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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A január 21-én, szombat délután, a De-
mokrata, a Magyar Hírlap és a Civil
Összefogás Fóruma által szervezett bé-
kemeneten, amely szimpátiatüntetés-
ként szervezõdött a kormány mellett és
az Európai Unióból érkezõ balliberális
támadások, valamint bizonyos nyugat-
európai és amerikai lapok alaptalan vá-

daskodásai ellen nagy számban vettek
rész szekszárdiak és környékbeli szim-
patizánsok is. A szekszárdiak autóbusz-
szal érkeztek a helyszínre, de egyénileg
is rengetegen felutaztak, hogy demonst-
ráljanak a kormány politikája mellett. A
busszal utazók délután 3 óra körül száll-
tak le az Ötvenhatosok terén, ahonnan

nemzetiszínû zászlókkal és a különbözõ
transzparensekkel máris elindultak a Hõ-
sök tere felé, a Bencsik András és Bayer
Zsolt újságírók által meghirdetett gyüle-
kezõhelyre. A téren ekkor már tömegek
álltak, az érkezõk száma a 16.00 órára
meghirdetett indulásig folyamatosan
nõtt. (Folytatás a 2. oldalon.)

Szekszárdiak a kormány melletti békemenetben
Egyes becslések szerint több mint félmillióan vonultak a Parlament elé 

A Szekszárd táblával Máté Péter képviselõ és Weisz Lajos. Elõttük dr. Pálos Miklós és családja, mellettük a tolnaiak

Hétköznapi hõsként mutatta be a belga tévé 
Szekszárdon forgattak filmet az egykori motokrosszversenyzõrõl 

Schneider Gáborhoz, a Szekszárdi Szabad-
idõs Kerékpáros SE edzõjéhez közel állt min-
dig a sportág általában sima terepen zajló
krosszos változata. Bele is vágott az embert
próbáló, kerékpárnyûvõ kalandba még az
1984–96 között zajló aktív pályafutása so-
rán. Nagyobb sikerélményben volt része,
mint az országúton, ahol amolyan szorgal-
mas középszerû versenyzõnek számított. A
krosszban viszont a legjobbak közé tarto-
zott idehaza. Egyszer a legrangosabb honi vi-
adalon, az éppen Sötétvölgyben megrende-
zett országos bajnokságon is diadalmasko-
dott. Ezen fölbátorodva belekóstolt a külföl-
di versenyekbe is, mi több: Világkupa-futa-
mokon, s egy alkalommal – 18 évvel ezelõtt,
Belgiumban – világbajnokságon is indult. 

(Folytatás a 13. oldalon.) Schneider Gábor
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A jóságos IMF
Másról se szólnak manapság a hírek, mint az
IMF és a magyar kormány tárgyalásairól. Röp-
ködnek a sajtóban az érvek és ellenérvek arról,
hogyan viszonyuljon Magyarország ehhez a
nagy hatalmú szervezet-
hez, amelyrõl azonban az
emberek többsége alig
tud valamit. Hívjuk hát se-
gítségül dr. Nagy Pongrác
nemzetközi hírû közgaz-
dászprofesszor Gazdaság-
politika címû tanköny-
vét, amelyben tanulságos
leírást kapunk az IMF (International Monetary
Fund), azaz a Nemzetközi Valutaalap mûködé-
sérõl. Helyhiány miatt itt csak szemelgetni le-
het a tanulmányból, de a mozaikok alapján is
tisztábban láthatjuk, milyen érdekek állhatnak
amögött az európai és amerikai politikai és
médiaössztûz mögött, amely az elõdeitõl kiürí-
tett államkasszát, hatalmas adósságot és hitelek-
tõl fulladozó lakosságot „örökölt” magyar kor-
mányra irányul, amikor a nemzeti érdekeket
igyekszik védeni a pénzvilág hatalmasaival
szemben. 

A második világháború vége felé a nyugati
szövetséges hatalmak tervezni kezdték az új
pénzügyi-gazdasági világrendet. Rendezett ár-
folyamviszonyokat akartak teremteni a világ-
gazdaságban, ezért visszaállították a kötött ár-
folyamrendszert, amelyben az egyes országok
valutái az amerikai dollár közvetítésével kötõd-
tek az aranyhoz. Az 1949-ben létrehozott IMF
fõ feladata az volt, hogy kölcsönt nyújtson az
egyensúlyhiányban szenvedõ országok közül
azoknak, amelyek valutájában túlkínálat kelet-
kezett.

Ez a „segítség” azonban feltételekhez volt
kötve, megszabták, hogy a kormánynak milyen
intézkedéseket kell hoznia az egyensúly hely-
reállítására. A helyzet mára sem változott. A hi-
vatalos eufemizmus szerint a Valutaalap csu-
pán „tanácsokat” ad. Azonban ha a hozzá for-
duló ország nem fogadja meg az IMF tanácsa-
it, akkor nem ad neki hitelt. A „tanács” így már
feltétel. Ezzel a Valutaalap lényegében a fej-
lett hitelezõ országok adósságbehajtójá-
vá vált – írja Nagy Pongrác. 

A bankok, kormányok, nemzetközi intézmé-
nyek képviselõibõl álló IMF csak akkor hitelez
a legyengült országoknak, ha az adott kormány
kötelezettséget vállal az adósság pontos törlesz-
tésére, s ennek érdekében hajlandó szigorú
megszorító intézkedéseket hozni. Az errõl szó-
ló megállapodás konkrétumai azonban titko-
sak, ehhez az IMF ragaszkodik.

A Valutaalapot egyre több bírálat éri, Nagy
Pongrác már 2001-ben arról ír, hogy baj van
például a stílussal. Az IMF tisztviselõi rendkívül
udvariasan tárgyalnak ugyan, de éreztetik tár-
gyalópartnereikkel, hogy õk az erõsebb fél. So-
kan nehezményezik az Egyesült Államok vétó-
jogát és döntõ befolyását is, ugyanis az USA a
Valutaalapon keresztül kényszerítette rá a
monetarista gazdaságpolitikát az átalakuló, fej-
lõdõ országok nagy részére, amelyekben e po-
litika súlyos károkat okozott. 

A színfalak mögött tehát: pénz, profit, ban-
kok és médiabirodalmak – összefonódó érde-
kek, összpontosított erõk mûködnek. Érdemes
így figyelni a híreket. Cser Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az eseményre egyébként Bony-

hádról, Faddról, Tengelicrõl, Simon-
tornyáról is érkeztek résztvevõk,
szûkebb „hazájuk” nevét táblájukon,
zászlóikon jól látható módon feltün-
tetve, ahogy azt a szervezõk elõzete-
sen kérték. A csendes tüntetésen a
Tolna megyeiek mindvégig egymás
közelében békésen, fegyelmezetten
gyalogoltak a Parlamentig. A menet-
ben a babakocsiban tolt kisgyermek-
tõl az idõsebbekig a legkülönbö-
zõbb korosztályokat láthattuk. A me-
net alatt, ha az ember körbetekin-
tett, végeláthatatlan embertömeget
látott, olyannyira, hogy még az And-
rássy úttal párhuzamos utcákon is
özönlöttek a kormány melletti szim-
pátiájukat kinyilvánítók. 

A félmilliós lélekszámúra becsült
békemenet élén többek közt Széles
Gábor, az Echo Televízió és a Ma-
gyar Hírlap tulajdonosa, Bencsik
András, a Demokrata fõszerkesztõ-
je; Stefka István, a Magyar Hírlap fõ-
szerkesztõje, valamint Bayer Zsolt, a
Magyar Hírlap újságírója gyalogolt,
akik a „Nem leszünk gyarmat! We
will not be a colony!” transzparens-
sel is érzékeltették: a résztvevõk
nem kérnek az EU-ból és az Egye-
sült Államokból érkezõ megalapo-
zatlan vádaskodásokból, a kor-
mányt érõ alaptalan médiatámadá-
sokból. Egyben felhívták a figyel-
met arra, hogy hazánk nem kíván
behódolni semmilyen pénzügyi és
politikai nyomásnak, a résztvevõk
támogatják a kormány politikáját,
kiállnak az eddig elért eredmények
mellett, egyetértenek a kormányza-
ti iránnyal. 

A vonulás közben az Andrássy úti
bérházak erkélyein sok helyütt fel-
bukkantak a nemzetiszínû lobogók
és a szimpátiájukat kifejezõ fõváro-
siak, de igen sok helyrõl – például a
Párisi Nagy Áruház (korábbi Divat-
csarnok) emeleteirõl is – felnõttek
és gyermekek sokasága integetett a
legkülönbözõbb méretû zászlócs-
kákkal, kifejezve egyetértésüket a
demonstrálókkal és azok vélemé-
nyével. Idõsebb urak és hölgyek is
nagy számban üdvözölték a járdák-
ról a menet résztvevõit: bizonyára jó
pár, 56-ot megélt vagy akkoriban
harcolt is volt közöttük – beszélték
a vonulók. 

Mindeközben az emberek a Kos-
suth-nótát, a Székely Himnuszt és
régi magyar himnuszunkat, a Bol-
dogasszony anyánkat énekelték, de
a „Veled vagyunk, Viktor”, s a két-
harmados többségre történõ figyel-
meztetés is elhangzott, jelezve az or-
szágot ok nélkül támadóknak: a ma-
gyaroknak elegük van a hisztériakel-
tésbõl. 

A Szent István-bazilikához közeled-
ve – amelytõl még jócskán odébb volt
a Parlament – kapták sokan a telefo-
nokat otthonról a hírrel, hogy megtelt
a Kossuth tér. Ekkor már esteledett, s
körbetekintve hasonló volt a helyzet,
mint korábban: a tömeg végét egyál-
talán nem lehetett látni, s a mécsesek
fénye a kezekben csak még meghit-
tebbé tette az eseményt. 

A Parlamenthez érve sok ismerõs
médiaszemélyiség feltûnt. Például
prof. dr. Bogár László közgazdász ha-
ladt hátitáskával, zászlóval a kézben
a szekszárdi emberek elõtt, akit so-
kan üdvözöltek, hiszen tavaly a Lé-

leképítõ keretében Szekszárdon járt,
s értékes elõadást tartott az európai
helyzetrõl.

„Hajrá Szekszárd!”- köszöntötte a
professzor a megjelenteket, miköz-
ben hallani lehetett a Parlament
elõtti színpadról többek között
Bencsik András hagját, aki köszö-
netét fejezte ki azért, hogy az embe-
rek soha nem látott számban – fél-
millióan, vagy egyes becslések sze-
rint még annál is többen – érkeztek
a kormány melletti szimpátiájukat
kifejezni. S megmutatták, hogy ha
kell, össze tudnak fogni a hazug tá-
madásokkal szemben. Még mindig
él a kétharmados támogatás – hang-
zott el. A téren a népszerû televízi-
ós személyiséggel, Vámos György-
gyel, az Echo Televízió Kibeszélõ és
Kiút, valamint a Nép hangja címû
mûsorainak vezetõjével is találko-
zott egy-két szekszárdi, aki szintén
örömmel konstatálta, hogy ilyen
rengetegen eljöttek a demonstrá-
cióra. Sok ismerõs is üdvözölhette
egymást a megyébõl, így a szekszár-
diak ismét találkozhattak például a
faddiakkal, akikkel egy két szó ere-
jéig megbeszélték a látottakat. Az
autóbusz mindeközben a Lánchíd
pesti hídfõjénél várta a békemenet
szekszárdi résztvevõit. Hazafelé to-
vább folyt a szó a nem mindennapi
demonstrációról és az országot ért
méltatlan és alaptalan vádakról,
amelyek alapján a nyugati pénzvi-
lág és egyes politikai körök össz-
pontosított támadást indítottak a
magyar kormány ellen. Ez a szim-
pátiatüntetés bizonyára árnyalja
majd ezt a hamis képet. 

Gyimóthy Levente

Itthon demonstráltak
A budapesti kormányt támogató
békemenettel egy idõben az oda
elutazni nem tudó, de a menet cél-
jával egyetértõ szekszárdi és kör-
nyékbéli polgárok egy csoportja
január 21-én szombaton a Garay

téren gyûlt össze. Délután 16.00
óra és 17.30 között mintegy 50 em-
ber fordult meg a téren, aki úgy
érezte, el kell jönnie, hogy mécsest
gyújtson, meghallgasson egy rövid
imát Magyarországért, és elénekel-

je Szózatunkat, Himnuszunkat. 
Az imát Kirsch János diakónus
mondta, a résztvevõk hitet tettek
Orbán Viktor és kormánya intéz-
kedéseinek, uniós politikájának
helyessége mellett. W. Gy.
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Az elmúlt évtized megalázta a pedagógustársadalmat 

Hoffmann Rózsa oktatásügyi államtitkár Szekszárdon
Ismét megbecsült fogalom legyen a magyar „szaki”

„Megújul a tanügy” címmel szakmai
konferenciát rendeztek pedagógusok
részére dr. Hoffmann Rózsa oktatás-
ügyi államtitkár részvételével január
23-án délután, a Garay János Gimnázi-
umban. Az eseményt követõen az ál-
lamtitkár sajtótájékoztatót tartott, ame-
lyen dr. Tóth Ferenc kormánymegbí-
zott is részt vett. 

