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A HETEDIK HELYÉRT
FOLYTATHATJA A
SZEKSZÁRD

MÉG MINDIG
LÁZADÓNAK ÉRZI
MAGÁT

„KÉRDEZZE MEG ORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT” 8. OLDAL2. OLDAL 12. OLDAL

Állományülésen értékelte az elmúlt
esztendõ eredményeit a Szekszárdi
Rendõrkapitányság vezetõje, dr. Var-
ga Péter ezredes.

Az eseményen részt vett Horváth
István polgármester is, aki hozzászólá-
sában kiemelte az önkormányzat és a

rendõri testület hathatós együttmû-
ködését, majd megköszönte a rend-
õrök munkáját. Hozzátette, nekik kö-
szönhetõen biztonságban érezhetjük
magunkat a városban, bármikor féle-
lem nélkül mehetünk ki az utcára. A
rendõrkapitányság anyagi gondjaival

kapcsolatban közölte, hogy – hasonló-
an a 2008-as esztendõhöz – idén is
hozzájárul a város a rendõrök túlórá-
jának kifizetéséhez.

A dr. Varga Péter ezredessel, városi
kapitánnyal készült interjút lapunk 5.
oldalán olvashatják.

Biztonságban a városban
A polgármester köszönetet mondott és támogatást ígért a rendõröknek

A rendõrség munkájának köszönhetõen nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat az utcán is

FO
T

Ó
: L

E
H

Õ
C

Z
 P

É
T

E
R

FO
T

Ó
: G

O
T

T
V

A
LD

 K
Á

R
O

LY

SZÁZÖTVENÖT ÉVE született Wosinsky Mór, a nevét viselõ megyei
múzeum alapítója. A múzeum munkatársai a tudós mellszobrá-
nál emlékeztek, a koszorút dr. Gaál Zsuzsanna igazgatóhelyettes
és Tövisháti Béla restaurátor helyezte el a talapzaton.

Estélyt adtak
Munkácsy Mihály

születésnapjára
Estélyt rendeztek február 20-án Szek-
szárdon, a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház márványtermében, Munkácsy Mi-
hály születésének 165. évfordulója al-
kalmából. A rendezvényre feleségével
érkezett v. Pákh Imre New York-ban
élõ mûgyûjtõ, akitõl a Szekszárdon ki-
állított Munkácsy-képek 80 százaléka
származik. Fellépett Vágó Bernadett
musicalszínész, a Bordalnok együttes
és a Szabó Band. Az estély része volt a
tombolasorsolás, melyre több Tolna
megyei képzõmûvész ajánlott fel egy-
egy alkotást.

Fiatal szólisták
mutatkoztak be

Február 24-én a Filharmónia Dél-du-
nántúli Kht. és a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza közös
rendezésében a Garay gimnázium
dísztermében „Fiatal magyar tehetsé-
gek” címmel a Szekszárdi Kamaraze-
nekar adott koncertet.

A hangversenyen négy ifjú szólista
– két-két fiú és lány, a közelmúlt or-
szágos versenyeinek gyõztesei – 
adott számot felkészültségérõl az értõ
közönség elõtt.

Cikkünk a 7. oldalon.



2 2009. március 1.HÉTRŐL HÉTRE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 2001-ben módosított
29/1994.(VIII.22)KT. számú rendele-
tére hivatkozva (olvasható a Polgár-
mesteri Hivatal honlapján) a követke-
zõ módon és az itt jelzett határidõre
várja a város polgárainak, civil szerve-
zeteinek, intézményeinek, vállalatai-
nak javaslatait a 2008-as naptári év
megörökítésre érdemes eseményeirõl.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés
indoka lehet, olyan

– kiemelkedõen fontos pozitív,
Szekszárdot érintõ esemény, amely
méltó arra, hogy a város történetének
részévé váljon,

– kiemelkedõ – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intézményhez
kötõdõ – teljesítmény, ezt elismerõ
Tolna megyei, Szekszárd városi képvi-
selõtestületi, illetve országos, nemzet-
közi  szervtõl kapott kitüntetés,

– neves személyiség látogatása,
– természeti jelenség, amelynek je-

lentõs kihatása volt a város életére,

– események és teljesítmények – a
reál és a humán szférában – amelyek
új értéket teremtettek, illetve a város
hírnevét jelentõsen emelték, vagy a
városban lakók életminõségét pozití-
van befolyásolták,

– kitüntetéseknél azok a szekszárdi
polgárok javasolhatók, akik Tolna me-
gye, vagy Szekszárd város közgyûlése
által alapított, a köztársasági elnök,
ill.etve országos hatáskörû szervek ki-
tüntetettjei,

– a rendszeresen ismétlõdõ ese-
mények, megemlékezések, nagyren-
dezvények esetén a javaslatban a ju-
bileumi alkalmakon kívül felterjeszt-
hetõ az adott évben különösen ki-
tûnt rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

– az általános- és a középiskolák di-
ákjainak tanulmányi, sport, mûvésze-
ti, kulturális versenyein az országos I-
III. helyezettek, illetve az arany-,
ezüst-, bronzéremmel kitüntetettek,
az OKTV és az OSZTV versenyeken

az országos I-X. helyezettek kerülhet-
nek Szekszárd város Aranykönyvébe. 

A bejegyzésre javaslatot tehetnek
szekszárdi polgárok, közösségek, in-
tézmények, gazdasági, társadalmi és
egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges ûrlap letölt-
hetõ a Polgármesteri Hivatal honlap-
járól, ill. hivatali idõben átvehetõ az
ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehe-
tõségükkel és alapító okirat követel-
ményeinek megfelelõ eseményekrõl,
teljesítményekrõl, személyekrõl küld-
jenek kellõen indokolt javaslatokat
2009. március 31-es határidõig az
alábbi címre:

Dr. Dobos Gyula igazgató, Tolna
Megyei Levéltár Szekszárd, Pf. 33. (A
borítékon: Aranykönyvi javaslat),
vagy e-mail: dob6612@mail.iif.hu 

A közgyûlés által jóváhagyott
Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap
2009. augusztusi, ünnepi számában
jelenik meg.

Felhívás javaslattételre Szekszárd város
aranykönyvébe történõ bejegyzéshez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alapítvány a Választásokért Kre-

atív pályázatokat hirdet 18 és 30 év
közötti fiatalok számára „ÉN és az
EU” címmel három témakörben.

I. Esszé pályázat
II. Poszter pályázat
III. Mûalkotás (fotó; szobor-

kisplasztika-makett; textil; rövidfilm;
zene) pályázat

A pályázó a helyi közösségébõl vá-
lasztott témát dolgozzon fel, amely
kapcsolódjon az Európai Uniós csatla-
kozás folytán megvalósult beruházás-
hoz, vagy mutasson be egy olyan le-
hetséges fejlesztést, amely az Unió ré-
vén valósítható meg. Az alkotás mon-
danivalójának pártsemlegesnek kell
lennie, az nem irányulhat semmilyen,
a választáson induló jelölõszervezet
nyílt, vagy burkolt propagálására.

A témakörök legszínvonalasabb
pályamunkáinak elsõ helyezettje
brüsszeli utazást nyer.

A pályázatok beérkezésének határ-
ideje: április 30. 16 óra. Az elbírálás
határideje: május 12.

További információért keressék fel
a www.elsovalaszto.hu honlapot.

Európa 1984-ben még mestersé-
gesen ketté volt szakítva! Ez a po-
litikának volt köszönhető, nem a
benne élő népeknek, melyek már
évezredek óta kapcsolatban áll-
tak egymással! – utalt a népszerű
énekes, Varga Miklós első, nagy
sikert aratott kislemezes dalára 
a főiskolán tartott előadásán.

Gyimóthy Levente

Az 1984-es Európa, mely szerzemény
szövege akkoriban – vitathatatlanul –
egyfajta kontinens-egyesítéssel ért fel.
Köztudatba való berobbanását azon-
ban – mint azt a szekszárdi közönség-
gel megosztotta – közvetlenül meg-
elõzte egy korábbi siker: az István a ki-
rály ‘83-as Királydomb-i bemutatója.

Az említett rockoperában ugyan
még fizikailag nem vett részt, viszont
az Istvánt játszó színmûvész, Pel-
sõczy László énekhangjaként már
hallhatta teljesítményét 15 millió
magyar ember.

Mint azt karrierjének korai szaka-
száról megtudhattuk, abban az idõ-
ben – egy tehetségkutató verseny
eredményeként – a Pandora's Box,
vagy ismertebb nevén P. Box nevû
rock-formációnak vált azonnal jelleg-
zetes hangú énekesévé. Varga Miklós
bõ két esztendõig dolgozott a
zenekarban. Aztán az István, a király
sikere után, 1984-ben zenésztársával
írt egy bomba jó dalt az alakulóban lé-

võ Varga Miklós Band számára, mely-
nek szövege „csak úgy, egyszerûen” a
kék, koptatott farmerrõl szólt. Ugyan-
akkor benne, érzelmi síkon nem iga-
zán passzolt össze a zenei ív a szöveg-
világgal. Varga Miklós elmondta: sze-
rencse, hogy imígyen történt, hiszen
annak kultúrháznak a vezetõje, ahol
gyakorta próbáltak, az idõ tájt kiírt
magából egy megható szöveget „Eu-
rópa” címmel, melyet fel is ajánlott
Miklóséknak megzenésítésre. A szö-
veg szerzõje, a csak névrokon Varga
Mihály sem tudhatta még, mi kereke-
dik ki a dologból. A többit már nem
nehéz kitalálni: adott egy jó dal, s egy
nem kevésbé ütõs szöveg. Ha dúdo-
lással a kettõ passzol, már semmi
nem választhatja szét õket.

A következmény várható volt: egy
saját útját keresõ, a P. Box zene-kar-
ból frissen kivált Varga Miklós, és
rögtönzött zenekarának nosztalgia-
koncertjén, egy ráadásaként bemu-
tatott új dal gyakorlatilag kiverte a
biztosítékot ‘84-ben. Az eredmény?
170 ezer eladott kislemezbõl auto-
matikusan aranylemez, frenetikus
külföldi sikerek, no meg egy svájci
plagizálás-kísérlet, melyekre aztán
szerencsére hamar fény derült. No
és még valami: egy már külföldi ven-
déglátós karriert fontolgató, de az-
tán végleg itthon maradó énekes.
Nekünk, magyaroknak!

Varga Miklós elõadásán beszélt ba-
rátokról, gyermekeirõl, s emberi

kapcsolatokról, melyeket csak akkor
érdemes felújítani, ha arra méltónak
találtatnak. Elmondta, mennyire fáj
neki 2004. december 5-ének gyá-
szos, nemzettelen napja, melyet – a
jelenlegi miniszterelnökre célozva –
a “hibbant Néró” ostoba televíziós
szereplése tett azzá, amivé lett, óriási
sebeket ejtve a külhoni magyarok lel-
kén a kettõs állampolgárság megta-
gadásával.

„Nekik, akiket szerencsétlen mó-
don 1920-ban elcsatoltak, soha nem
jutott eszükbe, hogy elvegyék az itt-
honiak nyugdíját” – utalt a pár évvel
ezelõtti demagóg kormánypropagan-

da egy szeletére az énekes. Legna-
gyobb élményének a 2003. június 5-
én, Csíksomlyón elõadott István, a ki-
rályt tartja, mely óriási élményt adott
az erdélyországi magyaroknak. Varga
kiemelte, azért is volt ez nagy ese-
mény, mivel kevesen tudják, hogy
1990 óta sohasem a román államon,
hanem a hazai és az erdélyi magyar
politikai hozzáálláson múlt, hogy a
darab eljuthasson Székelyföldre!

Nemzetben gondolkodó ember-
nek tartja magát, s két gyermekét is e
szellemben szeretné felnevelni. Úgy
véli, tudatosítani kellene, hogy a
gyermekek manapság gyakoribb de-
viáns viselkedése miatt a szülõknek
kellene magukba nézni, s nem min-
denáron a pedagógust hibáztatni.

Megtudtuk, hamarosan új lemezt
vesznek fel zenésztársaival, s figyel-
mébe ajánlotta mindenkinek egy fia-
tal zenésztársa által alapított vadona-
túj zenekart, a Patriótát. Úgy érzi, an-
nak ellenére, hogy 52 évesen hajko-
ronája már nem a régi, belül még
mindig huszonéves lázadónak érzi
magát. Varga Miklós mindig szívesen
látogat a szerinte mediterrán hangu-
latú Szekszárdra, mert – ahogy fogal-
mazott – délen valahogy vidámabbak
és nyíltabbak az emberek. A mûvész
bevallotta: sokáig az egri nedû volt
kedvence, mígnem a 2007-es Béla-ki-
rály téri rockopera után meg nem is-
merte az itteni neves bortermelõk
által kínált vörösborokat…

Még mindig lázadónak érzi magát
Varga Miklós már 1984-ben egységes Európáról énekelt

Varga Miklós kedveli városunkat



Szekszárd város képviselő-testü-
lete két ellenzéki szavazattal el-
fogadta a 2009-es költségvetést
csütörtöki ülésén.

F. L.

A megyeszékhely idei költségvetési fõ-
összege 8,371 milliárd forint, a végsõ
„keret” – a prognosztizálható pályázati
pénzekkel együtt – várhatóan 9-10 mil-
liárd forint között áll majd meg. Miként
az elmúlt két esztendõben, a mûködé-
si célú bevételek a tervek szerint 2009-
ben is meghaladják majd a kiadásokat,
vagyis a költségvetés stabil, egyensúly-
ban tartható. A mûködési célokra 148
millió, míg fejlesztési célú tartalékként
679 millió forintot különített el a vá-
ros. Utóbbit a a pályázatok finan-
szírozására fordítják majd, így benne
van például a városrehabilitáció és az
Agóra program teljes önereje is.

Ács Rezsõ gazdasági alpolgármes-
ter kiemelte, hogy az önkormányzat-
nak nyújtott állami támogatás 170
millió forinttal kevesebb a 2008-as-
nál, s ezzel nominál értéken a 2003-as
szintre esett vissza, miközben az ön-
kormányzati kiadások legnagyobb té-
telét jelentõ „rezsiköltség” az energia-
hordozók áremelkedése miatt az inflá-
ciót jóval meghaladó mértékben nõtt.

