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Petőfi Sándor: 

15-DIK
MÁRCIUS, 1848 

(részletek)

Magyar történet múzsája, 
Vésõd soká nyúgodott. 

Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot! 

Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 

Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 

Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolatink szárnyai, 

Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani. 

Szálljatok szét a hazában, 
Melyet eddig láncotok 

Égetõ karikájában 
Kínosan sirattatok. 

Szabad sajtó!... már ezentul 
Nem féltelek, nemzetem, 

Szívedben a vér megindul, 
S éled a félholt tetem. 

Ott áll majd a krónikákban 
Neved, pesti ifjuság, 
A hon a halálórában 

Benned lelte orvosát (...) 

Föl a szabadság nevében, 
Pestnek elszánt ifjai!...- 

S lelkesülés szent dühében 
Rohantunk hódítani. 

És ki állott volna ellen? 
Ezren és ezren valánk, 

S minden arcon, minden szemben 
Rettenetes volt a láng. 

Egy kiáltás, egy mennydörgés 
Volt az ezerek hangja, 
Odatört a sajtóhoz és 
Zárját lepattantotta. 

Nem elég... most föl Budára, 
Ott egy író fogva van, 

Mert nemzetének javára 
Célozott munkáiban. 

S fölmenénk az õs Budába, 
Fölrepültünk, mint sasok, 

Terhünktõl a vén hegy lába 
Majdnem összeroskadott. 

A rab írót oly örömmel 
S diadallal hoztuk el, 

Aminõt ez az öreg hely 
Mátyás alatt ünnepelt! (...)

Magyar történet múzsája, 
Vésd ezeket kövedre, 
Az utóvilág tudtára 

Ottan álljon örökre. (...)

9.00 ÓRA A Tolna megyei Honismereti Egyesület szervezésében diákok és tisztel-
gõ polgárok virágot helyeznek el az alsóvárosi és az újvárosi temetõben a szek-
szárdi ’48-asok: Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond sírjánál.

10.00 ÓRA ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A BÉLA KIRÁLY TÉREN
Ünnepi beszédet mond: HORVÁTH ISTVÁN, Szekszárd Megyei Jogú Város 

polgármestere

Az ünnepi mûsort elõadják: a BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói.
Felkészítõ nevelõk: Dr. Wénerné Scheurer Zsuzsanna, László Szilvia, Czink Ildikó

KOSZORÚZÁS

Az ünnepi megemlékezésben közremûködik: az ALISCA BRASS BAND fúvós-
zenekar és a 608. sz. SCHOLA CARITATIS cserkészcsapat.
A megemlékezést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza szervezi

11.30 ÓRA  ÜNNEPÉLYES ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL
a belvárosi római katolikus templomban 100, Szerbiából, Romániából és Francia-
országból érkezõ nemzettársunk részvételével

Koszorúzási
felhívás

Kérjük azon intézmények és szerveze-
tek képviselõit, akik a március 15-i ün-
nepségen a Béla király téri emlékmû-
nél koszorút szeretnének elhelyezni,
hogy koszorúzási szándékukat 2012.
március 14-én 12.00 óráig szíveskedje-
nek jelezni a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház és Mûvészetek Háza Informáci-
ós Szolgálatánál (Szent István tér 15–17.
az Illyés Gyula Kar „E” épülete, tel.: 529-
610). A koszorúkat, kérjük, közvetlenül
a Béla király térre szállítani az ünnep-
ség elõtt.

Babits Mihály Mûvelõdési 
Ház és Mûvészetek Háza

Ünnepeljünk együtt!

Forgalomkorlátozás
március 15-én

Tisztelt gépjármû-tulajdonosok! Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 2012. március 15-én ünnepi meg-
emlékezést tart.

A rendezvény zavartalan lebonyolí-
tása érdekében ezen a napon (csütör-
tökön) 5.00 órától le lesznek zárva a
Béla király téri parkolók, 9.45 órától
pedig a tér teljes egészében, valamint
a Bezerédj utca is.  A lezárás 11.30 órá-
ig tart. Kérjük, hogy ez idõ alatt gép-
jármûveikkel ne parkoljanak a téren, il-
letve a szalaggal lezárt parkolókban.

Megértésüket és együttmûködésü-
ket köszönjük.
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A Kõrösin folytatódik a program
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” 2012-ben is

Öt hónapos szünetet követően e
hétvégén újra indul a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” program,
melynek új koordinátorát, Bodó
Katalint sajtótájékoztatón mutat-
ta be Horváth István polgármester.

A 2009 április óta futó, sikeres város-
szépítõ programnak – az új önkor-
mányzati kihívásoknak eleget tevõ Páll
Laura és Wallacher Péter után – az ag-
rármérnök végzettségû fiatal hölgy lett
az új gazdája a szekszárdi városházán.
A csütörtöki programnyitó sajtótájé-
koztatón Horváth István hangsúlyozta:
az önkormányzat 2012-ben is a lakossá-
gi, civil, intézményi és vállalkozói kez-
deményezések mellé áll, és biztosítja a
tárgyi feltételeket az egyes akciónapok
eredményes lebonyolításához, miként
tette azt korábban is. A polgármester
kiemelte, hogy még a tavalyi „csonka”
évben is 25 akciónapot tartottak, ame-
lyen közel 160 városlakó tett környeze-
te szépítéséért.

A tavaszi lendülettel újra induló prog-
ramról lapunk kérdésére Bodó Katalin
elmondta: március 10-én, szombaton
délelõtt a Kõrösi Cs. S. u. 14. A, B, és C
lépcsõházának lakói szépítik a társas-
ház környékét. Felajánlás érkezett a

Szent László Középiskolából, és a Tescó-
tól is. A szekszárdi áruházak munkatár-
sai egy-egy tavaszi, nyári és õszi akció-
napot terveznek. Március végén példá-
ul a Kálváriára vezetõ sétaösvényt tisz-
títják meg, de vállalták a padok és a szõ-

lõszobor gyakran összefirkált talapza-
tának festését is. A programkoordiná-
tor tájékoztatása szerint folytatódik a
„Börtön a városért” akció is, melynek
keretében a megyei büntetés-végrehaj-
tási intézet „lakói” végeznek városszépí-
tõ munkát a közterületeken. A példaér-
tékû együttmûködés elsõ idei projekt-
je: hulladékgyûjtés a Séd-patak városi
uszoda melletti részén.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programnak hamarosan Facebook-
oldala indul, ahol a soron következõ ak-
ciónapok menetrendje mellett a prog-
ramban részt vevõk dokumentálhat-
ják elvégzett munkájukat. 

Bodó Katalin folyamatosan várja
magánszemélyek, lakóközösségek, ci-
vil szervezetek, intézmények és cé-
gek jelentkezését az alábbi elérhetõsé-
gek valamelyikén. Telefon: 74/504-
107, 30/4948-028; e-mail: szepit-
suk@szekszard.hu, vagy a polgármes-
teri hivatal címén: 7100 Szekszárd, Bé-
la király tér 8.

Polgármesterek és jegyzõk megyei fóruma
Az állampolgárok színvonalas kiszolgálásáért

Az államigazgatási feladat- és hatáskör-
telepítés új rendszere, a járások kialakí-
tása és az önkormányzati rendszer át-
alakítása témakörben tartottak fóru-
mot a megye polgármestereinek és
jegyzõinek. Ezen és a sajtótájékoztatón
részt vett és elõadást tartott dr. Szabó
Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium területi közigazgatásért
és választásokért felelõs államtitkára,
Farkasné dr. Gasparics Emese, a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati he-
lyettes államtitkára, Tóth Ferenc, a me-
gyei kormánymegbízott és László-Var-
ga Zsuzsanna, a megyei kormányhiva-
tal fõigazgatója.

Dr. Szabó Erika hangsúlyozta, hogy
a tájékoztató fórumra nyilvánvalóan a
rendszer-átalakítások felelõseit hívták
meg, hogy pontos és megbízható tájé-
koztatást adjanak a közvetlenül érin-
tetteknek és az állampolgároknak. A
területi közigazgatás átalakítása folyik,
elsõsorban azzal a céllal, hogy az ügy-
felek kiszolgálása minél jobb és gyor-
sabb legyen. Itt jegyezte meg, hogy pél-
dául a járások (az országban 170 járás
lesz, a budapesti szám még nem pon-
tos) kialakításával, a járási székhelye-
ken létrehozandó kormányablakokkal
az emberek utazási távolságát és idejét
is lecsökkentik. A tervek szerint az or-
szágban mintegy 300 kormányablak –
jelenleg 29 ilyen ablakban intézhetjük
ügyeinket, mintegy háromszáz mun-
katárs közremûködésével – fog mû-
ködni, ahol számos ügykör – több ezer
ügy – intézése történik. Az államtitkár

kiemelte, hogy ezt 2013- végéig megva-
lósítják. Hamarosan megkezdõdik a
munkatársak kiválasztása, amelynek
alapfeltétele a diploma és a nyelvtudás.
Akik az adott posztokra megfelelnek,
azok vizsgával záruló komoly felkészí-
tést kapnak. Cél, hogy a hozzájuk for-
dulók minden kérdésre tudjanak vála-
szolni, még azokra is, amiket nem õk
intéznek. Az ügyfélbarát egyablakos
ügyintézés már megvalósult a fõváros-
ban és a megyeszékhelyeken, ahol reg-
gel 8-tól este 8-ig tartanak nyitva.

A járásokkal kapcsolatban az államtit-
kár kifejtette, hogy nem közigazgatási,
hanem államigazgatási szervezeti egy-
ségek lesznek. Tehát semmiképpen
nem növelik a bürokráciát, hanem ál-
lamigazgatási feladatokat választanak le
az önkormányzatokról, illetve a jegy-

zõkrõl. A szétválasztás már zajlik, ám a
helyi igények kielégítése megmarad
önkormányzati feladatnak, kivéve az
azonnali intézkedést (például kataszt-
rófavédelmi feladatok) igénylõ teendõ-
ket. Hozzáfûzte, hogy a járási feladatok-
ra új embereket nem vesznek föl, ha-
nem a felkészülteket irányítják át az ál-
lamigazgatási feladatkörök ellátására. 

Tóth Ferenc újságírói kérdésre kije-
lentette, hogy megyénkben minden te-
lepülés ahhoz a járáshoz fog tartozni,
ahova szeretett volna, azaz mindenki-
nek – településvezetõknek, testületek-
nek – az igényét figyelembe vették. A
tájékoztatón szó volt arról is, hogy pél-
da nélküli és abszolút széles körû volt
a járások kialakítása ügyében a társa-
dalmi egyeztetés, egyebek között azért
is, mert a 30 évvel ezelõtt megszûnt já-

rásokhoz a településeket óriási érzele-
mi kötõdés fûzi.   

Farkasné dr. Gasparics Emese azt
emelte ki, hogy az önkormányzati rend-
szer idén január elsejétõl került új ala-
pokra, s a következõ év elejétõl a járások
kialakításával folytatják a már 2010-ben
elkezdett közigazgatási átalakítási folya-
matot. Rátért arra a már említett célra
is, hogy az állam az ügyfeleket minél ma-
gasabb színvonalon szolgálja ki. Kifej-
tette, hogy elég jelentõsen föl- és átérté-
kelõdik a megyei jogú városok tekinte-
tében is az új önkormányzati törvény
2013. január elsejei hatályba lépése, hi-
szen a törvény lehetõséget biztosít egy-
fajta differenciálásra, ami a hatáskört és
a feladatkört illeti. Hiszen a nagyobb gaz-
dasági erõvel és teljesítõképességgel
rendelkezõ önkormányzatok többféle
feladatot láthassanak el településükön
túl is. Ebben az értelemben a megyei jo-
gú városok mindenképpen kapnak ar-
ra lehetõséget, hogy átvállalhatnak azon
önkormányzati feladatok sorából, ame-
lyeket a megyére kiterjedõen látnak el.
A törvény a kötelezõ és az önkormány-
zati feladatokat differenciálja, s a kötele-
zõen ellátandó feladatokhoz feladatala-
pon biztosít támogatást az állam, míg
az önként vállaltakhoz a saját erõt kell fi-
gyelembe venni, amennyiben van rá fe-
dezet. De éppen a megyei jogú városok
esetében, amikor nagyobb kör – példá-
ul kulturális téren – kiszolgálása, ellátá-
sa is felmerül, azt nyilván megfelelõ mó-
don finanszírozni fogja az állam.

