
XX. évfolyam, 2. szám                                                            Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17.

NÉMETH KÁROLY
HATVANÉVESEN IS
HÚZÓEMBER

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL
NYÍLT KIÁLLÍTÁS 12. OLDAL

Egy hete hivatalosan is elkezdő-
dött hazánk eddigi legnagyobb
kulturális eseménysorozata, a
Pécs 2010 Európa Kulturális Fő-
városa program, melyhez Szek-
szárd is csatlakozott.

Kevés olyan város van Európában,
ahol a történelmi korok és a kultúrák
rétegzõdése annyira egymásra épül,
mint a baranyai megyeszékhelyen. A
látványos, színpompás megnyitó is
ezt a tényt erõsítette.

A Pécs 2010 EKF programhoz Szek-
szárd városa is csatlakozott: fesztivál-
jai mellett irodalmi, tudományos és
kulturális konferenciákkal várják a lá-
togatókat egészen õszig.

Írásunk az 5. oldalon.

Pécsre figyel Európa
Szekszárd városa is bekapcsolódik az EKF-programba

AZ INNOVÁCIÓ MÁR
AZ INDULÁSNÁL
JELEN VOLT 3. OLDAL 8. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A színpompás megnyitón a különbözõ nemzetiségek táncaikkal is bemutatkoztak

„Évértékelõ 2009”:
lakossági fórum
lesz a Babitsban

Szekszárd város önkormányzata nevé-
ben Horváth István polgármester tiszte-
lettel meghívja a városlakókat a január
20-án, szerdán, 18 órakor, a mûvelõ-
dési ház tánctermében tartandó Évér-
tékelõ 2009 – Szekszárd a számok
tükrében címû lakossági fórumra.

A fórumon tájékoztatást adunk a
2009-es év gazdasági eredményeirõl a
város intézményeinél, önkormányzati
cégeinél és a polgármesteri hivatalnál.
Beszámolunk a folyamatban lévõ pá-
lyázatokról, beruházásokról, ismertet-
jük a 2010/11-es évekre vonatkozó el-
képzeléseinket, a várható fejlesztéseket.

Kérjük, jöjjenek el, mondják el gon-
dolataikat az elmúlt évrõl, vélemé-
nyezzék a jövõbeni elképzeléseinket!
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Jegyzet
Az ügyfélnek is pénz a pénz
Mivel az ember gyereke nem szívesen fizet karácsony elõtt jelentõ-
sebb összeget egyetlen szolgáltatónak sem, így az év legelején bele-
fog a „megállapítottnál magasabb általányt fizetek” hadmûvelet-
be. Felveszi a kapcsolatot az adott cég ügyfélkapcsolati központjá-
val, azaz felhívja a helyi tarifás telefonszámot. A gépi hang min-
denféléket kérdez, amire a telefon gombjaival lehet válaszolni.
Megy is a nyomkodás rendesen a tízjegyû partnerszámtól a meg-
beszélendõ témáig mindenrõl. Az ügyfél boldog, hogy mindenre tu-
dott válaszolni, tehát intézheti az ügyet.
De nem. Ugyanis ismét megszólal a gépi hang, s közli, hogy embe-
rünknek minimum három percet kell várakoznia. Ám kis szünet
után újból rázendít az érdes nõi hang, s közli, hogy kora reggel, vala-
mint este 6 és 8 óra között általában csekély a forgalom, vagyis nem
kell hosszabb ideig telefonnal a kezében szobroznia. Ha a jelzett idõ-
szakok valamelyikében „visszahív, nyomja meg az egyes gombot”.
No lám, milyen kedves és körültekintõ ez a szolgáltató, gondolhat-
nánk. De csak akkor állna, ha nem macerálná kliensét két-há-
rom percig a telefonos „zongorázással”, hanem a duma végével
indított volna. Szóval a legelején felhívná a figyelmet a várható te-
temes várakozási idõre, s amennyiben a kedves ügyfél mégis a ki-
várás mellett dönt, csak ezután tenné fel a kérdéseket. Másképpen:
megkímélhetné partnerét a fölösleges forintok – mintegy kétperc-
nyi telefondíj – kidobásától.
Mert ugye az ügyfélnek is pénz a pénz, még akkor is, ha az összeg
nem túl nagy. Hiszen tudjuk, sok kicsi sokra megy. Manapság kü-
lönösen!  - vhm -

Parkoló a fûtõmû helyén

Sok ezren vesztek oda
A „doni áttörés” 67. évfordulóján a magyar katonákra emlékeztek

Január 12-én délelőtt idősek és
fiatalok gyűltek össze a Szent
István téri, II. világháborús em-
lékműnél, hogy a Don-kanyari át-
törés 67. évfordulóján a magyar
hősi halottakra emlékezzenek.

Gyimóthy Levente

A díszõrség bevonulásával, s magyar
honvédségi harsona-jeladással indult
ünnepségen Horváth István mondott
megemlékezõ beszédet.

A II. magyar hadsereg keleti frontra
szállítása – mint arra Szekszárd pol-
gármestere emlékeztetett – 1942 áp-
rilisában indult meg. A hadsereg elöl-
járója Vitéz Jány Gusztáv magyar kirá-
lyi titkos tanácsos vezérezredes volt,
egysége három hadtestbõl állt. A had-
sereg teljes kiszállítása 1942. július 27-
én fejezõdött be, a magyar egységek
megérkezésük után fokozatosan fel-
váltották – 208 km hosszan folyóvé-
delmi feladatokat magukra vállalva –
az addig harcoló német egységeket.

A Don keleti partjára visszaszorí-
tott orosz csapatok ekkorra már há-
rom hídfõt is kialakítottak a front ma-
gyar védelmi szakaszán. A magyar és
német egységek orosz hídfõket fel-
számoló hadmûveletei kudarccal vég-
zõdtek, a csatákban résztvevõ ma-
gyar alakulatok 30 ezer fõt vesztet-
tek, és súlyos anyagi károkat szenved-
tek. A csapatok ellátása nehézségek-

be ütközött, a ruházat, élelem, hadi-
anyag, s a gyenge felszerelés miatt.

Horváth István emlékeztetett: az
1943. január 12-én reggel, az urivi híd-
fõbõl megindított, háromszoros túle-
rejû szovjet ellentámadásnak a 2. ma-
gyar hadsereg nem tudott ellenállni.
A -35 fokos hidegben a páncélosok és
aknavetõk ellen nem volt esélyük. A
tragédiát fokozta, hogy a menekülõ
német egységek fedezéknek, „ágyú-
tölteléknek” használták a magyar csa-
patokat. A következõ két napban a
szovjetek újabb nagy erejû tüzérségi
támadást intéztek a magyar hadtestek
ellen. A hadmûveletek és a fagyhalál
következtében 142 ezer (!) magyart
vártak haza hiába, a megmaradtakra

pedig a legkegyetlenebb hadifogság
várt. Itthon a kommunista diktatúra
alatt a 2. magyar hadsereg felemlege-
tése tabu témának számított. A csen-
det elõször Nemeskürty István köny-
ve, a „Requiem egy hadseregért”, vala-
mint Sára Sándor dokumentumfilm-
sorozata törte meg a '80-as években. A
polgármester rámutatott: „hiteles ké-
pet kell alkotni arról, mi történt a
Don-kanyarban”.

Az emlékezés az „Ó, nézz le édes
Szûzanyánk, hû magyarjaidra” címû
doni katonaénekkel folytatódott,
majd Bacsmai László katolikus plébá-
nos mondott imát az elesett katonák
lelki üdvéért. A megemlékezés koszo-
rúzással zárult.

Öt százalékos áfával
számol az Alfa-Nova is

A távhõszolgáltatást végzõ Alfa-
Nova Kft. a szekszárdi távfûtéses la-
kásoknak január 18-tól számlázza
ki az esedékes díjakat, s immár 5
százalékos áfakulcs alapján állapít-
ja meg cég a szolgáltatás díját. Egy
átlagos lakás éves fûtési és melegvíz-
használati költsége 2009. július 1-jé-
tõl folyamatosan csökken Szekszár-
don. Elõbb augusztus a távhõ áfája
mérséklõdött 25-rõl 18 százalékra,
majd az Alfa-Nova decemberben
csökkentette hõdíjat. Az 5 százalé-
kos áfakulccsal számolva Szekszár-
don egy átlagos, 55 négyzetméteres
lakásnál az éves megtakarítás elér-
heti a bruttó ötvenezer forintot is.

Kivizsgálták
a diákverés-ügyet
Tantestületi megrovást, illetve igaz-
gatói figyelmeztetést kaptak azok a
diákok, akik verekedésre buzdítot-
ták osztálytársaikat, majd közbe-
avatkozás nélkül nézték végig a
„bunyót” a szekszárdi Kolping kö-
zépiskolában. A két verekedõ diák-
lány egyike igazgatói figyelmezte-
tésben részesült, a másik még az
eset napján távozott az iskolából,
így ellene fegyelmei eljárás nem in-
dulhatott. A médiában ismertté vált
eseteket háromtagú bizottság vizs-
gálta ki – áll az iskola által kiadott
közleményben.

HÍRSÁV

Jó idõ esetén – s ha nem támadja meg senki
az építési engedélyt – március végére elké-
szülhet az új parkoló a belvárosban, a hajda-
ni fûtõmû helyén – mondta el dr. Kiss Gyu-
la, a Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.

A területet a város egy korábbi döntés ér-
telmében visszavásárolta, a közgyûlés gaz-
dasági és mezõgazdasági bizottsága keddi
ülésén pedig jóváhagyta a terveket. Hatvan-
hét parkolóhely lesz, 65 a szabvány felsõ ha-

tárán lévõ méretben. Öt további beálló en-
nél is szélesebb lesz, mozgáskorlátozottak-
nak, nagycsaládosoknak. Behajtani a Kis-
korzó tömbbelsõbe vezetõ útról két helyen
lehet, s a parkolót az északi oldalán lehet el-
hagyni, a Gyerekkönyvtárnál ráfordulva az
Augusz Imre utcára. Nem betonozzák le a
teljes felületet, ugyanis az értékes belvárosi
terület végsõ hasznosításának célja nem a
parkolás, hanem ingatlanfejlesztés.

A Don-kanyar áldozataira a Szent István téren emlékeztek

Ezen a területen alakítják ki március végéig a 67 új parkolót
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Az innováció már az indulásnál jelen volt
„Év vállalkozója díjat vehetett át Eszterbauer János, a CPH Kft. ügyvezetõje

A CPH Kft. közel két évtizedes
fennállása alatt a szenespincétől
az országos hírnévig jutott. Az
automatizálás és a légtechnika
területén alkalmazott berendezé-
sek, szerszámok kereskedelmé-
vel foglalkozó cég munkájának
elismeréseként Eszterbauer Já-
nos ügyvezető decemberben a
VOSZ (Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége) által
alapított az „Év vállalkozója
2009” elismerést vehette át.

Bálint György

Az 1992-ben jelentõsebb tõke nélkül,
egy szenespincébõl, majd garázsból
induló vállalkozás kisebb-nagyobb si-
kerekkel kikövezett pályájának „meg-
koronázása” az elmúlt év végén el-
nyert országos kitüntetés, ami a sike-
rek mögött rejlõ temérdek munka el-
lenére kellemes meglepetést okozott a
cégvezetõnek. A tõsgyökeres alsóvá-
rosi Eszterbauer János, akit a szekszár-
di borászok céhének vezetõjeként is
sokan ismernek a szûkebb pátriában,
pincészetének jóvoltából pedig az
egész ország területén.

Saját tervezésû gépek
már a GMK-korszakban

Az ügyvezetõ már a nyolcvanas
években, a tejipari vállalatnál dolgozva
– az akkor még szûkre szabott egyéni
vállalkozói lehetõségek közepette –
kereste a kitörési pontokat. Gépész-
ként, mûszerészként – ahogy említi –
sûrített levegõs dolgokkal foglalkozott
a legendás GMK-korszakban, elõbb a
tejiparon belül, majd azon kívül is.

