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Vízmû nyílt nap
a cég telephelyein,
a víz világnapján

A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.
nyílt napot szervez óvodásoknak és
iskolásoknak a víz világnapján. Március
22-én, 9 és 17 óra között a Vízmû Kft.
telephelyein, a víztisztító üzemben
(Bogyiszlói út 2.), a szennyvíztisztító
telepen (Sárvíz u. 20.) és a vízóra javí-
tó üzemben (Mátyás király u. 68-70.).
Az óvodásokat a víztisztító üzembe vár-
ják. A diákok ismereteket kaphatnak
az ivóvíz elõállításáról, a szennyvíz
megtisztításáról, a laboratóriumi vizs-
gálatok menetérõl és fontosságáról.

Részvételüket írásban jelezzék a
csoportok létszámának megjelölésé-
vel a kovari.ildiko@aliscaterra.hu e-
mail címen, vagy faxon, a 74/529-
262-es számon. Info: 30/349-29-46.

Megérkezett a tavasz
A napsütés mosolyt csal az emberek arcára

Március 21. a csillagászati ta-
vasz első napja. Szerencsére az
időjárás immár valóban az év-
szaknak megfelelő, a napsütés-
nek újra ereje van.

Bizony, hosszúra nyúlott az idei tél. Hó-
ból, jégbõl, fagyból kijutott bõven,
ezért vártuk már nagyon a természetet
megújító tavasz érkezését. A még csí-
põs reggelek után napközben már kel-

lemesen felmelegszik a levegõ, a nap-
sütés sétára hívogat, mosolyt csal a fá-
radt arcokra. A színek „harsányabbá”
válnak, s mindez jó hatással van a han-
gulatunkra is.

Plesz Éva és kisfia, Balits Nimród élvezik a napsütést a városközpontban
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Köszönet
a bátor segítõknek

A rendõrök szinte naponta kérik az ál-
lampolgárokat, figyeljenek egymásra,
s ha baj van, a megfelelõ mérlegelést
követõen segítsenek a bajbajutotta-
kon. A héten történt két ilyen esetrõl
számolt be lapunknak dr. Buda Berna-
dett százados, a Szekszárdi Rendõrka-
pitányság kiemelt bûnmegelõzési és
kommunikációs fõelõadója.

A Csatári torokban levõ újságos pa-
vilont éjfél körül próbálta feltörni egy
férfi. Viperával püfölte az ajtót, majd az
ablak lakatját. Éppen akkor tartott ha-
zafelé egy kisebb társaság, akik látva a
jelenetet, nem voltak restek, nyomban
telefonáltak a rendõrségre. A 29 éves
tolvajjelölt már a fogdában józanodott
ki, ugyanis a rendõrök – hála a bejelen-
tõknek – perceken belül elkapták.

A mûvelõdési ház egyik rendezvé-
nyérõl egy férfi elemelte egy idõsebb
hölgy retiküljét, irataival, telefonjával
és némi készpénzzel együtt. Az asz-
szony azonnal értesítette a rendõrö-
ket, majd elindult a feltételezett zsi-
vány után. A Wosinsky lakótelepen
focizó egyik fiúnak – rámutatva a tá-
volodó férfira – annyit mondott: õ
lopta el a táskámat. A srác társaival
együtt üldözõbe vette emberünket,
aki útközben elhajította a lopott hol-
mit, és folytatta a rohanást éppen a
helyszínre érkezõ rendõrök karjaiba.
A többszörösen büntetett szekszárdi
munkanélküli táskatolvaj ellen folyik
az eljárás. Le a kalappal a derék em-
bertársaink elõtt.  - hm - 

Fórumra hív
a képviselõ

Lakossági fórumra várja a szekszárdi-
akat Horváth István polgármester, a
FIDESZ-KDNP országgyûlési képvise-
lõjelöltje.

Az eszmecseréken, ahol a körzet
önkormányzati képviselõi is részt
vesznek, a gazdasági élet, egészség-
ügy, oktatás, közbiztonság, a csalá-
dok, a munkavállalók és a vállalkozók
helyzetének javítása érdekében szük-
séges változtatásokról várják a polgá-
rok véleményét, kérdéseit, javaslatait.

A konzultációk idõpontjai:
Március 26. (péntek), 18.00

óra: RETRO STEAK ÉTTEREM (Csa-
tári üzletház, emelet).

Március 29. (hétfõ), 18.00 óra:
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZA (Béla király tér 9.).

Március 30. (kedd), 18.00 óra:
Szent István Ház (Rákóczi u. 71.).

Március 31. (szerda), 18.00 óra:
Randi presszó (Wesselényi u. 16.).

Április 1. (csütörtök), 18.00
óra: Fidesz iroda, földszinti nagyte-
rem (Hunyadi u. 4.).

Április 6. (kedd), 18.00 óra: Szõ-
lõhegyi óvoda könyvtár (Óvoda u. 5.).

Borárverés a szekszárdi tanyákért
Mintegy 170 ezer forint gyûlt össze a Szõlõ-Szem Mozgalomra

■ Illyés Gyula írta a szekszárdi domb-
ságról: „Az ilyen tájék igazán a tenyerén
viszi az embert, minden lépésnél ad
ínyének vagy szellemének valami édes-
séget. Ezt hívják kultúrtájnak; ilyent te-
remteni, ez az ember dolga a földön, a
földdel; s ilyet megõrizni. Egyaránt kell
hozzá jó talaj és jó szellem; nem is tu-
dom, melyik bõkezûsége és áldozat-
készsége a lényegesebb”. És valóban…
Miután Kis Pál István költõ-tanár egy
nemes célért fellépve, a Mészáros Bor-
házban megjelenteknek elõadta az ily-
lyési „tételt”, mindenkiben megfogal-
mazódhatott az a valami, ami miatt ér-
demes e kisváros tanyáiért tenni, érde-
mes áldozni – akár csak egy palack bor
vásárlásával is – a bennünket körülve-
võ dûlõk egyedülálló zamatú „kincsei-
nek”, s e kincsek készítõjének vagyon-
tárgyai védelmében.

Védelmérõl, hiszen a szekszárdi
Szõlõ-Szem Mozgalom március 16-ai
borárverésén befolyt összeget a tanya-
világ védelmére szándékozik fordítani
a Szõlõ-Szem Õrséget fenntartó szer-
vezet vezetõsége. Célkitûzéseik közt
szerepel a tulajdon, az élõ és élettelen
környezet védelme, a rongálások meg-
akadályozása, adatgyûjtés és felderítés,
azaz a területek, dûlõutak ellenõrzése,
a már bekövetkezett esemény hely-
szín-biztosítása a tulajdonosokkal és
más társadalmi és civil szervezetekkel
együttmûködve, de a tájékoztatás is
segítségnyújtási profiljukhoz tartozik.

A Mészáros Borházban lezajlott ren-
dezvényen Szekszárd polgármestere,
Horváth István is megjelent, aki más
önkormányzati képviselõkhöz, így
Csillagné Szántó Polixénához, vagy
Kõvári Lászlóhoz hasonlóan több ne-
ves pincészet nedûjére licitálva járult
hozzá az est sikeréhez. Mint elmond-
ta: ahogy a Mattioni Eszter Hölgy Klub
által korábban rendezett jótékonysági
borárverésen, úgy ezen az eseményen
is nagy örömmel vesz részt, mert tud-
ja, a befolyt összeg jó helyre kerül, a
köz javát szolgáló célra fordítják.

Az árverésen olyan remek tételek is
szerepeltek, mint a város bora, a Mé-
száros Pince Bodzási Kékfrankosa, az

Eszterbauer Borászat 2007-es „Meste-
rünk” fantázianevû cuvée-je, a Fritz
pince 2007-es merlot válogatása, a Se-
bestyén Pince 2006-os bikavére, a
Takler Pincészet 2006-os kékfrankosa
és cabernet franc-ja, vagy Rochi László
kistermelõ bikavére is hozzájárulha-
tott áttételesen e nemes ügy támoga-
tásához. Az est egyik különlegessége
egy 1973-as tokaji szamorodni volt. Az
árverésen mintegy 170 ezer Ft ado-
mány gyûlt össze.

Az est hangulatát a Komjáthy fivé-
rek együttesének zenei összeállítása
és Kis Pál István által idézett ókori és
jelenkori bordalok, verses rímel-
vények „vezették”. Gyimóthy

■ „Hatéves kortól – az iskolával párhuza-
mosan – indul meg a gyerekben a pad-
társakkal, barátokkal történõ versengés,
így a nevelés terén ilyenkor módszert,
hozzáállást kell váltania a szülõnek” – fo-
galmazott dr. Papp István a Bûnmegelõ-
zési Szabadegyetem aktuális elõadásán.

A gyermekpszichiáter úgy látja, e
korban a normál fejlõdéshez képest a
szorongás, a túlmozgékonyság, vala-
mint az agresszivitás jelei mutatkozhat-
nak. Fontos, hogy folyamatos legyen a
feladattartás a gyermeknél. Dr. Papp
István a témával kapcsolatban felemlí-
tette Babits idevágó cikkrészletét egy
korabeli szegedi lapból, mely szerint „a
tanítóknak a gyermek megismerésére
kell, hogy fordítsák magukat”. Kilenc
éves kor körül gyakori jelenség a gyer-
meki csalódás, melyet a szülõvel törté-
nõ szembekerülés okoz leginkább. A
gyerek megérzi, mikor szereti a szülõ!
„Egy-egy konkrét tettére hivatkozva
meg kell neki magyarázni, mit miért
nem szabad!” – tette hozzá a profesz-
szor. Nem szabad elkövetni azt a hibát,
hogy úgy tûnjön a gyereknek, nem
szeretik.„"Az elsõ gyermeket általában
kényeztetik szülei, így fordul elõ gyak-

ran, hogy a családban következõ gyer-
mekek életrevalóbbak, mivel nekik ki
kell harcolniuk jogaikat!”. A bevált ne-
velési példák felhasználása kapcsán az
elõadó kiemelte: nem szabad úgy ne-
velni a gyereket, ahogy a szülõket fel-
nevelték az õ szüleik, hiszen minden
gyermekhez másként kell hozzáállni.

Nem mindig elõny, ha túl fiatalok a
szülõk, hiszen az apák, anyák a házas-
ság elõtti életüket akarják hétvégen-
ként folytatni, s ez a gyermek elutasí-
tásához vezet, mely antiszociális tor-
zulásokat idézhet elõ. A gyermeki ha-
zugságról szólva dr. Papp István el-
mondta: ez kisgyermekkorban vágy-
teljesítõ kényszer, hiszen hõsként
akar feltûnni mások elõtt. Lopás te-
kintetében sem szabad elhamarko-
dottan ítélkezni e korban, mivel ha
sokszor elismételve hazugnak, tolvaj-
nak tituláljuk, könnyen azzá is válhat!
Válás esetén gond, ha az anya a gyer-
mekre érzelmileg ránehezedik, s el-
vonja pajtásaitól, mivel mindent meg
akar beszélni vele, amelyhez nem elég
fejlett a kisiskolás korú érzelemvilága.
Lojalitás, krízis kérdésében, ha a szü-
lõi válás gyûlölettel történik, törvény-

szerû, hogy a gyermek mindenkép-
pen megbetegszik, mert „megbu-
kunk a gyermeki áhitat mérlegén!” –
idézte Mikszáthot a pszichiáter. Válás-
kor a láthatás kérdése sem mindegy,
mivel a gyermeket sokszor tárgyként
kezelik, s nem az élettõl kapott aján-
dékként. Ilyen helyzetben kétszer
annyi energiát kell fordítani a gyer-
mek szeretetére, mint elõtte, s magya-
rázó szavakkal engedni kell, s rajta
lenni a másik fél láthatásán. A dolgok
megbecsülésére, a szenvedés szituáci-
ójának tervezésére, a hûségre, irga-
lomra, hálára, szelídségre, valamint a
vakmerõség és gyávaság közti bátor-
ságra nevelés kell, hogy ebben az idõ-
szakban a gyermeki lelket formálja.

A média szerepérõl szólva a pszichi-
áter elmondta: minden fent van az
interneten, csak épp a lényeg marad
ki. Jó, ha meseolvasás után kicsit ott va-
gyunk vele, „rendelkezésre állunk”, hi-
szen szüksége van a napi élmények
rendezésére. A televízió képi élménye
soha nem lehet olyan maradandó,
mint egy könyv olvasása által egy törté-
net intenzív befogadása – fûzte hozzá
dr. Papp István.  Gy. L.

Bûnmegelõzés kisiskolás korban

Pócs Margit vezette le a borárverést
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HÉTRŐL HÉTRE

Számot adott gazdálkodásáról a város
Ács Rezsõ: „A szekszárdi vállalkozások bizonyították, hogy lehet rájuk számítani”

Idén immár harmadik alkalom-
mal rendezte meg vállalkozói fó-
rum-sorozatát Szekszárd város
önkormányzata. A tájékoztató-
kon Horváth István polgármester
mellett Ács Rezső gazdasági al-
polgármester vett részt. Őt kér-
deztük a tapasztalatokról.

SzV

– Úgy gondolom, hogy a vállalko-
zások közül nem mindenki rendel-
kezik naprakész információkkal
a város ügyeit illetõen. 