A kormányzati összeg ugyan már a
bérjellegû kiadásokat sem fedezi, a vá-
rosvezetés két vezérelvéhez mégis ra-
gaszkodik. Nevezetesen az önként vál-

lalt feladatokban (pl. kulturális intéz-
mények fenntartása) nem lép vissza,
és az intézményei dolgozóinak járó
szociális juttatásokat (pl. étkezési utal-
vány, üdülési csekk) is egyelõre csor-
bítatlanul hagyja. Utóbbiak megtartá-
sa attól is függ, hogy amennyiben a
kormány ezeket a béren kívüli juttatá-
sokat is megadóztatja, ad-e mellé kom-
penzációt az önkormányzatoknak.

Ács Rezsõ elmondta, hogy a költ-
ségvetés készítésekor természetesen
nem hagyhatták figyelmen kívül az or-
szágos és nemzetközi gazdasági, pénz-
ügyi folyamatokat sem. A helyi adóbe-
vételek esetében például a 2008-as

1,63 milliárd forintos bevétel helyett
2009-re már csak 1,5 milliárddal kal-
kulálnak.

– Az elõbb említett okok miatt a
költségvetés csak szigorú elszámolás-
sal tartható egyensúlyban, vagyis min-
den kiadott pénz helyét, annak indo-
koltságát alaposan megvizsgáljuk –
mondta az alpolgármester, majd hoz-
zátette: az önkormányzat a jövõben
igyekszik jó fizetõ lenni, az éves
mûködést az elõre elkészített cash-
flow terv alapján fogja finanszírozni,
vagyis ha a korábbinál némiképp
hosszabb határidõvel, de mindig azon
belül kifizetni a vállalkozókat.

Városfejlesztési Kft.-t
alapított a közgyûlés

A költségvetés szavazásakor ugyan
még nem, a további napirendi pon-
tok esetében azonban zömmel teljes
volt az egyetértés a városvezetõ és az
ellenzéki koalíció soraiban ülõk kö-
zött. Egyhangúlag szavazta meg a tes-
tület például az okmányiroda tetõcse-
réjére beadandó pályázatot, de az óvo-
dai, iskolai beíratások idõpontjában is
egyetértettek.

A közgyûlés elfogadta a városi
rendõrkapitányság és a hivatásos tûz-
oltóság 2008. évi beszámolóját, Hor-
váth István polgármester pedig kö-
szönetet mondott a testületeknek az
elmúlt évi munkájukért. A képviselõk
zárt ülésen döntöttek az „Év Tûzoltó-
ja” és az „Év Rendõre” cím kitüntetett-
jeirõl.

Elfogadta a közgyûlés a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. alapító okiratát. A
társaságot húszmillió forintos törzstõ-
kével hozták létre, a kft. ügyvezetõjé-
nek öt éves idõtartamra Kerekes Lász-
ló építész-tervezõt nevezték ki. A fel-
ügyelõ bizottság elnöke Fajszi Lajos
(Fidesz-KDNP) lett, tagjai Ilosfai Gá-
bor (MSZP) és Máté Péter (Fidesz-
KDNP). A társaságot a Béla király tér
és a piactér rekonstrukciójáról szóló
pályázat feltételeként kellett létrehoz-
ni, de feladatai közé tartozik az önkor-
mányzat saját beruházásainak lebo-
nyolítása is.
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Egyensúlyban a költségvetés
Húszmilliós törzstõkével Városfejlesztõ Kft.-t alapított a közgyûlés

Ács Rezsõ (jobbról) és Máté Péter a költségvetés vitájában

n Pártállásuktól függetlenül a helyi ro-
ma vezetõk képesek leülni egy asztal-
hoz, ami példa lehet a nagypolitika szá-
mára – szögezte le az üzenetet a szerdai
sajtótájékoztatón Sárközi Károly, az Or-
szágos Cigány Önkormányzat (OCÖ)
elnökhelyettese. A tájékoztató témáját
illetõen egyébként nincs is jelentõsége
a megyei romavezetõk hovatartozásá-
nak, ugyanis a sajtóbeszélgetés apropó-
ja a Tatárszentgyörgyön hétfõn elköve-
tett megrendítõ kettõs gyilkosság volt.
A tájékoztatón Sárközi Károly mellett
részt vett Sárközi János József, a megye
nemzeti és etnikai kisebbségi területi
koordinátora, Pongó Ignác, a Magyar-
országi Cigányok Fórumának megyei
kisebbségi frakcióvezetõje, valamint
Kalányos János, a CKÖ megyei elnöke,
egyben kisebbségi tanácsnok.

Hangsúlyozták, hogy immár húsz
esztendeje kihasználnak minden al-
kalmat, hogy felhívják a figyelmet a
„roma kérdés” megoldásának sürgetõ
szükségességére, de úgy tûnt, „ez

egyetlen párt számára sem volt fon-
tos”. Pedig – mint Sárközi Károly fo-
galmazott – különösen most, amikor
az ország egyre nehezebb helyzetbe
kerül, nem megengedhetõ a romák-
kal szembeállítani a közvéleményt.
Többször, más-más szövegkörnyezet-
ben hangzottak el a bûnbakkeresés,
az elõítélet, a gyûlölet, a vádaskodás,
valamint a demokratikus jogállam, az
együttmûködés és az összefogás sza-
vak, majd az a lehangoló megállapí-
tás, hogy „a szegénység elleni küzde-
lem mára a szegények elleni küzde-
lemmé vált”.

Természetesen nem felejtkeztek
meg a roma vezetõk saját felelõsségé-
rõl sem, hiszen az egyre súlyosodó
problémák megoldásában nekik is
részt kell vállalniuk. Azt is kifejtették,
hogy e veszélyes társadalmi problé-
mát nem lehet egyetlen kormányon
számon kérni, hiszen a „mindenkori
kormánynak a feladata a törvények
betartatása, s valamennyinek felelõs-

ségteljesen meg kellett volna tennie a
magáét”, s akkor a helyzet nem fajult
volna idáig.

A megye roma vezetõi tartanak at-
tól, hogy a felajánlott tízmillió forint
nyomravezetõi díj ellenére sem lesz-
nek meg a tatárszentgyörgyi gyilkos-
ságok elkövetõi, ahogyan az elõzõ
esetben sem. Megdöbbentõnek, sõt
tarthatatlannak ítélték, ahogyan
egyes sajtóorgánumok, illetve polgár-
mesterek állnak a kialakult helyzet-
hez. Szerintük „máris ketyeg az etni-
kai bomba”.

Arra a kérdésre, hogy megyénk-
ben, illetve városunkban milyen a
kapcsolatuk a megye rendõr-fõkapi-
tánysággal, illetve a városi kapitány-
sággal, Sárközi János József azt vála-
szolta, hogy jó, s hozzátette, a napok-
ban találkoznak a megye rendõri ve-
zetõivel. Megjegyezte, hogy fölvetik
az együttmûködési megállapodásuk
megújításának szükségességét is.  

V.H.M.

A helyi romák üzentek a közélet szereplõinek
„Nem a szegénység, hanem a szegények ellen küzdenek”

Sárközi Károly (jobbról) és
Pongó Ignác a tájékoztatón
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Több szempontból is érdekes volt
a nagyobb, rangosabb tavaszi,
nyári borversenyeket fölvezető,
minden évben az első megméret-
tetés, a kertbarátköri szokásos
rendezvény.

Bálint György

A zsûriben szinte kivétel nélkül a
szekszárdi viszonylatban nagy, illetve
kisborászatok új generációs képvise-
lõi. A „versenyzõk” pedig zömében
nagypapa korú emberek, aki az õsi
szokásokat ötvözik a már kert-
barátkörben tanult korszerû borászat-
tal. Persze a technológia hiánya olykor
gátat szab a minõség fokozásának, de
ebben a körben nem errõl szól a tör-
ténet. Sokkal inkább arról, hogy a bor-
kultúra fejlõdése a hétköznapi hobbi-
borászat szintjén is tetten érhetõ, s a
középgenerációsok és a „kisöregek”
is feltehetõen át tudják adni valakinek
a családon belül, vagy éppen azon kí-
vül is, az ebbéli mesterségbeli tudásu-
kat. Vesztergombi Csaba, Mészáros
Péter, ifj. Pálos Miklós több tucatnyi
remek bort kóstolhatott, amelyeket
érdemes lesz palackozni.

A másfélszáz minta zöme a tavalyi
évjáratból került ki. Abból, amit sem
Márton-napon, sem a januári Vince-
napon nem lehetett még átlagon felü-
li évjáratnak minõsíteni, s amely évjá-

rat borkezelési szempontból számos
rizikófaktort hordoz magában. Szent
György-napig, a nagy borünnepig a
jelekbõl ítélve még pozitívabb lehet a
kép. Legalább is Szekszárdon, amely
olybá tûnik, a napfényszegényebb jú-
nius, a szõlõnek nem használó csapa-
dékosabb, hûvösebb szeptemberi pe-
riódust is jól élte túl – a kései
érésû fajtáknak kedvezõ ok-
tóberrel. Persze a fehérbo-
rok, mint például a chardon-
nay, vagy a rizlingszilváni,
most is jobban megsínylet-
ték a betegségekkel is jócs-
kán terhelt tenyészidõszakot,
az olaszrizling, mint késõbb
érésû fajta jobban alkalmaz-
kodott, a cserszegi fûszeres,
annak ellenére, hogy vi-
szonylag korai érésû, szép
képet mutatott, legalábbis az
itteni tapasztalatok alapján.

– A kékfrankosnak, a
cabernet-nek, merlot-nak
végülis kedvezett a klíma, a
mustfokok, a színanyag mu-
tatja is – mondta Ferenc Vil-
mos, a 31 éve létezõ Dicenty
Dezsõ Kertbarátkör alapító el-
nöke, akit a napokban a Ma-
gyar Agrárkamara kertészeti
osztályvezetõjének választot-
tak. Ferencz Vilmos annak is
örült, hogy a nagymezõnybõl

szinte alig kellett kizárni borokat, s
emögött nem a zsûri lágyszívûsége hú-
zódott meg. Nem ezért íródott több tu-
catnyi arany, ezüst és bronz oklevél
sem.

A legjobb fehérbor címet Barkóczi
József chardonnay-ja érdemelte ki, a
vöröseknél nem kis izgalom közepet-

te tanácskozott a zsûri: kié is legyen az
egyetlen nagy arany. A bírák végül a
135-ös számú palacknál állapodtak
meg, vagyis a kertbarátkör tûzoltóból
lett törzstagja, Vaszari György bora,
egy 2007-es évjáratú cuvée érdemelte
ki a legjobb vörösbor címet. A zöm-
mel saját szükségletére termelõ boros-
gazda – számtalan eddigi elismerés
után – a Szent István ház nagy termé-
ben, a verseny helyszínén pályafutása
csúcsaként értékelte az elismerést. 

– Bikavérnek készül ez a cuvée? –
kérdezzük a gazdától.

– Talán igen. Van benne kékfrankos,
cabernet, merlot és a kadarka nem kis
mennyiségben – mutatja és kóstoltatja
a gazdag színanyagú, mély bíborban
pompázó bort. – Van még belõle sze-
rencsére két-három hektó, természete-
sen le akarom majd palackozni.

– A hegyközségi borversenyen is
találkozunk majd ezzel a nedûvel?

– Nem valószínû. Én, ahogy monda-
ni szokás maradok a kaptafánál. Csak
a kertbarátköri versenyekre nevezek,
de igyekszem minden új információt
begyûjteni a borászkodáshoz a na-
gyoktól, akik erre készségesek. A bo-
rok eltarthatóságával kapcsolatosan
most is tanultam valami fontosat, újat
a zsûrit vezetõ neves ifjú borászoktól.
Nekem ez a legfontosabb.

Ami a kávéházi
interjúból egy
hete kimaradt

Elmúlt heti számunkban Sas Erzsébet
Détár Enikõvel és Rékasi Károllyal ké-
szített beszélgetésének vége – techni-
kai hiba miatt - lemaradt. Ezúton kér-
jük olvasóink elnézését, és közöljük az
utolsó kérdéseket és válaszokat.

SZV: – A szekszárdi két elõadást
nézve, valamint az országos sikert
hallva, jó választás volt ez a színdarab.
A következõ közös munkájukról mit
tudhatunk?

Rékasi Károly:–- Egy zenés irodal-
mi estet szervezünk, amelynek 2009.
március 5-én lesz a bemutatója, s
amelyben vers, próza, ének fogja vál-
tani egymást. Az élet nagy eseménye-
irõl, híres mûvészek alkotásain ke-
resztül.

SZV: – Régi fotókat nézegetve, sem-
mit nem változott az évek során, sõt….
Talán csak a hajszín. Volt már szõke, fe-
kete, de már hosszú ideje vörös…

Détár Enikõ: – Az eredeti hajszí-
nem sötétbarna, majdnem fekete. Va-
lóban kipróbáltam több színt, úgy ér-
zem ez áll hozzám a legközelebb, s ta-
lán már így is szokott meg a közönség.

A sajtó és a projektet támogató
vállalkozások képviselői előtt
mutatták be kedden a Szekszárd
város- és Borvidéktérképet a
Húsvasaló Étteremben.

n Horváth István polgármester köszö-
netét fejezte ki a támogató cégeknek
és vállalkozásoknak, akiknek a jóvoltá-
ból minden eddiginél pontosabb és
részletesebb térkép készülhetett a me-
gyeszékhelyrõl, a borvidékrõl és kör-
nyékérõl. Hali Zsolt, a térképet készí-
tõ Stiefel Eurocart Kft. értékesítési ve-
zetõje elmondta, négyezer darabot
nyomtattak eddig, amelyhez nemcsak
azok juthatnak hozzá, akik hirdetésük-
kel támogatták annak elkészültét, ha-
nem minden szekszárdi cég és borá-
szat is. A példányszám és az ingyenes-
ség mellett újdonság még, hogy olyan
fóliabevonatot kapott a térkép, amely-
re késõbb könnyen eltávolítható in-
formációkat jegyezhetnek fel a tulaj-
donosok.