Hoffmann Rózsa elmondta, az új ok-
tatási törvény 2012. szeptember elsejé-
vel, az egyik legfontosabb változást ge-
neráló pedagógus-életpályamodell pe-
dig egy év múlva, 2013. szeptember el-
sejével lép hatályba. Akkorra tervezi a
kormány a Nemzeti Alaptanterv életbe
léptetését is, az érettségi vizsgával kap-
csolatos változásokat ugyanakkor még
késõbbre ígérik. Az õsszel hatályba lé-
põ törvény olyan változásfolyamatot
indított el, amely minõségi alapokon
újítja meg a magyar közoktatást –
mondta az államtitkár. 

Céljuk az értékalapú oktatásügy,
hogy az iskolákban rend legyen, s nyu-
godt körülmények között lehessen ta-
nítani, nevelni. Egyensúlyba kell kerül-
niük a kompetenciáknak és az ismere-
teknek szemben a korábbi alaptanterv-
vel, amely csak kompetenciák fejleszté-
sét várta el. Hoffmann Rózsa példaként
említette, hogy a mai oktatásirányítási
dokumentumok nem írják elõ Arany
János: Toldijának tanítását az általános
iskolákban. A jövõben kötelezõ tan-
anyagok lesznek, amelyeket ugyanúgy,
ahogy évszázadokon át, ezután is meg
kell követelniük az iskoláknak. 

Az oktatásirányítás középpontjában
áll a pedagógustekintély visszaállítása
is – hangsúlyozta az államtitkár – ezt
szolgálja a pedagógus-életpályamodell,
amit beemeltek a törvénybe. Ez szabá-

lyozza a pedagógusok munkáját, s el-
lenõrizhetõvé teszi azt. Magasabb fize-
tést biztosít nekik, másként rendezi a
munkaidejüket, de a pedagógusok ön-
maguk is sokat tehetnek tekintélyük
növekedéséért szakmaisággal és szor-
galmas munkával – mondta. 

Véleménye szerint az elmúlt évtized
jócskán megalázta, meghurcolta a pe-
dagógus társadalmat. A cél az új tör-
vénnyel az, hogy a jókat felemelje és
erõsítse. Persze, amit tíz év alatt lerom-
boltak, azt egyik napról a másikra nem
lehet felépíteni – fogalmazott. 

Beszélt arról is, hogy az életpálya-
modell szerint az osztályfõnökség ju-
talmat jelent, hiszen az a pedagóguspá-
lya egyik csúcsa. Hoffmann Rózsa sze-
rint szakértõ nem lehet akárki, csak
azért, mert beadta a jelentkezését, s
csak, mert 5 éve a pályán van. Egy pe-

dagógusból akkor lehessen igazgató,
ha végigjárta az oktatási rendszer
szintjeit – jelentette ki. Az államtitkár
szerint az iskolák mûködtetõi gyakran
megalázó feladatokra kérik fel a tanító-
kat, tanárokat. „A pedagógusoknak
meg kell tanulniuk nemet mondani” –
szögezte le, utalva a liberális kormá-
nyok alatt eluralkodott helyzetre. Az is-
kola nem arra való, hogy utazási irodák
szolgáltatásait közvetítse! – jelentette ki. 

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos hí-
resztelésekrõl elmondta: a kormány an-
nak tudatában terjesztette az országgyû-
lés elé a törvényt, hogy képes lesz elõte-
remteni a változásokhoz szükséges anya-
gi fedezetet. Az iskolák állami fenntartás-
ba vétele csak átstrukturálást igényel, jó
esetben a pedagógusok ebbõl nem fog-
nak semmit megérezni. A többletköltség
a pedagógus-életpályamodellel járó jelen-

tõsen magasabb fizetés lesz 2013-tól, de a
kormány ennek fedezetét is megteremti.

Lapunk felvetésére, miszerint nem
lesz-e kevesebb a kimûvelt emberfõ az
államilag támogatott felsõoktatási fé-
rõhelyek számának csökkentése után,
Hoffmann Rózsa így válaszolt: Az álla-
mi ösztöndíjjal tanuló felsõoktatási
hallgatók száma aránytalanul magas
volt Magyarországon. Ezért nem nép-
szerû feladat racionalizálni ezt a hely-
zetet, de most ez megtörtént. Mint el-
mondta, kis híján 50 ezer hallgató fog
állami ösztöndíjat kapni a következõ
tanévtõl. Ez nem kevés egy 10 milliós
országban – tette hozzá. Ezenkívül ön-
költséggel, állami kamattámogatással
segített diákhitellel korlátlan számban
tanulhatnak azok, akik a megfelelõ
pontszámot elérik, így nem látja annak
veszélyét, hogy jelentõsen csökkenne
a diplomások száma. „Ha minimálisan
csökkenni is fog a létszám, az egészsé-
gesebb társadalmi szerkezetet eredmé-
nyez – tette hozzá. 

Kérdésünkre, hogy a tárca szándéká-
ban áll-e a szakmunkásképzést a piaci
igényekhez igazítani, az államtitkár el-
mondta: ez a témakör a nemzetgazda-
sági miniszter irányítása alá került az új
kormányban, éppen ez a felállás az
egyik garanciája annak, hogy a munka-
erõpiac, a gazdaság igényei és a szak-
képzés találkozzanak.

„Sok lakatosra, vízvezeték-szerelõre,
ácsra, kõmûvesre, villanyszerelõre len-
ne szükség, azokra, akik eltûntek vagy
eltûnõben vannak az országból. Fon-
tos, hogy a magyar „szaki” ismét meg-
becsült fogalommá váljék, olyanná, 
akiben megbízhatunk! – jelentette ki 
dr. Hoffmann Rózsa. 

Gyimóthy Levente

Több évtizedes hagyomány, hogy a
megyei könyvtár portagalériáján
(ezen persze jószerivel a szûk elõtér
és a lépcsõház értendõ) képzõmûvé-
szeti, alkotómûvészeti tárlatokat ren-
dezünk.

Hogy ne tennénk ezt a Mészöly-na-
pon, illetve a magyar kultúra napján? 

Idén e jeles napokban a szekszárdi
Molnár Zoltán szépia technikával ké-
szült, megyei  épületeket, tájrészlete-
ket bemutató sorozatát láthatják az ér-
deklõdõk. 

A megnyitón az üdvözlõ köszöntõ
után Gacsályi József költõ, az intéz-
mény nyugalmazott könyvtárosa saját,
ez alkalomra írt Szekszárdi tanyarom
télen címû versének ihletett felolvasá-

sával csöndesítette el a közönséget, s
adta meg az emelkedett hangulatot a
számvetésre, az összegzésre, az értéke-
ken való újraépítkezésre.

Ezután Elblinger Ferenc osztotta
meg velünk gondolatait. A barnított,
régiesített fotográfiák láttán akár vala-
mi édes-bús hangulat áradhatna el raj-
tunk, valami elveszett aranykor varázs-
világa. S valóban, mintha Krúdy Szind-
bádja utazna a tolnai dombok között,
a dülöngélõ temetõk mellett kastély-
ból kúriába, pincébõl présházba. 

De, nézzük csak, ezeken a fotográfi-
ákon többnyire az enyészet az úr! Sem-
mibe vezetõ templomboltív, foszló fa-
lú présház, lebontott, már nyoma sincs
ipari épületek, amelyek valamikori ke-

nyéradó bizonyosságát már csak a fo-
tó dokumentálja. 

Ám mégsem lehangoló világ ez, a mi
világunk. 

A fotográfus Molnár Zoltán valami
ösztönös õstehetséggel üzeni képei-
vel, a vizualitás szavak nélküli jelrend-
szerével, amit szavakba öntve szinte
közhelyesnek érzünk: múltunk a jö-
võnk.

Széchenyi István írta, hogy azokból
a kövekbõl, amelyek utunkba gördül-
nek, kis ügyességgel akár lépcsõt is
építhetünk. ...Lépcsõket kéne hát épí-
tenünk...

A kiállítás nyitó (vagy máshonnan
nézve éppenséggel záró) képe Farkas
Pál Babits Mihály bronzszobra. A fotel-

ben ülõ, nyugodt tekintetû, tiszta hom-
lokú Babits. Induljunk hát a tárlatra a
babitsi üzenettel, amely a megmaradás
érdekében a „magunkhoz való vissza-
térést”, a „magunkba szállást” hirdeti. 

Molnár Zoltán megtette a maga elsõ
lépéseit. Szakadatlanul fényképez, ész-
revesz, megörökít, közread. És úgy lesz
hétköznapi mecénás hõssé, hogy gyûj-
teménye egy részét, a most és itt kiál-
lított 30 nagyméretû fotográfiát fel-
ajánlotta az Illyés Gyula könyvtár hely-
történeti gyûjteménye részére. Mond-
hatjuk így is: példaértékû önzetlenség-
gel a köznek ajándékozta. 

(A kiállítás megtekinthetõ a könyv-
tár nyitvatartási idejében március el-
sõ hetéig.) U. T.

„Bennünk van múltunk, jövõnk - a remény” (Illyés Gyula)

Kiállítás Molnár Zoltán szépia fotóiból

Tóth Ferenc kormánymegbízott és dr. Hoffmann Rózsa 
a Garay-gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón



A mélyreható, érzelmekkel teli líra nem
marad magára a XXI. Mûvészeti Mûhely
versszínházi elõadásaiban. A Mészöly
Miklós-emléknap elõrendezvényeként
a Magyarországi Német Színházban ja-
nuár 18-án bemutatott „Sírnak-e lelkek
a pányván?” és a Pilinszky Weöresben
tangóharmonikával a súlyos versek mel-
lett a látvány, a zene, a mozgás és a tánc
együtthangzásával váltak egészen új,
egyedi versszimfóniává.

A színpadon háromszintû lépcsõs
emelvény, fekete ruhás emberek feksze-
nek rá, sejtelmes zene szól, a Bölcsõdal
Igor Sztravinszkij Tûzmadarából. A dal-
lam egyre inkább diszharmóniába haj-
lik, miközben tört magyarsággal meg-
szólal a vers, a Kormányeltörésben Do-
monkos Istvántól, amelyben nem csak
az anyanyelv vált csonkává, de ahogy a
mottóul választott Balassi-idézet mond-
ja: „Elmém csak tévelyeg széllel kétség-
ben.” Külföldön, idegen világban köz-
tes létben élünk, hiába „pénz nyelv zász-
ló / himnusz bélyeg”, bizonytalanul, Ba-
lassi kifejezésével, kormányeltörésben.

A vajdasági magyar irodalom kiemel-
kedõ alakja 1971-ben Svédországban
(ahol 1979 óta él) írt kemény hangú
versfolyamának részletei rendre az ép-
pen ebben az évben született Lackfi Já-
nos a Magyar nyelv évében, 2009-ben
díjat nyert, Variációk anyanyelvre – szá-
zadok hangján versciklusa lágyabb nõi
hangon megszólaló darabjainak adták
át a stafétát. Évszázadok jeles magyar
irodalmi mûveit írta át ezekben a költõ

az Ómagyar Mária-siralomtól Faludi
György Ódájáig, amelynek parafrázisa
leírja: „Vad csizmatalpak itt gyakran ti-
portak, / Hát hasonulni élõk megta-
nultak / S mint z-betû az „igazság” sza-
vában, / Tömegbe olvadt arcunk általá-
ban,”, mégis „Minden sejtünket átrez-
gi a szó”. Miként az 1971-ben elhunyt
Sztravinszkij az elõadásban elhangzott
zenéjét a disszonáns remegés. Végül a
darab Lackfi mûvébõl származó címé-
hez hûen a kötél, azaz pányva is elõke-
rült, amibõl kiszabadulni lehetetlen.

A színesre festett arcokról a máso-
dik elõadásra eltûnnek a különbözõ je-
lek. Már mind egyformává, fehérré, élet-
telenné váltak. A négy szürke rabruhás
alak homlokán alig látható felfele muta-
tó háromszög, amely egy-egy vékony
szállal kötõdik a lenthez. Dermesztõ
hangú, összefonódó versrészletek szó-
lalnak meg két költõ, Pilinszky János
(1921–1981) és Weöres Sándor
(1913–1989) mûveibõl egyazon han-
gon a felfoghatatlanról. Míg az argentin
Ástor Piazzolla (1921–1992) mélabús,

drámai, balladáira két angyali lény izzó
vörösben táncol csodásan, szárnyal az
Égben, mégis köztünk jár. A három kor-
társ mûvész alkotásaiból létrehozott da-
rabban az érzelmektõl fûtött pusztító
és éltetõ tüzes szenvedélybe ékelõdik
ellenpontként a zöld, Federico García
Lorca versének szeleteivel, az élet és a
halál, a barna rózsa. Míg végül jön az
életteli tangó és az elemelkedés.

A Mûvészeti Mûhely vezetõje,
Franyó Róbert elmondta: – Ez a da-
rab egy spirituális stációkon átívelõ
fejlõdéstörténet bemutatásának szín-
házi kísérlete. Az elõadás meghívást
kapott az Országos Versmondó Szö-
vetség jubileumi rendezvényére. A
tánckoreográfiát Szarvas Szilvia ké-
szítette, és tanítványával, Adorján
Boglárkával adta elõ.

A 2009-ben öt bonyhádi Petõfi-gim-
nazistával indult és immár 17 fõsre nõtt,
fõleg középiskolásokból, néhány fel-
nõttbõl és az idei évadtól öt, a Jókai Szak-
képzõ Iskolában tanuló tagból álló,
Franyó Róbert, tanár, amatõr rendezõ
irányításával mûködõ XXI. Mûvészeti
Mûhely a Mészöly Miklós-emléknap al-
kalmából a szekszárdi születésû író Kö-
kény kisasszony címû meséjét adta vol-
na elõ városunkban. Ez több vis maior
miatt meghiúsult, de a március 27-i szín-
házi világnaphoz közeli idõpontban,
egy március 25-i helyszíni fõpróbát kö-
vetõen március 30-án 17 órától nálunk
is bemutatják a német színházban.