– Ez pontosan így van, ezért is tart-
juk fontosnak, hogy évente számot ad-
junk az elvégzett munkáról és bemu-
tassuk terveinek, folytassuk a 2006-
ban megkezdett párbeszédet a helyi
gazdaság szereplõivel. A prezentációk
két részbõl álltak: egyfelõl nagyobb vo-
nalakban bemutattuk a város gazdálko-
dását, összehasonlítva a 2002-2006-os
és a 2006-2010-es ciklus számait, be-
mutatva a két éra közötti gazdaságfilo-
zófiai különbségeke, illetve egyfajta
számvetést készítettünk, hogy mire is
költöttük a szekszárdi vállalkozások
adóforintjait. A fórum rámutatott arra
is például, hogy minél kisebb egy vállal-
kozás, annál kevesebb információval
rendelkezik a város gazdálkodásáról.
Ezért is fontos a személyes találkozás
és tájékoztatás a városvezetés részérõl.

– Milyen fõbb irányvonalak mentén
halad(t) a város gazdálkodása?

– Négy prioritást fogalmaztunk
meg. Az elsõ, hogy a város számára

fontos, nagy és
értékes intéz-
ményrendszert
fent tudjuk tarta-
ni. Ezt annak el-
lenére sikerült
m e g v a ló s í t a -
nunk, hogy a fo-
lyamatosan csök-
kenõ állami tá-

mogatás - az elmúlt négy évben több
mint 600 millió forintot vont el tõ-
lünk a kormányzat - már csak a költsé-
gek mintegy 50 százalékát fedezi, a
többit az önkormányzatnak saját be-
vételeibõl kell biztosítania, kigazdál-
kodnia.

– Célul tûztük ki a megkezdett fej-
lesztési program továbbvitelét, a ter-
vezett beruházások megvalósítását is.
A 2010. évi költségvetés tartalmazza
az ehhez szükséges önerõt. Több
nagy  program a pályázati rendszer
anomáliái miatt nem kezdõdhetett el
tavaly, ezekre reméljük idén sort tu-
dunk keríteni.

– Feladatunk volt továbbá, hogy a
vállalkozások felé 2006-ban fennálló
476 millió forintos tartozást csök-
kentsük. A 2009-es esztendõ végére
ez az összeget 101 millió forintra szo-
rítottuk le, de természetesen ezzel
sem lehetünk elégedettek. Nehézsé-
geink ellenére a 2009-es évet sikerült
hitelfelvétel nélkül zárnunk.

– A negyedik prioritás a városlakók
és a vállalkozások közérzetét és a tele-
pülés élhetõségét maghatározó város-
üzemeltetés részarányának és össze-
gének növelése volt.

– Valóban, egy település élhetõsé-
gét nagyban meghatározza, hogy
az önkormányzat mennyit képes
fordítani városüzemeltetésre...

– Úgy gondolom, ezen a téren is
nagyot léptünk elõre, hiszen évrõl
évre egyre többet költhetünk utak
és járdák építésére, felújítására, vá-
rosszépítésre, ami a polgárok kom-
fortérzetét jelentõsen növelheti. A
ciklus elején 510, az idei évben pe-
dig 550 millió forintot tervezünk vá-
rosüzemeltetési feladatokra. A 2002
és 2006 között ennél éves szinten
mintegy 130 millió Ft-tal költött ke-
vesebbet a város.

– A válság milyen hatással lesz a
helyi adóbevételekre?

– A szekszárdi vállalkozások is ne-
héz idõszakot tudnak maguk mögött,
ezért az idei költségvetésbe – az óva-
tosság elvét szem elõtt tartva – a ko-
rábbinál közel 250 millió forinttal ke-
vesebb helyi adóbevételt terveztünk.
Az elmúlt négy év megmutatta, hogy
a város gazdálkodásában egyre na-
gyobb szerepet töltenek be a helyi be-
vételek, hiszen ezeket a források az ál-
lam nem tudta elvonni az önkor-
mányzatoktól és ezekbõl lehet gazdál-
kodni, illetve ezek a jól tervezhetõ és
a költségvetésbe biztosan be is folyó
bevételek, szemben az állami támoga-
tások egy részével. Ezért is tartom ag-
gályosnak, hogy 2010 õszétõl a helyi
adóbevételek az APEH-hez folynak be.

– A ciklus elején a teljes költségve-
tés 14,7 százalékát tette ki a helyi ipar-
ûzési adóból származó bevétel, ez az

arány 2009-re 19,2 százalékra emelke-
dett. A szekszárdi vállalkozások tehát
folyamatosan bizonyították, bizonyít-
ják, hogy lehet rájuk számítani. Mi ter-
mészetesen a köszönet mellett szeret-
nénk ezt viszonozni, mert közös érde-
künk a város, a térség fejlõdése. A he-
lyi gazdaság szereplõi is számíthatnak
a városra. A városvezetés sok terüle-
ten tud együtt mûködni a vállalkozói
körrel, elég, ha csak a városi rendezvé-
nyekre gondolunk, amihez támogató-
inknak köszönhetõen 2009-ben nem
kellett közpénzt felhasználni.

– Milyen visszajelzéseket kaptak a
fórumokon?

– Megannyi értékes észrevétel ér-
kezett, melyeket igyekszünk beépíte-
ni a következõ idõszak döntéseibe.
Szeretnénk, ha az elmúlt négy évben
elindult pozitív folyamatok (város-
üzemeltetés részarányának növelése,
szigorú gazdálkodás, céltudatos fej-
lesztések) folytatódnának. Egyik fõ
feladatunknak tartjuk, hogy olyan
gazdasági környezetet teremtsünk
Szekszárdon, ami kedvezõ a mûködõ
vállalkozásoknak, és vonzó az újon-
nan letelepülõknek is. Ennek kereté-
ben szeretnénk például tovább fej-
leszteni az ipari parkot. Emellett azon
dolgozunk, hogy paksi atomerõmû
bõvítése kapcsán Szekszárd is része-
süljön annak pozitív hatásaiból, hi-
szen például mind az építkezés, mind
az üzemeltetés során jelentõs humán-
erõforrás letelepedésére készülünk,
és szeretnénk a helyi vállalkozásokat
is munkához juttatni.

Ács Rezsõ

nNagy volt az érdeklõdés az I. Béla Gim-
náziumban õsszel induló sportosztály
iránt: a 28-as létszámú osztályba több
mint félszázan jelentkeztek. Már túl va-
gyunk az elméleti, majd a sportági fel-
vételi vizsgán, mire e sorok megjelen-
nek, talán az értesítõ is megérkezik a
kosaras, kézilabdás, focista nyolcadiko-
sokhoz. A három nagy szekszárdi egye-
sülettel már folyamatban van a szerzõ-
dés megkötése is, ami elõfeltétele a köz-
oktatású sportiskola középiskolai szin-
tû mûködtetésének. Ezután a Nemzeti
Utánpótlás Nevelési Intézet is bejegyzi
a szekszárdi intézményt, s csak ezt kö-
vetõen lehet benyújtani az igényt a köz-
ponti támogatásra. Az I. Béla Gimnázi-
um szándéka eltökélt: a már eddig is lé-
tezõ tevékenységek mellett a jövõben
a sportprofil is „ráragadjon” az iskolára.

– Intézményünk tehetséggondozó
középiskola, ehhez hozzá tartozik a
mûvészet, a sport és minden egyéb te-
rület, amitõl az ember harmoniku-

sabb életet élhet – jegyezte meg Hajós
Éva, a gimnázium igazgatója. – Egy
ilyen sportosztályra mindenképpen
van igény a városban. Részint azért,
hogy az élversenyzõvé válást segítse
elõ a sport sokszor speciális viszonya-
ihoz való idomulással. Másrészt készít-
se elõ a gyerekeket az ezen a területen
elérhetõk szakmák, képzettségek
megszerzésére, az ilyen profilú fõisko-
lákon, egyetemeken való továbbtanu-
lásra. Ennek jegyében már a PTE szek-
szárdi fõiskola karán is formálódnak
elképzelések, hogy a mi képzésünkre
építve nyújtanának be akkreditációs
kérelmet a sport, az egészségügy, a
rekreáció sokrétû területére. Ezzel le-
hetõvé válna, hogy a tanulás okán ne
kelljen más városba költöznie egy-egy
tehetséges élsportolónak.

A gimnáziumnak most a legna-
gyobb fejtörést a létesítményhelyzet
okozza, de jó szervezéssel, alkalmazko-
dással megoldható lesz, hogy a délelõt-

ti szakedzések is meglegyenek, ami
pluszokat jelent a képzésben, s ami-
nek sikere érdekében együttmûköd-
nek majd az egyesületekkel.

– Az osztálynak be kell férnie heti
hat órai edzésidõbe. Ez kezdetben
okozhat némi problémát, így más lehe-
tõséget is igénybe kell venni, de ezen
nem veszhet el az ügy – mondja
Vecsési Klára, az iskola testnevelõ taná-
ra. – Minden lehetõséget megraga-
dunk a feltételek javítására, a tornacsar-
nokunk, sportudvarunk fejlesztésére.

A felvételin ott voltak a szerzõdõ
egyesületek képviselõi is. Mivel alap-
vetõen utánpótlás-nevelést szorgalma-
zó városi klubokról van szó, így a több-
ség már egyesületük által „bekebele-
zett” gyerek volt.

Szabó Noémi, az Atomerõmû-KSC
Szekszárd utánpótlás-szakágvezetõje
is örül az újonnan jött lehetõségnek.

– Mi magunk még korábban meg-
szerveztük – nem kis macerával, üt-

közéseket elkerülõ egyeztetésekkel
járt –, hogy Bálint Réka és Tamis Do-
rottya, valamint a keris Hajdu Zsa-
nett és a garays Balogh Dóri délelõtt
is tudjon edzeni. Ha ilyen a jövõben
magától értetõdõen létezik, igazod-
va a játékos sportirányú kötelezettsé-
geihez, gyakori távolléteihez, akkor
ez új fejezetet nyithat a tehetséggon-
dozásban. A terem biztosítása azon-
ban nem ígérkezik egyszerû feladat-
nak, hiába van jó néhány létesítmény
a városban.

Varga Balázs, a Tolle-UFC Szek-
szárd utánpótlás edzõje: „most azokat
a jelentkezõket néztem meg, akik
más egyesületben sportoltak eddig.
Mintegy tizenöten jöttek el, s közü-
lük két-három fiatal érdekes lehet az
UFC számára. Õket szeretném még
tesztelni a saját csapatomnál, s csak
ezután döntünk, hogy leigazoljuk-e
õket, ezáltal szerzõdünk velük a
sportiskolás képzésre is”. B. Gy.

Indul a sportosztály õsztõl az I. Béla Gimnáziumban



4 2010. március 21.HÉTRŐL HÉTRE

HÍRSÁV

Magyar sarok
az óbecsei óvodában

A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy
Klub Egyesület mesekönyveket
gyûjt húsvétra az óbecsei óvodá-
soknak és bölcsõdéseknek. Várják
adományaikat, megunt meseköny-
veiket március 26-án, pénteken, 15
és 16 óra között a Református Gyü-
lekezeti Házban (Bezerédj u. 3.).
Támogató segítségüket elõre is kö-
szönjük!

A Merfelsz Pince bora is
ezüstérmes Párizsban

Mint azt az elõzõ számunkban
megírtuk, kitûnõen szerepeltek a
szekszárdi borok a 2010-es év elsõ
komoly nemzetközi versenyén
(Vinalies Internationales) Párizs-
ban. Az ezüstérmet nyert nedûk fel-
sorolásakor azonban kimaradt a
Merfelsz Pince, amely 2007-es évjá-
ratú, Doppio fantázianevet viselõ
cuveé-jével szerzett dicsõséget.

Az elmúlt pénteken a városháza
házasságkötő termében négy
ember élt át egy évek óta álmo-
dott pillanatot. Azt, amikor hiva-
talosan is kimondják: magyar ál-
lampolgárok.

Sas Erzsébet

Abban a teremben ahol nõk és férfi-
ak lépnek szövetségre, õk négyen
egy másik szövetséget kötöttek: szö-
vetséget Magyarországgal, Szekszárd
városával.

Ünnepi ruhában, s lelkükben iz-
galommal, szülõktõl, barátoktól,
munkatársaktól körülvéve dr.
Zarbakhsh Amir, volt iráni, Bajusz
Tünde, valamint Petz Lászlóné és
fia, Matache Attila, volt román ál-
lampolgárok várták a pillanatot,
amikor dr. Haag Éva alpolgármester
elõtt elmondhatták az eskü szöve-
gét, majd átvehették a magyar ál-
lampolgárságukról szóló okiratot.

Az ünnepélyes eskütételt elsõ íz-
ben tisztelte meg jelenlétével dr.
Balikó Balázs, a Dél-Dunántúli Be-
vándorlási Hivatal Regionális Irodá-
jának osztályvezetõje, és Weitnerné
Tóth Marianna, akiknél az esküt te-
võk elkezdték a hivatalos ügyinté-
zést. A két vendég meghatódottan
mondta el, hogy számukra is feleme-
lõ érzés volt látni, hogy az a munka,
melyet elkezdtek, révbe ért. Öröm-
mel jöttek el együtt ünnepelni azok-
kal, akiknek életében ez az esemény
meghatározó.

