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Ha Vince-nap, akkor Ribling-tanya,
Istifángödre, a déli városrész jel-
legzetes tanyasorán elbújva, de be-
lesimulva az út menti szőlőültetvé-
nyekbe. Ez a hagyományos évindító
borünnep a Szekszárdi Dicenty De-
zső Kertbarátkör szervezésében.

A történelmi egyházak képviseleté-
ben a közelmúltban beiktatott új
szekszárdi református lelkipásztor,
dr. Kaszó Gyula áldotta meg a leg-
utóbbi évjárat borát, és mondott ál-
dást a Ferenc Vilmos kertbarátkör-
elnök által lemetszett, az új termést
lassan magában hordozó vesszõre.

Persze, hogy szép egészséges, az
eddigi fagyos napok nem tettek
benne kárt. A szõlõs-boros gyüle-
kezet tagjai abbéli reményüket is
kifejezték, hogy a még várható zi-
mankót is átvészelik az ültetvé-
nyek, mert nem lesz annyira sark-
vidéki, mint a tavalyi... Persze a leg-
kíváncsibb gazdák a maguk kertjé-
ben is vágnak vesszõt, hogy aztán a

szoba melegében hajtassák azt, és
a legközelebbi kertbarátkörös fog-
lalkozáson elõvezessék a tapaszta-
lataikat.

Stílszerûen már a roppant szívé-
lyes házigazda, az örökifjú Ribling

Ferenc tanyájában folytatódott a
Vince-nap, a borral és érdeklõdõkkel
teli pincében. Az elõre meghirde-
tett módon a kékfrankos jegyében,
fókuszban persze az új borokkal. 

Folytatás a 8. oldalon.

Vince napi bor- és vesszõáldás
„Nagyot szólhat” a 2012-es kadarka és kékfrankos

Dr. Kaszó Gyula (balról) és Ferenc Vilmos a jó termésre is koccintott
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Klímabarát mintaprogram Szekszárdon
Szekszárd város közgyűlése -
egyetértve az egyesület céljaival -
2009-ben csatlakozott a Klímaba-
rát Települések Szövetségéhez,
megalakítva a Szekszárdi Klíma-
kört, amit a Zöldtárs Környezetvé-
delmi Közhasznú Alapítvány koordi-
nál. Azóta a város klímastratégiát
készít és klímaalapot hoz létre.

A zord idõjárás és a szombati nap el-
lenére legalább ötvenen vettek részt
azon a szakmai konferencián, amit
a Zöldtárs rendezett Szekszárdon a
város és kistérségébe tartozó 15 te-
lepülés érdeklõdõinek. Sajnos a pol-
gármesterek közül csupán egy tu-
dott idõt szakítani a tanácskozásra.
Tegyük hozzá, hogy legtöbb kollé-
gája is komoly érdeklõdéssel fordul

a környezetvédelem felé, s a helyi is-
kolák támogató közremûködésével
szívesen fogadják azokat a program-

sorozatokat, amelyeket a Zöldtárs
ajánlott fel számukra.

Folytatás a 10. oldalon.

Sok érdeklõdõt vonzottak az elõadások
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www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu
Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833

Tüzelõanyagot
szeretne?!

Mérhetõ, fogható, vihetõ
Még áremelés elõtt, 
TAVALYI ÁÁRON

vásárolja meg nálunk
Schiedel kéményét!
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A haza nem ebben a világban van
Beszélgetõs délután a Mészöly Miklós emlékházban az idei kitüntetettekkel

A tizedik Mészöly Miklós emléknap
délutánján az Irodalom Házában el-
sõként a 2013-as év Mészöly Miklós
díjasával, Gyõrffy Ákossal beszélge-
tett Jankovics József irodalomtörté-
nész, a Mészöly Miklós Egyesület al-
elnöke és Szörényi László irodalom-
történész, a Mészöly Miklós Egyesü-
let elnöke népes és aktív közönség
elõtt. A díjazottat leginkább tavaly
megjelent elsõ, Haza címû prózakö-
tetérõl kérdezték és rávilágítottak a
mészölyi párhuzamokra.

Jankovics József elsõként arra
volt kíváncsi: mit jelent Gyõrffy szá-
mára a Börzsöny. Hiszen ahogy pró-
zájában megjelenik: akárcsak Mé-
szöly, õ is képes egészen feloldódni
a természetben, a mohában, egy
páfránylevélben, vagy az ezüstösen
csillogó keskeny ösvényben, ame-
lyet egy meztelen csiga hagy maga
után. Mindemellett Jankovics sze-
rint Gyõrffy nem érzi jól magát az
emberek között. A szülõhelyérõl,
Vácról Börzsönyligetre költözött,
közvetlenül az erdõ mellé. Kivonul
a vadonba. A munkája viszont az,
hogy hajléktalanokat gondoz.

Gyõrffy Ákos cáfolta ezt: nem
igaz, hogy õ az emberektõl el akar
vonulni, akkor nem lenne családja,
felesége, egy 3 hónapos és egy 4,5
éves fia. Ha már úgy kell, hogy az
ember munkálkodjék, akkor annak
legyen értelme az õ számára. Szoci-
ális munkásként segít a hajléktala-
noknak például az elveszett iratai-
kat pótolni, emellett népkonyhát és
hajléktalanszállót tartanak fenn. Mi-
vel ismeri õket, természetesen kö-
szön nekik, ha találkozik velük az ut-
cán. Ezért nagyon hálásak, mert
õket senki sem veszi emberszámba.
Arra, hogy visszavezesse õket a tár-
sadalomba, úgy gondolja, nem õ a
megfelelõ ember. Korábban moz-
gássérült általános iskolásokkal fog-
lalkozott. Akkor még nem láthatta
ezt színrõl színre...

Jankovics József visszatért a Bör-
zsönyhöz: a csonka Magyarországon
belül ez az egyetlen vadon — mond-
ta. Nem teljesen – válaszolta Gyõrffy
–, de ez a legnagyobb lakatlan terüle-
te Magyarországnak. Az utóbbi idõ-
ben nem sokat vonul ki a Börzsöny-
be, hajnalonta néhány órát. Szörényi
László nógrádverõcei gyermekkori
emlékeit felidézve elmondta, hogy

elég egyszer megtapasztalni a vadon
élményét, az egy életre szól.

Aztán a Haza címû prózakötetre
terelõdött a szó, amelynek köszön-
hetõen Gyõrffy Mészöly-díjat kapott.
Elõször is: mit jelent az író számára,
hogy haza? Az igazi otthon és a haza
nem ugyanaz – válaszolt a díjazott.
Nem itt, nem ebben a világban van a
haza, és Szent Pálra utalt, a sátorra és
a vándorbotra. Szörényi szerint Mé-
szöly is így gondolkodik errõl. Ké-
sõbb a könyvre utalva arról beszélt,
hogy az Adriánál egy szigeten van a
haza, ami jelenti a csonka Magyaror-
szágot, a dédpapa tekintetét…
Quarnero volt Magyarország tengeri
kijárata. A szlovének úgy gondolják,
azok az országok, amelyeknek nincs
tengerük, szomorú országok.

Jankovics szerint Gyõrffy Ákos a
katolikus esztéticizmushoz kötõ-
dik. Õt a legmélyebbrõl a keresz-
ténység mint olyan érintette meg –
válaszolta. Állandó harcban áll vele.
Ha van egy út számunkra, akkor az
a kereszténységen át kell, hogy ve-
zessen. A miáltalunk fenntartott
egészben pedig abszolút nincs ben-
ne a kereszténység. Szörényi felhív-
ta a figyelmet, hogy ez szerepel
Gyõrffy karácsonyi interjújában és
egy korábbi karácsonyi interjúban
Mészöly is hasonlóan beszélt.

Családja jó kapcsolatot
ápolt Mészöly Miklóssal
Németh Judit, a Mészöly Miklós em-
lékplakett idei kitüntetettje - mint el-
mondta - elõbb hallotta Mészöly
(Molnár) Miklós nevét, mint ahogy
olvasni tudott. Családja összejárt vele,
édesapja jól ismerte az írót. Mindig
tudott arról, mikor jön meg Szek-
szárdra a vonattal. A gimnázium ud-

varán is lapogatták egymás vállát. Mé-
szöly elhozta ide az orosz nagyköve-
tet is, és irodalmi kérdésekrõl beszél-
gettek a mûvelõdési házban.

Németh Judit 1992. és 2005. kö-
zött a Szekszárdi Vasárnap újságíró-
ja volt. Ez adott lehetõséget arra,
hogy interjút készítsen Mészöly
Miklóssal. Sebesen jegyzetelt, hogy
ne maradjon le egyetlen fontos
mondatról se. Mészöly szép emlé-
kekrõl mesélt, végül azt mondta:
szlovák-magyar határ nincs. Az em-
berek közt nincs határ, azt csak a
térképek jelölik.

Az álmokról õszintén
A beszélgetések után posztumusz

könyvbemutató következett: a
Polcz Alain álmait és azok magyará-
zatát tartalmazó Álomnaplót
Ablonczy Anna szerkesztõ, Mészöly
Miklós feleségének egykori munka-
társa mutatta be. Elmondta, hogy
2001-ben került Polcz Alaine mellé,
s az Álomnapló nagyon õszinte ka-
zettáit gépelte le. A pszichológusnõ
ezt egy ismeretlen emberre szerette
volna bízni. Ablonczy fontosnak tar-
totta elmondani, hogy õ személyi
titkár, mûvelõdésszervezõ, így Polcz

Alaine pszichológiai, tanatológiai
munkájába nem folyt bele, abban
más segített neki.

