyéb fon-
tos és érdekes információk is olvasha-
tók a komposztálással, környezetvéde-
lemmel,  környezettudatossággal kap-
csolatban.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXI-
II. törvény 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési és
-fejlesztési Igazgatóság Városfejlesz-
tési és -üzemeltetési Osztályán 

osztályvezetõ 
munkakör betöltésére. 

A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Közügyek/Állás menüpontban te-
kinthetõ meg.

Védelmi
felkészítés

A Tolna Megyei Kormányhivatal a Kö
zép-, valamint a Dél- dunántúli Kör
zetvédelmi, Természetvédelmi és V
ügyi Felügyelõség, a Közép-dunánt
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga
tóság, a vízügyi szakaszmérnökségek
a vizitársulatok, a Tolna Megyei R
õr-fõkapitányság, a Tolna Megyei K
mányhivatal Népegészségügyi Szak
igazgatási Szerve, a Tolna Megyei K
mányhivatal Földmûvelésügyi Igazga
tósága, a Tolna Megyei Katasztróf
delmi Igazgatóság és a Tolna Megy
Védelmi Bizottság bevonásával, a T
megyei lakosságot veszélyeztetõ hal
tavak, záportározók ellenõrzési pr
ramjával kapcsolatos egyeztetõ meg
beszélést szervezett február 11-én. 

A megbeszélés célja egy oly
együttmûködés kialakítása v
amelynek révén mielõbb sor k
het a megyében lévõ halastavak és zá
portározók állapotának felmérésér
illetve a feltárt problémák és ja
tok tulajdonosok, illetve üzemel
részére történõ eljuttatására. 

A települések, illetve a lakosság v
delme érdekében tervezett állapo
mérés február–március hónapban,
még a tavaszi, csapadékos idõ bekö
szönte elõtt megkezdõdik.

Ezzel párhuzamosan kistérségen
ként (Bonyhádon, Szekszár
Dombóváron és Pakson) megk
dött a polgármesterek gyakorlati f
készítése az ár- és belvíz követk
ben kialakuló helyzetek polgárv

A városi közgyûlés napirendjébõl

Az Új Széchenyi
Tervrõl

Az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT)
rejlõ pályázati lehetõségekrõl tá-
jékoztatták az érdeklõdõket feb-
ruár 18-án Szekszárdon. A Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium kez-
deményezésére létrejött, a tervet
népszerûsítõ  országjáró körút
Tolna megyei állomásán Petykó
Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség (NFÜ) elnöke tartott elõ-
adást a Garay János Gimnázium
dísztermében. A szervezésben
részt vett Szekszárd város önkor-
mányzata, stratégiai együttmûkö-
dõ partner volt a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara és a Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos

A köztisztaság fenntartásáról és a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcso-
latos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelezõ igénybevételérõl szóló ren-
delettervezet tárgyalásának elsõ for-
dulója, az ivóvíz- és csatornaszolgál-
tatási díjak megállapítása, az óvodák
és az általános iskolák 2011/2012. ne-
velési évi, illetve tanévi beíratási fel-

hívásai, a 2011. évi közfoglalkozta-
tással kapcsolatos pályázatok be-
nyújtása, a Palánki úti körforgalom
kialakítása tárgyában benyújtott pá-
lyázat saját forrásának biztosítása
szerepelt egyebek között a február
17-ei városi közgyûlés napirendjén.
A döntésekrõl jövõ heti számunk-
ban tudósítunk.

2011. január 1-jei hatállyal, az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, illetve a
Vám- és Pénzügyõrség közös jogutód-
jaként megalakult Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), amely egységesen
központi, közép-, illetve alsófokú szer-
vezeti struktúrában látja el feladatait.
A közép- és alsófokú szervek között
egyaránt megtalálhatóak a vám-, az
adóztatási és a bûnügyi feladatokat el-
látó szervek. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létre-
jöttének eredményeképpen a Dél-du-
nántúli Regionális Adó Fõigazgatóság
megváltozott szervezeti keretek kö-

zött mûködik tovább. A megyei rend-
szer visszaállításával a Regionális Adó
Fõigazgatóság keretein belül Bara-
nya, Tolna és Somogy megyében
önálló adóigazgatóságok jöttek létre,
amelyeknek irányítását a megyei igaz-
gatók látják el. A megyei adóigazgató-
ságok illetékességi területükön – köz-
vetlenül az adózók közelében – vég-
zik az adóztatással kapcsolatos felada-
taikat pécsi, szekszárdi és kaposvári
székhellyel. A NAV Tolna Megyei Adó-
igazgatóságának székhelye Szekszárd.
Megyei Igazgató: Fausztné Czirják
Zsanett.

APEH + VPOP = NAV

Dr. Baksa Csaba a kormányhivatal igazgatója

Tóth Ferenc kormánymegbízott
2011. február elsejével dr. Baksa Csa-
bát nevezte ki a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal igazgatójának, aki a

Kormányhivatal Törvényességi El-
lenõrzési és Felügyeleti Fõosztályá-
nak vezetõjeként látja el az igazgatói
teendõket.



Johannes Hahn, az Európai Bi-

zottság tagja február 3-án beje-

lentette, hogy mely országok ko-

ordinálják a Duna régióra vonat-

kozó európai uniós stratégia ki-

emelt kérdéseit.

A Duna kínálta óriási gazdasági lehetõ-
ségek jobb kiaknázása érdekében az
Európai Bizottság 2010 végén elõter-
jesztette a Duna régióra vonatkozó át-
fogó stratégiát tartalmazó javaslatát,
amely nyolc EU-tagállamot és hat más
európai országot is érint. A stratégia
olyan konkrét kiemelt kérdésekre fog
összpontosítani, mint például a hajóz-
hatóság fejlesztése, a vízminõség, a biz-
tonsági együttmûködés és az idegen-
forgalmi lehetõségek. A stratégia to-

hannes Hahn, a regionális politikáér
felelõs biztos Martonyi János magy
külügyminiszterrel február 3-án  Bu
dapesten bejelentette, hogy mely or
szágok és régiók fogják a kiemel
dések terén végzett munkát koordinál
ni. E koordinátorok fogják a strat
megvalósítását irányítani, amelyhez a
többi  érintett országgal és partnerr
– például nem kormányzati szervekk
együttmûködve munkaprogramo
szítenek és finanszírozási lehetõsége
ket kutatnak fel. Eddig tizenegy ki
emelt terület körvonalazódott. A st
gia célja, hogy az országok szor
együttmûködjenek, és új források f
használása, új szabályok alkotása, ill
ve új intézmények létrehozása nélkül
optimálisabban hasznosítsák a rend

2011. február 20.

HÉTRŐL HÉTRE

Hulladékgazdálkodás
Szemléletbeli változást is követel az április elsején induló új rendszer

Minden városlakótól szemlélet-

váltást kíván az új hulladékgaz-

dálkodási rendszer – ez is el-

hangzott azokon a fórumokon,

amelyeket február 16-án a lakos-

ságnak, illetve a társasházak kö-

zös képviselőinek tartott a szek-

szárdi önkormányzat és a szol-

gáltató Alisca Terra Kft.

Az alábbiakban az új rendszer – a tájé-
koztatókon is elhangzott – legfonto-
sabb elemeit igyekeztünk összegyûjte-
ni olvasóinknak.

Amikor a hulladék kezelésérõl beszé-
lünk, már nem csak a szemétszállításra
kell gondolnunk, az ugyanis csak a hul-
ladékgazdálkodási rendszer egy része.
Az uniós csatlakozás új lehetõségeket
nyitott meg ezen a területen is Magyar-
ország elõtt, ugyanakkor jelentõs elvá-
rásokat is megfogalmaz a környezetvé-
delem területén. A nem EU-konform
szeméttelepeket az önkormányzatok-
nak be kellett zárniuk, a hulladékokat
ezt követõen az uniós támogatással fel-
épült modern lerakókba kell elhelyez-
niük. Szekszárd város önkormányzata
már tavaly szeretett volna új hulladék-
szállítási rendeletet bevezetni, a cikói le-
rakó átadásának csúszása miatt azon-
ban akkor ennek nem voltak meg a fel-
tételei. Most, hogy a lerakó 2010 õsze
óta mûködik, az ugyancsak a rendszer
elemét képezõ hulladékudvarok hasz-
nálatbavételi engedélyre várnak, és
épül a komposztálótelep is, immár
nincs akadálya, hogy Szekszárdon is új
hulladékgazdálkodási rendszer lépjen
életbe.

Ennek egyik alapgondolata a megter-
melt és a kukákba dobott – a lerakóba
kerülõ – szemét mennyiségének csök-
kentése. Elõbbit vásárlási szokásaink
megváltoztatásával, utóbbit a még tuda-
tosabb, rendszeresebb szelektív sze-
métgyûjtéssel érhetjük el. Szekszárd
élen jár a szelektív gyûjtés feltételeinek

megteremtésében, hiszen 2010-ben 65
gyûjtõsziget mûködött a városban, az
ezeken összegyûlt újrahasznosítható
hulladék (papír, üveg, mûanyag) meny-
nyisége tavaly meghaladta a 260 ton-
nát. Ezek begyûjtését éppúgy tartal-
mazza a hulladékszállítási díj, mint a
szemétlerakókba való elhelyezését, a
komposztálótelepre beszállított zöld-
hulladék átvételét, vagy a tervek szerint
tavasszal nyitó hulladékudvarok üze-
meltetését. Ezeken a telepeken ugyan-
csak díjmentesen helyezhetõek el
olyan veszélyes hulladékok, mint a szá-
razelem, akkumulátor, étolaj, zsír, lom-

hulladék, régi bútor, építési törmelék,
elektronikai hulladék, autógumi vagy
festékes göngyöleg. A díjmentes elhe-
lyezésnek persze feltétele az élõ szolgál-
tatói szerzõdés megléte.

És itt érkeztünk el az április 1-jétõl in-
duló új rendszerhez, amelyben négy
fontos változás lesz: csökken a heti mi-
nimális hulladékmennyiség, csökken
az ürítés gyakorisága a családi házas
övezetben, változik a szerzõdéskötés
módja és csökken a hulladékszállítás
havidíja is.

A heti minimális hulladékmennyiség
– vagyis amire a szolgáltatóval szerzõd-
ni kell – az eddigi 140 literrõl 110 liter-
re mérséklõdik háztartásonként. Az
egyedülálló nyugdíjasok esetében ez a
szám a felére, azaz 70 literre csökken.
Az ürítés gyakorisága a családi házas
övezetben heti egy alkalomra mérsék-
lõdik. A társasházak esetében – köz-
egészségügyi okok miatt minisztériu-
mi rendelettel szabályozva – továbbra
is heti kétszer ürítik a kukákat, sõt a 10
emeletes toronyházak esetében – azo-
nos díj mellett – a heti háromszori szál-
lítást tervezik bevezetni.

Fontos változás, hogy az új r
szerben a társasházi lakásokban élõk
kel is egyéni szerzõdést köt az Alisca
Terra Kft. (Ennek módjáról foly
tosan tájékoztatjuk olvasóinkat.) Err
azért van szükség, mert a szolgál
adatai alapján a rendszerbõl 15 száza
lék hiányzik, vagyis a háztartások v
lós számánál ennyivel kevesebbr
töttek szerzõdést a lakásszövetk
tek, közös képviselõk... Nem mell
leg a társasházaknak, lakóközössé
geknek az Alisca Terra felé fennáll
lejárt tartozása a tavalyi év végén el
te a 15 millió forintot. Az egyéni szer
zõdésekkel talán visszaszorítható l
az úgynevezett „szemétturizmus”,
amikor egyesek más kukájába hor
ják a hulladékot, s talán a város sem
lesz ennyire szemetes.

A heti szerzõdött hulladékmennyi
ség és az ürítés gyakorisága mell
csökken a hulladékszállítás díja is, ami
nek mértéke például az egyed
nyugdíjasok esetében megközelíti a 40
százalékot. Egy 110 literes szerzõd
gyelembe véve háztartásonként ha
2036 forintba kerülne a szállítás – ami
országos összevetésben is igen mér
kelt díj –, míg az egyedülálló nyugdíja
soknak 1300 forintot kell fizetniük áp
rilistól.

Az új rendszer bevezetése per
mindannyiunktól még környezet
tosabb szemléletet, rendszeresebb sze
lektív gyûjtést kíván meg, hogy így
csökkenthessük az újra már nem hasz
nosítható, lerakásra kerülõ hull
mennyiségét.

Az új rendelet elveivel a város köz
gyûlése február 17-ei rendkívüli ül
egyetértett. Ha a fórumokon elhang
zott észrevételek beépítésével már
elsõ felében a rendelet elfogadásr
rül, április elsejével elindulhat Szekszár
don egy új, minden szempontból elõ
nyösebb hulladékgazdálkodási/szállít
si rendszer. 

