
XXI. évfolyam, 2. szám                                                           Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. január 16.

VÁLOGATÁS 
A 2010. ÉVI
SPORTLEGEKBŐL 13. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
HELYI VÁLLALKOZÁSOKAT
JUTTATNÁNAK
MUNKÁHOZ

KISPÁL, KISCSILLAG,
KOSSUTH-DÍJ2. OLDAL 8. OLDAL

„Mementó maradsz, Don-kanyar!”
A véres ütközet magyar áldozataira emlékeztünk 

Az 1943-as doni áttörés 68. évfordu-
lójára emlékeztünk január 12-én dél-
elõtt a megyei múzeum melletti má-
sodik világháborús emlékparkban.
Dr. Haag Éva alpolgármester beszédé-
ben elsõként felidézte a XX. századi
magyar történelem egyik legtragiku-
sabb eseményének politikai és kato-

nai elõzményeit: Hitler 1941–42-ben
a Szovjetunió elleni támadás során
Magyarországtól nagyobb létszámú
hadsereget követelt. 1942 februárjá-
ban vette kezdetét a hazai mozgósítás,
a tragikus veszteségeket szenvedett 2.
magyar hadsereg keleti frontra szállí-
tása pedig 1942 áprilisában indult. A

magyar katonák súlyos harcok köze-
pette a Don folyónál kiépített védel-
mi vonalnál az utolsó csepp vérükig
küzdöttek. A szovjet átkaroló hadmû-
veleti csapás és a fagyhalál rideg sta-
tisztikája: 55 ezer halott, 65–70 ezer
sebesült vagy fogságba esett magyar.

Folytatás a 3. oldalon.

Nekik mindez már történelem – a Garay János Gimnázium tanulói tisztelegnek a hõsi emlékmûnél

Szálláskeresõ – Hol aludjon a vendég Szekszárdon?
Nem kis gondot vesz a nyakába, aki
manapság Szekszárdon konferenci-
át, fesztivált vagy más olyan rendez-
vényt akar szervezni, ahol nagy szá-
mú vendégseregnek kellene alvásle-
hetõséget biztosítani. Városunk
ugyanis e téren jelenleg nem áll túl
jól. A legnagyobb befogadóképessé-
gû szálláshely a Hotel Gemenc lenne,
itt azonban hiába kopogtatunk. Az
egykor virágzó forgalmat lebonyolí-
tó szálloda ugyanis 2010 júliusában
bezárt, s ma lakatlan kísértetkastély-
ként álldogál a Fasorban. 

Folytatás a 2. oldalon.

FO
T

Ó
: Ó

T
Ó

S 
R

É
K

A



2 2011. január 16.HÉTRŐL HÉTRE

Folyatás az 1. oldalról.
Bizonyára sokan emlékeznek arra, mi-
kor a szálló parkolójában még egymást
érték a fõként Szovjetunióból érkezõ
turistabuszok, majd az olasz vadászok
terepjárói. A városközponthoz közeli,
mégse forgalmas helyen fekvõ hotel
igen népszerû célpontja volt bel- és kül-
földi utazóknak egyaránt. Az apartma-
nokban és szobákban összesen 200
vendég számára volt hely. Az egyik ma-
gyar szállodalánchoz tartozó kétcsilla-
gos Gemenc étteremmel, presszóval,
drink- és éjszakai bárral várta a vendége-
it. Ezek közül úgy tûnik, az éjszakai bár
tartott ki legtovább, hónapokkal ezelõtt
még rendszeresek voltak a karaoke es-
tek, és a környékbeliek szerint most szil-
veszterkor is kinyitott. A szállodával kap-
csolatban számos szóbeszéd kering a
városban. Van, aki úgy hiszi, hogy az ön-
kormányzaté, mások szerint a polgár-
mester tulajdonában van az épület. So-
kan azt mondják, az önkormányzatnak
kényszerítenie kellene a tulajdonost az
épület hasznosítására. A helyzetet tisztá-
zandó kapcsolatba léptünk a szálloda
egyik tulajdonosával, a bonyhádi Rit-
tinger Mártonnal. Rittinger úr rövid, ka-
tegorikus válaszában mindössze annyit
közölt, hogy a szálló valóban magánkéz-
ben van, de sem Szekszárd város, sem
annak elsõ embere nem tulajdonosa az
ingatlannak. Az épület további sorsáról

annyit árult el: van erre vonatkozó el-
képzelés, de nem publikus.

Gáspár Gabriella, a szekszárdi
Tourinform Iroda vezetõje szerint
évek óta fájó pont, hogy nem mûködik
a Gemenc, ugyanis ilyen méretû szál-
láshely nincs több a városban, sõt, a
környéken sem. Vannak kisebb mote-
lek, fizetõ magánszálláshelyek, de ezek
együttesen sem tudnak annyi szálló-
vendéget ellátni, mint valaha a hotel
egymaga. A nagy kereslet miatt az árak
is elég borsosak helyenként. A gondon
a városkörnyéki panziók és falusi szál-
láshelyek enyhítenek valamelyest, de –
ezt mi tesszük hozzá –, sok nagyren-

dezvényt eleve Tengelicen tartanak,
ahol meg is alhatnak a résztvevõk. A
Szekszárd honlapján szereplõ adatokat
összeadva azt látjuk, hogy a városban
összesen 215 személynek lehet alvóhe-
lyet biztosítani, de 5 különbözõ he-
lyen. További 84 fõt a fizetõvendéglá-
tásban részt vevõ 8 vendégház, illetve
kiadó lakás tud befogadni. Ezeken felül
ifjúsági szálláshelyekbõl van még kíná-
lat: 2 kollégiumban és 3 gyermektábor-
ban (Sötétvölgy, Dombori) összesen
852 fõ alhat. A városkörnyéken
ezenfelül 6 csárdában, panzióban, bor-
házban, vendégházban 170 vendég
tud éjszakázni. Bátától Bogyiszlóig 10

vendég-és üdülõházban 107 személyt
tudnak elhelyezni.

Ács Rezsõ alpolgármester szerint
örömteli, hogy egyre több borász és
magánszemély kínál nívós szállást, a
városi nagyrendezvények alkalmával
azonban ezek sem elégítik ki a meg-
növekvõ igényeket.

– Továbbra is tartom, hogy Szek-
szárd megérdemel egy négycsillagos
szállodát – mondja Ács Rezsõ. – A be-
fektetõvel folytatott tárgyalásokat a
válság lelassította ugyan, de reméljük,
ezek most új lendületet kapnak. Opti-
mizmusomat nemcsak a javuló gazda-
sági környezet táplálja, a mielõbbi
megállapodást az idén megvalósuló
beruházások – az Agóra-program, a
városrehabilitáció, a fürdõépítés – is
segíthetik.

– Az információkat csak megerõsí-
teni tudom: a Gemenc Hotel valóban
nem az önkormányzaté – folytatta az
alpolgármester. – Amennyiben meg-
valósul a tulajdonosok által tervezett
felújítás, a Gemenc ismét üde színfolt
lehet a szekszárdi szálláspalettán.

Ács Rezsõ elmondta: az idén elké-
szülõ, országos szinten is jelentõs
szekszárdi sportcentrumba szerve-
zett edzõtáborok, versenyek résztve-
või számára középtávon nem elkép-
zelhetetlen a szálláshelyfejlesztés. 

Cser–Fekete

Szálláskeresõ – Hol aludjon a vendég Szekszárdon?

A földszinti étterem és presszó kirakatain öles betûk hirdetik: KIADÓ

Agóra: helyi vállalkozásokat juttatnának munkához
A fõvállalkozó Hérosz Zrt. tartott szakmai fórumot Szekszárdon

Január 11-én, kedden zajlott a szekszár-
di polgármesteri hivatal dísztermében
a közelmúltban elindult Agóra-prog-
ram kivitelezésével kapcsolatos fórum,
mely nyitórendezvény is volt egyben.
Az összejövetelen jelentõs számmal
vettek részt helyi és környékbeli építé-
si vállalkozók. Nem véletlenül, hiszen a
szekszárdi önkormányzat elvárása volt,
hogy a közbeszerzési eljáráson nyer-
tes fõvállalkozó, a budapesti székhelyû
Hérosz Zrt. helyi alvállalkozók bevoná-
sával valósítsa meg – bruttó 2,2 milli-
árdos költségvetésbõl, 1,7 milliárd fo-
rint uniós támogatással – a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és a Mûvészetek
Háza felújítását/átalakítását. A program
a két intézmény multifunkcionális kö-
zösségi központtá történõ átalakításá-
ról szól, a beruházás várható befejezé-
se pedig 2011 novembere.

Mint azt Szekszárd polgármestere,
Horváth István köszöntõjében el-
mondta: a mûvelõdési ház színház- és
mozitermének átalakítását, valamint
az emeletráépítést Sulyok Balázs épí-
tész és kollégái, míg a Mûvészetek Há-
za felújítását Máté János építész tervei
alapján végzik. A munkálatokba – mi-
ként az elmúlt évek önkormányzati
projektjeinél is – minél több helyi vál-

lalkozást szeretnének
bevonni. A szakmai fó-
rumot is azért szervez-
ték, hogy a szekszárdi
és környékbeli vállal-
kozások megismer-
hessék a kivitelezõ ter-
veit.

A fórum elõadója,
az átalakítást megvaló-
sító Hérosz Zrt. terme-
lési igazgatója, Dömö-
tör Csaba kifejtette: a
kivitelezés során jelen-

tõs figyelmet kell fordítaniuk a már
beépített értékek megóvására. A ko-
rábban elvégzett rekonstrukciós
munkálatok következtében ugyanak-
kor kevesebb területen kell felújítást
végeznie cégének és az alvállalkozók-
nak. Dömötör Csaba elmondta: vár-
ják a helyi beszállítók, kivitelezõk je-
lentkezését a kõmûvesmunkáktól a
szárazépítési feladatokon, hideg- és
melegburkoláson és a gipszkarton-
munkákon keresztül az általános épü-
letgépészetig, épületvillamossági fel-
adatokig a komoly feladat megvalósí-
tásához.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a mûvelõdési ház színházterme
21. századi világítási, hangosítási
rendszert kap vadonatúj székekkel,
míg a mozi helyisége sík padozatú,
multifunkcionális teremmé változik,
mely a legkülönbözõbb rendezvé-
nyek igényeinek megfelelõen alakít-
hatóvá válik. Alatta – egy emelet mé-
lyen – öltözõk, tárolóhelyiségek kap-
nak helyet. Két lift is lesz a házban, az
emeletráépítéssel létrejövõ új terek
pedig nagyrendezvények, kóruspró-
bák, konferenciák lebonyolítását te-
szik majd lehetõvé.

Gyimóthy Levente

Horváth István polgármester és Dömötör
Csaba termelési igazgató
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Folytatás az 1. oldalról.
Katonáink parancsot teljesítettek, az-
zal a hittel küzdöttek, hogy hazájukért
teszik, és abban a reményben, hogy
hazatérhetnek. Legtöbbjüket azonban
soha többé nem látták viszont család-
tagjaik. A megemlékezésen jelen volt a
98 éves, mözsi Doszpod Józsi bácsi,
aki sebesülésének köszönhette, hogy
életben maradt, és hadikórházból ha-
dikórházba szállítva végül hazatérhe-
tett. Szomorúan idézte fel a harctéri
hónapokat, és könnyes szemmel
mondta el nekünk, hogy egyetlenegy
volt bajtársával sem találkozott a hábo-
rú óta azok közül, akikkel egy idõben
vonult be és együtt harcolt.

A rendezvényt a Babits Mihály mû-
velõdési ház és a Szekszárdi Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület szervezte.
A város iskolái közül a Garay János
Gimnázium képviseltette magát egy
osztálynyi diákkal. 

„Ezt a nemzetet / múltra építve
menti meg / a nép, mely él s jövõt
akar! / Mementó maradsz, Don-
kanyar!” – idézte Bujdosó Ágnes köl-
tõnõ sorait dr. Haag Éva. A városi
megemlékezés Bajai Tibor szívhez
szóló „Doniakra emlékezünk” címû
versével folytatódott, amit Sima Ta-
más, garays diák olvasott fel. Ezután
Bacsmai László római katolikus plé-
bános megrendítõ imával áldotta
meg a harcban elhunytak emlékét.
Végezetül az önkormányzat és külön-
bözõ emlékszervezetek képviselõi
helyezték el a kegyelet koszorúit a hõ-
sök és áldozatok emlékmûvénél,
amely a sziklán végsõ erejével is ka-
paszkodni próbáló fácskaként
jelképezi a hazáért való kitartás el
nem tiporható erejének mindenek-
felettiségét. Gyimóthy Levente

„Mementó maradsz, Don-kanyar!”
A véres ütközet magyar áldozataira emlékeztünk 

E hét elején megkezdõdtek az úgyne-
vezett Bezerédj-tömbbelsõben kiala-
kítandó újabb városi parkoló munká-
latai. Amint Ladányi Roland, a beruhá-
zó Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. mun-
katársa lapunknak elmondta, a volt
Népbolt Központ udvarán tavaly de-
cemberben átadott munkaterületen
75 férõhelyes, fizetõs személygépko-
csi-parkolót alakítanak ki, amely vár-
hatóan idén tavasszal fogadja majd az
elsõ autókat. A vagyonkezelõ ezúton
is felhívja a közlekedõk figyelmét,
hogy tartsák be a forgalmi rend válto-
zását, ugyanis a Bezerédj utca felõl az
építkezés ideje alatt behajtani nem le-
het. A megnövekedett nehézgépjár-
mû-forgalom miatt különösen foko-
zott figyelemmel vezessenek itt. A ké-
nyelmetlenségért az autósok megér-
tését és türelmét kérik. csi

Már készül a 75 új parkolóhely

A munkaterületre a Bezerédj utca felõl egyelõre tilos behajtani

Dr. Haag Éva felidézte 
a háborús eseményeket

Doszpod József, az egyik túlélõ

Bacsmai László plébános
Ilyen fiatal fiúkat is harcba
vittek a II. világháborúban

Bujdosó Ágnes:

Don-kanyar
(részletek)

Ez volt a borzalmak tele.
Oly' népnek vagyok gyermeke,

kit ezredéves átok ver:
idegen kézben játékszer,

hát kedve szerint csûr-csavar.
Ez az átok szült, Don-kanyar.