Az ünnepség – melyet a Himnusz
és a Szózat foglalt keretbe – bensõsé-

ges, felemelõ hangulatára Parrag
Ferencné anyakönyvvezetõ – akinél
az állampolgársági kérelmet benyúj-
tották – kiemelt figyelmet fordított.
Az új magyar állampolgárok tisztele-
tére szólt Orbán György elõadómû-
vész tolmácsolásában Babits Mihály:
„Hazám”, valamint Spíró György:
„Csak egyszer” címû verse is.

Dr. Haag Éva alpolgármester az es-
kü után átadta a Magyar Köztársaság
elnökének aláírásával ellátott Hono-
sítási okiratot, vállukra nemzeti szí-
nû szalagot kötött, s a hölgyeknek vi-
rágcsokorral, a férfiaknak egy-egy
üveg szekszárdi borral kedveskedett
Szekszárd önkormányzata nevében.

Az alpolgármester ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta azt a jókívánsá-
gát, hogy bár más-más kultúrából ér-
keztek, érezzék magukat itthon Ma-
gyarországon, Szekszárdon, melyet
otthonukká választottak. „Hogy ki-
nek érezzük magunkat, az a szívünk-
ben dõl el” – mondta dr. Haag Éva.
Az újdonsült magyar állampolgárok
néhány hét múlva már a választás jo-
gával is élhetnek.

Az ünnepséget gratulációk, pezs-
gõskoccintás, és felszabadult, köny-
nyes sóhaj zárta. Mind a négy új ma-
gyar állampolgár életében lezárult
egy szakasz, s megnyílott egy új. Egy
új, amire úgy vártak.

Állampolgársági esküt tettek 
Régen várt nagy esemény négy ember életében

Dr. Haag Éva alpolgármester Bajusz Tündének gratulál. Mögötte
Zarbakhsh Amir, Matache Attila és Petz Lászlóné, jobbról Parrag
Ferencné anyakönyvvezetõ

A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. beru-
házásában a héten megkezdték 67 új
parkolóhely kialakítását a volt fûtõmû
területén, az Augusz Imre utcában.
Ezek kiváltják a hamarosan megkez-
dõdõ belvárosi felújítás miatt megszû-
nõ parkolóhelyeket.

A jegyautomatával együtt nettó 12
millió forintba kerül a parkoló kiala-
kítása, melynek belsõ útjait és az ut-
ca felõli járdát aszfaltozzák,  a beálló-
helyek zúzott kõ burkolatot kapnak.
Az új parkoló átadásának határideje
április 15.

Megkezdõdött a parkoló kialakítása
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„Új hazát, tiszta levegõt Magyarországon!”
A Dienes iskola diákjai adták a március 15-ei ünnepi mûsort a Béla király téren

Március 15-én délelőtt megtelt a
város ősi főtere ünneplőkkel. Az
idősebb generáció és a nagy
számban megjelent fiatal csalá-
dosok a még alig tipegő gyerme-
keikkel követték az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
162. évfordulóján rendezett váro-
si ünnepséget.

Gyimóthy Levente

Ünnepi beszédében Horváth István
polgármester felhívta a figyelmet arra
a tényre: soha nem volt ennyire aktu-
ális az 1848-as forradalom eszménye
és eredményei, mint ma. „A múlt böl-
csessége azt mondatja velünk: Talpra
magyar, mert különben elvonul mel-
lettünk a világ!”

A szónok rámutatott: a regnáló kor-
mány intézkedései következtében itt-
hon százezrek vergõdnek hitelbõl hi-

telbe, élnek létbizonytalanságban,
vagy mennek tönkre, s tízezrek hagy-
ják el hazánkat jobb életfeltételek,
munkalehetõség reményében. „Tud-
juk és érezzük, hogy Magyarország-
nak, a magyar nemzetnek változásra
van szüksége!” – folytatta Horváth Ist-
ván. A polgármester szerint a XIX. szá-
zadi hazaszeretet olyan példa, mely
erõt adhat jelenünkben is. A jövõt a
mában kell megnyernünk, s jövõnk
útját saját magunknak kell megépíte-
nünk, mivel csak magunkban bízha-
tunk. Ezt a hitet viszont nem lehet ha-
zugságokra, korrupciókra építeni!

Horváth István hangsúlyozta: nem-
zeti összefogásra van szükség, ahogy
az 1848 tavaszán is megvalósult. „Van-
nak napok, melyek nem szállnak el,
de az idõk végéig megmaradnak.
Mint csillagok ragyognak boldogan, s
fényt szórnak minden születõ tavasz-
nak.” – idézte a szónok Juhász Gyulát.
Ilyen a ‘48-asok hõsi kora is, melybe
vissza kell szállni, hogy hitet, erõt me-
ríthessünk belõle! – fogalmazott. A

polgármester párhuzamot vont a 160
évvel ezelõtti tavasz, és 2010. április
11-e jelentõségével: március 15-ét kö-
vetõen nemzetünk legjobbjai egy-
szerre kapták fel fejüket, s az uralko-
dótól kikényszerítették, hogy 1848.
április 11-én aláírja azon törvényeket,
melyek lerakták a polgári Magyaror-
szág alapjait.

„Április 11. idén is sorsfordító lesz
számunkra, rajtunk múlik, hogy mi-
lyen országban fogunk élni” – mond-
ta a város elsõ embere. Horváth Ist-
ván emlékeztetett: országunk nehéz
helyzetben van, gazdasági és morális
válság sújtja, megbomlottak az embe-
ri kapcsolatok. Mindannyian olyan or-
szágot szeretnénk – hangsúlyozta –,
ahol az állam nem veszi el a jövedel-
mek nagyobb felét, ahol a munkának
van becsülete, megéri dolgozni, tanul-
ni, minden betegnek orvosi ellátás
jut, és nem várólista! A polgármester
kiemelte: olyan országot kell létrehoz-
ni, ahol gyermekeinknek nem kifize-
tetlen számlákat, hanem a gyarapodás

alapjait hagyjuk hátra, s ahonnan nem
elmenekülnek a fiatalok, hanem ahol
jó élni, jó családot, otthont teremteni! 

Horváth István hangsúlyozta: azt
szeretnénk ma is, amit Petõfi: „Új ha-
zát, tiszta levegõt Magyarországon!”
Kiszellõztetni a reménytelenség do-
hos, a tehetetlenség savanyú, és a kor-
rupció pállott szagát. „Legyünk a fele-
lõs döntések országa, ahol vezetõink
elszámolnak a népnek, döntéseikkel,
s ahol a nép elszámoltathatja vezetõit
döntéseikrõl.”

A szónok kiemelte: meg kell õrizni
szülõföldünket, vizeinket, erdõinket,
a közös kultúránkat, édes anyanyel-
vünket, és hitünket. Mert ezek mind
feltételei nemzetünk szabadságának!

„Minden megemlékezésnek, így a
mainak is az a célja, hogy erõt adjon,
irányt mutasson, felemeljen.” –
mondta Horváth István, majd a Him-
nusz soraival zárta beszédét: „Balsors,
akit régen tép, hozz rá víg esztendõt,
megbûnhõdte már e nép a múltat s
jövendõt!”

A következõkben a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule tanulói-
nak színvonalas mûsorát követhették
figyelemmel az ünneplõk. A nemzeti
színekbe öltözött fiatalok segítségé-
vel végig követhettük a korabeli pes-
ti eseményeket, helyszíneket a Pilvax
kávéháztól a Nemzeti Múzeumig, de
felhangzott a Tolcsvay fivérek által
megzenésített Nemzeti dal, valamint
a Koltai Gergely és a Kormorán
együttes által írt „Emeld fel fejedet,
büszke nép” is.

A városi ünnepség zárásaként a
megyei és a városi önkormányzat, az
intézmények, fegyveres testületek, ci-
vil szervezetek képviselõi helyezték
el koszorúikat az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc Béla király téri
emlékmûve elõtt.

Horváth István polgármester
mondott ünnepi beszédet

A Dienes iskola diákjai kalauzoltak végig a forradalom eseményein

A televízión keresztül ellenségesebbnek látjuk a világot
■ A Bayer Zsolt féle Sajtóklub, valamint
a Hír Tv ,,Civil Kaszinó” címû mûsorá-
nak állandó szereplõje, Németh Erzsé-
bet szociálpszichológus, kommuniká-
ciós szakértõ volt a vendége a megye és
a város közös sajtónapi fogadásán me-
gyénk újságírói és médiamunkásai. 

A Pilvax kávéházi hangulatban be-
rendezett megyeháza dísztermében
Németh Erzsébet a média helyzetét
boncolgatva kiemelte: „El kell gon-
dolkodni, milyen úton, és hogyan ju-
tunk napi információhoz, és azt mi-
ként dolgozzunk fel!”. A szakember
elmondta: gyászos a statisztika, mely
szerint egy magyar átlagosan 4,5
órát néz televíziót naponta. Mindeb-
bõl kitûnik, hogy az internet elterje-

dése nem csökkentette a tévézés
idejét! E tény negatív következmé-
nyeit taglalva több hatásra is figyel-
meztetett: egyrészt az emberek egy-
re jobban elhidegülnek egymástól,
másrészt ellenségesebbnek látják a
világot, mint azok, akik nem néznek
rendszerességgel televíziót. A kom-
munikációs kutató elmondta azt is,
hogy a hosszabb idõt a tévé elõtt töl-
tõk százszor nagyobb valószínûsé-
gûnek tartanak magukkal szemben
egy utcai támadást, mint a képer-
nyõt „kímélõk”. Kimutatható ugyan-
akkor, hogy a tévénézõk az utóbbi
években kezdenek homogenizálód-
ni, úgy bulvárosodás, mint a politi-
kai mûsorok tekintetében. A sok

pletyka, a cele-
bek, a szenzá-
ció, valamint a
valóságshowk-
ban megjelenõ
szélsõséges dol-
gok mutatják,
hogy a kereske-
delmi tévék
mindent meg-

tesznek azért, hogy minél hosszabb
ideig tartsák a nézõket a tévé elõtt.
Mindennek hátulütõi, hogy az em-
berek már kevésbé tartják fontos-
nak a belsõ értékeket, az egészséget,
s a társas kapcsolatokat.

Németh Erzsébet úgy látja, nem a
reklámokból kellene legfontosabb

döntéseinket meghoznunk. A helyi
médiákat tekintve leszögezte: az ér-
deklõdés a regionálistól immár egy-
re inkább a kisebb helyi ügyekre fó-
kuszál, amelyek igazán érdeklik az
embereket!

Az elõadás után a dr. Puskás Imre,
a megyei közgyûlés elnöke és Szek-
szárd polgármestere, Horváth Ist-
ván átadta az idei “Év Tolna Megyei
Újságírója” elismeréseket az írott és
az elektronikus sajtó kategóriában.
A díjazottakról a következõ, 6. olda-
lán olvashatnak.

A díjkiosztó után a sajtó munka-
társait immár hagyományosan ebéd-
re látták vendégül a Fõispán Étte-
remben. Gy. L.

Németh Erzsébet
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Március 15-én, a Magyar Sajtó Napja alkal-
mából rendezett megyeházi ünnepségen dr.
Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke és
Horváth István polgármester adta át „Az Év
Tolna Megyei Újságírója” díjakat. Az írott saj-
tó kategóriában Mauthner  Ilona, a Tolnai
Népújság munkatársa, az elektronikus sajtó
kategóriában a Csányi-díjas Szepesi László, 
a Magyar Rádió tudósítója vehette át a ran-
gos elismerést.

V. Horváth Mária

Arra a fölvetésre, hogy a megyei lapnál megõrizheti-
e függetlenségét az újságíró, Mauthner  Ilona egyér-
telmû igennel válaszolt. Kifejtette, változatlanul heti
terv alapján dolgoznak, azaz minden munkatárs – ki-
véve a napi ügyeleti feladatokat – maga találja ki meg-
írandó témáit, amelyeket vagy az aktualitás „követel”
vagy értõ ismerõsök ajánlanak. Az utóbbira eklatáns
példaként egy autista gyermekcsoporttal foglalkozó
pszichológussal való találkozását említette.

– Ebbõl a szempontból tehát hihetetlenül nagy a
szabadságom – szögezte le, ám hozzáfûzte, elõfor-
dul, hogy egy adott ügy kapcsán saját – nem éppen
pozitív – tapasztalatát tervezte megírni. A lap egyik
PR munkatársa olvasva munkatervét, Ilona témájá-
val összecsengõ hirdetést szervezett, így a cikk
szubjektivitása borult, szükséges volt egy másik vál-
lalkozóval konkrét anyagot felvenni...

– A hirdetéssel foglalkozó munkatársak és az új-
ságírók között jó a kapcsolat, összhangban dolgo-

zunk, bár ez némi megkötést jelent számunkra. Te
is jól tudod, hogy õk hozzák a lapnak a pénzt, hiszen
az újság bevételét nem csak az eladott lapszámok je-
lentik. A másik kötöttség pedig a terjedelem, amit
Puskás elnök úr „harminc soros riportokként”
aposztrofált. A kisterjedelmû írásokban ugyan ben-
ne van a lényeg és a tények, ám a színe-java sajnála-
tosan kipotyog belõle.

– Függetlenséged szakújságírói mivoltoddal is
magyarázható.