Kovács Etelka
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Magyarság és Szenvedély
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„Sírnak-e lelkek
a pányván?” 
A bonyhádi XXI.
Mûvészeti Mû-
hely elõadása



A magyar kultúra napján, január 22-én
a zeneiskola dísztermében adták át a
„Tolna megyei mûvészetért” plakettet,
amelyet 2000-ben alapított három civil
szervezet: a Bárka Mûvészeti Szalon
(vezetõje: Lönhárd Ferenc), a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubja (elnöke:
Wessely Gábor) és a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége (elnöke: dr. Sa-
ramó Márta.) A plakettet évente öten
kapják meg. 

A zeneiskola dísztermében 17 órára
gyülekeztek a kitüntetettek, a már pla-
kett-tulajdonosok és kitüntetésalapító
három civil szervezet vezetõi, kollégák
és családtagok. 

A megjelenteket Lönhárd Ferenc kö-
szöntötte, utalva a magyar kultúra nap-
jának eredetére, jelentõségére és arra,
hogy eddig ezt a kitüntetést a 12 év
alatt 60 mûvésznek, illetve mûvészet-
pártolónak ítélték oda. A plakettbõl
összesen 100-at adnak át, ami azt jelen-
ti, hogy még 8 éven keresztül kaphat-
ják meg azok, akiket a három civil szer-
vezet arra érdemesnek tart. 

Kosztolányi Péter költõ, a Kézjegy
klub titkára az antológiában megjelent
mûvekbõl olvasott fel, amit nagy figye-
lem és érdeklõdés kísért. 

Ezt követõen a három civil szervezet
vezetõje az alábbi személyeknek adta át
a kultúra madarát tartó és útjára bocsá-
tó kezet ábrázoló plakettet, melyet
Mözsi-Szabó István festõmûvész grafiká-
jának felhasználásával Barsi Péter éksze-
rész–ötvös készített el immár 12. éve.

A KITÜNTETETTEK: 

Bodó Imre múzeumalapító, szülõfalu-
ja, Gölle díszpolgára helytörténeti pub-

likációiért, a Dombóvári Fekete István
Múzeum létrehozásáért.

Csepeli István fafaragó, a népmû-
vészet mestere, Dunaföldvár díszpol-
gára, hagyományõrzõ kézmûves te-
vékenységéért, a népi kultúra kutatá-
sáért.

E. Nagy Mária festõ, mûvészetszer-
vezõ, alkotói és kulturális szervezõi te-
vékenységéért. Tizenkét évig volt a
megye amatõr képzõmûvészeit tömö-
rítõ Bárka Szalon titkára. Maga is is-
mert alkotó. Szervezõmunkájának kö-
szönhetõen számos kiállításon mutat-
kozhattak be az egyesület tagjai Tolna
megyében, és sok alkotótáborban fej-
leszthették festõi látásmódjukat, kép-

alkotó technikájukat. Nagy szerepe
volt abban is, hogy a Bárka egy francia
festõcsoporttal partnerkapcsolatot lé-
tesített.

Lányi Péter zongoramûvész hazai
és külföldi koncertjeiért, zenepedagó-
gusi munkájáért. Mintegy húsz ország
zenei színpadán játszott már szólista-
ként, illetve zenekarok tagjaként. Taní-
tott a szekszárdi, pécsi, kaposvári fõis-
kolán. A dombóvári zeneiskola alapító
igazgatója volt. Egy alkalommal meg-
nyerte a zenetanárok országos zongo-
raversenyét is. Munkásságát Szekszárd
többek között Pro Urbe, Babits-, vala-
mint az idei esztendõben Prima díjjal
is elismerte.

Kólya József cégvezetõ, szponzor,
mûvészetpártoló, szponzori tevékeny-
ségéért. A Tamási kistérségben évente
mintegy száz kisebb-nagyobb kulturá-
lis és sporteseményt támogat. Úgy vé-
li, hogy aki a gazdasági élet fontos sze-
replõjének érzi magát, attól az ilyesfaj-
ta közéleti szerepvállalás sem lehet ide-
gen. Fõleg nagyrendezvényeket szpon-
zorál, de esetenként egyéni alkotók
boldogulását is segíti. 

A két szekszárdi kitüntetett közül
E. Nagy Mária festõ meghatottságá-
ban egyetlen mondatot tudott mon-
dani: „A világ legboldogabb emberé-
nek érzem magam ebben a pillanat-
ban, örömömet nem is tudom sza-
vakkal kifejezni.”

Lányi Péter zongoramûvész, egy
másik „fellépésére” készülve nem tu-
dott megjelenni, ezért egy levelet kül-
dött az ünnepelteknek, a díjátadók-
nak és az ünneplõ közönségnek,
amelyben többek között a követke-
zõt írta: „Számomra a Tolna megye
mûvészetéért díj legfõbb értéke ab-
ban rejlik, hogy azt három civil szer-
vezet hozta létre és dönt annak oda-
ítélésérõl. A civil szervezõdések je-
lenléte nélkül megítélésem szerint
valamennyi társadalmi berendezke-
dés és forma emberi fogyasztásra al-
kalmatlan, vagyis élhetetlen szá-
munkra.” 

A kultúra napjának ezt a szép ün-
nepségét az elõzõ évi díjazott, a Béres-
né Kollár Éva által vezetett Tücsök Ze-
nés Színpad két kiváló szólóénekese,
Málinger Anita és Juhász Bence tette
még ünnepélyesebbé. 

Sas Erzsébet
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„A Tolna megyei mûvészetért” plakett kitüntetettjei 
Két szekszárdi díjazott: Lányi Péter és E. Nagy Mária

E. Nagy Máriának (balról) dr. Saramó Márta gratulál



Ebben az évben is lehetõsége van arra,
hogy az összevont adóalap után befize-
tett adó 1+1 százalékáról rendelkezzen
az adózó. Ehhez elegendõ az „EGYSZA”
elnevezésû lapon a kedvezményezett
adószámát és/vagy a kedvezményezett
technikai számát, nevét beírni!

AZ ADÓZÓ RENDELKEZHET:

• az elsõ kedvezményezetti körbe
tartozó, támogatni kívánt társadalmi
szervezet, alapítvány, közalapítvány, az
elõbbi kategóriába nem tartozó
könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális, illetve alkotó- vagy elõadó-
mûvészeti tevékenységet folytató szer-
vezet, vagy külön nevesített intéz-
mény, elkülönített alap javára, és/vagy

• a második kedvezményezetti kör-
be tartozó, támogatni kívánt, a 2011.
évi C. törvény rendelkezéseinek meg-
felelõ egyház vagy a költségvetési tör-
vényben meghatározott kiemelt elõ-
irányzat javára, amely idén a „Nemzeti
tehetségprogram”.

Ha mindkét kedvezményezetti kör-
be tartozó részére kíván támogatást
juttatni az adózó, akkor a bevallás
„EGYSZA” elnevezésû lapján található
rendelkezõ nyilatkozat mindkét részét
ki kell töltenie! Amennyiben csak az
egyházak valamelyikét, illetõleg a költ-
ségvetési törvényben megjelölt ki-
emelt elõirányzatot, vagy csak vala-
mely alapítványt, közalapítványt, tár-
sadalmi szervezetet, az elõbbi kategó-
riába nem tartozó könyvtári, levéltári,
múzeumi, egyéb kulturális, illetve al-
kotó- vagy elõadó-mûvészeti tevékeny-
séget folytató szervezetet, vagy külön
nevesített intézményt, elkülönített ala-
pot kívánja támogatni a magánsze-
mély, akkor az „EGYSZA” elnevezésû
lapon található másik nyilatkozatra

szolgáló részt üresen kell hagyni, vagy
át kell húzni, ha nem elektronikus
úton nyújtja be a bevallást.

Az azonos kedvezményezetti körbe
tartozó szervezetek közül csak egy ja-
vára lehet rendelkezni.

A rendelkezõ nyilatkozaton a ked-
vezményezett adószámát, illetve az
egyházak és a kiemelt elõirányzat ese-
tén a technikai számot kell feltüntetni,
illetve utóbbiak esetén a kedvezmé-
nyezett nevét is be lehet írni.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a
nyilatkozatot 2012. május 21-éig nem
küldi meg (juttatja el) az állami adóha-
tósághoz a magánszemély, vagy a ren-
delkezõ nyilatkozat téves adószámot,
technikai számot tartalmaz, és az adó-
fizetési kötelezettséget az adózó a ha-

táridõig nem rendezi!

Abban az esetben, ha a magánsze-
mély nem rendelkezett adójának 1+1
százalékáról a bevallásában, vagy a
munkáltatójának sem nyilatkozott, ak-
kor 2012. május 21-éig az állami adóha-
tóság honlapján közzétett kitöltõ prog-
ram (ÁNYK-AbevJava) segítségével ki-
töltött és kinyomtatott „11EGYSZA” je-
lû formanyomtatványt lezárt, adóazo-
nosító jellel ellátott postai borítékban
személyesen vagy postán, illetõleg
elektronikus ûrlapként, elektronikus
úton (meghatalmazott esetén külön
megbízás alapján) még megteheti.

A következõ év január 1-jétõl, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal honlapján
(www.nav.gov.hu) megtekinthetõ,
hogy a megjelölt kedvezményezett(ek)
részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1) száza-
lékos összeg(ek)bõl.

További részletek:
www.nav.gov.hu.

Forrás: NAV

A helyi kultúra és közélet ismert sze-
mélyiségeivel, s azok vendégeivel talál-
kozhat az érdeklõdõ közönség havon-
ta egy alkalommal szerdánként a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza új, Önarckép értékkel cí-
mû rendezvénysorozatában. A beszél-
getõs mûsor elsõ délutánján – a ma-
gyar kultúra napja alkalmából kivétele-
sen vasárnap – Lányi Péter zongora-
mûvész mesélt életérõl, munkásságá-
ról fotókkal illusztrálva, valamint ven-
dégei közremûködésével, akik felidéz-
ték a vele való találkozás, együttlét egy-
egy rövidebb-hosszabb idõszakát. 

A mûvelõdési ház ideiglenes székhe-
lyén, az úgynevezett E épület díszter-
mében telt házas közönség elõtt, mint-
egy kétórás esten szórakozhatott a kö-
zönség. Kötetlenül, lelki és szellemi fel-
töltõdést adva a közönségnek, és meg-
tölteni ezt a termet értékkel – ez volt az

est mottója. Bevezetésként láthattuk a
Lányi Péter Prima-díjának átvételére
készült portréfilmet, majd melyet kö-
vetõen a díjat a zongoramûvész külföl-
di tartózkodása miatt leánya, Kata vett
át akkor. A díjátadóról „igazoltan” tá-
vol levõ Lányi Péter 65. születésnapját
ünnepelte barátaival Ausztriában,
amely évszám ennek az estnek több
mosolyra való alkalmat adott. 

Minden adva volt a sikerhez. Lányi
Péter egyedülálló humora, Matókné
Kapási Julianna és Ágostonné Béres
Kornélia állandó vendégek– „a két igaz-
gató asszony egy kicsit az ingerküszö-
böm fölött van” – jegyezte meg Lányi
Péter –, valamint a meglepetés- és fu-
tó- vendégek, mint a régi idõk tanúi. 

Ott volt az egykori tanár, Póla Károly,
egy tanítvány, Takács Noémi zeneisko-
lai tanuló – akivel Lányi Péter közösen
adta elõ Köhler: Rózsakeringõjét nagy

tapsot kapva a publikumtól, majd a fõ-
iskolai évekre visszatekintõ vendégek,
akik már tanárként emlékeztek rá:
Freiné Ferkelt Katalin, Tekucsov Ilona
és Kocsis Imre Antal. 

Óriási siker volt a három pécsi kol-
léga – dr. Lakner Tamás, Csajághy Sza-
bolcs és Horváth István, a BorCanto
Együttes tagjainak – megjelenése, akik
Verdi: Traviata címû operájából a Bor-
dallal vonultak be. A közös élmények
felelevenítése után Erkel: Bánk Bánjá-
nak „Hazám, hazám…” címû dalát adták
elõ, amit vastapssal jutalmazott a kö-
zönség. 

Lányi Péter az est moderátora, Finta
Viktor kérdésére elmondta: élete a ze-
ne, s már korán elhatározta, hogy vagy
matematikus–fizikus vagy zenész lesz.
Soha nem gondolt arra, hogy külföldre
menjen, bár sok országban sokszor lé-
pett fel nagy sikereket aratva. 

Matókné Kapási Julianna visszapör-
gette az idõt a néptáncnak köszönhe-
tõ elsõ találkozásukig: közös táborok-
ra, rendezvényekre emlékeztek, ahol
Lányi Péter kreativitására mindig min-

denki számíthatott. Szóba került a
„Muslinca” kórus létrehozása is, s a kö-
zönség soraiban helyet foglalt „muslin-
cák” ezt „felhívásnak” vették, s bár a te-
rem különbözõ pontjain ültek, mint-
egy vezényszóra, s a közönség nagy de-
rültségére énekelni kezdtek. 

Ágostonné Béres Kornélia, a zeneis-
kola igazgatója elmesélte, hogy Lányi
Péterrel nem csak nagyon szeret
együtt dolgozni, zenélni, de már átvet-
ték a „mindig jók vagyunk”, ismert Lá-
nyi Péter-mondást. 