Alain erõs kisugárzású, közvetlen
személyiség volt. Soha nem fáradt,
tele volt energiával, de eközben
mindenféle testi bajjal, makulade-
generációval, ízületi problémákkal
küzdött. Ablonczy számára ezzel a
munkával inspiráló, érdekes idõsza-
ka kezdõdött el az életének.

Az Álomnaplónak több köze van
Alaine-hez, mint az összes többi
könyvének. Ez volt az utolsó, amivel
szeretett volna foglalkozni. A haldok-
lók álmaival van tele. Alaine is álmo-
dott. Ablonczy Anna rácsodálkozott,
hogy miért foglalkozik az álommal,
amikor tõle is megkérdezte: „An-
nácska, mit álmodtál?”. A sajátjaival
ellentétben Alaine álmai többnyire
színesek, érdekesek voltak, és hozzá-
írta az értelmezést is. 1961-tõl jegyez-
te le rendszeresen az álmait, akkor
39 éves volt. A kiadó vezetõje, Csor-
dás Gábor szerint ezek az álmok ma-
gukban is megállják a helyüket, aki
Polcz Alaine-t olvassa, az tudja, hogy
mit kezdjen velük.

Francia kutatók megállapították,
hogy éjszaka legalább hat álmunk
van. Az állatok is álmodnak, a macs-
kák kétszer. Ilyenkor a személyisé-
günket is programozzuk: töröljük a
fejünkbõl a fölösleges dolgokat, ezért
jó. Polcz Alaine úgy tartotta, hogy az
álom nekünk, rólunk szól, mi tudjuk
értelmezni. Segíthet, gyógyíthat, alko-
tó forrás lehet. 

Polcz Alaine évrõl évre megrende-
zett tombolája után a tizedik Mé-
szöly Miklós emléknapról senki nem
távozott üres kézzel, hiszen akik
nem nyertek a tombolán, a Jelenkor
Kiadó jóvoltából ezúttal azok is kap-
tak könyvajándékot. Kovács Etelka
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A díjazottak, Németh Judit és Gyõrffy Gábor a beszélgetésen

Január 19-én, Mészöly Miklós születésnapjának évfordulóján emléktáblát lepleztek
le Budán, az egykori Nyugat Irodalmi Emlékmúzeum falán, a volt Basch villában,
ahol Mészöly és felesége, Polcz Alaine több, mint 50 évig éltek és alkottak.
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„A Mészöly-kultuszt csak helyben lehet megteremteni!”
Szekszárd neves szülöttére emlékeztek - Ismét átadták az ország egyetlen kortárs irodalmi díját

A zord időjárás és néhány előadó
betegsége ellenére jelentős érdek-
lődés mellett tartották meg az idei
Mészöly Miklós emléknapot január
18-án, a szekszárdi születésű író
kilencvenkettedik születésnapját
megelőző napon.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház
dísztermében zajlott esemény kez-
detén Pócs Margit, a város kulturális
és civil referense – korábbi Mészöly-
emlékplakett díjazott – hangsúlyoz-
ta: egy közösség életét mindig meg-
erõsíti, miként képes ünnepelni, s
van-e lelkület, szellemiség, méltóság
egy-egy emléknapon. A Mészöly em-
lékbizottság – tette hozzá – ponto-
san 10 éve tett hitet, hogy ápolja az
író kultuszát. Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a közgyûlés humán bizottsá-
gának elnöke köszöntõjében ki-
emelte: egy város vezetõ tisztségé-
ben álló embernek nem feltétlenül
az a feladata, hogy méltatásba kezd-
jen egy emléknapon, sokkal inkább
az, hogy támogassa, segítse azokat,
akik õrzik a lángot. Csillagné vala-
mennyi támogatónak, segítõnek
megköszönte a magas színvonalú
szervezést, és további hasonlóan
színvonalas együttmûködést kívánt. 

Jankovics József irodalomtörté-
nész szerint igazi sikertörténet volt
az eltelt idõszak. Az MTA BTK Iro-
dalomtudományi Intézetének osz-
tályvezetõje úgy látja, a halott író-
nak legalább 10 évig nincs recepci-
ója, ha nincsenek olyan emberek,
akik megpróbálják a halál pillana-
tától ápolni a hagyományt. Az el-
múlt évtized sikereit felemlegetve
hangsúlyozta: örömteli, hogy évrõl
évre megrendezésre kerül a Mé-
szöly emléknap, s már az elsõ osz-
tályos iskolás gyerekek is olvashat-
ják verseit a tankönyvekben, vala-
mint, hogy a kiadók fontosnak tart-
ják az alkotó mûveit életben tarta-
ni, s folyamatosan kiadni. Mészöly
prózája véleménye szerint lenyû-
gözõ: „utódkeresõ próza, amelyre
Magyarországon alig látunk pél-
dát” – jelentette ki. Jankovics vége-
zetül felhívta a figyelmet arra,
hogy „a Mészöly kultuszt csak hely-
ben lehet megteremteni”, s annak
ebben a városban nem szabad
meghalnia!

Heilmann Józsefné, a Garay Já-
nos Gimnázium igazgatója emlé-

keztetett arra: Mészöly a gimnázi-
um diákja volt, s az író szerint is
fontos a gyerekkor életszakasza a
szellemi, erkölcsi értékek kialakulá-
sa tekintetében. Az intézmény ve-
zetõje a Mészöly születésének 90.
évfordulójára, 2011-ben készített
filmben megszólaló barátok gon-
dolatait is felidézte: egyszerû, s
szellemileg hiú volt, az intellektua-
litás érdekelte. Vadság jellemezte, s
az, amit csinált, a természethez kö-
zel állt. Egyszerûség, õszinteség,
nyitottság a világra, de elvhûség, s a
másik véleményének tiszteletben
tartása is jellemzõ volt rá – sorolta
az íróról alkotott véleményeket
Heilmanné.

A délelõtt folyamán Szkárosi
Endre költõ, a tavalyi Mészöly Mik-
lós díj kitüntetettje elõadásában
többek között azt fejtegette, hogy
a mészölyi életmûben a progresz-
szivitás, a francia újregény irány-
zata és a Camus-féle egzisztencia-
lista irodalom hatásai mind megje-
lennek. Az elõadó szerint azért is
különleges, hiszen az ötvenes, hat-
vanas években, amikor hazánkban
a kommunizmus alatt esztétikai le-
fojtottság uralkodott, Mészöly mû-
veivel ugyanakkor új alapokra he-
lyezte a magyar esztétikai közbe-
szédet.

A díjak közül elsõként a Mé-
szöly emlékplakett átadására ke-
rült sor, amelyet idén Németh Ju-
dit elõadómûvész, újságíró, az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár mb.
igazgatója vehetett át Csillagné
Szánthó Polixénától. Németh Ju-
dit sokat tett a Mészöly Miklós

versmondó verseny lebonyolításá-
ért, újságcikkein keresztül pedig
Mészöly Miklós és Polcz Alaine
megismertetéséért, kultuszuk
életben tartásáért – méltatta a dí-
jazottat Elekes Eduárdné, a me-
gyei könyvtár korábbi igazgatója.
A Mészöly-díjat idén a Gérecz Atti-
la és az Artisjus Irodalmi-díjas, 37
éves fiatal költõ, Gyõrffy Ákos ve-
hette át, akinek laudációját Szöré-
nyi László irodalomtörténész ol-

vasta fel. Gyõrffynek érzelmi kö-
tõdése van ehhez a tájhoz, s igen
sokat jelent számára az elismerés,
amelyet sajátos költõi és prózai ki-
fejezésmódjáért, valamint döntõ-
en a 2012-ben megjelent „Haza”
címû prózájának elismeréseként
kapott.

Az ünnepségen Pató Lili egy
sárközi népdalcsokrot adott elõ,
Mikó Zsuzsanna, a Mészöly Miklós
vers- és prózamondó verseny har-
madik helyezettje Mészöly: Elégia
IV. tétel címû költeményét szaval-
ta. Barsi Orsolya „Ne búsuljon
senki menyecskéje” címmel egy
Kodály által gyûjtött és feldolgo-
zott népdalt adott elõ Lányi Péter
zongorakíséretében. Lányi Péter
késõbb eljátszotta Bartóktól az Al-
legro Barbaro címû zenemûvet,
majd Naszladi Judit vezényletével
a Gárdonyi Zoltán Református
Együttestõl hallhattuk Bárdos La-
jos: Az Úr énnékem õrzõ pászto-
rom, valamint Charles Francois
Gounod: Gallia kantáta mûvének
„A messiás jön” címû részletét kí-
sérhettük figyelemmel.