Ács Rezsõ alpolgármester ismertette az új módszer elõnyeit

Duna-stratégia

Egyre fontosabb lesz a szelektív
gyûjtés (képünk illusztráció)
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Két íjász, négy rádióamatõr és egy ké-
zilabdás került be a szekszárdi sporto-
lók közül a megyei önkormányzat ha-
gyományos díjkiosztójára, amikor a
nemzetközi porondon 1–6. helyezet-
tek külön elismerésben részesülnek az
elmúlt évben nyújtott teljesítményük
alapján. Az íjászoknál a két kategóriá-
ban országos elsõ, Alexandra Manea, az
IFAA Európa-bajnokságon Ausztriában
4. lett az egyéni versenyben. Klubtár-
sa, Péterbencze István szintén két ha-
zai országos bajnoki címmel és egy
ezüsttel is a birtokában az úgynevezett
FITA Eb-n, Olaszországban az ötödik
helyezett magyar korosztályos váloga-
tott tagja volt. Mindketten a Tolnai Tá-
jak Íjászegyesület sportolói. 

A hagyományosan nemzetközi szin-
ten is kiválót teljesítõ Szekszárdi Rádió-
amatõr-klub versenyzõi közül a
gyorstávírász-Európa-bajnokságon ta-
valy az egyéni versenyben aranyérmet
szerzõ Hudanik Antal, a szintén a vétel
versenyszámban csapatban 4., egyéni-
ben a 6., Lakatos László, a kétszeres csa-
pat negyedik, Weisz András és a Rádió-
forgalmi Európa-bajnokságon szintén
negyedik Weisz László szerepelt a ki-

emeltek között a megye legjobbjainak
elismerésekor. A labdajátékok képvise-
letében egy sportoló került be az elitbe:
õ Kurucz Annamária, az UKSE Szek-
szárd ifjúsági válogatott kapuvédõje,
aki már régebb óta meghatározó tagja
az NB I-ben szereplõ felnõttcsapatnak.

Ezt a kitüntetést a
svédországi Euró-
pa-bajnokságon, il-
letve a dominikai vi-
lágbajnokságon va-
ló részvételével ér-
demelte ki.

A hagyományos
sportági megyei
legjobbak a szak-
szövetségek javasla-
tai alapján a követ-
kezõ szekszárdi
sportolók lettek:
Ohn Kinga, ötszö-
rös országos baj-

nok középtávfutó
(Atlétikai Klub Szekszárd), Arató Gab-
riella, megyei hegyibajnok, országos
terepbajnokság 4. helyezett kerék-
pározó (Szekszárdi Szabadidõs Kerék-
páros Sportegyesület), Istlstekker Zsolt
(háromszoros gyermek országos baj-
nok kerékpározó (Szekszárdi Kerékpá-

ros SE), Szavercsenko Jekatyerina, nõi
NB I-es kosárlabdázó (Atomerõmû
KSC Szekszárd), Antal Bíborka, orszá-
gos bajnokság 2. (URH) és 3. helyezett
(RH) rádiós tájfutó (Szekszárdi Rádió-
klub), dr. Dörnyei Ágnes természetjá-
ró, az országos tájékozódási természet-
járó túrabajnokság egyéni elsõ és csa-
patban az ötödik helyezettje (Ifjúsági
Unió Szekszárd), Arató Csilla
triatlonozó, a vidékbajnokság 13., a Kö-
zép-európai Körverseny 1. helyezettje,
Mészáros László, szintén triatlonozó, a
középtávú felnõtt országos bajnokság
és a Közép-európai Körverseny szin-
tén második helyezettje (mindkettõ a
Dynamic TC versenyzõje), Csirzó
Ádám úszó, az országos sedülõ-
bajnokság egyszeres, a rövidpályás vi-
dékbajnokság kétszeres gyõztese (Víz-
mû SE Szekszárd). Jankovics Éva és
Molnár Levente megyei verseny elsõ
helyezett vívó (mindkettõ Szekszárdi
Kórház SE), Wittinger Judit, NB I-es
nõi asztaliteniszezõ (Szekszárdi Nõi
Asztaliteniszklub). Ugyanebben a
sportágban lett megyei legjobb 2010-
ben dr. Varga Péter, aki a Nagymányok
NB II-es csapatának játékosa. B. Gy.
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Jó úton halad a „Biztonságos Szekszárdért” mozgalom
Remekül teljesítettek a szekszárdi rendõrök

Állományülésen értékelte az el-

múlt esztendőben végzett mun-

kát, illetve az elért eredménye-

ket a Szekszárdi Rendőrkapitány-

ság. A Garay-gimnázium díszter-

mében tartott évértékelőn részt

vett Ács Rezső alpolgármester,

dr. Soczó László dandártábornok,

megyei főkapitány, valamint a

társszervek vezetői.

Dr. Varga Péter ezredes, városunk
rendõrkapitánya vetített képes beszá-
molóját a tavalyi országgyûlési képvise-
lõválasztás és az õszi helyhatósági vá-
lasztás nyugalmas lebonyolításával in-
dította. Ezután rátért az állomány árví-
zi védekezésben való segítségnyújtásá-
ra. Mint fogalmazott, büszke arra, hogy
a felsõ-tiszai védekezésben 66 kollégá-
ja dolgozott keményen négy napon át,
s mindannyian az elsõ hívó szóra azon-
nal indultak. De a szekszárdi és környé-
ki árvízi mentésbõl is kivették a részü-
ket: emlékezhetünk a sötétvölgyi drá-
mai órákra, amikor pedagógusokat és
gyerekeket menekítettek ki a táborból,
karöltve a tûzoltósággal. De szólt azok-
ról az országos és városi nagyrendezvé-
nyekrõl is, melyek védelmébõl részt
vállaltak. 

Ezt követõen részletezte a kapi-
tányság, azon belül az osztályok, alosz-
tályok 2010-es munkáját. Igaz, hogy a
regisztrált bûncselekmények száma
2009-hez viszonyítva jelentõsen meg-
nõtt, 3405-rõl 4592-re. Ám hozzátet-
te, hogy ez csak látszólagos emelke-

dés, hiszen azt az új statisztikázási
mód okozta. Példaként egy ellopott
táskát említett, amelyben kilenc ok-
irat volt. Ez újabban nem egy, hanem
kilenc bûncselekménynek számít. Saj-
nálattal jegyezte meg, hogy mintegy
húsz százalékkal nõtt a vagyon elleni
bûncselekmények száma: mint a lopá-
soké, de különösen a betöréses lopá-
soké. Viszont pozitívum, hogy a bûn-
cselekmények emelkedésével párhu-
zamosan a vádemelések száma is nõtt.
Kiemelte, hogy a nyomozás eredmé-
nyességi mutatója 4,3 százalékkal
nõtt, majdnem eléri az ötven százalé-
kot. Ez szinte példa nélküli!                     

Külön szólt az országos bûnügyi,
technikai versenyrõl, amit a városi ka-
pitányság 45 munkatársa kilenc kör-
nyékbeli rendõrrel karöltve szerve-
zett profi módon Szabó Zoltán osz-
tályvezetõ-alezredes vezényletével.
„Kollégáim minden tekintetben mara-
dandót alkottak” – mondta. Kiemelte
a számszakilag és minõségében is
egyaránt fejlõdõ kutyás szolgálatot,
amely annyira jó, hogy más megyék-
ben is õket bízzák meg szagazonosí-
tással.

A kapitányság iskolákkal, gyermek-
védelmi intézetekkel való kapcsolat-
tartási tevékenysége is példás, de ki-
adványt készítettek az idõseknek,
hogy így is védjék õket a trükkös tol-
vajoktól. A nyaralókártya is egyre nép-
szerûbb, sõt sokan egész évben
igényt tartanak e szolgáltatásra.

Tavaly „sikerágazat” volt a közleke-
dés. A közlekedési balesetekben súlyo-

san sérültek száma majdnem a felére
csökkent 2009-hez képest, a könnyû
sérültek száma pedig egyharmaddal
volt kevesebb. Ez összefügg az M6-os
autópálya belépésével is. Sajnos még
mindig szép számmal közlekednek gé-
pi meghajtású jármûvekkel ittasan ve-
zetõk, akiket az ittas kerékpárosokkal
egyetemben nagy erõkkel igyekeznek
kiszûrni. Szekszárd rendõrkapitánya
végezetül megköszönte munkatársai
áldozatos munkáját, valamint családja-
ik támogatását. Ugyancsak köszönetet
mondott a város önkormányzatának a
másfél millió forintos támogatásért,
amibõl az egyenruhás végrehajtó-állo-
mány túlóráit fedezték. Ács Rezsõ al-
polgármester szintén köszönettel

kezdte hozzászólását, hiszen – mint
fogalmazott – óriási munkát végzett
az állomány magas szakmai színvona-
lon. Kiemelte a mindezt igen jól példá-
zó felderítési arányt. A bûnmegelõ-
zéssel kapcsolatban említette az ered-
ményesen mûködõ „Szõlõszem moz-
galmat”, melynek tagjai a tanyabetö-
rések megelõzésén fáradoznak, illetve
segítséget nyújtanak a betörések fel-
derítéséhez is. A nagyrendezvények
biztosításában kiemelt feladatuk volt a
szekszárdi rendõröknek, de az idõjá-
rás okozta katasztrófák elhárításában
is derekasan dolgoztak. Szintén a
megelõzéshez tartozik a tavaly meg-
szervezett és jó úton haladó „Bizton-
ságos Szekszárdért” mozgalom, ami az
alpolgármester szerint idén teljesedik
ki. Hozzáfûzte, a térfigyelõ kamerák
számát növelni kell.

– Panaszra nincs okunk. Szekszárd
büszke lehet rendõrei munkájára –
kezdte hozzászólását dr. Soczó László, s
leszögezte, hogy minden területen ja-
vulás tapasztalható. Szekszárdi kollégái
fegyelmezetten, szakszerûen és törvé-
nyesen végezték munkájukat. Rátért a
létszám növekedésére, a munkafeltéte-
lek javulására, ám megjegyezte, hogy
az állomány anyagi és szociális helyze-
te hagy kívánnivalót maga után. Hozzá-
tette: a kormány ez utóbbi téren is or-
voslást ígért, ami áldásos lesz.

A továbbiakban az állomány né-
hány munkatársa emelkedett szólás-
ra, s valamennyien azt hangsúlyozták,
hogy a munka minõségébõl nem en-
gednek.      V. H. M. 

Dr. Varga Péter

Elismerés a legjobb sportolóknak
Húsz szekszárdi versenyzõ a díjazottak között

Molnár Levente Csillagné Szánthó Polixénától, a városi

humán bizottság elnökétõl vette át a plakettet
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„Növelni a figyelmet a fogyatékossággal élõkkel szemben…”
A Kék Madár Alapítvány kerete-

in belül működő Ízlelő Család-

barát Étterem újabb nagy ered-

ménye volt az a vizsga, melyet

munkatársai az 5M elnevezésű

program keretén belül február

16-án tettek le sikeresen. A

megmérettetés annak a kép-

zésnek a zárása volt, melynek

az étterem adott helyet az Or-

szágos Foglalkoztatási Közala-

pítvány támogatásával. 

A képzés 2011. március 1-jén indult az
étteremben dolgozó munkatársak ré-
szére, akiknek alapképzése már meg-
történt. Célja pedig, hogy szakmailag
fejlõdjenek, továbbképezhessék ma-
gukat cukrászatban, kommunikációs
ismeretekben, protokollban, rendez-
vényszervezésben, valamint az idegen
nyelv alapszintû elsajátításában. 

Az oktatással egyidejûleg indult
meg az új érdeklõdõk – leszázalékol-
tak, fogyatékossággal élõk – jelentke-
zése, toborzása egy vendéglátó-ipari
alapképzésre, ahol megismerkedhet-
tek a vendéglátás alapjaival, az elõké-
szítéssel, alapanyagokkal.

A képzés ingyenes volt, sõt a vizs-
gák, a tankönyvek, a munkaruha
költségeit is a program fizette. A

kurzus során az új hallgatók anyagi
támogatást kaptak, hogy minden
erejükkel a tanulásra tudjanak kon-
centrálni. 

Mindkét képzés fõként gyakorlat-
ra épült, de elméleti órák is voltak. Az
ezeken megszerzett ismeretekbõl
adtak számot ezen a vizsgán. A szó-
beli vizsga kiegészült gyakorlati
„megmérettetéssel” is, ám a látottak
alapján ez egyik csoportnak sem
okozott igazán gondot. 

A Kék Madár Alapítványnál, amely
a képzés legideálisabb helyszíne volt,
az egész épület akadálymentes, en-

nek ellenére a felnõttek részére új
helyzetet jelentett megint iskolapad-
ba ülni és tanulni. A képzést a Kisosz
munkatársai igen rugalmasan, a cso-
portok igényeihez igazodva végez-
ték, s a gyakorlati feladatokban Ko-
vács János kiváló mesterszakács segí-
tette õket abban, hogy a megszerzett
elméleti tudást a gyakorlatban is jól
tudják használni. 