– Valószínû. Igaz, végzettségembõl és érdeklõdé-
si körömbõl adódóan abszolút humán beállítottsá-

gú ember vagyok, mégis behatóan foglalkozom a
gazdasággal, a mezõgazdasággal. Rengeteget tanul-
tam és tanulok agrármérnök férjemtõl, Vincétõl,
aki borász, ráadásul családunk is gazdálkodik, ami
tapasztalatokkal gazdagít, s ma már pontosan köve-
tem az aktualitásokat, hiszen a napi változásokat sa-
ját bõrömön is tapasztalom.

Mauthner Ilona Kaposváron kezdte pályafutását,
a Csiky Gergely színház színészeként és segédren-
dezõjeként. (Naponta – minden szempontból re-
mek cikkeit olvasva – nem tudatosul bennem, hogy
Ica színésznõként mûködött, ám jegyzeteihez tarto-
zó fényképét látva a lapban, bólintok, jelezve ma-
gamnak: a teátrista tehetsége még a fotózáskor is
„lejön”. A bájos hölgy kicsit csibészes, kicsit vagány,
ugyanakkor titokzatos...

– A színház nagyon komoly szerelem volt, ráadá-
sul a nagy korszakában, amikor Ascher Tamás ren-
dezett, ott volt Koltai Róbert, Pogány Judit, Jordán
Tamás, késõbb Kulka János... Minden darabban
benne voltam, de nem fõszerepekkel, s ez a felállás
számomra kevés volt. Büszke vagyok arra, hogy tíz
esztendõ után tudtam váltani. Megjegyzem: a váltás
magamnak is alig tûnt fel.

Mauthner Ilona miközben a színháznál dolgo-
zott, kollegáiról rendszeresen írta a portrékat, folya-
matosan jelentek meg írásai a Somogyi Hírlapban.
Egyre több cikket rendeltek tõle.

– A rendszerváltás idején egyszerre csak azt vet-
tem észre, hogy a lap munkatársa vagyok... Késõbb
családostól Szekszárdra költöztünk, s nagyon jól
érezzük magunkat.

„A váltás nekem is alig tûnt fel”
Az írott sajtó kategóriában az év Tolna megyei újságírója: Mauthner Ilona

Mauthner Ilona dr. Puskás Imre közgyûlési
elnöktõl veszi át az elismerést

n Biztos vagyok benne, hogy kevés olyan ember él a
megyében, aki ne ismerné – legalább a hangjáról – Sze-
pesi Lászlót, aki a Kossuth Rádió révén országos is-
mertségre tett szert. Nem nagy vallomás, hogy én ma-
gam is ismerem, sõt sok éven át egy munkahelyen, a
megyei lapnál dolgoztunk. Most elárulom: sokakkal
együtt irigylem Szepesi Lacit. Óriási nyugalmát, s azt,
ahogyan képes túllépni az olyan problémákon, feszült-
ségeken, ami a többséget napokig, hetekig kínozná.
Ebbéli titkát nem árulja el, csak mosolyog...

Sok-sok és hosszú beszélgetéseken túl most
nincs könnyû dolgom, mert úgy hiszem, amit én
tudok róla, azzal mások is tisztában vannak. Ám ki-
derül, hogy még nekem, a barátnak is tud a szakma
történéseivel kapcsolatos új dolgokat mondani. El-
sõként egy 1982-es „majdnem balhés” történetre
emlékeztet.

– Egy esztendõnyi csábítás után döntöttem: el-
hagytam az írott sajtót, és átigazoltam a rádióhoz.
Alig néhány hónap múltán beindították a paksi
atomerõmû 1-es blokkját. A dátumot elõre nem
tudhattuk. Egy vidéken töltött nap után a pártbi-
zottság elsõ titkárának üzenete várt: legyek este
Pakson, ahol megtörténik a párhuzamos kapcso-
lás. Persze, hogy robogtam. Érdekesség: a nagy ese-
ményre a filmhíradó munkatársain kívül a Népúj-
ságtól Hazafi Jóska és Gottvald Karcsi voltak „hiva-
talosak”, s az utolsó pillanatban én is. Kora hajnal-
ban elindult az 1-es blokk. A várakozás alatt, s az in-

dítás után riportokat és interjúkat készítettem. Mé-
hes Lajossal például, az akkori ipari miniszterrel,
aki egyben tagja volt a Politikai Bizottságnak. Utób-
bi tisztségébõl adódóan õ csak a PB megbízatásával
szólalhatott meg, ám simán állt a mikrofonom elé,
és mondta...

Kora reggel Szepesi Laci fölszólt a Kossuth Rádió
krónikáját vezetõ Pintér Dezsõnek, hogy „Paks ára-
mot ad”. Sorra adták Laci riportjait, interjúit, persze,

az említett Méhes-félét is. Ebbõl kezdetben nagy bot-
rány lett, mert a pártközpontban egy napos sajtó-
csendet rendeltek el Pakssal kapcsolatban, amit
ugyan vele nem közöltek. Szerencséjére a rádió ak-
kori elnöke azt mondta: a párt belsõ utasításait a PB
tag miniszter ismerte, miért adott akkor interjút?

– Annak idején a rádió komolyan adott arra, hogy
tisztán, szabatosan, ám tempósan beszélõ munka-
társaik legyenek, jól kihasználva az adott idõt. 

– Miután meghallgatták az új embereket, s fel-
hívták a figyelmüket néhány alapvetõ dologra, hat-
nyolc alkalommal Budapestre jártunk beszédtech-
nikai oktatásra. Ezután több részbõl álló vizsgát
kellett tenni. Aki megfelelt, megkapta a „mikro-
fonengedélyt”. A rádiósok igen büszkék voltak ar-
ra, hogy oda csak kizárólag szépen beszélõ embe-
rek kerülhetnek.  

Persze, a mostani kitüntetésrõl is faggattam La-
cit, aki õszintén meglepõdött, s elárulta, nagyon
örült. Kiemelte, hogy a díj nevében az „újságíró” is
nagybetûvel szerepel. Miután a nagy elõdökrõl,
mármint mestereirõl is megemlékezett, elárulta,
hogy nyugdíjba vonulása óta is folyamatosan igényt
tartanak a munkájára. S hogy meddig csinálja?

– Az évek múlnak... Nem szeretném, ha erre ide-
gennek minõsülõ szakmabeliek figyelmeztetné-
nek, úgyhogy vannak hozzám közelálló „titkos meg-
bízottaim”, akik ha kell, majd szólnak: „inkább
hagyd abba”.  V. H. M.

„Az Újságírót is nagybetûvel írták”
Az elektronikus sajtó kategóriában az év Tolna megyei újságírója: Szepesi László

Szepesi Lászlót az elektroniku sajtó kategó-
riában díjazták  Fotók: Gottvald Károly
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Az év borásza a fehéreket sem hanyagolja
Lõrincz György: „Csak a Kárpát-medence fajtáival lephetjük meg a világot”

Az egri új hullám jeles képviselő-
je, Lőrincz György, az Év Borásza
cím birtokosa a déli vörösboros
vidékeken tette tiszteletét a kö-
zelmúltban. Őt magát a borai
megelőzték: bikavérét és a Kár-
pát-medencében honos fajtákból
készült zamatos, illatos fehér bo-
rait a szekszárdi borászbálon,
majd a Mátyás-napi borünnepen
már kóstolhatták a meghívottak.

Bálint György

A negyvenes éveiben járó borász már
az elsõ mondataiban jelzi: divatja van a
vörösbornak, de nem szabadna másod-
rendûvé, lesajnálttá tenni a fehéret. Ezt
hazájában is – ahol a „vörös az Isten, a
fehér muszájból van” – gyakran han-
goztatja a borász felmenõkkel egyálta-
lán nem rendelkezõ Lõrincz György,
aki a semmibõl indulva, konokul ra-
gaszkodva az elveihez, a jók közül is ki
tudott emelkedni.

– Olyan termõhelyen élünk itt a
Kárpát-medencében, ami elképesz-
tõen nagy minõséget ad. Maga a
megtermelhetõ gyümölcs olyan,
ami másutt tényleg nincs. A világon

csak akkor lehet
érdekes és érté-
kes egy ilyen kis
ország, mint a
miénk, ha sajá-
tos ízvilágú,
csak ideköthetõ
borokat tud fel-
mutatni. A ma-
gunk módján

Egerben mi is próbáljuk megkeres-
ni, mik lehetnek ezek az ízek, mivel,
hogyan lehet ezeket házasítani. Az
irány nem tûnik rossznak, s ennek a
szûkítése, pontosítása - akár kutató-
intézeti közremûködéssel - nagyon
fontos a jövõben.

A kadarkára és
a furmintra esküszik

Lõrincz György úgy látja, hogy a
kékfrankossal és a kadarkával kelle-
ne behatóbban foglalkozni, ezekbõl
kihozni a sokszínûség maximumát, s
ebbõl a szempontból szerinte a szek-
szárdi borvidéken elõrébb járnak. Õ
maga erre a két fajtára fókuszál: sze-
retné a kadarka fûszerességét megje-
leníteni a késõbbiekben készülõ bo-
raiban is.

– Sokkal bátrabban kellene hozzá-
nyúlnunk olyan elfelejtett fajtákhoz,
mint a csókaszõlõ, vagy a járdovány, il-
letve több ilyen, mifelénk valamikor
viruló fajtához. Annál is inkább, mert
meggyõzõdésem, hogy a vörösborok-
kal a nagy áttörési lehetõségünk kor-
látozott, a fehér fajtáknál viszont jóval
tágabb. A Kárpát-medence kiváló le-
hetõségeket rejt, amit már a furmint-
tól a kéknyelûn, a hárslevelûn, a leány-
kán át az olaszrizlingig többé-kevésbé
igazolni lehetett. Saját borászatunk-
ban, a Szent Annában az elmúlt évek-
ben is törekedtünk arra, hogy a fehér-
borokkal is képviseljük az egri borvi-
déket. A közeljövõben szeretnénk el-
érni, hogy az arány fele-fele legyen.
Elõbb azonban a kor kihívásainak
megfelelve közösen meg kell fogal-
maznunk az egri bor jövõbeni üzene-
tét – bár ez az egész magyar borászat-
ra igaz –, ha talpon akarunk maradni
a nagyvilág bortengerében.

A hungarikumokból tudunk-e
majd kellõ mennyiséget produkálni,
ha a marketing eljut odáig, hogy Ázsi-
ából és Amerikából is jönne sosem lá-
tott mértékû megrendelés – vetõdik
fel a még illuzórikus kérdés. Lõrincz

György más aspektusból közelít eh-
hez is. Úgy tûnik, túl van azon, hogy
a pillanatnyi üzleti sikerek alapvetõ-
en megváltoztassák a borászattal kap-
csolatos hitvallását. Egyik neves, ha-
sonló gondolkodású szekszárdi kollé-
gája, Vida Péter – akihez ezúttal is el-
látogatott –, azzal nem ért egyet,
hogy a szekszárdi borvidéken külön-
leges minõségre képes, Bordeaux-
ban és Párizsban is aranyéremmel el-
ismert cabernet és merlot fajtákat fo-
kozatosan „felejtsük el”.

– Az én olvasatomban a mennyiség
mindig relatív. Sokszor hallani, hogy
a magyar borászat azért nem életké-
pes, mert nem tud kellõ mennyiséget
termelni. Amikor mennyiségrõl van
szó, már nem is fontos a termék, meg
az eredetiség, pusztán az árral, mar-
ketinggel próbálják a kérdést megol-
dani. Nem tartom szerencsésnek. Az
eredeti bor érdekes, és piacot képes
találni, így a kevésbõl több lesz. Ha
nagy tendereknél belemegyünk az ár-
versenybe, akkor alapvetõen már
nem a magyar borászatról szól a tör-
ténet, hanem csupán egy élelmiszer-
ipari termékrõl, s ezt nem tartom kö-
vetendõ útnak...

Papírcsodák világa a Tolnai Galériában
Origamis hétvége után kiállítás nyílt a pályázatra érkezett munkákból

A csodás Tavasztündér és egy
Lány nemzeti színekben fogadja a
Szekszárdi Origami Baráti Kör
március 18-án megnyílt kiállítá-
sának látogatóit. A Babits műve-
lődési házban működő kör ezúttal
a Tolnai Galériában mutatja be a
Papírálmok – papírcsodák cím-
mel meghirdetett országos pályá-
zatára beérkezett munkákat.

Kovács Etelka

Ezzel az eseménnyel emlékeznek a
2009-ben elhunyt Házi Magdolnára,
aki a kör alapító tagja volt. Papírálma-
it, egyszerû modelljeit, amelyeket a
hozzá hasonlóan mozgásukban korlá-
tozott társainak is tanított, egy könyv-
ben jelentette meg a megyei könyvtár
kiadásában, 1991-ben. A készülõben lé-
võ második kötet azonban örökre vá-
rat magára...