– Valójában tejipari gépeket javítot-
tunk, karbantartottunk, de akadtak
késõbb saját tervezésû és gyártású gé-
peink is – mondja Eszterbauer János.
– Édesapámmal és egy kollégámmal
alapítottuk a munkaközösséget. A 80-
as évek végére meglehetõsen sok gé-
pünk futott a tejipari vállaltoknál or-
szágszerte. A középkorúak és az idõ-
sebbek bizonyára emlékeznek a régi
két decis, négyszögletes tejfölre, isko-
latejre és kakaóra, ezek töltéséhez és
csomagolásához terveztünk és gyár-
tottunk automata gépeket. Készítet-
tünk tej-passztõr és fölözõgép vezérlõ
berendezést, és az elsõ olyan hõ-
nyomtatós dátumozót is mi hoztuk
létre, amelynek lenyomata a zacskós
tejen letörölhetetlen és látható ma-
radt, míg a korábbi berendezések
nyomtatása mindig elmaszatolódott.
Ezeknek a gépeknek a karbantartását
és javítását is mi végeztük.

Nagykereskedelemre váltva
A rendszerváltozás, a nyugati tech-

nika és technológia térhódítása, a pia-

cok kinyílása mellett az ilyen innova-
tív „géemkák” sem tudtak labdába
rúgni ezen a területen. Eljött az alkal-
mazkodóképesség nagy vizsgája, ami
tulajdonképpen „megszülte” a CPH-t.

– Technikai megoldásaink nem val-
lottak volna szégyent, modernek vol-
tak, mint a nyugati gyártóké, de költ-
ségben, hatékonyságban, külsõ meg-
jelenésben versenyképtelenek vol-
tunk velük szemben – folytatja az
ügyvezetõ. – Váltanunk kellett, s ez
lett a kereskedelem. A karbantartások-
hoz és javításokhoz felhalmozott al-
katrészeket, elkezdtük forgalmazni.

Nem találtuk fel a spanyolviaszt, de az
innováció mindvégig jelen volt a
munkánk során – s ez így is lesz. 

– Mekkora volt a konkurencia az
értékesítés, a kereskedés frontján
az indulásnál?

– Elmondható erre az idõszakra,
hogy sok ember foglalkozott kereske-
delemmel, de ilyen jellegû ipari alkat-
részek forgalmazásával kevesen. Ná-
lunk ez elsõsorban a pneumatikát je-
lentette, majd bõvítettünk az elektro-
nikával, célgép-építõ elemekkel, haj-
tástechnikai alkatrészekkel, s így az

iparvállalatoknak kezdtünk el értéke-
síteni. Elõször Szekszárdon, aztán
megyén belül, s végül kiléptünk az
országos piacra, a keleti végektõl egé-
szen a nyugati határig, 2006-ban Bu-
dapesten is létrehoztunk egy telephe-
lyet. Az atomerõmûtõl kezdve az esz-
tergomi Suzuki gyárig szinte minden-
hova szállítunk. A fejlõdés és az ered-
mények elõsegítõi nagyszerû munka-
társaim voltak, ezért a most kapott el-
ismerés jelentõs részben az õ érde-
mük. Ma is úgy látom, hogy egy sike-
res vállalkozás befektetésiben min-
dent megelõz az emberi erõforrások
fejlesztése. 

Az országos elismerés – annak elle-
nére, hogy az idõközben 18 embert
foglalkoztató cég „letett valamit az asz-
talra” az idõ múlásával – meglepte az
ügyvezetõt, de munkatársait is.
Eszterbauer János azért is tartja sokra,
mert erre a díjra nem pályázni kellett,
igen is mérhetõ adatok, tendenciák,
minõségi kritériumok alapján válasz-
tották ki a díjazottakat. Megyénként
két-három vállalkozást évente.

– A díjátadó fényét emelte a Mûvé-
szetek Palotájában megtartott rendez-
vény. Felemelõ volt ott lenni, a színpa-
don a többi díjazottal együtt fényké-
peszkedni. Erre az elismerésre akkor
sem számíthat az ember, ha tudja:
amit csinál, az országos összevetés-
ben is jó. 

A válság hozzájuk is
begyûrûzött

A CPH Kft. 2008 õsze óta maga is
megérzi: új idõket élünk. Olyan árbe-
vételekrõl nem is álmodhatnak, mint
a korábbi években.

– Nincs az iparnak olyan szegmen-
se, amit ne érintene a gazdasági válság.
Több területen, több iparághoz kap-
csolható a CPH, ezért jelentõsen érez-
zük árbevételeinkben a recessziót. En-
nél is aggasztóbb, hogy nincs hiteles
információ arról, hol is tart a vissza-
esés. Bár lehetett hallani, de nem mer-
nék megesküdni rá, hogy kifelé me-
gyünk belõle. Még az is elõfordulhat,
hogy a tavalyinál lesz mélyebb is! Ami
konkrétan a céget illeti: eddig még si-
került elkerülni a leépítést. Jelentõ-
sebb fejlesztésre nincs mód, de példá-
ul a számítógépes rendszerünk továb-
bi korszerûsítését most is végezzük.

– A CPH Kft. és az Eszterbauer Pin-
ce tevékenységében nagy, földraj-
zilag viszont annál kisebb a távol-
ság. Más közös nevezõ is van?

– Talán annyi feltétlenül, hogy a
cégben szerzett jövedelmem egy ré-
szét az elmúlt években a borászatba
fektettem be. Úgy tûnik, ez is jó dön-
tés volt, hiszen borainkat egyre töb-
ben keresik, szeretik.

Eszterbauer János: az elismerés kollégáim munkáját is dicséri

Az „Év vállalkozója” díjjal járó, névre szóló oklevél
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A nyelvoktatás minõsége kapjon hangsúlyt
A tervezhetõséget kéri számon a kormánytól az Országos Német Önkormányzat

Amíg a szokásos német hagyo-
mányoknak megfelelő disznóvá-
gás zajlott a Szent István Házban
– Kati néni a sváb töltött káposz-
ta négyszáz gombócának elké-
szülte fölött őrködött, a kakasdi
főböllér, Eisenser Ferenc pedig
beindította a kolbász-hurka kis-
üzemet –, addig a hazai német-
ség két karizmatikus politikusá-
val váltottunk szót országos és
helyi ügyekről.

B. Gy.

Heinek Ottó, az Országos Német Ön-
kormányzat elnöke sosem arról volt
híres, hogy beálljon az örök elégedet-
lenkedõ civil szervezetek sorába. To-
leránsan visel minden támogatási
vagy éppen pályázati csúszást, az eb-
béli hátrányokat. A magyarországi vi-
szonyok, az itteni mûködés lehetõsé-
gei közepette képzel el minden õket
érintõ ügyet – és továbbra is a párbe-
széd, az egyeztetés híve minden fon-
tosabb kérdésben. Mint ahogy a né-
met színház jövõje szempontjából is
a kölcsönös érdekek figyelembevéte-
lével tudtak megegyezni a megyével:

szakmai és finanszírozási aspektus-
bók hosszabb távra nézve kompro-
misszumra jutottak.

Nem Brüsszel a hibás
Most egy kicsit morózusabb, ami-

kor az év végi „kiengedés” közepette
komolyabb dolgokra terelem a szót.
Az ok a kormányzati ígérvények csú-
szása, bizonyos pályázati kiírások
utólagos módosítása, esetleg vissza-
vonása, a német mentalitás által ne-
hezen elviselhetõ „tervezhetetlen-
ségi” állapot gyakori kialakulása, ami-
ért egyáltalán nem – az amúgy utófi-
nanszírozó – Brüsszelt illik szapulni.

– Amit odaát, Németországban
megígérnek, amit megbeszélünk és
beütemezünk, ez akkorra és ponto-
san úgy érkezik meg – szögezi le
elöljáróban a 200 ezres magyaror-
szági német kisebbség elsõ embere.
– Ez sajnos „hiánycikk” a magyar tá-
mogatáspolitikában. Higgye el: a ki-
számíthatóság, a megbízhatóság oly-
kor fontosabb, mint maga a konkrét
összeg. Mit mondhatok arra, ha én
például áprilisban írok egy pályáza-
tot, hogy szeretnék valamit a nyáron
megcsinálni, de csak november vé-

gén kapok pozitív vagy éppen eluta-
sító választ...

– Elkedvetlenítõ például, hogy ka-
pok egy levelet az illetékes szervtõl
egy olyan kitétellel, hogy „saját fele-
lõsségére elkezdheti a projektet,
vagy a rendezvény megszervezését”.
Tessék? Komolyan, gondolják, ami-
kor adott esetben legkevesebb 15-20
millió forintról van szó?! Itt látom a
problémát: nem úgy születnek meg a
döntések, ahogy Brüsszel elõírja, ha-
nem különbözõ okokból csúsznak,
vagy éppen többször is hiánypótlást
kérnek, amit pedig lehetne egyszerre
is. Szakértõket pár hónappal késõbb
küldenek ki, mint ahogy ígérték.

– A németség persze mindig igyek-
szik jól megszervezni magát, meghá-
lálni, amit a többségi társadalomtól
kap, és igyekszik a törvényi keretek
közepette gondolkodni, tervezni, élni.

Heinek Ottó hangsúlyozta: szeret-
nék egzaktan felmérni azt, hogy a
gyerekek milyen nyelvi képzettségi
szinttel hagyják el az általános iskolát,
mennyire funkcionális, illetve hasz-
nálható az a nyelvtudás, s ebben az ok-
tatási minisztérium partnerségére
szükség van, mi ezt a velük való
együttmûködésben képzeljük el,
csakis erre építünk a jövõben.

Heinek Ottó: a kiszámíthatóság
fontosabb a konkrét összegnél

Közösségben ünnepeltek
Sokrétû küldetésének egyik kevésbé
ismert szeletét mutatta meg a Szent Er-
zsébet Katolikus Karitasz szekszárdi
csoportja, advent utolsó napjaiban.
Egyedülállókat, idõsebb párokat hív-
tak meg a plébánia közösségi házában
szervezett szeretetünnepségre azzal a
céllal, hogy ki-ki közösségben is meg-
ünnepelhesse a karácsonyt.

Az ünnepre való ráhangolódást a
Garay János Gimnázium diákjainak
zenés irodalmi mûsora, a zeneiskola
növendékeibõl alakult, elsõ alkalom-
mal közönség elé lépõ  vonósnégyes
programja, illetve a Szent József Kato-
likus Iskolában tanuló gyermekek
betlehemes játéka segítette. 

Ravasz Csaba atya képekkel illuszt-
rálta a Szent Családról, de a mai ember-
hez, a mai családoknak szóló mondani-
valóját. Karácsony titkát – mely szerint
a második isteni személy emberré lett,
s ehhez a tervéhez édesanyát választott
az Isten – kiegészítette azzal a nagyon
fontos körülménnyel, hogy nem csu-
pán édesanyát, hanem kerek családot
alakított Isten a Gyermek köré. Kerek
családot, ami a sokszor homályba bur-
kolózó mai családkép helyett követen-
dõ példa. A kulturális programot és lel-
ki táplálékot követõen finom vacsorá-
val is vendégül látták a Karitasz önkén-
tesei a résztvevõket, ajándékcsomagok
átadására került sor.

A Garay gimnázium diákjai adtak zenés irodalmi mûsort
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Szaporodó szekszárdi
tanyabetörések
Szilágyi Károlytól, a Birtokvédõ
Egyesület elnökétõl kapott informá-
ció szerint megszaporodtak Szek-
szárdon és környékén (a Leányvár-
tól a Decsi-hegyig) a tanyabetöré-
sek. Az illetékesek kérik a tanyatu-
lajdonosokat, ha illetéktelen, gya-
nús személyeket látnak, értesítsék a
rendõrséget (107), vagy hívják Bor-
da Károlyt (06-20/914-9641), vagy
Szilágyi Károlyt (20/474-3735).

Tojásdíszítõ elismerése
Többéves alkotói munkája elisme-
réseként meghívást kapott Csuhaj
Tünde, az USA-ban székelõ Nemzet-
közi Tojásdíszítõ Egyesületbe. A
szervezet tagjai közt õ az egyetlen
magyar. A szekszárdi tojásdíszítõt
külföldön szinte jobban ismerik,
mint itthon.