Kis Pál István költõ a zongoramûvész
65. születésnapjára írt versét olvasta fel,
mint „futóvendég”, amellyel ismét fó-
kuszba került Lányi Péter életkora,
mely azon az estén inkább az örök fia-
talságára emlékeztette a jelenlévõket. 

A záró zeneszám: W. Popp: Travi-
atája frenetikus sikert hozott. A kon-
certkeringõ Lányi Péter zongoramû-
vész és Ágostonné Béres Kornélia fu-
volamûvész elõadásában méltó befeje-
zése volt az „Önarckép értékkel” soro-
zat elsõ részének.

Sas Erzsébet
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Önarckép értékkel 
Humor sok zenével és emlékekkel 

Bevallási iránytû
Rendelkezés a befizetett adó 1+1 százalékáról 

Mester és tanítvány: négykezes Takács Noémivel

Lányi Péter, Finta Viktor, Ágostonné Béres Kornélia és Matókné
Kapási Julianna



A bevett szokás szerint idén is idõben
elkezdik szervezni a tömegeket vonzó
sárközi lakodalmat, aminek 2012-ben
Decs a házigazdája. Ám az elõkészüle-
tek mellett konkrét programokkal is
várják az érdeklõdõket. Február 11-én

a fiús ház a lányos háztól ki-
kéri a menyasszonyt. A ha-
gyományos játékon a kézfo-
gó történetét elevenítik fel –
mondta a sajtótájékoztatón
Biczó Ernõ, Decs polgár-

mestere. Új elem az is, hogy ezután hí-
vogató sorozatot rendeznek, a sárközi
falvak – Õcsény, Decs, Sárpilis, Alsó-
nyék, Pörböly és Báta – nagyobb ren-
dezvényeire a pár és kísérete meghív-
ja a szomszéd településen élõket. Az is

újdonság, hogy februártól júniusig a
Sárköz mellett Szentendrén, Siófokon,
Szekszárdon, Pécsen és Kaposváron is
bemutatják a régi népszokást idézõ
egyórás hívogató mûsort.

Sárköz fõvárosának polgármestere
kiemelte: arra törekednek, hogy a sár-
közi lakodalomra ellátogatók részletei-
ben is megfigyelhessék a program leg-
apróbb mozzanatait, így a menyasz-
szony öltöztetésétõl kezdve a „tyúkve-
rõig”, vagyis addig, míg hajnalban ha-

za nem kíséri a násznép az ifjú párt.
Terveik szerint az eseményeket inter-
neten élõben közvetítik, és kivetítõ-
kön is nézheti majd a közönség a prog-
ramsort.

Mint azt sokan tudják, az elsõ sárkö-
zi lakodalmat Bogár István (Pista bá-
csi) rendezte 1966-ban Sárpilisen. Egy
ideje a tájegység falvai felváltva rende-
zik az óriási „lagzit”, amire mindig több
ezren látogatnak el az ország valameny-
nyi pontjáról. - hm -
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XXI. Sárközi Lakodalom
Február 11.: kézfogó és hívogató

A hatodik járás
Legyen tolnai, de nélkülük

Nyolc mérges polgármester és az ér-
deklõdõ polgárok találkoztak szerda es-
te Szedresben, a községházán, s hívták
a sajtót, mert az új közigazgatási rend-
szer kialakítása során fel akarják rúgni
a településeik régi, megszokott és be-
vált kapcsolatait. Ugyanis, mint köztu-
dott, a korábbi öt járás, kistérség után
jövõ évtõl hat járás lesz a megyében. A
hatodikhoz lecsípnek néhány telepü-
lést Szekszárdtól és Pakstól, s a kettõ
között megalakítják a tolnai járást. 

Elsõként a házigazda, Kovács János,
Szedres polgármestere mondta el, hogy
a koncepció már a bejelentéskor, tavaly
szeptemberben sem nyerte el a résztve-
võk többségének – Dunaszentgyörgy,
Gerjen, Harc, Kistormás, Kölesd, Medi-
na, Szedres és Tengelic – támogatását,
mert azonnal látszott hogy az egy olyan
életidegen, mesterséges képzõdmény,
amely kiszakítja ezeket a településeket
abból a történelmileg kialakult gazdasá-
gi, kulturális és közigazgatási egység-
bõl, természetes vonzáskörzetbõl,
amelyhez mindig is tartoztak, és jelen-
leg is tartoznak. Akkor még remélték,
hogy a bejelentést további egyezteté-
sek fogják követni, és nem születik
olyan döntés, ami ellentétes a települé-
sek túlnyomó többségének vélemé-

nyével. Ilyenre viszont nem került sor.
Írtak közösen levelet Navracsics Tibor
miniszternek, hogy ha létrehozzák a járá-
sokat, akkor az a kormány által kinyilat-
koztatott elvek szerint történjen, hogy az
szolgálja az itt élõ emberek érdekét.

Gáncs István, Tengelic polgármeste-
re kifejtette, nem a tolnai járás ellen til-
takoznak. Az bizonyára jó Faddnak, Fá-
cánkertek, Bogyiszlónak, Tolnának, s
az ott élõk bizonyára nem fognak tilta-
kozni, de akik nem akarják, azokat csak
azért, hogy meglegyen a létszám, ne
csatlakoztassák, kényszerrel ne kelljen
bemenniük az igába. Harc polgármes-
terasszonya arról beszélt, az ott lakók
Szekszárdra járnak óvodába, iskolába, s
a felnõttek dolgozni. Számukra elkép-
zelhetetlen, hogy Tolna legyen járásuk
székhelye. Éppen aznap küldték el til-
takozó levelüket sok száz aláírással min-
denkinek, akitõl segítséget remélnek.

A beszélgetés során a polgármesterek
megegyeztek, megtesznek mindent,
hogy településeik lakói számára a lehe-
tõ legjobb megoldás szülessen. szl

(Az ügyben megkérdeztük Tolna pol-
gármesterét, dr. Sümegi Zoltánt is. Az
õ álláspontját következõ számunk-
ban olvashatják.)

Telephelyfejlesztések a Dél-Dunántúlon
Nyolcvanhét pályázó fejlesztheti telep-
helyét az Új Széchenyi-terv segítségé-
vel – született meg a döntés a napok-
ban. A Dél-dunántúli Operatív Program
telephelyfejlesztést célzó pályázata által
637 új munkahely jön létre a dél-dunán-
túli régióban. Összesen 4,2 milliárd fo-
rintot ítéltek meg a sikeres pályázóknak. 

A pályázati felhívásra összesen 150
pályázat érkezett be a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez,
mintegy 7,3 milliárd forint támogatá-
si igénnyel. A pályázati kiírás célja a
mikro-, kis- és középvállalkozások
mûködési helyszínéül szolgáló inf-
rastruktúra fejlesztése volt. Két rész-

cél keretében nyújthattak be pályáza-
tot a vállalkozások: építési jellegû be-
ruházások megvalósítására és a mik-
rovállalkozások bértámogatására. 
A nyertesek között volt két szekszár-
di vállalkozás: a Posta-Kocsi Fuvarozá-
si és Szállítmányozási Szolgáltató 
Korlátolt Felelõsségû Társaság és a
DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségü Társaság is. A
támogatott vállalkozások összesen
637 új munkahely teremtését és
2648 munkahely megtartását vállal-
ták régiós szinten.  Így az Új Széche-
nyi-terv segítségével javul a régió fog-
lalkoztatási helyzete. 



Tizenhárom évvel ezelőtt volt az al-

sóvárosiak első januári bálja, s a

szekszárdiságot máig jelentősen

meghatározó városrész lakói – köz-

tük az elszármazottakkal – azóta

minden év egy januári szombatján

összejönnek a barátságot, az ösz-

szetartozás érzését is erősítve. 

A bál sikeréhez nem fér kétség, a volt
Ady Endre szakképzõ iskola ebédlõje a
múlt hétvégén úgy megtelt, mint egy
népes lakodalomkor. Százhetvenen je-
lentkeztek be, és néhány kivételtõl elte-
kintve el is jöttek. „Nagyszerû látni,
hogy az idõközben már eltávozott nagy
öregjeink helyét átveszi az új generá-
ció, a középkorú utódok gyerekeikkel
érkeznek, csak kapkodom a fejem, any-

nyi az ismeretlen arc. Talán már õk
azok, akik a posztmodern kor minden
negatív jelenségével szemben rendel-
keznek azokkal az önvédelmi reflexek-
kel, hogy az õseiktõl kapott erkölcsi ér-
tékeket magukénak vallják, továbbvi-
szik, s átadják a gyerekeiknek” – jegyez-
te meg bizakodóan a bál ötletadó fõ-
védnöke, a szekszárdi származású, saját
szavaival élve „Alsó utcai” Bíró László
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia családügyi referense, aki
eddig szinte minden bálon részt vett.

Ez a nosztalgiázás, a nagy találkozás
napja a földijeivel. Ekkor van lehetõség
az ötletelésre, hogy idén, hová lehetne
kirándulni az Alsóvári Katolikus Egye-
sület szervezésében, amiben „Laci” se-
gédkezik, mi több megszervezi, sõt, ha

ráér, az idegenvezetést is rá jellemzõ
profizmussal vállalja.

FOLYTATÓDIK A KÁPOLNA 

FELÚJÍTÁSA

Tavaly Szegeden voltak a szekszárdiak.
Ellátogattak a ferencesekhez, majd az
újszegedi templomban olyan fogadta-
tásban volt részük, hogy kapcsolatot
alakítottak az ottani egyházközséggel.
Ennek folytatása lesz a szegediek 
augusztusi közös misézéssel egybekö-
tött viszontlátogatása – tudtuk meg
Kovácsné Lengyel Klárától, az egyesü-
let vezetõjétõl, aki az idei programba is
betekintést adott. Februárban nótaest-
jük lesz, ahol Márkvárt János nótái
hangzanak majd el. Márciusban szurdok-
túrát szerveznek a Csötönyi-völgybe, 

áprilisban ünnepi közgyûlést tartanak.
Júniusban a Szent János és Pál kápol-
na búcsúja apropóján emléktábla-ava-
tásra kerül sor. Júliusban egy lengyelor-
szági kirándulást terveznek. A szoká-
sos õszi-téli programok mellett (kap-
csolódás a szüreti napok rendezvény-
sorozathoz, mise az alsóvárosi elhuny-
takért, adventi látogatás az idõseknél)
október végén sor kerülhet a Volt egy-
szer egy Alsóváros kiállításra, amely az
eddigi gyûjtõmunkák alapján izgalmas-
nak ígérkezik.

Változatlanul kiemelt feladatának te-
kinti az egyesület a kórházi kápolna to-
vábbi csinosítását, ehhez adományok
gyûjtését. „Lépésrõl lépésre haladunk,
a hátsó rész felújítása megtörtént, most
a középsõ következik. Ehhez nagy se-
gítségnek ígérkezik az az 1,7 millió fo-
rint, amit a Nemzeti Kulturális Alaptól
nyertünk, s bízunk benne, hogy plébá-
niahivatallal közösen össze tudjuk
szedni a pályázat lehívásához szüksé-
ges önrészt is. Nem lesz könnyû, hi-
szen ezzel párhuzamosan zajlik a bel-
városi nagytemplom kupolájának
rendbe hozásához szükséges gyûjtés
is” – mondta az egyesületi vezetõ, akit
Bacsmai László plébánossal egyetem-
ben örömmel tölt el, hogy a már ré-
gebb óta nyitva tartó és látogatható kis
szentélybe, a Szent János és Pál kápol-
nába egyre többen térnek be egy-egy
imára, vagy éppen csak nyugalmat re-
mélve a mindennapok zajától.

Maga a bál, no és a kápolnáról még
tavaly megjelentett könyv eladásából
származó bevétel a fentebb említett
nemes célt szolgálja. B. Gy.
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Tizenharmadszor báloztak az alsóvárosiak
Kapcsolatfelvétel az újszegediekkel

A vendégeket Bíró László püspök, a bál ötletadója, fõvédnöke is köszöntötte
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy nő és egy férfi. Két tüke szek-

szárdi, Eszterbauer Ildikó szőlész–borász és vőlegénye, Klein Miklós

szőlész–borász. A két fiatal elsőként más-más tanulmányokat folytatott,

s azok befejezése után jöttek rá, hogy igazi hivatásuk, életcéljuk közös.

Ettől kezdve tudatosan készültek elméletben és gyakorlatban ennek el-

sajátítására. Beszélgetésün közben szóba került még a kitartás és a

sport is, amely életük meghatározó eleme. 

Egy férfi:
Klein Miklós

Egy nõ:
Eszterbauer Ildikó

– Amit a bevezetõben meghatáro-
zó elemnek írtunk, a sport, azzal
mikor került kapcsolatba?

– A Dienes Valéria Általános Iskolá-
ba jártam, ott kezdtem el kézilabdázni,
majd folytattam a Garay János Gimná-
ziumban. Ez a sportág 10 évig megha-
tározója volt az életemnek. A továbbta-
nulásom nem volt céltudatos. Felvet-
tek a PTE-BTK kommunikáció- és mé-
diatudomány alapszakára, ahol 2009-
ben diplomáztam. Ebben az idõszak-
ban hagytam abba a kézilabdázást. 

– Akkor már ismerte võlegényét,
Miklóst?