V. Horváth Mária

Bodó Katalin, az új programkoordinátor

László-Varga Zsuzsanna, dr. Szabó Erika és Tóth Ferenc a fórum
elõtt sajtótájékoztatót tartott
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„Szabó Dezsõ Mûvészeti Ösztöndíj”
Juhos Janka érdemelte ki elõször 

Szabó Dezső szekszárdi festőmű-
vész emlékére alapította a Víz’ 
P’ Art Közalapítvány azt a művésze-
ti ösztöndíjat, melynek első kitün-
tetettje 2012. március 5-én dél-
előtt 10 órakor vehette át a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tártermében az alapítványi díjat.  

Szabó Dezsõ festõmûvésznek a szek-
szárdi vasútállomást díszítõ festménye
az 1980-as évekig volt látható. Ezt köve-
tõen sajnos leverték, megsemmisítet-
ték. Néhány éve mozgalom indult,
amelynek élharcosa és szervezõje Rühl
Gizella fotómûvész volt, célja pedig,
hogy a fellelt régi fotók alapján újrafes-
tessék Szabó Dezsõ képeit, pannóként.
Az erre a célra  kiírt pályázatot Tóth Gá-
bor festõmûvész nyerte el, aki a három
valamikori falfestmény egyikét a „Szek-
szárdi Vasárnapot” 4,6 x 7,2 méteres
méretben megfestette, s ami a decsi Fa-
luházban látható. A megmaradt 3 mil-
lió forintot a közalapítvány kuratóriu-
ma lekötötte és úgy döntött, hogy az
alapösszeg változatlanul hagyásával, an-
nak kamataiból létrehozza a „Szabó De-
zsõ Mûvészeti Ösztöndíjat”, amelyet
minden évben egy 35 év alatti, Tolna
megyei kötõdésû fiatal képzõ- vagy
iparmûvész támogatására ítélnek oda.
Az ösztöndíj összege 200 ezer forint,
melyet a beérkezõ pályamûvekbõl a
zsûri által megszavazott elsõ helyezett
kap meg. 

A 2011 decemberében kiírt pálya-
mûvek leadási határidejéig 10 pályamû
érkezett be, amelybõl a zsûri egyet ki-
zárt, miután a festõmûvésznek nem
volt Tolna megyei kötõdése.

A díjátadó ünnepségen Fusz György,
a közalapítvány elnöke köszöntötte a
résztvevõket, majd egyebek között a kö-
vetkezõket mondta: „A kiírás után elõ-
ször lassan érkeztek a pályamûvek, vi-
szont nagy örömünkre, a beérkezettek
mind a minõségi mûvészetet képvisel-
ték, ami emeli a díj értékét. Meglepetés
volt számunkra, hogy olyan pályázók
adták be munkáikat, akikrõl nem is tud-
tunk. A színvonalas pályamûvek nem
kis gondot okoztak a zsûrinek. Ez egy-
ben azt is mutatta, hogy a színvonal ha-
sonlóan magas volt. Az iparmûvészeti
munkától a festészetig, kerámiáig, szin-
te mindennel találkoztunk. Jelzés szá-
munkra, hogy mennyi fiatal tehetség él
és dolgozik Tolna megyében, s remél-
jük, hogy majd õk lesznek azok, akik át-
veszik a stafétabotot a jelenleg alkotó
mûvészektõl. Ezt a pályázatot minden
évben kiírjuk és szeretnénk, ha a min-

denkori nyertes 2 éven belül bemutat-
kozna Szekszárdon, egy kiállítással.” 

A zsûri – Adorjáni Endre festõmû-
vész, Fusz György szobrászmûvész, ke-
ramikus, Lovas Csilla mûvészettörté-
nész, muzeológus –  a 9 pályamûbõl Ju-
hos Janka szekszárdi fémmûves forma-
tervezõ munkáit találta a legjobbnak,
aki a pályázatra az elmúlt 4 év erõsen
megszûrt, legjobbnak tartott munkáit
rendezte össze, leginkább ékszer kate-
góriában körülbelül 30 oldalon keresz-
tül. Két nagy csoport volt: az egyetemi
munkák és az önálló tervezésû JUJJ ék-
szerek. Így az elsõ „Szabó Dezsõ Mûvé-
szeti Ösztöndíjat” õ vehette át a közala-
pítvány vezetõitõl: Fusz György elnök-
tõl, Rühl Gizella alelnöktõl és Lovas
Csilla titkártól. A többi pályamû készí-
tõi egy emléklappal és egy Szabó De-
zsõ-albummal lettek gazdagabbak.

Sas Erzsébet
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A díjat Fusz Györgytõl, a kuratórium elnökétõl vette 
át a fiatal ékszertervezõ

Könnyen szûrhetõ
a vesebetegség

Nyílt nap a dialízisközpontban 

Vesekõ, vesegörcs, vesegyulladás…
mind vesebetegség, amiket ha nem
kezelünk idõben, visszafordíthatatlan
folyamatot indítanak el szervezetünk-
ben. A ma már népbetegségnek szá-
mító vesebetegséggel foglalkozni kell,
mert gondatlanságunk akár életen át
tartó dialíziskezelést is eredményez-
het, pedig a vesefunkció romlása már
egy egyszerû szûrõvizsgálattal kimu-
tatható. Minden évben március má-
sodik csütörtökén tartják a vese vi-
lágnapját, aminek célja az emberek
tájékoztatása errõl az alattomos be-
tegségrõl. A veseelégtelenség kiala-
kulásának hátterében számos ténye-
zõ állhat – létrejöhet más betegségek
szövõdményeként, elhanyagolt bakte-
riális fertõzés következményeként,
vagy akár lehet velünk született rend-
ellenesség is. Az idõben észrevett ve-
sebetegség gyógyszerekkel kezelhe-
tõ, progressziója lassítható. Viszont ha
a beteg már kritikus állapotban van,
veséi le is állhatnak, ezzel szükséges-
sé téve az életmentõ dialíziskezelést.
Sajnos hazánkban a rendszeres szûrés
hiányában az emberek több mint fe-
le az utolsó pillanatban, végállapotú
veseelégtelenséggel kerül orvoshoz,
amikor már elkerülhetetlenné válik az
azonnali dialízis.

A világnap kapcsán március 27-én
14 órától nyílt napot tart a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház területén
található szekszárdi Dialízisközpont,
ahová minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak – tudtuk meg dr. Wagner
Gyulától, a dialízisközpont orvos-
igazgatójától.



Hamarosan a földdel lesz egyenlő az
egykori orvos- és nővérszálló Béri Ba-
logh Ádám utcai épülete. A láthatóan
nem túl vaskos falakba markológépek
harapnak , a felső emeletek már eltűn-
tek, azokból már csak csonkokat tudott
megörökíteni a hét elején a kamera. S
bár az elmúlt évtizedekben rengeteg or-
vos, nővér, műtősnő, asszisztens, beteg-
vezető és egyéb dolgozó lakott itt,
valamint irodák is működtek az épület-
ben, nosztalgiára nem sok okunk lehet. 

Hiszen anyagi ereje hiányában a kórház
sok éve nem tudott már költeni a szállóra,
így annak mûszaki állapota egyre rosszabb
lett, szobái sokszor méltatlan szükségmeg-
oldást jelenthettek csak a saját otthonnal
nem rendelkezõ – fõként pályakezdõ –
kórházi alkalmazottaknak. A szálló fenn-
tartása több éve veszteséges volt, így több
szempontból is eljárt felette az idõ. 

De megszüntetésének nyomósabb
oka is volt. Értesüléseink szerint egy si-
keres, több mint 3,6 milliárd forintos
költségvetésû beruházás részeként elin-
dul a Mûtõ- és Diagnosztikai Blokk köré
csoportosuló tömbösítési folyamat,
amelynek keretében a – jelenleg egy má-
sik pályázati támogatásból a mûtõblokk
északi oldalán épülõ – sürgõsségi osz-
tály fölé egy pluszemeletet építenek, a
nõvérszálló helyén pedig egy új, három-
szintes szárny épül, amit összekötnek a
mûtõblokkal. A várhatóan 2013-ra fel-
épülõ kórházi tömbben összesen 93 be-
tegágyat helyeznek el, ide kerül majd a

kardiológiai és az ideggyógyászati osz-
tály, a nefrológia, és 12 ággyal bõvülhet
a központi intenzív osztály is, egyúttal je-
lentõs orvostechnológiai és informati-
kai fejlesztések is lesznek.

A felszabaduló épületrészekben pe-
dig további, a betegellátás színvonalát
növelõ átszervezéseket és modernizá-
lást terveznek. A most folyó bontási
munkálatokkal a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott kivitelezõ március
végéig készül el, addig zajra, porterhe-
lésre, a környezõ útszakaszokon for-
galmirend-korlátozásra is számítha-
tunk. Az átmeneti kellemetlenségek el-
viselése nyilván türelmet és megértést
kíván a városlakóktól, de a megvalósu-
ló beruházás mindannyiunk javát szol-
gálja majd. Cser Ildikó
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(alsó képünk) már csak az egykori szobák maradványai láthatók
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„Sokszor kellett újrakezdenünk”
Századik születésnapját ünnepelte
február 29-én Szekszárdon Koncsal
Jánosné, akit nagy családja után
Horváth István polgármester is vi-
rággal köszöntött.

A jó egészségnek örvendõ idõs hölgy-
nek két leány gyermeke, négy unoká-
ja és hat dédunokája van. A felvidéki,
ma Szlovákiához tartozó Nádszegen
1912. február 29-én született Juliska né-
ni élete maga a történelem, amelyrõl
szívesen mesélt Szekszárd polgár-
mesterének.

Sosem idegenkedett a munkától, a
ház körüli feladatokból már gyermek-
korától kivette a részét, ha kellett, lo-
vakat hajtott. Férjével fiatalon kerül-
tek Pozsonyba, ahol egy tehetõs pol-
gári család házánál szolgáltak. Felvál-
lalt magyarságuk miatt elõször 1940-
ben kényszerültek költözni, amikor
48 óra alatt kellett elhagyniuk a vá-
rost. A II. világháború 1944-ben egy

Zseliz nevû településen érte õket,
amelyre egy nap alatt 120 bombát
dobtak le. A harcokat bunkerben, pin-
cékben vészelték át, majd a háború
elmúltával ismét költözniük kellett.
Értékeiket elvitték vagy megsemmi-
sültek, csak az maradt, amiben mene-
kültek. Az újra rajzolt határok miatt a
Felvidékrõl 1947-ben Magyarország-
ra telepítették õket férjével és két lá-
nyával. Baranya megyében, Szigetvár
mellett találtak új otthonra, ahol gaz-
dálkodásból éltek. „Sokszor kellett új-
rakezdenünk” – mondta Juliska néni,
aki a 90-es évek eleje óta él Szekszár-
don idõsebb lánya, dr. Erdõsi Ervinné
szeretõ gondoskodásában.

A 100. születésnapját ünneplõ déd-
nagymama kedvenc nótáját is eléne-
kelte Szekszárd polgármesterének,
Horváth István pedig ígéretet tett rá,
hogy 101. születésnapján újra felkere-
si Juliska nénit Bezerédj utcai ottho-
nában.

Koncsal Jánosnét otthonában köszöntötte fel
Horváth István polgármester
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Az a kertbarát, aki némiképpen bizonytalan a tavasz
elsõ, egyben legfontosabb munkájával, a metszéssel
kapcsolatosan, netán volt már némi gondja tavaly,
vagy az elmúlt években, esetleg fiatal, kezdõ hobbi-
kertesrõl van szó, az vette a fáradtságot és ott volt a
Dicenty Dezsõ Szekszárdi Kertbarátkör hagyomá-
nyos metszési bemutatóján. Közel százan – köztük
sok még nem kertbarátköri tag – gyûltek össze Utasi
János Benedek-szurdik közeli kis birtokán, ahol a be-
mutató zajlott – nem középiskolás fokon!