Az új térkép feltünteti többek kö-
zött az egyirányú utcákat, a külsõ te-

rületeket, a szekszárdi dûlõket, sõt a
még épülõ M6-os autópálya nyomvo-
nala, csomópontjai és lehajtói is szere-
pelnek rajta. A cég várja a három fõ-
nél nagyobb szekszárdi vállalkozások

jelentkezését a 30/274-64-29-es telefo-
non, vagy a hali_zsolt@stiefel.hu e-
mail címen az ingyenes példányokért,
amelyeket térítésmentesen szállíta-
nak a megrendelõknek. V. M.

Mintha nagyapáikat zsûrizték volna 
Jó bikavér lesz a nagyaranyból – Kertbarátköri borverseny másfélszáz mintával

Új város- és borvidéktérkép
A három fõsnél nagyobb vállalkozások ingyen juthatnak hozzá

Jó borok pihennek a pincékben
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Horváth István és Hali Zsolt a bemutatón 
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Nõtt a felderítés hatékonysága
Az összes bûncselekmény kétharmadát a vagyon elleniek teszik ki

A létszámhiány okozza a legna-
gyobb problémát a megyeszékhe-
lyen, illetve további 21 települé-
sen szolgálatot teljesítő városi
rendőrkapitányság állományá-
nak. Ennek ellenére javultak a
bűnöldőzői mutatók, miközben
az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma is emelkedett. Dr.
Varga Péter ezredessel, városi
rendőrkapitánnyal beszélgettünk.

V. Horváth Mária

– Kérem, hogy foglalja össze az el-
múlt esztendõ eredményeit.

– Kapitányságunk mintegy 200
munkatársa egyre nehezedõ körül-
mények között végzi a munkáját,
mégis jó eredményeket könyvelhe-
tünk el az elmúlt évet illetõen a hoz-
zánk tartozó mind a 22 településen.
A létszámhiány eléri az állomány tíz
százalékát, az ismertté vált bûncselek-
mények száma kilenc százalékkal
emelkedett. Sajnálatos, hogy a sze-
mély elleni bûncselekmények száma
jelentõsen megnõtt, ám ez azzal ma-
gyarázható, hogy tavaly január elsejé-
vel bekerült a Büntetõ törvénykönyv-
be egy új törvényi tényállás, ami a
zaklatást jelenti.

– Mi tartozik ebbe a körbe, s az el-
követõt milyen büntetéssel rendeli
sújtani a törvény?

– Három részben foglalom össze.
Elõször: aki abból a célból, hogy mást
megfélemlítsen, vagy más magánéle-
tébe, illetõleg mindennapi életvitelé-
be önkényesen beavatkozik, vagy tar-
tósan háborgat valakit akár személye-
sen, akár telekommunikációs úton,
de súlyosabb bûncselekmény nem va-
lósul meg, az vétséget követ el, egy
évig terjedõ szabadságvesztéssel, köz-
érdekû munkával, vagy pénzbünte-
téssel büntetendõ. Azt, aki valakit féle-
lemkeltés céljából személy elleni erõ-
szakos, vagy közveszélyt okozó bünte-
tendõ cselekmény elkövetésével
megfenyeget, akár két év szabadság-
vesztésre ítélhetik. Aki a zaklatást volt
házastársa, vagy volt élettársa, illetve
nevelése, felügyelete, gondozása, vagy
gyógykezelése alatt álló személy sérel-
mére követi el, akár három évig terje-
dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

– Mennyire szaporodtak el a va-
gyon elleni bûncselekmények?

– A statisztikai adatok szerint a lo-
pások száma öt százalékkal nõtt, vi-
szont a betöréses lopások száma há-
rom százalékkal csökkent. Megállapít-
ható ugyanakkor, hogy illetékességi
területünkön az összes bûncselek-
ményszám kétharmadát a vagyon elle-
ni cselekmények teszik ki.

– Beszámolójában kitért vala-
mennyi osztály és alosztály tevé-
kenységére. Mivel munkájukról,
eredményeikrõl rendszeresen be-
számolunk lapunkban, továbbra is
átfogó elemzésre kérem.

- A– ismeretlenes felderítési muta-
tónk 49,3 százalék lett, ami hat száza-
lékkal jobb, mint a 2007-es eredmény.
A nyomozási eredményesség 50,3 szá-
zalék, ami szintén meghaladja az elõ-
zõ évi eredményünket.

– Átszervezéseket is végrehajtot-
tak. Milyen céllal?

– Egyrészt az egységesebb munka-
megosztás érdekében, másrészt az-
zal a céllal, hogy optimális szolgálat-
szervezéssel az intézkedõ egyenru-
hások a lehetõ legtöbb idõt töltsék a
közterületen, ezzel is erõsítve a la-
kosság biztonságérzetét. De elvárás

volt a zéró tolerancia alkalmazása,
ami azt jelenti, hogy a rendõr vala-
mennyi jogsértés észlelésekor azon-
nal reagáljon. 

– Létrehozták a hét fõs felderítõ al-
osztályt.

– A nyomozó alosztályból vált ki,
létrehozása a bûnügyi operatív mun-
ka nagymértékû preferálását jelentet-
te. A titkos információ- és adatszerzé-
sek meghozták a várt eredményt, azaz
a látens bûncselekmények felderíté-
sét – például a kábítószerrel összefüg-
gõ esetekét – szolgálják. 

– Mennyiben változott a közleke-
dési helyzet, különös tekintettel az
ittas vezetõk által okozott balese-
tekre?

– A balesetek száma 2007-hez ké-
pest enyhe emelkedést mutat, vi-

szont a halálos kimenetelûek jelen-
tõsen – kilencrõl tizenháromra –
nõttek. Sajnálatos, hogy illetékességi
területünkön szeptember és novem-
ber közepe között öten vesztették
életüket közúti balesetben. Ugyan-
csak szomorú, hogy a város belterü-
letén egyetlen decemberi napon két
gyalogost hunyt el gázolás következ-
tében. Az ittasan okozott balesetek
terén pozitív elõrelépés történt: szá-
muk közel ötven százalékkal csök-
kent. Kollegáim folyamatosan kont-
rollálják a gépjármûveket, s kiszûrik
az ittas vezetõket, majd megteszik a
szükséges intézkedéseket. Hétvége-
ken, illetve a borral kapcsolatos
munkák idején az ellenõrzés hatvá-
nyozottabb.  

– Létszámhiánnyal küzdve nehe-
zebb ellátni a feladatokat.  

– Nagyon remélem, hogy a jelen-
leg még szakközépiskolákban tanuló
diákok közül július elsejével legalább
tízen hazajönnek, s megkezdik a
munkát. Ez persze csak a szinten tar-
tás mértékéig oldaná meg a problé-
mákat, ugyanis több kollegánk kér-
vényezte áthelyezését, vagy nyugdíj-
ba vonulását.

– Hallani olyan vélekedést, misze-
rint több helyen – szerencsére nem
Szekszárdon – félnek a rendõrök a
kemény, mindenre elszánt bûnö-
zõk fenyegetései miatt, illetve bizo-
nyos túlkapásokkal vádolják meg
õket – akár alaptalanul is.

– Nem tapasztalom, hogy rendõre-
ink bárkitõl is félnének. Általában és
alapvetõen a rendõr a meghurcolta-
tástól fél… Sajnálattal tapasztalom,
hogy a rendõrökkel kapcsolatban
csak a negatív hír a hír. Szerencsére
nálunk ez sem jellemzõ.

A Babits Mihály Mûvelõdési Házban tartott állománygyûlésen
értékelte a 2008-as évet a Városi Rendõrkapitányság

Dr. Varga Péter városi kapitány szerint a fokozottabb rendõri jelenlét növeli a közbiztonságot
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Fényképeken a festõóriás
Festészet és fotográfia Munkácsy Mihály mûvészetében – Lezárult a szabadegyetem

Munkácsy Mihály, a nagy magyar
festőművész bonyolult és össze-
tett kapcsolatát a fényképészet-
tel mutatta be Farkas Zsuzsa fo-
tótörténész, a Nemzeti Galéria
munkatársa a Munkácsy-szabad-
egyetem negyedik, záró előadá-
sán vetített képek segítségével.

Kovács Etelka

A Munkácsy és a fotográfia címû elõ-
adás elsõ része a festõ életútját követte
végig fotókon keresztül, hiszen 1863-
tól rendszeresen készíttetett felvétele-
ket magáról, feleségérõl, rokonairól és
barátairól. Elsõ fényképésze Borsos Jó-
zsef volt, aki neves mûvészként ha-
gyott fel a festészettel. Elõképzettsége
folytán pontosan tudta, hogy miként
kell beállítania modelljét a megfelelõ
hatás érdekében. Munkácsy is meg-

komponálhatta a róla készült felvétele-
ket, amint ez érezhetõ az 1870-ben
Düsseldorfban, egy jelmezbál kapcsán
fotózott Othello-jelmezes képén is.

Késõbb készített róla portrét az
épületfotós Klösz György, Ellinger
Ede pazar fényképész-mûtermében
egy teátrális felvételt, amely Mun-
kácsy színészi adottságairól is árulko-
dik. A Krisztus Pilátus elõtt bemuta-
tója után sok fényképet kellett szét-
osztogatnia megrendelõinek, barátai-
nak, ismerõseinek és az újságoknak
is. Ezek elkészítésével a Louvre elsõ
fényképészét, a Braun céget bízta
meg. A bemutatón Rubens-jelmez-
ben fotózták. Az olasz Fiorillo a fran-
cia mûvészeket fényképezte le fest-
ményeikkel, Munkácsyt a Párizsi mû-
termében Blumenthalné képével. A
barátok, ismerõsök jóvoltából az elsõ-
tõl az utolsóig minden mûtermérõl

készült fénykép, ezzel együtt Mun-
kácsyról is alkotás közben. Amerikai
útján a magyar származású Ketske-
méthy Mihály fotózta, akivel a képek
tanúsága szerint jó kapcsolata alakult
ki az általában jó kedélyû mûvésznek.
Párizsban a legendás Nadarnál is fo-
tózták. Házasságkötése elõtt pedig a
leghíresebb párizsi mûteremben,
Disdérinél készíttetett fényképet
jegyajándékul a megözvegyült de
Marches bárónõnek a gyászév letelte
után.

A beteg, idõs Munkácsyt az épület-
fotóiról híres Erdélyi Mór fotósoroza-
tán láthatjuk. A köztiszteletnek örven-
dõ mûvész ravataláról és temetésérõl
pedig számos fénykép készült újsá-
gok megrendelésére is.

Munkácsy addig használt festmé-
nyeihez modellfotókat, amíg rá volt
szorulva, nem tudta megfizetni az
óradíjat. Munkamenete szerint elõ-
ször elkészítette a kompozíciós vázla-
tot, majd lefényképeztette a modelle-
ket, ezek alapján minden alakról olaj-
stúdiumot festett, majd összeállította
a kész képet. Az arcot mindig megvál-
toztatta. Kísérletezett, a megfelelõ ha-
tás érdekében módosította a ruha szí-
nét, vagy a pózt. Próbált beszélõ test-
tartásokkal értelmet megjeleníteni.

A Krisztus Pilátus elõtthöz már
csak egy húszalakos fotót készíttetett,
de ez sok tanulsággal szolgált a kom-
pozíció kidolgozásához. A legtöbb
modellfényképet, nyolcat a Siralom-
házhoz készíttette. Ezt a festményét
Goupil 60x80-as fotókon árusította,
amely számunkra jobban megmutatja
az eredeti kép részletgazdagságát. A
Tépéscsinálókhoz három, a Falu hõsé-
hez és a Golgotához kettõ-kettõ mo-

dellfénykép készült. Híres az a kép,
amelyen maga Munkácsy látható a ke-
reszten. Egyik modellje eldõlt a feszü-
lettel, és meghalt. Ezért kötöztette fel
magát a keresztre, és fényképeztette
le. Az Éjjeli csavargókhoz és a Sztrájk-
hoz egy-egy kép készült. A Zálogház
idején pedig Munkácsy már megen-
gedhette magának, hogy modellt fi-
zessen. A Honfoglalás megfestéséhez
azonban újra a fényképészetet hívta
segítségül, az itt élõ népcsoportok ti-
pikus arcait szerette volna megtalálni.

Mostanában minden festõrõl, így
Munkácsyról is bebizonyították, hogy
tudott fényképezni, mivel tájképek
kerültek elõ a hagyatékából. Minden-
esetre õ rendszerint másokat bízott
meg a fotók készítésével, az õ szerepe
az volt, hogy kigondolja, beállítsa a ké-
pet, és ott ügyködjön a fényképész
mellett. Egy hatásos rendezõ volt.A Honfoglalás megfestéséhez is a fotográfiát hívta segítségül

Félalakos portré dedikációval
(Dargon, Párizs, 1879 körül)

Február 19-én diákköri konferencia kereté-
ben emlékeztek meg Darwinról és munkássá-
gáról a Garay János Gimnázium tanulói. 

Négy szekcióban több mint kéttucatnyi diák mé-
rette meg magát. A konferenciát Heilmann Józsefné
igazgató nyitotta meg, közremûködött Lányi Péter
zongoramûvész és Amma Orsolya, a gimnázium ta-
nulója.

A kétszáz éve született, és 1882-ben elhunyt
Charles Robert Darwint elsõsorban fõmûve, az
1859-ben megjelent, széles körûen vitatott A fajok
eredete teszi ma is közismertté. Állításait elsõsor-
ban az anglikán egyház, valamint vallásos mozgal-
mak támadták és támadják. Tanai mégis számos el-
mélet alapját képezik: a neo-, a szociáldarwinizmus
és a memetika kiindulópontját -–egyebek között.

A Garay gimnazistái négy szekcióban: a tudo-
mányok, a társadalmak, az emberi szervezet és a

kultúra evolúciója témakörökben vizsgálták a vi-
lág és a benne élõk alakulását, a zsûri pedig a szak-
mai felkészültség, a prezentáció jellemzõi és a hall-
gatósággal való kapcsolat alapján értékelte a ne-
gyedórás elõadásokat. Az emléknapot várhatóan
jövõre is megszervezik.