A két csoportban összesen tizen-
hat fõ vizsgázott, nyolc-nyolc fõs cso-
portokban. 

A délelõtti vizsgát követõen kora
délután került sor a tanúsítványok

ünnepélyes átadásra, és a jól sikerült
vizsga megünneplésére.

Az alapvizsgát végzettek közül né-
hányan az étteremben maradnak,
ám a régi munkatársakat is megtart-
ják, hiszen az étterem a tavaly elin-
dult fejlesztési folyamatnak köszön-
hetõen hamarosan bõvül. 

A fenti eredmények azt sugallják,
hogy a társadalomnak, a munkálta-
tóknak a fogyatékossággal szembeni
érzékenységét, elfogadását növelni
kell, félre kell tenni a régi elõítélete-
ket, és segíteni azokat az embereket,
akik mindent megtesznek azért,
hogy dolgozhassanak, s ezzel egy tel-
jesebb életre legyen kilátásuk.

Sas Erzsébet

Tóthné Molnár Krisztina felszolgáló a három éve
megszerzett alapvizsga után ezúttal emelt vizsgát tett
Kovács János tanár úr és Bóli Antalné (Kisosz) elõtt
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A szerelmesek napját ünnepelték Szekszárdon
„Kerestem egy fiút, akivel majd beszélgetni tudok…”

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Garay János Gimnázium díszterme
zsúfolásig megtelt. Ki ne lenne kíván-
csi a Szekszárdról elszármazott Leven-
te Péterre és élete párjára Döbrentey Il-
dikóra? Fiatalok, idõsebbek, gyerekek
üdvözlik örömmel õket, s õk nagy sze-
retettel fogadják a hallgatókat, nézõ-
ket. Idõnként hangos kiáltásra lesz fi-
gyelmes a terem, ilyenkor Levente Pé-
ter iskolai pajtásai vagy gyermekkori
ismerõsei érkeznek. Õ pedig minden-
kire emlékezik, mindenkihez van egy
kedves szava, miközben mikrofont
próbál, készül az elõadásra. Eközben
felesége, Ildikó csendes szóval, kedves
mosollyal fogadja az érkezõket, s a két
embert nézve megfogalmazódik a kró-
nikásban: két különbözõ ember, két
fél, amely egésszé vált 43 évvel ezelõtt. 

Felváltva szólnak a közönséghez, el-
mesélik megismerkedésük, szerel-
mük történetét. Ildikó azzal kezdi:
„Kerestem egy fiút, akivel majd be-
szélgetni tudok, egy hívõ, bátor em-
bert, akinek elvei vannak és kiáll mel-
lette – egy lovagot. Péter is keresõben
volt, s így találkoztunk mi, egy katoli-
kus lány és egy evangélikus fiú. Talán
egyszerûbb lett volna az életünk, ha
azonos vallásúak vagyunk, viszont így

lett az életünk teljes, s Héregen, ahol
élünk – református és katolikus em-
berek lakják –, ökumenikussá alakult
az életünk.”

Döbrentey Ildikó mesélt a házassá-
gukban megélt tragédiákról, az örö-
mökrõl, s azt tanácsolta mindenkinek,
hogy amikor nehézségek vannak a
párkapcsolatban, akkor gondoljanak
vissza arra a délutánra, amikor a tár-
sukkal elõször találkoztak. A szerelem
egyik gyönyörû himnuszát énekelte
együtt a közönséggel: „Tied vagyok,
rabod vagyok / Megkötözött foglyod
vagyok / Édesem.”  

Ildikó elmesélte, milyen fontosak
voltak házasságukban a barátok, s mi-
lyen fájdalmas volt számukra, hogy
szinte minden barátjuk elvált. A meg-
maradó, igazi, nagy kincset jelentõ ba-
rátaik a gyermekkorukból valók, s
azok mind házasságban élnek. 

Levente Péter – mint mindig, ha

mekkorra, édesapja viszontagságos
életére, példamutatására, a régi iskola-
társakra, az érettségijére, a drága em-
lékû Létay tanár úrra, s megszámlálha-
tatlan szép és fájó emléket idéz. 

Õ is kereste a másik felét, azt a nõt,
akivel elkezdheti a családi életet, s ez
Ildikó lett, akivel, mint a fogaskere-
kek, mûködnek együtt immár 43 éve.
„Az elsõ 30 év azért kellett, hogy kiér-
demeljem az utolsó 13 évet” – mond-
ja, s Ildikó kedves mosolya nyugtázza
ezt a kijelentést.  

„Azok, akik a szerelem és a szexua-
litás közé egyenlõségjelet tesznek, be-

csapják magukat. A
szerelem, szellem és
lélek hármas egysé-
ge tarthat csak örök-
ké. S amikor ki-
mondjuk az igent,
megfordul ez a hár-
mas egység, s a lélek
kerül elsõ helyre.
Szüleim 58 évig éltek
szerelmi házasság-
ban. Az életünk egy
lépcsõ a születéstõl a
halálig, s a szeretet a

lajtorja, amibe kapaszkodhatunk.”
A mûvészházaspár a másfél órás

elõadás végén nyitott tenyérrel érin-
tette meg a közönség minden tagját,
akik ezt az üdvözlést nyitott tenyérrel
fogadták. Elõadó és hallgató ily mó-
don köszönve meg a figyelmet és
meghallgatást.  

A hallgatóság soraiból Levente Pé-
ter kézcsókkal üdvözölte azt a fiatal
anyukát, aki már az ötödik gyermeké-
vel van áldott állapotban, „királynõ-
ként köszöntöm azt, aki többszörös
édesanya” – mondta.

Müllerné Krémer Annamária már-
cius végére várja ötödik gyermekét,
mosolygós arccal sorolja gyermekei
nevét és korukat: „Mónika 17, Marian-
na 16, Johanna 13, Albert 5 éves. Né-
gyet terveztünk, de miután Albert és a
három lány között nagy a korkülönb-
ség, õ és mi is szerettünk volna még
egy kistestvért. Maximálisan számít-

gyermeket nevelni nagy vállalkozás és
változás, de sok öröm is, és minden-
képpen megéri” – vallja. 

Az elõadás után a hallgatóság a hi-
deg ellenére is együtt maradt. A ren-
dezõk minden résztvevõt megajándé-
koztak egy a család évére emlékeztetõ
„Családdal a Jövõért” feliratú szalag-
gal. Miután ezek a kabátokra kerültek,
a tömeg elindult a család éve zászló
alatt a Béla király térre. Már a temp-
lom elõtt is sokan várták az érkezõket.
Bacsmai László plébános úr mikro-
fonnal a kezében felkérte a jelenlévõ-
ket, hogy fogják meg egymás kezét, al-
kossanak egy nagy kört, s együtt éne-
keljenek, imádkozzanak a családo-
kért. A téren a szeretet, az összetarto-
zás, a meghittség hangulata áradt
szét, a hideget feloldotta a mindenkit
átjáró áhítat. A plébános úr gyermeki
véleményeket mesélt a házasságról,
amelyek még jobban felmelegítették
a jelenlévõk lelkét. A felvonulás szoros
kézfogással fejezõdött be körben áll-
va, mely a család egységét hívatott de-
monstrálni. 

A program a belvárosi templom-
ban folytatódott, ahol Levente Péter
és Döbrentey Ildikó tanúságtételét
hallgathatták meg mindazok, akik ezt
a délutánt együtt töltötték. 

Ildikó tanúságtételében egy imád-
ságot mondott el, melyben boldog

nagymamaként szólt az Úrhoz. – „Szé
gyenkezve, mert volt idõ, amikor azt
is kétségbevontam, hogy létezel
szönöm, hogy minden fájdalmamat
elrejtetted egy ajándék mögé” – ut
két gyermeke elvesztése után meg
született lányára és unokájára. Pét
felidézte nagymamája emlékét
minden hónapban egy ezüst ötf
tost küldött Szent Antalnak, majd
édesapjáról szólt: „Emlékezem éd
apám kitartó hitére, elvei mellet
tartására. Hálás vagyok édesanyám
nak, aki nem hagyta el a hosszú bör
tönévek alatt.” A mûvész végül Dsid
Jenõ versébõl szavalt.

Bacsmai László összefogl
beszélt az önzetlen, feltétel nélküli
szeretetrõl, a holtomiglan-holtodigl
fogadalomról. Arról, hogy az egyház a
szerelmet csak a házasságon belül
tudja elképzelni, s hogy a házasság
csakis egy nõ és egy férfi életre v
szövetsége, melyben harmadik sze
mély csak Isten lehet.

Ezen a februári délutánon sok em
ber érezhette a családok évének üze
netét: „Családdal a Jövõért”. Mer
ház, legyen bérház vagy családi ház,
csak egy hely. Attól válik otthonná, ha
a benne lakókat gyermekek veszik kö
rül, s a benne lakók szeretik és tiszt
lik egymást.

Sas Erzsébe

Lelkem falán a gond sötétlik,
Árnyék a hófehér falon:

Oh, megöregszel te is egyszer,
Én édes, szõke angyalom.

A szõke haj ezüstbe szürkül,
Barázdás lesz a homlokod,
És csókos ajkad pírja elvész,
A szíved halkabban dobog.
És benne mélyen eltemetve

A régi,régi szerelem,
És szenvedélytelen, szeliden
Fogsz társalogni énvelem.

Igérd meg azt, hogy kezed akkor
Kezembõl vissza nem veszed,

S szeretni fogsz majd akkor is még,
Mikor már én is vén leszek.

Ígérd meg azt, hogy megbocsátod
Hogy oly nagyon szerettelek,
Hogy rácsókoltam ajkaidra

Sok év alatt a zord telet.
Ígérd meg azt, hogy megbocsátod

Hogy elhervadtál keblemen.
Hogy másnak senkije se voltál
Csak nékem voltál mindenem.

Ígérd meg azt, hogy szemrehányást
Szíved magába nem fogad.
Nem kéri tõlem soha vissza

Aranyos ifjúságodat.

Heltai Jenõ: Lelkem falán
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A kaptártól az asztalig
Bross Péter: „A méhészszakma sem fenékig tejföl”

Hogy a méhészet, ezáltal a méhé-

szek sikere – mint általában az

agrárágazat legtöbb területe –

időjárásfüggő, arra a 2010-es év

a maga szélsőségeivel hatásosan

rámutatott. Kezet foghatnak a

szakma művelői a borászokkal,

és eldönthetik: mennyiségi és mi-

nőségi értelemben kik a nagyobb

vesztesek. A szokásos országos

évadnyitó tavaszváró szekszárdi

méhésztalálkozón Bross Péterrel,

az Országos Magyar Méhész-

egyesület (OMME) elnökével ké-

szített helyzetelemző interjút en-

nél fogva nem kezdhettük más-

sal, mint 2010 üzenetével.

Nem édes élet

– Több szempontból is van fontos ta-
pasztalata a tavalyi, méhészeti szem-
pontból is a párját ritkító rossz évnek
– mondta a szakmai szervezet elsõ em-
bere. – Mindenekelõtt az, hogy kide-

rült: méhészkedni sem fenékig tejföl.
Ennek ellenére az elmúlt évtizedben
folyamatosan nõ a méhészek, velük
együtt a méhcsaládok száma, ami ön-
magában még nem lenne baj. De aki a
gyorsabb, jobb élet reményében, a kel-
lõ szaktudás hiányában csak úgy bele-
vágott a szakmába, az most alaposan
hoppon maradt. A talponmaradáshoz,
aztán a továbblépéshez egy év termésé-
nek a hordókban kell lenni, egy év be-
vételének pedig a bankban. Nagyon
sok méhész most bajban van, õsszel
már nem tudták beteleltetni a méhcsa-
ládjaikat.

– Az árak viszont régen látott, fo-
gyasztást visszafogóan magasak, amit
vegyes érzelmekkel fogad a szakma. A
nagy többség irigykedve figyelheti a
keveset eladni tudó kisebbséget. 

– A magyar nagyon is korlátozott
fogyasztói társadalom, a 2000 forin-
tos mézárakat bizony megsínyli. Az el-
adott mézmennyiség nem nõtt, in-
kább csökkent az árak következté-
ben. A külpiacokon is nagyjából ez

történt. Az öteurós eladási exportár
irreálisan magas. Azok az európai töl-
tõüzemek, melyek összesen évente ál-
talában tízezer tonna körüli akácmé-
zet vesznek, most leálltak a vásárlással.

Hiányzik a komoly piac- 
és eredetvédelem

– Sajnos még mindig ott a távol-keleti
vagy dél-amerikai, bizonytalan eredetû,
olcsó áru. Nincs változás az ezredfordu-
ló óta e tekintetben? A magyar méhé-
szek voltak az elsõk, akik ez ügyben
több busszal is elmentek Brüsszelbe –
nem az asztalt verni vagy öklöt rázni,
hanem kulturáltan tárgyalni.