– Az ismeretségünk és a kapcsola-
tunk hét évre tekint vissza, s miután
együtt diplomáztunk más-más helyen,
már elõtte elhatároztuk, hogy együtt
jelentkezünk a szõlész–borász szakra,
hogy megszerezzük a második diplo-
mánkat. Ugyanis már azt megelõzõen
is eljártunk borosrendezvényekre, bor-
fesztiválokra. Akkor éreztük, hogy a
borkészítésrõl milyen keveset tudunk,
s ezt meg kell erõsítenünk. 2009-ben
indult a szak, és mi voltunk az elsõk,
akik 2011-ben diplomát szereztünk. 

– Gondolom a szakmai gyakorlat
helyszíne nem volt kérdéses…

– Amióta elkezdtük az iskolát, már
céltudatos volt a tanulás és a munka. Mi-
után az út a családi vállalkozásban ki volt
taposva elõttünk, ez számunkra nagy
elõnyt jelentett. Kicsit úgy éreztem,
hogy aki ilyen családba született, mint
én, annak kötelessége továbbvinni azt,
amit édesapám elkezdett és felépített. 

– Milyen feladatkör volt az, amit
elõször meg kellett tanulnia?

– Az elsõ idõszak az adminisztrációs
rész, amelyben minél többet tanultam,
annál jobban beleláttam a folyamatok-
ba. Rendelések, ügyfelekkel való tár-
gyalások, logisztika, címkézés, rendez-
vényeken való részvétel.

– Az Eszterbauer családi vállalko-
zásnak melyek a legközelebbi ter-
vei?

– Az õsszel kész lesz az egységes bor-
feldolgozónk, ahol a borkészítés min-
den fázisa egy helyen található majd.

Õsszel szeretnénk már oda szüretelni,
jelenleg ezen dolgozunk. 

– Mikor döbbent rá, hogy nem a
média-kommunikáció az igazi hi-
vatása?

– Éppen a három fõiskolai év alatt
jöttem rá, hogy az édesapám által meg-
kezdett úton kell haladnom, aki annyi
idõt, munkát, energiát fektetett bele a
családi vállalkozásba. Szinte kötelessé-
gemnek éreztem, s most, hogy részt
veszek benne, már tudom, hogy ez az
én igazi hivatásom. 

– A sport újra fontos lett az életé-
ben…

– Amikor abbahagytam a kézilab-
dázást, elhatároztam, a több lábon ál-
lás miatt is, hogy folytatni fogom a
sportot. Jelenleg egy fitneszcentrum
az életem másik fõ helyszíne, ahol
spinningedzéseket tartok. Minden fe-
szültségemet levezetem, s ennél is
fontosabb, hogy akiknek tartom az
edzéseket, azoktól is csak pozitív visz-
szajelzéseket kapok. Jó közösséget al-
kotnak, jól érzik magukat, vigyáznak
az egészségükre. Ebben segíteni szá-
momra jó érzés. 

– Marad még más hobbira, ami
nem a borral és nem a sporttal
függ össze?

– Nagy örömmel sütök, fõzök, és
nyelvet tanulok. Német, angol, spanyol
nyelvvizsgám mellé szeretném meg-
szerezni a franciát is.  

SAS ERZSÉBET ROVATA

A borhoz a mûvészeten túl a sport is közel áll

– Szintén szekszárdi, szintén ko-
rán kezdett sportolni…

– A gyakorló általános iskolában a
mi osztályunk volt az elsõ sporttagoza-
tos osztály. Ötéves korom óta úszom,
s bár jó eredményeket értem el, a
Garay-gimnázium II. évétõl triat-
lonozni kezdtem. Az érettségi után
Pécsre jelentkeztem testnevelõi szak-
ra, ahol 2009-ben diplomáztam. Az
egyetemi évek alatt – miután a térde-
im nem bírták a futást – a kosárlabdá-
ra váltottam, jelenleg is NB II.- ben ját-
szom. Korán kezdtem a sportolást, de
annyira szeretem, hogy tudom, végig
fogja kísérni az életem. 

– Menyasszonya, Ildikó már elme-
sélte, hogy együtt kezdték a szõlész–
borász szakot…

– Már a fõiskola alatt, amikor haza-
jöttem, igyekeztem a tanultakat a gya-
korlatban is elsajátítani. Ildikó édesap-
ja – Eszterbauer János – szerint az ala-
poknál kell kezdeni, így Pálinkás Laci
fõborásszal a kezdetektõl a mai napig
nagy segítségemre voltak, hogy lépés-
rõl lépésre mindent megtanuljak a szõ-
lõmûvelésrõl és a borkészítésrõl. Te-
szik ezt ma is folyamatosan. 

– Mi volt az, ami a legjobban meg-
fogta ebben a hivatásban?

– Az egész miliõ! Nagy élmény volt,
amikor elõször ültem traktorra. Az el-
sõ metszés, az elsõ borfejtések, ezek
mind nagy hatással voltak rá, izgultam,
hogy jól csinálom-e, s bár ma már ruti-

nosabb vagyok, még mindig van mit
tanulni. 

– Jelenleg melyik munkafolyamat
az, amelyben dolgozik?

– A szõlõben és a pincében dolgo-
zom, a gyakorlati részében a borkészí-
tésnek, s tanulom azt, hogyan lehet a
legjobb minõséget kihozni a szõlõbõl
és a borból. 

– Hallom, épül az új feldolgozó…
– Ez a helyiség óriási könnyebbség

lesz mindannyiunk számára. Eddig a
szüret idõszakában több helyen volt a
feldolgozás, de az új helyen minden
együtt lesz, így fele idõvel, fele energi-
ával dolgozhatunk. 

– Ez a szakma elég sok energiát kö-
vetel. Segít önnek ebben a sport?

– Számomra ez sosem jelentett gon-
dot, sõt elõny. Sokszor a reggeli edzés
után megyek dolgozni, vagy munka
után edzeni. A borászoknak van egy
kis focicsapatuk – ez is egy jó összetar-
tó erõ a borászok között –, és a média-
csapattal nyáron, hetente l-l alkalom-
mal „megmérkõzünk”. A fociban
egyébként az Arsenal a kedvencem. 

– A borászok két bor házasításá-
ból hozzák létre a legmárkásabb,
legfinomabb bort…

– Értem a célzást! Ildikóval nyárra
tervezzük a házasságkötésünket, szá-
munkra a hetedik esztendõ – bár nem
vagyunk babonásak – éppen a leg-
szebb lesz. Egy hivatást választottunk,
mindketten sportrajongók vagyunk.
Egy baráti társaságba járunk, miután
az egyetemi éveket közösen éltük meg,
így sok barátunk maradt azokból az
idõkbõl. Vannak persze Ildikónak és
nekem is külön barátaink, akikkel he-
tente találkozunk, beszélgetünk, kávéz-
gatunk, borozgatunk.  

– Valamelyik sportágat közösen is
mûvelik?

– Igen! Mindketten imádunk snow-
boardozni. S az élet tud nagyon érde-
kes dolgokat produkálni. Jómagam a
sport szeretetét édesanyámnak kö-
szönhetem, húgom, Petra pedig Ildi-
kónak segít az edzõi munkában.FO
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Az emlékek varázsa
A Mészöly Miklós születésének 91.

évfordulója alkalmából rendezett

emléknap délutánja, mint évről év-

re mindig az író szülőházán (Beze-

rédj u. 2.) elhelyezett emléktábla

megkoszorúzásával kezdődött.

Gacsályi József költõ emlékezésként
Mészöly a Tükör Miért szeretem címû
sorozata számára 1982-ben írt önvallo-
mását olvasta fel arról, miért szereti
egyik novelláját, a Nyomozás I.-et. Sze-
reti, mert a már mindent betöltõ emlé-
kek sokasága magától értetõdõen ta-
lálja meg benne a helyét. Elfogultsággal
kedveli ezt a kis írást, „talán azért is,
mert nem erõlteti, hogy irodalom le-
gyen – alig több, mint ahogy a parkõr
böki fel botjára a leveleket. Avar.” Ame-
lyet megszépít a folytonos emlékezet.

Az emléktáblára Szekszárd Megyei
Jogú város önkormányzata mellett a
Mészöly Miklós Egyesület, a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum, a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár, a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és a PTE Illyés Gyula
Kara képviselõi helyeztek el koszorút.

A mindent elborító emlékek avará-
ban próbálta megtalálni Gerõcs Péter
irodalmár és Dér Asia film- és video-
készítõ azokat a momentumokat Mé-
szöly Miklós egykori barátait, pályatár-
sait kérdezve, amelyek megrajzolják
Mészölyt, a magánembert. Az emlék-
nap délelõttjén bemutatott Privát Mé-
szöly címû dokumentumfilmjükrõl
délután az Irodalom Háza Mészöly Mik-
lós Múzeumban beszélgettek Szörényi
Lászlóval, a Mészöly Miklós Egyesület
elnökével, több íróval, irodalmárral,
akik Mészölyt jól ismerték, és más ér-
deklõdõkkel.

A film alkotóitól megtudhattuk, hogy
szándékosan ugyanolyan kérdéseket
tettek fel minden interjúalanynak, így a
vágás során létrejöhetett egy képzelet-
beli kerekasztal-beszélgetés, mivel az in-
terjúk egymást is inspirálták.

Szörényi László – mint mondta – új
oldaláról ismerte meg régi barátait a
filmet látva. A filmkészítõknek sikerült
elérniük, hogy az interjúalanyok õszin-
tén beszéljenek. Ebben Dér Asia sze-
rint szerepet játszhatott: egyrészt,
hogy a forgatáskor csak ketten alkották
a stábot, másrészt az, hogy egy nagyon
hozzáértõ, felkészült emberrel beszél-
gethettek, aki ebben teljesen egyen-
rangú partner volt. Az is fontos, hogy
nem magukról, hanem Mészölyrõl kér-
dezték õket, ez azonban nem állította
meg õket abban, hogy valójában ma-
gukról beszéljenek.

Szörényi szerint ez igazán egy tény-
feltáró, eredeti mû. Mindegyik figurát
új és lényeges oldaláról ismerte meg.
Nagyon fontos film. Ennek az új tech-
nikának a segítségével láthatja a nézõ,
hogy Mészöly az Isten ostora volt a ma-
gyar irodalomban. Márton László el-
mondta, Mészölyt az igazságon kívül
soha nem érdekelte semmi, hogy ho-

gyan érvényesül, mennyi pénze lesz,
külföldön mekkora a hírneve. Közpon-
ti jelentõségû véleményformáló volt a
kommunista diktatúra hanyatló idõ-
szakában. Jól mutatja ezt, hogy megfi-
gyelte a nyugati titkosszolgálattól kezd-
ve a franciákon, svédeken át közvetí-
tett CIA-ig mindegyik. Legalább 4-5 fõ-
állású ügynök nyüzsgött körülötte
mindig.

KORTÖRTÉNET 

AZ EMLÉKEZET ÁLTAL

Szintén az emlékezés volt a témája a
következõ beszélgetésnek, mégpedig
egy olyan privát napló folytán, ame-
lyért Szkárosi Endre író, költõ, mûfor-
dító kapta meg idén a Mészöly-díjat.
Az Orpheusz Kiadónál megjelent Egy
másik ember címû prózai kötetében,
amint a kortársak elmondták, megle-
põ hitelességgel írta meg a kommu-
nista diktatúra idején létezett nem hi-
vatalos irodalom történetét. Tényleg
egy az egyben úgy történt minden,
ahogy leírta – mondták. Naplót soha
nem írt – válaszolta, de a 70-es évek-
tõl vezette a publikációi, fellépései lis-
táját. Korábban elég jó volt a memóri-
ája, most már kissé hanyatlik, de né-

hány adat: idõpont, helyszín, téma,
már elég ahhoz, hogy az emlékek elõ-
törjenek. Bár semmi nem kénysze-
rítette rá, azért akarta megírni ezt a
kortörténetet az emlékezet által, hogy
legyen dokumentálva a korszak,
amelynek tényanyaga még ott van
azok fejében, akik átélték. Közülük
egy, egy jó barát január 13-án távozott
az élõk sorából. Szkárosi Endrét meg-
kérték, hogy mutassa be a Munkácsy
Mihály-díjas Bernáthy Sándort, aki  –
mint mondta – közeli barátja és mun-
katársa volt a hetvenes évek végétõl a
kilencvenes évek elejéig. Fesztivál, ze-
nekar, revü, nyomtatott folyóirat, a
legkülönbözõbb ügyekben szövetsé-
gesek voltak. Nagyon kiváló festõ, zse-
niális reklámgrafikus (a plakát volt az
egyetlen szabad közlési felület a 70-es
években, bár kiragasztásáért bünte-
tés járt), az A. E. Bizottság együttes
alapító tagja, zenekísérletezõ. Az elsõ
zászlóvivõje volt a techno, az elektro-
nikus zenének itthon. A Konnektor
együttesben együtt zenéltek. Nagyon
érdekes összetett ember volt, és rend-
kívül igényes. Szkárosi sokat tanult tõ-
le. Most kicsit az irodalmi, mûvészi
köztudatba fog kerülni.

Miután a díjazott a magyar irodalom
még a diktatúra alatti törekvéseirõl
szólt, az irányzatosság komoly célkitû-
zésérõl és az önszervezõdõ irodalmi
csoportosulások jelentõségérõl, Szöré-
nyi nem hagyta ki, hogy szóba ne hoz-
za Szkárosi egy másik arcát, a mûfordí-
tóét, akinek nagyon makacs, alapvetõ
törekvése, hogy Arany Jánost és Petõ-
fi Sándort olaszra fordítsa.