HÍRSÁV

Pécs, a kultúra európai fõvárosa
Január 10-én színpompás megnyitóval indult az EKF-program a baranyai megyeszékhelyen

Egy hete hivatalosan is elkezdő-
dött hazánk eddigi legnagyobb
kulturális eseménysorozata, a
Pécs 2010 Európa Kulturális Fő-
városa program. Kevés olyan vá-
ros van Európában, ahol a törté-
nelmi korok és a kultúrák réteg-
ződése annyira egymásra épül,
mint a mecsekalji városban. 
A különböző korokból átöröklő-
dött hagyományok ma is részei 
a baranyai megyeszékhelyen
élők mindennapjainak.

SzV

Az ünnepélyes megnyitó rendezõi is e
sokszínûség bemutatását, a kétezer év
kulturális örökségének megjelenítését
tûzték ki célul, Pécsen keresztül mutat-
va meg hazánk értékeit Európának, s a
világnak. A nagyszabású elõadás Pécs
kultúrtörténeti korszakait jelenítette
meg a városhoz kötõdõ mûvészek és
hírességek, valamint több száz itt élõ
diák közremûködésével a XXI. század
audiovizuális nyelvén.

A megnyitón a Zsolnay kúttól a Szé-
chenyi téren felállított színpadhoz ér-
kezett a farsangot megidézõ menet.
Korhû jelmezbe öltözött iskolások, szí-
nészek és bábosok a város korszakait,
azok jelentõs kulturális eseményeit je-
lenítették meg, élükön három-négy
méteres bábokkal. A nagyszabású pro-
dukcióban Pécs kultúrtörténeti kor-
szakai elevenedtek meg elsõsorban pé-
csi mûvészek – Bab Társulat, Bóbita
Bábszínház, Fontifive csoport, Tanac

Néptáncegyüttes, Pécsi Balett, Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar, Szélki-
áltó Együttes – és diákok elõadásában.
A záró képben pedig felléptek a me-
csekalji városban élõ, innen elszárma-
zott, vagy valamikor itt alkotó az ország
kulturális életében jelentõs szerepet
betöltõ mûvészek, többek között
Balikó Tamás, Demjén Ferenc, Lang
Györgyi, akik a meglepetésvendégek-
kel (így a Mizo-Pécs 2010 kosaras lánya-
ival) együtt énekelték a Várj míg felkel
majd a nap címû népszerû számot.

A megnyitó elõtt három napon át –
csütörtöktõl szombatig – 450 diák
dramatikus utcaszínházi játékát élvez-

hették a város lakói. A Dóm Téren, a
Püspöki palotánál a római birodalom-
ban megszületõ város Sopianae, az
ókereszténység idõszaka, valamint az
ezer éves pécsi püspökség alapításá-
nak története elevenedett meg. A vá-
rosban 1367-ben egyetemet alapított
Nagy Lajos király kora és a török kor
történései a kedvezõtlen idõjárás mi-
att az eredeti helyszín, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi
Kara helyett a Nagy Lajos Gimnázium
tornacsarnokában voltak láthatók. A
Sétatéren pedig a baranyai megye-
székhely utóbbi négy évszázada ke-
rült színre.

Szekszárdi programok

A Pécs 2010 EKF eseménysorozatá-
hoz Szekszárd városa is csatlakozik. A
tolnai megyeszékhely januártól õszig
kínál programokat.

„A mi Pannóniánk – mûvészetek és
Szekszárd” olyan jelentõs évközi ese-
mények sora, amely ideális helyszínek-
kel sokféle választási lehetõséget kínál
a látogatóknak. Ezek közül az elsõ a ja-
nuár 19-ei Mészöly Miklós emléknap,
melynek részletes programját lapunk
14. oldalán olvashatják. A rendezvé-
nyek sorában a nagy városi fesztiválok
(Pünkösdi, Szent László, Szüreti Na-
pok) mellett megtalálhatóak többek
között tudományos és mûvészeti szim-
póziumok, irodalmi konferenciák, de
színházi találkozó és zenés szakmai
kurzus is. (A programokat a Szekszár-
di Vasárnap rendszeresen közli.)A megnyitón Pécs kultúrtörténeti korszakai elevenedtek meg

Különleges bélyeg
A megnyitó esemény elõtt megren-
dezett nemzetközi sajtótájékoztatón
mutatták be azt a különleges bélyeg-
ívet, amelyet január 10-én a Magyar
Posta bocsátott ki Pécs2010 Euró-
pa Kulturális Fõvárosa tiszteletére. A
25 különbözõ bélyegképen a bara-
nyai város egy-egy nevezetessége
látható. A forgalmi bélyegeken az ér-
tékjelzés helyett a „BELFÖLD” felirat
olvasható, ami azt jelenti, hogy min-
den bélyeg bármikor alkalmas egy
hazai címre induló levél elküldésére.
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Nagyon sok betegségünk hátteré-
ben az áll, hogy nem megfelelõ a ke-
ringés a legkisebb véredényeink-
ben, a hajszálerekben. Létezik azon-
ban ma már egy tudományosan iga-
zolt új módszer, amellyel ez a
mikrokeringés hatékonyan javítha-
tó és ezzel eredményesen gyógyít-
ható sok betegség.

A pulzáló elektromágneses BEMER-
mezõkkel a legkülönbözõbb területe-
ken lehet eredményeket elérni, önálló-
an illetve kiegészítõ terápiaként. Példá-
ul: szív- és érrendszeri betegségek, cu-
korbetegség, trombózis megelõzés, vér-
nyomásproblémák, magas koleszterin,
reuma, fülzúgás, alvási zavarok, stressz,
asztma, migrén, csontritkulás, porcko-
rongsérv, sportsérülések és izomhúzó-
dások, csont- és sebgyógyítás, égési se-
bek, immunrendszer-erõsítés, stb.

A tudományos igényû tanulmányok
eredményébõl megállapítható, hogy a
mágnesterápia nem közvetlenül a be-
tegség ellen, hanem a szervezet mûkö-
dését támogatva hat az egészséges álla-
pot elérése érdekében. A mágnesterá-
pia más terápia, például gyógyszeres
kezelés mellett is alkalmazható, ebben
az esetben a két terápia együttes hatása
fokozza a gyógyulás esélyeit.

A terápia mindenki számára igénybe
vehetõ.

A BEMER 3000 mágnes-terápia köz-
vetlenül a hajszálérkeringésre hat, en-
nek következtében a sejtek tápanyag- és
oxigénellátottsága javul, a sejtek anyag-
cseréje felélénkül, energiatermelésük
fokozódik, ami végeredményben a haté-
kony gyógyuláshoz vezet.

A beteg állapotától függõen általában
20-30 kezelés ajánlott, ami naponta tör-
ténik. A kezelés fájdalom- és  mellékha-
tásmentes. A BEMER-terápia két részbõl
áll. Az elsõ részben egy kényelmes mat-
racon fekve az egész testfelszínt éri a
pulzáló mágneses erõtérhatás. Ezt köve-

tõen a beteg testrész vagy testrészek in-
tenzív kezelése folyik.

A beteg a kezeléssorozat végén és
közben is eldöntheti, hogy hány keze-
lést szeretne még, az állapotában bekö-
vetkezett változások alapján. Egy kezelés
kb. 30-40 percet vesz igénybe.

Az egyetemes orvoslás valamennyi
módszerével igazolható a terápia hatá-
sa, emiatt alkalmazzák Magyarországon
szép számmal kórházak, kezelõhelyek
és háziorvosi rendelõk is ezt az orvos-
technikai segédeszközt. (x)

Keressenek bizalommal!
BEMER MÁGNESTERÁPIA KEZELÕ: 

STEIB SPORT, 
SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 8. 

ÉS PERCZEL MÓR U. 1-3.
BEJELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: 

06-20/399-1154, 74/419-428.

A BEMER-terápia hatása a mikrocirkulációra,
azaz a hajszálerek mûködésére

Használja a jövõ gyógymódját!
BEMER 3000 Mágnesterápiás kezelés már Szekszárdon is

A betegségek nagy része oxi-

génhiányra, a mikrocirkuláció

zavarára vezethetõ vissza. A

bal oldali felvétel mindössze

kétperces kezelést követõen

készült (jobbra a kezelés elõtti

állapot). A kapilláris vérellátás

közel 20 százalékkel javult

(lásd a nyilakkal jelölt területet!)

Még mindig érdemes beoltatni magunkat
Kórházi tudományos fórum az új típusú influenzáról

Bár pillanatnyilag csökken az inf-
luenzás betegek száma, a jár-
ványnak még nincs vége – jelen-
tette ki dr. Almási István a higié-
nés osztályt vezető főorvos azon
a tudományos fórumon, amit a
Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórházában tar-
tottak az új típusú influenzáról
szerzett tapasztalatokról.

V. H. M.

Almási fõorvos a járványt „furcsa két-
arcúnak” minõsítette: mivel nincs túl-
ságosan sok típusos influenzás beteg,
viszont ezzel szemben elég nagy a sú-
lyos lefolyású esetek száma. Az elsõ
megállapításhoz hozzáfûzte, minden
bizonnyal a háziorvosoknál ellátott
betegek többsége nem is mutat iga-
zán típusos influenzás tüneteket. A
második kijelentésnek a magyarázata
az is, hogy az osztályvezetõ fõorvos
nem emlékszik olyan járványra, ami-
kor ilyen nagyszámú beteget kellett
volna intenzív osztályon kezelni. Az
intenzívre eddig hét beteget utaltak
be, a kórházban eddig valamivel
több, mint negyven új influenzás
megbetegedésben szenvedõt gyógyí-
tottak.

A fõorvos úgy
prognosztizálta,
hogy a járvány is-
mételt elõretöré-
se várhatóan a kö-
zeli jövõben, azaz
kora tavasszal
megtör ténhet .
Sõt, az is lehetsé-
ges, hogy a követ-
kezõ szezonban is
visszatér – elkép-
zelhetõen mutált
változatú vírusok
formájában.

– Feltétlenül ér-
demes beoltatni-
uk magukat azok-
nak, akik eddig
még nem tették
meg – szögezte le
a fõorvos, hozzátéve, hogy sajnos az
orvostudományban sincsenek száz
százalékos védekezési lehetõségek, va-
gyis a leghatékonyabb ellenszer a vé-
dõoltás.

Dr. Nyikos György, az anesztezioló-
giai és intenzív terápiás osztályvezetõ
fõorvosa elmondta, hogy a náluk ke-
zelt hét beteg közül öten kerültek léle-
geztetõ gépre, ketten még jelenleg is
gépen vannak. A fõorvos arról is tájé-

koztatott, hogy a szekszárdi kórház-
ban ápolt negyven influenzás beteg
mellett a megye más térségeiben
mintegy száz új influenzában szenve-
dõt kezeltek.

Nyikos fõorvostól megtudhattuk
azt is, hogy a kórházi felvételt követõ-
en – az adott beteg állapotától függõ-
en – kerülnek hozzájuk más osztá-
lyokról a súlyos esetek. Az intenzíven
döntik el, hogy szükséges-e lélegezte-

tõ gépre tenni a beteget, vagy sem. A
fõorvos megjegyezte, hogy egy váran-
dós kismama betegük is volt, akinek
szerencsére nem volt szüksége a léle-
geztetõ gép alkalmazására.

Melyek azok a tünetek, amelyek in-
dokolttá teszik az intenzív kezelést?
Dr. Nyikos György elsõként az elõre-
haladott légzési elégtelenséggel járó
állapotot említette, és kiemelte, hogy
e tüneteknek jellemzõje, hogy igen
rövid idõ alatt súlyos légzési problé-
mák jelentkeznek.

– Ilyenkor nem szabad megvárni,
hogy a beteg befulladjon, ami egy-
két órán belül annyira fokozódhat,
hogy kizárólag intenzív kezeléssel
menthetõ meg.

– Ez a típusos fulladás nem téveszt-
hetõ össze az asztmatikus tünetekkel
– válaszolt kérdésünkre a fõorvos. -
Ugyanis az új típusú influenzásoknál
nem légúti szûkületrõl van szó, ha-
nem a tüdõfelszín veszik el, s egy idõ
után nem marad olyan felülete a tüdõ-
nek, ami az oxigéncserét, illetve gáz-
cserét le tudná bonyolítani. 