Újra éled az iszonyat.
Az emlékek nem alszanak.
Mesél, mesél, ki visszatér...

s már rám borul a messzi tél,
csontkarjával gyötör, sanyar.

Elém vetíted, Don-kanyar.

Az ismeretlen, puszta táj,
hol bõven arat a halál,
a fagyhalál, az éhhalál...

farkas üvölt s undok sakál
félig holtak húsába mar.

Kegyetlen gyilkos, Don-kanyar.

Ártatlan lelkek kúsznak ott
a szûz hóban. Járatlanok
az utak. Semmibe vezet
az ismeretlen rettenet.

Dühödt szél hóvihart kavar.
Rút sírjuk leszel, Don-kanyar.

Csak elõre! Aki megáll,
átöleli a fagyhalál.

Fagyott a kéz, fagyott a láb,
az orr fagyottan csak levál
helyérõl. Elgurul hamar.

Kínok háza vagy, Don-kanyar.

Itt nincs segítség, nincs tanács,
põre talpon se rongy, se más,

nincs cél, nincs vágy. Menetelés
közben fakérget vág a kés

s nem érzik már csípõs, fanyar
keserû ízed, Don-kanyar.

És mégsem gyõzöl teljesen!
Kéz, láb nélkül, sebhelyeken

takarót hordva, visszajött
pár élve maradt, megtörött

lelkû, hírt hozó gyászmagyar.
Élõ csodák õk, Don-kanyar.

Ezért éber az éjszakám.
Ne álmodozz te sem, hazám!
Ébredj s a múlt kárán okulj!
Vétkekbe vissza sose hullj!

Tisztán lásd, mit rejt, mit takar
szemfedõvel a Don-kanyar!

Nem szolga vagy! Szabad maradsz,
ha önmagadra számítasz!

Büszke saját múltadra légy,
példát erényeinkrõl végy!

Kit nem más köpenye takar,
nem bír azzal a Don-kanyar.

Az egyesülés - hatalom.
Széthúzás ügyes alkalom

idegen kézért esdeni.
Ma országot kell menteni!

Ûzd el, ki megoszt, szétzavar!
Bús vége, lásd a Don-kanyar.
Hajnalodik. Reményem ég
s hitem bíztat: tanulni még
nem késõ. Ezt a nemzetet
múltra építve menti meg

a nép, mely él s jövõt akar!
Mementó maradsz, Don-kanyar.
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A pillanatban meglátható a hosszú távú gondolkodás
Az Oktelnél belsõ igény „felvidítani” a betont

A „Tiszta, rendezett, virágos por-

ta” verseny telephely kategóriá-

jának különdíját 2010-ben az

Oktel Elektronikai Kft. nyerte el.

Árki László ügyvezető ezt az

eredményt és a teljesítményt,

amellyel azt kiérdemelték, nem

annyira dicsőségnek, mint in-

kább alapfeltételnek tekinti.

Az Oktel Kft. gyengeáramú rendszerek-
kel, legfõképp biztonságtechnikával
foglalkozik, immár több mint két évtize-
de. Szép – és immár díjnyertes – új szék-
házukban harmincat meghaladó számú
munkatárs vallja magáénak a cég filozó-
fiáját, vagyis azt, hogy „egyetlen pillanat
is megmutatja, érdemes hosszú távon
gondolkodni és cselekedni”.

– Örülök ennek a versenynek –
mondja a cég ügyvezetõje, Árki Lász-

ló. – Látszik benne a jobbító szán-
dék, melyet sokan észrevettek. A je-
lentkezést követõen egy bizottság
vizsgálta meg a telephelyünket, ahol
a sok betont virágokkal, dísznövé-
nyekkel, fákkal vidítjuk fel. Itt tölt-
jük a fél életünket: nem mindegy,
hogy milyen kedvvel jövünk nap
mint nap dolgozni. Ráadásul az ügy-
feleink is örömmel látogatnak el
hozzánk ebbe a légkörbe, és talán
azt is feltételezik – joggal –, hogy az
igényes környezet igényes munka-
végzéssel párosul.

Az Oktel Kft. fontos feladatának te-
kinti munkatársai szakmai és munka-
kultúrájának folyamatos javítását, és
igyekszik ezt az ember és a környezet
javát egyaránt szolgálva tenni. Mind-
ezt öncsalás nélkül – ars poeticájuk:
„emberek vagyunk, de javulunk”. 

Kosztolányi Péter

A csapat. Az elsõ sorban jobbról a második Árki László ügyvezetõ



A borászat Mekkájában, Francia-
országban elért borversenyi sike-
reknek erkölcsi és marketing érte-
lemben kiemelt jelentőségük van
a nagyvilágban. Különösen a feltö-
rekvő, nagyobb piaci részesedé-
sért harcoló országok esetében. 

A párizsi és a bordeux-i sikerek, hova-
tovább aranyak gazdasági haszna di-
rekt módon nem mindig mérhetõ, de
az a profi borászat, illetve borász, aki el
akarja helyezni magát a nemzetközi
skálán, nem elégszik meg a Vinagorán,
a Wine Challengen vagy Brüsszelben
begyûjtött aranyakkal. A komoly bo-
rász, ezer euró fölötti nevezési díjak
ide vagy oda, elküldi legkülönlegesebb-
nek vélt borait a gallok zsûrije elé is.

Francia hódítás
Így tett a szekszárdi történelmi

borvidék elsõ generációs, zászlósha-
jósként is emlegetett csapata, akik az
ezeredforduló legnagyobbnak mon-
dott évjáratával, a 2003-asból készült
világ- és tájfajta nedûkkel bevette
Bordeuxot. Az öt magyar vörös
aranyból akkor három szekszárdi
volt. A Vesztergombi–Takler–Sáros-
di-trió aranyai okán a fõvárosi
Gellért Hotelbe inválta a város a
gasztronómia és a média képviselõit.
Nem kellett sokáig várni a követõk-
re: francia, ezen belül bordeux-i ara-
nyakat borászkodott össze a Vida-, a
Mészáros- és a Szent Gál-pincészet,
sõt az egyik leginkább feltörekvõ
Márkvárt is – ráadásul kitünõ bikavé-
rével. Aztán pár éves szünet, majd
2010-ben újbol robbant a szekszárdi
íz-, illat- és zamatvilág bombája. Most
nem egy trióról, hanem egy kvartett-
rõl van szó: Dúzsi–Eszterbauer–Bod-
ri–Fritz neveken futó csúcsnedûk
hódítottak legutóbb a gallok földjén.
A régóta a szûkebb élmezõnybe tar-
tozó Dúzsit leszámítva a többiek –
örvendetes módon – a szekszárdi
második vonalból felemelkedõ
„czéhek” jeles képviselõi. Lapunk
meg újfent örömmel teljesíti koráb-
bi ígéretét: az újabb, a borvidék hír-
nevét ezáltal leginkább növelõ fran-
cia hódítás kapcsán szót ad a boldog
fõszereplõknek.

Nagyapám és 
napszámosa: Tivald

– Három borunkkal indultunk, a
három legfõbb nemzetközi versenye-
ken a brüsszelin, a párizsin és a
bordeux-in: Tüke bikavérrel,  a Meste-
rünk 2007-tel, ami valójában egy
bordeux-i típusú válogatás (cabernet
savignon, cabernet franc és merlot)
és a Tivald elnevezésû, ami tiszta
cabernet savignonból állt – avatott be
a részletekbe Eszterbauer János, a
pincészet elsõ embere, aki ugyan
nem hivatásos borász, de felmenõi ál-
tal ezer szállal kötõdik a szõlõhöz és a
borhoz, így kézenfekvõ volt, hogy si-
keres válalkozásai hozadékát ide fek-
tesse be. – Érdekes módon Brüsszel-

ben mindhárom
borunk aranyér-
met kapott – utalt
az elõzményekre az
üzletember. – Hadd
idõzzek egy kicsit a
szívemhez nagyon
közelálló eme meg-
mérettetés mellett:
a kétszáznál is több
mintából 18 ma-
gyar bor lett arany-
érmes, ebbõl 12 vö-
rös, közülük 8 szek-
szárdi termelõé,

amire szintén nagyon büszke vagyok,
s ebbõl három a miénk. Bordeux-ban
a Tivald érdemesült aranyra, a másik
kettõ közel a Mesterünk ezüstös, az
említett bikavér bronzérmes lett. Ér-
dekes, Párizsban „csak” ezüstérmes
lett az a bor, ami Bordeux-ban csúcsra
jutott, ami egyébként nagyapám le-
gendás napszámosának a nevét viseli.

– Mi az átütõ siker titka? Túl azon,
hogy nagyon tudatos önöknél is a ter-
méskorlátozás, a hordók használata, a
szüret idõpontjának, ha úgy tetszik,
fajtaspecifikus megválasztása.

– A kitûnõ minõség mögött három
tényezõ áll: Pálinkás László borászunk
magas színvonalú szakmai munkája, a
valóban erõteljes, következetes
teméskorlátozás, no és hangsúlyt fekte-
tünk a különbözõ technológiák házasí-
tására egy boron belül. Hogy a nehéz
fahordós, füstös ízvilág párosuljon a
borvidékünk párját ritkító gyümöl-
csösségével, ez egyben a borászati
filózófiánknak is tekinthetõ. Ezeket az
átütõ sikereket ennek köszönhetjük.

Bodri–Optimus és
tájjelegû kitûnõ szelekciók

Van olyan hazai élpincészet Sopron-
tól elindulva Szekszárdon és Villányon
át, majd az Alföldre a fehérboros vidé-
kekre átlépve egészen az unikumnak
számító Tokajig, amely a francia verse-
nyek valamelyikének egyszeri bevétele
után, aminek egy jó ideig megvan a

pincészetet fényezõ marketingértéke,
már nem nagyon erõlteti az újbóli meg-
mérettetést. Pedig ez a fajta nagyon ha-
mar elfogy, vele együtt minden bi-
zonnyal a hírérték is kopik.
Eszterbauer János más véleményen
van. Már verseny-elõkészületben a szin-
ten remek 2008-as évjárat legjobb ösz-
szeállításai, s ugyanezt teszi a 2009-es-
sel is. Nem különben a szintén szek-
szárdi borászat második nagy vonulatá-
ból „válogatott kerettagságot” kiharco-
ló Bodriék is osztják az ebbéli véle-
ményt. Már az Optimus cuvée-vel
2008-ban mentek, láttak és gyõztek
Bordeux-ban, de az ezt megelõzõ ki-
sebb-nagyobb nemzetközi elismerések
begyûjtése után újfent kellett nekik a
hûvös franciáktól származó elismerés.

– Három borral neveztünk be
Bordeux-ba, szintén a 2007-es évjárat-
ból – emlékezett Bodri István, a családi
névvel jelzett, borgazdasággá fejlõdött
pincészet vezetõje. – Újfent egy a hazai

tájfajták és világfajták kitûnõ egyvele-
gét jelentõ válogatással, amivel újra
aranyérmesek lettünk, de nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy az itteni tájfajtáink
válogatásaival egy ezüstöt és egy bron-
zot is elhoztunk a világ borászatának fõ-
városából. Mint az bizonyára ismert, a
2007-es évjárat az ezredforduló után
sok, nagyszerû évjárat közül is az egyik
legjobb volt az elmúlt évtizedben: nagy
testû, bíboros színanyagú, különlege-
sen gyümölcsös borok születtek. Ez az
Optimus beltartalmi értékeivel, azok
harmóniájával még jobb lett érzésem
szerint, mint a korábbi aranyérmes,
amely a 2006-os évjáratból készült. Mi
ezt úgy állítottuk össze, hogy húsz szá-
zalékot képviselt a cabernet franc, en-
nek duplája volt a nálunk, Szekszárdon
is remek termesztési adottságokkal bí-
ró cabernet savignon, a többi pedig
merlot. További sajátossága, hogy 15
hónapot volt ez a bor elsõ töltésû tölgy-
fahordóban, és utána történt a fajták ki-
válogatása.

Bodriék talán számítván az
Optimus újabb sikerére, relatíve nagy
mennyiséget állítottak elõ ebbõl.
Nyilván egy mostani „csak ebbõl ké-
rek” tízezres tételû megrendelés telje-
sítése már nem menne, de ennek fe-
lét, mint azt a fõnök elárulta, most
még gond nélkül teljesítenék. Ámbá-
tor a Szent György-napi borünnepen,
élünk a gyanuperrel, legföljebb muta-
tóban lesz ebbõl néhány palack. De
nem kizárt, hogy a nyár közepén
újabb itt termett „bordói lével” ké-
nyeztetheti az ínyenceket a szûkebb
szekszárdi borászati elitbe tartó, a
borvidéki közös marketinget szolgáló,
és minden fontosabb eseményen
részt vevõ pincészet. 