A gálosfai Ácsné Dóczi Éva tündök-
lõ papírbabái után a kiállításon azt is
megcsodálhatjuk, miként álmodnak a
gyerekek papírból. Az óvodás kategó-
ria gyõztese, a mözsi Tomecskó Örs
kompozíciója egy meghitt nyári na-
pot varázsol elénk: vizet úszkáló ha-
lakkal, hattyúval és hajóval, a parton
házat és templomot. A második helye-
zett, a kaposvári Szerencsés Mimi és

Horváth Ádám a víz körüli élet ottho-
nosságát mutatja be. Az alsó tagozato-
sok között gyõztes kozármislenyiek -
talán az elmúlt télre gondolva - a jég-
korszak sarkköri légkörét vetítik
elénk egészen átélhetõen. Derûlá-
tóbb volt a felnõtt kategória gyõztese,
a budapesti Gattyán Ágnes, aki alkotá-
sában a tavaszra, a visszatérõ vándor-
madarakra gondolt. A második helye-
zett mosonmagyaróvári Möhöly Mag-
dolna míves fali virágdíszeket készí-
tett, a harmadik Schweiczer Gyuláné,
tatabányai óvónõ pedig ötletes báb-

mesekönyvet hajtogatott, amiben
minden állatszerepelõt megmintázott
kivetõ kesztyûbábként.

A házigazdákat nagyszámú munká-
val képviseli a kiállításon Tuzy Ibolya,
a kör elnökhelyettese, a Magyar
Origami Kör elnökségi tagja, a pályá-
zat díjainak átadója, aki ötletes alkotá-
saiban megmutatja, miként válhat
esztétikai élménnyé nemcsak a
teafilter tasakja, de még a WC papír
gurigája is. Jilling Mária, a szekszárdi
kör elnöke különleges, varrott teata-
sak képeket állít ki, Heidné Fenyvesi

Ágota teatasakból ötletes faliképeket
varázsolt, Kovács Györgyi papírból
készített dekoratív stólát és kalapot, és
a húsvétra is gondolt.

A pályázatra beérkezett alkotáso-
kat elõször a szekszárdi kör hetedik
origami hétvégéjének résztvevõi lát-
hatták március 12. és 14. között. Is-
mét rekord számú hajtogató érkezett
az õcsényi repülõtér szállójában meg-
tartott eseményre az ország különbö-
zõ tájairól. A papírhajtogatás 35 meg-
szállottja, köztük három tíz év körüli
gyermek, újabb és újabb papírcsodá-
kat varázsolt, tanult egymástól meg-
annyi hajtogatást, a szépséges papír-
baba készítésétõl a rózsahajtogatás
fajtáin, vagy a díszdoboz alkotásán át
még azt is, miként díszít tojást egy
origamis.

A Pécs 2010 Európa Kulturális Fõ-
városa rendezvénysorozat keretében
július 26. és augusztus 15. között
origami fesztivált rendeznek. Ebbõl
az alkalomból a Gyõr melletti Nyúlról
érkezett origamisok meghajtogatták
a 27 uniós tagállam címerét. A feszti-
vál rendezvénye lesz a szekszárdi kör
tagjának, a nemzetközileg is elismert,
Japánban kiállítást nyert Zsebe József
önálló tárlata július 25. és augusztus
15. között a Mûvészetek és Irodalom
Házában.

Az origamisok egymástól lesték el az ötleteket

Lõrincz György
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Nagy Tibor
kertészmérnök-kertépítő és Jung Kornélia virágkötő. E heti számunk
éppen a tavasz első napján, március 21-én jelenik meg, ezért a ran-
devún vendégeimmel a tavaszi kertgondozásról, a cserepes virágok
tavaszi átültetéséről beszélgettünk, és arról, mit jelent számunkra a
természet egyik legszebb csodája, a virág, mellyel a legtöbb érzelmet
fejezhetjük ki, mely ott van születésünktől az utolsó utunkig.

Egy férfi:
Nagy Tibor

Egy nõ:
Jung Kornélia

– „Kinyílt a világ” a virágszakma
elõtt is. Egyre többet hallani em-
berekrõl, akiknek hobbijuk, kedv-
telésük lett a kertészkedés. Önnek
pedig szakmája...

– Valóban divatszakma lett. Nagy
igény van a kertgondozásra, kertépí-
tésre. Miután engem mindig von-
zott a természet és az önmegvalósí-
tás, ebben a szakmában mindkettõt
kiélhetem, hiszen ha ma elültetek
valamit, évek múlva látom az ered-
ményét, s egy kertnél, amit ma elter-
veztem, az 5-10 év múlva jelenik
meg egy szép összképként.

– Végre itt a tavasz! Mi az elsõ te-
endõje egy kerttulajdonosnak,
mivel kezdje kertjének tavaszi
munkálatait?

– Elõször is a kertet március 20.
és 30. között egy alapos takarítással
meg kell tisztítani, metszeni, és le-
mosó permetezést végezni, hogy a
hó alatt megtelepedett gombák el-
pusztuljanak. Másként metsszük a
gyümölcsfákat és a dísznövényeket:
az elsõnél az optimális termés-
mennyiségre kell törekedni, a máso-
diknál, hogy dús legyen, gazdagon
virágozzon.

– Ha valaki most kíván kertet épí-
teni, milyen szakmai tanácsokkal
látná el?

– Ehhez kevés lenne ez az oldal, de
a legfontosabbak: a díszkertnél töre-
kedni kell arra, hogy legyen egy kü-
lönleges növény a kertben, ami ál-
landó. Törekedjünk arra, hogy min-
dig legyen szín a kertben, ezért az
évszakokat figyelembe véve, tavasz-
szal a korai virágzású bokrok, nyá-
ron az egynyári virágok, õsszel a szí-
nes lombúak tegyék változatossá,
szemet gyönyörködtetõvé a kertet.
Figyeljünk arra, hogy az örökzöldek
ne legyenek túlsúlyban, egyensúly-
ban kell lenni a virágzó növények-
nek az örökzöldekkel. Ami még na-
gyon fontos, hogy annyi növényünk
legyen a kertben, amennyit öröm-
mel tudunk gondozni, s ne rabjai,
hanem élvezõi legyünk kertünknek.

– Felsorolt még három másik
aranyszabályt is, amit sajnos
nem áll módunkban kifejteni, vi-
szont aki kíváncsi rá, úgyis meg-
keresi önt a Szép Kert Faiskolá-
ban, a Deltánál...

– Akkor az aranyszabályok: mit
hová, mit mivel és mit mikor. Ami
most aktuális, az a cserepes növé-
nyeknek a kertbe való kiültetése. Ez
június elejéig javasolt, de rendszeres
locsolás mellett a nyári hónapokban
is megtehetjük, fõleg a földlabdás
növényeknél.

– A kerttulajdonosok „szeme fé-
nye” a szép fû. Fontos szabályok?

– Tavasszal egy nitrogéntartalmú
mûtrágyával kell kezdeni, s ezt ha-
vonta megismételni. Õsszel vissza-
fogni a mûtrágyázást, száraz idõben
nem szabad füvet nyírni, s egész év-
ben kétszer „szellõztetni” kell, azaz
ritkítani, a gyökereket megtépkedni
a gombabetegségek elkerülésére.
Egyébként locsolni és nyírni szük-
ség szerint.

– Mivel tölti a szabadidejét az,
akinek az a hivatása, ami más-
nak a hobbija?

– Szabadidõm csak télen van,
ilyenkor a családdal szívesen járunk
síelni.

– Éppen 20 éve vagy virágos...
– Amióta az eszemet tudom, szere-

tem a szépet, a színeket, a harmóniát,
amely ehhez a szakmához nélkülözhe-
tetlen. Elvégeztem a kecskeméti fõisko-
lán a virágkötészeti alap- és középfokú
tanfolyamot 1989-ben. Nagyon sokat
tanultam Nyakasné Mohai Ágnestõl,
aki már nemcsak köt, de tanítja is a vi-
rágokkal kapcsolatos „tudományt”.

– Olyan jó tanítvány voltál, hogy
önálló üzletet nyitottál.

– A volt Skála áruház földszintéjén,
1990-ben alakítottam ki elsõ virágüz-
letemet, ahol nagyon sok törzsvendé-
gem volt. Húsz éve vagyok vállalkozó
a virágos szakmában, az elsõ és a je-
lenlegi üzletem között különbözõ vi-
rágboltokban dolgoztam.

– Sokan vannak, akik hozzád ra-
gaszkodnak, talán ezért adtad az
Arany János utcai üzletednek azt a
nevet, ahogy az egész város ismer:
„Hugihoz”.

– Minden virágkötõnek megvan a
stílusa. Minden kéz másképp dolgo-
zik. A vevõk többnyire nem egy üzle-
tet, hanem virágkötõt „választanak”,
mindenki olyat, aki az õ ízlésvilágát
próbálja csokorba kötni. Az én stílu-
som is egyedi, akárcsak minden más
virágkötõé.

-–Adnál tanácsot azoknak, akik
cserepes virágaikat szeretnék át-
ültetni, mikor és mit tegyenek? 

– A nagy szobanövényeket zuha-
nyozzák le, a sárguló leveleket, kisebb
ágakat vágják vissza, így a növény nem
nyúlik, tömörebb és szebb lesz. Ez az
az idõ, amikor el kell kezdeni a tápol-
datozást. Ha kinõtték a cserepet, át
kell ültetni a növénynek megfelelõ
friss földbe, az elpusztult gyökereket
le kell vágni. A cserép aljára kavicsos-
homokos vízelvezetõ réteget kell ten-
ni, s annyi földet a növényre, és köré,
hogy olyan magas legyen, mint elõzõ-
leg volt. Az átültetés után fontos az ön-
tözés. Minden virág más-más törõdést
igényel, így ha valaki bizonytalan az át-
ültetést illetõen, legjobb, ha szakem-
berhez fordul tanácsért.

– Ejtsünk pár szót a virág-illemtan-
ról...

– Ha egy szál rózsát adunk, akkor az
hosszú szárú legyen. Tíz szál alatt pá-
ratlan számú virágot illik ajándékozni.
A virágot mindig csomagoló papír
nélkül illik átadni. A kapott virágot il-
lik azonnal vízbe tenni, s lehetõleg
olyan helyre állítani, hogy az ajándé-
kozó lássa, jelezve: megtiszteltetés,
hogy kaptuk. Régi divat, hogy csak a
hölgyek kaphatnak virágot. A férfiak-
nak is bátran ajándékozzunk virágot –
inkább sötétebb színûeket –, megle-
põdünk majd, mennyire örülnek neki.

– Jönnek a tavaszi ünnepek: anyák
napja, ballagás...

– Édesanyánk kedvenc virágát bizo-
nyára ismerjük. Ha szereti a tavaszi vi-
rágokat, akkor egy orgonából,
gyöngyvirágból, nárciszból, jácintból
összeállított csokrot tudok elképzelni.
Ballagásra inkább bohókás, színes cso-
kornak örülnek a fiatalok. Itt is azt
mondhatom, ha bizonytalan a vevõ,
akkor kérje ki a virágkötõ véleményét.

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Bár virágok közé, de egész nap be

vagyok „zárva”, ezért szeretek kirán-
dulni, kertészkedni, barátokkal együtt
lenni.

SAS ERZSÉBET ROVATA

A virág, amely szebbé teszi életünket

Aki a virágot szereti...
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Mária Terézia uralkodása utolsó
évében vallotta: „Egyházi, val-

lási, törvényes dolgokban, gyermekn-
evelésben, méltóságom fenntartásá-
ban nem tudom bûnömet.” Ez minket
közelebbrõl érint, mert ekkoriban ál-
lamosította – minden kárpótlás nélkül!
– a dunaföldvári és szekszárdi apátsá-
got, a bátait már jóval korábban… 

Fraknói Vilmos egyetlen szûkszavú
mondatba sûríti a tényt: „A királyné
1777-ben a magyar tudományos egye-
temnek adományozta az apátság java-
it.” Ennek kevés nyomát találjuk, mert
nem a Nagyszombatból Pest-Budára
költözõ egyetemhez, hanem elõbb a
pécsváradi apátsághoz csatolta a szek-
szárdit, s az utolsó javadalmas apát,
Rodt Ferenc után nem nevezett már
ki újat. Alig múlt három év, s e látszó-
lag furcsa lépés értelmét adta a Ma-
gyar Királyi Tudományegyetemi Ala-
pítvány létrehozása. Minderre az ese-
mény centenáriumán így emlékeztek:

„1780. március 25-én Mária Teré-
zia nagy kiváltságlevelet adott ki
egyetemünk számára, melynek az
egyetemi jelleget valójában megad-
ja, s jogait és kiváltságait megállapít-
ja. A kiváltságlevél elmondja a hazai
fõiskolák viszontagságos múltját,
megállapítja a fõintézet s egyes kara-
inak pecsétjét, s ellátja a javadalmak-
kal, melyeknek jövedelmébõl a költ-
ségek fedeztessenek. Az egyetem va-
gyona egykorú jegyzék szerint tõké-
ben állott: 404 449 forint 4 krajcár-
ból, ennek kamatja 18 885 ft 20 kraj-
cárt tett ki, míg a jószágokból: a föld-
vári apátságból, a túróci és bozóki
prépostságból, a sellyei uradalom-
ban, a liptai részbõl 51917 forint és
így összesen 70 802 ft 57 kr folyt be,
a kiadások pedig mind a négy karnál
68 327 ft 30 krajcárt képviseltek, a

maradék apróbb költségekre fordít-
tatott. 