Gyimóthy Levente

Gyõrffy Ákos költõ vehette át idén a Mészöly-díjat Szörényi Lászlótól
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A város nevében Majnay Gábor (jobbról), Csillagné Szánthó Polixéna

és dr. Fõfai Klára koszorúzott a Bezerédj utcai emléktáblánál

Koszorúzás
A délelõtti eseményeket koszorúzás követte, amely Mészöly Miklós Bezerédj utcai
szülõházánál került sorra. A helyszínen Gaál Zsuzsanna, a Mészöly-emlékplakett
tavalyi díjazottja olvasott fel részleteket az író gondolataiból. A Mészöly Miklós Egye-
sület elnöke, Szörényi László, Csillagné Szánthó Polixéna és Majnay Gábor, a pol-
gármesteri hivatal közoktatási és mûvelõdési osztályvezetõje, valamint a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár dolgozói helyezték el ko-
szorúikat Mészöly Miklós emléktáblájánál.
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Progresszivitás a Mészöly-életmûben 
Új alapokra helyezte az esztétikai közbeszédet

Lehet-e filmet készíteni Mészöly-mûbõl?
Sopsits Árpád és Baranyai László beszélgetése 

A Mészölyi próza az 1960-as, ’70-es
évek szépprózájára jelentõs hatással
volt, akkor, amikor hazánkban nem
volt divat a nyelvrõl gondolkodni az
irodalom területén – egyebek mellett
errõl is beszélt Szkárosi Endre költõ a
Mészöly Miklós emléknapon megtar-
tott elõadásában.

A Mészöly-díj 2012-es kitüntetettje
szerint az alkotó életmûvében a prog-
resszivitás, a francia új regény irányza-
ta és Camus-féle egzisztencialista iro-
dalom hatása mind észlelhetõ. Ez azért
bír különlegességgel, mert az 1950-es,
’60-as években hazánkban, a kommu-
nizmus alatt esztétikai lefojtottság ural-
kodott, a létezõ irodalmi személyek el-
lenszenvvel tekintettek az esztétikai
kérdésekre. Mészöly mûveivel megra-
gad a tágasságban egy kategóriát,
amellyel mértékadó, esztétikai-etikai
szemléletre, új alapokra helyezte a ma-
gyar esztétikai közbeszédet. Az atléta
halálában (1966) és a Saulus (1968) cí-
mû regényében világosan tetten érhe-
tõk az õt ért egzisztencialista hatások.
Mészölyt érdekelte a zenei tonalitás
(egy konkrét dallam hangjainak összes-
sége) és az atonalitás kérdése, sõt, a
kortárs kultúrával, filmmel, zenével is
tartott kapcsolatot, ami ritka dolog volt
itthon. Komolyan elemezte a zenei
nyelv fejlõdését, s a filmeket, mint mû-
alkotásokat vizsgálta meg. Így például
a kortárs Andy Warhol Empire State
Building címû filmjét is, amelyben 24
órán át egyfolytában veszi egy kamera
az épületet. A tágasság iskolája címû,

1977-es esszékötetében ez a warholi
hatás, de a tonalitás-atonalitás kérdés-
köre és a francia új regény irányzata
lelhetõ fel. Az író foglalkozik az 1963-
tól 1976-ig terjedõ progresszív avant-
gárddal, valamint univerzális nyelv-
használattal, amely Szentjóbi Tamás
filmrendezõnél, Balaskó Jenõ költõnél,
Baksa-Soós János képzõmûvész-ze-
nésznél, de a Balázs Béla Stúdió mun-
káiban is megmutatkozott, az irányzat
képviselõit azonban rendõrileg föld-
alatti mozgalmakba, vagy külföldre szo-
rította vissza a hatalom. Szkárosi sze-
rint a ’70-es, ’80-as években lesöpörhe-
tetlenül elõretörõ 2. magyar újavant-
gárd, performansz hullámára a mészö-
lyi minta egyértelmûen hatással volt. 

Gyimóthy Levente

Lehet-e, érdemes-e filmet készíteni Mé-
szöly Miklós mély és árnyalt, pontos,
szemléletes, kimunkált fogalmi nyelven
megírt mûveibõl? Ezzel a problémafelve-
téssel kezdõdött Baranyai László író
(Mészöly Egyesület) és Sopsits Árpád
rendezõ beszélgetése Mészöly és a film
címmel a Mészöly Miklós Emléknap
elõrendezvényeinek zárásaként a PTE
Illyés Gyula Karán.

Sopsits Árpád filmrészletek elemzé-
sén keresztül mutatott be jó és rossz pél-
dákat arra, miként alakul át a filmvász-
non Mészöly szikár szerkezetû, mégis sû-
rûszövetû prózájának gazdag áttételes-
sége. Hiába jelennek meg a látható képek
a filmen, ha nincs mögöttük gondolat,
akkor ez sántít — mondta a rendezõ.

Az atléta halálából nem készült film,
mert Tony Richardson megrendezte
elõtte A hosszútávfutó magányosságát
ugyanerre a sémára: dac, szembefordu-
lás az elvárásokkal. Sok embert megih-
letett a Saulus, amely a történet szoros-
sága miatt mindenképp kamarajelleget
kíván. Ezt a mûvet azonban, amely Ba-
ranyai szerint az irodalom non plus ult-
rája, senkinek sem sikerült filmen fel-
dolgoznia.

Egyetlen film készült, a Magasiskola
Gaál István rendezésében, amelyért Mé-
szöly ténylegesen felelõsséget vállalt, és
minden feldolgozás közül ez a legjobb.
Mégis hiányzik belõle a könyvben köze-
gét meghatározó Beranek rejtélyes alak-
ja, van viszont benne egy a regényben
nem szereplõ szerelmi szál. Ez elmossa
azt, hogy fiú amiatt megy el a sólyomte-

nyésztõ teleprõl, mert nem tud azono-
sulni azzal, ami ott folyik. Ehelyett úgy tû-
nik, a lány miatt hagyja el azt. Több eset-
ben a film nem adja vissza a mészölyi
szöveg finomságait. Van viszont benne
egy csodás jelenet, a beavatás a sólyom-
röptetésbe, amelyet technikailag is bra-
vúrosan oldottak meg a film készítõi.

A Pannon töredék megfilmesítése
nem igazán sikerült Sólyom Andrásnak,
aki egyébként nem rossz rendezõ Sop-
sits szerint. Már a kezdetekkor meggyûlt
a baja a mintegy 300 év történetét feldol-
gozó mûvel. Végül az ’56-ról szóló részt
kiemelve írt egy teljesen önálló történe-
tet néhol életszerûtlen jelenetekkel. Lé-
nyeges baj — mondta a rendezõ —, hogy
ez a film nem üti meg nemcsak Mészöly,
de egy átlagos film színvonalát sem. Szép
jelenet viszont, ahogy a papa búcsúzik.

A Film Sopsits egyik legnagyobb ol-
vasmányélménye. Rafinált írói mód-
szert választ Mészöly, két történetet pár-
huzamosan futtat, közben végig egy va-
lójában nem létezõ rendezõi többes szá-
mot használ. Surányi András filmjében
viszont pont azt veszítette el ez a mû,
ami izgalmas benne. Ennek illusztrálá-
sára mutatta be a film teljesen klassziku-
san megrendezett elejét, ahogy a két
öreg összekészülõdik, és elindul. A 300
méteres út során aztán sok minden tör-
ténik, de nem történik meg a csoda. Ez
a mindent kétségbevonás regénye,
csend uralkodik rajta, a filmet viszont
végigbeszélik. A csókjelenet szépsége
sem mérhetõ ahhoz, ahogy azt Mészöly
megírta. K. E.

Szkárosi Endre költõ
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„A halál egy nagy titok”
Tráger Gábor és két portréfilm idézte meg Polcz Alaine személyiségét

A Mészöly Miklós emléknapot meg-
előző délutánon a Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban Polcz Alaine-
re, a hitvesre, az íróra, a tanatoló-
gusra emlékeztek a résztvevők két
róla készült film megtekintésével,
és barátja-személyi titkárával,
Tráger Gáborral, aki az utolsó évek
szinte minden percét vele töltötte.
Vele „üzente” nekünk Polcz Alaine,
hogy a „halál egy nagy titok.”

„Életem nagy ajándéka, hogy Alaine utol-
só öt évének részese lehettem” - kezdte
Tráger Gábor. „Az is az õ ötlete volt, hogy
Szekszárdon Mészöly Miklós nap legyen.
Köszönet érte Szekszárd városának, hogy
az idén már 10. alkalommal kerül megren-
dezésre nagy igényességgel, sajnos öt éve
immár Alaine nélkül... Polcz Alaine be-
szélt az angyalokkal. Hite keresõ volt. Szü-
lei reformátusok voltak, a háború alatt
megtagadta Istent, majd Mészöly felesé-
geként katolizált. Voltak megérzései, tör-
téntek vele számára is megmagyarázha-
tatlan csodák, látomások. Mintha valami,
valaki irányt mutatott volna számára, de
ezek mindig másokról szóltak, másoknál
érezte meg.

A lakásában tartott egy koporsót, sõt az
utolsó idõben vendégeivel iratott pár sort
a koporsójára. A halál egy nagy titok - tar-
totta. Egy csoda még halála után is tör-
tént, melyrõl hoztam önöknek egy fotót.
Alaine-nek a napraforgó volt a kedvenc vi-
rága, és halálának elsõ évfordulóján a há-
zuk oldalában a betonból kinõtt és kivi-

rágzott egy napraforgó” - emlékezett visz-
sza Tráger Gábor.

Tarr Bence és Karácsony Sándor 2006-
ban készült portréfilmje megdöbbentõ
vallomás volt az élettõl búcsúzó, a halállal
szembenézõ Polcz Alaine-rõl. „Ahogy kö-
zeledik a halálom ideje, az értékek elõtér-
be kerülnek. A búcsútól minden élõbbé
válik. Minden sürgetõbb, minden élesebb.
A felkészülésnek annyi ága, annyi formá-
ja van” - kezdte utolsó „üzenetét”, amely
rendkívül tanulságos volt. Alaine mesélt
életérõl, álmairól, az angyalokról, s arról,
mennyire fontos, hogy felkészüljünk a
végsõ útra, békével és bizonyos elszámo-
lással életünkrõl, saját magunknak. Ezeket
a gondolatokat õrzi naplója, amelyben él-
ményeit, visszaemlékezéseit, minden szá-
mára fontos momentumot megõrzött.