Oklevéllel, illetve különdíjjal ismerték el a követ-
kezõ tanulók munkáját: Arató Csilla, Eszterbauer
Kata, Horváth Mihály, Horváth Vanda, Kristóf Csa-
ba, Maláti Éva, Nagy Amanda, Papp Kata, Patócs
Sándor, Pék Patrik, Pekoli Miklós, Pereczes János,
Vajda Zsuzsanna.

Második helyezést értek el: Firle Anna és Timli
Klaudia, Lehel Regina, Nagy Zsanett, Pancza Tí-
mea.

A szekciók legjobbjai lettek: Amma Orsolya és
Szabó Dóra, Czégány Dóra, Matos Mirjám és Mina
Alma, Maár Dániel, Szebényi Anita.

Kosztolányi

Re-evolúció: Darwin-emléknap a Garayban
Diákköri konferenciával tisztelegtek a kétszáz éve született tudós munkássága elõtt

Charles Darwin fõmûve 150 éve jelent meg
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Ígéretes tehetségek kiváló produkciói
Fiatal szólisták mutatkoztak be a Szekszárdi Kamarazenekar koncertjén

Február 24-én a Filharmónia Dél-
dunántúli Kht. és a Babits Mihály
Művelődési Ház és Művészetek
Háza közös rendezésében a
Garay gimnázium dísztermében
„Fiatal magyar tehetségek” cím-
mel a Szekszárdi Kamarazenekar
adott koncertet.

Lakatos Orsolya

Világszerte sok helyen tapasztalható,
hogy fiatal, tehetséges zenészek lép-
nek fel sok évtizedes múlttal rendelke-
zõ, neves zenekarokkal. Így támogat-
ják, így karolják fel a még felfedezetlen
mûvészcsemetéket, hogy (sok esetben
elõször) közönség elõtt, zenekari kí-
sérettel játszhassanak. A szólisták: – a
közelmúlt országos gyõztesei saját ka-
tegóriájukban – Szilágyi Anna (hege-
dû, Péceli Városi Zeneiskola), Szabó La-
ura (gordonka, Kodály Zoltán Zenemû-
vészeti Szakközépiskola, Kecskemét),
Ács Dávid (orgona, Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola, Budapest)
és Dobszay Péter (orgona, Szent Ist-
ván Király Zenemûvészeti Szakközép-
iskola, Budapest) voltak.

Az idén 25 éves Szekszárdi Kamara-
zenekar megalakulásával egyidõs ez a
hagyomány. A mûvészeti vezetõ,
Földesi Lajos szervezésével minden
évben részt vehettünk olyan koncert-
jükön, amelyen ifjú, addig nem hallott
szólistát kísértek. Hisznek abban,
hogy e „megtalált” zenészek – ha meg-
kapják a lehetõséget a megmérette-
tésre – karrierjét elõrelendíti egy
ilyen tapasztalat.

Megfordult közöttük az utóbbi
években több Finnországban, Német-
országban élõ, magyar származású,

azóta már nemzetközileg elismert és
díjazott muzsikus is. Elsõ „zenekaros”
koncertjüket épp a szekszárdi együt-
tessel adták, s azóta már bejárták a vi-
lágot. Kitûnõ élmény lenne õket vi-
szontlátni, újra hallani kiforrott mûvé-
szekként.

A keddi koncerten Csillagné Szántó
Polixéna, a város Mûvelõdési Bizottsá-
gának elnök-asszonya köszöntötte el-
ismerõ szavakkal a jubiláló együttest,
majd a mûvészeti vezetõ mutatta be
az est szereplõit, és beszélt értõen a
felcsendülõ mûvekrõl. A mûsorválasz-
tás kapcsolódott ahhoz, hogy idén

200 éve hunyt el Joseph Haydn, 250
éve pedig Georg Friedrich Händel. 

Elsõként Haydn egy ritkán hallott
mûvét mutatták be, a három tételes az
F-dúr versenymûvet. Az egyaránt 15
éves Szilágyi Anna és Ács Dávid –a ze-
nekar odaadó kíséretével – dinamikai-
lag színesen, egymásra nagyon odafi-
gyelve játszották a darabot. A zenei
összhang azonnal kitûnt zenélésükbõl.

Szabó Laura a francia barokk szer-
zõ, Couperin öt tételes darabját ját-
szotta kitûnõen. A 15 éves ifjú hölgy
változatos dinamikai megoldásokkal,
átütõ magabiztossággal, felhõtlen vir-

tuozitásával, ragaszkodva saját tempó-
ihoz és saját zenei elképzeléseihez, bi-
zonyította zenei, stilisztikai és techni-
kai felkészültségét. Öröm ilyen dús és
egészséges csellóhangot hallani.

Késõbb Händel B-dúr orgonaverse-
nyét hallhattuk Dobszay Péter elõadá-
sában. A három tétel közül a második
emelkedett ki igazán, melyben a zene-
kar támogató, lágy hangú kísérete
mellett, a lassú dallamíveket nagy át-
éléssel töltötte ki az idén érettségizõ
fiatalember.

A hangverseny zárásaképpen Szi-
lágyi Anna Haydn elsõ hegedûver-
senyét mutatta be. Földesi Lajos (An-
na tanára) elmondta, hogy ez a nehe-
zebbek közül való. Mindhárom tétel
komoly próbatétel volt, s az apróbb
hibákon azonnal túllendülve Anna bá-
tor, telt hanggal, kiegyensúlyozott len-
dülettel irányította a zenei folyamatot.
Az elsõ tétel kadenciáját kiválóan, ma-
gas technikai színvonalon játszotta, a
lassú tétel nagy ívû dallamai élõk, a zá-
rótétel sebes lendületû, magabiztos,
rendkívül koncentrált volt. A pályája
elején álló fiatal hölgy nagyszerûen ol-
dotta meg e nehéz feladatot.

A mûvészeti vezetõ elmondta: az if-
jú zenészeken kívül a tehetséges
hangszerkészítõket is sok éve támo-
gatják. Az aranykoszorús hegedûké-
szítõ mesterre, Sáránszky Pálra emlé-
kezve (idén lenne 90 éves), több álta-
la és a tanítványai – Gollob Balázs,
Guminár Tamás, Holló Bence, Popara
Nikola – által készített hegedû volt a
zenekar tagjainak kezében.

Köszönet illeti Várnagy Attilát, a
Filharmónia Dél-dunántúli Kht.
igazgatóját, aki lehetõvé tette, hogy
ez a koncert létrejöhessen.

Szabó Laura a francia Couperin darabját játszotta kitûnõen

Az I. Béla Gimnázium diákjaira
épülő Létra Színház március 5-
én, csütörtökön, 18 órakor a Ma-
gyarországi Német Színházban
(DBU Szekszárd, Garay tér 6.)
tartja új darabja premierjét.

Sárvári János rendezésben, a Friedrich
Dürrenmatt töredékes komédiája nyo-
mán színpadra állított „Angyalt szállt le
Babilonba” címû darabbal várják az ér-
deklõdõket.

Az alaptörténet szerint az ûrbõl, az
Androméda-ködbõl alászálló angyal
Kurrubit, a semmibõl teremtett lány-
kát hozza az embereknek. A babiloni
államban azonban a pénz és a hata-
lom utáni hajszában elvész az ember-
ség, nincs igény jóságra, szépségre,

szabadságra. Kurrubit meghurcolják,
a megváltás meghiúsul. Csak a koldus
tudja megõrizni egyéni szabadságát.

Groteszk elemekkel átszõtt mese,
az ember önmagára
utaltságának para-
bolája, egyúttal a jó-
léti állam hazug fra-
zeológiájának ke-
gyetlen szatírája.
Egy iróniával elõa-
dott megváltástörté-
net keretében a jólé-
ti állam eszményé-
nek paradoxonait
mutatja meg. Nabu-
kodnezár és Nim-
ród küzdelmében
Dürrenmatt korunk

robbanással fenyegetõ hatalmi ellen-
téteire is utal.

A szereplõk:
Angyal: Fritz Gergely 

Fõminiszter és Engibbi, a bankár:
Jakab Réka

Nebukadnecár, Babilonia királya:
Kovács Kornél

Tabtum, hetéra: Kõnig Zsófi
Akki, a koldus: Prischetzky Botond
Gimmil, szamártejárus: Csizmazia

Kitti
Kurrubi, a lány: Mónus Gréta
Nimród, Babilónia exkirálya: Ró-

zsa Péter
Királyi alattvalók, munkások és

katonák: Sági Kitti, Csizmazia Kitti,
Takács Diána

Információ és helyfoglalás: 7100
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Telefon: 74/511-077, 30/937-25-25
Web: http://www.ibela.hu, e-mail:

sarvari@citromail.hu
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Premier: Angyal szállt le Babilonba
Dürrenmatt-darab bemutatóját tartja a Létra Színház a DBU-ban



Hazánkban 1672 óta folyik
gyógyszerészképzés. Gyógysze-
rész lehet, aki kizárólag nappali
osztatlan 5 éves egyetemi kép-
zésben részesül. A Parlament
2008. XII. 15-én fogadta el azt a
törvényt, amely kimondja, hogy
2009. január 1-jétől a gyógysze-
részeket is megilleti a doktori
cím, amelyet diplomájuk bemuta-
tásával, személyi irataikba az Ok-
mányirodákban bevezethetnek.

Sas Erzsébet

A döntéssel hosszú évtizedek elõkészí-
tõ munkája zárult le, melyben a Szege-
di Tudományegyetem Gyógyszertudo-
mányi Karának, mint az ország egyik
legjobb gyógyszerészképzõ intézeté-
nek mindvégig aktív, kezdeményezõ
szerepe volt.  

Horváth Tamás, a Magyar Gyógy-
szerész Kamara elnöke elmondta,
hogy a szakma képviselõi több mint
60 éve várják a törvény megszületé-
sét, – 1940-ben kezdeményezték –
amellyel tudásukat ilyen módon is el-
ismerik. A gyógyszerész szakma nép-
szerûségének növekedését, a hallga-
tói összzetétel minõségének további
javulását is várják ettõl a döntéstõl. 

Szekszárdon jelenleg 9 patika mû-
ködik. Természetesen, akikkel a
gyógyszertárakban találkozunk, – a
sok türelemmel, lelkiismeretes hozzá-
állással, nemkülönben magas szakmai
színvonallal rendelkezõ munkatársak,
– nem mind gyógyszerészek, többsé-
gük gyógyszertári szakasszisztens, il-
letve gyógyszertári asszisztens. Kör-
kérdésünkkel a gyógyszerészeket kér-
deztük meg, mi a véleményük a rég-
óta várt törvényrõl, s élnek-e azzal a le-
hetõséggel, hogy a megérdemelt, s a
szakma által régóta várt doktori címet
minden bürokráciától mentes ügyin-
tézés keretén belül személyi okmá-
nyaikba bejegyeztetik. 
ANTALNÉ BOTOS ÉVA GYÓGYSZERÉSZ
(HÁRSFA PATIKA, SZÉCHENYI U. 30.):

„Örültem, s élni is fogok hamaro-
san a lehetõséggel. Szerintem ez egy

társadalmi elismerés, megbecsülése a
hivatásunknak. Tisztelet egy szakma
elõtt. A betegek eddig és ezután is
ugyanúgy fognak bennünket tisztel-
ni, és bíznak bennünk, mégis jólesõ
érzés.” 
IVANIZSNÉ JANI GABRIELLA VEZETÕ
(AESCULAP GYÓGYSZERTÁR SZÉCHE-
NYI U. 64.):

„Nem kívá-
nom használni
ezt a címet, ha
orvos lennék,
sem használnám.
Ennél fontosabb,
gyógyszerésze-
ket érintõ jogsza-
bály születhetett
volna, amely a mi

és a betegek érdekét jobban szolgálná.
A gyógyszertárunkban öt gyógysze-
rész végzettségû kollégámnak is ez a
véleménye.” 

MEZEI MÁRIA VEZETÕ (ALMA GYÓGY-
SZERTÁR, ARANY JÁNOS U. 31. ):

„A szakma ré-
gi álma volt, s
úgy érzem, ezzel
kicsit ránk figyel-
tek. A diplomán-
kat a világon
mindenhol elfo-
gadják, értéke
van, s úgy gon-
dolom, éppen

ezért megérdemeljük ezt a címet.
Örülök neki, s kolléganõmmel már
megtettük az intézkedést, hogy a ne-
vünk elé kerüljön a doktori cím.”

SÓLYOM ARANKA VEZETÕ (AURÉLIA
GYÓGYSZERTÁR, CSATÁRI U. 3.):

„A betegek ré-
szérõl a bizalmat
és a tiszteletet
eddig is megkap-
tam. Három
gyógyszerésszel
dolgozom, s az õ
véleményüket is
tolmácsolom,
amikor elmon-

dom, hogy a szakma, a hivatás elisme-
rése miatt örülök annak, hogy meg-
kapjuk a doktori címet, hiszen ugyan-
annak a tudományegyetemnek vol-
tunk a tanulói, mint az orvosok. Ettõl
nem fogjuk jobban végezni a mun-
kánkat, a lelkiismeretesség ugyanaz,
de annak nagyon örülök, hogy a lá-
nyom, aki szintén gyógyszerésznek
tanul, már a diplomájával együtt meg-
kapja a doktori címet. S természete-
sen a januári nagy változások és fel-
adatok után mi is bejegyeztetjük.” 

PLESZNÉ KONRÁD ERIKA VEZETÕ (HU-
NYADI GYÓGYSZERTÁR, HUNYADI U. 6.):

„Ketten va-
gyunk gyógysze-
rész végzettségû-
ek a mi gyógy-
szertárunkban, s
örülünk, hogy a
sok-sok éve hú-
zódó törvényja-
vaslatot végre
megszavazták.

Így érezzük igazságosnak, hiszen mi is
öt évig tanultunk a tudományegyete-
men, akárcsak az orvosok. Még nem
voltunk az Okmányirodában, de ha-
marosan meg fogjuk tenni, hogy a ne-
vünk elé odakerüljön a doktori cím.” 