Dr. Nyikos György végezetül arra
hívta fel a figyelmet, ha a beteg való-
ban idõben (!) kerül kórházba, s meg-
felelõ szakellátásban részesül, akkor
gyógyítható.

Még most sem késõ beoltatni magunkat

A bort ünneplik
Vince napján

A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát Kör, a
Hegyközség Szekszárd, a Tolna Megyei
Agrárkamara Kertészeti Osztálya és a
BASF Hungaria Kft. Közös szervezé-
sében január 22-én (péntek) Vince-na-
pi borünnepet, a Kékfrankos ünnepét
tartják 17 órától a Babits Mihály Mûve-
lõdési Házban (Szent István tér 10.).

Program:
17.00: Vince-napi ünnepi köszön-

tõ – Ferenc Vilmos Kertbarát Kör el-
nöke

17.30: a 2009-es évjárat értékelése
a szõlõtermesztés vonatkozásában –
Teszlák Péter SZBKI (Pécs)

18.00: Idõszerû kérdések és jog-
szabályok a szõlõ és bortermeléssel
kapcsolatban – Kelemen Erika hegy-
bíró és Tamási Balázs, a Tolna Megyei
Agrárkamra titkára

18.30: a Kékfrankos Ünnepe – a
termelõk borainak szakmai bírálata
Módos Ernõ vezetésével

Kérjük mindazokat a termelõket,
akik szeretnék 2009-es évjáratú Kék-
frankos borukat minõsíttetni, hoz-
zanak minimum 4 db 0,75 literes
palackot.

Az est vendégeit Vince-napi finom
falatok várják

„Ha megcsordul a Vince, tele lesz a
pince”
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Idén is keresik
a megye civil
szervezetét

A Tolna Megyei Önkormányzat
idén is keresi „Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezetét és Mecénását”.

Pályázhatnak azok a Tolna me-
gyei társadalmi szervezetek és ala-
pítványok, akiket a bíróság nyil-
vántartásba vett. A pályázat célja:
annak részletes megismerése,
hogy a civil szervezetek milyen –
a településen lakók érdekeit szol-
gáló – tevékenységet végeztek
2009-ben, illetve mûködésükkel
hogyan gazdagították Tolna me-
gye értékeit.

A pályázatot pályázati adatla-
pon, a szükséges mellékletek csa-
tolásával, zárt borítékban, postán
vagy személyesen lehet benyújta-
ni a Tolna Megyei Önkormányzat
Elnöki Kabinetjéhez január 18-ig.

A pályázaton elnyerhetõ: „Az Év
Tolna Megyei Civil Szervezete”
cím és 100 000 Ft összegû támo-
gatás, valamint a civil szervezetek
pályázatban megjelölt javaslata
alapján a „Bazsonyi Arany Mecé-
nás” cím.

A részletes pályázati felhívás és
adatlap letölthetõ az internetrõl:
www.tolnamegye.hu

Antikrisztus és a család
„Bocsáss meg, Uram, hogy valaha is személytelennek gondoltalak!” - találkozás Czakó Gáborral

A szekszárdi Szent József Katoli-
kus Iskolaközpont még adventi
időben hívta meg előadóként a
decsi születésű Czakó Gábor
írót, publicistát, képzőművészt, a
katolikus újságírás megszervező-
jét. A József Attila-díjas író életé-
ben fontos szerepe van a család-
nak és a meggyőződésből való,
gyakorolt, vallásos katolikus hit-
nek. Beszélgetésünk mondandó-
ja a karácsony elmúltával sem
vesztett aktualitásából.

Decsi Kiss János

– A család az emberi élet legfontosabb
egysége – kezdi Czakó Gábor –, mely-
re mindenkinek szüksége van, a meg-
születés pillanatától a haláláig. Ebben a
helyben, megtanulunk beszélni, járni,
szeretni. Legfontosabb kapcsolataink
éppen a szülõkön keresztül vannak. A
normális családban több gyerek van.
Ezáltal, unokatestvéri, sógorsági kap-
csolatok alakulnak ki., létesülnek és így
a család, a társadalom szövetét jelenti. 

– A világ más pontján, más mó-
don gondolkodnak.

–  A kínaiak például azt mondják,
hogy Kínában nép sosem volt, hanem

család. Kínát sokszor
támadták hódítók,
amelyek az idõk so-
rán beolvadtak a csa-
ládokba és elkínaia-
sodtak. Ezek a hódí-
tások megtörtek a kí-
nai családon.

– Mai világunk-
ban másként érzé-
keljük a család je-
lenségét, jelentõsé-
gét.

– A család napja-
inkban  a legfõbb el-
lensége ennek az an-
tikrisztusi világnak,
ezért rengeteg táma-
dást szenved el. 

– Ha már szóba
került az Antikrisztus fogalma, me-
rüljünk el ebben egy kicsit...

– Azért antikrisztusi ez a világ, mert
rettenetesen gyûlöli Krisztust. Min-
dent igyekszik megsemmisíteni eb-
ben a körben. Sokan emlékezhetnek
még arra a lózungra, ami így hangzott
„nincs karácsony Corvin nélkül”. Van
e karácsony Jézus nélkül? A kor vála-
sza erre az, hogy van. Amerikában
nem szabad karácsonyról beszélni, de

az ajándékozás megvan. Sõt, olyan
Bibliafordításokon fáradoznak,
amelyben az Úr nem hímnemû! Az
embernek a neme is ellenséges cél-
tábla lett.

– Ezen a ponton eljutottunk a
„gender” fogalmához!

– Igen! E szerint a „társadalmi
nem” határozza meg az ember hely-
zetét. Véleményük alapján az ember-
nek hatféle társadalmi neme lehet.

Ezeket bármikor bármilyenre változ-
tathatja. Még tovább: az ember nem
férfinak és nõnek született, hanem
„gendernek”, aki kiléphet azokból a
feladatokból és életcélokból, ame-
lyek az embert emberré teszik. A
szabadság fölcserélõdik a szabados-
sággal.

– Ilyen módon az ember családja,
a támadások kereszttüzébe kerül!

– A családban az ember ez idáig a
nemek szerinti szerepeket éli, élte
meg. A család ezért ellenség. Az új el-
mélet szerint át kell alakítani a csalá-
dot olyan módon, hogy két férfi, vagy
két nõ, esetleg egy nõ és egy kutya le-
gyenek a „családi kör” szereplõi...

– Karácsonykor is a családról, a
gyermekrõl beszélünk!

– A karácsony lényege a Jézus sze-
retetének eljövetele, amit leginkább
az egymás iránti szeretetben tudunk
megélni.

– A Krisztus felé fordulásban a szü-
lõknek, pedagógusoknak, íróknak
milyen felelõssége van?

– Kinek-kinek a maga sorsa szerint
van ez is. A sokat tapasztalt Hamvas
Béla író errõl így beszél „bocsáss meg,
Uram, hogy valaha is személytelen-
nek gondoltalak”.

Czakó Gábor író egy könyvbemutatón dedikál
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Csirkemájas spagetti
Hozzávalók:

l 50 dekagramm csirkemáj
l 50 dekagramm spagettitészta
l 20 dekagramm csiperkegomba
l 3 fej közepes vöröshagyma
l gerezd fokhagyma
l pár szál petrezselyemzöld
l 2 deciliter tejföl
l só
l bors
l törött paprika
l 15-20 deka trappista sajt
Elkészítés:

A vöröshagymát felkockázom, a fok-
hagymát felaprítom, kevés olajon üve-
gesre pirítom, majd ezután a megtisztí-
tott, felaprózott májat és a felaprózott
gombát beleszórom, ráhintem a piros-
paprikát, borsot és az apróra vágott
petrezselyemzöldet. (A sót majd akkor
teszem bele, ha már megpuhult a máj,
mert különben kemény lesz). Kevés vi-
zet tehetünk alá, de csak minimálisan.
Ha megpuhult, felöntöm a tejföllel,
összerottyantom, és leveszem a tûzrõl.
Eközben sós vízben kifõzöm a spaget-
tit, leszûröm és a májjal jól összekeve-
rem. Hõálló tálba teszem, rászórom a re-
szelt sajtot, és sütõben közepes lángon
rápirítom.

Sötétebb bí-
bor színû vö-
rösbor gyü-
mölcsös - fû-
szeres illattal.
Kóstolva fi-
nom fás je-
gyek, fûsze-
resség jellem-
zi, piros bo-
gyós gyümöl-
csök kísére-
tében. Kelle-
mes savak,
határozott
test.
Fogyasztása
15-16 °C fo-
kon ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Sebestyén Pince:
Kadarka 2008

Az „Év természetfotósa” kiállítás a Babitsban
Idén egy hölgy lett a legjobb – Krizák István ismét remekül szerepelt a pályázaton

Ez évben is első vidéki helyszín-
ként érkezett Szekszárdra, a Ba-
bits Mihály Művelődési Házba a
naturArt – Az év természetfotósa
vándorkiállítás anyaga. A 115 ké-
pet felvonultató tárlatot, melyet
hétfő délután dr. Kalotás Zsolt
nyitott meg, a jövő héten még
megtekinthetik a látogatók.

Kosztolányi Péter

Dr. Kalotás Zsolt lapunk kérdésére el-
mondta: szerinte (a tavalyi, kissé mér-
sékeltebb nívót követõen) ismét igen
magas színvonalú volt a pályázat, mely-
re 220-an küldtek be mintegy négy-
ezer fényképet. Hangsúlyozta, hogy el-
sõsorban a számos egyedi alkotásra ala-
pozza ezt a véleményét, és örömteli-
nek vélte, hogy seregnyi fiatal tehet-
ség és sok hölgy tûnt fel a 2009. évi ter-
mészetfotók versengésén. Kalotás –
aki a naturArt egykori elnöke és a
2001. év természetfotósa – egyébiránt
nem ért egyet azzal, hogy a tájak kate-
góriájában a neves szakemberekbõl ál-
ló zsûri nem osztott ki elsõ és második
díjat; õ számos elismerésre méltó ké-
pet fedezett fel e csoportban is.

A tizenhetedik alkalommal meg-
rendezett megméretésen hazánk ter-
mészetfotósai újfent bizonyították,

hogy nemzetközi viszonylatban is
megállják a helyüket ötletes, mûvészi
felvételeikkel. Ennek titkát Radisics
Milán, a naturArt Magyar Természet-
fotósok Szövetsége elnöke többek
közt abban véli felfedezni, hogy az
egyesület mint az alkotók fóruma egy-
általán létezik és mûködik, valamint
abban, hogy egyre többen vállalkoz-
nak a természet értékeinek és csodái-
nak fényképen való megjelenítésére.
Ez mind értékesebb és figyelemre
méltóbb alkotásokat eredményez.
Eifert János fotómûvész, a zsûri elnö-
ke természeti értékeink megõrzésé-

nek és az érték-
mentésnek a té-
nyét tartja az
egyik legfonto-
sabb eredmény-
nek; mint arról Az
év természetfotói
– Magyarország,
2009. címû album
bevezetõjében ír.

Az év természet-
fotósa a Norvégiá-
ban élõ, bajai szár-
mazású Haarberg
Orsolya lett, aki há-

rom kategória elsõ, és egy harmadik
díját érdemelte ki amellett, hogy õ sze-
rezte meg az év természetfotója elis-
merést is Etetés címû képével.

A tolnai Krizák István, a Gemenc
Fotókör megbízott vezetõje a korábbi
évek kiemelkedõ szereplését követõ-
en ezúttal is remekelt: a Növények és
gombák kategóriában második, Az
emlõsök viselkedése csoportban pe-
dig harmadik helyezést szerzett. Rajta
kívül még a Tolnai Népújság munka-
társának, Ritzel Zoltánnak egy alkotá-
sát is láthatják az érdeklõdõk a Babits
üvegtermében január 25-ig megte-
kinthetõ tárlaton.