A másik portréfilm Csépány Mariann

1981-ben készült vizsgafilmje volt Polcz
Alaine-rõl, amikor a SOTE II. számú gyer-
mekklinikáján beteg, haldokló gyerme-
kek és hozzátartozóik pszichológusa volt.
Neki köszönhetõ a Magyar Hospice Moz-
galom megalapítása, kezdetektõl az ala-
pítvány elnöke volt. Írói munkássága a
tanatológia témakörben ma már tan-
anyag, saját tapasztalatai pótolhatatlan
iránymutatás. A legismertebbek: Élet és
halál titkai, Gyászban lenni, Gyermek a
halál karjában, Ideje a meghalásnak.

Az „Asszony a fronton”, melyet 1991-
ben írt, s Az Év Könyve címet nyerte el,
életrajzi dokumentumregény. Sokszínû-
ségét, óriási élettapasztalatát egy teljesen
más témában megjelent könyve, a „Fõz-
zünk örömmel” mutatja meg.

Polcz Alaine több mint fél évszázadig
volt méltó partnere városunk neves szü-
löttének, Mészöly Miklósnak. Sok ezer
embernek tanította meg a gyász feldol-
gozását, a vigaszhoz vezetõ stációt. Meg-
járta a mennyországot és a poklot, ezért
minden szava hiteles volt és gyógyító ere-
jû. Küldetése volt ezen a világon, amelyet
tudással, akarattal, mérhetetlen szorga-
lommal, s  szelíd keménységgel, nagy em-
pátiával teljesített.

A filmvetítések után néma csend ho-
nolt a teremben. Minden résztvevõ érez-
te: ebben az alig több mint egy órában „ta-
lálkozott” egy kiváló emberrel, aki már az
általa hitt angyalok között jár.  

Sas Erzsébet

Polcz Alaine

Az Ön véleménye
is számít!

Kedves Szekszárdiak!
Szekszárd MJV Önkormányzata

megkezdte az idei évre vonatkozó
költségvetésének tervezését. A vá-
rosvezetés célja, hogy a 2013-as év-
ben is olyan fejlesztési elképzelé-
sek kerüljenek be, melyek a szek-
szárdi polgárok megelégedésére
szolgálnak. 

Ezért kérem a Tisztelt Szekszár-
diakat, hogy a városunkat érintõ
beruházási, fejlesztési javaslatukat
- legkésõbb 2013. február 15-ig -
juttassák el részemre személye-
sen (a városháza portáján gyûjtõ-
ládát helyeztünk el), postai úton
(Szekszárd MJV Polgármesteri Hi-
vatala, 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.); vagy elektronikus levélben
(tervezes@szekszard.hu).

Javaslataikra, segítõ együttmûkö-
désükre számítunk!

Tisztelettel:
Horváth István polgármester

Aljegyzõi pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mestere a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45.§ (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal aljegyzõ
munkakör betöltésére. A részletes
pályázati felhívás a www.szek-
szard.hu honlapon, a Közügyek/Ál-
lás menüpontban tekinthetõ meg.

ITT A TÉL, TÖLTSD FEL MAGAD!
EGÉSZSÉG       JÓ KÖZÉRZET       KÉNYELEM

RÉPA EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben facsart 

friss alapanyagokból igény szerint.

Akciós ajánlatunk január 28-tól február 1-ig:

●● fejeskáposzta 99.- Ft/kg
●● jégsaláta 279.- Ft/db
●● héjas mogyoró 950.- Ft/kg

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - Péntek: 7.00 - 16.00, szombat: 7.00 - 12.00

KORZÓ ÁRUHÁZ
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676 

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
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Tanulva tanítani: Szabadi Mihály
A népmûvelõ, táncpedagógus volt az Önarckép Értékkel sorozat idei elsõ vendége

Évadnyitó műsorát tartotta az Ön-
arckép értékkel című sorozat janu-
ár 22-én, a Himnusz születésének
190. évfordulóján. A különleges
rendezvénysorozat vendége ezúttal
Szabadi Mihály népművelő, táncpe-
dagógus volt.

„Az ember, aki itt ma beszélgetõ partne-
rem lesz, ezer szállal kötõdik nemcsak a
térség és megye kultúrájához, de azt hi-
szem az egész magyar kultúrához is” –
konferálta fel Orbán György elõadómû-
vész, a mûsor házigazdája Szabadi Mi-
hályt, a nagy sikerû rendezvénysorozat
2013. évi elsõ vendégét.

Egy hét sem lenne elég Szabadi Mihály
életmûvének ismertetésére – folytatta a
házigazda. És valóban: Szabadi Mihály –
vagy, ahogy a környezetében mindenki
hívja, Miska bácsi – munkássága olyan
mérhetetlenül tartalmas és szerteágazó,
hogy a feldolgozásához száz oldal sem
lenne elég.

Miska bácsi 1937. április 4-én, Sióagár-
don született. A „táncszakmában”mégis
a Sárköz, a sárközi paraszti kultúra szak-
értõjeként tartják számon, de - amint el-
mondta – mégis büszke erre a címre. Ku-
tatásaival, gyûjtõmunkájával ugyanis va-
lóban kimagasló szerepet vállalt a hagyo-
mányos paraszti kultúra, elsõsorban a
folklór továbbörökítésében.

Tanulmányai nem indultak zökkenõ-
mentesen: elsõ próbálkozását a pécsi fõ-
iskolára elutasították. Egy szerencsés vélet-
lennek, és a versek szeretetének köszön-
hetõen mégis bejutott magyar szakra. Mi-
után szülõfalujában elszavalta Ady Endre:
A grófi szérûn címû versét, amit egy „mi-
nisztériumi ember” is hallott, egyenes út
vezetett a fõiskola padjába – mesélte el a
humortól sem mentes történetet.

Huszadik születésnapján mégis el kel-
lett hagynia az iskola falait, de egy, a sors
tréfájaként is értelmezhetõ véletlennek
köszönhetõen – ezúttal József Attila: Ha-
zám címû szonettjének hála – végül még-
is sikerült lediplomáznia.

Miska bácsi az est folyamán mesélt éle-
te egyik meghatározó sikerélményérõl
is, amely Kodály Zoltánhoz kapcsolódik.
A zeneszerzõ 75. születésnapja alkalmá-
ból táncmûsorral készültek Pécsett, ahol
a fõiskolai tánccsoport a Háry János cí-
mû daljátékot adta elõ. Miska bácsi ezút-
tal nem kisebb feladatot kapott, mint,
hogy szólistaként táncoljon. A produkci-
ónak olyan nagy sikere lett, hogy az ün-
nepelt zeneszerzõ személyesen gratulált
a fiatal néptáncosnak.

Szabadi Mihály a pécsi diákévek után
a Bonyhád melletti Majoson kezdte taní-
tói pályafutását, és megismerkedése a
bukovinai székely kultúrával is ehhez a
helyszínhez köthetõ. Dóra néni, Szaba-
di Miska bácsi felesége elmondta: na-
gyon élvezte az itt eltöltött elsõ közös
évüket. Boldogságukhoz nagyban hoz-
zájárult, hogy itt fogant Judit nevû elsõ
gyermekük is. Késõbb még két fiúgyer-
mekkel áldotta meg õket a sors: Péterrel
és Mihállyal. Az elsõszülött, Szabadi Judit
végül Érden jött a világra, de érkezése
után a család rövid idõn belül visszatért
Majosra - ahogy Dóra néni emlékszik-,
„akkor már haza”.

Szabadi Mihályt váratlan meglepetés-
ként érte a hír, amikor falusi tanítóból a
Tolna Megyei Népmûvelési Tanácsadó-
nak (TADÓ) elsõ igazgatójává választot-
ták. Saját elmondása szerint eleinte ko-
moly kihívást jelentett a megyei közmû-
velõdés szakmai tanácsadásá-
ért felelõs intézmény vezetésé-
vel járó felelõsség, de az ott dol-
gozó, a kulturális élet különbö-
zõ területein tevékenykedõ
szakreferens kollégák nagy se-
gítségére voltak. A TADÓ-nál
eltöltött évekhez olyan – a me-
gye kulturális életét jelenleg is
meghatározó – sikerei köthe-
tõk, mint az elsõ Szekszárdi
Szüreti Napok, amelynek min-
tájául a szombathelyi Savaria
Fesztivál szolgált, az elsõ
Sárközi Lakodalmak, vagy a
Szekszárdi Néptáncfesztivál
megszervezése és lebonyolítá-
sa.

A TADÓ-nak köszönhetõen
ismerkedtek meg, és kötöttek
máig tartó szoros barátságot
Lányi Péterrel. A zongoramû-

vész – aki saját bevallása szerint 15 éve lát-
ja el a fõszakácsi feladatot Miska bácsi
szüretein – ezúttal egy decsi verbunkot
kísért zongorán. A tánccal Szabadi egy-
kori tanítványai, köztük Péter fia szóra-
koztatták a közönséget.