– Sajnos, csak meglehetõsen köd-
beveszõ ígérvények vannak továbbra
is. Nem csak a mi ágazatunk problé-
mája ez, de nálunk nagyon súlyos ver-
senyképességi problémaként jelent-
kezik, hogy a harmadik országból ér-
kezõ mezõgazdasági termék nevét,
pontos eredetét továbbra sem ismeri
az unió. Esetünkben a méznek a kap-
tártól az asztalig tartó útjáról van szó.
Az ellenõrzés lazaságára jellemzõ: a tá-
voli kontinensekrõl érkezõ, esetleg a
rostán már fennakadt gyanús termék-
rõl sem lehet kideríteni azt sem, hogy
konkrétan melyik ország termelte.
Mert csak az a jelzés olvasható le a
címkérõl: az unión kívülrõl érkezett.
Ez nemcsak mi problémánk, hanem
az európai embereké is, akik fogyaszt-
ják az ilyen termékeket.

– Az import méz aránya az unión
belül is fokozatosan nõ. Ezek olcsósá-
gukkal kellõképpen csábítanak, de
ugyanakkor gyanúsak is! A világpiacon
másfél és három és fél euró között már
kapható méz. Ez azért is furcsa, mert
egy bizalminak nevezhetõ termékrõl

beszélünk. Nyilván van az egyes mé
zek között fajtán belül is különbség, d
ami az árakban ily módon megmut
kozik, nem lehet(ne). S ennek jól l
tó okai vannak. Más európai országok
méhészei is már korábban csatl
tak hozzánk. Morvai Krisztina, mint a
mezõgazdasági bizottságban dol
európai parlamenti képviselõ sok
gített abban, hogy az EP egyik szak
anyagában már szerepeljen ez a piac
védelmet és az élelmiszerbiztonságo
is érintõ probléma. Miképpen a méhé
szet hatása a biodiverzitásra, a f
tartható fejlõdésre témakör is megt
lálható már ebben az EP-anyagban,
amitõl az ágazat felkarolását reméljük

B. Gy

Mi mással is kedveskedhetett volna szebben Valen-
tin-nap alkalmából közönségének a szekszárdi Ma-
gyarországi Német Színház, mint egy szerelmes da-
lokból összeállított csokorral. Vidámság és dráma,
szenvedély és melankólia, a férfi-nõ kapcsolatban fel-
lelhetõ mindenféle érzelmet megénekeltek a szín-
ház mûvészei népszerû sanzonokban, varieté- és jazz-
dalokban, musicalrészletekben, keményebb és lírai
rockszámokban, sõt mi több az egyik legkedveltebb
operaária is felcsendült.

A széksorok helyére és még a színpadra is minden
társaságnak külön asztal került Pálos Miklós élmény-
szerû Mindennapi… borával, akár egy varietében. Ha-
sonlóan a színház korábbi zenés estjeihez, amelyek-
nek több zeneszáma a Café Valentinnel új atmoszfé-
rába került, ahol még a dobon is szív lüktetett.

Az évad elején egy zenés mesejátékkal nálunk de-
bütált Matthias Patzelt most énekelt elõször Szek-
szárdon felnõtteknek érzelmekkel teli dalokat. Tom

Valetinben lépett színre elõször városunkban, rög-
tön egy szerelmi vallomással: Love me tender…, és
viszonzásra is talált Pitz Melindától. Magyar, német
és angol dalok után maga a szerelem nyelve, a fran-
cia csendült fel. Egy öntudatos, tüzes nõ, Carmen
(Alexandra-Britta Varan) lépett színre a legnagyobb
újdonsággal, hiszen operaária eddig nem gazdagí-
totta a német színház mûsorát. Késõbb Britta
Varan, az ifa (Institut für Auslansbeziehungen –
Külföldi Kapcsolatok Intézete) kultúrmenedzsere
képzett énekhangján szintén egy önérzetes asz-
szony, a férje mellett háttérbe szoruló mûvészfele-
ség, Constanze dalát adta elõ a Mozart címû musi-
calbõl immár németül. A leghíresebb francia san-
zon, a Milord Edith Piaftól ugyancsak németül szó-
lalt meg Lena Stamm elõadásában.

Itt mindenki elmondhatta, ami a szívét nyomja:
Beszélj, beszélj – hangzott újra és újra Lotz Katától
megidézve Domján Editet. Volt, aki ezt a felszólítást

vallotta, hogy kleptomán, aminek a nézõközönség
néhány tagja látta kárát, szerencsére csak idõl
sen, végül senkinek nem kellett kalap vagy k
nélkül távoznia. A dalokba ágyazott jeleneteknek
mind fõszereplõje volt Frank Ildikó, akit hol egy
papucsférjjel áldott meg az ég, hol egy hûtlen f
val, akit csak pofozással lehetett észhez tér
amit Andrei Hansel higgadt éneke festett alá. Néha
az érzelmek azonban az õrületig fokozódtak. Soly
már Dániel igencsak viharverten rontott be a szín
padra, és indulatát csak „áriázással” vezethette l

A hullámzó érzelmek zökkenõmentesen k
csolódtak egymáshoz Florin Gabriel Ionescu ösz
szeállításában, a DBU Band (Lozsányi Tamás –
zongora, Máté Zoltán – dob, Szebeni Kálmán – gi
tár, Szecsõdi István – bassgitár) kíséretév
ahol az érzelmek kívánták, Lotz Kata lágy hangú
fuvolajátékával. Talán valóban egy kicsit mind
nézõ szerelmesebb lett, ahogy Lotz Kata búcsúzó

DBU: Szerelmes dalok a szerelem napján

Bross Péter, az Országos
Méhészegyesület elnöke

Kóstolásra is volt lehetõség a tavaszváró méhésztalálkozón
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A közelmúltban a hollandiai Delftben, a
fontos porcelánközpont múzeumában
rendezett csoportos kiállításon arattak
sikert a Ferenczy-díjas dr. Fusz György
professzor szobrai. A cseretárlat Pécs-
csel, az Európa Kulturális Fõvárosának
rendezvénysorozatával is kapcsolatba
hozható. Tíz kiválasztott magyar mû-
vész – köztük a PTE szekszárdi fõiskolai
kara tanárának – alkotásaiban gyönyör-
ködhettek az Északi-tenger közelében
fekvõ település és a környék lakói.      

– Tíz mûvész öt-öt alkotásából álló
kiállítás igen jó válogatás – állapította
meg tapasztalataira alapozva a szob-
rászmûvész, majd kérésemre elmond-
ta, hogy õ az egészen új munkáit (cso-
dálkoznék, ha nem így lenne) indítot-
ta útnak Hollandiába. Mind az öt mû-
vet nyáron készítette Siklóson, a kerá-
mia mûvésztelepen. A nagyon frissen
kezelt különleges porcelánból égetett
nonfiguratív alkotások leheletvékony,
érzékeny, csodaszép szobrok. Az em-
ber azt hinné, hogy a szobrászmûvész
szívéhez a porcelán áll a legközelebb.
Ám közli, hogy boldogan dolgozik
„bármilyen anyaggal”, kõvel, fémmel,
fával, gyapjúval… 

A tanár úr – sajnos zsúfolt – irodájá-
ban nagyon élvezem a beszélgetést,
nyilván annak tartalma okán, de azért
is, mert óriási élményt nyújtanak a
körülöttünk levõ szobrok.  

– Ezek valamelyike szintén megjár-
ta a hosszú utat?

– Nem, hiszen amelyeket itt lát, nagy-
részt tíz-tizenöt esztendeje, vagy még
korábban készültek. Tény, hogy vala-
mennyi munkámat változatlanul szere-

tem és vállalom, s ugyanolyan minõsé-
gûnek tartom, mint születésük idején.
Például ez az 1981-ben készült „Nagy
kokszos” ma is a fõ mûveim közé tarto-
zik, annyi megjegyzéssel, hogy ezt pon-
tosan akkor, azokban az években kellett
megcsinálni a sorozat többi darabjával
együtt, hiszen akkor mondták, jelentet-
ték a legtöbbet. Viszont minden mû-
vész munkássága egy ívet jár be, s ra-
gaszkodom ahhoz, hogy a közönség elé
mindig az ív „aktuális pontján” keletke-
zett szobraimat vigyem – szögezte le,
mire azt kértem, fogalmazza meg, mi-
ként értelmezzük – esetünkben – a
szobrászmûvész fejlõdését.

– A fejlõdés nem csak azt jelenti,
hogy egyre jobbak és jobbak lesznek
a darabok, hanem alkotójuk koroso-

dásával, élethelyzetével és sok egyéb-
bel együtt más-más gondolatiság hatá-
rozza meg azokat. Akár ide érthetjük
a mûvész lelki és szellemi állapotát is.  

A képzõmûvészeti alkotások jelen-
legi „piacáról” is faggattam a mûvészt,
aki összefoglalva tapasztalatát, el-
mondta, hogy aki mûalkotásokba sze-
retné befektetni a pénzét, az a bizton-
ság okán ismertebb, régi alkotásokat
vásárol. Például azért is, mert „a válság
elõször a modern mûvészetet érinti”.
Elérkezve a ma mûvészeihez, akiknek
– ez tõlünk nyugatabbra is érvényes –
többsége csak a szabadidejében alkot,
amúgy pedig tanít vagy más foglalko-
zást ûz. Dr. Fusz György tanít itt a fõ-
iskolán, a Pécsi Tudományegyetemen
és a fõvárosban, az iparmûvészeti

egyetemen. Megjegyzi, számára ez is
valamiféle alkotás.

Ezt megértettem, mégis akadékos-
kodtam. Sikeres kiállítása volt már szá-
mos országban. Svájcban, ahol ösz-
töndíjas féléve alatt készítette a han-
gulatos, ám a bölcsességet is hordozó
meseszobor-sorozatát, tavaly például
Kínában is megismerhették. De köze-
lebb maradva, nagykiállítása volt a Pé-
csi Galériában… Szóval felsorolhatat-
lan a számos színhely. Viszont ideha-
za, Szekszárdon elég régen láthattunk
együtt sok Fusz-mûvet.   

– Nem, nem régen. Öt-hat éve, öt-
venedik születésnapomkor. Szobrász
esetében nem szabad ugyanazon a te-
lepülésen már-már évente kiállítani,
sõt, õ maga is képtelen lenne városa
elõtt tisztelegve egytõl egyig nívós és
új darabokkal elõrukkolni. Én úgy
gondolom, hogy szülõvárosom elé
nagy anyaggal legközelebb hatvan
esztendõsen állok ki. Viszont, áldásos
lenne, ha Szekszárdnak volna kamara-
kiállítási lehetõsége.

Nézegetem az elegáns és értékes
Fusz-katalógusokat, a finom lapokat
ékítõ szobrokat, s itt-ott azok „elõfutá-
rait”, a gyönyörûséges grafikákat.
Majd az íróasztalon megpillantok egy
– elsõ látásra – olyan precíz pasztell-
képet, amit szerintem csak számító-
géppel lehet létrehozni. Erre mosoly
a válasz, nos és az, hogy a mûvésznek
ez egy eozinbetétekkel gazdagított
mázas kerámia falikép tervezete, s
bármily hihetetlen, a (terv)rajzot õ
maga színezte ki színes ceruzákkal. 

V. Horváth Mária

8 2011. február 20.
KULTÚRA

Hollandia is sikert hozott
Dr. Fusz György: „A válság elõször a modern mûvészeteket érinti”
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Szükséges a szellemi koncentráció
Máté János: „Az építész szakmai értékeket hoz létre, miközben kiküszöböli a problémákat”

Dr. Tóth Nándor szájsebész főor-

vos javaslatára most a szekszárdi

születésű építész-belsőépítész

tervezőművésszel, Máté Jánossal

beszélgetünk például arról, hogy

a recesszió mennyire szorította

vissza az építkezéseket, de az al-

kotóműhelyek fontossága, a Mű-

vészetek Háza „átalakulása” és

sok más is szóba került.

– A beszélgetés elõtt körbevezetem a
kft. tulajdonában levõ épületen, amire
még némi átalakítás vár. A házikiállítás
képei utóbbi munkáinkat reprezen-
tálják. Egy optikai cég, valamint két
bankhálózat tervezését is mi végeztük.
Az egyiknek országszerte ötven fiók-
ja mûködik, köztük a szekszárdi is.
Még a tervekrõl: hamarosan kialakí-
tunk egy alkotómûhelynek is nevez-
hetõ helyiséget, hogy teret adjunk a
rendszeres és nyitott szakmai közélet
számára, de elõadásokra is összejöhe-
tünk kollégáinkkal.    
– Az utóbbi miért a szívügye? 

– Egyrészt a szakma tiszteletébõl,
szeretetébõl adódóan, másrészt pedig
mint a Dél-dunántúli Építészkamara
alelnöke a tagsággal való kapcsolattar-
tás fontos céljának tekintem a felme-
rülõ szakmai érdekek és információk
korrekt és pontos közvetítését, azaz a
szakmai közélet intenzívebbé tételét.
– Mi az alapvetõ különbség az épí-
tész és a belsõépítész feladatköre
között?