1780-ban a kiváltságlevél értelmé-
ben a pécsváradi apátsági uradalom,
bár föltételesen, az egyetemi alaphoz
csatoltatott. Mindezekbõl kitûnik,
hogy Mária Terézia az egyetemet
anyagilag is biztosította. Mennyire
szívén feküdt a királynõnek az egye-

tem ügye, s hogy mily fontossá-
got tulajdonított annak, kitûnik
abból is: nagy kiváltságlevelének
koronázása 40-ik évfordulóján,
június 25-én leendõ ünnepélyes
kihirdetését kívánta. Ez ünne-
pélyt országos módra, nagy dísz-
szel ünnepelték meg Budán az
ország fõvárosában. Ennek a ki-
váltságlevélnek s az ünnepélyes
beiktatásnak százéves fordulóját
ünnepli az egyetem május 13-án,
mint a nagy királynõ születése
napja évfordulóján.”

Szekszárdnak hamarosan más
köze is lett az egyetemhez. Az itt
1756-ban született Szüts István
György 1797-tõl „egyetemen a
bölcselet rendes tanára, 1800-
ban a kar dékánja, 1807-tõl halá-
láig, 1821-ig az egyetem rekto-
ra”. Vass László egyetemi teológi-
ai tanár, késõbbi címzetes bátai
apát 1830-ban volt rektorként
remekli Öröm vers, a kir. ma-
gyar fõiskola budai beiktatása öt-
venedik esztendejére címû mû-
vét. A két év múlva az 1832-ben
Tengelicen született Kovács Jó-
zsef orvos, egyetemi tanárt

„1874-ben választották az egyetem
rektorának s egy évi mûködését a
hasznos újítások sora örökítette
meg…, az õ utasításai szerint épült
modern egyetemi klinikánk”.

Nemcsak fenntartották tehát az
egyetemet megyénk fiai, hanem ve-
zetõ egyéniségei is kikerültek innét.

Dr. Töttõs Gábor

Elfeledett egyetemi évfordulónk

10 2010. március 21.ANNO

MESÉLÕ EMLÉKEINK 89. Ódon időben

MÁRCIUS 22-ÉN

125 éve, 1885-ben született
Csomay Irma színésznõnk.

MÁRCIUS 23-ÁN

115 éve, 1895-ben Wosinsky Mór
régész-plébánosunk mûve, a
Tolnavármegye története elõjegy-
zésére buzdított az alispán. 70
éve, 1940-ben a rádióban Radnót
Aladár a szekszárdi szarkofágról
tartott elõadást.

MÁRCIUS 24-ÉN

100 éve, 1910-ben a képzõmû-
vésznõk egyesülete kiállításáról a
Vasárnapi Ujság leányunkat,
Kalliwoda Katót dicsérte.

MÁRCIUS 25-ÉN

110 éve, 1900-ban Szegzárd-
Tolnamegyei Rabsegélyzõ Egylet
számolt be eredményeirõl.

MÁRCIUS 26-ÁN

70 éve, 1940-ben Babits Mihály
San Remóba érkezett, hogy átve-
gye az olasz állam nagydíját.

MÁRCIUS 27-ÉN

70 éve, 1940-ben hunyt el szülöt-
tünk, Szigeth Gábor gépészmér-
nök, gázspecialista, egyetemi ta-
nár, több mû szerzõje.

MÁRCIUS 28-ÁN

115 éve, 1895-ben a megyegyû-
lés a belügyminiszterré lett Perczel
Dezsõt és gróf Széchényi Sándor
fõispánt éltette, s megszavazta a
megyei múzeum létesítését.

Áldó kezek közelében
„Van itt egy gyermek, akinél van öt ár-
pakenyér és két hal, de mi ez ennyi-
nek?”  (Jn 6, 9)

A böjti idõszak egyik jellemzõ törté-
nete az ötezer ember megvendége-
lése. A Jézushoz özönlõ embertö-
megre ráesteledik, és nincs ennivaló-
juk. Jézus csodát tesz: egy fiúcská-
nál ott lévõ öt kenyérbõl és két halból
jóllakatja a sokaságot. Ezt a történe-
tet (egy másik egészen hasonlóval
együtt) hatszor említik az evangéliu-
mok, nyilván nem véletlenül: gazdag
tartalma, sokféle tanulsága miatt. Az
idei böjtben számomra – egy keresz-
telõre való készülés közben – két
dolgot tett világossá ez az újszövetsé-
gi történet.
Elõször is azt, hogy Jézus szeretne
részese lenni az életünknek! Nem
csak intézkedik a szükséges kenyér-
mennyiségrõl, nemcsak „elintézi” a
dolgot, hanem együtt is marad a so-
kasággal, letelepedve közéjük szinte
megvendégeli õket. Mint ahogy sok

más esetben is így tesz: Jézus szeret
együtt lenni, asztalközösséget vállalni
az emberrel. Azt hiszem, az idei böjt
és Húsvét ünnepi alkalmakkor is
több szeretne lenni, mint hagyo-
mány, hivatkozási alap, vagy mint egy
ünnepi „részlet”. Õ inkább és egyre
teljesebben részese akar lenni éle-
tünknek, el akar „vegyülni” köztünk
és bennünk. Vendégként kér bebo-
csátást, mégis bõkezû vendéglátó-
ként akar megörvendeztetni minket. 
A másik apró, de tanulságos részlete
a történetnek az, amikor András oda-
visz egy kisfiút Jézushoz, és kicsit
szinte röstelkedve azt mondja: „Van
itt egy gyermek, akinél van öt árpake-
nyér és két hal, de mi ez ennyinek?”
A csoda mégis ezután kezdõdik.
Mintha Jézus várná a hit mozdulását.
Mindent Õ tesz, mindenrõl Õ gon-
doskodik, Õ vonz, de a bizalom apró
mozdulását tõlünk várja. Ez a hit:
ahogy András mer odamenni ezzel a

szerény „alappal”, szánalmasan ke-
vésnek hitt két hallal és öt kenyérda-
rabbal. Ez a hit: amikor mi is merünk
odamenni Jézushoz – néha szánal-
masan kevésnek tûnõ dolgainkkal:
kevéske erõnkkel, kevéske tudá-
sunkkal, emberileg kevéske remény-
nyel, mustármagnyi hitünkkel –, és
azt mondjuk: neked adom, te min-
dent megtehetsz, a te kezed áldása
nyomán a kevés is megsokasodik. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

Mária Terézia, az alapító

Ismerje meg
a református 
templomot!
Tudja Ön, hogy ki, mikor és mi-
ért építette a szekszárdi Refor-
mátus Templomot? Ha nem, jöj-
jön el, és megtudhat mindent a
Református Templomról!

A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör vezetõsége
az ökumené jegyében 2010.
március 27-én, szombaton dél-
után fél 5 órára a református
templomba (Szekszárd, Kálvin
tér) hívja Tagjait és minden ér-
deklõdõt!

A templomot bemutatják: Ba-
lázsi Zoltán gyülekezeti és bör-
tönlelkész úr és felesége.

A templom bemutatása után
17 órától az érdeklõdõk evange-
lizációs istentiszteleten vehet-
nek részt.

Szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt!
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A reklámok hatásmechanizmusa
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A rejtvény megfejtését 2010. március 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Március 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A versek immár kikeletrõl, fényes tavaszról zengenek”
(Ady Endre: Itt a tavasz!)

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Wiesner Mihályné, Zöldkert u. 10. és Kovács Jánosné,
Landler J. u. 9/B. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

„S zekszárdon születtem, színésznõt szeret-
tem.” A legközismertebb „Babits-idézetet”

nem Babits Mihály írta. Könnyítésül elárulom,
hogy ezt a Babitsnál is Babitsosabb stílusú vers-
sort ugyanaz a zseniális író írta, aki Kosztolányi
Dezsõ Húgomat a bánat eljegyezte verssorát
egyetlen egy kis mássalhangzó áthelyezésével
ilyenné formálta: Húgyomat a bánat eljegezte. If-
júkoromban, amikor még nagyon úgy nézett ki
a dolog, hogy akárcsak a szõregi születésû
„legszögedibb szögedi” Bálint Sándor néprajztu-
dós professzor (mellszobra a Dóm-tér árkádja
alatt megtekinthetõ), én is tõsgyökeres
szögediként élem le az életem, s ha Szekszárdról
esett szó, akkor Garay János: Az obsitos, Babits
Mihály és a legközismertebb „Babits-idézet” és a
szekszárdi kadarka „ugrott be” szinte automati-
kusan, információként az agyamba. De nem-
csak én voltam ezzel így, hanem tágabb környe-
zetemet is beleértve, úgy nagy általánosságban
majdnem mindenki. Ha valakirõl ismerõseink
közül kiderült, hogy szekszárdi születésû, akkor
máris baráti cinkossággal mosolyogva összeka-
csintottunk vele: „Szekszárdon születtem, színész-
nõt szerettem?”, hogy lássa az illetõ, hogy nem va-
gyunk mi sem mûveletlen tuskó szakbarbárok.
Pedig ezt az unos-untalan idézett verssort (kis-
millió ok miatt) nem Babits írta, és soha életében
le nem írta volna, és lám, a sors fintora: a költõ
óriásnak egy olyan szöveg lett a leghatékonyabb
reklámozója, amelyet – igaz, zseniálisan – más
írt meg helyette, vegyük úgy, hogy baráti szíves-
ségbõl, végtelen nagy szeretettel. Ez az ál-Babits
verssor olyan tökéletesre sikeredett, hogy a mai
napig se kételkednek eredetiségében sok esetben
még azok sem, akiknek magas szintû irodalmi
ismereteik megkérdõjelezhetetlenek.

Végezetül még csak annyit jegyeznék meg,
hogy Karinthy Frigyes reklámszövegek írá-

sával is foglalkozott (Mondja, marha, mért oly
bús? Olcsóbb a hal, mint a hús!), és ha manapság
is Karinthys színvonalú reklámokkal árasztaná-
nak el bennünket, akkor szerintem sokkal keve-
sebben panaszkodnának, idegeskednének a reklá-
mok miatt. Ja – majdnem elfelejtettem –, a reklá-
mok hatásmechanizmusa Csehov doktor e témájú
disztertációja szerint olyan, mint a nyulak illedel-
mes viselkedésre való szoktatása: „Ha egy nyúlnak
rendszeresen ütik a fejét kalapáccsal, akkor elõbb-
utóbb megtanul önállóan is köszönni.”

Bálint György Lajos
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ATLÉTIKA. Egy nagyszerû gyõzelem,
egy harmadik helyezés, több értékes
dobogóközeli eredmény a mérlege az
utánpótlás korosztály dobó- és fedett pá-
lyás országos bajnokságról hazatérõ
szekszárdi atlétáknak. A fõvárosi SYMA
csarnokban megrendezett viadalon
Vass Kata, az AC Szekszárd magasugró-
ja 150 cm-es új egyéni csúccsal gyõzött
a 13 évesek között (edzõje: Gaál László).
A 15 éves korosztályban a fiúknál bronz-
érmes lett távolugrásban Pintér Péter
(AC Szekszárd). Magasugrásban, a 13
évesek között negyedik lett az Atlétikai
Klub SE versenyzõje, Rács Balázs, míg
klubtársa, Kecskés Máté a 15 évesek kö-
zött 60 m-es gátfutásban és magasugrás-
ban végzett egyaránt a 4. helyen. Az AC
Szekszárd dobói közül a 15 évesek me-
zõnyében induló Bogdány István ge-
relyhajításban a 4., míg súlylökésben a
13 évesek között Árvai Roland az 5., Pin-
tér Péter pedig a 6. helyen végzett.

A fedettpályás országos bajnokságon
gerelyhajításban és ötpróbában meg-
szerezte elsõ bajnoki érmeit a Szekszár-
di AK SE. Juhász Viktória a junior ge-
relyhajítók között 42,18 méteres dobá-
sával a harmadik lett, megelõzve klub-
társát, Bogdán Annabellát. A 15 évesek
között versenyzõ Kecskés Máté ötpró-
bában egyenletes teljesítményével, tá-
volugró egyéni csúcsának megdönté-
sével 2553 pontot gyûjtve ezüstérmes
lett a korosztály számára elsõ ízben ki-
írt országos bajnokságon.

ÍJÁSZAT. Tolnai Tájak Íjász Egyesület
sportolói a Telkiben megrendezett or-
szágos terembajnokságon remekeltek.
A felnõttek között Péterbencze István
– 2 ponttal elmaradva a tavalyi világ-
bajnok mögött – 4. lett a Bare-bow ka-
tegóriában, Kovács Gábor Zsigmond
olimpiai kategóriában 10., ifj. Bóka
László csigás kategóriában 16. lett. A

3D irányzékos csigás íjat használó Ale-
xandra Manea országos bajnok lett, mi-
ként a gyermekek 10 yardos versenyé-
ben, a csigás vadász kategóriában in-
dult Szaka Gyula is. Testvére, Szaka
Zsombor ugyanitt ezüstérmet szerzett.