Az 1970-es év fordulópont volt Miska
bácsi és Szekszárd életében is. Ebben az
évben adták át a TADÓ jogutódját, a Ba-
bits Mihály Megyei Mûvelõdési Közpon-
tot, aminek öt éven keresztül töltötte be
az igazgatóhelyettesi pozícióját és ezáltal
maga szervezte az intézmény és az egész
megye kulturális eseményeit. Saját beval-
lása szerint sem volt könnyû feladat nap-
pal igazgatóhelyettesként dolgozni, este
pedig táncpróbákat tartani. Az éveken át
tartó kemény munka végül meghozta a
gyümölcsét: Szabadi Mihályt tudományos
fõmunkatárssá nevezték ki. Ettõl kezdve
az õ irányítása alá tartozott a Tolna me-
gyei folklórgyûjtés. Miska bácsi a szívé-

nek különösen kedves idõszakként emlé-
kezett vissza a TADÓ-nál eltöltött éveire.

Egykori tanítványai közül került ki
Matókné Kapási Júlia. A Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
igazgatója, aki 1986 óta a Bartina Nép-
tánc Egyesület vezetõje, elmondta: Szaba-
di felkérésére 1979-ben kezdett a mûve-
lõdési házban dolgozni, de legszíveseb-
ben az 1984-es esztendõre emlékszik vissza,
ugyanis a szekszárdi néptáncegyüttes ek-
kor vette fel a Bartina nevet.

Mácsik Zsuzsa néptánc-pedagógus be-
szédében hangsúlyozta: Miska bácsi nem
egyszerûen táncmûvész, sokkal inkább a
táncmûvészet pedagógusa. Hozzátette: a
mesterétõl ellesett oktatási módszertan
nagy hatással volt saját munkásságára.

Rács Róbert keramikus egykor szin-
tén Miska bácsi táncosa volt. A népi ipar-
mûvész elmondta: a Szabaditól kapott
szellemi élmény hatására kezdett népi fa-
zekassággal foglalkozni.

A közös madocsai népdal- és nép-
táncgyûjtésekrõl Streer Tamásné, a bo-
gyiszlói együttes vezetõje beszélt, aki el-
mondta: Szabadival házról-házra járták a
falut, hogy a folklór hagyományos dalait
és táncait autentikus módon, a község
öregeitõl tanulhassák el. A Bartina,
Sióagárd, Madocsa és Õcsény néptánco-
sai közös színpadi tánccal fejezték ki tisz-
teletüket Miska bácsi elõtt.

Szabadi számtalan kitüntetéssel és elis-
meréssel maga mögött, 1997-ben vonult
nyugdíjba, de ezt követõen sem hagyott
fel a népi hagyományok továbbörökítésé-
vel. Eddig három könyve jelent meg, és
amint a mûsorból kiderült: hamarosan
jön a negyedik kötet is. Orbán György a
könyvekrõl szóló méltatásában hangsú-
lyozta: Miska bácsi nyelvezete magával ra-
gadó, ahogy mondta: a szerzõ olyan nyel-
ven ír, hogy minden szava és sora, arcá-
nak egy új oldalát tárja fel az olvasó elõtt.

A házigazda arra vonatkozó
kérdésére, hogy mi változott leginkább
az elmúlt évtizedek kulturális életében,
Szabadi Mihály némi keserûsséggel azt
mondta: nagyon sajnálja a falusi közössé-
gek, mint kulturális keretrendszerek
megszûnését. Ennek kapcsán pedig
hangsúlyozta: továbbra is kötelességének
érzi, hogy a múlt felbecsülhetetlen kultu-
rális örökségének megmentésén fáradoz-
zon. Ugyanakkor felhívta a közönség so-
riban ülõk figyelmét arra, hogy idõnként
muszáj visszanéznünk a múltba, mert an-
nak a mai korban is érvényes igazságai
vannak. Bencze Péter

Szabadi Mihály és beszélgetõpartnere, Orbán György

A tánc sem hiányozhatott a programból
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A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ, 

megüresedett bérlakások
határozott idõre szóló bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Kizárólag nyugdíjasok számára

az Idõsek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 szociális garzonlakás

Elõtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

4 db 40 m2 alapterületû bérlakás

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. január 31.

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422

Akik a mûvészet terén “valamit elkövettek”
Költõ, mesemondó, festõ és kórusvezetõ is van az idei díjazottak között

Idén is öten vehették át a "Tolna Megyei
Mûvészetért" elismerõ plakettet, amely
díj átadásának hagyománya a 2000-es esz-
tendõig nyúlik vissza. A Magyar Kultúra
Napján, január 22-én a Liszt Ferenc Zene-
iskola dísztermében tartották az ünnep-
séget, amelyen Lányi Péter, az egyik tava-
lyi díjazott köszöntötte a megjelenteket.
A zongoramûvész örömét fejezte ki, hogy
egykori tanítványa, Németh Tibor is a
friss díjazottak között van, majd Bartók:
Allegro Barbaro címû mûvével gratulált
az új kitüntetetteknek.

Wessely Gábor, a Kézjegy Tolnai Toll-
forgatók Klubjának vezetõje emlékezett
a plakett alapításának idõpontjára, 2000.
június 6-ra, amikor is három alapító tag,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
tolnai csoportja, a Bárka Mûvészeti Sza-
lon és a Kézjegy Tolnai Tollforgatók
Klubja létrehozta e fontos díjat. Az ezüst-
bõl készült plakettet eddig csaknem het-
ven személynek, számos képzõmûvész-
nek, népmûvésznek, költõnek, írónak,
újságírónak, és mûvészetpártolónak
adományozták. A plakett Mözsi Szabó
István grafikája felhasználásával Barsi
Péter ékszerész mûhelyében készül, s a
kultúra madarát tartó és útjára bocsátó
kezet ábrázolja.

A díjátadón Decsi Kiss János újságíró,
képzõmûvész két, nemrégiben elhunyt
Tolna megyei költõrõl, Kadosáné
Karner Beatrixról és Liszkai Ilonáról
emlékezett meg a tavalyi Kézjegy anto-

lógiában napvilágot látott költeménye-
ikbõl is felidézve néhány gondolatot. "A
díj odaítélésénél mûvészi és szakmai
szempontokat veszünk figyelembe" -
hangsúlyozta Wessely Gábor, aki emlé-
keztetett arra, hogy az alapításkor száz
darab plakett átadását tûzték ki célul. A
díjazottakról döntõ testület az évente
kiválasztott öt jelölt emberi értékeit is
vizsgálja alkotásaik mellett. Az idén e
rangos elismerésben részesült: Gacsályi
József író, költõ irodalmi munkásságá-
ért, publikációiért, Sebestyén István
székely mesemondó elõadásaiért, eddig
megjelent hangfelvételeiért, hagyo-
mányõrzõ tevékenységéért, Zsíros Ari
festõmûvész, mûvészetszervezõ alkotói
tevékenységéért, és a szekszárdi Galéri-

ás Esték szervezésért,
Németh Tibor mûvész
tanár, két kórus veze-
tõjeként a sváb hagyo-
mányõrzõ tevékenysé-
géért, hazai és külföldi
koncertjeiért vehetett
át díjat. Az említett
személyeken kívül,
szponzorként a Paksi
Atomerõmû Zrt. Tolna
megye kulturális életé-
nek legjelentõsebb tá-
mogatójaként, koncer-
tek, kiállítások mecé-
násaként, s nem utol-
sósorban egy atom-

energetikai múzeum létrehozásáért ka-
pott plakettet, amelyet a cég nevében
Lovászi Zoltánné vett át.

A díjazottak nevében Gacsályi József
köszönte meg, hogy e jeles napon a há-
rom civil szervezet gondolt azokra, akik
- ahogy fogalmazott - "a mûvészet terén
talán valamit elkövettek". Gacsályi meg-
emlékezett a Himnusz születésérõl is,
amelyet Kölcsey Ferenc 1823-ban e na-
pon vetett papírra szatmárcsekei magá-
nyában, s amely - ahogy arra Gacsályi rá-
mutatott - nem a csüggedés, sokkal in-
kább a jókívánság dala. "Az a jó e díjban,
hogy civilek adják, szívbõl, a díjazottak
pedig érdemért kapják" - hangsúlyozta
Wessely Gábor az esemény zárásaként.

Gyimóthy Levente

Díjazottak és díjátadók (balról): Gacsályi József,

Zsíros Ari, xxxxx, Németh Tibor, xxxx, Lovászi

Zoltánné, Wessely Gábor és Sebestyén István
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a Szent László TISZK 
(volt 505-ös) 

„A” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52.

e-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu

Utazzon velünk….
Gondoljon már most a nyárra, foglalja le nyaralását tavalyi áron 

vagy szenzációs akár 27%  elõfoglalási kedvezménnyel:
Görögország Sarti vagy Parália  autóbusszal, apartmanban 10 nap/ 7 éj 23.900,- Ft/fõtõl  
Bulgária repülõvel, elõfoglalási kedvezménnyel - 8 nap már 62.750,- Ft/fõtõl + ill.
Törökország autóbusszal 10 nap már  34.900,- Ft/fõtõl 
VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA Márc.6 - 20. (15 nap/ 12 éj)  549.900,- Ft/fõ + ill. 
Bali 15 nap/12 éjszaka                244.900,-Ft/fõ + ill.
Egyhetes akciós hajóutak Velencébõl a görög szigetvilágba: 53 500 Ft-tól + kikötõi illeték
Valentin napi városlátogatások repülõvel Róma, Párizs, London 64.900,- Ft/fõ + ill.-tõl

Keresse AKCIÓS belföldi ajánlatainkat és fizessen SZÉP Kártyával!!! 
További ajánlatokért érdeklõdjön irodánkban! 
Kedvezményes repülõjegyek (fapados repülõjegyek foglalása is), koncert-
, nemzetközi autóbusz- és  vonatjegyek, tanár- és diákigazolványok érté-
kesítése, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése, valamint me-
netrendszerinti autóbuszjegyek, Németországba.