B. Gy. (folytatjuk)
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Újabb átütõ szekszárdi sikerek a borászat Mekkájában I.
A második nagy vonulat ászai Bordeux-ban is csúcsra értek

MEGHÍVÓ
A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát Kör, az Alisca Borrend és a Tolna Megyei Ag-
rárkamara Kertészeti Osztály tisztelettel meghív minden érdeklõdõt január
22-én (szombat) 10.00 órára az Istvángödrei pincesorra a VINCE-NAPI BOR-
ÜNNEP ÉS A KÉKFRANKOS ÜNNEP rendezvényeire.
PROGRAM:

10.00 óra Kertbarátok, borbarátok, vincellérek ünnepi köszöntése
(Istifángödrei pincesor, a Szent Orbán-szobornál). Köszöntõt
mond: Ferenc Vilmos, a kertbarát kör elnöke

10.15 óra Emlékezés Szent Vincére, a szõlõ megszentelése, hogy 2011-
ben szõlõbõl bõség, borban minõség legyen - Bacsmai László plé-
bános

„VINCE-NAPI VESSZÕVÁGÁS”
11.00 óra A 2010-es évjárat értékelése a kékfrankos jegyében – 
Dr. Kozma Pál, PTE-SZBKI igazgató
(A termelõk által hozott kékfrankos újborok kóstolója) A borkóstolóhoz meg-
vásárolt pohárral hozzájárul a belvárosi templom kupolájának felújításához. 
A „Dicenty Dezsõ” Kertbarát Kör 2011. éves programjának kihirdetése.
VINCE-NAPI PINCEJÁRÁS ÉS BORKÓSTOLÁS AZ ISTIFÁNGÖDREI PINCESORON
„Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljen a pince“
Szeretettel várjuk szekszárdi borszeretõ és borértõ barátainkat a hagyomány-
teremtõ rendezvényünkre.

Bodri István

Eszterbauer János
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20 éves a Szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
Az országban is az első civil szer-
vezetek között, 1988-ban alakult
(az akkor még) Városi Mentálhi-
giénés Műhely 1990-ben egyesü-
letté, majd 1998-tól kiemelt köz-
hasznú szervezetté vált. 

Az egyesület alapító tagjai 1990-ben
humán, fõiskolai, egyetemi végzettség-
gel rendelkezõ, fõként segítõ szakmák-
ban tevékenykedõ egyének, akik ere-
deti végzettségüket mentálhigiénés ta-
nulmányokkal egészítették ki és önis-
mereti tréningen vettek részt. Az egye-
sületben végzett munkának ez a két té-
nyezõ ma is alapvetõ feltétele. Az alapí-
tó taglétszám 16 fõ volt, ebbõl négyen
még ma is aktívak. 2010-ben a teljes jo-
gú tagok száma 32, pártoló tagoké 9,
tiszteletbeli tag 3 fõ. Az egyesületben il-
letve az általa mûködtetett projektek-
ben jelenleg 3 fõállású, 5 tiszteletdíjas
és 28 állandó önkéntes dolgozik. 

Létrehozásában kezdeményezõ
szerepe volt Dér Miklósné népmûve-
lõnek, közösségfejlesztõnek, aki a
kezdetektõl 2004. március 30- ig az
egyesület titkára, az operatív munka
irányítója, szervezõje volt.

Az egyesület szervezeti szabályzat-
ban megfogalmazott küldetése: „A la-
kosság egészségkultúrájának növelé-
se érdekében egyéni és közösségi lé-
leképítés, lélekvédelem, közösségfej-
lesztés és közérzetjavítás Szekszárd,
Tolna megye és a dél-dunántúli régió
területén. Kiemelt közhasznú tevé-
kenysége: az önkormányzatok feladat-
körét képezõ szociális alapellátásban
az egészségmegõrzés, betegség meg-
elõzés, rehabilitáció.” Ennek megva-
lósítása érdekében az egyesület –
egyebek mellett – egymásra épülõ,
egymást kiegészítõ szolgálatrendszert
hozott létre és mûködtet. 

Az „Õszinte Szó” Lélekvédõ és Társ-
keresõ Szolgálat (1989-tõl): heti 3 na-
pon 9 órában egyéni problémafeltáró,

segítõ beszélgetésekre ad lehetõséget.
Az SOS Lelki Segély Telefonszolgálat
(1990–2006): Anonim szolgáltatás volt
önmagukat és problémáikat személye-
sen nem vállaló, krízishelyzetben lévõ
egyéneknek. Mindennap 18.00–06.00
óra között fogadta a hívásokat. Ennek
szerepét 2007. augusztus 1-jétõl az
Internetes Lelkiposta Szolgálat vette át. 

Az Ifjúsági Szolgálat 1994–2002 kö-
zött mûködött a 14–18 éves korosztály
számára. 2006-ban újraindult az Ady-kol-
légiumban, a Hunyadi-szakközépiskolá-
ban és az Õszinte Szó helyiségében.

A Paletta Kapcsolatszínházat egye-
sületi tagok és barátaik hozták létre,
1999–2008 között mûködött.

A tartós munkanélkülieket munká-
ba visszahelyezõ „Újra Dolgozom”
program (2000-tõl), 2005-tõl új né-
ven – „Újra dolgozni Tolnában” az Eu-
rópai Unió támogatásával, majd 2006.
júniustól „Állj talpra” címen folytató-
dott tovább 2009-ig. A „Viktória” és a
„Gyermekvállalás és/vagy Karrier” cí-
mû nõi programok a hátrányos hely-
zetû nõk munkaerõ-piaci rein-
tegrációját szolgálták. „A nõk munka-
erõpiacra visszatérésének ösztönzé-
se” címû projektben a Kék Madár Ala-
pítvánnyal, a „Völgységi hátrányos
helyzetû roma nõk munkaerõ-piaci
esélyeinek növelése képzéssel” címû
programban a Bonyhádi Független
Roma Egyesülettel, „Képzésekkel a
foglalkoztatás elõsegítéséért” címû

programban  a TAVAM-mal mûködtek
együtt  konzorciumi partnerségben. 

A Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ (2003. április 1-jétõl) mûköd-
tetésének jogát pályázat révén nyerte
el az egyesület. Ennek elõzménye volt a
Civil Szervezetek Közösségének, vala-
mint a Civil Kerekasztalnak a kezde-
ményezése, létrehozása.  Az Önkéntes
Központ 2005-ben, nyugdíjas-tagozata
2007-ben kezdte meg mûködését. A
Civil Bûnmegelõzési Mûhely és sza-
badegyetemi elõadás-sorozat 2009-
ben indult, 2010-ben folytatódott Ko-
pasz Árpád ny. rendõr dandártábor-
nok vezetésével.

Ma már nemcsak a város lakói elõtt
ismert az egyesület tevékenysége, ha-
nem megyei és országos szervezetek-
ben szerepet vállaló tagjai, valamint
rendszeresen visszatérõ rendezvé-
nyei, a pszichológiai ismereteket, kul-
túrát terjesztõ programjai, tanfolya-
mai, továbbképzései révén a megyé-
ben, az országban is. 

Az egyesület kezdettõl fogva nagy
hangsúlyt fektet tagjai képzésére, ösz-
tönzi és lehetõségeihez mérten támo-
gatja az önfejlesztést. Gondoskodik a
közösségfejlesztõ együttlétek megte-
remtésérõl, valamint a jól dolgozók
munkájának közösség elõtti elismeré-
sérõl. Az egyesület tagja a Magyar
Mentálhigiénés Szövetségnek, az Or-
szágos Civil Érdekképviseletért Egye-
sületnek, a Kormányzat Civil Együtt-

mûködést elõkészítõ munkacsoport-
nak, az Országos Közösségi Támoga-
tó Hálózatnak, az Önkéntes Központ
hálózatnak, az Országos Civil Bûn-
megelõzési Mûhelynek, az EU 2011
Munkacsoportnak, a megyei és regio-
nális Civil Egyeztetõ Fórumnak, a Vá-
rosi Kábítószerellenes Fórumnak, a
Szekszárdi Civil Szervezetek Közössé-
gének és a Szekszárdi Civil
Kerekasztalnak. Az egyesület tevé-
kenységét 2004. augusztus 20-án
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése Közjóért díjjal ismerte el. 

A mûködés infrastrukturális feltéte-
leit, pénzügyi alapjait az egyesület saját
bevételeibõl, adományokból,  támoga-
tásokból (városi, megyei önkormány-
zatok), feladatátvállalási szerzõdések
révén és pályázatok útján teremtik
meg. 1995-ig az egyesület költségveté-
se nem haladta meg a 3 millió forintot.
A közhasznú szervezetté válás bõvítet-
te a pályázati lehetõségek körét, ame-
lyekkel – változó eredménnyel, de –,
folyamatosan élni tudtak. Kiemelkedõ
évek voltak ebbõl a szempontból:
2003: 13 millió; 2005: 17 millió; 2006:
23 millió Ft pályázati forrás elnyerése.
Évente visszatérõ rendezvényeik: ál-
lampolgári részvétel hete, civil majális,
családóvó nyári egyetem, Hálagála
Szomjú-díj-átadással, karácsonyi pihe,
pszichológiai kultúra hete, önkénte-
sek hete, telefonos napok, városi
örömünnep. Az egyesület kiemelt tá-
mogatói: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Tolna Megyei Ön-
kormányzat, az NCA Dél-dunántúli
Kollégiuma, a Miniszterelnöki Hivatal
Civil Fõosztálya, az Európai Szociális
Alap, a Paksi Atomerõmû Zrt.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY szol-
gáltatásairól bõvebb információk talál-
hatók a www.mental.hu internetes ol-
dalon. Címük: 7100 Szekszárd, Szent Ist-
ván tér 10. Tel.: 74/511-721. Fax: 74/511-
722. E- mail: mental@mental.hu.

Pályázati hirdetmény
A pályázatot meghirdetõ szerv neve és címe:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága, 7100. Szekszárd,

Vörösmarty u. 5. 
Munkahely és munkakör megnevezése:

Iskolai védőnő
Munkahely: Iskolai orvosi rendelõ, Szekszárd, Béri B. u. 89.

Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
3. számú melléklete szerint

Pályázati feltételek:
Védõnõi Fõiskolai diploma - hiteles másolata. 

Erkölcsi bizonyítvány, büntetlen elõélet.
Juttatások, egyéb információk: Bérezés: Kjt. szerint

Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 28.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.
További információ: 74-511-477, 06-30-458-6344

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetõ

Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi idõszakban a nyugdíjasok ter-

hére elkövetett bûncselekményekkel össze-
függésben az alábbiakra szeretnénk felhívni
szíves figyelmüket.

A nyugdíjak nem bankszámlára történõ
folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt.
munkatársai végzik, a nyugdíj-biztosítási
igazgatási szervek dolgozói az ellátások fo-
lyósításában egyáltalán nem mûködnek köz-
re. Erre figyelemmel a nyugdíj-biztosítási
igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek
sem nyugdíjat, sem pedig egyéb ellátást, így
nem keresik fel önöket ilyen célból.

Kérem, hogy amennyiben ismeretlen sze-
mélyek a nyugdíj-biztosítási igazgatóság ne-
vében a fenti indokkal keresik meg önöket,
szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük sze-
rinti rendõrkapitányságot.

Budapest, 2010. december
Országos Nyugdíj-biztosítási Fõigazgatóság

Karácsony elmúltával feleslegessé válnak a fenyõ-
fák, a legtöbb lakásban leszedték már a díszeket, és
az örökzöldek a hulladékok közé kerültek. Az Alisca
Terra Kft. munkatársai idén is rászoruló családoknak
ajándékozzák az összegyûjtött fenyõfákat, amit õk
tüzelõnek használhatnak fel. Így a kis fák az ünne-
pek után is melegséget adnak.
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Dr. Tóth Ferenc a Tolna Megyei Kormányhivatal élén
Egységes ügyintézés – Takarékos, jó állam

A kormány tavaly szeptemberben
döntött a magyar államigazgatás
oly mértékű átalakításáról, ami-
lyenre idehaza eddig még nem
volt példa. Mint ismeretes, idén
január elsejével létrejöttek a fő-
városban és a megyeszékhelye-
ken a megyei kormányhivatalok,
január 3-án pedig megnyíltak az
úgynevezett kormányablakok.

Megyeszékhelyünkön, Szekszárdon a
kormány általános hatáskörû területi
szerve, a kormányhivatal a megyei ön-
kormányzat épületében, a közigazgatá-
si hivatal bázisán mûködik, a kormány-
ablak munkatársai pedig a Garay tér
4–6. szám alatt (egy bank volt épületé-
ben) reggel 8 és este 8 óra között várják
az ügyfeleket, akik 29 ügyfajtát intézhet-
nek e helyszínen. (Az egyablakos ügyin-
tézési szám 2013 végére több százra nõ.)

Dr. Tóth Ferenc, Paks országgyûlési
képviselõje a három szintû vezetéssel
mûködõ megyei kormányhivatal ko-
ránymegbízottjaként a területi állam-
igazgatást koordinálja, valójában a
kormány döntéseinek területi végre-
hajtását segíti, irányítja. Mellette dol-
gozik László Varga Zsuzsa fõigazgató,
aki a hivatal szervezetét vezeti, s van
még egy igazgató is, aki a hierarchiá-
ban a harmadik. A kormánymegbí-
zott közölte, hogy a Tolna megyei hi-
vatalba 14 területi államigazgatási
szerv integrálódott. 