Az Év természetfotója – Haarberg Orsolya: Etetés

Dr. Kalotás Zsolt nyitotta meg a kiállítást
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A fodrásznak is van fodrásza
A szorgalmat és a kitartást tovább növeli, ha az ember kedvére való munkát végezhet

Az atomerőmű biztonság- és koc-
kázatelemzéssel foglalkozó mér-
nöke, Kiss Tibor választása Püs-
pöki Edit fodrászra esett. Mint fo-
galmazott, elsősorban azért, mert
a hölgy már gyermekkorában a
fodrászkodásról álmodozott, ám
az élete egészen másként ala-
kult. Felnőttként azonban – áldo-
zatok sorát vállalva – mégis sike-
rült megvalósítania régi vágyát.

V. Horváth Mária

– Kezdjük a hajdani álmokkal.
– Anyukám szokta mesélni a törté-

netet: régi típusú konyhabútorunk
volt, amihez szennyesláda – fölötte tü-
körrel – is tartozott. Óvodás korom-
ban rendszeresen fölálltam a ládára, s
a tükör elõtt billegve föltupíroztam a
hajamat. Amikor kész volt a „mû”, ak-
kor azt mondtam anyunak: „Nézd,
már megint tiszta nõ vagyok!”

– Más szakma, foglalkozás föl se
merült?

– Dehogynem, én is végigmentem
a szokásosokon. A fodrászat mindig a
toppon volt, ám mivel nagyon szere-
tem a gyerekeket, az óvónõi hivatás is
vonzott. Végül az egészségügyi szak-
középiskolában érettségiztem, s úgy
gondoltam, a csecsemõápolói vagy a
gyermekgondozói szakmát válasz-
tom. Nem sikerült továbbtanulnom,
ezért dolgozni kezdtem. Elõször a „vá-
rosgazdálkodási vállalat” vízlaboratóri-
umában helyezkedtem el, s egészen a
fiam megszületéséig dolgoztam ott.
Az újbóli kezdésnél komolyan fontol-
gattam a váltást, s ezért is örültem,
hogy egy kegyeleti kft.-nél kaptam ál-
lást, ahol 16 évet húztam le.

– Miközben szinte rendszeresen ta-
nult is...

– Így van. Hálás is vagyok a cég ve-
zetõjének, hiszen munka mellett elvé-
geztem egy középfokú számítástech-
nikai, illetve a minõségirányítási isko-
lát. Közben azonban folyamatosan
motoszkált bennem a fodrászat iránti
vágy. Ugyanakkor az is bennem volt,
hogy a felnõttképzéshez már idõs
vagyok… Aztán jött a fordulat: bálba
készültünk egy nagyobb társasággal,
amikor az egyik férfi azzal piszkálta a
feleségét, hogy csapnivaló a haja, s
kérdezte, hogy miért nem ment el
fodrászhoz. Nekem több se kellett,
magammal vittem kedves ismerõsö-
met, s a mosdóban egy jó kis frizurát
„rittyentettem” neki. Ez már a férjnek
is tetszett, a barátnõm pedig újból rá-
kezdett a szokásos unszolásra.

– A tehetség okán nem is tehetett
volna másképpen.

– Tehetség? Mondjuk inkább, hogy
vágyálom. Hozzáteszem, hogy a ro-
konság haját rendre én vágtam, oda-
haza frizurát készítettem nekik. Szó-
val a bál után döntöttem: elvégzem az
iskolát, és fodrász leszek. Mivel itt ak-
kor nem indult felnõttképzés, Pécsre
iratkoztam be. Fõnököm ekkor is na-
gyon megértõ volt, engedélyezte,
hogy a szabadságomat félnaponként,
péntekeken vegyem ki. Másfél éven át
utazgattam Pécsre, végül 2007 de-
cemberében vizsgáztam sikerrel.
– A gyakorlati foglalkozások alatt
érezte a várva-várt kiteljesedést?

– Hát hogyne! Ráadásul Ferger Ildi-
kó személyében olyan oktatóra lel-
tem, aki elismerten jó fodrász, mellet-
te páratlan tehetséggel adja át tanítvá-
nyainak a szakma legapróbb fortélyait
is. A hétvégi gyakorlások számomra
nem a munkát jelentették, olyan volt,
mintha nyaralni mennék. S ez ma sin-
csen másképp. Odahaza ma is rend-
szeresen nézek oktatófilmeket, majd
babafejen gyakorlom a látottakat.
Most leginkább kontyokat készítek, de
akkor sem érzem a fáradtságot, ami-
kor a kórházi teendõk után a fodrász-
üzletben dolgozom este 9-ig. Ez azért
lehet így, mert élvezem, amit csinálok.

– A vizsga után azonnal elkezdte
gyakorolni a megálmodott szak-
mát? 

– Nem, csak 2008 októberétõl. Ez-
zel is nagy szerencsém volt, ugyanis
Perczel Andrea – aki a fodrászom volt,
és a tanulmányaim idején rengeteget
segített nekem – saját üzletet nyitott,

majd fölvetette: szívesen lát maga mel-
lett. Boldogan mondtam igent, nála
dolgozom úgynevezett „székbérle-
ményben”. Nagyon szeretem a vendé-
geimet, akikkel mára bensõséges kap-
csolatba kerültünk. Ez a fodrászmunka
esetében érthetõen nem közömbös.

– Tehát zömmel állandó kuncsaft-
köre van.

– Egy kezemen meg tudnám szá-
molni, hogy a bõ év alatt hány „beesõ”
vendégem volt. Akik rendszeresen jár-
nak hozzám, jórészt régi ismerõsök,
volt iskolatársak és a kórházi dolgozók.

– Miért éppen kórháziak?
– Mert napi négy órában ott is dol-

gozom, így sokan ismernek.

– Hol van ott fodrászüzlet?
– A kórházban adminisztrátor va-

gyok a 2-es belgyógyászati osztályon.
Igaz, az ápolási igazgatónõ a kórházi
fodrászat ötletét felvetette, de hiá-
nyoznak a megfelelõ körülmények.

– Következzen a szûkebb család...
– Szüleim szorgalmas, munkaszere-

tõ emberek voltak. Anyukám nyugdí-
jas, de a mai napig igen serény, moz-
gékony. Sajnos apukám már nem él.
Az irodalom iránt érdeklõdõ fiam,
Zoltán – akit annak idején egyedül vál-
laltam – dolgozik, márciusban lesz 21
esztendõs. Szorgalmát és teherbírását
a szüleimtõl örökölte. Hamar vált fel-
nõtté, nyilván a körülményeink miatt.
Egészen fiatal volt, amikor saját akara-
tából részt vállalt a kéttagú család fel-

adataiból, s ez ma sincs másképpen.
Mindenben támogat, s boldogan
mondom: a legjobb barátai vagyunk
egymásnak...

– Szabad megkérdezni, miért érzé-
kenyült el?

– Most is eszembe jutott, hogy ami-
kor apukám a kórházban volt, Zoltán
mindennap bement hozzá, s ameddig
csak lehetett, ott üldögélt. Szóval nem
félek, hogy öregen támasz nélkül ma-
radok... 

– Említette, hogy odahaza babafe-
jen gyakorol. Más fejlõdési lehetõ-
ség?

– Eljárok a bemutatókra, ahol szin-
tén útmutatást kapok a korszerû
anyagokról, a vágási stílusról, a frizu-
ra-divatról. Folyamatosan képezem
magamat, követem a divatot, hiszen a
fodrászat a divatra épül.

– Kérnek-e tanácsot a vendégei? Én
szívesen beszélem meg Ágival, re-
mek fodrászommal a dolgokat, s
hallgatok a tanácsaira.

– Azt tapasztalom, hogy az embe-
rek egyre több figyelmet fordítanak a
frizurára. Ebben is kikérik a vélemé-
nyemet, de problémáik megoldására
is várják a javaslataimat. Jó, hogy az is-
kolában megtanultuk a vitaminok, az
ásványi anyagok hatását, vagy éppen
azt, milyen károkat okozhat a stressz
akár a hajjal kapcsolatban. Az árat
sem titkolva hajpakolást ajánlok, de az
otthoni kezelést is részletezem, ami-
hez megfizethetõ készítményeket
ajánlok, hiszen az emberek pénzügyi
lehetõségei behatároltak.

– Azt olvastam, hogy manapság
egyre jobban terjednek a barnás
hajárnyalatok. Igaz ez?

– Részben. Inkább úgy fogalmaznék,
hogy például a melírben, pontosabban
a „panelfestésben” közel azonos színár-
nyalatokat használunk, ami nagyon ter-
mészetes hatást ad. A divatnál tartva
említem, hogy miként a ruházatban, a
frizurák tekintetében is egyre erõteljes-
ebben tör elõre a retró...

– Saját magának készíti a frizurá-
ját?

– Nem tudnám normálisan levágni
és befesteni. A fodrásznak is van fod-
rásza.

– Gondolkodott-e azon, kit faggas-
sak két hét múlva?

– Persze, készültem. Velem együtt
biztosan sokan örülnének, ha Kereki
Balázs gyógymasszõr szólna a munká-
járól, s akár tanácsokat is adna. Na-
gyon komolyan veszi a szakmáját, és
igen lelkiismeretesen dolgozik.

Püspöki Edit gyermekkori álmát megvalósítva lett fodrász
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Amaguk idejében mindkettõjük
nevét ország-, sõt Európa-szerte

emlegették, ma egyikük emlékét szülõ-
helyén semmi nem õrzi, a másikét sze-
rény emlékverseny… 

Schwartzer Antal 1780. január 16-
án született Szekszárdon, atyja hely-
ben volt, legkisebb öccse, Alajos öt (!)
földrészen lett ismert borkereskedõ.
Antal kalocsai és pécsi gimnázium
után jogot tanul Pesten. Itt ez idõben
tervezik a siketnémák intézetének lé-
tesítését. E célból küldik õt 1801-ben
Bécsbe, az ottani intézeti tanításmód
és berendezés tanulmányozására. Így
lesz 1802-ben a váci siketnéma inté-
zet elsõ tanítója, Simon Antal igazgató
halála után, 1808-ban az intézet veze-
tõje. Szinnyei József szerint: „Az õ ide-
jében és tanítási rendszerével fölvi-
rágzott az intézet, sõt rendszerét má-
sutt is alkalmazták.” Meghalt 1834. de-
cember 29-én Vácon. Negyedszázad
múlva, 1859-ben az intézet ismerteté-
sekor is kegyelettel írták róla: „34
éven át szerzett tapasztalatait jeles
könyveiben hagyta hátra”.

Ugyanitt mesélnek a hõsi kezdetek-
rõl: „A régi világban nem fogták fel a
szerencsétlenség nagyságát, s a siket-
némát úgy tekintették, mint az Isten-
tõl eltaszított esztelen lényt, kit meg-
vetõ irtózással kerültek s olykor a leg-
gonoszabb tettek végrehajtására
használtak…” Felmérhetjük, mit jelen-
tett 1817-ben Schwartzer Magyar
nyelvtanító könyv a siketnémák szá-
mára címû mûve, amely 1827-ben jel-
szótárral s németül is megjelent.

Alig száz év múlva egy másik szek-
szárdi „mint vakító üstökös, úgy tûnt

fel a magyar sport egén! Hirtelen lob-
bant fel messzeható fénye; egy ideig
az egész égboltot beragyogta sugarai-
val, majd gyorsan, miként jött, elenyé-
szett a végtelen örökkévalóságban. Ez
volt Sipos Márton” – jellemzi Babits
Mihály testvére, István. Az egykori is-
kolatárs és barát tudja: „Szekszárdon
született 1900. január 19-én. Itt töltöt-
te boldog gyermekéveit, itt végezte el
a gimnáziumot.”

Keszthelyi gazdászati akadémista-
ként kezdett hozzá a sportszerû
úszáshoz, „bár istenadta tehetségét
már jóval korábban elárulta”. Már elsõ
nyilvános szereplésén, 1921-ben gaz-
dász-bajnok s egyben magyar rekor-
der lett. Az akkoriban profi klub
MAFC elõbb irigykedve nézte a so-
sem látott úszó gyõzelmét, majd leiga-
zolta. Náluk 1922-ben és 1923-ban
magyar bajnok. „A vízbõl kiemelked-
ve, szinte csak karral, rövid és gyors
tempókkal úszott” – írja a Sportlexi-
kon. Újabb tüneményes fejlõdése már
kitartó edzés eredménye: 1922-ben
szenzációs világcsúcsot állít föl a 100
méteres férfi mellúszásban 1 perc
16,2 másodperccel. Többször legyõz-
te Erich Rademachert, a német világ-
bajnokot, de nem sokára „súlyos gyo-
morbaj gyötri, elkedvetlenedik, visz-
szavonul vidékre gazdászkodni”.