CSUKOR LÁSZLÓ VEZETÕ (SZENT LÁSZ-
LÓ GYÓGYSZERTÁR, TESCO ÁRUHÁZ):

„Az elmúlt
évek számunkra
nem éppen ked-
vezõ intézkedé-
sei után öröm-
mel fogadtam a
hírt, bár csepp a
tengerben, még-
is a szakma évti-
zedek óta várta,

hogy a megérdemelt címet megkap-
hassuk. Fogom használni a címet.”

DR. BERTA BÉLÁNÉ VEZETÕ (MENTA
PATIKA, KANDÓ KÁLMÁN U. 10.):

„Elégtétel a szakmának, hogy ennyi
év után megkapjuk a doktori címet.
Jómagam már a korom miatt nem fo-

gom kérni, de a
fiatal kolléga-
nõm él majd ve-
le. A társadalmi
megítélés miatt
is fontosnak tar-
tom, sõt csakis e
miatt, mert a be-
tegeknek dokto-

ri cím nélkül is élveztük a tiszteletét és
bizalmát." 

ULRICH MÁTYÁSNÉ VEZETÕ (REMEDIA
PATIKA, BÉRI BALOGH U. 68.):

„Nagyon örü-
lünk, ennek az
úgy gondolom,
m e g é rde m e lt
címnek, ame-
lyért tanultunk,
és megdolgoz-
tunk. Már nem is
számítottunk rá,
hogy ez egyszer

valóság lesz, gondolom az egész szak-
ma így volt ezzel. Ketten vagyunk itt
gyógyszerészek, s igénybe vesszük,
csak idõ kérdése, hogy mikor.” 

VÁGÓNÉ IVÁN KATALIN VEZETÕ (ÚJVÁ-
ROSI GYÓGYSZERTÁR, KOSSUTH U. 66.):

„Nagyon örü-
lök, hogy végre a
szakmánk meg-
kapta a doktori
címet, ezzel elis-
merve azt a tu-
dást, amit az
egyetemen sze-
reztünk. Termé-
szetesen én is fo-

gom használni a doktori címet, amint
eljutok az Okmányirodába, hogy beje-
gyeztessem az igazolványaimba.”

A fentiekhez egyetlen gondolatot
tenne hozzá ennek a hírnek a króni-
kása. Tisztelet a gyógyszerészeknek
felelõsségteljes, bizalomra épülõ,
szerteágazó hivatásukért, és szívbõl
jövõ õszinte gratuláció, hogy hatvan
év után megkapták a megérdemelt
doktori címet.

„Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét”
Hatvan év után doktori címmel is elismerik a patikusok tudását, felkészültségét
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Vágóné
Iván Katalin

Csukor László

Ulrich Mátyásné

Pleszné
Konrád Erika

Dr. Berta Béláné

Sólyom Aranka

Mezei Mária

Ivanizsné
Jani Gabriella

A 2007-es év csökkenése után
tavaly ismét többet költött a la-
kosság gyógyszerekre – olvasha-
tó egy a közelmúltban készített
elemzésben.

nMi magyarok tavaly 523,5 milliárd fo-
rintot költöttünk gyógyszerekre, mely
az elõzõ évihez képest 6,55 százalékos
növekedést jelent. Mindez több mint
318 millió 391 ezer doboz gyógyszer

ára volt. A közzétett adatok szerint egy
átlagos magyar évi 31,7 doboz gyógy-
szert fogyaszt, ami – a lakosságnak és
az egészségbiztosításnak összességé-
ben – fejenként mintegy 52 ezer fo-
rintba került. Ez azt jelenti, hogy meg-
fordult a 2007-es évben tapasztalható
csökkenõ irány, ami a két évvel ezelõtt
életbe lépett gyógyszer-gazdaságossági
törvény nyomán bontakozott ki. Ak-
kor ugyanis névértéken számítva is

több mint 4 százalékos szûkülést volt
kénytelen elkönyvelni a piac. 

Az emberek mind gyakrabban for-
dulnak a természetes gyógymódok és
az ezekkel megvalósítható önkezelés
felé. A vissza a gyökerekhez jelmon-
datnak megfelelõn egyre népszerûb-
bek a gyógyhatású készítmények, me-
lyek rövid tájékozódás után jó hatás-
fokkal alkalmazhatók. Sokan felismer-
ték azt is, hogy ezeknek a készítmé-

nyeknek fontos szerepük van a meg-
elõzésben.

A kamara alelnöke végezetül még
egy jelenségre hívta fel a figyelmet: az
elmúlt három évben országszerte gya-
rapodott a patikák száma, de a szám-
szerû növekedést nem feltétlenül a la-
kossági igények gerjesztették. Az el-
sõdleges szempont a piac újrafelosz-
tása, így ugyanazon a tortán többen
osztoznak. Sz. Á.

Orvosságon nem spóroltunk: 31.7 doboz fejenként
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„Ha nem ízlik, kicserélem…”
Az igényesség mindenekfölött – Minden fillért visszaforgattak – Mediterrán étterem nyílik

Kovács János Venesz-díjas mes-
terszakács két héttel ezelőtti be-
szélgetésünk végén csupán any-
nyit jegyzett meg, hogy szereti és
támogatja a fiatalokat, különö-
sen a szorgalmas és az ismere-
tekre éhes ifjakat. Éppen ezért
egy volt tanítványát, Horváth Pé-
tert javasolta beszélgetőpartne-
remül, aki jól viszi vállalkozását,
s eközben folyamatosan tanul.

V. Horváth Mária

– Miután itt Szekszárdon leérettsé-
gizett és szakmát szerzett a Hunya-
di János Középiskolában, a ven-
déglátó-ipari szakközépiskolában,
Budapesten folytatta a tanulmá-
nyait.

– A Gazdasági Fõiskolán, vendéglá-
tó szakmenedzserként szereztem dip-
lomát. Mivel megvolt a mixer-végzett-
ségem, sõt Domboriban két nyáron
komoly gyakorlatra is szert tettem, a
fõvárosban is sikerült mixerként elhe-
lyezkednem, majd bekerültem a ren-
dezvények világába.

– Ez pontosan mit jelent?
– Azt, hogy nagy rendezvényeken

dolgoztam, mint például a média-bá-
lon, illetve jelentõs cégek rendezvénye-
in. Munkáltatóm és köztem – nyilván a
teljesítményem okán is – igen jó kap-
csolat alakult ki. Egy idõ után új és szá-
momra is igen jó szerzõdést kötött ve-
lem: itt Szekszárdon komplett eszköz-
háttérrel biztosították a munkámat.

– A mixer-pultra, poharakra és a
látványos „cuccokra” gondoljak?

– Pontosan. Ezután itt és a környé-
ken, sõt Baranya megyében is dolgoz-
tam, s egyre több megrendelést, meg-
hívást kaptam. 

– Emlékszem, akkoriban – ahogy
mondani szokták – „éjszaka font,
nappal mosott”. Megérte az õrüle-
tes hajtás?

– Hogyne. Mivel a budapesti cég
mindent biztosított, kockázat nélkül
kezdhettem bele az üzletbe. A rendez-
vényes rész egyre népszerûbb lett, hi-
szen akkoriban környékünkön nem-
igen dolgoztak mixerek. Viszont a vál-
lalkozáshoz szükséges volt telephelyet
létesíteni.

– Gondolom, a Bajcsy-Zsilinszky
utcában levõ mostani koktélbár és
kávézó volt a telephely.

– Ez így van. Idõvel úgy gondoltam,
tovább kellene lépnem, vagyis önálló-
sodnom. Tehát itt a bázishelyen beren-
deztem, majd – ennek már bõ másfél
éve – megnyitottam a koktélbárt. Sõt, a
kinti rendezvényekre is már saját mo-

bilpulttal és felszereléssel járunk a ren-
dezvényekre, különbözõ bálokra.

– A fõvárosi céggel való jó kapcso-
lat némi kiszolgáltatottsággal is
járhatott.

– Igen, de megérte, hiszen az anya-
gi kockázat nélkül – alig 24 évesen –
vághattam bele a vállalkozásba, s így
juthattam el a teljes függetlenséghez.

– Figyelemmel a legapróbb részle-
tekre is, szépen kialakította a bárt,
ami gondolom nyelte a forintokat.

– Szerencsére a szülõi háttér is jó
volt, sok segítséget kaptam, így a cég
édesapámmal közös. Másrészt közel
két éven át minden nyereségfillért
visszaforgattam a vállalkozásba. Ter-
mészetesen a szállítókat kifizettem, az
alkalmazott mindig megkapta a járan-
dóságát, én viszont elõször most vet-
tem ki a fizetésemet. Elõtte csak a re-
zsire és az étkezésre költöttem. Nem
nyaraltam, nem szórakoztam, szóval
semmire nem költöttem.

– A reklám elkerülése végett csak „je-
lentõs külföldi italos cégként” említ-
sük a fontos szakmai elismerést.

– Nyitásunkkor az „italos cég” lein-
formált a Magyar Bármixer Uniónál, s
a szakmai munkám alapján úgy ítélte
meg, hogy referenciaüzletük lehe-
tünk. Ezt Magyarországon elsõként itt
Szekszárdon tudtuk elérni.

– Miként fogadták a városlakók az
új helyet?

– Szerintem nagyon jól. Egyre töb-
ben kávéznak, illetve szórakoznak ná-

lunk. Törzsközönségünket elsõsor-
ban a 25-50 év közöttiek teszik ki, s
fõként hölgyekbõl áll. A hely közel
van a városközponthoz, viszont a kör-
nyék nyugalmas. Igen kedvelt a tera-
szunk, nyáron sokan jegyzik meg, mi-
lyen kellemes madárcsicsergés kísére-
tében elfogyasztani a kávét. 

– A kávézó-bárt beválasztották Ma-
gyarország száz legkiválóbb kávé-
háza közé.

– Igen, tavaly júliusban Budapesten
a kávé- és koktélfesztiválon. Ugyanott
óriási eredményt ért el baristánk: õ
fõzte Magyarország legjobb presszóká-
véját. Az általunk árult kávéval a „Leg-
jobb presszó” címet is megszereztük.

– Nagyon különleges kávét hasz-
nálnak?

– Nagyon jó minõségû olasz babká-
vét, amibõl egy kiló közel tízezer fo-
rint. Ezzel szemben idehaza az üzle-
tekben kapható egyes õrölt kávék ki-
lónként olykor 800-1000 forintba ke-
rülnek. Ezen érdemes elgondolkodni.

¾ Mennyiért lehet beszerezni egy
ilyen szép kávéfõzõ gépet? 

– Másfélmillió forintért. De nem ez
a lényeg. Hanem a minõség és az igé-
nyesség. Ez a gép sok mindent tud, és
valóban osztályon felüli kávét készít.
Nálunk ez a legfontosabb szempont
minden téren. Hiszem, hogy csakis ez
az elv lehet a meghatározó. Ugyanez
vonatkozik a koktélokra, a borokra és
mindenre. Ezzel szemben az áraink
elfogadhatóak. Nem az azonnali nagy
haszonra törekszünk, hanem arra,

hogy a vendégek mindenbõl tökélete-
set kapjanak, és jól érezzék magukat,
és persze, mi is megéljünk.

– Gyakran beszél többes számban.
Ezzel barátnõjére utal?

– Igen, Nikolettára, aki a kávézó-bár
üzletvezetõje. A közelmúltban együtt
voltunk Olaszországban, ahol barista
képzésen vettünk részt. Kifejezetten
fontos, hogy amit kínálunk az üzlet-
ben, ahhoz megfelelõen értsünk, s ép-
pen ennek érdekében meg is szerez-
zük a szakképesítést. Nem sorolom
fel mindet, csak megemlítem, hogy
borbírálói oklevéllel is rendelkezem.

– Ezek a kurzusok is több százezer
forintba kerültek. Ezért kérdem,
bár nem forintosítva, hogy az itte-
ni ár mennyivel haladja meg pél-
dául egy cukrászdai kávéét?

– Semennyivel, ez az árlapon is lát-
szik. Bár az italoknál azt is láthatja,
hogy egy adott márkából több minõ-
séget is tartunk, tehát e téren, házon
belül is jogos az árkülönbség. Hozzá-
teszem, szép számmal vannak, akik
igénylik a különlegeset. Mindez majd
a „nagytestvért” is jellemzi. 

– Nem mondja komolyan?
– De igen. A Vasárnapnak nyilatko-

zom elõször, hogy április közepén
megnyitjuk a belvárosban a mediter-
rán éttermünket együtt a koktélbárral.

– Gratulálok! De maradjunk még
itt, ahol a falat megannyi bekerete-
zett oklevél és a versenyeken nyert
díjak tanúsítványa díszíti.

– Mixeri képzettségem több lépcsõ-
bõl áll. A kezdõ-, illetve alapvizsga után
elvégeztem a felsõfokú amerikai (a
„dobálós”) bártending tanfolyamot. A
versenyeken viszont jórészt a klasszi-
kus kategóriában indultam. 

– Több rangos hazai és nemzetközi
versenyen komoly helyezést ért el.
Melyik áll legközelebb a szívéhez?

– A Stars Cup. Ezen a többfordulós
legek versenyén a gyõztesek gyõztese
lettem.

– Azt hallottam, hogy amennyiben
a vendégnek nem ízlik a megren-
delt koktél…

– …akkor kicseréljük, vagy az igé-
nye szerint alakítunk rajta. Ilyen elõ-
fordulhat, hiszen chilivel, gyöngy-
hagymával, uborkával is készítünk
koktélokat, s nem is akármilyeneket.

– Várom a javaslatát.
– Szeretném, ha az egykor diszkós-

ként, majd a televíziózásban dolgozó
Kindl Gáborból „szedne ki” kulissza-
titkokat.