– Az integráció következtében szá-
mos hatósági, szakhatósági eljárás –
különös tekintettel a nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt beruházások-

ra –, a korábbiaknál gördülékenyeb-
ben intézhetõ, hiszen a kormányhiva-
talokon belül az egyes szervek együtt-
mûködése jóval szorosabb lesz. Az in-
tegráció következményeként – a je-
lenlegi átláthatatlan rendszernél – vi-
lágosabb struktúrában, idõbeli pár-
huzamosságok nélkül, s az állampol-
gárokhoz közelebb kerülve történik
az ügyek intézése – emelte ki dr. Tóth
Ferenc, aki tekintettel új feladatára, le-
mondott parlamenti bizottsági tagsá-
gáról, valamint a Tolna Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvány ügyve-
zetõi posztjáról.  

A kormányhivatal vezetõjével való
idõpont-egyeztetés hosszadalmassá-
gán csöppet sem csodálkoztam, ám
arra rákérdeztem, hogy a tervezett és
a váratlan – olykor a késõ estébe nyú-

ló – budapesti tárgyalásokra miként
utazik. Elsõre nem is nagyon értette
a fölvetést, majd elmondta, hogy au-
tóval jár fel a fõvárosba, amit saját
maga vezet. Hozzátette, hogy ugyan
rendelkezésére áll egy gépkocsiveze-
tõ, de rá inkább a megyei kollégák
utaztatását bízza.  

– Igaz, ezt a végletekig nem lehet
csinálni, de pontosan fogom tudni,
mikor adjam át a volánt – szögezte le,
mire az óriási teherbírásáról és tûrõ-
képességérõl folytattam a faggatást.

– A parlamentben lehúzott közel
másfél évtized, valamint a számtalan
fogadóórám tûrõképességbõl ugyan-
csak kiképzett. Az egyre növekvõ te-
herbírás pedig csak úgy mûködik, ha
az embernek otthon biztos háttere
van, nekem pedig valóban van. A fele-

ségem mindenben támogat, segíti a
munkámat, és tökéletesen kiszolgál.
Mivel nemrég nyugdíjba ment, mind-
ez még fokozódik. Szóval már nem fõ-
állású tanár, hanem „fõállású segítõm
és patrónusom”. 

Családjáról még elmondta, hogy
két felnõtt fiúk van, akik sajnos
nem Magyarországon élnek. Az idõ-
sebb fiú az USA-ban, a fiatalabb pe-
dig Ausztráliában dolgozik. De a ka-
rácsonyt valamennyien együtt ün-
nepelték idehaza, beleértve a ki-
sebb Tóth fiú Fülöp-szigeteki szár-
mazású feleségét is. 

Visszakanyarodva a kormányhiva-
talhoz, a vezetõ az integrálás és koor-
dinálás szükségességét összegezve ki-
fejtette: az elsõdleges cél az állampol-
gárok tökéletes, tortúramentes és ba-
rátságos kiszolgálása, az egységes ügy-
intézés megvalósítása, valamint a jó ál-
lam takarékosságra való törekvése. Az
utóbbi vonatkozásában kiderült, hogy
a szóban forgó szakigazgatási szerve-
ket térben is szükséges integrálni.
Tóth Ferencnek komoly tervei közt
szerepel, hogy az állami tulajdonú, va-
lamikori Magyar Nemzeti Bank jelen-
leg ürességtõl kongó épületébe köl-
töztessék munkatársaik jelentõs ré-
szét. Így megkímélõdik a kormányhi-
vatal a súlyos bérleti díjak fizetésétõl.  

Végezetül megtudhattuk azt is,
hogy 2013 végére a volt járási székhe-
lyeken is létrejönnek a kormányabla-
kok, illetve ügyfélszolgálati irodák, ez-
zel is segítve sok-sok állampolgár ké-
nyelmes ügyintézését, életét.

V. Horváth Mária

A kormánymegbízott az állampolgárok barátságos kiszolgálását ígéri
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A környezeti nevelés közügy
A Szekszárdi Klímakör kiemelten fon-
tosnak tartja a környezeti nevelés
ügyét. Ezért is örültünk annak, hogy a
2. Sz. Óvoda és Bölcsõde Kadarka utcai
tagóvodája a kisgyermekkori környe-
zeti nevelés terén végzett tevékenysé-
gének elismeréseként a közelmúltban
második alkalommal vette át a Vidék-
fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium által adomá-
nyozott „Zöld Óvoda” címet. Az óvoda
vezetõjét, Horváth Erikát az elismerés
hátterérõl kérdeztük.

Állat- és növénygondozás, szelektív
hulladékgyûjtés, újrahasznosítás, a
víz- és a levegõszennyezõdés megelõ-
zése, energiatakarékosság, komposz-
tálás, stb. – többnyire ezek és hasonló
fogalmak jutnak eszünkbe legelõször,
ha a környezetnevelésrõl, környezet-
védelemrõl beszélünk.

Mindezek nyilvánvalóan nagyon
fontosak – mondta Horváth Erika in-
tézményvezetõ –, az intézményünk-
ben folyó környezeti nevelõmunka

azonban ennél sokkal összetettebb,
komplexebb folyamat.

A kiszámíthatatlan, gyors változá-
soknak köszönhetõen mindannyian
tapasztaljuk, hogy a világ egyre átte-
kinthetetlenebb, titokzatosabb körü-
löttünk. Be kell végre látnunk, hogy a
technikai fejlõdés ellenére ki vagyunk
szolgáltatva a természetnek, melynek
törvényeit a legnagyobb igyekeze-

tünk ellenére sem
ismerhetjük meg
teljesen, ám alapve-
tõen meghatározza
az életünket. Ez a bi-
zonytalanság a leg-
több emberben fo-
kozódó feszültséget
okoz, amely csak
úgy oldható fel, ha
felismerjük, hogy az
egyén a természet
részeként adóvevõ
kapcsolatban van
mindennel és min-

denkivel. A szemléletalakítás a legfia-
talabb, egyben legérzékenyebb élet-
korban a legeredményesebb. Óvodá-
saink a környezetbarát gondolkodást
és magatartást élményekben gazdag
tevékenységek végzése közben sajá-
títják el. Ezek közül néhány a teljesség
igénye nélkül: reformételek készítése,
hetente minimum két alkalommal
zöldség- vagy gyümölcssaláta, napon-

ta gyógytea fogyasztása, gyógynö-
vénytermesztés, gyümölcsaszalás,
közlekedési szabályok begyakorlása,
szín- és aromaterápia, komposztálás,
szelektív hulladékgyûjtés, az óvodai
madárbarát kert gondozása, növény-
és állatgondozás, az óvoda udvarán ta-
lálható mesterséges tó és kiserdõ álla-
tainak megfigyelése közvetlen megta-
pasztalás útján, víz- és energiatakaré-
kos módszerek megismerése és alkal-
mazása, például csapok elzárása, helyi
világítás használata, vásárlási szoká-
sok befolyásolása...

Meggyõzõdésünk, hogy a fizikai
környezetvédelem csak abban az in-
tézményben lehet sikeres, ahol meg-
felelõ az érzelmi–kapcsolati környe-
zet, vagyis a szülõk–nevelõk és a gye-
rekek személyes emberi kapcsolata
bizalommal teli, jó a légkör. Ezáltal va-
gyunk ugyanis képesek ellene hatni
annak a fizikai és szellemi környezet-
szennyezésnek, amelynek ma mind-
annyian ki vagyunk téve. 



Lovasi Andrással, a Kispál 
és a Borz volt, illetve a Kis-
csillag jelenlegi énekes-gitá-
ros-basszusgitáros-dalszerző-
szövegírójával a 2010. decem-
ber 17-i Kiscsillag-koncert előtt
beszélgettünk a Szekszárdi 
Est Caféban.

– Mindenekelõtt gratulálok a Kos-
suth-díjhoz! Hogy látod, mindenki
megelégedéssel és elismeréssel fo-
gadta, hogy megkaptad?

– Úgy látom, hogy az elõttünk le-
võ generáció számos mûvészét
bosszantja ez a díj, de nekem ez tet-
szik, szerintem ez kifejezetten szóra-
koztató. Egyébként szemtõl szembe
nyílván nem mondják, hiszen általá-
ban olyanokat kapok, hogy persze
megérdemeltem, de azt nem tudom,
hogy õk megkérdezték-e maguktól,
hogy megérdemeltem-e. Valószínû,
hogy  azt mondják magukban, hogy
nem, de nekem azt mondják, hogy
igen. Megmondom õszintén, amikor
kaptam egy értesítést arról, hogy
lesz valami ilyesmi, eldöntöttem,
hogy ezzel nem fogok foglalkozni,
és rájöttem, hogy ez nagyon jó, mert
feleslegesen okoztam magamnak
kellemetlenséget korábban, számos
alkalommal azzal, hogy elolvastam a
lemezkritikát, meg a kommenteket,
hogy például „ez már miért nem ta-
karodik el…”, meg ilyeneket, és ez
nagyon megviselt. Nemrég beszél-
gettem Kiss Tibivel a Quimbybõl,
egy közös Budapest Báros fellépé-
sen, és láttam rajta, hogy nagyon
szomorú. Azt mondta, hogy tényleg
érdekelték ezek a dolgok az új leme-
zükkel kapcsolatban, hiszen ezen
dolgoztak hosszú ideig. Aztán  meg-
jelent egy kritika, ami olyan ami-
lyen, de az a mocsoközön, ami utána
zúdul, az nagyon ijesztõ. Én meg azt
mondtam neki, hogy a megoldás a
következõ: legközelebb elolvasod a

kritikát és azután nem húzod lefelé a
kurzort!

– Mielõtt megkaptad a díjat, gon-
dolkodtál rajta, hogy esetleg visz-
szautasítod?

– Nem. Egyáltalán nem. Egyébként
utólag hallottam pletykákat, hogy mi-
lyen motivációk voltak e mögött,
hogy azok, akik döntöttek, miért hoz-
ták ezt a döntést. Nagyon érdekes hát-
tértörténeteket tudok, de ez valószí-
nûleg nem tartozik a nyilvánosságra.
Majd azok, akik ezt eldöntötték, úgyis
elmondják, ha akarják.

– A Pécs 2010 Európa Kulturális Fõ-
városa program kapcsán eleinte
úgy tûnt, hogy viszonylag nagy sze-
repet vállalsz majd a dolog népsze-
rûsítésében. Aztán mégsem lett így.

– Még 2005-ben, amikor Pécs el-
nyerte az EKF-et, egy barátom több
interjút is készített – többek között
velem is – arról,  hogy mit várunk tõ-
le, mitõl félünk, stb. Én most ezt így
utólag visszanéztem és az volt a jó,
hogy tulajdonképpen megigazultam,

mert akkor azt mondtam, szerintem
olyan lesz, hogy minket – kvázi helyi
mûvészeket – úgy fognak használni,
mint a kalapos bokrétát: ha kell kitû-
zik, ha nem, akkor leveszik. És ez is
történt. Amiért én picit megorroltam
az EKF-re az az, hogy bizonyos esetek-
ben, mondjuk úgy, hogy nem voltak
velem szemben túl barátságosak.
Több ilyen eset is elõfordult, de én
ezeket nem szívesen hangoztatom.
Mindenesetre nagyon szomorú dolog
volt végignézni, ahogy ezt az egészet
így elbarmolják. A végén már csak ar-
ról szólt az egész, hogy melyik épület
lesz kész és melyik nem.

– A Kispál-búcsú kapcsán készült
egy mozifilm, ami a napokban ke-
rült a mozikba.

– Azt gondolom, hogy ez egy ilyen
kísérleti…

– …de sajnos Szekszárdra nem ért
ide.

– Ez úgy mûködött, hogy lehetett
jelentkezni, és nyilván egy mozis fel-
mérte, hogy az õ városában mûsorra

lehet-e tenni. De volt
például olyan hely –
Debrecen, Nyíregy-
háza – ahol simán ve-
títeni kellett volna, hi-
szen ezek erõs váro-
sai voltak a Kispálnak,
és mégsem tûzték
mûsorra. De nagyon
aranyosak voltak az
emberek, próbáltak
szervezni maguknak
vetítést. Ez elsõsor-
ban az egyes
moziüzemeltetõk vál-
lalkozó kedvétõl füg-
gött, hogy látnak-e
benne fantáziát. Iga-
zából ez egy kezdeti
modell is volt. Akik ki-
találták ezt, arra gon-
doltak, hogy úgy is le-
het filmet forgalmaz-

ni, hogy a közönséget, fõ-
leg web kettes felülete-
ken mozgósítják. Ennek
két elõnye is van: nem ke-
rül túl sok pénzbe (in-
kább sok munkába), és
nem kell azokat a média-
felületeket igénybe ven-
ni, amelyeket a hagyomá-
nyos filmforgalmazás
megkíván. A premier
napján ötezren nézték
meg a filmet, úgy gondo-
lom, hogy ez egy nagyon
sikeres debütáció volt.

– A búcsúkoncerttel egy
kicsit talán egy korszak
is lezárult, mintha egy
generáció is búcsúzna
valamitõl, ami több,

mint egy zenekar.  
– Én azt hiszem, hogy ennek már

pár éve vége lett. Annak a fajta menta-
litásnak, annak az attitûdnek, ahogy
mi zenéltünk, ahogy mi csináltuk a
dolgainkat, vagy bizonyos értelem-
ben annak, ami a mi generációnkra
volt jellemzõ. Vagy egyszerûen csak,
ahogy mi nem tudtunk megújulni
úgy, ahogy szerettünk volna, úgy tu-
datosult bennünk – bizonyos értelem-
ben –, hogy most van vége. Nekünk
hosszan elnyúló fiatalságunk volt. De
benne van az is, hogy az MR2-nek kö-
szönhetõen a mûfaj bekerült a
mainstreambe, benne van az is, hogy
egy csomó olyan zenekar született,
ami a Kispál nyomdokain indult el, és
Kispál-számokat vagy olyasmiket
írtak.