„Minden kor mai” – mondta Ezra
Pound. A verseknek nem tesz jót az ün-
neplés, ilyenkor kopottan látjuk õket.
Dramatizált elõadással fel kell szabadí-
tanunk a bennük rejlõ energiát. Ezt tet-
te Szkárosi Endre is, amikor a beszélge-
tés zárásaként így, érdekes, szórakozta-
tó és látványos módon mozgással, erõ-
teljes gesztusokkal, különös hanghor-
dozással, beszéddallammal elõadta egy
vizuális költeményét: Fényes helyzet,
mai és régi.

Szörényi mindenkinek ajánlja a Má-
sik ember címû könyvet, aki a szocia-
lizmus-kommunizmus lényegét szeret-
né megérteni.

Egy különös egymásra találásról szólt
a záró beszélgetés, amelyet Máthé And-
rea a Szándéktalan fény címû albumról
írt reflexiója vezetett be. Vancsó Zol-
tán fotói magukra találtak Mészöly Mik-
lós szövegeiben. Ahogy a fotográfus
mondta, õ ugyanúgy kíváncsi a világra,
mint egy író. Véletlen egybeesés, hogy
a fotóiban megfogalmazott gondolatok
éppen illettek egy-egy Mészöly-idézet-
hez, anélkül, hogy erõlködve tennék
ezt. Zseniális, hogy Mészöly elmondta
azt, amit õ a képeivel. Szinte az író egész
életmûvét fel tudta használni.

Több száz képbõl és rengeteg idé-
zetbõl állt össze a 168 oldalas könyv
pár hét alatt a szõnyegen. Mészöly szel-
leme biztos, hogy segített – mondta
Vancsó. Olyan véletlen egybeesések-
nek vagyunk tanúi, amelyek nem vol-
tak szándékosak, de aztán mégis azzá
lettek. A két média tökéletes együttélé-
sét láthatjuk, kiegészítik egymást. Mé-
szöly anélkül segített, hogy segíteni
akart volna.

Kovács Etelka
A beszélgetõ délután szereplõi (balról): Szkárosi Endre, 

Szörényi László, Gerõcs Péter, Dér Asia

Tisztelgés Mészöly Miklós emléktáblája elõtt a Bezerédj utcában
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A mai ember kissé furcsállva olvassa a go-
nosz lélekrõl szóló bibliai beszámolókat.
Hol helyezzük el ezt a megfoghatatlan tar-
tományt fölvilágosult világképünkben? Mit
értünk a Sátán, a gonosz lélek fogalmán?
Mit kezdjünk vele? Legtöbbször szõnyeg
alá söpörjük az egész problémakört. Ma-
napság különben is hajlamos a világ arra,
hogy mindenféle bûnt elbagatellizáljon
Sokszor több empátiával figyeli a gyilkoso-
kat, rablókat, mint az áldozatokat. Talán ép-
pen ezért: a jó és rossz közötti határvonal
elmosása miatt, a világos belsõ érzék és
precíz iránytû elvesztése miatt erõsödik fel
a Gonosz láthatatlan jelenléte, emberfelet-
ti és emberellenes uralma. Talán ezért sik-
lik ki kezünkbõl a világ sorsának irányítása
pontosan akkor, amikor úgy érezzük: a fej-
lõdés, a szabadság, a demokrácia soha
nem tapasztalt fokára jutottunk. És köz-
ben engedelmes rabszolgáivá válunk a bu-
gyuta reklámoknak és egyéb manipuláci-
óknak.

A Sátán bibliai neve: DIABOLOSZ. Je-
lentése: szétszór, összezavar. Nem vélet-

lenül nevezik õt a megtévesztés, a Hazug-
ság Atyjának. Életeleme a káosz, a rende-
zetlen, feje tetejére állított világ. Több fron-
ton támad – és nincs nehéz dolga egy ér-
tékrendjében, erkölcseiben fellazított tár-
sadalomban. Hiszen olyan egyszerû
csúsztatásokkal, féligazságokkal félreve-
zetni a mai embert, aki életét nem képes
sziklára alapozni; aki nélkülözi a stabil, min-
den élethelyzetben eligazító hitet és esz-
ményeket. Az ezredforduló társadalma a
tévhitek, torz eszmék, álvallások meleg-
ágyává vált. Ebben a helyzetben egy kis
csûrés-csavarással a legjobb emberi szán-
dékokat, a legnemesebb, legtisztább em-
beri érzéseket pillanatok alatt képes az el-
lenkezõjére fordítani, nevetségessé tenni.
Lám, a politikában milyen kézenfekvõ ösz-
szemosni a legjobb szándékot a legalja-
sabb önzéssel, milyen egyszerû besároz-
ni a tisztákat. Milyen könnyû õket porba

rántani azzal, hogy „egyik sem jobb a má-
siknál”. Milyen egyszerû egy-egy megté-
vedt papra, vallásához méltatlan keresz-
tényre rámutatni: „Ilyen az Egyház.” Min-
denesetre könnyebb, mint ha mi magunk
próbáljuk nap nap után hûségesen meg-
élni Krisztus evangéliumát, mint ha a saját
életünkben kíséreljük meg megvalósítani a
pozitív egyházképünket. 

A mai evangélium arról tanúskodik, hogy
Jézus Krisztus gyõzedelmeskedett a Go-
nosz fölött, parancsolt a tisztátalan lelkek-
nek, és õk engedelmeskedtek neki. Mind-
ez számunkra is jelzi: megtörhetõ a go-
nosz erõk hatalma! Amikor megkeresztel-
kedtünk, Jézus táborához csatlakoztunk.
Szüleink, keresztszüleink a nevünkben ígé-
retet tettek arra, hogy ellene mondunk a
Sátánnak és minden cselekedetének. En-
nek az ígéretnek a jegyében cselekszünk,
amikor a bûnbánatban megtisztítjuk lelkün-
ket minden vétkes gondolattól, szótól, cse-
lekedettõl és mulasztástól. Fõleg pedig ak-
kor, amikor életünkben érvényre juttatjuk
a jót, amikor tettekre váltjuk Krisztus evan-
géliumát.

Kirsch János diakónus

112012. január 29.
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E heti rejtvényünk megfejtését február 5-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hiva-
tal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A január 15-ei rejtvény helyes megfejtése: Tormay Béla: Lófogtan. A helyes választ
beküldõk közül a Kerényi Nyomda Kft. által felajánlott könyvet nyert: Horog Erika, Szekszárd, Rákóczi u. 16. 
Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Ha péntek, 
akkor epszilon

A tavalyi siker után városunkban
idén is folytatódik a gyerekek hasz-
nos és okos idõtöltését szolgáló „Ep-
szilon” program, amit a városi rend-
õrkapitányság, a RÉV, az Ifjúsági
Unió, a gyermekjóléti központ és a
„Ne légy birka!” szervezõdés közö-
sen rendez.

Ebben az esztendõben már
most kezdõdik a remek mókás és
sportprogramokat, vetélkedõket
és versenyeket magába foglaló so-
rozat fõként a felsõ tagozatosok-
nak, de szülõi kísérettel az alsósok
is résztvevõk lehetnek – tudtuk
meg dr. Buda Bernadett õrnagytól,
a Szekszárdi Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési és kommuniká-
ciós referensétõl. 

Az elsõ programot – amit plaká-
tok is hirdettek – már most pénte-
ken megtartották: zsíros kenyér és
tea kíséretében vetítést tartottak.
Májusig havonta egy-egy összejöve-
telt kínálnak, majd a nyári szünet-
ben gyakrabban szerveznek közös
és vidám bulikat, ezzel is elkerülen-
dõ a gyerekek semmittevését, csel-
lengését. 

Legközelebb február 10-én dél-
után 3 órakor (a kezdési idõpont
mindig 15 óra) a gyermekjóléti köz-
pontban találkoznak, ahol segítõk-
kel farsangi jelmezt készíthetnek a
gyerekek. Március 30-án délután
szintén a gyermekjóléti központ
lesz a színtere a húsvéti készülõdés-
nek. Április 30-án pedig az NLB-
klubban a kerékpárokat készítik föl
a nyárra, szintén hozzáértõk közre-
mûködésével. - hm -

Ördögünk van?

Evangélium
Pontosítás

Múlt heti számunk „Szárnykürttel a
Don-kanyarban” címû írásában sajná-
latos módon „összecsúszott” két dá-
tum, és hibásan jelent meg a fõszerep-
lõ születési helye és ideje, amit ezennel
pontosítunk. Jaszenovics Géza 1921.
május 1-jén született Debrecenben.
Rétságon járt elemi iskolába, onnan
került 1932-ben Szekszárdra. Az
elírásért elnézést kérünk.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2012. február 2-i
ülésén több társadalmi egyeztetésre 
bocsátott rendelettervezetet tárgyal. A
rendelettervezetek a város honlapján 
megtekinthetõek, és a rendelet@szek-
szard.hu e-mail címre eljuttathatják az
ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió minden

hétköznap 19.00, 20.00, 21.00 és
23.00 órakor jelentkezik Szekszárd

és a megye legfrissebb híreivel.



A történelmi borvidék szekszárdi

részének talán egyetlen, ennyire

összefüggő tanyasorán, Istifán-

gödrében gyűltek össze az idén elő-

ször a gazdák a Szekszárdi Kert-

barátkör szervezésében. Úgy tűnik,

hogy a Vince-napi borünnep hely-

színe minden évben az említett a

csatári városrész lesz. 

A nem éppen szokványos, verõfényes
januári napsütés kellõ bizakodásra
adott okot az idei évre vonatkozóan,
hiszem az évszázadokra visszatekintõ
népi megfigyelés szerint, „ha fénylik
Vince, megtelik a pince”. Ennek per-
sze fontos elõfeltétele, hogy a vesszõ
szépen, betegségmentesen átteleljen.
Nos, amikor Ferenc Vilmos kert-
barátkörelnök a Ribling-tanyához leg-
közelebb esõ ültetvényen lemetszett
néhány szál vesszõt, mindenki meg-
gyõzõdhetett róla: jól indul az év. Ezt az
otthoni szobahõmérsékleten elvégzen-
dõ rügyvizsgálat is minden bizonnyal
igazolja majd. (A legkíváncsibb gazdák
most is elvégzik a sajátjukból vett min-
tából ezt a kísérletet.)

Persze a vesszõ megáldása nélkül
nincs Vince-nap Szekszárdon. Bacsmai
László plébános Szent Vincérõl szóló
megemlékezését követõen többek kö-
zött a következõ fohászt mondta: „Tud-
juk azt, hogy nem a véletlennek va-
gyunk kitéve, hanem Isten gondviselõ
oltalmában részesülünk, ezért kérjük
Szent Vince közbenjárását. Mindenha-
tó Istenünk, tekintsd oltalmasnak szõ-
lõnket, hogy azt a jég el ne verje, a szél
meg ne döntse, a hõség ki ne égesse,
káros esõzés el ne pusztítsa! Add meg
nekünk, gyermekeinknek, hogy a bû-
nök tövisei el ne nyomják az általunk
kezdeményezett jót, hanem a Szentlé-
lek által megszentelve örökké tartó
gyümölcsöt termeljünk. Alázatosan ké-
rünk, hogy szõlõnket megáldani, meg-
szentelni és gyarapítani méltóztassál!”

A rendezvényt most is megtisztelte
jelenlétével dr. Kozma Pál, a Pécsi Szõ-
lészeti és Borászati Kutatóintézet igaz-
gatója, aki, mint mondta, minden alka-
lommal valaminek a felfedezésére ér-
kezik Szekszárdra. „Ez talán a legsok-
színûbb borvidékünk, egy-egy fajtán
belül is számtalan meglepetés ér, akkor

is, amikor azonos évjáratú borokat kós-
toljuk. Most, hogy ilyen remek évjárat
van mögöttünk, felettébb kíváncsian
várom, hogy a kékfrankosok már eb-
ben a stádiumban mit mutatnak fel – je-
gyezte meg a professzor, aki azért a ku-
tatóintézeti tapasztalatok birtokában
szólt a magunk mögött hagyott évrõl is.

– Már a hajtásvizsgálat is valóban so-
kat ígért. Aztán bõven megvolt a nap-
sütéses órák, a meleg, illetve a hõségna-
pok napok száma, a minõség kialaku-
lása szempontjából párját ritkítóan ér-
lelõ szeptemberi, majd mézelõ októ-
beri idõjárásban volt részünk – emlé-
keztetett a szakember. – De voltak
olyan borvidékek is az országban, ahol
a májusi fagy okozott jóvátehetetlen
károkat, másutt a jég is pusztított, no-
ha egy rendkívüli aszályos évünk volt!
Ezért azt kell mondanom, szerencsénk
is volt tavaly. A virágzás május végi, jú-
nius eleji beindulásakor egy hosszú szá-
raz periódust követõen szinte életmen-
tõ volt az érkezõ csapadék. Ám ezt kö-
vetõen olyan hõségnapok következ-
tek, ami a szõlõt is alaposan próbára
tette. Negyven centi alatt már nem volt
a növénynek kellõ nedvesség a talaj-
ban. Július második felében már oxi-
génhiányos levelekkel is találkoztunk,
s ekkor – megint a lehetõ legjobbkor,
augusztus elejéig kitartva – egy már
erõteljes nedves periódus következett,

s ennek óriási szerepe volt a remek év-
járat kialakulásában. A bogyókban va-
ló cukorfelhalmozódásnak nemcsak az
augusztus, hanem a szeptember is na-
gyon kedvezett: ez utóbbi hónapban a
havi átlaghõmérséklet négy fokkal (!!!)
volt magasabb a megszokottnál – tette
hozzá.