Horváth Péter a koktélbár után étteremnyitásra készül
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ABITS meséli rokonságáról
Szabó Lõrincnek: „Ujfalusy Lajos
bácsi nyomdász... Õ alapította az

elsõ nyomdát Szekszárdon. (Igazából a
másodikat.) Mindig magyar ruhában
járt, csizmában. Élete végén eladta
nyomdáját Molnár Mór zsidónak, ki az
üzletet rögtön felvirágoztatta és Spa-
nyolországba exportált. Ennek az uno-
kája volt elsõ szerelmeim egyike…”

De vajon kicsoda Molnár
Mór, akit 1959. február 28-
án Budapesten helyeztek
örök nyugalomra? Egy kis
nyomdatörténettel vála-
szolhatunk erre: Ujfalusy
Lajos bejelentette a me-
gyének: 1900. január 1-jé-
tõl Molnár Mór lesz az
üzem tulajdonosa. Az 1874-
ben Dunapentelén Müller-
ként született ifjú mesterért, aki
1887. március 15-én Szekszárdon
kezdte szakmáját, bátyjai vállaltak ke-
zességet. Biztosan tudhatták, a fél Eu-
rópát bejárt, jeles külföldi szakembe-
reknél és Budapesten is helytállt öcs-
csüket üzletként sem rossz támogat-
ni. Igazuk lett: tíz év alatt harmincszor
többen, ötvenszer nagyobb értékû
gyárban dolgoztak itt, s szép elisme-
rés: a vidéki nyomdatulajdonosok szö-
vetségük titkárává választották õt, aki
hosszú évekig adta ki folyóiratukat is.

Mondják, egyetlen ötlete volt, ami-
bõl még utána is meg lehet élni, s ez a
naptár. Részben igaz ez, de emellett
pontosság, szakmai igényesség, örö-
kös fejlesztés és a szolid haszon jelle-
mezte. S a kölcsönösség. Megesett
1904-ben, hogy mikor nyomdászai
sztrájkba léptek – nem rossz körülmé-
nyeik, hanem szolidaritás miatt –, õ az
esedékes újságot egyedül kiszedte,
korrigálta és ki is nyomta. Soha nem a

fenyegetéssel oldotta meg az ilyen
helyzeteket, hanem figyelmességgel.
Jellemzõ, hogy Koretzky Jánosnak, a

szakszervezet vezetõjének évtize-
dekkel személyes kapcsolatuk

után is dedikálva küldi el
mûvét. Az ötvenéves jubile-
umára írott könyvben õ
sem kevésbé meleg sza-
vakkal ismeri el, csakis kö-
zösen tudtak elõbbre jut-
ni. Az 1908-ban 120000

korona alaptõkével rész-
vénytársasággá alakított

üzem beolvasztotta magába a
Báter nyomdát, de munkásait

megtartotta, s igazi nagyüzemmé fej-
lesztette. Ekkoriban látogatott el ide a

még kötet nélküli Babits, aki Édes az
otthon címû versét adta a nyomda je-
les kiadványa, a Garay János Képes
Naptára számára: mindkét részrõl
kedves gesztus volt ez. A költõ így hall-
hatott a spanyol exportról is… 

Molnár Mór gondolkodóként is
messzire látott. A Világunió 1948 cí-
mû könyvében az emberiség felis-
mert sorsközösségérõl, megvalósult
békés jövõjérõl, demokratikus ala-
pokra épülõ világállamáról elmélke-
dik. Ennek létrehozásában fõszere-
pet szánt a sajtónak: „A világsajtó leg-
fõbb programja az emberiség lété-
nek, fenntartásának megvédése, jólé-
ti intézmények létesítése az egész vi-
lágon, munkaalkalmak teremtése, az
önrendelkezési jogok tiszteletben
tartása, általában minden szép és üd-
vös gondolat felkarolása, amely az
emberiség javát óhajtja elõmozdíta-
ni.” Megjósolta munkája (Eszmény és
valóság címû) elsõ kiadásában, még
1937-ben az ENSZ létrejöttét, a máso-
dikban pedig azt: a nagyhatalmak rá-

jönnek a fegyverkezési verseny értel-
metlenségére...

Talán Szekszárd is ápolhatná emlé-
két – legalább egy csokor virággal.

Dr. Töttõs GáborMolnár Mór elfeledett emlékei

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 127.

Ódon időben

MÁRCIUS 2-ÁN

130 éve, 1879-ben javasolták: ala-
kuljon mûkedvelõ társulat helyi szín-
darabok elõadására. 
MÁRCIUS 3-ÁN

120 éve, 1889-ben a hagyomá-
nyos álarcosbál jelentõs összeget
adott a szegénypénztárnak. 75 éve,
1934-ben a sajtó sugallta: Elsõren-
dû feladat bevezetni a szekszárdi
borokat Afrikában.
MÁRCIUS 4-ÉN

115 éve, 1894-ben megjelent
Ungár Simon helyi rabbi füzete, a
Veszély fenyegeti-e a vallást? 110
éve, 1899-ben az állami szõlõtelep
kapott bérbe 50 kh-t. 
MÁRCIUS 5-ÉN

120 éve, 1889-ben kezdték a régi
tiszttartói lak bontását: helyére a
Pirnitzer-ház épült. 80 éve, 1929-
ben Áldor György hegedûvirtuózunk
kottája jelent meg.
MÁRCIUS 6-ÁN

125 éve, 1884-ben sürgették iparo-
saink jobb képzését, mert anélkül
ártanak hírüknek. 60 éve, 1949-
ben elhunyt a szekszárdi Déri Hugó
színész.
MÁRCIUS 7-ÉN

100 éve, 1909-ben sajtónk gazda-
körök alakítására buzdított.
MÁRCIUS 8-ÁN

105 éve, 1904-ben vendégünk volt
Taizolfe francia férfi, ki négy év alatt
körbegyalogolta a földet.

„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
(Mk 1,12-15)

Szinte elfogadhatatlannak tûnik a mai evangéli-
um tartalma: Hogyan lehetséges az, hogy Jé-
zust, az Isten Fiát megkísérti a Sátán?
Aztán talán elfogadhatóbbnak tûnik, ha tudato-
sodik bennünk, hogy Jézus: Mindenben hason-
lóvá kellett válnia testvéreihez. Így mivel maga is
kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik
kísértéssel küzdenek. Jézus mindenben hason-
lóvá vált hozzánk a bûnt kivéve.
Korunk embere igen hajlamos arra, hogy moso-
lyogva legyintsen a Sátánról szóló tanításra,
vagy valami mitológiai alaknak tekintse.
Erre akkor döbbentem rá, amikor egy alkalommal
a kis harmadikosok közül valamelyik megkérdezte,
hogy valóban van ördög? Amikor igennel válaszol-
tam, egészen elcsodálkozott a gyerek, és bevallot-
ta, hogy eddig csak mesebeli alaknak tekintette,
akivel ijesztgetni szokták a rossz gyerekeket.
Pedig az evangélium egyértelmû tanítása sze-
rint a Sátán komoly szereplõje, negatív hõse az

emberi történelemnek. A vele való küzdelem
mindennapi feladataink közé tartozik, amikor
küzdünk, hogy a jót tegyük, és a rosszat elke-
rüljük.
A gonoszlélek kísértéseivel és emberi munkatár-
saival beleavatkozik életünkbe, és bizony ko-
moly sikereket is elkönyvelhet magának.
Az õ célja, hogy magával rántson minket, neki
már nincs veszíteni valója, nekünk meg van, és
õ ezt tudja. Ezért ha néha el is bukom, vagy hall-
gatok a szavára, tudatosítsam magamban, hogy
én lépéselõnyben vagyok, mert számomra van
szabadulás a bûnbánat szentsége által.
De fontos, hogy komolyan vegyük a gonoszlélek
kísértéseit.
Vajon mi kiállnánk ezen az ördög próbáját?
Az elsõ, az anyagi jólét az egyetlen feltétele-e az
emberi boldogságnak? Nem kétséges, szüksé-
günk van az anyagi javakra, a kísértés illetve a
bûn ott kezdõdik, amikor kizárólag ettõl várjuk
emberi létünk boldogulását.
A sátán második ajánlata a szenzációk utáni éh-
ségünket akarja kihasználni. Jézus nem ugrik

be neki. Mi viszont órákon keresztül bámuljuk a
televízió szenzációit. Most a nagyböjt alatt hatá-
rozzam el, hogy ezen a téren is visszafogom
magam. Az így megtakarított idõmet használjam
szellemi és lelki feltöltõdésre, vagy szenteljem
oda családomnak, beszélgessek el házastár-
sammal, gyermekeimmel.
A harmadik a hatalomvágy: ha az ember nem
tartja kordában magát, nagyon elhatalmaskod-
hat rajtunk a „ki, ha én nem?” lelkület. Az ural-
kodni akarás és a mások fején való taposás az
embert nagyon eldeformálhatja.
Ehhez pedig hamvazószerdán hallottunk az
evangéliumban három eszközt: az ima, ami Is-
tenhez visz közelebb, a jócselekedet, ami embe-
ri kapcsolatainak javítja, és a lemondás, ami se-
gít abban, hogy legyõzzem magamban a régi
embert, és új emberként élhessek.
Törekedjünk arra, hogy megtaláljuk lelkünk
egyensúlyát az ima, a jócselekedetek és a böjt
által. Ámen.

Bacsmai László
plébános

E V A N G É L I U M

... és dedikációjaKönyve címlapja...
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A rejtvény megfejtését 2009. március 10-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Február 15-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A kandalló varázsa melengeti a fázós bánatot” (Juhász
Gyula: Télutó).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Kovács Krisztián, Kerámia u. 87. és Stadler Viktória, Zöldkert
u. 16. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Csak mostanában döbbenek rá igazán arra, hogy az
én legértékesebb apai örökségem apám szinte vég-

telennek tûnõ szelíden elnézõ türelme, biztonságot és nyu-
galmat sugárzó higgadt tekintete volt. Mivel õ mindenki-
vel – vagyoni és hatalmi helyzetétõl függõen – egyformán
a kellõ tiszteletet megadva beszélt, ezért nem is fordult elõ
olyan eset, hogy bárki is megpróbált volna vele megenged-
hetetlen módon tiszteletlenül, provokatív módon viselked-
ni. Többször tanúja voltam annak, hogyha kikerülhetet-
lenül izgága, agresszív módon vitatkozó/veszekedõ tár-
saságba keveredett, anélkül, hogy beavatkozott volna a vi-
tatkozók ügyeibe, pusztán egykedvûen nyugodt magatar-
tása, nemtörõdömsége, mintha semmi különös dolog nem
történne közelében, már pusztán csak ez csillapítólag ha-
tott a már-már egymás torkának esõkre. A hõzöngõket fi-
gyelemre sem méltató magatartásával, egyik-másik isme-
rõséhez intézett barátságos, kedélyes szavaival végül is
rövid idõn belül mindig maga köré vonzotta még a leg-
ádázabb hõbörgõket is, mert õvele mindeni szívesen be-
szélgetett, bizonyos ügyekben tanácsot kértek tõle, a ró-
zsák metszésétõl, nemesítésétõl kezdve a gyümölcsfák gon-
dozásán, oltásán át egy-egy hivatalos levél értelmezéséig,
kérvények írásáig. Végül is az egész duhaj társaság szin-
te észrevétlenül meg is feledkezett arról hogy min is kap-
tak hajba, megnyugodva, békés egyetértésben széledtek
szét, ment mindenki a maga dolga után. Mindig is csodál-
tam ezért a képességéért az apámat, aki magától értetõ-
dõ módon csinálta... rosszul mondom... nem csinált õ sem-
mit, nem avatkozott õ bele semmibe, õ egyszerûen beszél-
getett az ismerõseivel, vagy bárkivel, aki megszólította.

M ostanában (ahogy már említettem) egyre gyak-
rabban jut eszembe az apám,és ha kissé meg-

késve is, igyekszem legalább egy kicsit hasonlítani rá.
(Eléggé kevés sikerrel.) Pedig az apai örökséget illik meg-
õrizni és megbecsülni. Az után jártomban-keltemben né-
zelõdve egyre szomorúbban veszem észre, hogy az em-
berek arcára van írva, kétségbe vannak esve, idegesek,
tanácstalanok szomorúak, elkeseredettek... és ami még
ennél is rosszabb, csak ülnek vagy állnak, és közömbö-
sen üres kilátástalan tekintettel néznek maguk elé vagy
a semmibe...

De kár, hogy már nem él az apám, aki nagyon fia-
talon, alig 100 fõs huszárcsapattal harcolta végig

az elsõ világháborút, hol a nyugati (olasz), hol a keleti
(szerb és orosz) frontvonal közelében portyázva, állan-
dó életveszélyben. Aztán a háború végetértével Szõregen
az utcán megszólította az anyját: – Szülém, megjöttem...
Anyja elképedve nézett rá: – De hisz ez löhetetlen! A jós-
nõ azt mondta, agyonrúgott a ló. Apám elnevette magát:
– Szülém, én mindig mondtam, hogy inkább a bálba
járjon, mint ahhoz a boszorkányhoz. (Ha még élne az
apám, az õ közelében biztosan nem lennének depresszi-
ósak az emberek). Bálint György Lajos
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Lubó, az örök futballbíró
Harminc év alatt több mint kétezer mérkõzést vezetett

Furcsa érzés keríti mostanság
hatalmába Lubastyik Istvánt va-
sárnap délutánonként. A három
évtizeden át aktív játékvezető
komoly tétmérkőzésekre fekete
ruhásként már fél éve nem hiva-
talos. Baj persze akkor lenne, 
ha egyáltalán nem vezethetne 
a Lubó, illetve Papa becenévre
hallgató sportember.

Bálint György

Szerencsére azért ide-oda még elhívják.
Diákolimpiákra, felkészülési meccsek-
re, kispályás tornákra. Ezekre is a rá jel-
lemzõ határozott, katonás léptekkel ér-
kezik, s a játékvezetés komolyságát de-
monstrálandó figyelemfelkeltõen, de
nem magamutogatóan cselekszik, ítél-
kezik. Ha kell, gesztusokkal, ha kell fizi-
kai jelenléttel a „tett” helyszínén közbe-
avatkozik. Átéli most is a játékvezetést.

Most is vezethetne még, akár az NB
III-ban is, de a megyében mindenkép-
pen. A szabály az persze szabály mife-
lénk. Lubastyik István – meg nem tip-
pelné senki a fizimiskája alapján – a
62. évében jár. Ez a bírói szempont-
ból matuzsálemi kor, amikor végleg
fütyültek a bíráskodásnak – riportala-
nyunk nem kis bánatára. Pedig... A fi-
zikai tesztet – ami egy megyei bíró-
nak kell – most is megcsinálná, mert
edzésben van a PMFC és a Szekszárdi
Dózsa egykori NB I-es, illetve NB I/B-s
labdarúgója, aki a fizikai állapotára já-
tékvezetõként is  nagyon ügyelt.