– Ez egyébként téged zavart?
– Egyáltalán nem. A popzene vé-

gül is abból él, hogy egy újszülött-
nek minden vicc új. Egyébként az is
látszik, hogy klubokba a mi generá-
ciónk már nem nagyon jár. Emlék-
szem, voltam Görögországban, ott
hajnali egykor a falu apraja-nagyja
kint volt az utcán, a kocsmákban
együtt ültek az öreg bácsik a húsz-
éves fiatalokkal. Nálunk sajnos
nincs meg a hagyománya az ilyen-
fajta éjszakai életnek.

– Végül, egy közepesen frappáns
átkötéssel élve: te viszont még min-
dig itt vagy az éjszakai életben. A
Kiscsillaggal.

– Persze, de nincs is ebben semmi
különös, hiszen színpadon lenni egy
kábítószer. Én igazából a Kispállal vol-
tam úgy, hogy ezt így le kell tenni, ez
egy nehéz teher, mindenki vár vala-
mit, nehéz az elvárásoknak megfelel-
ni. Úgy éreztem, hogy már olyan,
mint egy hátizsák, amit csak cipel az
ember. A Kiscsillag ilyen értelemben
más, nincsenek akkora elvárások, sza-
badabban lehet csinálni. 

polgártomi

Kispál, Kiscsillag, Kossuth-díj…

8 2011. január 16.ZENE

A népszerû zenekar decemberben a Szekszárdi Est Caféban lépett fel
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A szekszárdi fiatalok is jól ismerik Lovasi András zenekarát
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Magyar Lajos,
a TIR SULI Bt. Autósiskola tulajdonosa és Zsók Margit, a Zsók és
Zsók Kft. ügyvezetője. Sikeres vállalkozásuk elismeréseként 2010.
november 18-án, a Garay-gimnázium dísztermében vették át a Prima
Primissima díj megyei kategóriájában, az „Év Megyei Vállalkozója”
díjat, amit hat éve ítél oda a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Tolna Megyei Elnöksége. 

Egy férfi: 
Magyar Lajos 

Egy nõ: 
Zsók Margit

– Egyre több az autó, ami öröm,
hogy ennyi ember megengedheti
magának. Sokaknak létszükséglet
a munkájukhoz. Viszont ezáltal a
közlekedés egyre nehezebbé válik….
Melyek a jó autóvezetõ kritériu-
mai?

– Kreatív gondolkodás, széles látókör,
helyzetfelismerés, reagáló- és koordiná-
ciós képesség, tájékoztató vezetés. Ezen
meghatározások „kibontásához” való-
színûleg kevés lenne az egész újság. 
– A TIR Autósiskola hány oktatóval
dolgozik?

– 26 oktatónk közül van, aki csak el-
méletet oktat, van, aki csak gyakorlatot,
s vannak, akik mindkettõt.
–Egyre több nõt lehet a volán mögött
látni.

– A tanulóink fele nõ, sõt lehet, hogy
már több is, mint a fele.
– Férfiszokás, hogy ha egy vezetõ
valamit hibáz, az csak nõ lehet, sõt
már elõre „ítélkeznek” a tévesztõ fe-
lett. Pedig ismerek kiváló nõi vezetõ-
ket. Ön mit gondol errõl?

– Nem mondom ki, hogy a férfiak
jobban vezetnek. Mindkét nemnek
egyformán kellene úgy gondolkodnia,
hogy a közlekedésben egyenrangú
partnerek vagyunk. A jó nõi vezetõk el-
lenére országosan a nõi oktatók aránya
mindössze 1 százalék. 
– Már 17 év az alsó korhatár, hogy
valaki jogosítványt szerezhessen.
Nem korai ez?

– A sikeres vizsgához, a felelõsségtel-
jes döntéshez jobbnak tartanám a 18–
19 évet. Az oktatás 28 elméleti és 30
gyakorlati órából áll, ami kevés, de nem
is a tananyag elsajátításához, hanem ah-
hoz, hogy a tanulót a közlekedésnek, az
autóvezetésnek a legfontosabb részére
„rávezessük”. Ez pedig már pedagógia
és pszichológia, amelynek egyre job-
ban elõtérbe kellene kerülnie. 
–Egy olyan régi oktató, mint ön – az
idén 15 éves a vállalkozásuk –, mi-
kor dönti el, hogy ki az, akibõl jó ve-
zetõ lesz? 

– Magamban, már az elsõ alkalom-
mal, amikor beül az autóba, lemérem,
de soha nem mondom ki.  
– Mostanság egyre többször lehet

olyan autóssal találkozni, aki nem
használja az irányjelzõt. Ez nem-
csak az õt követõ autóst, de a gya-
logost is zavarja, aki a zebrán áll.

– Sajnos ez lezserség, egy olyan tech-
nikai hiba, amely az autópályákon való
közlekedés miatt alakult ki az autósok-
ban, s aztán a belvárosi forgalomban is
elfelejtõdik, holott valóban nagyon
fontos. 
– Ön tanácsokat ad szaklapokban,
televízióban, nevét minden autós,
sõt nem autós is ismeri. Mikor ha-
tározta el, hogy ezt a hivatást vá-
lasztja?

– Erre ugyanazt a feleletet adom, ami-
óta elõször megkérdeztek. 1962 óta,
amikor a Hoffer traktor füstje megcsa-
pott, azóta ez a hivatás az álmom.
– S az „álom” tovább folytatódik,
hiszen igazi családi vállalkozás az
önöké.

– A feleségem, ahogy a magánélet-
ben igazi társam, úgy a vállalkozásunk-
ban is. Gyermekeink, Adrienn és Balázs
saját elhatározásukból választották ezt
a hivatást. Ez a családi része. A siker pe-
dig az, hogy az ország elsõ 10 ilyen jelle-
gû vállalkozásában benne vagyunk.
Hobbink a fejlesztés, kikapcsolódásunk
pedig a kirándulás, szeretünk Magyar-
országon barangolni, s Németország-
ban a barátainknál nyaralni, akik gyö-
nyörû hegyvidéken laknak. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Második generációs Prima primissima-vállalkozások 

– A 15 éves Zsók és Zsók Kft., nevét
bizonyára sokan ismerik, de keve-
sen tudják, mi tartozik a tevékeny-
ségi körükbe.

– Fõ tevékenységünk az ipari auto-
matizálás, tervezés, kivitelezés. Ez a
technika megoldásokat nyújt a klasz-
szikus villamos vezérlések leegyszerû-
sítésére, lehetõséget biztosít az egy-
szerûbb felügyeleti rendszerek kialakí-
tására. 
– Kicsit konkrétabban elmondaná,
mit jelent mindez, hogy többen is
megértsük, mirõl is van szó.

– Kazánházi automatizálások,
épületfelügyeleti rendszerek kialakítá-
sa, távfelügyelet, távvezérlések, adatát-
viteli rendszerek. Távfûtési rendsze-
rek, egyedi fûtési rendszerek, épület-
gépészeti rendszerek – hûtés, fûtés,
szellõzés –, szennyvízszállítás és -tisztí-
tás, pár talán az olvasók számára is ért-
hetõ munkafolyamat. 
– Felsorolna pár fontosabb mun-
kát, amit az önök cége végzett?

– A szekszárdi távfûtés összes
hõközpontja és kazánháza felügyeleti
rendszerének a kialakítása. A Tolna és
Fejér Megyei Rendõrkapitányságok
kazánházainak automatizálása. A pé-
csi, valamint a szolnoki Praktiker áru-
házak légkezelõinek vezérlése. Romá-
niában, Horvátországban nagy cégek,
szabályozásvezérlési és felügyeleti

rendszerének kialakítása – talán ezek
a legfontosabbak.
– Van-e olyan tevékenysége a Zsók
és Zsók Kft.-nek, amellyel a hason-
ló cégek nem rendelkeznek, illetve
nem élnek?

– Minden munka befejezésekor a
kezelési utasítások, rajzok és egyéb
dokumentumok átadásakor, CD-n
vagy DVD-n átadjuk a felhasználónak
a PLC, terminálok és felügyeleti rend-
szer programozásához szükséges ösz-
szes telepítendõ programot és az
azokban elkészített alkalmazásokat.
Mindkét fél megelégedését szolgáló,
hosszú távú együttmûködés a célunk,
s nem a kiszolgáltatottság. Megmutat-
juk magunkat és folyamatos fejlõdé-
sünket, újításainkat, ezért évente sze-
repelünk kiállítóként a Magyar Regu-
lán, mely a szakma legrangosabb kiál-
lítása Magyarországon.
– Mint a cég ügyvezetõje vette át a
kitüntetést. Milyen érzés volt?

– Nagyon jó. Az évek során sok ne-
hézségen mentünk át, de mindig pozi-
tív volt a hozzáállásunk, és tudásunk
folyamatos fejlesztésével, állandó mû-
szaki továbbfejlõdéssel, a legújabb
technikák alkalmazásával haladtunk
elõre. Arra biztatom minden vállalko-
zó társunkat, hogy merjünk aktív
résztvevõi lenni Magyarországnak, az
európai életnek. A VOSZ támogatását
mindig éreztük, s ez erõt adott, számít-
hattunk rájuk. Emberség, jóakarat vál-
lalkozáson belül, vállalkozások között,
azt gondolom ez a siker titka. 
– Családi vállalkozás az önöké is,
mint a TIR Suli.

– Büszkék vagyunk rá. A párom fo-
lyamatos felkészüléssel, jómagam a
gazdasági ügyek intézésével, lányunk
és võnk, mint informatikusok a saját
területükkel tesznek hozzá a cég sike-
réhez.
– Ma önben egy ragyogó, fiatal, bol-
dog emberrel találkoztam. Alig egy
napja nagymama. Marad majd idõ
a hobbira, szabadidõre?

– Megszületett elsõ unokánk, Olivér.
Ha az eddigi szabadidõ, amelyet kirán-
dulással, kertészkedéssel, töltöttem ke-
vesebb lesz, egyáltalán nem bánom.    FO
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„Te verseidet tán jobban szereted, de
én téged szeretlek jobban, s inkább kö-
teted szenvedjen csorbát, mint neved
– én azt tartom.” Így ír 1845-ben az Ala-
jos versgyûjteményének bírálatára
kért Garay János, aki azt javasolta: ala-
posan meg kell rostálni e mûveket.
Bátyján kívül fõleg az idõ tette meg
ugyanezt: ma aligha akad, aki bármit ol-
vasott volna tõle. Szinnyei József nyo-
mán életrajza így fest: Szekszárdon szü-
letett 1818. december 24-én; itt kezdte
elemi iskoláit. A gimnáziumot 1828-tól
Pécsett végzi a kegyesrendieknél, 
majd a bölcseletet hallgatja. A hetedik-
bõl a növendék papok közé lépett. A
felszentelési kor hiányában két évig ne-
velõ Verõce megyében. 1842–1845
közt Nádasdon, azután Mágocson se-
gédlelkész. 1846-ban Mocsoládon plé-
bános, 1850-tõl Lovászhetényben lel-
kész; 1855-ben Kisszékely plébánosa
lett. 1860-ban Pestre költözvén kizáró-
lag az irodalommal foglalkozott s a
Szent István és Szent László Társulatok
titkára és könyvtárnoka volt… 1864-
ben szalatnaki plébános, 1867-ben a
pécsi püspöki tanítóképzõ helyettes
tanára. 1870-ben Majson adminisztrá-
tor, majd plébános Dunaszekcsõn, hol
1886. január 18-án meghalt. A Pallas
Nagy Lexikona joggal írja: „Mint költõ
egy ideig bizonyos kedveltségnek ör-
vendett, de nem lévén eredetibb tehet-
sége, hamar elfelejtették.”
Mindez nem mondja el, hogy Május 4-
dike címmel 1848-ban Pécsett önálló
kiadvánnyal köszönti a forradalmat,
majd mocsoládi híveivel együtt sietett
a honvédtáborba. 1849 elején elfog-
ták, Pestre hurcolták, plébániájától
megfosztották. Bár nem ítélték el, de
még 1855-ben sem engedélyezték uta-
zását. Ennek ellenére kegyes, vallásos
tartalmú mûvei egymás után látnak
napvilágot: Dalhangok a katolikus egy-

ház õstörténete s szokásaiból,
Szegszárd, 1852.; Örömhang Girk
György pécsi püspök székfoglalására
1853. Szülõvárosa remetekápolnájá-
tól megyéje számos apró részletét rej-
ti a Falusi élet – Népies elbeszélések –
Képek a közéletbõl címû Pesten,
1856-ban megjelent két kötet. Igazi te-
vékenységét azonban sokkal szebben
tükrözi az 1860-ban megjelent Betúlia

hölgye hõsköltemény
hat énekben, amely jel-
képesen állít emléket a
küzdelmeknek a bibliai
Judit és Holofernes tör-
ténetével. Bátyja és szü-
lõhelye megbecsülése a
Szent László magyar ki-
rály tisztelete (1863),
mely 1900-ban új kiadás-
ban igazolta értéke ma-
radandóságát.
Hazafias egyházi szónok-
lati mûvein kívül kiadó-
ként a Magyar Egyházi
Szónok címû sorozata
több ezer oldalon tükrö-
zi nemes szándékát. For-
dítói tevékenysége is je-
lentõs: õ az elsõ, aki a leg-
népszerûbbé vált külföl-
di katolikus Bolanden-
nel megismerteti a honi
közönséget, midõn a
Berta királyné címû XI.
századi regényét fordít-
ja, s kiadja 1863-ban. Át-
ültetésében mutatta be
1878-ban a Nemzeti
Színház az osztrák Grill-

parzer Sappho címû tragédiáját.
Sírversét maga fogalmazta meg. „A ki
e sirban alussza nyugodtan most a por
álmát, / Várva az isteni szót, melyre uj
életet ölt; / Vajmi keményen hányta-ve-
tette a sors keze, jutván / Sok küzdelme
után végre e hantok alá! / Két jelzõje va-
gyon csak: Honfi s iró – s ez elég is, /
Mind a többi merõn, bármi az, embe-
ri sors!” Dr. Töttõs Gábor