– Az építész nulláról, pontosabban
üres telekrõl „indul”, tehát teljes
egészében megtervez egy épületet.
Ezután a belsõépítészé a finomhango-
lás, az épület belsejének a kialakítása.
– Illetve régi épületek újjávarázso-
lása. 

– Így van, s ez a belsõépítészet lé-
nyegesebb területe. Az én specialitá-
som az utóbbi, vagyis a régi épületek
felújítása. E munka a régi építmény ér-
tékeinek megfejtésével és megértésé-
vel kezdõdik. Ezeket megtartva az idõ-
közben rárakódott értéktelent lepu-
coljuk és beletesszük a mai kor funkci-
onális és esztétikai igényeit, valamint a
technikai lehetõségeket. S természete-
sen kézben tartjuk a téralakítást is, mi-
közben a szakmákat is összehangol-
juk. Egyszerûbben fogalmazva: az épí-
tész szakmai értéket hoz létre, miköz-
ben kiküszöböli a problémákat. 
– Teljesíti megrendelõjének a szak-
ma rovására menõ kívánságait?

– Nem. Vagy ha egy mód van rá,
megpróbálom ezt elkerülni. Külön
technikák vannak arra vonatkozóan,
hogy ne sérüljön a szakma. Azért álta-
lában ezeket a kritikus dolgokat meg
lehet tárgyalni a megbízóval még ak-
kor is, ha az õ szeme elõtt csakis a szá-
raz racionalitás lebeg. 

– Tudom, hogy Szekszárd több épü-
letének, terének (Garay tér, a teljes
tömbbelsõ...) jelenlegi formája cége
nevéhez fûzõdik. De térjünk rá
mostani, legfontosabb munkájuk-
ra, a Mûvészetek Háza felújításá-
ra, szem elõtt tartva a „szakmai ér-
tékek megtartását és a problémák
megszüntetését”.

– Az 1970-es évek végén történt
felújítás nyilvánvalóan az akkori kor
legkorszerûbb igényei és mûszaki le-
hetõségei szerint történt, s bátran
mondhatom, bravúros építészeti tel-
jesítménynek számított. Kerényi Jó-
zsef annak idején részben – a galériá-
ra gondolok – megtartotta a régi tér-
struktúrát, viszont a lépcsõ beépíté-
sével karakteresen átírta a teret. Saj-
nos ez utóbbi miatt is nagyon sok
probléma jelentkezett az akusztiká-
ban. Most, a lépcsõ áthelyezésével és
az akusztikus tervezõ kolléga ajánlot-
ta burkolati anyagok felhasználásával
csillapodnak a kósza visszhangok.
Emellett felújítjuk a fûtést, a villamos
hálózatot, az akadálymentesítést egy
látványlift szolgálja. A szerzõdés sze-
rint idén december utolsó napjára
kell elkészülnie a háznak. 
– Szívesen hallanék eddigi szak-
mai útjáról. 

– Bevezetõként annyit, hogy az
építészet nagyon sajátos mûfaj. Egy-
részt mérnöki felkészültséget, más-
részt mesterségbeli tudást, harmad-
részt pedig komoly mûvészi affinitást
igényel. Hogy mi válik mûvészetté, s
mi nem, azt érdemben majd az utó-
kor dönti el. Viszont az biztos, hogy
az építészet mindig hûen tükrözi az
adott kor és az adott hely gazdasági le-
hetõségeit és kulturális állapotát. És

ez ma nagyon is igaz. Hozzáteszem,
hogy a recesszió bizony gátat vetett
az építkezési „kedvnek”… Mielõtt rá-
térnék a saját utamra, úgy vélem, elõt-
te érdemes tudni, hogy a szakmánk
olyan összetett és annyi szaktudást
igényel, hogy elmaradhatatlan az elõ-
képzés, tehát a nagyobb teljesítmé-
nyek elõtt igen komoly mester és ta-
nítvány viszony érhetõ tetten. Ez azt
jelenti, hogy amikor az ember elvégzi
az iskoláit, legalább négy-öt évet tölt-
sön el egy komoly irodában egy nagy
tudású mester mellett. 1985-ben én
Miskolcra szegõdtem… 
– Kanyarodjunk vissza a kezde-
tekhez!

– Szekszárdon születtem, a Garay
általános iskolába jártam. Akkor ke-
rült oda Szegedrõl friss rajztanárként
Farkas Pál szobrászmûvész. Mivel lá-
tott bennem „valamit”, azt javasolta a
szüleimnek, hogy mûvészeti szakkö-
zépiskolában folytassam a tanulmá-
nyaimat. Így kerültem Szegedre, ahol
szobrász szakon végeztem. Mivel
már akkor erõsen vonzott a belsõ-
építészet, az iparmûvészeti fõiskola
belsõépítész szakára jelentkeztem.
Ám csak másodjára vettek föl, egy
évig idehaza rajzolóként dolgoztam
az akkori tervezõvállalatnál. Abban
az idõben rendezett körülmények
között, megfelelõ struktúrában és hi-
erarchiában mûködött a nagy cég, és
szintén akkor indult óriási fejlõdés-
nek Szekszárd. Rengeteget tanultam
és tapasztaltam, sõt az az esztendõ a
késõbbi kötõdésemet is alapvetõen
meghatározta.
– Az iparmûvészeti után hogy ala-
kult a sorsa? Ja, és mi került a dip-
lomájába?

– Belsõépítész tervezõmûvész. Az
elsõ kérdésére elmondom, hogy
Ferencz István Kossuth- és Ybl-díjas
építészt választottam mesteremül, így
kerültem az akkor országosan elis-
mert miskolci tervezõcéghez, majd
annak budapesti irodájába. A rend-
szerváltás idején a nagy cégek felbom-
lottak, a tehetséges tervezõk pedig
sorra hozták létre saját irodájukat,
ami a szakma atomizálódását jelentet-
te, fõként vidéken.  
– Már értem, miért igyekszik ösz-
szefogni az építész-belsõépítész
társadalmat.

– A munka zömét ma már az azóta
önállósodott fiatalok végzik. Nekünk
viszont, hogy komoly iroda legyünk,
valamelyest vissza kell térnünk a szel-
lemi koncentrációhoz. Amúgy pedig
a mi szakmánk annyira összetett,
hogy egyedül, egy tervezõ nem tudja
elvégezni a sokrétû feladatokat, va-
gyis komoly munkát nem tud elvállal-
ni. Itt, az Alkotómûhely Kft.-ben is
hárman vagyunk vezetõ tervezõk Ho-
dossy Lászlóval és Földesi Zoltánnal
együtt.
– Tanít a fõiskolai karon, de az em-
lítetten kívül társadalmi megbíza-
tásokat is elvállalt.

– A fõiskolán a vizuális nevelésben
részt vevõ harmadéves hallgatóknak
tanítok építészeti alapismereteket heti
négy órában. A fogékony és érdeklõ-
dõ diákokat igyekszem beavatni az
építészszakma törvényszerûségeibe
és gondolkodásába. Közben kis terve-
zési munkákat is végzünk, s a tanév vé-
gén ezeket bemutatjuk, szóval kipako-
lunk. A másik társadalmi megbízatá-
som is közel áll hozzám, tagja vagyok
Szekszárd Építészeti Tervtanácsának.
– Bemutatná a családját?

– Természetesen. Feleségemmel,
Irénnel Szegeden ismerkedtünk meg,
õ magyar szakos tanár. Együtt men-
tünk a fõvárosba, ahol nyolc évet töl-
töttünk, s ott született a fiunk, Tamás.
Ám amikor iskoláskorú lett, hazajöt-
tünk, mert a „fönti” életforma nagyon
strapásnak bizonyult. Itt viszont újból
rátaláltunk a kisváros nyugalmára. Ha
pedig például jazzhangversenyre van
igényünk, elmegyünk Pécsre vagy
Budapestre. Tamás egyébként engem
követ, szintén Szegeden végezte a kö-
zépiskolát, jelenleg pedig az iparmû-
vészeti egyetemen tanul.
– Várom a javaslatát.

– Ne vádoljanak meg szakmai elfo-
gultsággal, mert Herr Terézre, Szek-
szárd fõépítészére esett a választá-
som. Igaz, szintén építészmérnök, de
egészen más munkaterületen mozog.
Õ az, aki a legnagyobb befolyással és
hatással van városunk épített környe-
zetének minõségére. 

V. Horváth Mária

ÉRDEKLI? BEMUTATJUK
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„A recesszió gátat vetett az építkezési kedvnek”
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„Catói jelleme, szigorú rendtartása,
tántoríthatatlan igazságszeretete, ve-
zérlõ tudása fenntartják nevét a ma-
gyar bíróság történetében.” Ehhez ké-
pest megnézném azt, aki valóban em-
lékszik megyénk még nevében is bi-
zonytalan írású (Mailáth – Majláth) fõ-
ispánjára, s nem keveri össze például a
meggyilkolt országbíróval… 

Egy családról sokat ki lehetne há-
mozni jelképeibõl, de bevallom, nem
érzem magam okosabbnak. „A család
õsi nemesi címere kétfelé osztott
pajzs, a jobb oldal kék udvarában hár-
mas sziklahegy fölött horgony áll,
melynek közepén arany korona, és
azon kivont aranymarkolatú kard és
zöld gally van áthúzva, baloldalt három
vízirányos és két függõleges vonal ál-
tal 12 ezüst-vörös kockát mutat. A
pajzs fölötti sisak koronájából két ki-
terjesztett fekete sasszárny között há-
rom fehér strucctoll.” Jó kérdés, hogy
a hajózhatatlan és nem igazán szavan-
nai éghajlatú Erdély nemesének címe-
rébe honnét kerül a XVII. század dere-
kán horgony és strucctoll…

Már idézett életrajza Szinnyei Jó-
zsefnél így szól. „Mailáth György Jó-
zsef szeptemvir és Törincsy Kata fia,
született 1752. júl. 20. Kiskeres-
tyénben (Hont megyében); 15 éve-
sen a jezsuita rendbe lép. A rend
1773-as feloszlatása után visszatért a
világi pályára, bár mély vallásosságát
megtartotta s maradékaira is átruház-
ta. Ügyvédi vizsgái után esküdt
Hontban, innét Esterházy herceg
meghívta táblai ügyvédnek; 1781-ben
az óbudai kamara ügyészévé, 1784-
ben királyi ügyigazgatóságbeli
ügyésszé neveztetett ki. 1786-ban a
Dunán inneni kerületi tábla ülnöke,
az év végén királyi táblai elõadó bíró.
A II. József halála után is folytatta e hi-
vatalát és 1790–1791-ben az ország-
gyûlés naplóját fogalmazta. 1792-ben

királyi személynöki, s 1795-ben nádo-
ri ítélõmester lett és e minõségben õ
vitte a tollat az 1796-os országgyûlé-
sen. 1798-ban királyi ügyigazgató s
kamarai tanácsos, 1805-ben bécsi ud-
vari tanácsos, majd csakhamar udvari
kancelláriai referens. Hivatalaiból ki-
folyólag õ volt elõadó az 1802., 1807. s
1808. évi pozsonyi országgyûléseken.
Az 1807-es országgyûlés után a Szent
István-rendet nyerte, az 1808-ikinek
bevégeztével pedig királyi személy-
nök és a királyi tábla elnöke lett…
1811-ben Tolna vármegye fõispánja s
királyi személynöki hivatalánál fogva
az akkori országgyûlésen az alsó tábla
elnöke lett. Meghalt Pesten, 1821. feb-
ruár 19-én.” 

Szinnyei emlegeti még Kaziczy
Ferencnek írott latin levelét, de eb-
ben csak azt adja tudtára: a királyi
kamarának köteles befizetni fogva
tartása költségeit… Azért az iroda-
lomban mégis van nyoma: Klauzál
Imre, a késõbbi jeles akadémikus
gazda 1816-ban Pesten kiadott költe-
ménye a névnapján köszöntötte:
Székhelyi Majláth György, Tolna vár-
megye fõ-ispányának szenteli… ápri-
lis 24. Andásy József Lajos, Pozsony
megyei birtokos nemes meg hetven-
évesen halálára írt latin verset, akár-
csak Vitkovics Mihály, aki „Méltósá-
gos Székhelyi Majláth György õ csá-
szári k. Felségének az ítélõszékek-
ben személyes helytartója sat. halálá-
ra. Pest, 1821.” címmel és dátummal
tette ugyanezt.