Az egykori bikali fõkertészre, Kulcsár Lászlóra sze-
gezõdött minden szempár, aki az õszibarack-, alma-,
cseresznye- és meggyfáknál elmondta és mutatta is:
mit miért vág le, vagy éppen nem vág le. 

A „ne siessük el a metszést” örökbecsû jelmondat
elhangzása közepette a rutinos, sokat megért szak-
ember – különösen a fiatalabb ültetvények eseté-
ben – a lombkorona kialakítására hívta fel a figyel-
met. A termés mennyisége és minõsége szempont-
jából is fontos a „földközeliség”, nem szólva arról,
hogy a kártevõkkel szembeni védekezésnél, és a be-
takarításnál is megvan a kisebb fának az elõnye a na-
gyokkal szemben. A termõre metszésnél alapvetõ,
hogy a gazda lehetõleg ne a termõrügyeket vágja el,
ez minden gyümölcsfajtánál más, de még az azonos
fajtánál is van eltérés. Erre jó példa volt az õszibarack-
fák metszése: az egyiknél a felsõ, a másiknál az alsó
harmadánál voltak megfigyelhetõek a termõrügyek.
Hogy miként lehet kialakítani a termõképességet

meghatározó termõkarokat ? – nos ebbéli mester-
ségbeli tudásra is szert tehettek az érdeklõdõ kert-
barátok. „Nagyon fontos, hogy a gyümölcstermesz-
tésre is odafigyeljünk, hiszen ezen a téren is jók az
adottságai Szekszárd és környékének, megeshet,
hogy megélhetési okokból egyre többen vágnak be-
le. Mi kertbarátkörösök, ha igénylik, biztosan tu-
dunk nekik segíteni” – jegyezte meg a rá jellemzõ
elõrelátó gondolkodással Ferenc Vilmos, a 35 éves
szekszárdi kertbarátkör alapító elnöke.

A metszõolló – ami a szõlõ- és a borágazat szakava-
tottja szerint a pince kulcsa – ezúttal ifj. Márkvárt Já-
nos kezében csattogott, amikor már áttelepültek a
gazdák az Utasi-birtokon egy kékfrankos és egy ka-
darka ültetvényhez. A feltörekvõ, ifjú borász, akinek
bora az idén elnyerte a „Város Bora” címet, a kadar-
kánál rövidcsapost metszést mutatott, míg a kék-
frankos ültetvényén bemutatta a tõke adta lehetõsé-
geket: a váltócsapos módszert, majd –  a kadarkától
okkal eltérõen – ennél a fajtánál a szálvesszõs meg-
oldásra is láthattunk példát.

A gazdákat elégedettséggel töltötte el az a rügygaz-
dagság, ami jellemzi az áttelelt szõlõt, jelezvén, hogy
a rendkívüli februári hideg nem okozott az idei ter-
mésre kiható károkat a szekszárdi történelmi borvi-
déken. Ez igaz a dél- és közép-dunántúli borvidékek-
re is, a kutatóintézetek eddig az Alföld bizonyos ré-
szeirõl számoltak be hozzávetõlegesen 15-20 száza-
lékos mértékû fagykárról. B. Gy.
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Metszési bemutató - mindenkinek
Ezúttal nem csak a szõlõre figyelt a kertbarátkör

Kulcsár László a gyümölcsfák szakszerû
metszését mutatta be

Nyugdíjasok 
figyelmébe

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjastagozata értesíti
tagjait, hogy március 19-én reggel 6–7
óráig 690 Ft/kg-os áron frissen vágott
csirke árusítást tart a Hunyadi u. 4. sz.
alatt. Elõjegyzést elfogadnak: március
15-én, csütörtökön 8–10 óráig sze-
mélyesen vagy a 319-739-es telefo-
non, fogadóórán kívül pedig a 319-
148-as telefonszámon.

A tornacsarnok felújítására gyûjtöttek
Alapítványi bál a Dienes Valéria iskolában

A tavalyi 130 fõhöz képest jóval töb-
ben, 175-en vettek részt idén a lassan
már hagyománnyá váló alapítványi bá-
lon a Dienes Valéria Általános Iskolá-
ban március 2-án, pénteken az intéz-
mény tornacsarnokában. Amint azt az
iskola igazgatója, Farkas Pálné a helyszí-
nen elmondta, az idei rendezvény cél-
ja az volt, hogy az eladott téglajegyek
árából az intézmény tornatermének
felújítására, immáron idõszerûvé vált
renoválására gyûjtsenek. 

Az átalakítás érinti a terem parkettás
padlózatának cseréjét, de egyebek mel-
lett a helyiség kifestése is szerepel a
szükséges munkálatok között. A bál
megnyitóján az igazgató méltatta a pél-
dás összefogást, amely a könyvtárte-
rem átadása után egy újabb nemes cé-
lért ismételten létrejött, és az est során
kisfilmes összeállításban fel is idézték
a korábban elkészült könyvtárterem
felújítási fázisait.

A fergetegesre sikerült bál különle-
gessége volt, hogy – egy hat-hét perces
zenés összeállítás keretében – szülõ-
tanár táncra is sor került, amely termé-
szetesen óriási sikert aratott. A kivéte-
les tánc, amelyben körülbelül húszan
vettek részt, disco, rock and roll, live-
dance, country, western elemekben is
bõvelkedett, de zorba táncra is ropták
a megjelentek. Három pedagógus se-
gédletével – akik február közepe óta

készítették fel a szülõket heti egyszeri,
másfél órás foglalkozásokon – sikerült
kitûnõen betanulniuk a lelkes apukák-
nak és anyukáknak a hétperces össze-
állítást A jó hangulatot csak fokozta,
hogy az elõadott produkción kívül né-
hány szülõ és pedagógus egy mintegy

3 perces napszemüveges, öltönyös
produkcióval is készült az estre, az is-
mert amerikai színész, Will Smith Man
in Black címû egykori filmjének jelene-
teit tökéletesen imitálva. Az est folya-
mán a talpalávalót a Jákob György
(vokál, basszusgitár) vezette M6 exp-
ressz zenekar szolgáltatta, akik a mula-
tós zene mellett rock and roll dalla-
mokkal is szórakoztatták a bálozókat.
Az együttes egyik tagja, Nemes And-
rás (vokál, szólógitár, mandolin) nem
mellesleg énektanárként az intézmény
munkatársa. 

A helyszínen vacsorát is lehetett kér-
ni, amelyet a Szász Sörözõ és Étterem
készített el, a tombolasorsoláson szá-
mos porcelán, üveg és sok egyéb külön-
leges tárgynyeremény talált gazdára.

A bál résztvevõi hajnali órákig rop-
ták a táncot. Gyimóthy Levente

Élõ Világpanoráma
a Léleképítõn!

A magyarság 
küldetése az új világban! 

Ezzel a címmel Szaniszló Ferenc új-
ságíró, az Echo Tv mûsorvezetõje

tart elõadást Szekszárdon a Garay Já-
nos gimnázium dísztermében 
március 19-én, hétfõn este

18 órai kezdettel a Léleképítõn. 
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az elõadást élõ internetes közvetítés-
sel is figyelemmel kísérhetik 

az eljönni nem tudó érdeklõdõk.

Errõl bõvebb információt 
a szervezõk adnak:

Dr. Tóth Csaba Attila, tel. 319-428
drtothcsabaattila@gmail.com
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A szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola könyvtára ad otthont két héten
keresztül annak a fotókiállításnak,
amelyet „Az ember és természet” cím-
mel tavaly december közepén hirde-
tett meg szolgáltatási területén az Alis-
ca Terra Regionális Hulladékgazdálko-
dási Kft. Felhívásukat mind a 42 telepü-
lés iskolájába, óvodájába és polgármes-
teri hivatalába eljuttatták, ahol a válla-
lat jelenleg szolgáltat. 

Mindössze hat hét állt rendelkezésé-
re a lelkes amatõr fotósoknak, hogy ez
év január 31-ig e-mailben eljuttassák
alkotásaikat a vállalathoz. 

A pályázat hírére 120-an ragadtak
fényképezõgépet, és több mint hat-
száz szebbnél szebb alkotást küldtek a
megye egész területérõl.

Az iskola tanulóinak alkalomhoz illõ,
színvonalas mûsora után Artim And-
rásné, az Alisca Terra Kft. ügyvezetõ
igazgatója köszöntötte az ünnepségen
megjelenõ amatõr természetfotósokat,
a jelen lévõ díjazottakat. Beszédében
hangsúlyozta: az önkormányzat köz-
mûvállalata a minõségi hulladékszállí-
tás és szelektív hulladékgyûjtés mellett
kiemelt feladatának tartja a környezet-
tudatos gondolkodás népszerûsítését.
Ennek a többéves szakmai munkának

része ez a fotókiállítás is, amely minden
várakozásukat felülmúlta. „A zsûrinek
nehéz dolga volt” – mondta az igazga-
tó asszony, amelynek rajta kívül tagja
volt még Jantner László fényképész-
mester, Török Sándor tervezõ-grafikus
és Gödrei Zoltán szerkesztõ-riporter. 

Horváth István, Szekszárd megyei Jo-
gú Város polgármestere köszöntõ be-
szédét azzal kezdte, hogy: egyik szeme
sír, mert a beküldött és kiállított fényké-
peken a fotósok a környezetet szennye-

zõ emberi „nyomokról” készítettek fel-
vételeket, másrészt viszont örül annak,
hogy ezek az emberi hanyagságok má-
soknak is szemet szúrnak. Ezekkel az
érdekes és jól megkomponált alkotások-
kal is felhívják a figyelmet arra, hogy
környezetünk olyanná válik, amilyen-
né azt mi emberek formáljuk. Örömét
fejezte ki, hogy ilyen rövid idõ alatt ilyen
sokan részt vettek az önkormányzat cé-
ge által kezdeményezett pályázaton, és
hogy e rangos eseményt a nemrég ösz-

szefogással kialakított új könyvtár és kö-
zösségi teremben tudták megrendezni
a város egyik legeredményesebb iskolá-
jában. A polgármester tudomása szerint
már több településrõl jelezték, hogy szí-
vesen bemutatnák a hamarosan vándor-
útra induló kiállítási anyagot, és remé-
nyének adott hangot, hogy a közeljövõ-
ben Szekszárd város polgármesteri hiva-
talába is eljut a 40 fotóból álló kiállítás.

A kategóriagyõzteseknek és a két
különdíjas pályázónak Horváth István
polgármester adta át a díjakat. A nyer-
tes felnõtt és diák díjazottak 15, 10 és
5 ezer forintos vásárlási utalványt és
értékes könyvjutalmat kaptak.

Hat hét alatt 600 pályamû
Meglepõen sokan jelentkeztek az Alisca Terra Kft. által meghirdetett fotópályázatra

Díjazottak gyermek 
kategóriában: 
I. Schwébl Alexandra
II. Schweitzer Klaudia
III. Koller Ferenc
Díjazottak felnõtt 
kategóriában:
I. Béndek Tamás
II. Kõmûves Mariann
III. Bánhidyné Fodor Adrien
Különdíjasok: Ábrahám Béla és
Horváth Szabó Tamás

Nőnap előestéjén egy igazi, nők-
nek való kiállítás nyílt meg a Bel-
városi Kávéházban. A Sárközi
Gabóca Egyesület őcsényi vert
csipkéket készítő klubja mutatko-
zott be telt ház előtt, nagy siker-
rel, Hammerné Görög Éva, a nép-
művészet mestere vezetésével. 

A kiállítást a délután házigazdája, Keszt-
helyiné Vajda Mária nyitotta meg, aki
a csipkék dicsérete és története mel-
lett beszélt arról, hogy a civil csoportok
szorgalmának, munkásságának kö-
szönhetõen egyre több a jelentkezõ,
akik szeretnének bemutatkozni egy-
egy kiállítással a kávéházban. A szorga-
lom, a tehetség megvan a „Csipkeve-
rõk” Klubjában is, csak a menedzselés
hiányzik, amely több civil szervezet-
nél gond. Ezért arra kérte a látogatókat,
hogy minél többen segítsenek abban,
hogy híre menjen ezeknek a kiállítá-
soknak, melyek immár rendszeresen
jelentkeznek, különbözõ mûvészetei
ágakban, például honlapkészítésben
való közremûködéssel, ami elõsegíte-
né az országos kézmûves-kiállításokra
való meghívásokat. 