A rosszul sikerült 1924-es párizsi
olimpia után még utolsó felvillanás-
ként Barcelonában beállítja Rade-
macher 200 méteres 2 perc 59 má-
sodperces világcsúcsát. Vakbélgyulla-
dás, tífusz, tüdõhurut, tuberkulózis éri
el, végül agyhártyagyulladás okozza
halálát 1926. december 11-én. „Sipos
Márton nekünk magyaroknak többet
jelent a világhírnél; szimbólum õ, mely
az õseredeti magyar tehetséget jelké-
pezi” – írja az egykori barát.

Dr. Töttõs Gábor

Két híres januári szülöttünk
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 144.
Ódon időben

JANUÁR 18-ÁN

105 éve, 1905-ben elhunyt cím-
zetes apátunk, Steinberger Fe-
renc nagyváradi kanonok.
JANUÁR 19-ÉN

110 éve, 1900-ban itt született
Sipos Márton, a 22 évesen 100
méteren világcsúcsot elért mell-
úszó.
JANUÁR 20-ÁN

110 éve, 1900-ban a Szekszárd
Vidéke gúnyolta az új kaszinóel-
nök Simontsits Béla „dzsentri ge-
nerálist”. 
JANUÁR 21-ÉN

115 éve, 1895-ben az elsõ felsza-
badított jobbágy, a helyi Mayer Já-
nos a kakasdi templom számára
földet adott. 105 éve, 1905-ben
kiadta Varasdy Lajos volt tanfel-
ügyelõnk Magyarország közkor-
mányzati rendszerének újjászer-
vezésérõl szóló röpiratát.
JANUÁR 22-ÉN

160 éve, 1850-ben a nyomorgó
Garay Jánost egyetemi könyvtár-
tisztté nevezték ki. 25 éve, 1985-
ben hunyt el Ziegler Károly víz-
mérnök.
JANUÁR 23-ÁN

90 éve, 1920-ban halt meg Steig
Flórián fazekas, a milánói világkiál-
lítás ezüstérmese.
JANUÁR 24-ÉN

160 éve, 1850-ben halt mártírha-
lált forradalmár plébánosunk, Új-
vári József. 100 éve, 1910-ben
eleink üstököst láttak nyugat felõl.

A Krisztus-hívők
egységéért 2010
Mottó: „Ti vagytok erre a tanúk”. (Lk 24,48)

A 2010. év Ökumenikus Imahete kiemelt alkalom.
Isten iránti hálaadással tekintünk vissza az 1910-es
Edinburgh-i Missziói Konferenciára, mely szülõhe-
lye volt annak a gondolatnak, hogy a Krisztus evan-
géliumát hordozó és azt a világ különbözõ helyein
képviselõ bizonyságtevõk a hit és tanbeli különbö-
zõség okozta ellentéteket tompítsák. Különösen a
Missziókat foglalkoztatta a szüntelenül jelentkezõ
kérdés, vajon helyénvaló-e megosztottságunkkal
olyanokat terhelni, akik éppen csak ismerkednek
Krisztussal? Az alakuló egyházak tagjai észrevették
a szakadékot a hirdetett üzenet és a krisztushívõk
szétszakadozottsága között. Meg kellett és újra
meg kell válaszolni a kérdést: hogyan adhatják át
másoknak a Krisztusban felajánlott kiengesztelõ-
dést, ha maguk a megkereszteltek is semmibe ve-
szik egymást vagy harcolnak egymással? Hogyan
tudnák az ellenségeskedésben élõ keresztyén
csoportok az egy Urat, egy hitet, egy keresztséget
hitelesen hirdetni? Ezek a kérdések merültek fel
100 évvel ezelõtt és ezek várnak választ ma is.
Mivel sok évtizedes gyakorlatunknak eleget kívá-
nunk tenni e jeles évfordulón, a történelmi egyhá-
zak lelkészei és gyülekezetüknek hitüket megélõ
tagjai ez év elején is (január 17-24.) közötti idõben
bekapcsolódunk a keresztyén világot az imádság

kötelékével egybefo-
gó mozgalmába.
Minden keresztyén
ember, bárhol is éljen
a világon, az Úr Jézus-
tól tanult imádságon
keresztül tarthatja
kapcsolatát gondvise-
lõ Istenével. Már a ré-
gi egyházatya is
(Chrysostomos) arra
mutatott rá, hogy min-
den imádságunkat eh-
hez az imához kell

mérnünk és minden imádságunknak ebbõl kellene
tanulni.
Soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az imádsá-
got, amikor imádkozunk, s minden szavát átgondol-
tan kell elmondani. A korai keresztyénség tanítói fe-
jén találták a szöget, amikor a Miatyánkont a teljes
evangélium összefoglalásának és a mennyei isme-
retek foglalatának nevezték. Hiszen az Úrtól tanult
imádságból kiderül, hogy van mennyország, hogy
melyik az a név, amelyik minden más név felett áll,
hogy melyik ország és hatalom közeledik, hogy ki-
nek az akarata irányítja a világot, hogy kinek a ke-
nyerét esszük, hogy kire tartozik az adósságunk,
hogy milyen veszélynek és kísértésnek vagyunk ki-

téve, és hogy ki tud ellenállni a gonosznak. Aki meg-
értette, mit kell és miét lehet kérni Istentõl, az már
kezdi azt is érteni, mi Isten terve az emberrel.
Ez az Istentõl elkészített alkalom lehetõséget ad ar-
ra, hogy városunk minden hívõ embere, felekezeti
hovatartozásától függetlenül, együtt énekeljen és
imádkozzon a ránk következõ hét minden napján.

Balázsi Zoltán református lelkész

EVANGÉLIUM

Sipos Márton

Ökumenikus imahét
Január 18. és 23 között, naponta 17. órakor
kezdõdnek az Ökumenikus Imahét alkalmai (ki-
véve péntek, amikor 18 órakor), melynek témá-
ja: „Ti vagytok erre a tanúk.”
Hétfõn a Belvárosi templomban: Kovács Zoltán
metodista 
Kedden a református templomban: Ravasz
Csaba katolikus
Szerdán az újvárosi templomban: Balázsi Zol-
tán református
Csütörtökön metodista imaház: Kirsch János
katolikus
Pénteken az evangélikus templom (18 óra):
Papp Barnabás baptista
Szombaton az evangélikus templomban (lelki
házigazdák a baptisták): Sefcsik Zoltán evangé-
likus
Mindenkit szeretettel várnak a város lelkészei.
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„Jöjj el szabadság!
Te szülj nekem rendet”
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A rejtvény megfejtését 2010. január 26-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
December 20-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Ezüst esõbe száll le a karácsony, a kályha zúg, a hóesés
sûrû” (Kosztolányi Dezsõ: Karácsony).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Király Anikó, Tengelic, Petõfi u. 23. és Kelemen Istvánné,
Alisca u. 1. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

K épzeljék maguk elé - méretarányosan azt -
a híres festményen látható szép, félmezte-

len hölgyet, aki lobogó hajjal, a francia trikolor-
ral a kezében, bokáig érõ, szakadozott szoknyá-
ban „mesztéláb” rohan a szabadságra, egyenlõ-
ségre, testvériségre áhítozó, vérszomjas tömeg
élén... De mit is hablatyolok én itt szûzleányos
zavaromban össze-vissza? Hiszen a Magyar
Köztársaság kikiáltásakor bárki személyesen is
láthatta õt „élõben”, hiszen eljött hozzánk. Bár
abban, hogy eljött-e az ideje, nem vagyok telje-
sen biztos, a pontosabb és körültekintõbb meg-
fogalmazás érdekében maradjunk abban,
hogy megérkezett hozzánk. Aztán ami azután
következett, az utóbbi két évtizedben, arra ma
már mindenki másképp emlékezik: még az-
nap, vagy csak késõbb?

A fene se tudja, de az biztos, hogy ezt a bizo-
nyos  hölgyet (hölgyet?, na mindegy!) ala-

posan meg- vagy elk....k! Nem kicsit, hanem na-
gyon. Nagyon nagyon. És az is megcáfolhatat-
lan, hogy ez a többszörösen is megfogant
„hölgy” rend helyett rendetlenséget, létbizonyta-
lanságot, kilátástalanságot és egyre nagyobb
méreteket öltõ káoszt szült nekünk.

Szerencsére nagy költõnk, József Attila ezt
már nem láthatta, mert egészen biztos va-

gyok abban, hogy bánatában, szégyenében ke-
servesen elsírta volna magát, ha a saját szemé-
vel látja, hogy megálmodott eszményképe, a
gyönyörûséges szabadság milyen oltári nagy
„K” lett. Aki pénzért mindenre hajlandó bármit,
bármikor, bárkivel...

S ajnos, az idõ ezúttal nem igazolta a köl-
tõt, de ez még csak a legkisebb probléma

lenne a sok-sok más egyéb bajunk és sérelme-
ink közepette, mert ráadásul még elképzelni is
képtelenség egy olyan valakit, aki rendet tud-
na tenni az Augias istállóinál is sokkalta
mocskosabbá vált magyar közéletben. A mi-
nap véletlenül összefutottam Héraklésszel, és
megmelítettem neki a dolgot, de õ mereven el-
határolódott ettõl a feladattól, mondván: részé-
rõl teljesen „ki van csukva”, hogy ilyesmivel
beszennyezze a kezét.

Bálint György Lajos
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Hatvanévesen is húzóember
Németh Károly, az asztalitenisz országos hírû veteránja

Csendes „jelenség” az asztalite-
nisz nagyon aktív hazai veterán-
jai között az éppen tíz éve Szek-
szárdra költözött, valamikori
veszprémi Németh Károly. Heten-
te kétszer több órát intenzíven
edz a csarnokban, és minden
hétvégén meccsel.

Bálint György

Tíz évet leszámítva így megy ez már
hét-nyolc éves kora óta a hatodik ik-
szen tavaly túljutó férfi életében. Aki-
nek van némi affinitása a sportághoz,
az megáll, amikor az örökifjú „Karcsi”
még most is befut egy-két elérhetet-
lennek tûnõ labdát, vagy jó védõ mód-
jára „dobálja vissza” a vehemensek lab-
dáit. Akár a szekszárdi Faházi Janiká-
nak is nevezhetném, aminek felettébb
örülne. Részint azért, mert kortársak,
másrészt pedig a játéktérrõl és azon kí-
vülrõl is nagyon régi ismerõse az egy-
kori kitûnõ játékosnak.

– Játszottam ellene anno az NB II-
ben. Mint az õ mûfajában pingpongo-
zó védõjátékos, valamilyen hatást gya-
korolhattam rá, mert egyszer nagyon
hívott, hogy jöjjek fel Pestre. Már nem
is emlékszem, hogy melyik NB I-es
csapatnál vettek volna számításba.
Akkoriban, amikor egy-egy megyé-
ben nyolc-tíz másodosztályú együttes
volt, szinte mindegyik középiskolá-
nak komoly csapatot állított ki, több
ezer játékos mûvelte  a játékot Ma-
gyarországon, ez roppant nagy szó
volt. Helyi kötõdésem okán mégsem
vágtam bele a kalandba. Így is gyakran
nosztalgiázok a régi idõkrõl, ezért
roppant sajnálom, hogy azon az októ-
ber végi szekszárdi gálán nem lehet-
tem jelen, amikor Klampárék, no meg
Janika megvillantotta zseniális tudá-
sát. Meccseltem én annak idején, még
veszprémi ifistaként a serdülõ
Klampár Tibivel is! Emlékszem, még
híres nézõ is akadt Magos Judit, a Sta-
tisztika  csapatának sokszoros Euró-
pa-bajnoka személyében. Maradjunk
annyiban, nagy szégyen nem ért a gé-
niusz ellen.