Ezenkívül még a Tudományos
Gyûjtemény emlékezett rá rövid nek-
rológban… Dr. Töttõs Gábor

Majláth György fõispánunk

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 162. Ódon időben

Áldások 
a fejünk felett
„Nem szégyellem az evangéliumot,
hiszen Istennek ereje az minden
hívõnek üdvösségére...” 
(Rómaikhoz 1, 16)

Két élményem, két fontos felismeré-
sem kapcsolódik ehhez a mondat-
hoz. Az egyik egy levél: otthoni lelké-
szem küldött meghívót konfirmációs
jubileumi ünnepség kapcsán. Ebbõl
derült ki, hogy ez az idézet volt az,
mely Isten áldásaként hangzott el fe-
jem felett 12 éves koromban, konfir-
mációm során. Bevallom, hogy bár
maga az ünnep, a hitvallás, az elsõ úr-
vacsoravétel nagyon fontos és ko-
moly élmény volt mindig is számom-
ra, ezt a mondatot bizony elfelejtet-

tem. Most csodálkoztam rá csak iga-
zán: ez lett az életem, hisz evangéli-
um hirdetõ lettem! Úgy látszik Isten
igéretei, áldásai messze megelõzik a
mi terveinket, látásunkat, lehetõsé-
geinket. Mintha elõ lenne készítva az
Úrban bízó ember számára az áldás,
ott van feje és élete fölött...  

A másik élményem egy különös
eset. Éppen látogatók voltak szek-
szárdi szép kis templomunkban,
akiknek örömmel mutattam be kö-
zösségünk lakóhelyét, többek kö-
zött a festett színes ablakokat, me-
lyek mindegyikén egy-egy bibliai ige
látható. S ekkor vettem észre döb-
benten, hogy a papi pad felett ép-
pen ez a római levélrészlet olvasható.
Évek óta ültem ez alatt a mondat
alatt, de soha nem néztem fel, nem
olvastam még. Valahogy kiesett a 
látószögbõl... Pedig ott nyugodott a

fejem felett! Úgy látszik érdemes
idõt szánni rá, hogy életünket, szoká-
sos mindennapjainkat alaposan
megnézzük, talán más szemszögbõl
is, mert talán ott vannak elkészítve
Isten ígéretei és áldásai a fejünk fe-
lett, csak fel kellene néznünk hittel,
hogy azok célba érjenek és megnyu-
godhassanak rajtunk. 
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

A fõispán múzeumi arcképe…
… és családi címere 
(Nagy Iván könyvébõl)

FEBRUÁR 21-ÉN 125 éve, 1886-
ban plakátok buzdítottak az ad
zásra. 105 éve, 1906-ban eleink
tévedésbõl megdobálták és
megkergették a rendõrkapitányt
100 éve, 1911-ben meghalt Si
montsits Béláné, népkonyhánk
és katolikus óvodánk alapítója.
FEBRUÁR 22-ÉN 95 éve, 19
ban Siklóson elhunyt Gar
Ferkó, Amerikát járt prímásunk
FEBRUÁR 23-ÁN 925 éve, 1086-
ban a bakonybéli bencés apátság
javaiként írták össze Szekszárd
110 éve, 1901-ben szüle
Matzon Gábor, anya- és csecse
mõvédõ intézetünk fõorvosa.
FEBRUÁR 24-ÉN 105 éve, 1906-
ban elõször közölt házassági ap
róhirdetést a Közérdek.
FEBRUÁR 25-ÉN 115 éve, 1896-
ban barna színû hó esett: ezt a
Szahara homokvihara okozhat
105 éve, 1906-ban elhunyt Zic
Mihály festõmûvész, aki az obsi
tos Háryt rajzolta meg.
FEBRUÁR 26-ÁN 220 éve, 179
ben eltemették Mocskó Lázár f
rences szerzetest, aki négy évig
volt nálunk hittérítõ.
FEBRUÁR 27-ÉN 130 éve, 1881-ben
Vig versek címû könyvére nyit elõfi
zetést Borzsák Endre lelkészünk.
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A megfejtést március 6-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 7-ei rejtvény helyes megfejtése:
Böjtelõ hava, jégbontó hava, télutó. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert:
Mészáros Ákos, 7181 Tevel, Dorogi u. 312. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Köszönet a támogatásért
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének közel
1500 tagja nevében hálásan köszönjük, ha adójuk 1%-ával 20
ben is támogatják a Tolna megyei vak- és alig látó gyermek
fiatalok üdültetését, segédeszközökkel való ellátását, oktat
valamint egyesületünk mûködését! Adószám: 18864858-1-1
Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. Bankszámlaszám:
71900058-10004074. Telefon/Fax: 74/512-356. 
Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu. E-mail: szdvakok@gmail

A magyarországi szabadkõmûves mozgalom Trianonig…
Raffay Ernõ elõadása a Léleképítõn

Ismét tömött széksorok várták az elõ-
adót a több mint tíz éve indult Léleképí-
tõ címû sorozaton. A Garay-gimnázium
dísztermében február 14-én Raffay Er-
nõ történész volt a vendég, aki a ma-
gyarországi szabadkõmûvesség és Tria-
non összefüggéseirõl osztotta meg ku-
tatásainak eredményét a több mint két-
száz érdeklõdõvel. Raffay szerint kimu-
tatható, hogy az elsõ világháború elõtti,
radikális szabadkõmûves mozgalom fe-
lelõssége döntõ volt a trianoni ország-
vesztés belsõ okai tekintetében! Amint
a történész visszatekintésébõl megtud-
hattuk, a 18–19. században a magyar
szabadkõmûvesek filozofikus, filantró-
pikus (emberbarát), progresszív (hala-
dó) szervezetként mûködnek, vallják a
szellem, a vallás szabadságát, a hazasze-
retet, s a titoktartás, a jótékony tevé-
kenység, a testvériség, valamint a Világ-
egyetem Nagy Építõmesterében (Isten-
ben) való hit határozza meg tevékeny-
ségüket. 1749-ben, Brassóban alakult –
szászok által – az elsõ magyarországi pá-
holy. 1770–80 között, Mária Terézia re-
formátus nemes ifjakból álló testõrsége
francia nyelvû páholyt mûködtetett
Bécsben. 1795-ben betiltják, s 1848-ig
szünetel a szabadkõmûvesség. A forra-

nevezett páholy, majd 1867-ig ismét til-
tott e szervezetek alapítása. Kossuth
1852-es amerikai tartózkodásakor, Cin-
cinnatiban maga is belép az ottani pá-
holyba. A kiegyezés évétõl 1970-ig két
nagypáholy alakul: az elsõ, angol orien-
tációjú szervezet ,,nagymestere”, a
Nemzeti Múzeumot 1869-tõl 25 éven át
igazgató, majd a Magyar Tudományos
Akadémia késõbbi alelnöke, Pulszky Fe-
renc politikus, régész, mûgyûjtõ. E pá-
holynak fontos tagja éveken át Andrássy

cia rendszerû szervezet vezetõje 1870-
ben, a balkáni román származású Joan-
novics (Ioanovici) György lett, aki bom-
lasztó tevékenységével Erdély román
fennhatóság alá kerüléséhez is hozzájá-
rult. Joannovics nyelvész és újságíró
1867–71-ben vallás- és közoktatásügyi
miniszteri államtitkárként – nem mel-
lesleg – a görögkeleti szerb és román
egyházi önkormányzat törvényi rendel-
kezéseinek elõkészítését végezte, de az
1883–95-ig is fontos poszton, a Nyelvtu-
dományi Bizottság elnökeként volt vi-
szontlátható. 1899–1908-ig kialakul a
páholyok radikális formája, amikor már
politikai és vallási kérdések is napirend-
re kerültek. 1908-ban Jászi Oszkár re-
formátus vallású, zsidó társadalomtudós
– Bikkler Gyula szociológussal – megala-
pította a ,,Martinovics” páholyt, mely-
ben célként meghirdette a magyar tör-
ténelem újraírását a történelmi materi-
alizmus alapján! A páholy az elõzõ ko-
rokhoz képest már vallásellenes volt, a
papokat élõsködõknek tekintette. Cél-
jukként említik a magyar történelmi ha-
gyományok kivételét a szerintük ,,el-
avult” történetírásból, valamint az általá-
nos, titkos választójog bevezetését. Jászi
,,Kelet Svájcaként”, többnemzetiségû

el a világháború után Magyarországo
E páholyhoz csatlakozott 1912-ben,
Nagyváradon Ady Endre, Csáth Géza
morfinista irodalmár, valamint Pogány
(Schwartz) József újságíró, kritik
Utóbbi az õszirózsás forradalom egyik
irányítója, aki terrorista volt, s hár
személy segédletével õ gyilkolta meg
1918 októberében Tisza Istvánt, a mo
narchia utolsó miniszterelnökét. 1
májusában Horthy Miklós elsõ kor
nya betiltja a szabadkõmûvessége
mely – az indoklás szerint – mûköd
vel hozzájárult a történelmi Magy
szág megszûnéséhez. Raffay Ernõ a r
dezvényre elhozta bemutatni két l
frissebb kötetét, a ,,Szabadkõmûv
Trianon elõtt”, valamint a ,,Balkáni Bir
dalom” címût. Utóbbi beható részl
séggel foglalkozik Nagy Románia 1
század végi, 20. század eleji szisztemati
kus kiépítésével. Mint elmondta, több
ezer eredeti szabadkõmûves dokumen
tum elolvasása, feldolgozása nyomán ír
ta a magyar szabadkõmûves mozgal
történetérõl szóló könyvét. Kuriózum,
– tette hozzá –, hogy e témában fell
tõ iratok egész Európában egyedül Ma
gyarországon, az Országos Levéltárban
kutathatók.
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Jelöljön ön is!
Ki legyen az év 

újságírója?

Meghívó székelybálba
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének batyus far
gi mulatsága 2011. március 7-én 17 órai kezdettel Szekszár
a Tartsay u. 4. sz. alatt, az Elektrolit Kft. elõadótermében k
megrendezésre. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Tolna megyében dolgozó új-
ságírók munkájának elis-
merésére a Tolna Megyei Ön-
kormányzat díjat alapított, amit
minden évben március 15-
én, a szabad sajtó napján
adnak át. Jelölését, indoklás-
sal, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Elnöki Kabinetjéhez
juttathatja el február 28-ig. 
Cím: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11–13.E-mail:az
evujsagiroja@tolnamegye.hu.

Ez HAT!
Az Ez HAT! Program és az Ot
hon Segítünk Alapítvány a
Nemzeti Civil Alap támogat
sával országos kommunikációs
kampányt indít, mely az szja
százalékáról szóló rendelk
fontosságát hivatott aláhúzni.
Emellett felhívják a figyelme
www.ezhat.hu oldalon tal
tó Társadalmi Iránytû ad
zisra, ahol a civil szervezet
gyenesen bemutatkozhat
illetve amelyek nem rendelk
nek honlappal, akár w
felületként is tudják használni
az oldalt ingyenesen.
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Zsíros Ari képei a VIP Galériában
„A mûvészet ragadjon magával, emeljen fel, adjon erõt…”

A Szent László Szakképző Iskola

Vendéglátó Szakképző Tagintéz-

ményében február 16-án délután

mutatkozott be 33. önálló kiállí-

tásán Zsíros Ari, a Tolnai Bárka

Művészeti Szalon alkotója. A

megnyitón az iskola tanulói jö-

vendő szakmájukhoz híven a far-

sang gasztronómiai népszokásait

idézték meg, s tették ünnepivé a

hangulatot Vékonyné Pancza Ibo-

lya igazgató rendezésében. 

Két évtizedes alkotói tevékenységérõl
Zsíros Ari a következõket mondta: A fes-
tegetést már kisiskoláskoromban kezd-
tem, édesanyámmal sokszor festeget-
tünk a hosszú téli estéken. Anyukám na-
gyon szépen festett, de fejõdésre nem
volt lehetõsége kis falunkban, Kismórá-
gyon. A meghívómra ezért is tettem az
ottani templom képét, ahol a gyerekko-
romat töltöttem. Képeink nagy részét a
rokonoknak, szomszédoknak ajándé-
koztuk. A festés iránti vonzalom, a ter-
mészet iránti érzékenység belém ívó-
dott. Középiskolában Miklósa Istvántól
mûvészettörténetet tanultam. Nagyon
szerettem az óráit, olyan átéléssel, hozzá-
értéssel elemezte a dián kivetített mûal-
kotásokat, hogy már akkor az volt a vá-
gyam, hogy milyen jó lenne egyszer
ilyen szép képeket festeni! A festészettel

a fõiskolán kerültem igazán testközel-
be, Szirmay Erzsébet tanárnõ képei ál-
tal. Õ volt a rajztanárom, és az elsõ bíz-
tató szavakat is tõle kaptam. Ha akkor
mindjárt nem is kezdtem el alkotni, de
tanítóként nagyon sok szemléltetõesz-
közt készítettem, és gyakran segítség
volt a tanításban a rajzkészségem, mert
krétával pillanatok alatt szemléleteseb-
bé tudtam tenni a tananyagot.