Hammerné Görög Évától ezt köve-
tõen megtudhattuk egyebek között,
hogy a csipke õshazája Németország,
ahol a mai napig a legmagasabb szin-
ten mûvelik a csipkeverést. Tõlük ke-

rült hozzánk, ugyanis a csipke mindig
is a gazdagságot jelentette, s a hölgyek
a velencei és brüsszeli csipkeruhákban
„hirdették” a jómódot. Magyarorszá-
gon a Sárközben ezért lett hagyomány.
A csipkeverésnek Decsen 1903-ban,
Õcsényben 1905-ben lett vége, amikor
kihaltak a gabócaverõ asszonyok
(gabóca: sárközi vert csipke). 

Hammerné Görög Éva maga elõ-
ször horgolt, késõbb került kapcsolat-
ba a vert csipkével, amely annyira
megtetszett neki, hogy úgy döntött,
ezt a gyönyörû régi kézimunkát visz-
szahozza, felújítja, s továbbadja az utó-
kornak. A hagyományos sárközi min-
ták mellett saját tervei alapján is dolgo-
zik. A klubnak öt tagja van, különbö-
zõ korosztályúak, egy-egy kiállításra
készülve sokszor éjszakákon keresztül
dolgoznak. Közös bennük, hogy a
csipkeverés számukra egy szerelem,

amelyben sok örömöt lelnek. Úgy ér-
zik, egy olyan küldetést teljesítenek,
egy olyan – már-már elfeledett – érté-
ket élesztenek fel és adnak tovább,
amely a szépséget, a finomságot jelen-
ti annak, akinek a birtokában van, és
a készítõk részérõl óriási türelmet és
ügyességet kíván. Országszerte ismer-
tek már munkáikról, és minden évben

részt vesznek a kis-
kunhalasi csipke-
fesztiválon, ahol
Sárközt és szûkebb
hazájukat, Õcsényt
képviselik. Sokat
tanulnak ezekbõl a
kiállításokból, fesz-
tiválokból, hiszen
itt találkozhatnak a
legújabb techni-
kákkal. 

A csipkeverõket Õcsény polgármes-
tere, Fülöp János is köszöntötte, meg-
köszönte munkájukat, majd ígéretet
tett arra, hogy az önkormányzat egy
végleges helyet biztosít számukra, ahol
bõvíthetnék tevékenységüket. 

A megjelentek gyönyörködhettek a
szebbnél szebb vert csipkékben, aki-
nek kedve volt, Hammerné Görög Éva
segítségével próbálkozhatott is ennek
a bizony nagyon összetett kézimunká-
nak a kipróbálásával. 

Vigh Ferencné elõadásában pedig el-
hangzott Falu Tamás 1915-ben a csipkék-
rõl írt verse, amelynek utolsó négy sora
igen tanulságos: „Minden élet drága csip-
ke / Évek szálaiból szõve / Mintáját az ad-
ja mindig / Ami hiányzik belõle.

A kiállítás április 7-ig tekinthetõ meg
a Garay téri kávéházban.   

Sas Erzsébet

Csipkék nõnapra

A díjakat Horváth István polgármester adta át a nyerteseknek

Keszthelyiné Vajda Mária köszöntötte a megjelenteket. 
Mellette a csipkeverõ klub tagjai



Tornay Krisztina Petra SSND szer-
vezetfejlesztő szupervízor, tanár, a
Boldogasszony Iskolanővérek szer-
zetesnővére és a rendjük védnök-
sége alatt működő, debreceni
egyetemista lányoknak létrehozott
szakkollégium vezetője tart elő-
adást március 17-én Szekszárdon,
a Női Lelki Napon a Béla király tér
6.sz alatt. A rendezvényt megelő-
zően rövid interjút készítettünk a
nővérrel. 

1. Ön csinos, fiatal hölgy, kézenfek-
võ az elsõ kérdés: Miért tért le a lá-
nyok többségének  megszokott út-
járól – férjhezmenetel, családala-
pítás – és választotta a szerzetesi
hivatást?

– Én nem érzem, hogy letértem:
csak annyi történt, hogy megtaláltam
a magam útját. De sokat tûnõdtem
ezen a kérdésen: mert felveti azt az ál-
talánosabb kérdést, hogy a nõknek
van-e, lehet-e saját útjuk, ami különbö-
zik a többiekétõl. Általában a környe-
zet, a család vagy az ismerõsi, baráti
kör jelenti a többieket: s nekünk, nõk-
nek elsõre látszólag könnyebb igazod-
ni. Ez részben erõnk is, ezért tartjuk
meg a hagyományokat, õrizzük az ér-
tékeket. Másrészt bezárhat és vissza-
tarthat a „szélesebb út”: mindegyikünk-
nek saját, egyénre szabott hivatása van.
Ezt mi, katolikusok úgy valljuk, hogy Is-
tennek minden egyes teremtményé-
vel terve, küldetése, vagy még szebben:
álma van. Senkit sem teremt véletlenül.
– Nõnek lenni manapság másfajta
kihívásokat jelent, mint régen. A
nõk többsége  gyermeket nevel, ta-

nul, munkavállaló, fele-
ség és anya egyszerre,
sokszor szinte férfi sze-
repet kell betöltenie. Véle-
ménye szerint mi egy nõ
valódi küldetése? 

– Igen, én is – és számos
nõ – így látja: ma sok szere-
pet töltünk be egyszerre,
sok, nagy kihívást jelentõ
elvárásnak felelünk meg. Ez
nagyon nagy teher rajtunk
és hajlamosak vagyunk elé-
gedetlenségre saját teljesít-
ményünk miatt. Más oldal-
ról közelítve: sokoldalúak
vagyunk és párhuzamosan
több mindent tudunk egy-
szerre végezni, több sze-
mélyre tudunk figyelni,
több szempontot tudunk
szem elõtt tartani. Van egy
egyensúlyteremtõ, ellenté-
teket békítõ, mélyebben lá-
tó képességünk, amivel a
lényeget megtaláljuk egy-
egy helyzetben. Madách is errõl beszél
Az ember tragédiájában, amikor a fér-
finak azt ajánlja: figyeljen, hagyatkoz-
zon a nõ szavára, mert „szíverén” ke-
resztül tisztán érkezik hozzá. A nõnek
ezért a legnagyobb kihívás: tisztán tar-
tani a szívét, a megérzéseit, vagy más-
ként a lelkét, amellyel Istenhez kapcso-
lódik. 
– Nõnek nem pusztán születünk,
sok függ a neveléstõl, a családban
kapott mintáktól is. Az egyetemista
lányok körében mit tapasztal, kap-
nak-e elegendõ útmutatást az
anyáiktól,  s mennyire fogadják

meg azokat?
– Sok anya tud eligazítást, biztonsá-

got adni a lányának. Fõként, ha õ ma-
ga hiteles, õszinte, letisztult személyi-
ség. Azt  is gondolom: döntõ, ha az
anyának van hite, és ez a hit megdolgo-
zott, megpróbált hit. Ez hallatlan erõt
ad a lánynak és reményt, hogy sikerül-
het az élete. Így nem retten meg azok-
tól a kudarcoktól, amelyeket lát maga
körül, ha lát olyan utat, amely tudja ke-
zelni a nehéz tapasztalatokat. Azonban
az ifjúkor, amiben az egyetemista kor-
osztály van, éppen másféle irányban
keres: az anyától elválva saját felelõssé-

gét, saját útját kell kitaposnia. Ez sok-
szor feszültségekkel jár és fájdalmas.
Ez a kor inkább a nagylány elvesztésé-
nek-elengedésének az ideje az anya szá-
mára. Így hát sokszor nem fogadják
meg a lányok az anyai tanácsot és nem
mindig baj ez. De az nagyon fontos,
hogy beszélgessenek, és ezt ne adják
fel, még ha nem is értenek egyet. 
– Fiatal lányok számára hoztak lét-
re szakkollégiumot. Mi volt ezzel a
céljuk?

– Keresztény/keresztyény értelmi-
ségi nõi közösséget létrehozni, amely
felelõsen, kreatívan, szociális érzékkel,
elkötelezetten viszonyul saját kisebb
közösségeihez: családjához, egyházkö-
zösségéhez, lakóközösségéhez, a társa-
dalomhoz, hazához, minden ember-
hez. Mindezt nõként, nõi módon, 
ahogy a szakkollégium nevét fordítjuk
is. Feminine Studies = A világ nõi
szemmel. 
– Szekszárdi elõadásának plakát-
ja szerint sikerrõl, kudarcról, re-
ményrõl is hallhatjuk majd Önt.
Milyen hallgatóságra számít, kiket
várnak leginkább a lelki napra?

– Elsõsorban keresõ, egyet-mást már
megtapasztalt nõkre számítok, akik
nem a legelején járnak saját útjuknak,
és nem hiszik azt, hogy valaki (bárki)
megmondja nekik, mi a helyes, a „tuti”,
a biztos… Mi nõk az együtt-keresés, az
egymástól-tanulás alapján figyelünk
egymásra. Ilyenek a barátságaink is. 

Mivel katolikus szervezésû a rendez-
vény, és lelki napról van szó, gondo-
lom, hogy spirituálisan fogékony nõk
érkeznek, de nyilván nem csak katoli-
kus vallásúak. Cser Ildikó
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Küldetés, hivatás, siker, kudarc, kétség és REMÉNY

Lelki napra várják a nõket

Tornay Krisztina Petra nõvér
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy nő és egy férfi. Egy testvérpár.
Juhos Janka iparművész és Juhos Markó, a szakácsmesterség művésze.
A velük való randevú apropója, hogy Janka elsőként elnyerte a Víz’ P’ Art
Közalapítvány által meghirdetett „Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat”,
melyet 2012. március 5-én vehetett át a Wosinsky Mór Múzeumban. 

Egy férfi: 
Juhos Markó

Egy nõ:
Juhos Janka

– Az olvasók a név hallatán bizo-
nyára egyetértenek a címbéli meg-
állapítással… Mikor dõlt el, hogy a
szülei nyomdokaiba lép?

– Elõször az érettségi után lett ki-
mondva, addig „csak” a véremben volt.
Elsõként elvégeztem egy OKJ- s arany-
mûves szakképzõ iskolát, jelenleg elsõ
éves vagyok a MOME (Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem) fémmûves mes-
terképzõ szakán. 

– A sikerek már most jelentkeznek
az életében… Felsorolna párat?

– Az elsõ kiállításom Szentendrén
volt. Mint ékszertervezõ, februárban a
WAMP (Wasárnapi Mûvészeti Piac) ne-
kem ítélte „a hónap dizájnere” címet. A
Millenárison több száz mûvész porté-
kája mellett ott állhattak az én alkotása-
im is. Bemutatkozhattam Párizsban, a
Magyar Nagykövetségen, több magyar
tervezõvel együtt, és 2011-ben Moszk-
vában is kiállíthattam a munkáimat. 

– Ékszertervezõ! Milyen formák
anyagok vonzzák, amelyek egyedi-
vé teszik az Ön ékszereit? 

– Az általam tervezett ékszerek a le-
tisztult formák mellett a nõiességet
hangsúlyozzák. Legyen szó egy nyak-
láncról vagy karkötõrõl. Az anyagok is
egyediek: színesfém, csont, fa, drót,
textília, cérna. A legújabb kollekcióm-
ban szívesen használtam a visszafogott
színvilág után a vibráló színeket, ame-
lyek ma oly divatosak. Ezek már a JUJJ
(Juhos Janka Jewellery) névre keresz-
telt saját márkájú kollekciómba készül-
tek. Természetesen, ha rendelésre dol-
gozom, akkor bármilyen nemesfém-
bõl is szívesen készítek ékszert. 

– Mit mondana még el saját kollek-
ciójáról, a tervezésrõl, kivitelezés-
rõl, árusításról? 