Sportos felmenõk

A sportban polihisztor, legalább hat
sportágat ûzõ édesapjától örökölte a
sport szeretetét Németh Károly, aki-
nek lánytestvérei is több sportágba
belekóstoltak. Õ maradt a pingpong-
nál, amit 1963 óta versenyszerûen ûz.
Amikor 17 éves korában, a nála négy-
öt évvel fiatalabb Klampár-Jónyer-
Gergely hármas berobbanásáról szólt
a sportági közbeszéd, ott tudott lenni
a hazai húszas elitben a korosztályá-
ban, miközben odahaza kellõ áhítattal
hallgatta édesapjától a hõskor magyar
világbajnokairól - többek között Sidó
Ferencrõl, Barna Viktorról - szóló tör-
téneteket. Az akkori nagy konkuren-
cia ellenére is oda tudott kerülni a
Veszprémi Építõk NB I-es csapatának
közelébe, de nem úgy alakultak a dol-
gai, hogy a sport lesz a megélhetése,
ezért õ sem kockáztatott.

– A civil szféra került elõtérbe, ve-
gyész-technikus lett belõlem. Közbe
Veszprémbõl Százhalombattára köl-
töztem, aztán jött a családalapítás,

építkezés. A sors úgy hozta, hogy szin-
te pingpong-mentes övezetbe kerül-
tem. Majd egy évtizedig szabadidõs
sportként sem létezett számomra,
amitõl azért így vagy úgy, de nagyon
szenvedtem. Mindez akkor ért véget,
amikor visszatérhettem Veszprémbe.
Újra edzésbe álltam, utolérve magam
már is a Peremarton NB III-as bajnok-
csapatát segíthettem. Az NB II-be visz-
szatérve, a nyolcvanas évek közepén-
végén 50-60 százalékos teljesítmény-
re voltam képes, mégsem tudtunk eb-
ben az osztályban maradni.

Wirth Gabinak
is volt az edzõpartnere

Riportalanyom magánéletbeli vál-
tozásai után – új házastársa révén –
Szekszárdra került. Az atomerõmû-
ben helyezkedett el, s tartott attól,
hogy az õ színvonalán elképzelt játék-
ra, edzésre – ami még ma sem a váro-
si bajnokság – megint nem lesz mód.
Érkezése elõtt, 1998 táján a veszpré-
mi nõi szakosztálytól kért ajánlóleve-
let a komoly nõi klubbal bíró Szek-

szárdnak. Fellélegzett, amikor tudo-
mására jutott, hogy az általa is ismert
Sáth Sándornál összpontosulnak a
sportági ügyek – noha férfi szakosz-
tály meg egyáltalán nem volt a város-
ban.

– Jólesõ érzés volt, hogy Sáth Sán-
dor felismerte bennem: edzõpartner-
ként 50 évesen is tudok segíteni az
Extra Ligában, és a nemzetközi poron-
don érdekelt csapatának. Nagy kihívás
volt, de roppant földobott, hogy a
szekszárdi csapat akkori kitûnõségé-
vel, a többszörös Európa-bajnok
Wirth Gabriellával, no meg a román lé-
gióssal gyakorolhattam. Hangsúlyo-
zom: az õ megelégedésükre is! Az meg
már csak hab a tortán, hogy „Sanyi” a
nagymányoki fiúkhoz is beajánlott,
akikkel az NB II-ben is megfordultunk,
aztán visszakerültünk a harmadik vo-
nalba. Több évet töltöttem el náluk, ta-
lán maradtam is volna, de nem akar-
tam elvenni a játéklehetõséget a feltö-
rekvõ fiataloktól... Nem volt nehéz
döntés, mert akkor már körvonalazó-
dott egy NB III-as szekszárdi csapat in-
dulása, amelyben építettek rám, s
amelynek mindmáig játékosa vagyok.

Mondhatni húzóembere, mert az
eddig egy-egy második és harmadik
helyet produkáló gárda legidõsebb
tagjaként, hatvanévesen is 85 százalé-
kot (!) produkál. A nála jóval fiatalab-
bakat is megleckézteti kellemetlen, ki-
számíthatatlan stílusával. A rá jellem-
zõ szerénységgel elhallgatja, hogy hi-
vatalosan õ a legjobb a 60-64 évesek
korosztályában Magyarországon a
négy minõsített verseny alapján. Az
ember a látszat alapján nem gondol-
ná, hogy 50-60 között egy infarktu-
son és egy szívmûtéten is átesett.

– Idõsebb harkányi, békéscsabai já-
tékostársaimmal nem betegségekrõl,
gyógyszerekrõl, hanem a különbözõ
ütõborításokról szoktunk beszélgetni
– avat be a „titokba” Németh Károly.

Hogy ilyen testi és lelki egészséggel
vészelte át a nehéz idõszakot, azt nagy
valószínûséggel az életformává váló
hobbijának, az asztalitenisznek kö-
szönheti.

Németh Károly számára életforma az asztalitenisz
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A Szekszárd Városi Kézilabda Szervezõ Bizottság
idén immár 27. alkalommal rendezi meg a Nosztal-
gia Kupát. Az aktív pályafutással már (jobbára) fel-
hagyó hölgyeket és urakat ismét parkettre hívó tor-
nát február 13-án, szombaton 8 órától tartják, még-
hozzá új helyszínen, a Garay János Gimnázium tor-
nacsarnokában.

A 35 éves, vagy annál idõsebb kézisekbõl álló csa-
patok közül a szervezõk a Szekszárdi Spartacus, a
Mözs és az Iregszemcse gárdáit hívták meg, a férfi-
ak közül pedig a Fadd, a Dunaföldvár, a Paks, a Du-

naújváros és a német Bad-Windsheim együttesei
mérik össze tudásukat.

A szervezõk január 20-ig még elfogadnak jelent-
kezést. A nevezéseket a nevezési díj (10 000 Ft) be-
fizetését igazoló csekkmásolattal együtt a követke-
zõ címre kérik írásban megküldeni: Szijártó Márta
(7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 95.). A fenti idõpontig
be nem érkezett nevezéseket a sorsolásnál nem tud-
ják figyelembe venni.

A verseny célja a sportág népszerûsítése, az aktív
sportolást befejezõ játékosok újbóli találkozására le-

hetõség biztosítása. A 2x15, illetve 2x20 perces já-
tékidejû mérkõzések a tervek szerint 17 óráig tarta-
nak. Az eredményhirdetésen a gyõztesek elnyerik a
Nosztalgia Kupát, a további helyezettek oklevél díja-
zásban részesülnek. Különdíjat vehet át a legjobb
kapus és mezõnyjátékos, valamint a gólkirály(nõ).

A rendezõk a Nosztalgia Kupa utáni estére szíve-
sen szerveznek bált vagy vacsorát, megfelelõ érdek-
lõdés (létszám) esetén. Részvételi szándékukat je-
lezhetik az alábbi telefonszámok valamelyikén
(30/664-2296, 20/554-7072).

Kézilabdás Nosztalgia Kupa: immár 27. alkalommal



Délelőttönként általában üres a
bokszolók edzőterme. Legfeljebb
az edző, a profik között még ver-
senyző Halász Gábor gyakorol.
Rendszeresen, mert a délutáni-
esti táblás ház okán erre máskor
nincs ideje. Bő fél éve egy fiatal
hölgy is gyakran látogatja a szek-
szárdi ökölvívó műhelyt.

B. Gy.

Nem önvédelembõl, nem fogyókúra
gyanánt, nem is a „jól érezzem magam
a bõrömben” jegyében. A hölgy az
egyéniségéhez illõen enyhén molett,
kifejezetten fotogén arcvonásokkal. A
bennfentesek persze tudják: Török
Izabella – jól sejtik, az Unio Box Team
edzõjének 20 éves lányáról van szó –
egy késõi felismerés okán édesapja
nyomdokaiba kíván lépni, vagyis ki-
próbálja magát az ökölvívásban.

Jelentjük: Izabella túl van azokon a
kezdeti fontos, kellõ sikerélmények-
kel is járó mérkõzéseken a nõknél a
76 és 80 kg közötti, úgymond félne-
héz súlyúakat tömörítõ kategóriában,
amelyek csak megerõsítették benne,

hogy érdemes továbbmenni ezen az
úton. A hivatalos, interneten követhe-
tõ hazai és nemzetközi listákon már
nem csak a „futottak még” kategóriá-
ban szerepel a szekszárdi bunyós lány
neve. Négy gyõzelem, három vereség
az eddigi profi mérleg. Ezzel pedig
ebben a súlycsoportban a két magyar,
a hazai és az európai ranglistát vezetõ
Zatykó Zita, valamint a rangsorban õt
követõ Kocsis Borbála mögött Iza sze-

repel. Ezzel a mérleggel már a nõket
rangsoroló WBC-nél is bõven a tízen
belül jegyzik, ami elméletileg nagy le-
hetõséget teremt a további komo-
lyabb menedzselésére.

Ki más is lenne a trénere, mint az
apja, Török István. Az Erdélybõl átte-
lepült, ott román színekben éveken át
az élvonalban szereplõ, a felejthetet-
len emlékû Rácz Györgyöt Szekszárd-
ra követõ szakember, aki egyben a
menedzsere is. (Mivel egy román
hölgy is tõle, az Unio Box Team ama-
tõrjeivel foglalkozó edzõtõl várja a to-
vábbi  lehetõségeket, így könnyen
megeshet, hogy a már papíron is léte-
zõ Török Team a jelenlegi két ver-
senyzõnél jóval több hölggyel foglal-
kozik majd a késõbbiek során).

A harcos-ütõs stílus híve
Maradjunk Izánál, akinek mélyvíz-

be kerülése sem volt akármilyen: a fa-

vorit Zatykónak egy felhozó meccsre
kellett ellenfél, és...

– Csupán néhány hónapos munka
után bevállaltuk, és hadd tegyem hoz-
zá gyorsan: egyáltalán nem vallottunk
szégyent! Nem ment végig a nyolc
menet egy kisebb sérülés, vagy a mér-
kõzésvezetõnek a kelleténél korábbi
beavatkozása miatt, de egyértelmûvé
vált számunkra: ha az Európa-bajnoki,
vagy a VB-cím egyik esélyese ellen
újoncként erre képes a lányom, akkor
érdemes a boksszal még komolyab-
ban foglalkoznia – emlékezett vissza
Török István. – Vállaltunk még egy
meccset Zita ellen azóta, hasonló ta-
pasztalatokkal. Az a harcos, bevállalós
stílus, amit ebben a súlycsoportban
Iza képvisel, már négy mérkõzésen
hol kiütéses, hol pontozásos gyõzel-
meket hozott a magyar ellenfelekkel
szemben.

– Még egy-két felhozó összecsapást
tervezünk, aztán valamilyen cím-
meccset szeretnénk tetõ alá hozni. Le-
hetõleg Magyarországon, de az lenne
a legjobb, ha itt Szekszárdon mérkõz-
hetnénk – fejezte ki óhaját Török Ist-
ván, aki azt is piacképes elképzelés-
nek látja, ha az EBU is rábólintana ar-
ra, hogy a súlycsoport már említett
magyar legjobbjai körmérkõzéseken
döntenének az Európa-bajnok címrõl
félnehézsúlyban a közeljövõben.

Egy népszerû internetes videó-
megosztó portálon – ha türelmesen
kutakodunk megannyi meccse kö-
zött – valami ízelítõt már kaphatunk:
milyen is a balegyenes-jobbfelütés-
balhorog kombináció Török Izabella
módra...
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Gyengébb nem az ökölvívó ringben
Török Izabella profi bunyós karrierbe kezdett – Címmeccsre készülnek a szekszárdiak

Izabellát édesapja, Török István edzi és menedzseli
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

„Az év természetfotósa 2009” – ván-
dorkiállítás az üvegteremben

Az idén tizenhetedik alkalommal
rendezte meg Az Év Természetfotósa
pályázatot a naturArt Magyar Termé-
szetfotósok Szövetsége. Az itthon és
külföldön is elismert fotópályázatra
200 pályázó összesen több mint 4000
pályamûvet küldött be. Ezek közül vá-
lasztotta ki a zsûri azt a 115 fotográfiát,

amelyet az országban elõször Szekszár-
don tekinthet meg a nagyközönség. A
fotókiállítás díjtalanul látogatható a Ház
nyitvatartási idejében január 25-ig. 
Február 2-án 18 órakor

Dr. Csernus Imre pszichiáter „A
férfi” címmel tart elõadást. Jegy: 2100
Ft, kapható a színházi pénztárban.