EKHO TOURS Eng.szám:R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. ● Tel/fax: 74/511-099, 
Tel/fax: 74/413-849 ● Mobil: +36-30-9575630
e-mail: ekhotours@ekhotours.hu
honlap cím: www.ekhotours.hu 

Önkényuralmi
neveket vizsgálnak
Szekszárd város közgyûlésének
csütörtöki, rendkívüli ülésén a
képviselõk zömmel technikai jel-
legû napirendeket tárgyaltak. Mi-
után 2013. január elsejétõl egy ha-
tályos törvénymódosítás kötelezi
az önkormányzatokat, hogy a XX.
századi önkényuralmi rendszer-
hez köthetõ közterület és közin-
tézmény elnevezéseket felülvizs-
gálja, így a szekszárdi képviselõk
is tárgyaltak a módosítás meneté-
rõl. A képviselõk most megbíztak
egy négytagú szakmai bizottsá-
got. Ennek tagjai február 15-ig
döntik el, hogy késõbb majd a la-
kosság és civil szervezetek, mely
közterületek új elnevezésére te-
hetnek javaslatot.

A Közgyûlés elfogadta továbbá
a 2013. január 1-tõl állami fenntar-
tásba került, de az önkormányzat
mûködtetésében lévõ intézmé-
nyek vezetõi által, korábban kö-
tött szerzõdések felülvizsgálatát
is, mellyel a képviselõk a polgár-
mestert és alpolgármestereket
bízták meg. 

Mindezeken felül napirenden
volt az önkormányzati adósság ál-
lami átvállalása is. Jelen állás sze-
rint az állam a megyeszékhely
adósságának minimum 40 száza-
lékát átvállalja.  B. M.
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„Nagyot szólhat” a 2012-es kadarka és kékfrankos
Folytatás az 1. oldalról.

A házigazda a kóstolás után elõre
bocsátotta: nekik a 2011-es évjárat
kedvesebb. „Furcsa egy évjárat a
2012-es. Kész téboly volt: mit szed-
jünk le már aznap, mert már így is ké-
sõ, mi és meddig maradjon még kint.
A korán érõkkel nem volt gond, de a
késõbb érõkkel annál inkább” – em-
lékezett a vendéglátó.

A Vince-nap szekszárdi misztériu-
mához tartozó kékfrankos okán az
évadnyitó eseményrõl az utóbbi
években nem hiányzó Kozma Pál –
nagy szekszárdi kékfrankos rajongó
– amondó: aki jó termõhelyen, meg-
felelõ idõben szüretelt, megvárta a
fenolos érettséget, az nagyon szép
kékfrankosokkal örvendeztetheti
meg magát és a fogyasztóit. A Pécsi
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet
igazgatója szerint a kadarkánál még
jobb a helyzet, a szõlõ minõsége
szempontjából meghatározó három
nyári hónap nagyon kedvezett a faj-
tának, s aki nem szúrt el valamit, az
minden bizonnyal úgy érezheti: az
utóbbi tíz év egyik legjobb kadarká-
ja formálódik a pincében. „Én bát-

ran állítom: 2012. a kékfrankos és a
kadarka éve lesz Szekszárdon, s erre
térjünk majd vissza úgy fél év eltelté-
vel” - javasolta a neves szakember, aki-
tõl a borvidék minõségben gondol-
kozó kistermelõi várták is, hogy jót
és rosszat egyaránt mondjon el az ál-
taluk elkészítet új borokról.

Elõfordult azért egy-két olyan té-
tel is, amelyben mintha bentragadt
volna egy kis fölösleges cukor, vagy
az alapvetõen kellemes ízt a végén
egy enyhe „kesernye” zárta le. „Kós-
toltam néhány olyan tételt, amelyek-

bõl érzõdött, korábban szedték le a
kívánatosnál, nem volt meg a kellõ íz-
és zamatanyag-kifejlõdés a szõlõben,
ez okozza a problémát, az elégedet-
lenséget. Egy stresszes, nagyon ne-
héz évjárat volt a tavalyi, annak elle-
nére, hogy a fény- és a hõösszeg alap-
vetõen magas volt. Egyik év sem ko-
pírozza a másikat, aki rutinból dolgo-
zott, az most bizonyára csalódott.
Hogy mi a tanulság? Roppant egy-
szerû: még jobban oda kell figyelni a
szõlõre!” – összegezte tapasztalatait
Kozma Pál.

A tanyalátogatás a közeli Toronyi
pincében folytatódott. A 2011-es or-
szágos kadarkaversenyen elért egyet-
len szekszárdi aranyéremmel, majd a
tavaly novemberi Újbor és Sajtfeszti-
válon kiérdemelt különdíjjal a figyel-
met magára felhívó borász, Toronyi
György elõbb egy kellemes fehér-
bort (zenit) és egy kékfrankost tett
az asztalra. A jelenlevõk szerint elõb-
bit egy kicsit késõbb, a vöröset vala-
mivel korábban szedhette volna a za-
matok kifejlõdése, illetve megtartása
okán.

Aztán jött a katarzis! A gazda elõ-
vette azt a kadarkát, amivel a Vaj-
dahunyad várában, a már említett új-
borszemlén – tanúsíthatjuk – hódí-
tott, s ami azóta még jobb lett. Oly-
annyira, hogy a már távozni készülõ
Kozma professzort is visszacsalogatta.
„Hát ezért mondtam, hogy a kadarka
éve lehet 2012!” – csattant fel a szak-
ember. „Már édesek benne a tanni-
nok, ami különlegesség, és friss fûsze-
resség is kiérezhetõ. Ilyen 2012-es ka-
darkát még tényleg nem kóstoltam,
gratulálok hozzá!” – mondta elismerõ-
en a kutatóintézet igazgatója. B. Gy.

Kóstoló Toronyi György pincéjében

Farsangi játszóház február 6-án
(szerdán) 9.30-tól 11 óráig.

A leendõ kisóvodások vidám far-
sangi hangulatban kipróbálhatják
óvodáink mozgásfejlesztõ eszköze-
it a tornateremben,  illetve  a cso-
portszobában. Lehetõség nyílik ek-
kor az óvó nénikkel, dadus nénik-

kel, óvodás gyermekekkel való talál-
kozásra és körülnézhetnek cso-
portszobáinkban is. 

Mindhárom óvodánkba (Perczel
Mór utca 2., Kecskés Ferenc u.11.,
Szõlõhegy, Óvoda u. 5.) szeretettel
várjuk a kisgyermekeket szüleikkel
együtt! Az óvoda dolgozói

OVI-VÁRÓ 2013
A Gyermeklánc Óvoda programajánlója
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– Kitüntetésedhez gratulálva, naiv-
ság lenne azt gondolni, hogy ebben a
sorozatban kellene Téged, valamint
munkásságodat bemutatni. Úgy tar-
tozol ehhez a városhoz, mint a pá-
lyaudvarra vezetõ platánfák…

– Amelyek közelében születtem és
nevelkedtem. Nagyapám, Németh
Gyula 1908-ban jött a városba és gyüle-
kezetszervezõként 52 településbõl
építette fel itt az evangélikus hitközsé-
get. A templom nagy áldozattal 1928-
ra épült fel, amelynek Szabó Dezsõ ál-
tal 1938-ban festett hívogató oltárképe
sokakat megszólított: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan…”. 1951-ben édes-
apám következett a lelkészi munká-
ban. A hitélet mellett természetes volt
számomra, hogy otthonunk, az iroda-
lom és a mûvészetek kedvelõinek, mû-
velõinek is találkahelye volt, s amit ott
hallottam, belémivódott. Édesapám-
nak nagy könyvgyûjteménye volt, de
könyvtárba járni is természetes volt,
hetente akár kétszer is. Thomas Mann
Varázshegyét 17 évesen olvastam, má-
ig ható élmény. A ház gyakori vendége
volt sokak mellett Csányi László, Létay
Menyhért, Husek Rezsõ és felesége,
Adi néni. Már akkor hallottam Mészöly
Miklós nevét, így amikor a Saulust ol-
vastam, amely akkoriban kézrõl kézre
járt, úgy éreztem, hogy valami belsõ ti-
tokhoz kerülök közel. Édesapám és
Mészöly Miklós késõbb is tartották a
kapcsolatot, ha az író hazajött Szek-
szárdra, sokat beszélgettek, mint két
összetartozó lelkületû ember.

– Beszélgetéseink alkalmával min-
dig feltûnt, hogy milyen szeretettel
és lelkesedéssel emlékezel gyermek-
korodra…

– Egyre többet
gondolok a séta-
kertre, ahol az
emberek estén-
ként s fõleg va-
sárnap délutá-
nonként sétál-
gattak, találkoz-
tak, beszélgettek
egymással. Em-
lékszem, milyen
békés lelkülettel
szántak idõt egy-
másra. A felejthe-
tetlen zenepavi-
lonra, a sörkertre, ahová a tanév végén
Katalin húgommal jutalmul fagyizni
vittek szüleink. A zenészekre, a tánco-

lókra… Szép emlékek, s a mai napig se-
gítenek abban, hogy tudatosodjék
bennem: bárhogy is alakul az életünk,
a fontos, hogy idõt tudjunk áldozni
emberi kapcsolatainkra, hitéletünkre.