KERÉKPÁR. Tíz egyesület bringása
vett részt az elmúlt hétvégén megren-
dezett évadnyitó Tolna megyei nyílt he-
gyi bajnokságon, amelyen a 12 éven
aluliak korosztályától egészen a se-
niorokig több mint ötvenen pattantak
nyeregbe. A két szekszárdi kerékpáros
klub közül az SZSZKE nyolc aranyat,
két ezüstöt és egy bronzot, a Szekszár-
di KSE pedig egy-egy aranyat és bron-
zot szerzett a Szakály és Tamási között
rendezett versenyeken.
A szekszárdi gyõztesek: Balogh Vi-
rág (U12, 1 km, SZSZKE), Fábián Ábel
(U14, 9 km, SZSZKE), Klézli Márk
(U16, 9km, SZSZKE). Igazolt verseny-
zõk: Istlstekker Zsolt (U13, 9 km,
SZKSE), Molnár Gábor (U15, 13,5 km,
SZSZKE), Arató Gabriella (felnõtt, 13,5

km, SZSZKE), Kelemen Szabolcs (U19,
13,5 km, SZSZKE), Bischof Bálint (elit
és abszolút, 13,5 km, SZSZKE), Schnei-
der Gábor (senior, 13,5 km, SZSZKE).

KÉZILABDA. Felemás hétvégét zár-
tak a szekszárdi csapatok a nõi NB II-
ben. A Fekete Gólyák KC a Sziget-
szentmiklóst hazai pályán 29-25-re ver-
te, az UKSE Márker viszont Csurgón
szenvedett vereséget (46-17). A Gólyák
a második helyen állnak két ponttal le-
maradva a listavezetõ Mohács mögött,
az UKSE ötödik a bajnokságban.

KOSÁRLABDA. Az alapszakasz utol-
só elõtti fordulójában, a BSE otthoná-
ban aratott 68-65-ös gyõzelemmel az
Atomerõmû-KSC Szekszárd együtte-
se nagy valószínûséggel biztosította
helyét a legjobb nyolc csapat között a
nõi NB I-ben. E hétvégén a BEAC csa-
patát fogadja Ujhelyi Gábor gárdája. A
KSC legjobbja a közelmúltban vissza-
térõ Szemerédi Krisztina volt 18 pont-
jával, közte három triplával.

SPORTMIX

Saját energiájával gyõzik le az ellenfelet
Szekszárdon is követõkre talált a kung-fu, a 300 éves kínai harcmûvészet

A kung-furól a legtöbb embernek
Bruce Lee jut először az eszébe.
A szekszárdi Lo Man Kam Wing
Chun Kung-Fu iskola stílusa ösz-
szefügg az Amerikában filmes
karriert is befutott harcművészé-
vel – mondta el Sihing Fehér Ti-
bor, aki március elején újra át-
vette az edzések irányítását az
Alex Gymben, miután tanítványa,
Kovács Győző saját iskolát alapít
Romániában.

Kovács Etelka

A ma Tajvanon élõ, 75 éves Lo Man
Kam nagymester nagybátyja, a Wing
Chun kung-fut népszerûvé tevõ Yip
Man nagymester volt Bruce Lee taná-
ra, akinél együtt edzettek. Bruce Lee
'59 áprilisában Amerikába ment, ahol
aztán megalkotta a saját stílusát. A
Wing Chun ennél kicsit em-
berközelibb, olyan technikákat hasz-
nál, amelyekhez nem kell artista tudo-
mány: rövid, alacsony rúgásokat és
egyenes ütéseket. Fontos, hogy nem
birkóznak az ellenféllel, hanem “elve-
zetéseket” alkalmaznak, kihasználják
az ellenfél energiáját, elmozognak elõ-
le, és rögtön visszatámadnak. Ezzel
idõt spórolnak meg, így a támadónak
nem adnak esélyt arra, hogy újra pró-
bálkozzon.

A másik nagyon fontos stílusjegy a
tapadós kezek, a Chi Sao. Ez azt jelen-
ti, hogy nem mennek el az ellenfél
elõl, hanem hozzátapadnak. Így akkor
is tudják, hogy mire készül, ha nem
látják, hiszen a mozgásából érezik a
kezünkön keresztül. Amíg nincs lenn

a földön, vagy nem érzik, hogy vége a
küzdelemnek, addig nem engedik el.
Ellenkezõ esetben arra kellene kon-
centrálniuk, hogy mikor fog visszatá-
madni. Mindezek a jellemzõk abból
adódnak, hogy a Wing Chunt egy
buddhista apáca Ng Mui fejlesztette
ki, az akkor ismert kung-fu stílusok-
ból, legfõképpen a Shaolinból 1700
táján, amikor Kína harcban állt Japán-
nal. Egy törékeny nõnek nincs sok
fegyvere egy erõs férfival szemben. A
lényeg tehát, hogy miként tudja le-
gyõzni az erõsebbet. Ezért adta át tu-
dását az apáca egy védelemre szoruló
szép nõnek, Yim Wing Chunnak, aki-
re rábízta, fejlessze tovább, hogy segít-
hessen az embereken - Yip Man elbe-
szélése szerint. A Wing Chun nem lát-
ványos, hanem hatékony, Steven

Seagal régebbi, 7-10 évvel ezelõtti
filmjeiben látható ez a stílus.

A kung-fu nehéz munkát, vagy vala-
miben való jártasságot jelent. Itt a
harcmûvészetekben való jártasságot
értjük alatta. Kínában mintegy 200
kung-fu stílus jött létre, a családoknak
saját harci stílusa volt, ami régen apá-
ról fiúra, illetve idõsebb testvérre
szállt. Ebbõl adódnak a ma is használt
a családi kötelékre, rangsorra utaló
megnevezések. Például a Si-Hing je-
lentése idõsebb fiútestvér, Si-Gung
nagyapa.

A jó erõben lévõ si-gung Lo Man
Kam rendszeresen jár Magyarország-
ra. Bár Szekszárdon csak átutazóban
volt, többször találkozott már az itteni
csoport tagjaival, tartott nekik edzést
Pécsett, Szegeden, Budapesten, vagy

Szolnokon. Ez az önvédelmi harcmû-
vészet nem versenysport, de megvan-
nak a sport jellegû jótékony hatásai.
Lazább, erõsebb izmokat, ízületeket,
nagyobb mozgásteret, helyes testtar-
tást eredményez, javul a mozgáskoor-
dináció, növekszik a tolerancia, és fe-
gyelemre nevel.

Sihing Fehér Tibor 1999-ben kezd-
te el tanulni ennek a stílusnak egy ki-
csit másik fajtáját. Tornából felmen-
tett volt különbözõ egészségi problé-
mái miatt, de 30 éves korában úgy
érezte, szüksége lenne valamilyen
rendszeres mozgásra. Ekkor találko-
zott a Wing Chunnal, itt Szekszárdon
próbálta ki. Az akkori csoportban,
aminek egy bajai fiatal lány tartotta az
edzéseit, már csak páran voltak, és ha-
marosan meg is szûnt. Nyolc éve talál-
kozott a mostani mesterükkel, a sze-
gedi sifu Tóth Zoltánnal, és 2003 óta
vezeti ezt az iskolát.

Annak ellenére, hogy egy apáca fej-
lesztette ki ezt a stílust, az edzéseken
kevés a nõ, bár mindig van 3-4 lány a
gyerekek és a felnõttek között is. A
testfelépítésük igazán alkalmas erre a
harcmûvészetre, mivel azonban ez
egy küzdõ stílus, nem annyira nõies -
fejti meg az okot Fehér Tibor.

– Nagyon ügyesek a lányok, mind-
egyik tudna meglepetést okozni, ha
megtámadják õket. Azt figyeltem meg
– folytatja az oktató –, hogy a nõk ösz-
tönösebben ráéreznek erre a stílusra,
a férfiak erõbõl próbálnak meg csele-
kedni, a nõk inkább a technikát hasz-
nálják. Ez viszonylag nyugodt moz-
gás, de jól fejleszti az állóképességet,
az erõnlétet, kellemesen fárasztó.

Felnõttek és egészen fiatalok is járnak a csoportba
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Az AC szembenéz az új kihívással
Visszhang az atlétikai megosztottság után

n Az AC Szekszárdból kivált, február-
ban megalakult új szekszárdi atlétikai
klub, a Szekszárdi Atlétikai Klub Sport-
egyesület elnöke, Scherer Tamásnak la-
punknak adott nyilatkozatára a régi
klub ügyvezetõ elnöke, Takács László
kívánt reagálni.

– A januári közgyûlésünket Scherer
Tamásék beadványára megvizsgálta a
bíróság. A szavazati jogokat illetõen
az ügyészség és a bíróság is mindent
rendben talált, így nem követtünk el
törvénysértést. Vagyis azok, akik csu-
pán tagdíjat fizettek, de nem rendel-
keztek belépési nyilatkozattal – ami
az alapszabályunkban is benne volt,
igazodva a sport- és egyesületi tör-
vényhez – azoknak nincs szavazati jo-
ga. A 14 éven aluli sportolóknak sincs
szavazati joguk, így törvényesen jár-
tunk el abban a lényegi kérdésben,
ami szavazás végeredményét befolyá-
solta. A hatóságok által kifogásolt ed-
dig mûködési mechanizmuson vál-
toztatunk: ezentúl évenként tartunk
közgyûlést, nem négyévente, mint ko-
rábban. Pontosabban meghatározzuk
az elnökség összehívásának módját,
gyakoriságát, határozatképességét.
Egyébiránt, ha eltekintünk a jogi for-

muláktól, és lehetõvé tettük volna a
tõlünk kiváló versenyzõk szavazását –
mint utólag kiderült – ez sem változ-
tatta volna meg az erõviszonyokat a
klubvezetés összetételét, az elnök sze-
mélyét tekintetében, mert az „ellen-
zéknek” legföljebb 9 plusz szavazata
lett volna.

A langyos vízrõl...
– Azt gondolom, s ebben sportági

berkekben is megerõsítenek, hogy
klubunk ilyen létesítményhelyzetben,
mint amiben évtizedek óta dolgozik,
nem lebecsülendõ, inkább megsüve-
gelendõ eredményeket ért el. Köszön-
hetõen elsõsorban a középtávfutó
szakcsoportnak, Németh Gyula kivá-
ló edzõnk szorgalmának, hozzáértésé-
nek. Örvendetes módon már a rövid-
távfutók, az ügyességiek és a dobók is
szállítottak egy-egy országosan ki-
emelkedõ eredményt. A „langyos víz”
minõsítés – vagy annak sugallata –
sértõ korábbi edzõnktõl a klubra, kü-
lönösen Németh Gyula csoportjára,
akik a legutóbbi tíz évben legalább 80
magyar bajnoki címet (!) gyûjtöttek
be, tucatnyi válogatott szereplést
mondhatnak magukénak. 

A szponzorációról

– A „többet, mást, jobbat akarunk
az eddiginél” kitételt elfogadom. Kivál-
tak, járják a saját útjukat. Ugyanakkor
ne gondolja senki, hogy nálunk min-
den szegényes volt, mert nem voltak
támogatók. A várostól kapott egy-más-
fél millió forint mellé 2 milliót szed-

tünk össze minden évben – amíg lehe-
tett – az iparûzési adóból. Kapcsolatai-
mat is felhasználva, milliós nagyság-
rendben szereztünk minden évben
pályázati pénzeket, és tavaly sikerült
egy 8 milliós szponzori támogatásra is
szert tennünk. Más dolog egy-egy ver-
senyre támogatókat találni, mint szak-
osztályi mûködésre, amikor Szekszárd
méretû kisvárosban komoly cégek
nélkül a labdajátékok is szponzorhi-
ányban szenvednek. Így is biztosítani
tudtuk a legalapvetõbb felszerelése-
ket, valamennyi fontosnak tartott ver-
senyen részt vettünk. Biztosítottuk a
szállást, az idõnkénti edzõtáborozást,
az útiköltséget, a béreket, a kiemelke-
dõ teljesítményt produkálók év végi
anyagi megbecsülését, amiket egy átla-
gos méretû atlétikai klubnál nem,
vagy nem ilyen mértékben biztosíta-
nak. Akik maradtak, úgy érzem, érté-
kelik azt is, ha csak annyit biztosítunk,
ami eddig volt. A mai gazdasági hely-
zet ellenére arra is látok esélyt, hogy
még jobbak legyenek az eredményes
szakmai munka feltételei Az új városi
klub jelentette kihívással pedig – ter-
mészetesen a fair play szellemében –
állunk elébe. Lejegyezte: B. Gy.

Takács László ügyvezetõ elnök
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Március 22. (hétfõ), 18 óra
Léleképítõ

s o r o z a t :
Balczó András
világ- és olimpi-
ai bajnokkal, a
magyar öttusa-
sport legendás
a l a k j á v a l . A
Nemzet Spor-
tolója elõadásá-
nak címe: Az
egyetlen megoldás. A belépés ezúttal
is díjtalan.

Március 26., péntek
Madarak és fák napja – országos

verseny területi fordulója. Részletek a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.

Március 27. (szombat), 9-12 óra
„Szép húsvétvasárnapot!”
Tavaszváró Húsvéti Játszóház és

gyermek táncház. Ajándék és húsvé-
tidísz-készítõ kézmûves foglalkozások:

– színes hajbavalók
– „nyuszigami” – papírhajtogatás
– viaszos tojásfestés – fõtt tojást

mindenki hozzon magával!
– húsvéti textildíszek
– tavaszi szalmadíszek
– hangszerek nádból, bürökbõl
– húsvéti gipszfigurák festése
–  búzafüves nyuszifészek

Az apróságoknak Babajátszó, ben-
ne 10.00-10.30-ig Ringató: játékok,
mondókák ölbéli gyermekeknek

11.30-tól Tavaszi táncház gyerekek-
nek – táncot tanít Zsók Vilhelmina és
a Bartina Együttes gyermekcsoportjá-
nak táncosai. Belépõ: 800 Ft

Figyelem! A 40. Tolna megyei
gyermekrajzpályázat anyagának le-
adási határideje március 29.! Részle-
tek a honlapunkon!