A nagy Garay kis öccse, Alajos

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 160.
Ódon időben

JANUÁR 24-ÉN 130 éve, 1881-ben
az óvoda folyosóját beüvegezték:
ez még ma is látható. 115 éve,
1896-ban hunyt el Dulánszky Nán-
dor pécsi megyés püspökünk.
JANUÁR 25-ÉN 175 éve, 1836-ban
született Ugróczy Ferenc papta-
nár-történészünk. 55 éve, 1956-
ban halt meg Dallos György iroda-
lomtörténészünk. 
JANUÁR 26-ÁN 115 éve, 1896-ban
újvárosi katolikus olvasókör alakult.
110 éve, 1901-ben eleink szivár-
ványt láttak.
JANUÁR 27-ÉN 125 éve, 1886-ban
Szekszárdra, szülõvárosába láto-
gatott Fenczel Róza, aki öt évig volt
az USA-ban mûlovarnõ. 
JANUÁR 28-ÁN 135 éve, 1876-ban
hunyt el Deák Ferenc, a haza böl-
cse: óvodánkat is meglátogatta
tiszteletbeli táblabíróvá avatásakor.
100 éve, 1911-ben halt meg Nits
István szõlész, a filoxéra elleni küz-
delem vezéralakja.
JANUÁR 29-ÉN 110 éve, 1901-ben
Hollós Lászlónak tanulmánya jelent
meg a szarvasgombákról.
JANUÁR 30-ÁN 105 éve, 1906-
ban városunk döntött: megvásárol-
ja az Albanich-féle házat és telket a
(ma is álló) leányiskola építéséhez.

„...kitartottak az apostolok tanításá-
ban...” (Ap Csel 2,42)

A fenti bibliai idézet a 2011. év öku-
menikus imahetének vezérgondola-
ta. A minden keresztyén által nagyon
várt imaheti alkalmak hagyományo-
san január harmadik hetében kez-
dõdnek, mintegy lehetõséget adva
annak a vágynak, amelyet így fogal-
maz meg egyik énekünk: „Nevelj
minket egyességre, Mint Atyáddal
egy te vagy, Míg eggyé lesz benned
végre Minden szív az ég alatt...”
Mindenekelõtt szeretném tisztázni a
fogalmat. Ezt azért tartom fontosnak,
mert sajnálatos áthangzás van az
ökonomikus és az ökumenikus sza-
vak között, és ezt sokan tévesen fel-
cserélik. Az ökonomikus = gazdasá-
gi, gazdaságra vonatkozó. Ezzel
szemben az ökumenikus = általá-
nos, egyetemes, az egész világot
érintõ vallási mozgalom, melynek lé-
nyege a fent idézett énekversben
szépen megfogalmazódik.

Mi az ökumenizmus?
Nem politika – hanem mélyebb hû-
ség Jézus Krisztushoz és az egyház-
hoz.
Nem az egyesült keresztyének har-
ca az ateizmus ellen, hanem közös
keresztyén törekvés a szívek megté-
résére.
Nem engedékenység a hitben, nem
lemondás a saját múltunkról, sem
pedig a vallási különbségek elkendõ-
zése, hanem a keresztyének közös
törekvése saját örökségük alapo-
sabb megismerésére, és mások val-
lási értékeinek tiszteletére: egyen-
rangúak párbeszéde keresztyének
között.
Nem hívek toborzása a saját közös-
ségünk részére, hanem törekvés ar-
ra, hogy mindnyájan – a különbözõ-
ségekben is – minél közelebb kerül-
jünk Krisztushoz, általa egymáshoz
és minden emberhez.

Nem divat, hanem a mély és igaz
hit jele.
Nem megfontolt taktika, hanem re-
mény, hogy Isten megadja a világnak
a megtérés kegyelmét.
Nem ítélet a keresztyén múltról, ha-
nem hit a keresztyén jövõben.
Ahol ezen a világon szeretet van, ott
jelen van az Isten, és ha valahol iga-
zán megjelenik az Isten, ott a gyûlö-
let elcsendesedik és a szeretet forrá-
sai felfakadnak. Kérjük Istent, hogy a
ránk következõ hét alkalmain ez így
legyen.
Szeretettel hívunk minden Krisztus-
ban hívõ testvért alkalmainkra:
Január 17. Belvárosi római katolikus
templom
Január 18. Református templom
Január 19. Evangélikus templom
Január 20. Metodista imaház
Január 21. Újvárosi római katolikus
templom
Január 22. Evangélikus templom/
Baptista gyülekezet

Balázsi Zoltán református lelkész

EVANGÉLIUM

Judit felmutatja Holofernes fejét 
(Gustave Doré metszete)

Ökumenikus 
imahét   

január 17–22.
Az istentiszteletek minden nap dé-
lután 5 órakor kezdõdnek.
17. HÉTFÕ: R. k. belvárosi templom.
Igehirdetõ: Balázsi Zoltán reformá-
tus lelkész.
18. KEDD: Református templom. Ige-
hirdetõ: Kovács Zoltán metodista lelki-
pásztor.
19. SZERDA: Evangélikus templom.
Igehirdetõ: Bacsmai László katolikus
plébános.
20. CSÜTÖRTÖK: Metodista imaház.
Igehirdetõ: Papp Barnabás baptista lel-
kipásztor. 
21. PÉNTEK: R. k. Újvárosi templom.
Igehirdetõ: Sefcsik Zoltán evangélikus
lelkész.
22. SZOMBAT: Evangélikus templom
(házigazda: baptista gyülekezet). Ige-
hirdetõ: Kirsch János katolikus dia-
kónus.

Mindenkit szeretettel várunk:
a város lelkipásztorai

Görög katolikus szentmise lesz
január 22-én, szombaton este 6
órakor a belvárosi templomban,
amelyet Bodogán László pécsi
paróchus végez.
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A rejtvény megfejtését 2011. január 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
December 19-ei rejtvényünk helyes megfejtése: Juhász Gyula: Betlehem címû versébõl: „Az istállóban
ott a jászol, A jászolban a Szeretet.” A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Keszeli Ernõ, Barátság
u. 14. Gratulálunk, a könyvet postán juttatjuk el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY Olcsó program
akárkiknek…

A harminc év körüli pár csúcsideje a péntek dél-
után, amikor hat-nyolc helyre is elmennek. De
nem vetik meg a szombat délelõttöt sem, sõt, ha
úgy alakul, hétköznap esténként is be-bekukkan-
tanak a kiválasztott helyekre.
A férfi és a párja nagyon jó és leginkább olcsó
programot eszelt ki, ami nekik szórakozás, az a
szenvedõ feleknek idegesítõ macera. Szóval két fõ-
szereplõnk rendre böngészi az újságok lakáshir-
detési rovatát. Összeírják a szekszárdi eladó há-
zak, lakások listáját, a megtekintés idõpontjának
egyeztetése végett roppant udvariasan telefonál-
nak, sõt a „látogatás” elõtt egy-két órával megerõ-
sítik érkezésüket. 
Belépve az ingatlanba, jókora táskáikat lepakol-
ják, a nõ elõvesz egy nagyméretû spirálfüzetet, a
férfi pedig a mérõszalagot, s máris nekilátnak a
„munkának”. Eközben a tulaj azt javasolja, elõbb
nézzék meg a lakást, hogy egyáltalán tetszik-e,
megfelel-e, majd utána méricskéljenek. Látszólag
nem tetszik nekik az ötlet, de ímmel-ámmal elfo-
gadják a javaslatot, mindenhova bekukkantanak,
majd folytatják a mérést. A férfi diktálja a számo-
kat, amelyeket a nõ beír a megfelelõ rubrikákba.
– Ezt a rendszert mi dolgoztuk ki, mindennek
megvan a pontos helye, otthon már csak összegez-
ni kell – veti oda önelégedetten emberünk a tulaj-
donosnak, aki nem érti, miért van erre a hosszan-
tartó és egyértelmûen felesleges „melóra” szüksé-
gük. Azt gondolja, hogy már félretetették az új bú-
torokat, s a befér, nem fér be kérdésre keresik a vá-
laszt. De nem.  
– A legtöbb helyen pofátlanul beleszámolják az
alapterületbe a közfalakat is. Így egy 76 négyzet-
méteres lakásért 80 négyzetméter árát akarják
megfizettetni – válaszol ingerülten a potenciális
vevõnek hitt alacsonyka családfõ, majd panaszo-
san közli, hogy az adott napon már a hetedik la-
kást mérik föl, hol a rekamié elhúzása, hol a szek-
rény elõbbre tolása árán. Miközben sárdarabok
potyognak cipõikrõl, a férfi utasítja asszonyát, lép-
jen vissza a nappaliba egy adatért, amit a nõnek
a nyakában lógó centiméterrel újból azonosíta-
nia kell. Szóval cikáznak erre, meg arra, kiderül,
hogy a fürdõszoba és a mellette levõ WC közfala
egy centivel különbözik. (Hát ez „nagy gáz”, gon-
dolja a tulaj, aki arra már nem számít, hogy a ga-
rázsban és a pincerekeszben további szörnyûsé-
ges tortúra vár rá.) 
Persze, az se semmi, hogy a mérés közben a pá-
rocska rémhírekkel és „tanulságos” történetekkel
traktálja a kikényszerített üdítõ kortyolgatása
közben. Úgy cseverésznek, mintha vendégségben
lennének.   
Végül a párocska megígéri, hogy mérési ered-
ményrõl tájékoztatják az eladót, s arról is, hogy
lesz-e belõlük lakásvásárló. Ja, és közben gyõzkö-
dik a tulajt, hogy egy hétig tartsa nekik a lakást.
Bõ másfél óra után végre bekövetkezik az utolsó
elköszönés… mert köd elõttük, köd utánuk…     
De máshol is ugyanígy tesznek, mint arról több is-
merõs is beszámolt, sõt a hirdetési újságok mun-
katársai is elmondják, több hirdetõjük mesélte ne-
kik a pimasz pár idõt rabló látogatását. Feltehetõ-
en az egész bulit olcsó szórakozásnak találták ki.
Úgy látszik, mozijegyre vagy egy jó könyvre nem
futja, a könyvtárban pedig nem mérhetnek, sõt
kávét és üdítõt sem szolgálnak fel nekik. Azt vélet-
lenül sem mondom, hogy adott helyzetben el-el-
emelnek valamit, de ki tudja? V. H. M.

Visszapillantó
Az idõ múlásával minden változik
körülöttünk. A fejlõdésnek neve-
zett folyamat során a lovas szeke-
ret felváltja az autó, régi masinák
helyébe modern gépek lépnek,
ódon épületek egyszer csak eltûn-
nek és emeletes toronyházak nõ-

nek ki helyettük a földbõl. Amit
ma, nap mint nap látunk, néhány
év múlva talán hiába keressük. 

A fényképek, amelyek elkapják
a pillanatot, megállítani ugyan
nem tudják az idõt, de a múltba
visszatekinteni, kicsit nosztalgiáz-

ni szerencsére segítenek nekünk.
Bakó Jenõ fotóriporter számos
felvételt készített az elmúlt évtize-
dekben Szekszárdról, Tolna me-
gyérõl. Ezek közül az érdekes ké-
pek közül teszünk most közzé
egy újabbat a városközpontról.

Rendkívüli forga-
lom Szekszárdon.
1967. március 15. 
A háttérben a
nyomda, mellette 
a régi Kispipa étte-
rem. Egy jugoszláv
kikötõbõl vitték ezt
a hatalmas monst-
rumot Csehszlová-
kiába, egy olajle-
párló üzembe.
Bátaszék felõl jött.
Hogy manapság
hogy venné az aka-
dályokat a körfor-
galmakban, az egy
jó kérdés Bj



Sokféle módon be lehet mutatni egy
iskolát: érdemekkel, adatokkal, taná-
rokkal. A száraz tények mellé azonban
kell valami, ami emberi oldaláról is be-
mutatja az adott intézményt. A Garay
János Gimnázium nagy hangsúlyt fek-
tet a diákok és tanárok általi bemutat-
kozásra. Ennek oka az, hogy egy gim-
náziumot a jó híre mellett az tehet leg-
inkább vonzóvá, ha az oda járó diá-
kok és az ott tanító tanárok szeretik is-
kolájukat. 

Márton Rita a Garay végzõs tanuló-
ja. A középiskola választása rendkívül
meghatározó volt az életében tanul-
mányi és emberi értelemben egy-
aránt. Kilencedikesként aggódva
kezdte meg elsõ garays tanévét, ám a
tanárok odafigyelésének és a felsõbb
évesek segítõkészségének köszönhe-
tõen hamar felvette az új iskola ritmu-
sát. Sokakat riogatnak a Garay nehéz-
ségeivel, ennek oka, hogy a tudást ott
sem adják ingyen. Fontos azonban: a
gimnázium rengeteg lehetõséget ad,
melyekkel élni kell, Rita számára ilye-
nek a szakkörök, versenyek, az iskolai
utak és a fuvolafellépések. Meghatá-

rozó egy diák számára a tanárok sze-
mélye is. A végzõs garays szerint isko-
lájában hivatásukat szeretõ, jól kép-
zett tanárok tanítanak. Az osztálykö-
zösségek nagyon összetartóak –
mondta Rita, emellett kiemelte a fiúk
többségének rendkívüli udvariassá-

gát is. Ami nem csoda, hiszen a Garay
híresen szép lányait ki ne engedné
elõre az ajtón.