A szüret idõpontjának megválasz-
tása a sokáig az „elégés” veszélyének
kitett savak megtartása miatt – külö-
nösen a fehérboroknál és a korai éré-
sû vörös fajtáknál – nagyon fontos
volt idén. Ez Szekszárdon a jelekbõl
ítélve sikerülhetett. Már ilyen korán,
januárban, ennyire érett, kialakult
szerkezetû, harmonikus, de termõhe-
lyenként is más-más ízvilágot tükrözõ
szekszárdi kékfrankosokkal még egy-
szer sem találkoztam – jegyezte meg
a fajtakóstolgató elemzése közben 
dr. Kozma Pál.

Hogy hová fejlõdik eme meghatáro-
zó szekszárdi tájfajta 2011-es évjárata,
erre érdemes lesz még visszatérni. Pél-
dául a májusi, Szekszárdon rendezen-
dõ nemzetközi kékfrankosfesztivál és
-borverseny tükrében is. B. Gy. 
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A Szekszárd Városi Sport- és
Szabadidõközpont jövõ heti programja

Tisztelettel meghívunk minden ked-
ves érdeklõdõt a Szekszárdi Klíma-
kör III. évnyitó fórumára február 9-én
15.00 órakor. Helyszín: Polgármes-
teri Hivatal, Konferenciaterem (7100
Szekszárd, Béla király tér 8., 1.
emelet).

A tervezett napirend:

15.00–15.10 Köszöntés Ács Re-
zsõ, Szekszárd MJ Város alpolgár-
mestere, Baka György, a Zöldtárs Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke 
15.10–15.20 Szekszárd idõjárása 
Kõvári László, GMB elnök
15.20–16.00 Hetesi Zsolt fizikus,
a globális energia- és erõforrásvál-
ságra specializálódott Fenntartható
Fejlõdés és Erõforrások kutatócso-
port vezetõje

16.00–16.15 Hozzászólások, ja-
vaslatok, kérdések
SZÜNET (15 PERC) – Klímabarát bü-
fé helyi termékekkel
16.30–16.40 A Szekszárdi Klíma-
kör elmúlt 1 éve. Gaál Zsófia, a Zöld-
társ Alapítvány titkára  
16.40–17.00Mintaprogramok Szek-
szárdon. A Klímaalapból megvalósult
egy-egy program bemutatása
17.00–17.10 Hogyan tovább Szek-
szárdi Klímakör? Baka György, Zöld-
társ Alapítvány kuratóriumi elnöke
17.10–17.40 Holisztikus szem-
lélet a klímavédelemben. Antal. Z.
László, a MTA Szociológiai Kutatóin-
tézet tudományos fõmunkatársa, a
Klímabarát Települések Szövetségé-
nek elnöke
17.40 Zárszó Hozzászólások, javas-
latok, kérdések

Szekszárdi Klímakör III. évnyitó fóruma

Vince-napi borünnep

FEBRUÁR 1. UKSE Szekszárd - ÉTV Érdi VSE NB I/A nõi kézilabda-
mérkõzés (1400 ifi, 1600 junior)

FEBRUÁR 1. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság
FEBRUÁR 2. 19.00–21.00 Városi asztalitenisz-bajnokság

FEBRUÁR 3. UKSE Szekszárd - ÉTV Érdi VSE NB I/A nõi kézilabda-
mérkõzés (18.00 felnõtt)

FEBRUÁR 4. 8.00–17.00 VIII. Adidas - Horfer Serleg (XIX.) Téli kispályás
teremlabdarúgó-kupa

FEBRUÁR 4. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd - Bajai NKK NB I/A nõi
kosárlabda-mérkõzés

FEBRUÁR 5. 8.00–17.00 VIII. Adidas - Horfer Serleg (XIX.) Téli kispályás
teremlabdarúgó-kupa-döntõ!

Bacsmai László plébános megáldja a szõlõvesszõket. 
Mellette (képünkön jobbról) Ferenc Vilmos

Kézmûves-
foglalkozás

A Tolna Megyei Vöröskereszt nyug-
díjas alapszervezete meghívja önt és
barátait egy hasznos programjára.
Kézmûves-foglalkozáson az érdeklõ-
dõk elsajátíthatják: a gyöngyfûzés
alapjait, a  foltvarrás fortélyait és a ki-
tûzõ készítését (rózsa). A foglalkozá-
sok az érdeklõdésnek megfelelõen
történnek. Akit a gyöngyfûzés érde-
kel, hozzon magával színes üveggyön-
gyöt és gyöngyfûzõ tût. Idõpont: feb-
ruár 9., csütörtök 14. óra, helyszín:
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1., a Vöröske-
reszt székháza. Várjuk tagjainkat és
minden érdeklõdõt.

Látogatási tilalom
a kórházban

Feltehetõen calici vírus okozott has-
menéses tüneteket hét betegnél is a
múlt hét végén a Balassa János kórház
1. számú belgyógyászai osztályán.
Ezért egyeztetve a népegészségügyi
szolgálattal, saját hatáskörben január
23-ától látogatási tilalmat rendelt el a
kórház vezetése. A feltételezések sze-
rint valószínû, hogy látogatók vitték
be a vírust az osztályra.
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Hétköznapi hõsként mutatta be a belga tévé 
Szekszárdon forgattak filmet az egykori motokrosszversenyzõrõl

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hogy miért aktuális és érdekes ez a

verseny, ahol egyébként örült annak,
hogy egyáltalán teljesíteni tudta a siva-
tagokat idézõen homokos szakaszok-
kal teli versenypályát?

A véletlenek, a sors kifürkészhetet-
lensége miatt… A napokban kapott
ugyanis egy elektronikus levelet a bel-
ga sporttelevíziótól, hogy szánjon pár
órát az általuk küldött kétszemélyes
stábra, mert nagyon szeretnék, ha sze-
repelne az újabb belgiumi cyclacross
világbajnokságot felvezetõ show-mû-
sorban.

A szekszárdi trénernek persze azon-
nal beugrott a 18 évvel ezelõtti ver-
seny, amikor betyárul küzdött önma-
gával az elképesztõen nehéz homokos,
olykor tengerparti fövenyen kerekez-
ve, s a legnagyobbak már lekörözték a
Koksijde városában zajló cyclocross vi-
lágbajnokságon. S akkor érte utol õt,
mint már egyik lekörözöttet, a belgák
favoritja, bizonyos Paul Herygers. 

– A nyolcvan-nyolcvanöt százalék-
ban homokos terület a maga akadálya-
ival felettébb megviselt, de az önbecsü-
lés vitt elõre, hogy addig hajtok, amíg
lehet, amíg le nem állítanak – emléke-
zett a belga vb-re Schneider Gábor.
Szinte megkönnyebbülés volt az egye-
nesnek, simának mondható betonos

szakasz elérése, s ekkor ért mellém a
belga, aki – mint utólag kiderült – a má-
sodik helyen állt. Nekem már csak a
túlélés volt a tét, de belsõ sugallatra
összekaptam magam, s energiatartalé-
kom mozgósításával megpróbáltam
valamiféle iramot menni. Ez a gyõzel-
mi babérokat tápláló Herygersnek na-
gyon jól jött, mert egy kicsit pihenve
kerekezve a szélárnyékomban, ott tu-
dott maradni a vezetõ hollandon – és,
meg tudta nyerni a versenyt, ami egy
körpályán legalább húszezer nézõ
elõtt zajlott. A befutó után kereste ve-

lem a kontaktust, s gesztusaival jelezte:
sokat számított neki ez a segítségem,
ami, megjegyzem, ebben a szakágban
nem számított szabálytalannak, sport-
szerûtlennek.

...És 18 év elteltével újra Koksijde ren-
dezi krosszvilágbajnokságot. Természe-
tesen megszólalta belga sporttelevízió-
ban az e hétvégén sorra kerülõ világese-
mény eddigi egyetlen belga gyõztese,
Paul Herygers, a hõs! Aki nem csupán
zárójelben említi „annak a számomra
ismeretlen magyar gyereknek” az ön-
zetlen, amolyan „nemecsek ernõs” se-

gítségét. Ilyen távlatból is hálálkodva
köszöni a mi fiunknak!

A szerkesztõt olyannyira megfogja
a nyilatkozat, hogy a semmi informáci-
óból kinyomozza, hogyan állíthatná
kamera és mikrofon elé a magyart a le-
hetõ leggyorsabban. Gyorsan megszer-
zik az elérhetõséget, s már is indul a
stáb, mert az utolsó felvezetõk egyiké-
ben meg kell mutatni õt, az átütõ bel-
ga sikerben nem megjelenõ, de a ku-
lisszák mögött ott levõ kisembert, az
amúgy csak „futottak még” kategóriá-
ban szereplõt.

A  tíz nappal ezelõtti pénteken repü-
lõvel, bérautóval megérkezve, be is
kvártélyozta magát a város egyetlen
mûködõ központi szállodájába a két-
személyes stáb (akik amúgy egy házas-
pár, egyikük magyar származású, s
nyelvünket is bírja), s három napon át
terepen, országúton, erdõben, a Kálvá-
riára felvezetõ úton, még a Bartina-túra
útvonalán is forgattak Schneider Gá-
borral. Mintha egy sztárról lenne szó.
De most a hétköznapi hõsnek, rajta ke-
resztül a magyar kerékpározásnak is
kijárt a reflektorfény.

Cseppet sem mellesleg: Herygers-
nek szánták meglepetésként a magyar-
országi bejátszást – az e hétvégén
ugyanott, Koksijdében zajló vébé felve-
zetéseként. B.Gy.

Napi száz korcsolyás látogató
Beindult a jégkorongnagyüzem a szekszárdi fedettben

Egyre több városi és környékbeli vagy
távolabbi iskola diákja látogatja délelõt-
tönként a szekszárdi jégpályát. Volt
olyan iskola, amely egy adott napon
200 fõt is produkált – tudtuk meg az
idei üzemelés félidején Gergely Tibor-
tól, a létesítmény programszervezõjé-
tõl, aki maga is részt vállal a korcsolya-
oktatásban, de a jégkorongsportban is
szervezõként, játékosként, sõt edzõ-
ként is. Továbbra is népszerû a létesít-
mény, a december elejei nyitás óta fo-
kozatosan felfelé ível a látogatottság, az
elmúlt héten már 98 fõs napi átlaglét-
számmal üzemel a pálya. 

Mint megtudtuk, délelõtt van mód
arra, hogy a kisiskolásokkal foglalkoz-
zanak egyenként is, hogy hatékonyabb
legyen a mozgás elsajátítása, délután
pedig – ha erre igény van – a nagyob-
baknál általában kisebb csoportokban
történik az oktatás. 

Aki a kisebbeknél eljut a biztonsá-
gos korcsolyázásig, annak megmutat-
ják a hokibotot is, s ha a gyerek kedvet
kap a jégkoronghoz, s a szülõ biztosít-
ja a szerelést, akkor nincs akadálya an-
nak, hogy valamelyik korosztályos csa-
pathoz csatlakozzon a Gemenci Sóly-
mokon belül. Van már egy elõkészítõ,

egy szupermini, egy mini és egy a ser-
dülõ, valamint az ifi korúakat foglalko-
zató csoport. Három edzõ foglalkozik
a gyerekekkel, közülük ketten, Beregi
Károly és Gergely Tibor a napokban
megszerezte a mûködéshez hosszabb
távon szükséges edzõi képesítést a Ma-
gyar Jégkorongszövetség tanfolyamán.

ÖREGFIÚK-BAJNOKSÁG 

ÉS MINITORNA

No, és ne feledkezzünk meg a családi-
baráti alapon szervezõdõ, többnyire
old boyok bajnokságáról, ami változat-
lanul népszerû. Idén már kilenc csapat
indul, lesz egy bajai együttes is. A tol-
naiak idén sem hiányoznak, a további
hét gárda Szekszárdról indul. A címvé-
dõ Postáék, Stumpf Csabáék, aztán
Uzner Gyuriék, a Jégcsákány névre
hallgató társaság, a Haiszer Péter fém-
jelezte Totyogó kacsák már egyfajta
törzsgárdistaként természetesen most
is ott lesznek a hó végén induló városi
jégkorongbajnokság mezõnyében. Új-
donság, hogy a már képzett serdülõk-
bõl és ifikbõl, valamint a gyerekek apu-
káiból és a hozzácsapódó barátokból is
indul egy-egy csapat a Gemenci Sóly-
moktól. 

Két csoportban zajlik a torna. A
meccsek zöme pénteken este nyolctól
lesz, ám ez létszám már megkívánja,
hogy más, hétköznapokon is legyen
egy-két mérkõzés.

A minik a szokásos heti edzések mel-
lett, szinte kétheti rendszerességgel
különbözõ városokban rendezett tor-
nákon vesznek részt idén, például Pest-
erzsébeten, Baján. Már elõkészületben

a március másodikára szervezett hat-
csapatos szekszárdi torna, ahová elvár-
ják olyan hazai jégkorongfellegvárak
korosztályos képviselõit, mint Dunaúj-
város vagy Székesfehérvár. A Sapa- Fehér-
várral már szorosabb kapcsolatban is áll
a szekszárdi klub, ennek hozadéka, hogy
az itteni gyerekek képzésében már részt
vesz egy onnét érkezõ, nagy tapasztala-
tú szakember. B. Gy.