– Tiszta, tudatos tervezéssel állítom
össze a kollekcióimat. Nem kergetek il-
lúziót, két lábbal állok a földön, hiszen
ebbõl szeretnék megélni, ezért alkal-
mazkodnom kell a piachoz, mindezek
mellett a saját elképzelésemet, karakte-
remet hozom ki a tárgyakból. Egy
olyan árkategóriát szeretnék, amellyel
eladhatóvá válnak az ékszereim, ami
nem egy luxuskategória, hanem min-

denki számára elérhetõ. Úgy gondo-
lom, ettõl a kollekcióim – amelyek vál-
toznak majd azzal, ahogy a mûvésze-
temben megerõsödöm – még egyedi-
ek és igazi JUJJ-kollekciók maradnak.
Szeretném, ha minden korosztály érté-
kelné és hordaná az ékszereimet, ter-
mészetesen számít az, hogy ki hová,
milyen alkalomra viseli. Az egyedisé-
gük és változatosságuk erõsíti majd vi-
selõjének tartását, mutatja ízlését. 

– A fiatal tehetségek szívesen gon-
dolnak azokra, akiknek sokat kö-
szönhetnek, tehetségük kibonta-
koztatásában…

– Nálam ez elsõsorban a család.
Szobrász édesapámtól az erõt, a hatá-
rozottságot, tojásdíszítõ édesanyámtól,
a finomságot, a pontosságot „örököl-
tem” és a testvéreim is – akik a maguk
hivatásában mûvészek – hatással vol-
tak rám. Két nevet még megemlíte-
nék: Péter Vladimír és Bánfalvi And-
rás, tõlük sokat tanultam. 

– Egy ékszerkészítõ, aki nem hord
ékszereket…

– Inkább szeretem másokon látni,
amelyek úgy gondolom, nemcsak dí-
szítõ elemek, hanem beszédes infor-
mációk arról, aki viseli õket.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Génjeikben hordják a mûvészetet

– A köztudatban az él, hogy az iga-
zi nagy szakácsok férfiak… 

– Kell egy bizonyos idõ, amit gya-
korlattal kell eltölteni ahhoz, hogy a tu-
dás megérjen. Ez a nõk sajátságos hely-
zetébõl adódóan – gyermekvállalás –
nehezebben elképzelhetõ, mint a fér-
fiaknál. Ezen túlmenõen nagy állóké-
pesség, energia is kell, valamint a mun-
kaidõ beosztása sem éppen egy csa-
ládanyának való. Ettõl függetlenül van-
nak kiváló nõi szakácsok.

– A „mi leszel, ha nagy leszel?” kér-
désre, mikor döntötte el a választ?

– Gyermekkoromban nagyon sokat
voltam édesanyám szoknyája mellett, s
nagyon tetszett a fõzés minden fázisa,
és ez késõbb sem változott. Az általá-
nos iskola után már tudatosan jelöltem
meg a szakács szakmát. Az iskola elvég-
zése után azonnal elkezdtem dolgozni,
szinte 14 éves korom óta a konyhában
vagyok. Még a katonaságot is a kony-
hán töltöttem. 2004-ben pedig sikeres
mestervizsgát tettem. 

– Ennek a szakmának bizonyára
vannak szép és kevésbé szép oldalai…

– Egy fogadásra, alkalmakra készí-
tett, igényes, ízében és formájában tö-
kéletes, gyönyörû hidegtál, amikor pil-

lanatok alatt „eltûnik”, számomra jó ér-
zés, mert akkor tudom, hogy jól végez-
tem a dolgom. Nehéz része a szakmá-
nak, hogy a mindennapi munka mellett
ott vannak a rendezvények, fogadások,
melyekre készülni kell, és végig kell vin-
ni a beszerzéstõl a tálalásig. Ezért nem
mindegy, hogy a tanulók hol töltik a
gyakorlati oktatásra kiírt idejüket. 

– Van-e olyan étel, amit a legszíve-
sebben készít?

–  Minden ételt szívesen fõzök. Azt na-
gyon szeretem, ha a vendég jön, s egy-
szerûen rám bízza, hogy „Markó, készíts
valami finomat.” Ilyenkor lehet igazán
kreatívan fõzni, megcsillantatni a tudo-
mányt. Sok helyen megkötik a szakács
kezét, nekem szerencsém van, hogy sza-
badon engedhetem a fantáziámat. 

– Láttam képeket… Hihetetlen,
hogy mit tud kihozni gyümölcsbõl-
zöldségbõl, kész szobrászat… 

– Az artisztikában – ahogy ezt a mû-
vészeti ágat hívják – csak ehetõ dolgo-
kat lehet felhasználni, valóban szobro-
kat lehet készíteni, amelyek bár „rövid
életûek” mûvészi értékkel bírnak.
2007-ben egy országos artisztikai ver-
senyen díjazott lettem. Ön mondta:
nem esett messze az alma a fájától, s va-
lóban, édesapám mûvészete benne
van a kezemben, vagy ha úgy tetszik, a
véremben. 

– Mennyire fontos a dekoráció egy
megterített asztalon? 

– Elõször a szemet lakatjuk jól. Ha
egy ízlésesen díszített, s nem csak a
megszokott hidegkonyhai készítmé-
nyeket teszünk a vendég elé, akkor biz-
tos a siker. Az én szakmámban nem
szégyen ellopni más ötletét. Úgy lehet
tapasztalatot szerezni, ha minél több
konyhában kipróbálja magát az ember. 

– A dicséret eljut-e a szakácshoz,
hiszen a vendég „csak” a pincérrel
találkozik?

– Eljut! A pincérek tolmácsolják, és ez
nagyon jó. Bár magam is látom a vissza-
jövõ tányérból, hogy ízlett-e az étel. Sze-
retem, ha a vendég elmondja pozitív és
negatív véleményét, meglátásait, akkor
lehet változtatni, abból lehet tanulni.FO
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Egy elfeledett ’56-os áldozat
Szekszárd szülötte a fiatalon kivégzett Kõrösi Sándor

Nyolcvan évvel ezelõtt, 1932. március
18-án született Szekszárdon Kõrösi
Sándor, az 1956-os szabadságharc
egyik áldozata. Sajnálatos módon keve-
sen ismerik a nevét városunkban, ho-
lott életével fizetett Magyarország füg-
getlenségének megteremtéséért, a
szovjet típusú diktatúra elleni bátor fel-
lépéséért, utolsók közt harcolva a for-
radalom végsõ szakaszában, az úgyne-
vezett csepeli ellenállásban. Kivégzé-
sét 1958. január 6-án hajtotta végre a
kádári megtorló rezsim.  

Kõrösi Sándor gimnáziumi tanulmá-
nyait megszakítva, a háború után ön-
kéntesen bevonult katonának. Csapat-
szolgálatát követõen felvételt nyert a
Légvédelmi Tüzértiszti Iskolába, ame-
lyet 1950-ben végzett el, majd alhad-
nagyként szolgált. Sorra járta a ranglét-
rát, szakaszparancsnok, majd hadmû-
veleti tiszt lett, végül 1956-ban fõhad-
naggyá léptették elõ. 

A forradalom alatt, október 30-ig
nem kapott parancsot arra, hogy részt
vegyen a harcokban, e napon azonban
bevonult a csepeli Királyerdõben har-
coló üteghez, védeni a forradalom el-
ért eredményeit. Ekkor a szovjetek már
nagyrészt bevették Budapestet, s beke-
rítették a szabadságharcosok ütegeit:
ennek következtében szervezték meg
Kõrösi és tiszttársai a Forradalmi Kato-
nai Tanácsot és az ellenállást. Ekkor már
– november 4-én – a támadó szovjetek
egy kivételével az összes üteget elfoglal-
ták. A maradék ütegekbõl Kõrösi Sán-
dor fõhadnagy Buri István nemzetõr
parancsnok segédletével ellenállást

szervezett, s a fontosabb stratégiai pon-
tokat elfoglalva, a megmaradt lövege-
ket összevonva lõni kezdték az oroszo-
kat. A katonák vezetõje ekkor Kõrösi,
míg a civileké Buri volt. Õk ketten alap-
vetõ stratégiai kérdésekben nem értet-
tek egyet, hiszen Kõrösi csak önvédel-
mi harcra gondolt, Buri viszont az elha-
ladó szovjet páncélosok megtámadása
mellett érvelt. A mintegy 350 fõnyi fel-
kelõ többségében civil volt, így meg-
kezdték a harcot, s komoly vesztesége-
ket okoztak a szovjeteknek. Ehhez a
tervhez végül csatlakoztak a tisztek is,
s a többi felkelõcsoporthoz képest erõs
tûzerõvel rendelkezõ csepeliek még a
szovjet repülõkre is lõttek, emellett pe-
dig sorozatvetõvel a tököli repülõtér
kifutóját vették célba. A szovjet haderõ
ekkor azonnal újabb támadásba lendült,

de a magyar ellenállást nem sikerült
megtörniük, hiszen egy páncélautót,
egy harckocsit, s rengeteg katonát vesz-
tettek. Ekkora a szovjetek vadászrepü-
lõgépeket is bevetettek, amelyek a leve-
gõbõl géppuskázták a magyar fegyvere-
sek állásait. 

November 5-én Kõrösiéknek sike-
rült egy sorozatvetõt zsákmányolniuk,
amellyel a tököli szovjet repülõteret lõ-
ni tudták: ennek következtében két 
Il-28-as gépet is kilõttek.

November 9-én viszont újabb szov-
jet roham indult, amelynek során
mindkét oldalon jelentõs veszteséget
szenvedtek, így például Kõrösi ellenál-
lói kilõttek újabb négy szovjet harcko-
csit. A gyalogsági támadást megelõzve,
az ellenállók felrobbantották a Csepel-
re vezetõ utakat, ezzel késleltették a
szovjet behatolást. Késõbb a harcko-
csik bevonulását a Vasmûbõl kitolatott
vagonokkal, tartálykocsikkal akadá-
lyozták meg. Az erõsödõ támadás meg-
osztotta az ellenállókat, s a tisztek ek-
kor már nem látták értelmét a további
harcnak. 

A túlerõ miatt végül a csepeliek ellen-
állása összeroppant, s november 11-én
a védõk feladták a harcot. Kõrösiék ek-
kor ki akartak szökni az országból, de
Kõszegen elfogták õket és december
4-ig fogságban tartották. Kiszabadulása
után, december 8-án Kõrösi Sándor le-
szerelt, majd fotólaboránsként kezdett
el dolgozni. Munkáját nem sokáig tud-
ta végezni, hiszen a berendezkedõ Ká-
dár-rezsim 1957. április 6-án letartóztat-
ta, s – Andi József fõhadnaggyal és még

két csepeli ellenállóval együtt – szer-
vezkedés és gyilkosság vádjával halálra
ítélték, majd 1958. március 6-án golyó
által kivégezték az akkor 26 éves férfit.
Kõrösi Sándort 1990-ben rehabilitálták,
s posztumusz alezredessé léptették elõ.
Gyõrben, a Magyar Honvédség 12.
Arabona Légvédelmi Rakétadandár ok-
tatási központját 2006 októberében ró-
la nevezték el. Nevét emlékszoba vise-
li, amely az oktatási központban kapott
helyet. A helyszínen fotók, korabeli írá-
sos dokumentumok, tárgyak idézik fel
személyét. Az 56-os szövetség honlap-
ja szerint Kõrösi Sándor a rákoskeresz-
túri köztemetõ 301-es parcellájában
nyugszik azok között, akiket 1957 és
62 között végeztek ki. Városunkban jo-
gosan vetõdhet fel az ötlet arra nézve,
hogy indokolt lenne utcát, teret elke-
resztelni e hõs mártírról, emlékeztetve
az utókort Kõrösi nem mindennapi
hõstetteire, s áldozatos ellenálló harcá-
ra, amelyet nemzetünk szabadságáért
folytatott.

Az emlékezõ sorokat összeállította:
Gyimóthy Levente

Forrásként többek között a Magyar
Távirati Iroda, az Ötvenhatos Szövet-
ség, Csepel város önkormányzatának
honlapja és egyéb Csepelhez köthetõ
hírportálokat, valamint Magyaror-
szág kormányának honlapját hívtuk
segítségül. 

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
aki további érdemleges információ-
val tud szolgálni Kõrösi Sándor fõhad-
nagy életérõl, forradalmi tevékenysé-
gérõl, értesítsék szerkesztõségünket.