Mûvészetek Háza
Ábrahám Rafael festõmûvész ki-
állítása A tárlat február 27-ig látogat-
ható, hétfõ kivételével 9-17 óráig (tá-

mogatók: Fekete Borpince, Rádió
Antritt)
Január 22-én (péntek) 19.30 óra

Klasszikus hangvétel – a Magyar
Kultúra Napján : Ária- és dalest. Közre-
mûködik: Müller Beáta énekmûvész
(mezzoszoprán), László Boldizsár
operaénekes (tenor). Zongorán kí-
sér: Lányi Péter. Jegyek elõvételben
1000 Ft-ért vásárolhatók a Mûvésze-
tek Házában. A helyszínen 1500 Ft,
„ZeneBarát” bérlettel 750 Ft.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 14-20-ig
17.30: A hercegnõ és a béka –

szinkr. amerikai animációs film
(szombaton és vasárnap 15.30-kor is)

20.00: Fame: hírnév – feliratos
amerikai vígjáték
Január 18-22-ig

14.00: Fel! – amerikai animációs film 
Január 21-27-ig

17.30: Egyszerûen bonyolult –
amerikai romantikus vígjáték
(szombat-vasárnap 15.30-kor is)

20.00: Törvénytisztelõ polgár –
feliratos amerikai film

ART TEREM

Január 14-22-ig
17.00: Halálkeringõ – magyar film 
19.00 Niebelung-lakópark – ma-

gyar film
Január 21-27-ig

17.00: Továbbállók – feliratos
angol-amerikai film (16)

19.00: California dreamin' –
feliratos román film (16)

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

Színház a Babitsban
Január 19-én (kedd) 19 óra

Hegedûs bérlet III.: Arthur Miller: Édes fiaim – dráma két részben a
Soproni Petõfi Színház elõadása. Szereposztásból: Huszti Péter, Piros Ildikó,
Laklóth Aladár, Hûvösvölgyi Ildikó. Rendezõ: Kerényi Imre. Jegyek
korlátozott számban 2400 Ft-os áron kaphatók.
Január 25-én, hétfõn

Gyermekszínház: 10.00  órakor Micimackó, 14.00 órakor Süsü bérlet: Fa-
zekas Mihály – Schwajda György: Ludas Matyi – zenés mesejáték 2
részben a Budapesti Pódium Színház elõadása. Jegy: 700 Ft.
Február 9-én, kedden, 19 órakor

Sárdy bérlet III. elõadása: Oli Peagen: Az ajándék gésa – vígjáték két
részben a Budapesti Körúti Színház elõadása. Szereposztásból: Kautzky
Armand, Tahi-Tóth László, Beleznay Endre. Rendezõ: Galambos Zoltán.
Február 23-án, kedden, 19 órakor

Sárdy bérlet IV.elõadása: Nejcserés támadás – vígjáték két részben a
Budapesti Gergely Theáter elõadása. Szereposztásból: Gergely Róbert,
Gregor Bernadett, Cseke Katinka.
Február 25-én, csütörtökön, 19 órakor

Hegedûs bérlet IV. elõadása: Charley nénje - zenés bohózat két részben
a Budapesti Pódium Színház elõadása. Szereposztásból: Kautzky Armand,
Galbenisz Tomasz, Bednai Natália. Rendezõ: Háda János

Jegyek kaphatók 2400 Ft-os áron, H-P 14-18 óráig jegypénztárunkban.

FankaDeli
a Léleképítõn

Különleges vendége lesz január 25-én,
hétfõn a Léleképítõ sorozatnak. A há-
zigazda Tóth Csaba Attila ezúttal a rá-
diós mûsorvezetõ, underground
hiphop elõadót, FankaDelit (polgári
nevén Kõváry Ferencet) hívta Szek-
szárdra. A Babist színháztermében 18
órakor kezdõdõ elõdás címe: „Nem ez
volt megbeszélve”. A belépés ezúttal is
díjtalan.

Önálló koncertet
adnak a fúvósok

A Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolájának Fúvós-
zenekara önálló hangversenyt ad ja-
nuár 30-án 16 órai kezdettel a Garay
János Gimnázium dísztermében. Ve-
zényel: Kovács Zsolt. A belépés díjta-
lan. (A koncert után „batyus jellegû”
fogadás.)

A MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP
PROGRAMJA

Helyszín: a Garay János Gimnázi-
um díszterme
10.00

KÖSZÖNTÕK
HORVÁTH ISTVÁN, Szekszárd Me-

gyei Jogú Város polgármestere
HEILMANN JÓZSEFNÉ, a Garay Já-

nos Gimnázium igazgatója
DR. N. HORVÁTH BÉLA, a Pécsi Tu-

dományegyetem rektor-helyettese
10.15

„MÉSZÖLY MIKLÓS MESÉINEK DRA-
MATIZÁLÁSA” címû pályázat ered-
ményhirdetése, díjátadások. A díjakat
átadja: SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, a Mészöly
Miklós Egyesület elnöke
10.20

MÉSZÖLY MIKLÓS MESÉINEK DRA-
MATURGIÁJA, avagy egy pályázat ta-
nulságai – BÍRÓ DÉNES elõadása
10.45

HOVÁMÉSZ (III. helyezett mû)
Dramatizálta: KOCSUBEJ ALEXAN-

DER. Elõadja: a Bonyhádi Petõfi S.
Evangélikus Gimnázium Móka Báb-
köre. Mûvészeti vezetõ: Geisz Ildikó.

11.15

GYERMEKRAJZOK MÉSZÖLY MIK-
LÓS MESÉIRE – eredményhirdetés. A
díjakat átadja: FUSZ GYÖRGY, a PTE
IGYFK fõigazgatója
1125

A HIÚ CSERÉP-KIRÁLYKISASSZONY
(II. helyezett mû)

Dramatizálta: PETRÁS ÁRMIN
(Szerbia). Elõadják az emléknap alkal-
mi színjátszói.
11.55

LENCSEFIA (I. helyezett mû)
Dramatizálta: FABACSOVICS LILI.

Elõadja: A Kis Gadra drámacsoport,
Garay János Általános Iskola és AMI.
Mûvészeti vezetõ: Csizmazia  Ferencné.
12.35

A MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKPLA-
KETT ÁTADÁSA. A plakettet átadja:
HORVÁTH ISTVÁN polgármester

A MÉSZÖLY MIKLÓS-DÍJ ÁTADÁ-
SA. A díjat átadja: SZÖRÉNYI LÁSZLÓ
irodalomtörténész, a Mészöly Miklós
Egyesület elnöke, az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének igazgatója.

Laudáció: FOGARASSY MIKLÓS
irodalmár.

Az ünnepségen közremûködik a
Garay J. Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolájának cselló kvar-
tettje. Moderátor: PÓCS MARGIT.
13.30

MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKTÁBLÁJÁ-
NAK MEGKOSZORÚZÁSA. Közremû-
ködik: GACSÁLYI JÓZSEF költõ. Hely-
szín: az író szülõháza (Bezerédj u. 2.)
15.30

BESZÉLGETÕ, LEGENDÁZÓ DÉL-
UTÁN az Irodalom Háza Mészöly Mik-
lós Múzeumban (Babits u. 15.).

A FELÚJÍTOTT KIÁLLÍTÁS MEG-
NYITÁSA. Megnyitja: E. CSORBA
CSILLA, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója

Beszélgetés a díjazottakkal. Vezetik:
CSORDÁS GÁBOR, a Jelenkor Kiadó
igazgatója és SZILÁGYI MÁRTON iro-
dalomtörténész

KOSZTA GABRIELLA és SZÖRÉ-
NYI LÁSZLÓ beszélgetése MÉSZÖLY
MIKLÓSRÓL

Tombola
Információ: Pócs Margit (tel.:

74/504-119, 30/632-3266). Az emlék-
nap rendezvényei ingyenesek.
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KÖZLEMÉNY

DIABETES ELÕADÁS. A Tolna Megyei
Felnõtt Diabetesesek Egyesületének
január 26-i elõadásán dr. Ligeti Judit
bõrgyógyász anyajegyes szûrést tart
az egyesület tagjainak. A rendezvény
helyszíne a kórház lila épülete. Min-
den tagot szeretettel várnak!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 2. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Január 19. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Január 26. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Január 26. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Január 12.. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Január 11. (hétfõ) 17-18 óráig
Január 25. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. 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: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

APRÓHIRDETÉS

ELVESZETT. 11 éves kislány keresi 1
éves, fekete erdélyi kopó szuka ku-
tyáját! A becsületes megtalálónak
jutalmat ajánlunk fel! Tel.: 74/411-
230, 20/569-03-55.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata projektmenedzsert keres 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
TÁMOP-3.2.3/08/2-2009-0003 pályáza-
ta kapcsán Projektmenedzser munka-
kör betöltésére.

A munkavégzés helye: Szekszárd
MJV Önkormányzatának Polgármeste-
ri Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.

Foglalkoztatás jellege: határozott
idejû munkaviszony

A munkaviszony idõtartama: he-
ti 20 óra 

Ellátandó feladatok:
- megteszi a szakmai programok el-

indításához szükséges, a projekt egé-
szét érintõ a projektgazda részérõl el-
engedhetetlen intézkedéseket,

- kapcsolatot tart a pályázatot kezelõ
OKM Támogatáskezelõ Igazgatóság
munkatársaival,

- felelõs a projekt elõrehaladási jelen-
téseinek a támogatási szerzõdésben

megfogalmazottak szerint történõ el-
készítéséért, és elküldéséért,

- közvetlenül felügyeli a szakmai köz-
mûvelõdési módszertani vezetõ, vala-
mint a projektasszisztens munkáját

- felelõs a támogatás lehívásainak a
támogatási szerzõdésben megfogalma-
zottak szerint történõ elkészítéséért,
és pénzügyi vezetõnek való megküldé-
séért

Feladatellátása során:
- alkalmazza és a projektpartnerek-

kel is betartatja a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
és az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltakat

- a projektdokumentáció naprakész
nyilvántartása 

- az utólagos nyomon követhetõség
érdekében iktatás, minden fontos kap-
csolódó dokumentum megõrzésével

Jogállás, illetmény, juttatások:
A projektmenedzser bérét és járulé-

kait a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003

azonosítószámú pályázat keretében el-
nyert támogatás biztosítja.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvõképesség
- büntetlen elõélet
- egyetemi, vagy fõiskolai szintû köz-

gazdasági felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség, vagy egyéb szakirányú fel-
sõfokú szakképesítés (pl.: pályázati re-
ferens OKJ-s szakképesítés)

- legalább 1 éves (projekt)me-
nedzsment tapasztalat

Próbaidõ: három hónap
A pályázat elbírálásánál elõnyt

jelent:
- Európai Uniós projektek lebonyolí-

tásában való részvétel
- jogi, közigazgatási ismeretek
- közmûvelõdési területen szerzett

gyakorlat
A pályázathoz csatolandó iratok:
- szakmai önéletrajz
- a pályázati feltételként elõírt iskolai

végzettséget, szakképzettséget, igazoló
okiratok másolata

A munkakör betöltésének ideje:
a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának idõ-
pontja: 2010. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Frey Tímea pályáza-
ti referens nyújt. (Tel.: 06-74-504-123)

A pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton, a pályázatnak Szek-
szárd MJV aljegyzõje címére történõ
megküldésével. (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) Kérjük a borítékon feltün-
tetnit: projektmenedzser - TÁMOP-
3.2.3-08/2-2009-0003.

A pályázat elbírálásának rendje:
a döntésre az érvényesen pályázók sze-
mélyes meghallgatása után kerül sor.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2010. február 15.

A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye: www.szekszard.hu, Tolnai
Népújság
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