Schneider Gábor a tamási erdõben
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FEBRUÁR 1-JÉTÕL SZERDAI NAPOKON

18.30 órától kezdõ, 19.40 órától haladó
TÁRSASTÁNCTANFOLYAMOT indítunk.
A tanfolyamot vezeti: Hitter Zsolt.
Részvételi díj: 10 000 Ft/fõ/15 alkalom.

FEBRUÁR 2. CSÜTÖRTÖK 10.00 ÓRA 

KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA. 0–3
éves korig Cirógatós – lógázós – hö-

cögtetõs – dögönyözõs – mondókás –
éneklõs móka furulyaszóval. Minden
csütörtökön a Babitsban.
FEBRUÁR 4. SZOMBAT 9.00–12.00 ÓRA

GA-ZSI ZSIBVÁSÁR a Garay téren
FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK 12.30 ÉS

14.30 ÓRA

„HÁRFA ÉS HEGEDÛ MÛHELYTITKOK"
Budapesti Hegedû-Hárfa Duó hang-
versenye. Közremûködik: Kocsis And-
rea hárfamûvész, Földesi Lajos hege-
dûmûvész. Jegyek korlátozott szám-
ban a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Házában (8.00–16.30)
Belépõjegy ára: 400 Ft.
FEBRUÁR 11. SZOMBAT 9.00–13.00 

„FARSANGI JÁTÉKVÁRLAK” a Babits-
ban. A Csurgó zenekar farsangi mûso-
rával, kézmûves-foglalkozásokkal, ba-
bajátszósarokkal, farsangi fánksütéssel

és kóstolással várjuk az érdeklõdõ csa-
ládokat! Belépõjegy: 500 Ft/fõ, 3 év
alatt 300 Ft/fõ.
FEBRUÁR 22. SZERDA

HOLLÓS LÁSZLÓ TERMÉSZETISMERETI
VERSMONDÓ VERSENY 6–14 éves Tol-
na megyei diákok számára. Versenyki-
írás és nevezési lap a www.babitsmuv-
haz.hu oldalon található.

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

Új esély
Információnyújtással, tanácsadásokkal, 
kompetenciafejlesztéssel, szabadidõs programokkal a Tolna megyei fiatalokért!
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0322

2012. január 20-án tartotta a Po-

lip Ifjúsági Egyesület Új esély pro-

jektjének nyitókonferenciáját. A

nagy múltú, szakmai tapasztalat-

tal rendelkező szervezet gazdag

programkínálattal, információs és

szolgáltató irodával, internetkávé-

zóval, közösségi szabadidős terek

működtetésével, tanácsadások-

kal, hasznos és érdekes szabad-

idős programokkal várja a Tolna

megyében élő fiatalokat.

A Polip Ifjúsági Egyesület az Európai
Unió finanszírozásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával 2011.
decembertõl Új esély – információ-
nyújtással, tanácsadásokkal, kompe-
tenciafejlesztéssel, szabadidõs progra-
mokkal a Tolna megyei fiatalokért! el-
nevezésû programját kezdte meg.

A projekt keretében számos szol-
gáltatást nyújtanak, érdekes progra-
mokat szerveznek a fiatalok részére.

Naponta 12–18 óráig ifjúsági in-
formációs és szolgáltató iroda szol-
gáltatásaival (információnyújtás sza-
badidõs programokról, munkáról,
szállásról, internetezési lehetõség,

fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
faxolás) és a diáktanya közösségi tér-
ben (játékokkal, programokkal, an-
gol és német társalgási klubbal, ön-
kéntes klubbal) várják a fiatalokat a
Babits Mihály mûvelõdési ház épüle-
tében (jelenleg: Szekszárd, Szent Ist-
ván tér 15–17., II. emelet).

Emellett naponta 15–17 óra kö-
zött különbözõ tanácsadással segítik
az ifjakat. Fontosnak tartják a fiatalok
szabadidejének hasznos és tartalmas
eltöltését is: diákmunka-információs
napot, nyárnyitó bulit, táborokat, 12
órás sportrendezvényt, fotóversenyt
és fotókiállítást szeveznek.

Szakmai programként rendezik
meg 2012 februárjában a Fiatalok –
Részvétel – Közösségek szimpóziu-
mot, márciusban a Tolna megyei Di-
ákparlamentet.

A projekt részeként az Ifjúsági
Unió naponta 15–18 óráig a szek-
szárdi piactéren várja az érdeklõdõ-
ket a Ne légy birka! Klubban. 

További információ a Polip Ifjú-
sági Irodában kérhetõ, illetve a
www.polipifjusag.hu internetes ol-
dalon olvasható.

Élmény nekik a sport
Serdülõ atlétákat díjaztak

A Sportélmény Alapítvány hagyo-
mányteremtõ szándékkal hozta létre
díjkiosztó ünnepségét, melyet min-
den körülmények között megtarta-
nak minden évben. Immár hatodik al-
kalommal díjazták Szekszárd város
legjobb serdülõ korosztályos atlétáit.
2004 decemberében Galó Tibor, egy-
kori szekszárdi atléta felajánlotta, hogy
5000-5000 forinttal támogatja min-
den évben Szekszárd város legjobb
serdülõ korosztályos ugró- és dobóat-
létáját. Ezt az alapítvány már az elsõ év-
ben kiegészítette a legjobb sprinter és
a legjobb középtávfutó díjával.

Az elmúlt hat év során újabb fel-
ajánlásoknak köszönhetõen még to-
vább bõvült a díjazottak köre. 2011-
ben már kilenc díjat nyújtottak át a
versenyzõknek. Elismerésben része-
sült a legjobb váltó négy tagja, a vete-
rán atléták három éve jutalmaznak
olyan atlétát, melynek családja is meg-
határozó sportos múlttal rendelkezik.
Keserû Mihály, szintén egykori atléta,
három éve nyújtja át a Vaszkó Judit

emlékére alapított emlékdíjat és a ve-
lejáró 10 000 forintot a legeredmé-
nyesebb magasugrónak, és az idei év-
ben Gréczy Balázs ajánlott fel két ér-
tékes különdíjat egy-egy lány és fiú
atlétának. 

A jutalmakat a díjazottak egy frap-
páns ünnepség keretében vehették
át a Szász Sörözõ és Étteremben:

Szekszárd város legjobb sprinte-
re/gátasa 2010-ben: Kecskés Máté.
Szekszárd város legjobb középtávfu-
tója 2010-ben: Halmai Balázs. Szek-
szárd város legjobb ugróatlétája 2010-
ben: Vass Kata. Szekszárd város leg-
jobb dobóatlétája 2010-ben: Tóth At-
tila. Szekszárd város legjobb váltója
2010-ben: 4x100-as junior váltó (Né-
meth Zoltán, Hága Krisztián, Gu-
jás Bence, Bézsenyi Gergõ).

A veterán atléták különdíját Kecs-
kés Máté kapta. Vaszkó Judit-emlék-
díj: Kecskés Máté. Két különdíj:
Vass Kata és Kecskés Máté.

Gratulálunk és szép sikereket kívá-
nunk 2011-ben is!

Holcz Máté, Vass Kata, Rittberger Dániel és Ludwig Róbert

Tû, cérna, olló 
címmel új kézmûvessorozatot indít
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza a Szekszárd-
környéki Foltvarró Egyesület köz-
remûködésével! 2012. február 21.
kedden, 17 órai kezdettel. Prog-
ram: Varrjunk nesszeszert! Belépõ-
díj: 1000 Ft/fõ. Varródoboz szük-
séges! (tû, cérna, olló, gyûszû)
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza (7100
Szekszárd, Szent István tér 15–17.)
Sok szeretettel várjuk a kedves ér-
deklõdõket, varrni tudó lányokat és
asszonyokat. Belépõ a helyszínen
váltható!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 21-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 21. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Február 13. ( hétfõ) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 28. (kedd) 16–17 óráig
PTE Illyés Gyula Kar Gyakorlóiskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium (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 POLIXÉNAképviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõasszony februárban 
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap harmadik 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: 74/510-
663 telefonon. 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 harmadik hétfõjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • 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

SZEKSZÁRDON, a Mátyás király utcá-
ban felújított, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 15 millió forint. Tele-
fon: 06-30/650-3021.

AZ ÉV SPORTÁGI FEJLÕDÉSE NEM

OLIMPIAI SPORTÁGBAN: Az új küz-
dõsportban, a földharcban (grapp-
ling) már mintegy ötven különbözõ
korosztályú versenyzõ látogatja a
Hikari Aikidó Sportegyesület szek-
szárdi csoportjának edzéseit. A
sportág felnõtt-, illetve senior-világ-
bajnokságán Boros Gyula aranyér-
met, Rõfi Gyula pedig bronzérmet
szerzett.  
AZ ÉV LEGVÁRATLANABB PROTOKOLL

ÉRKEZÉSE: Szekszárdon játszotta az
MTK focicsapata nyári edzõmeccsét
az egyik szerb másodosztályú csapat
ellen (ez volt a költségkímélõ félút
mindkét csapatnak), amire az MTK tu-
lajdonosa, az ismert nagyvállalkozó,
Várszegi Gábor – nem kis csodálatot ki-
váltva a jelenlévõkben – saját helikop-
terén érkezett: a stadion mögötti edzõ-
pályán landolt a gép. 
AZ ÉV LEGNÉPSZERÛBB SPORTREN-

DEZVÉNYE: a hat év szünet után két
ízben is megrendezett profi ökölví-
vó-, illetve más küzdõsportok gálája,
amelyeken megtelt a sportcsarnok,
amelyeken a fõmérkõzést a sportági
megmentõnek számító Halász Gá-
bor, az Unio Box Team Szekszárd
profi bokszolója vívta – mindkettõt

technikai KO-val nyerte a szekszárdi
versenyzõ. 
AZ ÉV LEGVÁRATLANABB VISSZAVO-

NULÁSA: Ohn Kinga, a Szekszárdi AC,
a fõvárosban egyetemi tanulmányokat
elkezdõ, sokszoros korosztályos baj-
nok középtávfutója úgy döntött: befe-
jezi aktív pályafutását  
AZ ÉV BALHÉJA: a Gemenci Nagydíj
nemzetközi kerékpárosverseny
zárószáma, a belvárosi körverseny
befejezése után versenyzõk és hoz-
zátartozóik között kirobbant, tömeg-
verekedéssé fajuló kulisszák mögöt-
ti vita, amelynek a rendõrség vetett
véget. 
AZ ÉV DOBÁSA: Pars Krisztán, világbaj-
noki ezüstérmes olimpikonunk a szek-
szárdi atlétikai centrumban tartott
nyári országos atlétikai bajnokságon
80 méter feletti dobással nyerte a kala-
pácsvetõk versenyét. 
AZ ÉV SZEKSZÁRDI CSÚCSTELJESÍT-

MÉNYE: Bakó Zoltán, a  Szekszárdi AC
gerelyhajítója 65 méter 50 centimé-
tert dobott az egyik versenyen, s ezzel
saját, még 2010-ben felállított 63 m 41
cm-es csúcsát adta át a múltnak egy év
elteltével. Ez utóbb dobás egy 18 évig
élõ, Posta Endre által tartott megyei
csúcsot adta át a múltnak. B. Gy. 

Sima és olykor görbe tükörbe is nézve, avagy...

Az év szekszárdi
sportlegjei 2011/3.

SZEKSZÁRDON a Csokonai utcá-
ban (Domus áruház mögött) 
2 helyiségbõl álló, vizesblokkal
ellátott üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklõdni a 06-20/423-7708-as
telefonszámon lehet.

NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége nyugdíjas tagjainak
segítséget kíván nyújtani a 2012-ben
igényelhetõ „Feltöltõdés” pályázati ké-
relmek kitöltésében. Az igényléshez
szükséges feltételek: 60 év feletti élet-
kor, 85 000 Ft alatti nyugdíj, Beadási
határidõ: 2012. február 29.
Értesítjük tagjainkat, hogy megfelelõ
létszám esetén február 14-én, kedden
egynapos kirándulást szervezünk a ta-
mási fürdõbe. Jelentkezés: február 
5-ig, részvételi díj étkezéssel együtt:
1700 forint. A jelentkezéssel egy idõ-
ben a részvételi díj is befizetendõ.

Meghívó
A Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör választmánya a Társaskör
alapszabályában elõírt kötelezettségét
teljesítve 2012. január 29-én, vasárnap
délután 3 órára összehívja a Szent Ist-
ván Házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
a Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör közgyûlését.

A KÖZGYÛLÉS NAPIRENDJE:

• Beszámoló a Társaskör 2011. évi te-
vékenységérõl

• A 2011. évi zárszámadás és a 2012.
évi költségvetés elõterjesztése

• Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója
• A 2012. évre tervezett program is-

mertetése
• Egyebek (hozzászólások, kérdések,

javaslatok)

A közgyûlés határozatképességéhez
szükséges, hogy a tagság 50 százaléka
+ 1 fõ jelen legyen. Amennyiben a köz-
gyûlés nem határozatképes, úgy a köz-
gyûlést kezdési idõpontját követõ 
1 óra múlva, 4 órára újra összehívom,
mely a jelenlévõk számára való tekin-
tet nélkül határozatképes. 

A közgyûlés után lehet tagdíjat 
fizetni.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg
összejövetelünket a napirendi pontok
fontossága miatt, valamint javaslatai-
val, észrevételeivel segítse a Társaskör
mûködését.

Gyurkovics János,
a Társaskör világi elnöke
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