Fel a futócipõvel!
Újítások az idei Domaine Gróf Zichy futóversenyen

Az idei évben április 22-én lesz a 
Domaine Gróf Zichy futóverseny.
Ezen a vasárnapon 14 órától indulnak
a futamok, melyre mindenkit sok 
szeretettel vár a szervezõ Sportélmény
Alapítvány. A szervezõk és a fõtámo-
gató Baron von Twickel Szõlõbirtok
lendülete töretlen. 

Az elmúlt öt évben sokat formáló-
dott a verseny, és a hatodik évben is
lesznek jelentõs változások a ren-
dezvény programjában. Az egyik leg-
jelentõsebb különbség, hogy nem lesz
profi futam. Scherer Tamás, az
alapítvány elnöke és Csillag Balázs fõ-
szervezõ szerint a magyar élmezõny
öt év alatt nem tudott jelentõs nép-
szerûséget elérni.

A londoni olimpia évében inkább
egy „olimpiai futam”-ra szeretnének
sok kocogó résztvevõt és érdeklõdõt a
Garay térre csábítani. A 2012 méteres
távra legalább 920 indulót várnak,
ugyanis így jelképesen teljesíthetõ a

Szekszárd–London közötti 1852 kilo-
méteres távolság. Ezzel a futammal fõ-
leg a fiatalok figyelmét szeretnék a
XXX. Nyári Olimpiai Játékokra és az
olimpiai eszmére irányítani. Ezt a
zárófutamot várhatóan korábbi
olimpiai bajnokok részvétele nép-
szerûsíti majd, továbbá ennek a fu-
tamnak lesznek résztvevõi a fogya-
tékkal élõk is.

Természetesen a hagyományokhoz
is hûek maradnak a szervezõk. 14 órától
a négy általános iskolás korcsoport 1, il-
letve 2 kilométeres versenyei zajlanak

majd a Petrits-mézeskalács érmekért. 
Az amatõrök ötezer méteres futására és
a 4x1 körös váltóra pedig online várják
a nevezéseket a www.sportelmeny.hu
oldalon a verseny logója alatt. Ebben a
két futamban nevezési díjat is kell
fizetni: a váltóban 5000 Ft a nevezési
díj, az amatõröknél pedig 2000 Ft ( már-
cius 31-ig csak 1000). Rács Róbert
kerámiaérmei mellett, a tavalyi évhez
hasonlóan az 5 km-es futamban az elsõ
30 célba érkezõ nõ egy palack rozét, az
elsõ 30 célba érkezõ férfi egy palack
vörösbort kap ajándékba.

Ja, és persze lesz póló – ismét újabb
színben –, TOLLE túró rudi és frissítõ
is. Aki a tavaszt sportosan szeretné töl-
teni, az kezdjen március 25-én a III.
Töltésfutáson, várjuk április 22-én a
Garay téren, és vállalja be május 6-án a
III. Borvidék Félmaratont. A ren-
dezvényt Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata is támogatja.

Várunk mindenkit!

Látogatási tilalom
A Tolna Megyei Balassa János Kórház
értesíti betegeit és hozzátartozóikat,
hogy a traumatológiai osztályon 2012.
03. 03-tól, az I. sz. belgyógyászaton pe-
dig 2012. 03. 05-tõl látogatási tilalmat
rendelt el az influenzaszerû megbetege-
dések számának emelkedése miatt. 

Rongyológia
Az I. Béla Gimnázium kollégiu-

mi galériájában (Szekszárd, 
Kadarka u. 25–27.) Acélosné
Solymár Magdolna alkotásaiból
nyílt kiállítás Rongyológia cím-
mel. Az alkotásokat Kubanek Mik-
lós tanár ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe. 

Közremûködött: Berta Szilvia
tanuló – vers, Rizner József tanár
– szintetizátor, Tóth István gitá-
ros elõadó. A program házigazdá-
ja: dr. Buri Antalné kollégiumve-
zetõ volt. Megtekinthetõ: 2012.
április 4-ig.



Evangélium

A Biblia
„A teljes Írás Istentõl ihletett, hasz-
nos a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre, hogy az
Isten embere teljes mértékben al-
kalmas és minden jócselekedetre
felkészített legyen”.
Minden évben, március elején emlé-
kezünk a templomokban arról a könyv-
rõl hálaadással, amely a világon a leg-
elterjedtebb, és a keresztyén ember
számára – bárhol éljen is – zsinórmér-
tékül szolgál. Ha magunk elé képzel-
jük a világtérképet, azon 105 hely van
bejelölve, ahol bibliakiadással foglal-
koznak. Hogy világviszonylatban mi-
lyen mértékben a legolvasottabb
könyv a Biblia, azt jelzi, hogy több mint
2000 nyelvre van lefordítva a teljes
Szentírás, vagy annak egyes könyvei.
Mi is a Biblia? Sokan tudjuk e kérdés-
re a választ: a Könyvek Könyve, 
amely két fõ részbõl áll, az Ó- és az Új-
szövetségbõl. A két Szövetségnek 66

könyve van, melyek történeti, tanítói
és prófétai iratokra oszthatók.
A Bibliának sajátságos története van.
Együtt fejlõdik megjelenési formáját
illetõen mindazzal, ami az emberiség
számára értéket képvisel. Kibõvített
üzenete jelenti az ü z e n e t örökér-
vényû fontosságát, olyannyira, hogy a
modern közlésrendszerek világában
sem veszített jelentõségébõl semmit.
Megjelenítették papiruszon, perga-
menen, tekercsben majd könyv alak-
ban, kézzel írva, majd nyomtatva.
Nem véletlen, hogy a könyvnyomtatás
feltalálásakor a Biblia volt az elsõ
nyomtatott könyv, s az Újszövetség az
elsõ magyar nyelvû kiadvány. Azért
igényelt és kapott elsõbbséget, mert
az Igének Istentõl rendelt feladata volt
és van: elérni minden embert, meg-
szólítani minden lelket! A Biblia formá-
ját tekintve elõször helyhez kötött volt:
a régi kolostorokban a leláncolt kó-
dex.  Méretét tekintve is igen változó:
volt egész asztal nagyságú, s gyufás-
doboz méretû is. Napjainkban fellel-
hetõ DVD-n, CD-lemezen, hangka-

zettán, mikrofilmen, mobiltelefonban
– mindez lényeges, de a benne lévõ
üzenet a fontos!
Ennek az üzenetnek kell Jézus Krisz-
tus akarata szerint elterjedni a Föld
végsõ határáig. Így ismerhetik meg a
több mint 2000 nyelv között a valmat-
jari nyelvjárást mintegy 1300-an be-
szélõ ausztráliai õslakosok, vagy a Pá-
pua Új-Gineában az alekáno nyelvet
beszélõ 900 ember, Istennek Jézus
Krisztusban megjelenített szeretetét.
Sok hasonlat fogalmazódott már meg
a Bibliáról: az élet könyve, az éhezõ
lelkû ember számára kenyér, stb.
Ezért ne porosodjon a könyvespol-
cunkon, hanem kézközelben legyen,
s olvassuk minden nap, hogy üzene-
te lélekközelivé váljon, s hogy napon-
ta átélhessük Vékey Tamás szép ver-
sének sorait. „Az Írás, mit a Könyvek
Könyvébõl olvastam, nem hagyott
nyugodni. Áldozati tûzzé, áldozati láng-
gá kezdtem fellobogni: ahogy az Ige
a lélekben, ahogy az Atya ígéretei a
mi Urunkban, az áldott Krisztusban.”

Balázsi Zoltán ref. lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését március 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 26-ai rejtvény helyes megfejtése: Tóth János, Macskajáték.
A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Bitz József, 7100 Szekszárd, Alisca u. 12. mfszt. 5. Gratulálunk!
A könyvet postán küldjük el.
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Szekszárd Városi Kispályás
Labdarúgó-bajnokság

A szervezõbizottság a következõ 
címre várja a nevezéseket:
Szekszárdi Sportközpont NKft.
7100 Szekszárd, Keselyûsi u. 3. Pf. 214
e-mail: titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu
Fax: 74-510-161
Nevezési díj: 55 000 Ft.
Nevezni 2012. március 29-ig lehet.

A Szekszárdi Sportközpont NKft. (7100 Szekszárd, Keselyûsi u. 3.) városi kispályás labdarúgó-
bajnokságot szervez. A tavaszi bajnokság 2012. április 5-tõl (csütörtök) 2012. június 11-ig tart,
míg az õszi fordulót 2012. augusztus 23. és október 18. között bonyolítják le.

Érdeklõdni Ódor Jánosnál, a versenybizottság titkáránál lehet, a 06/20-540-3662-es telefonszámon.

A sorsolás is ezen a napon, március 29-én
16.00 órakor a fenti címen lesz. Az ez
után beérkezõ nevezéseket a sorsolásnál
nem vesszük figyelembe.

Aki számít egy adott közösségben,
sőt, egy városban, megyében, régi-
óban, vagy éppen országosan is,
annak a hiánya hamar feltűnik. 
A sportéletben  még inkább...

Tavaly õsszel teltek-múltak a napok, s a
magyar veterán atlétika szíve-lelkével,
hetvenes évekbeli egyik elindítójával, a
szekszárdi székhelyû senior klub alapí-
tójával egy ideje már nem futottam
össze takaros kis lakása elõtt, a Zrínyi
utca és a Mátyás király utca keresztezõ-
désében. Sõt, a sportcsarnok környé-
kén sem, ezért felettébb érdekelni kez-
dett: hol van, mi történhetett vele?

Hiszen hetvenkedve is aktív volt még
(április 15-én lesz 77 éves) , diszkoszve-
tésben, súlylökésben olyan teljesít-
ményre volt képes, amivel senior világ-
versenyeken (Eb, vb) az elmúlt évtized-
ben, bronzokat, ezüstöket hozva, dobo-
gós helyeket szerzett. Emellett szervez-
te a klubéletet, az ország legnagyobb ve-
terán sportolókat foglalkoztató egyesü-
letében. (Februártól októberig két-há-
rom hetente valamilyen hazai, vagy ép-
pen  külföldi versenyen ma is indulnak
a szekszárdi székhelyû Senior Atlétikai
Klub sportolói. Így megy ez már évtize-
dek óta...) A sors rút arculcsapásaként
egy csúnya betegség közbeszólt, ennek
híre ment az elmúlt hónapokban. Mari-
ka most élete legnagyobb meccsét vív-
ja. Mi pedig sok ezren a „dobókörön túl-
ról” szurkolunk neki tiszta szívbõl. Egy
sikeres mûtéten van túl, s nagyon re-
méljük, hogy azokkal az erényekkel fel-
vértezve, amit cirka 60 éve a sporttól,
pontosabban a sportolástól is kapott,
most is gyõztes lesz! 

Nézem a róla készült képeket, ame-
lyek a hétvégi, budapesti, nemzetközi
fedett pályás senior bajnokságon ké-
szültek, amely egyben a felnõtt magyar
seniorbajnokság is volt. A gesztusai-
ban, olykor a mosolyában már azt a
Töröknét vélem felfedezni, akivel a be-
tegsége elõtt évtizedeken át beszélget-
tem a sportról, a világ, a szûkebb pát-
ria dolgairól, mert felettébb nyitott õ a
higgadt, mértéktartó, odafigyelést kiér-
demlõ, humánus megközelítéseivel
bármilyen témában a párbeszédre.

Boldogság  sugárzik a tekintetébõl,
ahogy átvette Gyulai Mártontól, a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség fõtitkárától ezt
az újabb rangos kitüntetést munkássá-
ga, pályafutása, életútja elismeréséül.
Kezében „A Magyar Atlétikáért” kitün-
tetés arany fokozata, a másik oldalán

Klenóczky Bea, a MASZ sportigazgató-
ja. A Syma-csarnokban rendezett ran-
gos viadal legnagyobb tapsát ezúttal
nem a versenyszámok gyõztesei, ha-
nem õ kapta. 