A festést komolyabban akkor kezd-
tem el, mikor a családi házunk üres fa-
lait kellett „felöltöztetni.” Ennek im-
már 20 éve. Nagyon lassan, de szapo-
rodtak a képek. Az elsõ számú hob-

bim mégiscsak a tanítás volt. Nagyon
szerencsésnek mondhatom magam,
hogy azt csinálhattam, amit imádtam,
és megadatott, hogy a nyugdíjas éve-
imre megmaradt a festés, amit na-
gyon szeretek, s amivel a hirtelen jött
szabadidõmet számomra fontos és
örömet adó tevékenységgel tölthe-
tem ki. Jó, hogy újra van egy kis kö-
zösségem, a Bárka Mûvészeti Szalon,
ahol elnökhelyettesként is dolgozom,
hisz mindig is csapatmunkás voltam.

Ez elõtt a kiállításom elõtt készítet-
tem egy kis „leltárt”: 511 képet festet-
tem, 120 közös kiállításom volt, ebbõl

33 önálló. Több mûvészeti ághoz is von-
zódom, nagyon szeretem a verseket, ta-
nítóként sok diákomat készítettem fel
versmondásból. Rengeteg rajzpályáza-
ton vettünk részt, de imádtam tanítani a
matematikát, német nyelvet is. Az elsõ
pedagógus voltam Szekszárdon, aki elsõ
osztályban németet kezdtem tanítani.

Ez a sokoldalúság mutatkozik meg
képeimben is, festek tájképeket,
csendéleteket, életképeket, de bele-
kóstoltam a modern festészetbe is.

A legfontosabb számomra az, hogy
szépséget, harmóniát közvetítsek.
Hisz képeim többnyire az otthonok
falaira kerülnek, és azt szeretném, ha
az oda hazatérõ embereknek nyugal-
mat, harmóniát, feltöltést adnának.

Zsíros Ari ars poeticáját a követke-
zõképpen fogalmazta meg: „A mûvé-
szettõl, az alkotástól szépséget, finom-
ságot, nyugalmat, harmóniát kívánok.
Ragadjon magával, emeljen fel, ké-
nyeztessen, töltsön fel, adjon erõt,
hogy helyet tudjak állni ebben a mos-
tanság nehezen élhetõ világban.” 

A megnyitó végén az iskola diákjai
által sütött farsangi fánkkal vendégel-
ték meg a látogatókat, ezzel igazi far-
sangi hangulatot varázsolva a VIP Ga-
lériába, ahol Zsíros Ari képeit március
29-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

Sas E.

A mûvész kedves
képei között

Sas Erzsébet újságíró művészet-

pártoló, művészetszervező tevé-

kenységéért vehette át január-

ban „A Tolna megyei művésze-

tért” plakettet. Sas Erzsébetet

nem kell bemutatni olvasóink-

nak, hiszen rendszeresen megje-

lennek hasábjainkon írásai. Tol-

nában a kultúra és a művészet

ismert és elismert személyisége

nemcsak publikációi, hanem ed-

dig megjelent hat önálló kötete

és a számos általa megnyitott

rendezvény, kiállítás révén is.

– Két évtizede támogatom már a mû-
vészetet úgy is, mint színházi elõadá-
sok, rendezvények rendszeres tudósí-
tója, és úgy is, mint alkotók, mûvésze-
ti csoportok, együttesek, egyesületek
eseményeinek moderátora, háziasszo-
nya. Szerte a megyében tevékenyke-
dem, de írok országos lapokba is, mert
meggyõzõdésem, hogy mindenkihez
közel kell hozni a mûvészetet: igény
ugyanis van rá. Egyebek között emiatt
vagyok tagja kezdetek óta a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubjának is.

– Ezúttal egy civil közösség (vagyis
több szervezet) vélekedett úgy, hogy
a tevékenységedet díjazni kell. Mit je-
lent számodra ez az elismerés?

– Ha olyanok tartanak elismerés-
re méltónak, akik látják és átlátják
mindazt, amit teszek és tettem, te-
hát azt, amiért élek, akkor ezt más-
képpen kell értékelnem, mint a poli-
tikai vagy a gazdasági élet szereplõi
által osztott díjakat. Azzal, hogy a
képzõmûvészek mellett az ifjú te-
hetségeket is igyekszem felkarolni
tanácsadással, útmutatással, tényle-
ges és konkrét segítséggel, a kultúra
jövõjéért ténykedem. Azt jelenti ez a
plakett, hogy jó úton haladok. KoP

Szinte az év minden szakában

kedvelt eledel a savanyú káposzta.

A tolnai Koncz Ádám káposztáját

jól ismerik és szeretik nemcsak

Tolnán, hanem Szekszárdon is.

Akik fogyasztják, azt mondják, za-

mata nem téveszthető össze senki

máséval. Mi a titka a sajátos ízek-

nek, honnan a jóféle recept? – ér-

deklődtünk a termelőtől.

– Nincs titka a káposztánknak, hacsak
az nem, hogy nem spórolunk a fûsze-
rekkel, és minden a nagyanyám korá-
nak ízeit és módszereit õrzi még ma is.
Ellenállva a kísértésnek, ami az ipar-
szerû technológiák, az érlelésgyorsí-
tók, ízfokozók és tartósítószerek világá-
ban nem is olyan könnyû.  
– Ahogy az udvarukban lévõ sava-
nyítóban láthatjuk, hatalmas ká-
dakban, óriás kövek alatt savanyo-
dik a káposzta. Igaz az, hogy már
a palántákat is saját maguk neve-
lik magról?

– Igen, így van. Nagyjából húsz éve
foglalkozom savanyú káposztával, de
nem savanyító vállalkozó vagyok, ha-
nem kertész. A káposztát is magam
vetem, palántázom és – némi segít-

séggel – én kapálom és dolgozom fel.
Növényvédõ szert alig, gyomirtót pe-
dig egyáltalán nem használok.  

– Ha valaki kedved kap a Koncz-
féle savanyú káposztához, hol vá-
sárolhatja meg?

– Elsõsorban nálunk, Tolnán, a Baj-
csy-Zs. utca 85. szám alatt, de a környék
zöldségboltjaiban is. Szekszárdon, a
„Sarki zöldséges”-nél, a Kadarka utca
Parászta felõli végén, a Csatári Üzletház
mögötti zöldségesnél (Árok utca), a pi-
ac fölötti úgynevezett Szociális Boltban,
valamint a piacon, Csapainé Zsuzsánál,
aki egy fehér Fiat furgonból árul. De
megrendelésre szállítok bárhova. Tele-
fonszámom: 70-588-12-07. (x)

Házias, ízletes, tartósítószer-mentes
Kádas káposzta Koncz Ádáméktól

A Tolna megyei mûvészetért
plakett kitüntetettje: Sas Erzsébet
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Hat–hét éves csöppségek, jégkorongos pa-

lánták lepték el eddig még nem látott lét-

számban a szekszárdi jégpályát. Először ren-

dezhet tornát a házigazda, a megyeszékhely

új hokiklubja, a Szekszárdi Vízmű Gemenci

Sólymok Jégkorong ’96 SE. 

Nagy az izgalom, eddig csak Baján, Dunaújvárosban,
Fehérváron és Kaposváron játszhattak a kis szekszár-
di zöld-fehérek. Elsõ minitorna – a szuper miniknek.
A hét–nyolc éveseknek, de van több csapatban is
testfelépítésében még annyira szembeötlõen szuper
mini gyerkõc, aki még a 6. születésnapját is az elkö-
vetkezendõ hónapokban fogja ünnepelni. De már
bokától állig szabályos felszerelésben, s várja, hogy a
pályára, pardon, jégre lépjen. A kitörõben lévõ szek-
szárdi és környékbeli hokiõrületet a leghatásosab-
ban a Török család jelképezi: mind a három fiú a

sportág bûvöletében
él. A hatéves Bence, a
középsõ Richárd és a
11 éves „nagyfiú”,
Zsolt. Az elõbbi kettõ
repes a boldogságtól,
mert másodpercek
kérdése és pályára lép-
het, mindjárt a NAGY
Dunaferr 6–8 évesei
ellen. Az utóbbi, Zsolt,
a legszomorúbb beöl-
tözött résztvevõ, mert
túlkoros, de azért lesz
szerepe ezen a jeles na-
pon is: az ellenfelek be-
leegyezésével õ védi a
Sólymok kapuját. Be-
korcsolyázik Fodor
Zsolt, aki Beregi Károly edzõ szerint a csapat leggyor-
sabb játékosa, aztán feltûnik Vas Gábor, akit a csapat
eszének nevez a szakvezetés. 

Száguldó és taktikus szuper minik 

Nem lehet nem észrevenni a csapat szuper mini-
jét, Kugler Kristófot, aki az elõzõ napi éles mérkõ-
zésszerû edzésen olyan folyamatos fájdalommal já-
ró sérülést szedett össze, ami után tízbõl kilenc gye-
rek biztosan nem vállalja a játékot, de õ a ritka kivé-
tel. Ha nem játszhat, feltehetõleg annak lett volna
nagyobb egészségkockázata. Mintha mi sem tör-
tént volna elõzõ nap, csapata elsõ pályára lépõ sorá-
ban kap helyet. Az igazi zebracsíkos bíró a tõle el-
várt gyorskorcsolyázással és a vele párosult sassze-
mekkel útjára indítja a korongot. Ezt kérem, látni
kellett volna, nem lehet prózailag (szóban) kifejez-
ni. „Életem és vérem” címszó alatt megy végig a 18
perc, a másik testi épségére abszolút vigyázva. Üt-
közés itt, a piciknél még tilos, nincs „bodicsek”, de
észvesztõ az iram, és nem a „Kicsi rakás nagyot kí-
ván” ismert mondás stílusában megy a játék. Ha va-
laki azt gondolná, hogy attól jó a meccs, hogy egy-
más hibájából élnek a játékosok, s ettõl a pankráci-
ótól lenne érdekes a játék, az téved. Blokkolásokat,
keresztpasszokat, mélységi leindításokat, szólókat
nem csak a minden tekintetben elõrébb járó duna-
újvárosi, majd a fehérvári fiataloktól láthattunk.
Helyzeti elõnyükbõl adódóan is persze õk ûzik ezt
a sportágat technikailag, taktikailag az átlagszakosz-
tálynál jóval magasabb szinten az or-
szágban. 

Okkal lehet elégedett, a Beregi–Ger-
gely-edzõpáros másfél év munkája
után: az ösztönösségbe, a mindent el-
söprõ, saját magukat nem kímélõ len-
dületes lelkesedésbe tetten érhetõ tuda-
tosság, az összjátékra való törekvés ve-
gyül szekszárdi részrõl is. És így van ez
a legnagyobb hazai klub, a Sapa Fehér-
vár AV, a Kaposvár ellen, de a Jászbe-
rény ellen is, ahol már kezdenek fárad-
ni a mieink. „Nincs olyan gyakorlás,
ahol ne állítanánk meg Gergely Tibor
edzõkollégámmal a játékot, és ne az
összjátékot súlykolnánk a gyerekek fe-
jébe. Nagy öröm, amikor ez a támadása-
ink jelentõs részénél éles meccsen is „le-
jön” – jegyzi meg Beregi, miközben per-
cenként lépnek pályára a négyes sorok.

Mindegyik csapatnál, ez garantálja azt a nagy rit-
must, a rohanást, ami erre a sportágra jellemzõ,
amihez ebben a sportágban már ebben a korban
hozzá kell szoktatni a még csak kisgyerekeket. 

Nem az eredmény a fontos 

Mi, felnõttek azért csendben számolhatjuk a gólo-
kat, de lelkemre kötik a bennfentesek, csak magam-
ban tegyem, mert hivatalos sorrendet szándékosan
nem hirdetnek: mindenki, aki pályára lépett oklevél-
lel, kis ajándékkal gazdagodott. Nem szabad ezzel
egymásnak ugrasztani a gyerekeket, elvonni a figyel-
müket a kollektív játéktól – magyarázzák kollektíven
az edzõk. A hokisok a jelekbõl ítélve nem engedik
meg azt, amit a labdás sportágak képviselõi már az is-
kolai sport szintjén mûvelnek: a végére sokszor
nemcsak a gyerekek, hanem a tanár bácsik is össze-
vesznek. Tíz–tizenöt perc pihenõ, máris újabb
meccs. A szekszárdi klub nem kap annyival több gólt
még a két fellegvártól sem, hogy azt ne lehetne vállal-
ni. S ha a sokkal jobb jégcsarnokban, más feltételek
között edzõdõ kaposváriak elleni meccs alatt összesí-
tenénk – de nem tettük meg –, nem vagyok benne
biztos, hogy nem a mieink nyertek volna. De hess!...

Tényleg nem errõl szól a történet. Nekünk sokkal
inkább arról, hogy a bõ egy éve megszületett szek-
szárdi jégkorongsport kezd jövõt sejtetõ gyökere-
ket ereszteni. Jóval több történt a háttérben eddig
annál Szekszárdon, hogy a felszínen megjelenik egy
kölyökcsapat... B. Gy.
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„Történelmi” elsõ jégkorongtorna Szekszárdon
Bemutatkoztak a Gemenci Sólymok

A nagy sikerre való tekintettel a Szekszárdi Víz- és

Csatornamű Kft. által üzemeltetett jégpálya nyit-

va tartását 2011. március 6-ig meghosszabbít-

juk. Ebben az időszakban is színes, családbarát

programokkal várjuk az érdeklődőket.