– Gondolom, nem ért egyet a korha-
tár felállításában a bíróknál, ami a
legfelsõbb szinteken is, elég, ha
csak Puhl Sándor említjük, akik-
nek a csúcson bizony abba kellett
hagyniuk, okozott hiányérzetet a
szakmában, a csapatoknál, és a
szurkolókban.

– Kell a korhatár
megállapítása, de a
merev alkalmazásától
el kellene tekinteni.
Ha az illetõ megfelel a
követelményeknek –
a szelleminek, de külö-
nös tekintettel a fizi-
kainak –, mûködése
során megfelelõ osz-
tályzatokat kap, miért
ne vezethetne tovább.
Fõleg alacsonyabb
osztályokban, ahol
nem hemzsegnek az
erre a feladatra ter-
mett, problémamen-
tesen mûködõ játék-
vezetõk. Az, hogy 45
évesen „bíróklassziso-
kat vonnak ki a forga-
lomból”, több mint lu-
xus, s erre a FIFA és az
UEFA is elõbb-utóbb
rájön. Szerencsére a
területi, a megyei szö-
vetségeknek van
azért lehetõsége,
hogy a korhatáron túl
esõ „sporikat” foglal-
koztassa. Én nem pa-
naszkodhatom, ötven-hatvan között,
meg egy kicsit túl is mûködhettem.

– Ha jól számolom, 30 éve a játék-
vezetés jó értelemben vett vonzásá-
ban élt. Van valami kimutatása, hi-
teles becslése arról, hány meccset
vezetett a megyétõl az NB III-ig?

– A téli felkészülési meccsekkel és a
kispályás tornákkal együtt biztos va-
gyok abban, hogy kétezer fölötti a
meccsszám.

– Kétszer volt az „Év játékvezetõje”
a megyében, a Dráva-csoport
csúcsrangadóit is sok esetben önre

bízták, nem beszélve a borítékolha-
tóan balhés meccsekrõl. NB I-es fo-
cistamúlttal a háta mögött hogy le-
het, hogy az NB II kapuján sem lép-
hetett be?

– Ennek három oka lehetett. Elõ-
ször is a harmincas éveim közepén
kezdtem el a bíráskodást, noha már
huszonegy évesen volt játékvezetõi
képesítésem. Másodszor: amikor ab-
bahagytam a játékot – mint utólag ki-
derült, rossz döntés volt –, néhány
évig az edzõségre adtam a fejem, így
kicsúsztam az idõbõl, hogy a kötelezõ
szamárlétra végigjárásával fölsõbb
osztályba juthassak. S végül nem volt

kapcsolatom a „tûzközelben” a JB kör-
nyékén, én pedig nem az a típus va-
gyok, aki önmenedzselésre képes.

– Emiatt maradt önben hiányérzet?
– Nem, mert alapvetõen nem raj-

tam múlott a dolog. Az éltet – és kellõ
elégedettséggel tölt el –, hogy ennyi
meccset vezettem három évtized
alatt, de egyetlen nagy visszhangot ki-
váltó balhés, félbeszakadt találkozóra
nem emlékszem. Az ítéleteimet az
azokat elszenvedõk is legfeljebb már
másnap elismerték. Tévedni a játékve-
zetõnek is szabad, de abban biztos va-
gyok, hogy a rangadókon ítéleteim-
mel nem váltam fõszeplõvé.

– A határozott fiatalítás nem hoz-
ta meg eddig azt a változást, amit
ettõl reméltek a  játékvezetõi testü-
letek. Elképesztõ fegyelmi körülmé-
nyek között zajlanak az alsóbb osz-
tályú meccsek mostanság. Persze
a helyzet az ifjúság morális prob-
lémáival is összefügg.

– Nem vitatom, de nagyon oda kell fi-
gyelni arra, hogy kikre lehet rábízni a
meccsek vezetését. Sokan kerülnek a pá-
lyára, akiknek egyáltalán nincs játékos
múltjuk, enélkül pedig roppant nehéz
eligazodni a gyorsan történõ, bonyolult
szituációkban, és azokban többnyire jó
döntéseket hozni. Vannak olyanok is,
akik lélektanilag nem alkalmasak. Nem
képesek kizárni a külvilágot, így az ob-
jektív ítélkezésre, a fegyelem fenntartá-
sára képtelenek. Szükség lenne pályaal-
kalmassági vizsgára, hogy kiszûrjük, aki
nem erre a pályára való. A jókat, mert
szerencsére vannak ilyenek is, minden
eszközzel segíteni kellene, például a már
nem aktív játékvezetõknek. Én szívesen
segítenék akár a képzésben, ellenõrzés-
ben, elemzésben, fizikai felkészítésben,
egyszóval mindenben, ami a játékveze-
tés ügyét szolgálja a megyében.

Kézilabda Tavaszi-kupa
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sport Osztályának Városi
Kézilabda Szervezõ Bizottsága kézilabda Tava-
szi-kupát rendez a Városi Sport- és Szabadidõ-
központban március 14-én 7.30 és 18 óra kö-
zött. A torna célja: versenyzési lehetõség bizto-
sítása tömegsport csapatok részére.

Versenybizottság: Laczkó József (74/317-397,
20/9217069); Jauch Józsefné (74/504-134).

Nevezési díj: csapatonként 6000 Ft.
Nevezési határidõ március 10., sorsolás he-

lye, ideje: Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8., fsz. 6. sz. iroda), március 10., 16.30 óra.

Díjazás: az 1-3. helyezett csapatok oklevél
díjazásban, a legjobb játékosok (kapus, me-
zõnyjátékos, gólkirály) tárgyjutalomban ré-
szesülnek. 

Érdeklõdni a 74/504-148-as telefonon lehet.

Minden úgy alakult, ahogy az
elmúlt idényben: a Szekszárd
AC kettős győzelemmel jutott
túl osztrák ellenfelén a Klub-
csapatok Szuperligájának pár-
harcában.

n Sáth Sándor szakmai igazgató
együttese a két héttel korábbi auszt-
riai odavágón 7:0-ás sikert aratott a
Villach gárdája felett, így csupán for-
malitás volt a visszavágó. Még in-
kább azzá vált, amikor megérkezett
a vendégcsapat, amely foghíjasan,
mindössze két játékossal képvisel-
tette magát a tolnai megyeszékhe-
lyen. Ráadásul õk sem voltak világve-

rõ klasszisok, így a szekszárdiak
mestere nyugodt szívvel odaállíthat-
ta az asztalhoz ukrán játékosát, Ali-
na Kibanovát. Más kérdés, hogy a ti-
ni képes volt kikapni a gyengébbik
„osztráktól”, Julia Fleischerovától,
mégpedig egy olyan 3:0-s mecs-
csen, amelyen momentuma sem
volt. Igaz, késõbb jóvátette a hibáját
azzal, hogy 3:1-re legyõzte Aleksand-
ra Kreskociovát.

A párost 3:1-el hozó Juhász Mari-
annak és Tóth Edinának egyéni-
ben csupán egy meccset kellett le-
játszania, elõbbi Fleischerova,
utóbbi Kreskociova ellen gyõzött,
és a két játék nélkül megkapott si-

kerrel mindössze 58 perc alatt ki is
alakult a 6:1-es végeredmény. 

A Szekszárd AC tehát összesítés-
ben két gyõzelemmel és 13:1-es
játszmaaránnyal jutott tovább, és
készülhet a hetedik helyért sorra ke-
rülõ összecsapásra, amelyen a Top-
var Topolcany és a Dunajská Streda
párharcának gyõztese lesz az ellen-
fele. A szlovák házirangadó második
felvonására a Topolcsany 6:4-es
elõnnyel utazott a korábbi szekszár-
di kedvenccel, Marcekovával felálló
Dunajská Streda sportcsarnokába. 

Helyosztó a 7-12. helyért, 2.
mérkõzés: Szekszárd AC-TT
Villach (osztrák) 6:1. R. G.

Lubastyik István kétezer meccset vezetett

A hetedik helyért folytatja a SZAC



132009. március 1. MOZAIK

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Sajtleves

Otthon Centrum partneriroda nyílt Szekszárdon

Hozzávalók:

l 5 evőkanál liszt
l 6 dekagramm vaj
l 1 közepes hagyma
l 1 liter húsleves 
l só ízlés szerint 
l reszelt sajt

A lisztet a vajon megpirítjuk, majd
beletesszük az apró kockára vágott
hagymát, amit megdinsztelünk. Fo-
lyamatos kevergetés mellett hozzá-
öntjük a húslevest. Vigyázzunk, hogy
ne legyen csomós, ha szükséges,
sózzuk meg. Lassú tűzön, kb. 20
percig főzzük, vigyázzunk, mert
könnyen kifut a levesünk. Tányérba
merjük, és a tetejét ízlés szerint
szórjuk meg reszelt sajttal

Erdélybõl származó 
gombás ételrecept

Rakott gomba zsemlével

Hozzávalók: 

l 20 dkg gomba
l 8 zsemle
l 4 tojás, 2-3 dl tejföl
l 1 fej hagyma

l 3 kanál libazsír
l 0,25 l tej
l só, paprika /ízlés szerint/.

Elkészítés:

A zsemléket szeletekre vágjuk, tej-
ben megáztatjuk, majd 2/3 részét
kizsírozott tálba lerakjuk.
A 20 dkg gombát libazsíron petrezse-
lyemzölddel és hagymával megpárol-

juk. A 4 tojást keményre főzzük.
A gombát a tálban lévő zsemlékre
rakjuk, ráhelyezzük a karikákra vá-
gott tojást, erre a megmaradt zsem-
leszeleteket.
Tejfölös, paprikázott, sózott libazsír-
ral meglocsoljuk, és forró sütőben
10-15 percig sütjük.
(Elekes Eduárd receptje a Hollós
László-emlékévre.)

Szekszárdon nyitotta meg első
Tolna megyei partnerirodáját az
Otthon Centrum: a Tinódi u. 7.
alatti irodájában ingatlantanács-
adással, hitelügyintézéssel, és
biztosításközvetítéssel várják az
ügyfeleket. 

A tavaszt a lakás- és házvásárlások sze-
zonjaként szokás emlegetni. Ilyenkor
felpezsdül az ingatlanpiac, az emberek
intenzívebben készülnek, hirdetést ad-
nak fel, vagy ingatlanközvetítõkhöz for-
dulnak, hogy új/használt lakásukat ér-
tékesítsék, vagy éppen másikat keres-
senek. Erre az idõszakra tervezte a
szekszárdi iroda nyitását Deli Richárd,
az INGTIPP-PLUSSZ Kft. ügyvezetõje.

Az Otthon Centrum felismerve, hogy a la-
kossági szegmensben egyértelmûen
megmutatkozik – és mind fontosabbá vá-
lik – a helyismeret és a minõségi szolgál-
tatás iránti igény, 2003-ban kezdte meg sa-
ját franchise hálózata kiépítését, s a szek-
szárdi iroda immár több mint századik a
sorban. Online adatbázisában jelenleg
több mint 18 000 ingatlan szerepel.

Az Otthon Centrum Magyarország
meghatározó ingatlanközvetítõ hálóza-
ta, mely a 2008. évi Superbrands Díj
után az év Franchise Hálózata, valamint
a Magyar Ingatlanszövetxség „Ingatlan-

szakmai Innováció” kategóriában kiírt
pályázatát is elnyerte, így immár 9. alka-
lommal vihetett haza MAISZ díjat.

A jelenlegi bizonytalan gazdasági hely-
zetben a magánszemélyek akár ingat-
lant szeretnének eladni vagy vásárol-
ni, jobban rá vannak utalva egy meg-

bízható szakem-
ber segítségére,
hozzáértõ ingat-
la n t a n á c s a dó
részvétele az érté-
kesítés folyama-
tában elengedhe-
tetlenné válik. 
A szekszárdi part-

neriroda Deliné Nagy Edit vezetésével
nemcsak ingatlanközvetítéssel, tanács-
adással várja az ügyfeleket, hanem az
Otthon Centrum Hitel Center közre-
mûködésével – amely 30 bankkal és
pénzintézettel áll kapcsolatban – egy
helyen képes segítséget nyújtani hitel-
ügyintézés terén is, legyen szó akár la-
kásvásárlásról, építésrõl, felújításról
vagy korszerûsítésrõl. Emellett szabad
felhasználású hitelekkel, személyi köl-
csönökkel, autófinanszírozással állnak
az érdeklõdõk rendelkezésére, továb-
bá vállalkozások hitelezésében is segít-
séget nyújtanak. A lakásvásárláshoz
vagy akár önállóan is biztosítás köthe-
tõ irodánkban.

– Arra törekszünk, hogy ügyfeleink
minél szélesebb körû kiszolgálásban
részesüljenek. Az Otthon Centrum
hálózata biztos szakmai hátteret
nyújt tanácsadóinak, franchise part-
nereinek. Célunk, hogy ügyfeleink
minden esetben elégedettek legye-
nek munkánkkal – mondja Deliné
Nagy Edit.

Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

INGTIPP-PLUSSZ KFT.
7100 SZEKSZÁRD, TINÓDI U. 7.
TEL.: 74/510-568, FAX: 74/510-569.
WWW.OC.HUDeliné Nagy Edit

Az Otthon Centrum szekszárdi partnerirodája a Tinódi u. 7. szám alatt várja ügyfeleit

Halvány szalmasár-
ga színû fehérbor,
illatában lassan
elõbújó fehér hú-
sú gyümölcsök-
kel. Ízében – vö-
rös változatához
hasonlóan – gyü-
mölcsök és fû-
szerek – kevés
barackosság,
birsalmára és fe-
hérborsra emlé-
keztetõ ízjegyek
kíséretében. A
kiegyensúlyozott
savak és a hatá-
rozott test kivá-
ló kísérõi a sajt-
levesnek. Fo-
gyasztása 10-12
°C-on ajánlott.