A pedagógusok közül Elblinger Fe-
renc Ericsson-díjas matematika- és fi-
zikatanár beszélt az iskoláról és a diák-
ságról. Több éve tanít a gimnázium-

ban, azonban már a kezdetekben fel-
tûnt neki az iskola átlagostól eltérõ
légköre; a tanárok és a diákok egy-
aránt célorientáltak, utóbbiak emiatt
fegyelmezettebbek is hasonló korú
társaiknál. Úgy gondolja, ez a maga-
tartás okozza azt a tévképzetet a kül-
sõsökben, hogy a Garay egy „verseny-
istálló”, azonban ez így nem igaz, hi-
szen a diákok képesek megtalálni a
megfelelõ egyensúlyt a tanulásban.
Elblinger tanár úr szerint a gimnázi-
um pedagógusai is rendkívül motivál-
tak, mentalitásukkal és felkészültsé-
gükkel ösztönzik a diákokat. Úgy látja,
hogy az évek során oldódott a régi tá-
volságtartó tanár-diák viszony, és ez
nem ment az eredmények rovására. A
diákok rendkívül pozitívan élik meg
ezt a változást, sokkal kellemesebben
telnek így el az órák. 

Érdemes tehát garays diáknak len-
ni, hiszen az ott eltöltött négy, illetve
nyolc év olyan meghatározó lehet a fi-
atalok számára, amely egész életükre
jó hatást gyakorol. Az iskola honlapja:
www.garayj.sulinet.hu.

Pekoli Miklós, 12/A
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Közeleg a pályaválasztás ideje, általános és középiskolások törik a
fejüket, hogy hol tanuljanak tovább, milyen szakmát, hivatást vá-
lasszanak, melyik iskolába jelentkezzenek. Az általános iskolások
könnyű helyzetben vannak, mert Szekszárdon bőven van választék:
több kiváló középiskola is várja a tehetséges, tanulni vágyó fiatalo-

kat. A döntés azonban nem könnyű, hiszen egy intézményt csak az
ismerhet igazán, aki már kipróbálta. Ezért a következő hetekben
mindegyik alma materből megkérdezünk egy-egy pedagógust és ta-
nulót, miért ajánlanák másoknak a saját iskolájukat. A cikkek ér-
dekessége, hogy diákok is írják őket. 

Suliválasztó/1.

Miért érdemes a Garayba járni? 

A kórház parkja a „természet ékszerdoboza” 
Ritkaságszámba menő zöldöve-
zet, a város „tüdejének” is nevez-
hető hely a Balassa János me-
gyei kórház csodaszép parkja. 
A hatalmas fák között számos
különleges madárfaj él, amelyek
gondozására a betegek gyógyí-
tása mellett az intézmény több
természetbarát orvosa is időt
fordít. Egyikük dr. Almási István
infektológus osztályvezető 
főorvos.

Az országosan is egyedi  kórházi park-
rejtett értékeirõl, az ott élõ vagy ván-
dorlási útvonalukban azt érintõ külön-
leges madarak gondozásáról dr. Almási
István infektológus osztályvezetõ fõor-
vossal beszélgettünk. Amint elmondta,
pontosan nem tudni, mekkora a
park madárállománya, hiszen
nyilvántartás nem készült róluk.
Annyi bizonyos: fenyves cinegét,
a már egyre kisebb számban mu-
tatkozó verebeket, szürke- és ör-
vös légykapót is megláthatunk, ha
végigsétálunk a központi, tornyos
épület fölötti területen. Emellett a
fekete és az énekes rigó, a mátyás-
madár, a balkáni gerle, az örvös
galamb és a nagy fakopáncs is

kedveli ezt az igen változatos élõhelyet.
Korábban, a kórházban a leglelkesebb
madárvédõ dr. Streit Béla urológus osz-
tályvezetõ fõorvos volt. Sokan úgy gon-
dolják – mutatott rá dr. Almási, hogy a
madárodú is etetõ, holott azok a lakást
biztosítják a madaraknak.

– Eddig 40 madárodút raktunk ki,
ezeket folyamatosan gondozzuk, s
évente megnézzük, tisztán tartjuk –
mondta. A téli idõszakban az etetésre õ
maga és Kiss Ernõ fõorvos ügyel. Szá-
razabb idõszakra egy helyen itató is ta-
lálható a parkban. Magánháznál –
tudtuk meg – a madaraknak télen az
ennivaló a legfontosabb, mert nyáron
találnak maguknak eleséget. Vízpótlás
viszont egész évben szükséges. Lakás
tekintetében az odúlakóknak odú kell,
a többiek bokron, fákon fészkelnek. A

madarak elvándorlása változó:
van egy folyamatosan a park-
ban tartózkodó állomány és a
költözõk, például a pintyfélék,
amelyek északról érkeznek, s
itt telelnek. – Az etetõnek
azonban kockázata is van –
tette hozzá a fõorvos –, a
madarak betegségeket kaphat-
nak el egymástól, és a ragado-
zók is könnyebben megtalálják
õket. Dr. Almási  több mint 10
éve természetfotózással is
foglalkozik. Ha valakinek ilyen
ambíciói vannak, készít egy
madáritatót, -etetõt, s ha egy
primitív lest a közelébe rak,
máris a legszebb tapasztalatokkal
gazdagodhat – véli. A madárkák nem
válogatósak, a tört szemû magtári hul-

ladék, szotyola is megfelel nekik.
Alaptakarmány szotyola, de ri-
góknak almát, sajtot is lehet adni.
Egy-egy korhadt tuskóra marga-
rint, faggyút kenve a harkályok
szívesen fogadják, s a cinegék, ri-
gók is csipegetik. Mindig olyan
helyre rakjuk az etetõt, amelyre a
madarak rá tudnak szállni, körül
tudnak nézni, hogy észrevegyék
a ragadozókat – ajánlotta a
fõorvos.  A parkban különleges

denevérodvakat is megszemlélhettem,
s az elhagyott, növényzettel benõtt,
mégis megfoghatatlan, természetes va-
rázzsal bíró, egykori dolgozói úszóme-
dence mellett elhaladva felvetõdött
bennem a kérdés: Miért nem ismertet-
jük meg ezt a nem mindennapi terüle-
tet városunk diákjaival, s miért nem
építünk ki egy tanösvényt, akár átala-
kítva az elhagyatott uszodai öltözõket
egy madártani házzá vagy kiállítóter-
emmé ezen a csodálatos helyen, mely
Szekszárd természetes, ökológiai
„kszerdoboza”.

Gyimóthy Levente

Dr. Almási István rendszeresen

ellenõrzi a madáretetõket

Két verekedõ zöldike
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Veszprémbõl érkezett az UKSE Szekszárd új játékosa

Jenõfi Kati megoldás lehet a lövõ poszton
Első ránézésre klasszikus átlövő
alkat, az UKSE Szekszárd új,
Veszprémből kölcsönbe érkezett
szerzeménye, a szőke, két centi
híján 190 magas Jenőfi Katalin. 

Még inkább annak tûnik, ahogyan elzá-
rással vagy anélkül kapura lõ. Rögtön
megállapíttatik: van keze, csuklója és
szeme is hozzá. Az ország egyik legis-
mertebb, gyõri utánpótlás-nevelõ mû-
helyében pallérozódott. Négy évet
Hódmezõvásárhelyen, egyet-kettõt an-
no Pécsett, kettõt Romániában, az otta-
ni élvonalban játszott. Onnét tért vissza
Veszprémbe, a nõi vonalon is merész
célokat kitûzõ bakonyiakhoz. Javakora-
beli, 27 éves, de kellõ határozottsággal,
komolysággal azt mondja a fél évre köl-
csönbe Szekszárdra vezényelt jobbke-
zes játékos, hogy még fejlõdni akar. Na-
gyon helyes, vághatjuk rá, mert hogy
ennek, ha csak rövid távon is, haszon-
élvezõje lehet a szekszárdi nõi kézilab-
da. 

– Ott játszom, ahol lehet, és abba,
hogy Szekszárdra kerültem, valóban

nem volt beleszólásom – mondta
az új csapatánál eltöltött elsõ edzé-
sek után Jenõfi Katalin. – Igen,
Veszprémben többen is voltunk
ezen a poszton, nagy volt a konku-
renciaharc, de nem voltam háttér-
be szorított, minden meccsen sze-
repet kaptam – jegyezte meg az
ezirányú kérdést megelõzendõ a
kellemes hangú, s a már több he-
lyen megvillantott tudásához ké-
pest szerényen nyilatkozó játékos.
Egy másik levegõben levõ kérdés-
re is kész a válasszal: „Itt biztosan
több lehetõséghez jutok, ezáltal
jobban fejlõdhetek.”

A játékostársakkal szakmailag,
emberileg ismerkedik még. Jól lát-
szik a fal elõtti támadójátéknál,
hogy figurálisan és anélkül is igyekez-
nek kiszolgálni a többiek a balról jobb-
ra történõ felkanyarodás után a labdát
a jobb felsõbe helyezõ játékost. Persze
az aktuális ellenfelek 5+1-es, vagy Kati
felé tolódó nyitott védekezése roppant
kellemetlen lesz számára, bár nem elõ-
ször fog találkozni ilyesmivel. 

– Ha így lesz, ennek is meglesz a gó-
lokra váltható elõnye a csapat számá-
ra, bomlik az ellenfél védelmi fala – te-
szi hozzá.

Mint ahogy a szekszárdi is bomlott
ott jártunkkor a gyakorlásnál, amikor
Kovács Jenõ vezetõedzõ kifejezetten
kérte a zavarót, majd a követõ ember-

fogót a csapat reménybeli elsõ számú
kulcsemberére. Gulya Krisztának,
Fauszt Évinek, az amúgy is jól „egy az
egyezõknek”, bizony megnõtt Kati ér-
kezésével az „élettere”.

Az UKSE trénere elõtt nyitott
könyv a játékos, akinek volt lekövet-
hetõ pécsi PEAC-os vonulata. Már
bizonyított az élvonalban, sõt a ro-
mán felnõttbajnokságban is, hiszen
a góllövõlistán a negyedik lett – em-
líti a beszédes statisztikát Kovács Je-
nõ. – Van rutinja, tapasztalata, rá-
adásul az a játékintelligenciája is
megvan, ami sok klasszikus átlövõ-
nek kevésbé, így a kombinatív játék-
ba is beilleszthetõ.

Mire e sorok megjelennek, már túl
lesz az UKSE a tavaszi idény második
sorsdöntõ meccsén. A szurkolók az
új szerzeményre különösen figyel-
nek majd. Semmi kétségünk: a fent
felsorolt pozitívumok vele kapcsola-
tosan megragadhatók voltak debütá-
lásán, attól függetlenül, hogy nyert,
ikszelt, vagy éppen veszített a szek-
szárdi csapat. B. Gy.

AZ ÉV LEGKIEMELKEDÕBB SZEK-
SZÁRDI EREDMÉNYE: A Szekszárdi Rá-
dióamatõr-klub gyorstávírásza, Hudanik Antal
a gyakorlati versenyszámok egyikében meg-
nyerte a Bulgáriában rendezett Európa-baj-
nokságot. A szekszárdi sportoló a morzejelek
vételében nemcsak a kontinens, hanem a vi-
lág legjobbja lett újra. Csak emlékeztetõül:
ugyanezen versenyszámban a tavalyi világbaj-
nokságon is a legjobbnak bizonyult.

AZ ÉV LEGKIEMELKEDÕBB UTÁN-
PÓTLÁSKORÚ SPORTOLÓJA: Ohn Kin-
ga, a Szekszárdi Atlétikai Klub 19 éves közép-
távfutója, aki korosztályában öt országos baj-
noki címet szerzett és több nemzetközi verse-
nyen is szerepelt a magyar U-20-as, illetve U-
23-as válogatott tagjaként.

AZ ÉV LEGREDMÉNYESEBB SERDÜ-
LÕ VERSENYZÕJE: Ács Balázs, a Szek-
szárdi Gemenc Judo SE 36 kg-os súlycso-
portban szereplõ dzsudósa, aki megnyerte
korosztálya mindkét országos bajnokságát,
és tagja volt, az országos csapatbajnokságon
újra gyõztes szekszárdi együttesnek.

AZ ÉV FELFEDEZETTJE: Istlstekker Zsolt,
a Szekszárdi Kerékpáros SE versenyzõje, aki
a kezdõk számára kiírt országos bajnokságo-
kon mind a hegyi, mind az országúti, mind a
kritériumversenyeken diadalmaskodott.

AZ ÉV SPORTDIPLOMÁCIA-SIKERE: A
Szekszárdi UKSE, a nõi kézilabda NB I B-ben
harmadik helyen végzett ugyan, de a visszalé-
pések következtében élni tudott a klub a szö-
vetség felkínálta lehetõséggel, és az MKSZ li-
cencbizottságának megfelelve az NB I-ben
szerepel 2010 õszétõl a város felnõttcsapata.

AZ ÉV LEGJELENTÕSEBB ESEMÉNYE
A KÉPZÉSBEN: Az I. Béla gimnáziumban
létrejött az elsõ sportosztály.