Marika, maradjunk annyiban, ha
elõbb nem, mindenképpen találkoz-
zunk a nyári szekszárdi felnõtt orszá-
gos bajnokságon! Hiszen tudod – ma is
mindent elolvasol, tájékozódsz a sajtó-
ból –, hogy az ideit is itt, nálunk, Szek-
szárdon rendezik. Ez pedig nélküled
nehezen képzelhetõ el! Már most gon-
dolj arra, hogy melyik dobószámban
vállalod a díjátadó szerepét. Ez akár a
hozzád közelálló magasugrás is lehet,
amiben – ezt a fiatalabbak nem tudják
rólad – aktív korodban a dobószámok
mellett , szintén magas szinten, megyei
csúcstartóként versenyeztél... B. Gy.

Országos kitüntetés a kiváló senior atlétának 
Török Sándorné „A Magyar Atlétikáért” érdemérem arany fokozatában részesült 

Török Sándorné, Marika, a kitüntetés átvételekor a MASZ fõtitkára,
Gyulai Márton és sportigazgatója, Klenóczky Bea társaságában

Polgári védelmi
eskü Záhonyban

Március 3-án Nyíregyházán, és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye további 19 települé-
sén összesen 1900-an tették le polgári vé-
delmi esküjüket. Erre azért a Tisza és Sza-
mos menti településeken kerültek sor,
mert hazánkban ezeken a területeken ala-
kul ki leggyakrabban ár- vagy belvíz. 

Az új katasztrófavédelmi törvény hatály-
ba lépésével fontos változás a védelmi igaz-
gatás rendszerében, hogy a települési szin-
tû katasztrófavédelmi tevékenység irányí-
tását veszélyhelyzetben a hivatásos kataszt-
rófavédelmi tisztek veszik át. 

Tolna megye számára felelõsségi körzet-
ként Záhonyt jelölték ki, ahol a hétvégén a
katasztrófavédelmi igazgatóságról Árvai
Imre tû. alezredes, Sárossy Gábor tû. õr-
nagy, valamint Kiefaber Gábor tû. fõhad-
nagy, a szakmai osztályok fõfelügyelõi vet-
tek részt. A helyiek Árvai Imre tû. alezredes,
mint rangidõs tiszt elõtt tették le az esküt. 

Egy valódi veszélyhelyzet során Tolná-
ból összesen négy tisztre számíthatnak a
záhonyiak, akik a katasztrófavédelemnél
eltöltött évek, évtizedek alatt szerzett
tapasztalataik kamatoztatásával éles hely-
zetben átvehetik a védekezésben az irányí-
tást, továbbá segítenek a polgármesternek
a munka összehangolásában és koordiná-
lásában. 

Magyarországon a legnagyobb kocká-
zatot a vizek kártételei jelentik, ezért mind
az önkéntes, mind a hivatásos katasztrófa-
védelmi szervezetek kiemelt feladatként
kezelik az ár- és belvízi helyzetekre törté-
nõ felkészülést. A szombati rendezvény
egyik kiemelt célja is az volt, hogy a tolnai
szakemberek felkészülhessenek egy eset-
leges tiszai árvíz során a védekezésben va-
ló részvételre azzal is, hogy elõzetesen
helyismeretet szereznek a Tolna megye
számára kijelölt településen.



132012. március 11. SPORT

Szezonzáró a szekszárdi jégpályán
Több mint 15 ezer látogató, ideális üzemelési körülmények

Múlt hétvégén véget ért a korcsolya
szezon a szekszárdi jégpályán. A no-
vember végétől március elejéig
nyitva tartó sportlétesítményt több
mint 15 ezer látogató kereste fel. 

Üzemelési szempontból – a november-
tõl januárig tartó idõszakban – ideális
volt  a 0 fok körüli átlaghõmérséklet. A
látogatottság a februári hideg napokon
sem esett vissza, mert hiába fagytak be
az élõ vizek, a nagy hóvastagság miatt
nem lehetett a fagyott tavakon, folyó-
szakaszokon korcsolyázni. 

A szezon utolsó napján is sokan vol-
tak a jégpályán, közülük páran vélemé-
nyüket és az ott szerezett tapasztalata-
ikat is elmondták nekünk:

Pulai Alexandra (15) húgával, Vi-
rággal (8) érkezett Õcsénybõl. A nyi-
tás óta hétvégenként rendszeresen jár-
nak korcsolyázni. Elõször a szüleik hoz-
ták el õket ide, késõbb Alexandra az is-
kolájával is jött korcsolyázni. Igazán
megszerették ezt a téli sportot, jövõre
is biztosan eljönnek.

Rács Balázs (14) Várdombról érke-
zett. Tavaly tanult meg korcsolyázni a
szekszárdi jégpályán. Idén a középisko-
lai felvételi miatt a tanulmányaira kon-
centrált, de jövõre, ha több ideje lesz,
szeretne megtanulni jégkorongozni is.
Hetente 2-3 alkalommal is eljött, mert
nagyon sok barátot szerezett. 

Szintén a jó társaság miatt járt a jég-
pályára Tantos Bence (19) szakmun-
kás tanuló. A Bonyhádon tanuló faddi
fiú igazi profi, hiszen 6 éves korában ta-
nult meg korcsolyázni a Duna jegén. Õ
már két éve jégkorongozik, a Gemen-
ci Sólymok 2. számú csapatának a tag-
ja. Hétköznap heti három alkalommal
jött az edzések miatt, de hétvégéken is
gyakran jött korcsolyázni a barátaival. 

Blaskovits Bettina (13) szekszár-
di tanuló szinte törzsvendégnek szá-
mít a pályán. Jó pár éve tanult meg kor-
csolyázni. Tavaly még csak hétvégen-

ként járt le korizni, de ebben a szezon-
ban szinte minden nap ott volt a pá-
lyán, mert a Gemenci Sólymok csapa-
tában már jégkorongozik is.

Császár Dóra (8) és bátyja, Erik
(14) Szajkról jöttek szüleikkel. Vémén-
den lakó családtagjaiktól értesültek ar-
ról, hogy fedett jégpálya van Szekszár-
don. Rokonlátogatások alkalmával
mindig letérnek az autópályáról, és el-
hozzák csúszkálni a gyerekeket. Hama-
rosan újból ellátogatnak a tolnai me-
gyeszékhelyre, mert nagyon tetszik ne-
kik kívülrõl az új élményfürdõ. Alig
várják a tavaszi nyitást, hogy belülrõl is
megnézhessék a fürdõt és kipróbál-
hassák a szép új medencéket.
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A nagy kérdés az volt az idei, immáron
negyedik városi jégkorong-bajnokság
megkezdése elõtt, hogy sikerül-e vég-
re valakinek a Posta család szervezte
Noném-Keletném gyõzelmi sorozatát
megállítani. Nos, a 8 csapat produkál-
ta alapszakaszos, rájátszásos, helyosz-
tós szisztémában lejátszott 40 meccs
után jelentjük: a trónfosztás 2102 te-
lén megtörtént. 

Az, hogy nõtt a csapatok száma a ko-
rábbiakhoz képest, legfõképpen an-
nak köszönhetõ, hogy az elmúlt évben
tovább szélesedett a szekszárdi jégko-
rongsport utánpótlás bázisa: az ifjúsá-

gi korosztályban mintegy húszan is-
merkedtek meg a sportággal. Így – né-
hány felnõtt játékost még mozgósítva
– két csapattal is benevezett a Gemen-
ci Sólymok az idei városi bajnokságba.

Az 1-4 helyekért zajló rájátszásban a
magukat a bajnokság végére összeka-
pó, jégpálya hiányában már régóta a
tolnai Holt-Duna jegén edzõdõ tolnai
õshokisok – egy fordulatokban szép,
gólokban nem szûkölködõ meccsen –
11–10-re legyûrték a bajnoki címvédõt,
és ezzel bejutottak a fináléba. Ugyanez
a legjobb négy között a Jégcsákánynak
sikerült, de nem volt egyszerû a jégen

– csak nevükben – Totyogó Kacsák el-
len, de ezzel Stumpf Csabáék, ahogy
mondani szokás, ellõtték az összes pus-
kaporukat. A fináléban hengerelt a Tol-
nai Mostohák névre hallgató szom-
szédvári együttes: 11–2-vel gázoltak,
ám a bronzmeccs kárpótolhatta a né-
zõket. A betegségek miatt vendégjáté-
kosokkal felálló Totyogó Kacsák csa-
pata ugyanis teljes erõbedobásra kész-
tette a Noném-Keletnémet, amely a ki-
lenc lõtt gólja mellett ezúttal nyolc ka-
pottat is el kellett hogy viseljen, de az
egygólos gyõzelemmel idén is föl tu-
dott lépni a tavalyi gyõztes csapat a do-

bogó harmadik fokára. A most legyõ-
zött pedig – evés közben jön meg az ét-
vágy alapon – a következõ évi pontva-
dászatra talán már éremreményekkel
jelentkezik be...?

A bajnokság végeredménye: 1. Tol-
nai Mostohák, 2. Jégcsákány, 3. Noném
Keletném, 4. Totyogó Kacsák, 5. Sá-
padtarcú Sasok, 6. Gemenci Sólymok
II., 7. Ice-Ranger, 8. Gemenci Sólymok
I. Gólkirály: Posta Gergõ (Noném
Keletném) 26 góllal, a legeredménye-
sebb játékos (gólok + gólpasszok
együttvéve): Posta Endre (Noném
Keletném) 39 ponttal. B. Gy.

Izgalmas végjáték a városi jégkorong-bajnokságban  
A Tolnával nem bírtak a szekszárdi csapatok

Magyar ippon 
karatés sikerek

Szerbiában
Egy elhunyt fiatal karatés tiszteletére
rendezték meg március 3-án a szerbi-
ai Zomborban a XV. Igor Andjelkovic
karate emlékversenyt.

Egyéni és csapat formagyakorlatban
valamint küzdelemben 5 ország 30
klubjának 412 versenyzõje mérte ösz-
sze tudását a rendkívül jól szervezett,
gördülékenyen kivitelezett, és viszony-
lag elfogulatlan bíráskodással lebonyo-
lított program során.

Magyarországot a szekszárdi Ippon
Karate Egyesület és a szegedi Virtus
SE képviselte. A nemzetközi szabályok
változása után az új WKF szabályokból
elõször vizsgáztak a nemzetközi bírók.

Balogh László és id. Major Antal mes-
terek a nemzetközi bírói munkát segí-
tették.

Az Ippon segédedzõje, ifjabb Major
Antal küzdelemben aranyérmet, for-
magyakorlatban ezüstöt, Borbély Má-
té küzdelemben bronzérmet harcolt
ki magának a felnõtt férfiak mezõnyé-
ben. Mindkét ipponos versenyzõ, és a
bírók jogosultságot nyertek a március
25-én Szabadkán rendezendõ XIII.
Szuper Empi Karate Kupa Európa Ku-
pára, amelyre rekordszámú klub, or-
szág, és eddig 2000 versenyzõ neve-
zett. Balogh László,

a Tolna megyei 
Harcmûvészeti Szövetség elnöke

Balról: Balogh László, Borbély
Máté, ifj. Major Antal, Major Antal

Õsztõl tavaszig több generáció is élvezte a létesítmény örömeit

Pulai Virág

Tantos Bence és Rács Balázs

Császár Dóra
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MÁRCIUS 20. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ – CÉRNA – OLLÓ! címmel varró
kézmûves-foglalkozás indul a Babits
Mihály Mûvelõdési Háza és Mûvésze-
tek Házában a Szekszárd környéki
Foltvarró Egyesület tagjainak együtt-
mûködésével. 
Várjuk szeretettel az érdeklõdõ és varr-
ni tudó lányokat, asszonyokat. Márci-
us 20-án 17.00 órai kezdettel: VARR-
JUNK TAVASZI AJTÓKOSZORÚT! Ri-
cholmné Ács Ildikó – Rókus Jánosné,
Gabi foglalkozásvezetõkkel. 
Belépõdíj 1000 Ft, mely az anyagkölt-
séget is tartalmazza. 
A tanfolyamhoz elõzetes jelentkezés
szükséges! (74/529-610 Csabai Zsu-
zsanna). Csak a jókedved és a varró-
dobozod – tû, cérna, olló, gyûszû – le-
gyen nálad!