– Ezt a fontos és megszívlelendõ ta-
nácsot, hogy idõt szánjunk egymás-
ra, naponta valósítod meg. Mi ad
erõt mindehhez?

– Fontosnak tartom, hogy az éle-
tünkben elénk kerülõ emberre törõdõ
idõt szánjunk, a családi történeteket
pedig belsõ körben szeretettel tovább-
adjuk az utánunk következõknek, és az
érzelmi rész mellett a kedves emléktár-

gyakat is átörökít-
sük. A mi csalá-
dunkban, bajban
és örömben gene-
rációkon átívelõ a
szeretett 23. Zsol-
tár: „Az Úr az én
pásztorom, nem
szûkölködöm. Fü-
ves legelõkön te-
relget, csendes vi-
zekre vezet en-
gem. Lelkemet fel-
üdíti, igaz ösvé-
nyen vezet az Õ

nevéért. Ha halál
völgyében járok is, nem félek semmi
bajtól, mert Te velem vagy: vesszõd és
botod megvigasztal engem…”

– Felsorolni szinte lehetetlen, hogy
mennyi mindennel foglalkozol, erõt,
idõt nem kímélve…

– Sok aprólékos munka tanított
meg önfegyelemre és kitartásra,
ahogy a szüleimtõl, nagyszüleimtõl,

könyvtáros elõdeimtõl is láttam. Amit
elkezdünk, azt végig is csináljuk. E
belsõ fejlõdési folyamatnak szép idõ-
szaka volt, amikor 1992-2005-ig a
Szekszárdi Vasárnap munkatársa le-
hettem. Szoros idõbeosztással, pon-
tossággal, és remélem, hitelességgel
publikálhattam - külön örömként -
egy lapban édesapámmal, aki novellá-
kat írt, egyházi szépíró, és városunk
javát szolgáló közíró is volt. 

– Ahogy gyermekkorodban a pla-
tánsorhoz, úgy tartozol most a
könyvtárhoz…

– A könyvtári munka olyan, mintha
nekem találták volna ki. Ma is szívesen
lennék kezdõ könyvtáros, s ha lehetne,
életmódtörténeti kutatásokkal foglal-
koznék. Egyre mélyebben foglalkoz-
tat, hogy bizonyos korokban hogyan
éltek az emberek. Vannak dolgok,
amelyek évszázadok óta nem változ-
tak, míg mások teljesen eltûntek. Sze-
retem a városom kis zugait, ahol gyer-
mekként megfordultam, s oly sok va-
rázslatot felfedeztem. 

– Azt mondják, aki a könyvek „rab-
ja”, nehezen hiszi, hogy ettõl a mo-
dern technika valaha is eltávolítja.
Neked mi errõl a véleményed? 

– A modern technikától nem féltem
az olvasókat. A világhírû írók új hordo-
zó eszközökön is ugyanazok, csak tud-
juk átélni a mondanivalót. A gyerekek-
nél az élõszavas mesélés nagyon fon-
tos, ezt a televízió nem pótolhatja. Azt
a szülõi gondolatot, amelyet a szeretet
nyelvén szembõl szembe, lélektõl léle-
kig adunk át. 

– Szekszárd városában szinte nincs
olyan kulturális rendezvény, ame-
lyen ne vennél részt, akár rendezõ-
szervezõként, akár elõadómûvész-
ként. Felsorolnál párat?

– Az elsõ a kórház Balassa-napjának
kulturális programja, amely mindig
nagy kihívás és öröm. Aztán sokak
együttes munkájával az ünnepi alkal-
mak: Babits Mihály születésnapja, Hol-
lós László, Liszt Ferenc és Garay János
évfordulók, a Mészöly emléknap, mind
a város országos visszhangot kiváltó
rendezésében. Jelenleg Csengey Dénes
születésének 60. évfordulójára szervez-
zük a városi emlékezõ napot. 

– Jellemzõ Rád, hogy a kitüntetésrõl
még nem is beszéltünk, s gyanítom,
arról hiába is kérdeznélek. Akkor ta-
lán arról, mikor ismerkedtél meg kö-
zelebbrõl Mészöly Miklóssal? 

– Amikor újságíróként is dolgoztam,
évekig írtam a szüreti fesztivál rendez-
vényeirõl, többek között az író-, politi-
kus-, diplomatatalálkozókról. Több in-
terjút is készítettem Mészöly Miklóssal,
mégis számomra egy mondata járt a fe-
jemben, amikor megkaptam az emlék-
plakettet. Derûs õszi napsütésben sétál-
tunk át a Mûvészetek Házából a rendez-
vény fõ helyszínére, miközben megállt,
és a következõket mondta: „Igazi medi-
terrán pannon kisváros Szekszárd.”

SAS ERZSÉBET ROVATA
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban NÉMETH JUDIT, az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár mb. igazgatója, előadóművész, akit - munkásságának

elismeréseként - városunk szülötte, Mészöly Miklós író születésének 92.
évfordulóján emlékplakettel tüntetett ki a város. 

„Szeretem a városom kis zugait…”

„Az Úr az én pásztorom, nem
szûkölködöm. Füves legelõkön
terelget, csendes vizekre vezet
engem. Lelkemet felüdíti, igaz
ösvényen vezet az Õ nevéért.
Ha halál völgyében járok is,

nem félek semmi bajtól, mert
Te velem vagy: vesszõd és botod

megvigasztal engem…”
(23. Zsoltár)

A Mészöly Miklós emlékplakett
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Folytatás az 1. oldalról.
A múlt szombati konferencia elõ-

adói - geográfus, belgyógyász, ter-
mészetvédelmi szakember és ag-
rármérnök-politikus -, valamint a
gonddal és szakértelemmel össze-
válogatott témakörei sikert arattak.
Kiemelendõ, hogy két, a téma or-
szágos megmérettetésén helyezést
elért I. Béla gimnazista diák is köz-
remûködött, tehát a munkába be-
vonták a fiatalokat, sõt… közvetet-
ten a gyerekeket is.

Baka György, az alapítvány elnö-
ke a Szekszárdi Klímakör tevékeny-
ségének bemutatása során kiemel-
te, a 2. Számú Óvoda Kadarka utcai
intézményében több éve folyik a
„Zöld út az oviban” címû környe-
zetvédelmi nevelés, amiben - bele-

értve a felnõtteket és a gyerekeket -
legalább százan vettek részt. Egye-
bek között õshonos fákat, cserjéket
ültettek az udvaron. Ezeken „la-
kást” építettek maguknak a külön-
bözõ madarak, így - megfigyelésük
mellett - róluk is gondoskodnak a
kicsinyek, ahogyan a növényekrõl
is. Mint az elnök hangsúlyozta, ez-
által a környezettudatos hozzáál-
lást, a környezet megóvását nem
csak a gyermekekben, hanem csa-
ládjaikban és az óvoda környékén
élõben is erõsítik. 

A figyelemre méltó példák kö-
zött a napkollektoros aszalókról is
szólt a szakember, amelyeket az el-
múlt nyáron a város gazdáinak ta-
nyáihoz helyeztek ki. Ezeknek a
mûködését bárki megnézheti, sõt

ki is lehet próbálni saját gyümöl-
csökkel. A gép segítségével körül-
belül három nap aszalás után lehet
elérni a kívánt eredményt a gyü-
mölcsök, a zöldségek és a fûszer-
növények esetében egyaránt. Ter-
mészetesen most is, majd a kistér-
ség 15 településén tartandó ren-
dezvényeken helyet kap, hogy mi-
ként lehet csökkenteni az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátását,
miként lehet alkalmazkodni a klí-
maváltozás hatásaihoz és így to-
vább. De mindenképpen fontos,
hogy továbbra is bevonják a gyere-
keket a rendezvények témáiba, hi-
szen õk tudnak leginkább hatást
gyakorolni családjukra, illetve a kis
korban elsajátítottak életszemlélet-
ük részévé válnak.  - hm -

Klímabarát mintaprogram Szekszárdon
Ovis zöld út - napkollektoros aszaló

„A klíma adta a civilizációt, de el is veheti!”
Tíz emberbõl kilenc nem veszi komolyan a globális felmelegedés negatív következményeit

„Az emberiség bûne az, hogy kiiktat-
ja a populáció önszabályozását.” „A
klíma adta a civilizációt, de el is vehe-
ti azt!” Eme igazságok alátámasztásá-
ra hozott fel a szûkebb környezeté-
bõl példákat a Szekszárdi Klímakör
évadnyitó konferenciáján a PTE Föld-
rajz Tanintézetének adjunktusa, dr.
Hajnal Klára (képünkön). A Föld sor-
sáért, az emberi civilizáció továbbélé-
sért aggódó elõadó fenntarthatatlan-
nak nevezte azt, amit a közbeszédben
fenntartható fejlõdésként emlege-
tünk. Ellentmondásokat villantott fel
elõadásában: miközben már százmil-
liókban mérhetõ az éhezõk száma, a
megtermelt élelmiszerek fele a kuká-
ban végzi! Az pedig, hogy csak né-
hány végveszélyben levõ növényfajtát
igyekszünk pótolni valami mással, a
többi pusztulásra ítéltet egyáltalán
nem - noha az elsivatagosodás, a talaj-
pusztulás ellen kellõ védelmet nyújta-
nának világszerte -, nos szerinte ez a
szemlélet kimeríti az „ökorasszizmus”
fogalmát.