AZ ÉV LEGNAGYOBB LABDAJÁTÉKOS
SIKERE: Az Atomerõmû KSC Szekszárd NB I
A-csoportos nõi kosárlabdacsapatának gyõ-
zelme hazai környezetben a legjobb négybe
kerülésre esélyes, a második számú kontinen-
tális tornán is szereplõ Szeviép-Szeged ellen.

AZ ÉV LABDAJÁTÉKOS KUDARCAI: A
kosaraslányok budapesti veresége a mezõny
egyik leggyengébb csapata, a BEAC otthoná-
ban. Nõi kézilabdásaink „betlije” az NB I-es
bajnokság nyitófordulójában, a szintén újonc
és kiesõjelölt Újbuda otthonában.

AZ ÉV NEMZETKÖZI SIKERE: A Közép-
Európai Szuper Ligában szereplõ Szekszárdi

Asztaliteniszklub elsõ számú nõi csapata a
csoportmérkõzések során döntetlent ért el a
jó nevû, horvát élcsapat ellen. 

AZ ÉV LEGNAGYOBB HATÁSÚ SZA-
BADTÉRI SPORTVERSENYE: A május
elején megrendezett I. Borvidék Félmaraton,
amellyel a helyi Kadarka Futóklub, az ország
legkülönlegesebb félmaratoni távú versenyét

hozta létre, ahova már az elsõ alkalommal ez-
ren neveztek be.

AZ ÉV LEGSZÍNESEBB SPORTESEMÉ-
NYE: A Nagy Sportágválasztó, ami két napon
át zajlott a sportcsarnokban, illetve annak
szomszédságában. Csaknem kéttucatnyi
sportágat próbálhattak ki az óvodás és álta-
lános iskolás korú gyerekek.

AZ ÉV IGAZOLÁSA: Medgyessy Dóra, a
KSC Szekszárd nõi kosárlabdacsapatának
jellegzetesen szõke fiatal irányítója, aki ko-
molyabb NB I-es A-csoportos elõélet nélkül is
rövid idõ alatt meghatározója lett a szekszár-
di együttesnek a most zajló bajnokságban.

Görbe tükörbe is bepillantva

2010 szekszárdi sportlegjei 1.
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Egy tiszta fehér lap, vagyis vá-
szon. Nem a kezdetet, hanem ta-
lán egy barátság végét jelenti
Yasmina Reza (Párizs, 1959–) Mű-
vészet című komédiájában, ame-
lyet december 8-án mutatott be a
Magyarországi Német Színház.

Ez a felszínes summázata Florin
Gabriel Ionescu rendezõ, egyben dísz-
let- és jelmeztervezõ szinte üres térben
játszódó elõadásának. Csak egy magá-
nyos szálon függõ hinta-„fotel” jelzi a
berendezést, és hogy itt valami, neve-
zetesen Serge (Steve Walter) és Marc
(Andrei Hansel) barátsága függõbe ke-
rült. Mégpedig egy 160x120 cm-es fest-
mény miatt, amelyen fehér alapon át-
lósan néhány fehér csík látható, vagyis
Marc szerint nem látható. Teljesen el-
képed, amikor barátja büszke öröm-
mel mutatja neki új szerzeményét. Alig
tér magához, ahogy az árát is megtud-
ja: 200 000 euró. Ezért az értéktelen va-
cakért. És kezdõdik a háború, mivel
nézeteik nyilvánvalóan oly mértékig
eltávolodtak egymástól, hogy régi ba-
rátságuk alapjaiban rendült meg. Ba-
rátjuk, a már ránézésre is igen mókás
Yvan (Matthias Patzelt) próbál meg
egyensúlyozni közöttük, és összebékí-
teni õket. Mégis õ kapja a legfájdalma-
sabb pofont.

Ennek az egy, erõsen megosztó fest-
ménynek a kapcsán Reza, akinek szü-
lõi házában otthon volt a mûvészet, hi-
szen magyar édesanyja hegedûmû-
vész, iráni édesapja pedig ugyan mér-
nök volt, de sokat zongorázott, alapo-
san körbetekinti az irányokat, amelyek
felõl általában a mûvészetet nézhetjük.
A színházmûvészet mellett szociológi-
át is végzett szerzõ 1994-ben született
mûvében a szereplõk a mûvészethez
való viszonyukban nyilvánulnak meg.
Amikor a konzervatív Marc által

sznobériával vádolt Serge védekezés-
ként becsméreli az Yvan kandallója fö-
lött látható képet, Yvan nem szól sem-
mit, csak kimegy. Marc mondja el,
hogy azt Yvan nagypapája festette. A
kissé határozatlan Yvan egyébként a
fehér festmény értékét anyagi oldalról
tekinti: hogyan jegyzik a festõjét,
Antriost. Marcot ez egy cseppet sem
érdekli, az viszont annál inkább, hogy
barátja egy vagyont fizetett egy
160x120-as fehérre festett vászonért.
Bezzeg az õ, Serge által flamand stílusú-

nak mondott festménye… A flamand
stílus ellen persze tiltakozik. Hiszen ez-
zel is csak a mûveltségét akarja fitogtat-
ni Serge. Neki egyszerûen csak tetszik
ez a dekoratív kép jól felismerhetõ fi-
gurákkal. „Nem a saját korának embe-
re” – vágja a fejéhez Serge, a jól menõ
bõrgyógyász, aki talán kissé sznob, de
érdekli a festmény belsõ élete, a színe-
zetek vibrálása a semleges színben, és a
megfelelõ szögben jól látható csíkok
dinamikája.

„Sakkozással” zajlik a végsõ ütkö-
zet, amelynek során Yvan valódi po-
font kap. Rádöbbennek, hogy értel-
metlen felrúgni a régi barátságot, és
Serge kezdeményezésére Marc Yvan
fekete filctollával rajzol a festményre.
A kép azt ábrázolja, amint a sûrû hó-
esésben egy magányos síelõ átszelte a
teret és eltûnt a tájban. Hiszen a rajz
lemosható filccel készült. A világrend
helyreállt. Erre a fehér vászonra újra
kell írni a barátságot az eltûntetett síe-
lõ emlékével együtt.

Ebben a sokrétûen elgondolkodta-
tó, szellemes mûben lépett elõször
színpadra Szekszárdon a társulat új
tagja, a német Steve Walter és parádé-
zott elõször felnõtteknek szóló darab-
ban Matthias Patzelt szinte követhe-
tetlenül gyors szószólójával. 

Kovács Etelka

Vízválasztó: a Mûvészet

A Gyöngysor 
Alapítvány
felhívása

Szeretettel várjuk a lelki gondok-
kal küzdõ embertársainkat, hogy
missziónknak megfelelõen segítsé-
get tudjunk nyújtani problémáik
megoldásában. Minden héten csü-
törtökön ügyfélfogadás: 9–12-ig a
MÁV Pályaudvar várótermébõl ki-
alakított Civil Közösségi Térben.
Tel.: 06-30-605-22-59. E-mail cím:
gyongysor7100@gmail.com.

Escher-relikviák
a Gadányi-

gyûjteményben
A szekszárdi születésû fotómûvész
emlékére szervezett Escher Ká-
roly Szabadegyetem záró rendez-
vénye január 26-án 17 órai kezdet-
tel lesz a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban. Elõadó: Gadányi
György fotóriporter (1964–1990
Nõk Lapja), fotótörténeti relikviák
gyûjtõje. A belépés díjtalan.

Nyugdíjasok 
figyelmébe

Értesítjük a tisztelt nyugdíjaso-
kat, hogy a Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ Nyugdí-
jastagozata elköltözött a Babits
Mihály mûvelõdési házból a
Szent István tér 15–17. szám alá,
az Illyés Gyula fõiskolai kar E-
épületébe. 

Továbbra is segítséget nyújta-
nak különbözõ kérelmek kitöl-
tésében és továbbításában, ked-
vezményes élelmiszervásárokat,
egészségmegõrzõ elõadásokat,
szûréseket szerveznek. Szeretet-
tel várják a nyugdíjasokat a foga-
dónapokon, kedden és pénte-
ken 8–10 óráig, a földszinti 1-es
irodában.

Escher Károly

Zsuzsa néni kis
csomagja

Mindig jó érzés tapasztalni, milyen
sok embertársunkban él a mások
sorsa iránti érzékenység és az önzet-
len segíteni akarás. A legfrissebb pél-
da alig néhány napos. E hét közepén
valaki egy csomagot hagyott a város-
házán a nevemre. Meglepõdtem,
mert nem vártam küldeményt, és
még jobban csodálkoztam, amikor
kinyitottam a gondosan összekötött
szatyrot. Abban ugyanis egy csomó
friss gyümölcsöt, bonbont, csokolá-
dét és egy vadonatúj, szép, játék ba-
bát találtam. A mellékelt borítékban
a karácsonyi ételosztásról megjelent
cikkünket és egy levélkét az alábbi
sorokkal: „(…) Köszönöm, hogy
megírta a mellékelt cikket, ké-
rem, szíveskedjen ajándékomat
s jókívánságaimat a cikkben sze-
replõ drága, kicsi lánynak, Anitá-
nak eljuttatni. Kívánom, hogy
édesapjának minél hamarabb
munkája legyen, ne engedjék el
egymás kezét, a köztük levõ sze-
retetet õrizzék, s az életben le-
gyenek nagyon boldogok: Zsu-
zsa néni.„

Vezetéknév, cím, telefonszám se-
hol. Az ismeretlen hölgy nyilván nem
vár hálát és nyilvánosságot, a szívére
hallgatva csupán örömet akart szerez-
ni egy szomorú sorsú kislánynak. A
csomagot azóta eljuttattam Anitának
és édesapjának. csi 

Léleképítõ Wass Albert- 
est a Garayban!

Január 17-én
(hétfõn) este
18 órakor Simó
József elõadó-
mûvész, a Wass
Albert-alapít-
vány elnöke
lesz a Léleképí-
tõ vendége.
„Maradnak az
igazak”  címmel

Wass Albert születésének és halálának
évfordulója alkalmából a – méltatlanul
elfeledtetni akart – erdélyi írófejedel-
münk igaz élete  elevenedik meg a hall-
gatóság elõtt. Mostantól új helyszínen,
a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben folytatódik a havi elõadás-sorozat.
A belépés díjtalan

Mészöly Miklós-
emléknap

Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mé-
szöly Miklós Egyesü-
let tisztelettel meg-
hívja önt és hozzá-
tartozóit január 19-
én (szerdán) a Mé-
szöly Miklós-emlék-
nap rendezvényeire. Helyszín: Garay
János Gimnázium díszterme. Rész-
letes program az elõzõ számunkban. 



Az Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület meghívja Önt és ked-
ves családját az ALSÓVÁROSI BÁLBA
január 22-én, a volt Ady Endre Közép-
iskola éttermébe (megközelíthetõ a
Kölcsey-ltp. felõl).

Jegyek január 17-ig a szervezõknél,
illetve január 17-én este 17 órától a
plébánia kistermében szervezõi meg-
beszélés alatt vásárolhatók. Részvételi
díj: 4200 forint. A részvételi díj bál
költségein felüli részét a kórházi ká-
polna javára fordítjuk. 

Program: 17.00–17.30 Gyülekezõ 
Asztalfoglalás (a helyet elõre, névre

szólóan a szervezõk biztosítják, 

kérjük, hogy a késéssel ne zavarják az
elõadást).

17.30–18.30 Bíró László püspök
elõadása.

19.00 Pohárköszöntõ, vacsora. Al-
sóvárosi fiatalok nyitótánca. Tánc,
tombola, ének, zene hajnalig. 

Zene: G&B zenekar.
Tombola: A kápolna felújításáért

felajánlásokat szívesen fogadunk.
Belépés csak elõre megvásárolt

jeggyel rendelkezõk számára!
A szervezõk nagy szeretettel várják

a bálozókat. Idézzük fel a régi szép
emlékeket, beszélgessünk, ünnepel-
jünk együtt!
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Január 18. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Változás! Január 19. (szerda) 16-18
óráig. Polgármesteri Hivatal I. emelet 
36. sz. iroda,
II. sz. választókerület
Január 25. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Gyakor-
lóiskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 
14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla gimnázium és informatikai
szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 
16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 
16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig
Baka István Általános Iskola

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 
17-18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 
17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

APRÓ

SZEKSZÁRDON a városközpontban,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 06-20/916-52-34.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00,
20.00, 21.00 és 23.00 órakor

jelentkezik Szekszárd város és
a megye legfrissebb híreivel.

Áramszünet
Az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy háló-
zatkorszerûsítés miatt 2011. február
3-án, 4-én és 7-én 8 órától várhatóan
16 óráig az alábbi utcákban: Kisfaludy
u., Prantner J. u., Vasvári u. a 39. sz.-
tól és a 42. sz.-tól a Halasi A. u.-ig,
Halasi A. u. 1–13. sz.-ig és 2–10. sz.-
ig áramszünet lesz. A szolgáltatás át-
meneti szüneteltetése miatt az érintet-
tek megértését kérik.

Használtruha-adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt január
24-én, hétfõn 8.30-tól 9.30 óráig
használtruha-adományozást tart Szek-
szárdon, a Dózsa Gy. 1. szám alatt.
Ugyanekkor a 2011. évi tagdíj is befi-
zethetõ. Várjuk tagjainkat, a Szekszár-
di Nyugdíjasok Területi Érdekszövet-
sége tagjait, valamint a nagycsaládo-
sokat és minden rászorulót.

Meghívó
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