Március 29. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24 -es te-

remben. Dr. Szabó Géza régész, mu-
zeológus elõadása: Pannónia kincsei
– Szekszárd és környéke régészeti
ásatásai. A belépés díjtalan.

ELÕZETES!
Április 20. (kedd), 19 óra

Beaumarchais: Figaro házassága,
avagy egy õrült nap története – vígjáték.

Szereplõk: Rékasi Károly, Harmath
Imre, Bánfalvy Ági, Bugár Anna.

Jegy: 2500, 2300 Ft, váltható a színhá-
zi jegypénztárban Tel.: 74/529-610

Április 16., péntek
Kaán Károly XVIII. országos termé-

szet- és környzetismereti verseny Tolna
megyei fordulója

Mûvészetek Háza
Kárpitmûvészet. A kiállítás meg-

tekinthetõ április 30-ig, vasárnap és

hétfõ kivételével naponta 9-17-ig. Be-
lépõjegy 400 Ft, diák és nyugdíjas
jegy 200 Ft. Csoportos látogatás ese-
tén diákoknak ingyenes.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Március 18-24-ig
15:30, 17:30: Villámtolvaj – Percy

Jackson és az Olimposziak – szí-
nes szinkronizált amerikai-kanadai
fantasy

20:00: Kilenc – színes feliratos
amerikai film
Március 22-26-ig

14:00 A hercegnõ és a béka –
szinkronizált amerikai animációs film
Március 25-31-ig

15:30, 17:30: Egek ura – színes fel-
iratos amerikai film (hétfõtõl szerdá-
ig csak 17.30-kor)
20:00: Farkasember – színes felira-
tos angol-amerikai horror film

ART TEREM

Március 18-24-ig
17.00: Varga Katalin balladája –

színes feliratos román film (16)
19:00: Biblioteque Pascal – szí-

nes feliratos magyar-angol film (16)
Március 25-31-ig

17:00: Elveszett személyek kör-
zete – színes feliratos belga film

19:00: Mások vagyunk – színes
feliratos német romantikus film

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

„Föl, föl, te éhes proletár!” – zengte be
az étert 2009-ben a neoliberális vad-
kapitalizmus trükkös tobzódásának
sasfészket biztosító szegfûs szélsõsége-
sek kongresszusán a sztálinista Szov-
jetunió 1944-ig hatályban lévõ himnu-
sza. A milliárdos balliberális társaság-
ra ráhúzott proletár jelzõ agysorva-
dást okozó képzavara felettébb nevet-
séges. Bennem családi érintettség okán
(nagyszüleim elhurcolása „málenkij
robotra”) rossz érzéseket kelt a szóban
forgó szélsõséges nóta.
Amikor a döbbenetbõl felocsúdtam,
felrémlett egy beszélgetés két közéleti
személyiség között a Faluvég címû
konferencián, amely nem az elmúlt
évszázad 50-es éveiben, hanem 2006
júliusában volt hallható.  A két beszél-
getõ Mihályi Péter és Lányi András író.
Hogy képbe kerüljünk, Mihályi Péter
közgazdász Csillag Istvánnal, Bauer
Tamással és Bokros Lajossal együtt
dolgozta ki a kormány gazdasági stra-
tégiájának elvi alapjait Utolsó esély
címmel az Államreform Bizottság tag-
jaként.

Mihályi Péter: „Az oktatással kapcso-
latban sincs a racionalizációnak al-
ternatívája. Ne zárjuk be az iskolá-
kat a kistelepüléseken? Az orvosi ren-
delõket is be kell zárni, a postát is. A
biztosítók és a bankok már elvonul-
tak onnan. Az állam feladata, hogy
arra ösztönözze az embereket, moz-
duljanak onnét, ahol vannak. Ha fa-
lun maradnak, a gyermekeik helyze-
tét rontják, mert a kistelepüléseken
nem lesz rendes egészségügy, rendes
közlekedés. Aki a falvak érdekeit védi,
valójában az ott élõk, és azok gyer-
mekei ellen beszél.”
Lányi A. értetlenkedése: „A 60-as évek-
ben óriási erõvel folyt a falvak felszá-
molása, hatalmas embertömegeket
hajszoltak a városokba, akiket egy
gazdaságtalanul mûködõ ipar akkor
fel tudott szívni. Ma senki nem tudna
megfelelõ munkát kínálni a számuk-
ra, ellenben jó megoldást jelentene a
mezõgazdasági tevékenység, amelyre
a falvakon volna lehetõség, a városok-
ban pedig felvevõpiac, ha az elhibá-
zott agrárpolitika nem a monopóliu-

moknak, bevásárlóközpontoknak
kedvezne, hanem a fenntartható vi-
dékfejlesztésnek adna esélyt és hitelt. A
kistérségben gondolkodó Európában
a kistelepülés, hála a közlekedési felté-
telek és a kommunikáció javulásá-
nak, nagyon is életképes. Kivéve, ha
minden közszolgáltatást elviszünk on-
nan. Bizonyított ugyanis, hogy az a
falu, ahol az iskolát bezárják, az meg-
szûnik, a szülõ korú felnõtt lakosság
tíz éven belül elköltözik onnan.”
Mihályi P.: „Hát költözzön el.”
L. A.: „Szûnjön meg a falu?”
Mihályi P.: „Persze. Középkori hagyo-
mány, miért kellene fenntartani. Egész
Nyugat-Európában nincs falu.”
A szomorú az, hogy ezt meg is valósí-
tották. Emiatt volt a szociális népsza-
vazás, ezért kellett tiltakoznunk a kór-
házbezárások és a vasúti szárnyvona-
lak megszüntetése ellen.
Amikor 2006-ban a kezembe került
ennek a beszélgetésnek az írott válto-
zata, hasonló érzés lett rajtam úrrá,
mint amikor a mai magyar baloldal
vezérei szájából „felcsendült” a volt
szovjet himnusz. 
Azt hiszem, erre mondják: Elég!

Hollendus Zsolt

Fülembe forró ólmot öntsetek…

A megelõzésrõl
tart elõadást

a Rákellenes Liga
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezete tisztelettel meghívja az
érdeklõdõket március 25-én, csütör-
tökön, 15 órára a Mûvészetek Házába,
Iskolai egészségformálás és rákmeg-
elõzés címû elõadására.

Köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd polgármestere. Elõadó:
prof. dr. Simon Tamás, a SOTE nyugal-
mazott tanára, a Magyar Rákellenes Li-
ga elnöke. Közremûködnek: Kis Pál
István költõ-tanár, a Komjáth(y)iak és
a Tücsök Zené Színpad szólistái. Mû-
sorközlõ: Pócs Margit. Az elõadást az
alkotói pályamunkák értékelése és
díjátadás követi. A belépés díjtalan.

Internet Fiesta
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban
március 22. és 30. között 11. alkalom-
mal rendezik meg az Internet Fiesta
eseményeit.

MÁRCIUS 22., 10 ÓRA: Ismerkedés
az eÜgyintézéssel. A könyvtár számí-
tógépes tanfolyam-résztvevõinek ba-
ráti találkozója

MÁRCIUS 23., 10 ÓRA: Nemzeti
Audiovizuális Archívum bemutató –
filmhíradók 1931-1943-ig.

MÁRCIUS 24., 14 ÓRA: A megyei
könyvtár digitális könyvei – Bezerédj
Amália: Flóri könyve.

MÁRCIUS 25., 14 ÓRA: Közösségi
oldalak (facebook, iwiw), Photoshop
és egyebek

MÁRCIUS 26., 14 ÓRA:
Hangoskönyvek a gyûjteményekben

MÁRCIUS 27., 10-12 ÓRA: Bemu-
tatkozik a Férfi Egészségõr Egyesület

MÁRCIUS 29., 10 ÓRA: A Vakok és
Gyengénlátók Tolna megyei Egyesü-
letének internetes napja

MÁRCIUS 30., 14 ÓRA: Az informá-
ció elérésének korszerû útjai a könyv-
tárban.

Gyermekkönyvtári programok:
MÁRCIUS 22., 14 ÓRA: Veszélyek a

neten
MÁRCIUS 24., 14 ÓRA: Ismerked-

jünk a Google Földdel. Vezeti: Tatainé
Berta Zsuzsanna

MÁRCIUS 26., 13 ÓRA: Én ezeket a
közösségi oldalakat használom.

Fölolvasás
„… mégis mondj igent az életre!” Fölol-
vasás a megyei könyvtár olvasótermé-
ben (Széchenyi u.51.). Viktor E. Fran-
kl és Radnóti Miklós mûveibõl, F. E.
Braga, C. Guastavino és Melis László
zenéivel március 26-án, 18 órakor.

Közremûködik: Németh Judit és
Orbán György. Bevezetõt mond: Ga-
csályi József. Összeállította: Kuntler
Edit Eszter.

Emlékezzünk, gondolkozzunk!
Megjelenése tiszteletadás.
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KÖZLEMÉNY

AKCIÓS ÁRUSÍTÁS. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsé-
ge és a Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy március 22-én (hétfõ) 6.30
órától kedvezõ árakon füstöltáru áru-
sítást tart a készlet erejéig, és frissen
vágott csirke is kapható 6 és 7 óra
között a  a Hunyadi u. 4. szám alatt.
Ugyanitt száraztészta, étolaj, ételízesí-
tõ és õrölt paprika is vásárolható.

FÜSTÖLTÁRU. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozat szervezésében a Rákó-
czi u. 8. szám alatti, valamint a Béri
Balogh Ádám utca 79. szám alatti
húsbolt március 25-én (csütörtö-
kön) hagyományos érlelésû kötözött
sonka, darabolt parasztsonka és
egyéb füstöltáru árusítást tart ked-
vezményes áron, 7 és 11 óra között.

TIE-ELÕADÁS. A Tolna Megyei Tudo-
mányos Ismeretterjesztõ Egyesület
március 24-én 17 órakor, a megyei
múzeum könyvtártermében tartja
következõ rendezvényét. Dr. Mezey
Barna, az ELTE tanszékvezetõ
egyetemi tanára elõadásának címe:
A köztársasági elnök a magyar jog-
történetben, a köztársasági elnök
jogállása.

DIABETES-ELÕADÁS. A Tolna Me-
gyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének következõ elõadása március
30-án, 13.30 órai kezdettel lesz a
Kórház kultúrtermében, a Lila épü-
letben. Balla Ágnes vezetésével: Ki
tud többet a cukorbetegségrõl? cím-
mel játékot terveznek, amelyre min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

TÛZRÕL, VÍZRÕL. A Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Központ Nyugdí-
jas Tagozata szervezésében április
6-án (kedd) 14 órakor, Sarkadi Fe-
renc városi tûzoltóparancsnok elõ-
adása: Tûz és víz – barát és ellenség
címmel a mûvelõdési ház táncter-
mében. A belépés díjtalan.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 23. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Március 30. (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 23. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Március 30. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
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 SZÁNTHÓ 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

Március 9. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Március 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Március 22. (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
A hónap utolsó péntekén 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.

Sportversenyek
az M6 átadásán

Március 30-án, kedden 16 órakor
Pécsett tartják az M6/M60-as autó-
pálya-átadás központi ünnepségét,
amelyen a hivatalos ceremónia,
Bessenyei Péter mûrepülõ bemu-
tatója és könnyûzenei koncertek
mellett délután sportrendezvénye-
ket is tartanak. A résztvevõk egy
30 km-es kerékpáros versenyen
vagy túrán, és egy 3 km-es futóver-
senyen indulhatnak.

A szekszárdi Sportélmény Ala-
pítvány ingyenes buszokat indít
14 órakor a városi sportcsarnok
parkolójából. Utánfutókon kb. 45
kerékpár szállítására van lehetõ-
ség. Jelentkezni e-mailben: a
scherer.tamas@sportelmeny.hu
címen, létszám megadással lehet
(pl. Kovács János 12 fõ+3 kerék-
pár.) Hazaindulás 19 órakor. 

Pályázati felhívások
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény
10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemel-
tetési és -fejlesztési Igazgatóságán

energetikus
munkakör betöltésére.

A köztisztviselõi jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû köztisztvise-
lõi jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ.

A pályázat benyújtásának idõpont-
ja: a Tolnai Népújságban történõ
megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. április 15.

A pályázati kiírás teljes szövege
megtalálható a www.szekszard.hu
honlapon.

Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tör-
vény 10.§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Városüze-
meltetési és -fejlesztési Igazgatóságán

forgalomtechnikai és 
útügyi mûszaki ügyintézõ

munkakör betöltésére.
A köztisztviselõi jogviszony idõtar-

tama: határozatlan idejû köztisztvise-
lõi jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.

A pályázat benyújtásának idõpont-
ja: A Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. április 15.

A pályázati kiírás teljes szövege
megtalálható a www.szekszard.hu
honlapon.



16 2010. március 21.HIRDETÉS