MÁRCIUS 22. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRA
KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA
0–3 éves korig Cirógatós - lógázós -
höcögtetõs - dögönyözõs - mondókás
- éneklõs móka furulyaszóval. Minden
csütörtökön a Babitsban.

MÁRCIUS 28. (SZERDA) „VARÁZSOL-
JUNK ZENÉT!” - Zenés délelõtt kicsik-
nek - nagyoknak. A Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza
hangszerbemutatóval egybekötött ze-
nés délelõttöt szervez kicsiknek-na-
gyoknak (3-10 éves korig). Az elõadók
játékos formában mutatják be a hang-
szerek és a komolyzene világát.
Minden gyermeket szeretettel várunk
elõadásainkra!
Vonós hangszerek: 2012. március 28-
án szerdán 09.30; 10.45

Fafúvós hangszerek: 2012. április 25-
én szerdán 09.30; 10.45
Rézfúvós hangszerek: 2012. május
23-án szerdán 09.30; 10.45
Belépõjegy: 400 Ft.
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési Ház
és Mûvészetek Háza Szekszárd, Szent
István tér 15–17. (PTE IGY Kar „E” épü-
let.)
Jelentkezéseket a 414-056-os és 511-
247-es telefonszámokon várjuk.
Támogatók:

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

Helyesbítés
Múlt heti számunkban Farkas Katalin
diplomahangversenyét beharangozó
hírünkbe két hiba csúszott, amit ezen-
nel helyesbítünk. 

1. Farkas Katalin a Budapesti Zene-
akadémián (Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem) diplomázott és jelen-
leg a Miskolci Egyetem Zenemû-
vészeti Intézetében tanít.

2. A Rádiózenekarban állandó ki-
segítõként és nem állandó kísérõ-
ként játszik. 

Olvasóink tájékoztatására leírjuk: a
Farkas Katalin neve után szereplõ DLA
a Szabad Mûvészetek Doktora címet
jelenti, hasonló megjelölés, mint a
PHD.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel 

és szeretettel meghívja 
március 14-én 19.00 órakor 

kezdõdõ 
KODÁLY-EMLÉKHANGVERSENYRE

a Vármegyeháza dísztermébe 
Fõvédnök: Kodály Zoltánné

Péczeli Sarolta
A mûsort ismerteti Orbán György 

MÛSOR:
Mözsi Bartók Béla Nõi Kar

Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntõ
KÖSZÖNTÉS: 

Csillagné Szánthó Polixénia, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humánbizottságának elnöke

Mözsi Bartók Béla Nõi Kar
Bartók Béla: Ne menj el
Kodály Zoltán: Zöld erdõben
Kodály Zoltán: Csalfa sugár
Kodály Zoltán: Ave Maria
Zongorán kísér: Béres Emese
Karnagy: Schmidt Zoltánné

ELÕADÁS:
Kertész Attila karnagy, fõiskolai do-
cens: Kodály Zoltán ma is szól hozzánk

SZÓLÓÉNEK:
Kodály Zoltán: Akkor szép az erdõ
Kodály Zoltán: Este rózsám

Kodály Zoltán: Ne búsuljon senki me-
nyecskéje
Közremûködik: Tillai Tímea (szoprán)
Lozsányi Tamás (zongora)

Kodály Zoltán Gimnázium
Bartók Béla Leánykara (Pécs)

Kodály Zoltán: 124. genfi zsoltár
Kodály Zoltán: 33. genfi zsoltár
Kodály Zoltán (Tótfalusi): Siralmas pa-
nasz
Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár
Kodály Zoltán (Szkhárosi): Semmit ne
bánkódjál
Kodály Zoltán: Április
Kodály Zoltán (Kistétényi): Béke
Kodály Zoltán: Táncnóta
Kodály Zoltán: Egyedem, begyedem
Vezényel: Kertész Attila

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes

Kodály Zoltán: Szép könyörgés
Kodály Zoltán: Sík Sándor Te deuma
Kodály Zoltán–Ady Endre: Fölszállott a páva
Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár
Közremûködik: Lozsányi Tamás (or-
gona)
Karnagy: Naszladi Judit

ÖSSZKAR:
Kodály Zoltán: Esti dal

Vezényel: Kertész Attila Liszt-díjas 
karnagy

„Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán)

Meghívó

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.

A Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár szeretettel meghívja 

Önt és ismerõseit 

Salamon Ferenc 
háromszéki néptanító 

„Az ötödik Székely Hírmondó és
március 15-e ünneplése 2011-ben

Kézdivásárhelyen”
címû vetített képes elõadására 

március 14-én 17. 30-kor 
a könyvtár épületébe.

Mártonfai Dénes
kiállítása

Mártonfai Dénes fotóriporter 
két témakört felölelõ 

kiállítása nyílik 
március 14-én 17 órakor
a Tolna Megyei Illyés Gyula

Könyvtárban 

M6
Vidéki foci

címmel.

A tárlatot megnyitja: 
Bácsi Róbert László fotóriporter, 

a Pictoral Collective alapító tagja.

Meghívó
A Nõk Szekszárdért Egyesület a Belvá-
rosi Kávéházban /Szekszárd, Garay tér

18./ március 15-én 15 órai 
kezdettel már hagyományosan meg-

emlékezést tart.
„Amirõl a szekszárdi temetõk 

mesélnek” címmel.
Elõadó: Kaczián János nyugalma-

zott levéltáros, a Honismereti Egyesü-
leti elnöke.

Magyar nyelvû szinkronfordítással is

A Német Színház jövõ heti programja

Ruhaadományok
A Magyar Vöröskereszt Tolna Me-
gyei Szervezete használtruha-ado-
mányozást tart március 12-én hét-
fõn 8.30–9.30-ig (Szekszárd, Dózsa
Gy. u. 1.).  

Szeretettel várjuk tagjainkat, és a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait. 

A 2012. évi tagdíj befizetésre is
lesz lehetõség.

A városi sportcsarnok jövõ heti programja
Március 11. 11.00 SZAC I – UNIVER KTE Kft. Kecskemét asztalitenisz nõi extraliga csb.
Március 10. 15.00 SZAC III – Lengyeltóti NB III. férfi asztalitenisz csb. mérkõzés
Március 14. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd – ZTE NB I/B nõi kosárlabda-mérkõzés
Március 10. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd – Vasas NB I/A nõi kosárlabda-mérkõzés
Március 11. 8.00–18.00 V. Gemenc Kupa Táncverseny
Március 13. 17.00 SZAC I – SKST Csad Hodonin szuperliga asztalitenisz-mérkõzés
Március 15. 1700 Galaxis NFE – Tolnamözs NB I. nõi futsallmérkõzés
Március 16. UKSE Szekszárd – Ferencváros NB I/A nõi kézilabda-mérkõzés (14.00 ifi,

16.00 junior, 18.00 felnõtt)
Március 17. Fekete Gólyák KC – Nagyatád NB II. nõi kézilabda (16.00 ifi, 18.00 felnõtt)
Március 18. 18.00 Marley FKSE – Pápa NB II. férfi kosárlabda-mérkõzés

MÁRCIUS 12. 18.00 Bertolt Brecht: Die Kleinbürgerhochzeit / Kispolgári nász
Lakodalom. Egyre ittasabb násznép. Saját készítésû bútorok. Komikus helyzetek,
figurák. Az elõadás végére minden és mindenki szétesik.
MÁRCIUS 13. 17.00 Bertolt Brecht: Die Kleinbürgerhochzeit / Kispolgári nász
MÁRCIUS 14. 10.00, 16.00 ’Én Pannóniám’ szavalóverseny a Garay János Gim-
názium rendezésében.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 27. (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
Március 27. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Március 13. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

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, (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 hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület  

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 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 utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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• Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. • Tördelés: Fazekas András

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

Tét: a cirkálósúlyú profi magyar bajnoki cím
Összejöhetne a Halász Gábor – Nagy „Hóhér” József ütközet

Azt már megszokhattuk, hogy a vá-
ros, a megye, sőt a dél-dunántúli
régió első számú profi ökölvívója, az
Unió Box Team szekszárdi verseny-
zője, Halász Gábor körül két-három
havonta mindig történik valami. Így
is kell ennek lennie, mert a pálya-
futása utolsó szakaszához érkezett
profi ökölvívó komolyan gondolja,
hogy valamelyik világszervezetnél
újra címmeccset vívhat. 

Az sem töri le, hogy tavaly ennek elõ-
iskolájához, a nemzetközi bajnoki
címhez, éppen Szekszárdon, eljutott,
de a mögötte álló menedzsment nem
tudta elõteremteni az ennek megvé-
déséhez szükséges meccsek elõte-
remtéséhez szükséges pénzt, így visz-
sza kellett adnia az övet. Kárpótlás-
ként szerzett egy szlovák bajnoki cí-
met, és fáj a foga a magyar cirkálósú-
lyú bajnoki címre is. 

Mert ebben a – félnehéz és a nehéz-
súly között elhelyezkedõ – súlycso-
portban hamarosan lesz ilyen megmé-
rettetés. Mégpedig a mostanság diva-
tos nemzetközi gyakorlat szerint: az
lesz a súlycsoport jelenlegi magyar baj-
nokának, a Hajdúságból származó
Nagy „Hóhér” Józsefnek a kihívója, aki
az erre kvalifikált négy versenyzõ kö-
zül megnyeri a „Super négy” tornát,

amit már meg is rendeztek a közeli na-
pokban Budapesten.

Halász mellett ringbe szállt a romá-
nok egykori nemzetközi bajnoka, Var-
ga István, az amatõr pályafutása csú-
csán olimpiai bronzig
is eljutó Vasas-kitûnõ-
ség: Béres Zoltán, aki
40 évesen sem hagyja
magát leírni, negye-
dikként pedig az
elõbbi háromnál ke-
vésbé rangos Bozai
Gyula kvalifikálta ma-
gát a négyes döntõbe.

A sorsolás követ-
keztében Halász ép-
pen vele kezdett, míg
a másik „elõdöntõ-
ben” Béres–Varga-üt-
közetet láthatott a 
négy menetre terve-
zett mérkõzéseken a
nagyérdemû. 

Gábornak két me-
net kellett ahhoz,
hogy a belharcokat is
erõltetõ, ütései elõl
ekkor még ellépõ
Bozait kiismerje, és a
következõ két menet-
ben semmi kétséget
nem hagyott afelõl a

pontozókban: kire is voksoljanak a vé-
gén. Összejött a még jobb teljesít-
ményt követelõ meccs Halász Gábor-
nak – természetesen még aznap este –
Béressel, és... Nem kellett izgulni Gá-

bor kísérõinek és Erõs Lajos edzõnek
sem a szorítósarokban. Mind a négy
menetben a szekszárdi cirkálósúlyú
irányított azzal a lendülettel, erõteljes-
séggel, ami az utóbbi években bekö-

vetkezett harcmodorváltásá-
nak is köszönhetõ. Így egy-
hangú pontozással nyert a
profiként is több, rangos
címmeccset már „lebokszolt”
fõvárosi ellen a szekszárdi
ökölvívó.

Kedves bokszkedvelõk!
Elméletileg lehet készülni
egy jó cirkálósúlyú mérkõ-
zésre Nagy „Hóhér” József
és Halász Gábor között. De
gyakorlatilag csak akkor, ha
egy erre felépített gálának
valaki elõ tudja teremteni a
feltehetõen legalább más-
fél milliót igénylõ költsége-
it. Hamarosan kiderül: Deb-
recen–Szekszárd környé-
kén lesz-e erre hajlandóság,
és persze tehetõsség, vagy
más város lát fantáziát eb-
ben a meccsben.

Az lenne szomorú: ha sen-
ki! De a mai magyar valóság-
ban, sajnos, ez is benne van a
pakliban. 

B. Gy.

Elköltözünk!
A Pátrix Papír-, Írószer- és 

Nyomtatványszaküzlet értesíti 
kedves vásárlóit, hogy 

MÁRCIUS 16-TÓL 
új helyen üzemel. 

Címünk:Szekszárd, Széchenyi u. 55.
(a volt Sooters üzlet, a megyei könyvtár után).

Lojalitásukat és türelmüket 
köszönjük.

Halász Gábor (balról) új címmeccsre készül
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