Ajánlatunk:
Február utolsó és március első hetében hétközna-

pokon a közönségkorcsolyázás ideje alatt családi ked-

vezményt biztosítunk kedves vendégeink számára. 

Február 26-án, szombaton délelőtt 
a jég ismét a gyermekeké:

8.00–9.30-ig  Szabad korcsolyázás 

9.30–10.00-ig Jégkorong-bemutató 

A Szekszárdi Vízmű Gemenci Sólymok Jégkorong

’96 SE játékosai és egy vendégcsapat részvételével 

10.00–11.30-ig Az előző évi hagyományok

alapján játékos vetélkedő.

11.30-tól Jégkorong-mérkőzések 

A Szekszárdi Vízmű Gemenci Sólymok Jégkorong

’96 SE serdülő- és ificsapatai részvételével.

A résztvevõket és díjazottakat
ajándékokkal lepjük meg.

A programra ingyenes belépővel és forró teával,

aprósüteményekkel várjuk szekszárdi és vidékről

érkező vendégeinket egyaránt.

Márciusig nyitva marad
Családbarát programokkal vár 

a szekszárdi jégpálya

A vízmû kölyökcsapata

Gyerekek, felnõttek egyaránt komolyan vették a meccseket

FO
T

Ó
: H

O
LL

E
N

D
U

S 
Z

SO
LT



14 2011. február 20.
SPORT

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

Meghívó
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja önt és elkötele-
zett, tenni akaró és érdeklõdõ baráta-
it, ismerõseit a Civil Bûnmegelõzési
Mûhely februári ülésére.

Helyszín: Szekszárd, Széchenyi u.
26. (Cinka Panna Tanoda). Idõpont:
2011. február 22., kedd, 17.00 óra. 

Az összejövetel témája: A hagyomá-
nyos cigány kézmûvesmesterségek,
foglalkozások bemutatása témájú fo-
tópályázat.

Témagazda: Kiss Rita, a „TÁMOP
3.2.3-08/2-2009-0003 Megtartó ké-
pességet segítõ közösségi progra-
mok” pályázat E komponensének ko-
ordinátora (Mentálhigiénés Mûhely).

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád, nyugalmazott rendõr dandártá-
bornok, a Mentálhigiénés Mûhely
Bûnmegelõzési Munkacsoportjának
vezetõje.

Tartson velünk a biztonságérze-
tünket megerõsítõ szolgálatunkban!

Kézenfekvő, hogy az európai topli-

gák délutáni tévés futballmeccsei,

amelyek a sportcsatornák jóvoltá-

ból nálunk is régebb óta élőben

láthatóak, elszívó hatással vannak

a helyi eseményekre, de más or-

szágokban is. Ettől függetlenül a

határon túl egy 36 ezres városban,

egy ilyen két évtizedes múltra visz-

szatekintő helyi sportesemény,

mint a szekszárdi, téli teremtorna,

sokak szerint egy ezer ember be-

fogadására alkalmas csarnokot

biztosan megtölt. 

Még akkor is, ha pár eurós belépõje-
gyet is meg kell váltani a nézõnek. (Itt
már régebb óta nincs belépõ, nézõ
még is egyre kevesebb...) 

Pedig, akik  kihagyták a téli terem-
bajnokság idei döntõjét, tényleg bán-
hatják, a csapatok odatették magukat
a döntõben – néha a durvaság és ke-
ménység határmezsgyéjén mozogva
–, de azt nem átlépve. Kellõen gyors
és kombinatív volt a játék, olykor az
idõsebbek rutinja és tapasztalata vias-
kodott. Sokáig nem bírt egymással a
szekszárdi kötõdésûeket felvonultató
Palermo, az UFC-ben még ma is játszó
Letenyei Gábor fémjelezte tavalyi
gyõztes és a Pr-Trans. Ez utóbbiban
Bonyhádtól egészen Bölcskéig olyan
NB III-as spílerek is megtalálhatók
voltak, mint Csende Roland vagy
Jaksa Péter, de ott volt  Propszt Roland

jó érzékkel összeválogatott, az idén
berobbant csapatában a szekszárdi
futball dózsás korszakának utolsó éve-
iben karizmatikusnak számító bekk,
Kalmár Feri is. Õ már ötvenkedik, de
köszönhetõen annak, hogy soha nem
hagyta abba a játékot, kondiban van, a
rutin meg ott van a zsigereiben.

A kiegyenlített nagy csata nem dõlt
el a 2 x 25 percben – noha 2–2-nél
akadtak mindkét oldalon az utolsó
két percben lehetõségek –, így jött
a garantáltan izgalmas hosszabbítás
2 x 5 perce. Ebben a kékek (a Trans)
ellenfelüknél tényleg nagyobb

„transzban” futballozva szép fokoza-
tosan gólokban is kifejezésre jutó mó-
don szinte mindenben fölénybe ke-
rültek és 7–2-re nyertek. A „hosszabb
kispad”, a jobb erõnlét, a komplet-
tebb, hiányzók nélküli csapat, a több
átlagon felüli egyéni teljesítmény,
mind mellettük szólt. Jaksa Péter felet-
tébb látványos játéka és 2 gólja, vala-
mint Csíki legkülönbözõbb variációk
után szerzett 4 nagyon is „beszédes”
találata. De a csapattagok is szolgai alá-
zattal, sokat robotolva keresték a
gólemberek kegyeit. Civilben egy fu-
tárcéget képviselõ ügyvezetõ, csapat-

vezetõ, az igazi amatõröket képvisel-
ve magát olykor becserélõ Propszt
Roland boldogan emelte a magasba a
gyõztesnek kijáró díszes serleget a fi-
nálé után. 

– Ez egy baráti kör a Szekszárd kör-
nyéki településekbõl származó stabil
megye egyes és harmadosztályban ját-
szó, de olyan amatõrökbõl is álló fo-
cistákból, mint én vagyok – jegyezte
meg a szponzor szerepét is betöltõ já-
tékos. Ma már 18-an vannak, ez már
garancia arra, hogy más tornákra is
benevezzenek. Így 8–10 ember min-
dig ráér arra, hogy a meccs idõpontjá-
ban ott legyen. S a négy éve egy sza-
badidõs sportközösséget alkotó Pr-
Trans legszebb napjait éli: tavaly meg-
nyerte az elsõ ízben kiírt városi mûfü-
ves bajnokságot, most pedig a helyi
amatõr futball berkeiben respekttel
bíró hagyományos, szekszárdi, téli te-
rembajnokságon is nyerni tudtak. 

Aminek megérdemeltségét a
Palermo-Ennyi sem vitatta. Letenyei
Gábor úgy vélte, õket jobban érintette
az, hogy a szombati döntõ idejére már
több meghatározó játékosuk felkészü-
lési mérkõzésen vett részt, mint döntõ-
beli ellenfelüket. Akik itt voltak, tudtuk
meg a szintén játékos csapatvezetõtõl,
azok az elmúlt napok nagypályás edzé-
sein komoly terhelést kaptak, aminek
következménye lehetett, hogy erõben,
koncentrációban a hosszabbításra
már „elfogytak” a legvégére.  B. GY.

Véget ért a téli, szekszárdi labdarúgó-teremtorna
Nemcsak a mûfüvön, a teremben is gyõztes a Pr-Trans 
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ 
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

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

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

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

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

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: a 74/510-663 telef
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 ór
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

APRÓHIRDETÉS

Ügyeletes rettegõk
Úgy tûnik, ha még némi utórengések jelent-

keznek is, de alapjában véve kijelenthetjük,
a nagy médiatörvény-hisztéria és jajveszékelés
alábbhagyott. Az illetékes, külhonban ismert írók,
mûvészek egy csoportja (Konrád György, Paul
Lendvai, Fischer Ádám, Schiff András…), vala-
mint belhoni, ballib „súgóik” ugyan még fújol-
nak a miniszterelnökre, de ez már csak amolyan
sértõdött „macskapuffogás”. A nagy terv bizo-
nyos körök részérõl, hogy majd ránk uszítják Eu-
rópát, Amerikát, meg még pár földrészt, majd a
Naprendszert, úgy tûnik, nem jött be. 

A miniszterelnök brüsszeli felszólalásában
megvédte hazánkat a nemtelen támadá-

soktól, úgy, hogy  még a pedofilbotrányban érin-
tett liberális képviselõ, Kohn-Bendit úr csaholá-
sa, s egyéb leragasztott szájak sem hatották meg
a nemzetközi közvéleményt. Az Unió néhány
pontosítást kért, ezenkívül alapvetõ kérdésekben
nem sürget változtatást. Mert nincs is miért: a
médiatörvény tökéletesen megfelel az európai
uniós elõírásoknak. Csendben megjegyzem: a
2006-os tömegbe lövetésnél és a magyarellenes
szlovák nyelvtörvény beiktatásánál, vagy ami-
kor az õszödi rém egy nagy, országos napilap
közintézményekbõl történõ kitiltását „ajánlot-
ta”, nem láttunk leragasztott szájakat Brüsszel-
ben. Mert mindez „természetes” volt és persze
„européer” az említett körökben… Egy szó mint
száz: a médiaügy felesleges kavarásából látható:

Antall-kormány megbuktatására szervezett –
taxisblokádhoz hasonló – forgatókönyv szerint
íródott, nem kapott nagy tapsvihart. Más érdekes
esemény viszont borzolhatta (volna) a kedélye-
ket: az elmúlt héten, a képviselõk vagyonbeval-
lásánál ugyanis megtudhattuk, az õszödi ékes-
szólónak szinte semmije sincs, pénzügyminisz-
terének, Veresnek viszont 400 milliós a megta-
karítása. 

Ezt a hírt természetesen a legnagyobb keres-
kedelmi csatornák hírmûsoraiban hiába

kerestem. Errõl – mint oly sokszor – csak bizo-
nyos kisebb adók híreibõl, tényfeltáró mûsorai-
ból értesülhetett behatóbban az ember. De, hogy
mondjunk valami jót is: a liberális körökben
mozgó filozófusok antiszemitázó jajveszékelése
alábbhagyott, egy neves amerikai filozófus,
Daniel Denett már vissza is vonta aláírását
Heller asszony és társai támogatásának ívérõl.
Az említett tudós utólag értesült az ügy hátteré-
rõl, mely szerint Heller Ágnes és négy „kutató” a
Gyurcsány-kormány alatt – egy uniós pályáza-
ton indulván – a pályázati témához nem kapcso-
lódó tanulmányok beadásával „nyertek” csak-
nem félmilliárd forintot. Az ügyben már nyo-
moz a rendõrség, pedig az érintettek mindent el-
követtek, hogy ezt az ügyet is, mint oly sok mást,
antiszemitizmusnak állítsák be, pajzsként tart-
va maguk elé az ütõs fogalmat… Kíváncsi leszek,
mi lesz a következõ akciója hazánk ügyeletes

A városi sportcsarnok februári programjai
Február 19. 19.00 Kindl-disco

Február 26. 11.00 Szekszárd AC I.–Orosháza I. női

extraliga asztalitenisz-csb.-

mérkőzés

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.

Szimpátiaszavazás az épülõ atlétikai 
pálya elnevezésére 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Hu
mánbizottsága pályázatot hirdetett az épülõ atlétikai pálya elne
sére. A beérkezett pályamunkák két elnevezésre tesznek javasl

• Szekszárdi Atlétikai Centrum

• Mozolai János Atlétikai Centrum

A két elnevezést a bizottság „szimpátiaszavazásra” bocsátja. A
szavazat leadható 2011. február 28-ig a www.szekszard.hu ol
lon, postai úton (Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármester
vatal; Közoktatási, Mûvelõdési és Sportosztály; 7100 Szekszár
Béla király tér 8.), vagy zárt borítékban a polgármesteri hiv
portáján.

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. ér-
tesíti a fogyasztókat hogy hálózatkorszerû-
sítés miatt március 2-án 8 órától várhatóan
16 óráig Szekszárdon az Arany J. u.
4–6–8.sz., Perczel u. 1–3. sz., Csokonai
u. 3–5–7–9. sz. alatt áramszünet lesz. A
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt
kérjük megértésüket! A tervezett üzem-
szünetekrõl a www.eon-hungaria.com
internetes oldalon tájékozódhatnak.

Nyugdíjasok figyelmébe!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy február 21-én, hétfõn akciós
áron füstöltáru-árusítást tart a készlet
erejéig. Ezzel együtt még száraztészta,
olaj, ételízesítõ, õrölt paprika árusítása
is lesz a Hunyadi u. 4. szám alatt. Vár-
nak minden nyugdíjas és nagycsaládos
vásárlót, az árusítás alatt a tagdíjakat is
be lehet fizetni.

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

„KUTYAKOZMETIKA. 06-30-276-8536.”
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