Borajánló:
Bősz Adrián – Fehér
kadarka 2007

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.
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Mûvelõdési Ház

MÁRCIUS 3-ÁN (KEDD) 14 ÓRAKOR 
Gyermek bérlet 2. elõadása

Harmath Imre-Lénárt László: Pán Pé-
ter – mesemusical J. M. Barrie színda-
rabja nyomán a Budapesti Fogi Szín-
ház elõadása

Pán Péter. Ha ezt a címet leírjuk
szinte már nem is kell hozzá semmifé-
le magyarázat, ajánlószöveg. A klasszi-
kus gyerekirodalom egyik halhatat-
lan, költõi remeke a felnõni nem aka-
ró Pán Péter története. Ez a mese
azért marad örök klasszikus, mert a
minden emberben kitörölhetetlenül
megbúvó, élõ vágyat testesíti meg: a
visszavágyást a gyerekkor csodákkal,
kalandokkal teli világába. A Darling
család: a szülõk, Wendy és két öccse,
Pán Péter és nyugtalan tündére,
Csingiling, a fõ gonosz, Hook kapi-
tány, Õk valamennyien szinte szemé-
lyes ismerõseink, akár a regény, akár
valamelyik színpadi feldolgozás vagy
film formájában találkoztunk velük.
Jegy: 650 Ft

MÁRCIUS 5-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 17.30
Az Etka Jóga Klubban (I/23-as te-

rem): „Gyógyító növények a táplálko-
zásban" dr. Sudár Zsolt belgyógyász
fõorvos tart elõadást.

A belépés díjtalan.

MÁRCIUS 6-ÁN (PÉNTEK) 14 ÓRA
Tavaszváró Nõnapi ajándék-

mûsor a színházteremben 
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth

István polgármestere
Fellépnek: Bartina Néptánc Egyesü-

let, Tücsök Zenés Színpad, Ifjú Szív
Táncegyüttes, Garay János Általános
Iskola és a Dienes Általános Iskola kó-
rusa, Haffnerné Hauszer Beáta, Ba-
bits Nyugdíjasklub asszonykórusa,
Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar
Egyesület, Swing Mazsorett csoport,
Mozgásmûvészeti Stúdió Tánccso-
portja, Magyarnóta Kedvelõk Baráti
Köre, Boróka Ének és Néptánc Együt-
tes kórusa, Fadd, Ükös Jánosné vers,
Csurgó zenekar Mûsorvezetõ: Sas Er-
zsébet újságíró

(A rendezvény támogatói: Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza, Csontos Mihály, L&M Virágbolt,
Zádor Béláné a mûsor szervezõje.)

MÁRCIUS 9-ÉN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Benkó Dixieland Band koncert

Jegy: 2000 Ft.

MÁRCIUS 10-ÉN (KEDD) 10 ÉS 14 ÓRA
Óvodás bérlet 4. elõadása (10.00

Micimackó bérlet, 14.00 Süsü bérlet) 
Gimesi Dóra: A Sárkánykirály pa-

lotája – távol-keleti mesemusical a Pé-
csi Bóbita Bábszínház elõadása

A messzi Kínában, ahol a cseresz-
nyeligetekben démonok járnak és bo-
szorkányok lakják a felhõkbe burkolt
hegyeket. Túl az Elátkozott Erdõn, a
Végzet szikláin és a Tiltott Tengeren,
áll egy titokzatos palota, melynek
ónix, jáde és rubin borítású kapuján
soha nem lépett még be földi halan-
dó. Egy régi legenda szerint a Sárkány-
király legféltettebb kincsét õrzi a palo-
ta, és mesés gazdagság vár arra aki
megtalálja.

Boldizsár, a szegény festõ is ezért
indul útnak. Az út végére megtudjuk,
hogyan lesz az ugráló festékpacából
segítõ démon, mire jó egy pösze po-
lip aranyfoga, és talán az is kiderül mi-
lyen féltve õrzött kincset rejt a Sár-
kánykirály palotája. Jegy. 650 Ft

MÁRCIUS 12-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA
Sárdy bérlet 3. elõadása

Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek – színjáték két részben a Sop-
roni Petõfi Színház elõadása.

Tervezett szereposztás: Koncz Gá-
bor, Makay Sándor, Somfai Éva, Zsol-
nai András. Rendezõ: Csiszár Imre.

Márai Sándor világsikerû regénye a
késõi leszámolás drámája. Két fiatal
katona, két testi-lelki jó barát negyven
évvel ezelõtt – és két gyanakvó, meg-
keseredett, lelkiismeretfurdalásokkal

teli öregember most. És a két dátum
között az üresség. Nem találkoztak a
negyven év alatt, egyikük a trópuso-
kon, a másik a katonai szolgálat letelte
után ült csak kastélya könyvtárában,
és a spalettákat bámulta. De most ta-
lálkoztak, és kezdõdhet a leszámolás.

Mi történt akkor, azon a negyven
évvel ezelõtti napon? Miféle halálos
bûn követel most tisztázást? És a kér-
dések, szenvedélyek mögött egy
halott: Krisztina, egyikõjük szeretett
felesége. És hasonló szenvedély a két
barát részérõl akkor ugyanezen nõ
iránt. Az egyik csalt, és menekült, a
másik maradt, de nem nyújtott kezet
a bajban Krisztinának. És most mind-
ketten szembesülnek az árulással.
Most, amikor már elfogytak a gyer-
tyák. Csonkig égtek.

Jegy. 2000 Ft

MÁRCIUS 16-ÁN (HÉTFÕ) 19 ÓRA
Hegedûs-bérlet 3. elõadása

Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-
Bradányi Iván: Osztrigás Mici – ze-
nés komédia 3 felvonásban a Turay
Ida Színház produkciója együttmûkö-
désben a Soproni Petõfi Színházzal.
Fordította: Heltai Jenõ.

A szereposztásból: Szacsvay László,
Hûvösvölgyi Ildikó, Jankovits József,

Sajgál Erika, Márton András, Somfai
Éva, Gyõri Péter, Ambruzs Klaudia,
Boros Zoltán, Nagy Gábor, Rátonyi
Hajni, Benkõ Péter, Rák Kati,

Közremûködik: az Ördöglovas
Tánckar és a Duetto Kamarazenekar
Rendezõ: Bor József

Jegy: 2000 Ft

Elõzetes

ÁPRILIS 27-ÉN ZORÁN-KONCERT
Jegyek 2900 Ft-os áron már kapha-

tók!

Felhívás

39. alkalommal rendezik meg a Tolna
megyei gyermekrajz-pályázatot és ki-
állítást.

A kötetlen témájú és technikájú
gyermekrajzokat (6-14 éves korig)
2009. május 6-ig kell beküldeni a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza címére (Szekszárd, Szent
István tér 10.)

Várjuk a megye általános iskoláinak
jelentkezését. Az egyénileg beküldött
alkotásokat is fogadjuk!

Határidõ: 2009. május 6.
Információ: www.babitsmuvhaz.hu 

Panoráma Mozi

NAGYTEREM
Február 26-március 4-ig

16:00: Esti mesék – színes szinkronizált
amerikai vígjáték
17:30, 20:00: A szállító 3 – színes felira-
tos francia akciófilm

Március 5-11-ig
17.30: A csajok háborúja – amerikai
romantikus vígjáték
20.00: Made in Hungária – magyar ze-
nés film

ART TEREM
Február 19-március 4-ig

19:00: Papírkutyák – színes magyar
vígjáték

Február 26-március 4-ig
17:00 Amal – színes feliratos kanadai
film

Március 5-11-ig
17.00: Made in Hungária – magyar ze-
nés film
19.00: Fados– feliratos spanyol musical

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FILMKLUB *
3. Õfelsége pincére voltam Rendez-

te: Jiri Menzel
5. Az ötödik pecsét R.: Fábri Zoltán
10. Szeszélyes nyár R.: J. Menzel
12. Oldás és kötés R.: Jancsó Miklós
17. Az én kis falum R.: J. Menzel
19. Szabadíts meg a gonosztól! R.:

Sándor Pál
24. Vége a régi idõknek R.: J.

Menzel
26. Rosszemberek R.: Szomjas

György
31. Sörgyári Capriccio. R.: J. Menzel

JAZZ KLUB *
04. Lee Morgan
11. Herbie Mann

18. Jazz – Rock (If, Chase, Colosse-
um, B.S.T., Chicago )

25. Clifford Brown
BLUES-ROCK KLUB *

20. The Isley Brothers
27. Fleetwood Mac, Jimmy Smith

KONCERTEK
6. Blues Company, O.M.C.
13. AC/DC/GP, Helldorado, Rock

Spin
14. Bodega Rock Band, O.M.C.
21. HétköznaPI CSAlódások
28. Vackor
A csillaggal jelölt programok ingye-

nesek.
A koncertek kezdési idejérõl bõ-

vebb info a ZUG-ban!

ZUG PROGRAM 2009. MÁRCIUS
A Léleképítõ sorozat keretében márci-
us 2-án, hétfõn este dr. Bíró András
Zsolt antropológus tart vetítéssel egy-
bekötött elõadást a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban a kazakisztáni Mad-
jarok földjén tett expedícióiról, mely-
ben többek között bizonyító erõvel
mutatta ki genetikai rokonságunkat az
ott élõ néppel.

Az elõadás kezdete elõtt, 17 órakor
a márványteremben Kurultaj, avagy
az új Magyar-Madjar szövetség cím-
mel kiállítás nyílik az expedíciókon
készült fotókból. A tárlatot Horváth
István, Szekszárd polgármestere
ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe. A
belépés díjtalan.

Léleképítõ dr. Bíró András Zsolttal
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KÖZLEMÉNYEK

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Tisztelt szekszárdiak! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Okmányirodájában március 6-án
(pénteken) az ügyfélfogadás –
áramszünet miatt – elmarad. Szíves
megértésüket köszönjük!

JOGI ELÕADÁS

A Szekszárd-újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége értesíti
tagjait és minden érdeklõdõt, hogy a
nagy érdeklõdésre való tekintettel
március 1-jén, vasárnap, 15 órától a
Szent István Házban (Rákóczi u.
69-71.) újra jogi témájú elõadás
lesz. Ezúttal A tartási és életjáradé-
ki szerzõdések címmel. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

JÁTÉKDÉLUTÁN AZ OVIBAN

Az 1. számú Óvoda Kindergarten
három óvodai épületében játékdél-
utánokat szervez szerdánként, 16
és 17.30 óra között. Szeretettel vár-
juk óvodánk iránt érdeklõdõ kedves
szülõket kisgyermekeikkel.
A programok helye, ideje:
Március 4.: Wosinsky óvodai épület.
Március 11.: Kölcsey óvodai épület.
Március 18.: Bajcsy óvodai épület.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület

Március 31. (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

Március 24. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Március 31. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Március 10. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Március 9. (hétfő) 17-18 óráig

Március 23. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap harmadik csütörtökén 16.30-

18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén 16-

18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁJA

Óvodás lesz
a gyermekem

Az „OVI-VÁRÓ 2009” program kö-
vetkezõ rendezvényére is sok szere-
tettel várjuk a leendõ kisóvodások
szüleit a város egész területérõl.
„Óvodás lesz a gyermekem”

A hároméves gyermek életkori
sajátosságai és az óvodai beszokta-
tás problémái. A hagyományos elõ-
adás és fórum igazán hasznos gya-
korlati tanácsokat ad az érdeklõdõ
szülõknek. Elõadó: Radváné Jegyer-
nik Zsuzsanna óvodavezetõ.

Az elõadás elõtt az óvodáinkról
készült rövid filmet vetítünk.

A helyszín: Perczel utcai óvoda:
2009. március 2., hétfõ, 16.30.
Kérjük, hogy erre a programra

gyermekeik nélkül érkezzenek!
Megértésüket köszönjük.
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EGYPERCES KRIMI

A bátor hölgy és 
a mobiltelefonra 

ácsingózó fiatalok
A Bezerédj utcában, a kisiparos ud-
var bejárata elõtt a robogva beka-
nyarodó autó miatt megállt a höl-
gy. Amikor lelépett a járdáról, ész-
revette, hogy a földön hever egy
mobil, afféle csúcsmodell. Amint
lehajolt érte, a járdaszélen beszél-
getõ kis csoportból egyik fiú rá-
kérdezett a lányra, hogy ugye, õ
vesztette el azt a telefont? "Naná,
hogy én", válaszolt a leány, majd föl-
szólították a szerkentyû megtalá-
lóját, azonnal adja vissza.

- Rendben - hangzott a válasz,
majd a kérés: - Mond meg a szá-
modat, megcsörgetem az én te-
lefonommal. Ha stimmel, meg-
kapod.

A számot természetesen nem
közölte a 16 év körüli nagylány.
Erre az elegáns nõ határozottan
invitálta õket a városházára,
hogy majd ott felveszik a jegyzõ-
könyvet, s megkapják a mobilt,
ha tulajdonjogát bizonyítják.
"Na, ne már", ellenkezett egyik
srác, s azt javasolta, menjenek a
rendõrségre. A hölgy boldogan

mondott igent, hozzátéve, ott
gyorsabb intézkedésre számít,
hiszen vannak ismerõsei. Erre a
fiatalok revideálták elképzelésü-
ket, s azt motyogták, "vigye a
telcsit, ahova akarja".

A nõ városházán leadta a ké-
szüléket, amirõl egy-két óra
multán egy vállalkozó hölgy
ugyanott érdeklõdött, s meg is
kapta a megadott szám és ismér-
vek alapján.

Elképedve hallgattam a merész
asszony történetét, aki ura volt a
helyzetnek. De bármi megtörtén-
hetett volna, közölte dr. Réti Lász-
ló alezredes, a városi rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályának ve-
zetõje. Hozzátette, az ilyen és ha-
sonló esetekben nagyon résen
kell lenni, sõt a legajánlatosabb
azonnal a rendõrséget hívni. Ab-
ban azonban megállapodtunk,
hogy a rend õreinek kiérkezéséig
is bármi megtörténhetne… Ezek
közül a legjobb vég, ha megret-
tenve elszaladnak a telefonra
ácsingózók. - hm -