Tények, következmények
Nem az eltúlzó riogatás volt a cél-

juk a további referátumoknak sem,
de ha már egy konferencia zajlik a té-
mában, akkor illik tényszerûen szám-
ba venni az egyelõre tõlünk távoli
vad dolgokat: az emberek tízezreit

otthonaikból kimosó esõzéseket, a
halálba kergetõ hõhullámokat. Ha ez
az objektív valóság Ázsiában és Ame-
rikában, akkor mi a garancia arra,
hogy a Kárpát-medencében ilyen
nem történhet meg? Semmi. Ennek
ellenére tíz emberbõl kilenc egyálta-
lán nem veszi komolyan például a glo-
bális felmelegedés negatív következ-
ményeit. Vagy ha mégis, hát gyorsan
megnyugtatja magát azzal, hogy ez
az õ és családja életében biztosan
nem következik be. Ami nagy való-
színûséggel így van, de ez az a közöm-
bösség, amivel az újabb generációk
életéért tenni akaró „zöldek” nem
tudnak mit kezdeni. Fölösleges erõl-

ködés részérõl
minden érvelés
az édesvízkészlet
globális felmele-
gedés okozta ag-
gasztó fogyásá-
ról, a talaj fokoza-
tos eltûnésérõl,
ezeknek egyre
nagyobb szeny-
nyezettségével
kapcsolatosan. E
negatív tendencia
folytatódása még
inkább megbete-
gítheti az emberi
szervezetet. Meg-

dõlni látszik, hogy a halállal fenyegetõ
fertõzõ betegségek nem terjedhetnek
át a fejlett világba. Dr. Tam Beatrix bel-
gyógyász szakorvos e témában kitekin-
tõ prezentációjában szerepelt, hogy a
malária már „nyomul” a Balkán felé, a
szennyvízzel pedig jöhet a kolera.
Fennáll az antibiotikum-rezisztencia
lehetõsége, és megjelenhetnek a speci-
ális vérképzõszervi betegségek is!

A klímakörösöknek nem elsõsor-
ban a nagyvilággal kell foglalkozniuk,
hanem azzal, ami itt Magyarországon,
a szövetséghez csatlakozott 19 város-
ban, annak környékén történik - hív-
ta fel a figyelmet az országos szövet-
ség elnöke. Antall Z. László a közös-

ségben rejlõ erõre, a rendszerekben
történõ gondolkodásra hívta fel a fi-
gyelmet. Kiemelte azt a két figyelem-
re méltó akciótervet, amely Pomázon
és Tatabányán megszületett. Az egyik
a tatabányai klímakörösök által kidol-
gozott hõség- és uv-riadó. Kész a cse-
lekvési terv, bármely település átve-
heti, saját elképzelésivel kiegészíthe-
ti. A másik program a pomázi, amely
a településeken felléphetõ vízellátási
zavarok átélésére, illetve a tartósan je-
lenlévõ rendkívüli esõzések idején kö-
vetendõ egyéni és közösségi cselekvé-
sekre ad összehangolt javaslatokat.

Megkérdeztük Antall Z. Lászlót,
miként látja a szervezethez 3 évvel
ezelõtt csatlakozó Szekszárd aktivi-
tását. Az elnök dicsérte azt a sokszí-
nû programot, amit a Zöldtárs Alapít-
vány által koordinált Szekszárdi Klí-
makör több éve megvalósít, megszó-
lítva a nagy ügyért tenni akaró em-
bertársakat.

– Következõ kiadványunkban sze-
retnénk bemutatni a szekszárdi cso-
port sokrétû munkáját, s annak hátte-
rét is. Azt az egyedi kuriózumot, hogy
a város valóban melléjük állt, és évi 4
millió forinttal támogatja a mozgal-
mat. Ez óriási dolog. Szekszárd egy
olyan város, ahol sok embert megszó-
lítottak, és sok program megvalósult
– mondta az országos elnök. B. Gy.

Újra Léleképítõ
Ángyán József professzor „Akié a
Föld, azé az Ország!” címû elõadásá-
val folytatódik január 28-án, hétfõn
18 órakor a Léleképítõ sorozat. A
Garay János Gimnázium dísztermé-
ben sorra kerülõ rendezvény házi-
gazdája dr. Tóth Csaba Attila, a belé-
pés díjtalan. Az érdeklõdõk február
25-én Rátóti Zoltán színmûvésszel ta-
lálkozhatnak a Léleképítõn.

Véradófarsang
Farsangoljon a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezetével! A Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
február 6-án, 15 és 17 óra között
farsangi véradást szervez a Baka Ist-
ván Általános Iskolában. Vér-adóin-
kat farsangi fánkkal várjuk! Kérjük a
véradásra hozza magával ismerõseit,
barátait is!



Ettõl fogva tanítványai közül sokan visszavo-
nultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor
megkérdezte a tizenkettõtõl: „Vajon ti is el
akartok menni?” Simon Péter így felelt: „Uram
kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az élõ
Isten Fia.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem én
választottalak-e titeket, a tizenkettõt? Egy kö-
zületek mégis ördög.” Júdás Iskáriótesre, Si-
mon fiára mondta ezt, mert ez akarta õt el-
árulni, pedig egy volt a tizenkettõ közül. (Já-
nos evangéliuma 6, 66-71)

„Jézus pedig monda néki: Barátom,…”
(Máté evangéliuma 26, 50)

Amikor Jézus Júdást elhívta, pontosan
tudta ki õ. Amikor megbízta õt tanítványai
pénzével, tudta róla, hogy áruló. Akkor
miért hívta el õt? Mert ahhoz, hogy Isten
ránk vonatkozó céljait elérjük, szüksé-

günk van bizonyos fajta kapcsolatokra.
Mert hogyan tanulsz meg kitartónak len-
ni? Problémákon keresztül! És a megbo-
csátást? Átverés, cserbenhagyás és árulás
által! Amikor Mária azzal dicsõítette Jé-
zust, hogy balzsammal kente be a lábát, Jú-
dás a szegényekrõl való gondoskodás álru-
hája alatt leplezte igazi motivációját – kap-
zsiságát. Nos, semmi új nincs abban, hogy
néhány ember, akikért minden áldozatot
meghoztál, az elsõk lesznek azok közül az
életedben, akik cserbenhagynak téged. Is-
ten beenged olyan embereket az életedbe,
akik jóknak látszanak, de amint idõt töl-
tesz velük, Isten meg fogja mutatni igazi
cselekedeteik mozgatórúgóit, hogy életed
ne kerüljön rossz vágányra. De Jézus mi-

ért hívta Júdást barátnak? Azért, mert Is-
ten szemszögébõl nézve azok, akik óvnak
a „nagybetûs élettõl”, ezzel nem segítenek
nekünk. Míg azok, akik annyi fájdalmat
okoznak, hogy ez miatt Istenhez fordu-
lunk, ezzel továbbsegítenek minket az Is-
tentõl kijelölt célunkhoz.
Mutass nekem egy sikeres Józsefet, és va-
lahonnan a múltjából mutatok neked: (1.)
egy „barátot”, aki kútba dobta; (2.) egy „ba-
rátot”, aki hazudott róla; (3.) egy „barátot”,
aki elfeledkezett róla akkor, amikor a leg-
nagyobb szüksége lett volna rá. Mégis nél-
külük nem jutott volna el a trónig. Ragadd
meg ezt az alapelvet, ezt a krisztusi tör-
vényszerûséget, és meg fogja változtatni
az életedet!

Ezen az ökumenikus imahéten mi olyan
sokat imádkoztunk ezért a világért, ami
minket körülvesz, és a rajta élõ embertár-
sainkért, hogy teljesedjen ki benne és ben-
nük jobban Isten akarata, de örülök, hogy
a legfontosabb az maradt, hogy Bennem
(és remélem, hogy mindenki saját magá-
ra értette!) teljesedjen ki jobban az Isten
akarata! Ezért ha van egy Júdásom, azt je-
lenti, hogy van egy keresztem, és ha van
egy keresztem Krisztusért – amit Õ hatá-
rozott meg nekem, és én ezt kész vagyok
önként felvállalni, mint ahogy Péter tette
vallomásában és késõbb a cselekedetei-
ben – ez azt jelenti, hogy van feltámadá-
som! Ezért amikor meglátom a Júdásomat
közeledni, képes leszek ezt mondani: „Itt
jön az én öreg barátom!”

Papp Barnabás baptista lelkipásztor
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Evangélium

Ökumenikus imahét záradékául: Mindenki Júdása

E heti rejtvényünk megfejtését február 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.). A január 13-i rejtvényünk helyes megfejtése: „A ködös január nedves tavasszal jár”A helyes választ beküldõk közül könyvet

nyert : Gahó Istvánné, Szekszárd, Tartsay ltp. 13. A könyveket postán küldjük el.

Gyermekmegáldás
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén,
február 2-án (szombat) 17 órára szeretettel
várjuk a Kedves Szülõket, hogy elhozzák
gyermekeiket a belvárosi katolikus temp-
lomba, mert szeretnénk õket külön áldás-
ban részesíteni. Imádkozzunk együtt gyer-
mekeikért! Bacsmai László plébános

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90
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Fórum a labdarúgás aktuális kérdéseirõl
A szekszárdi szakemberek is értékes információkkal gazdagodtak

Helyzetelemzés, újabb ötletek, új
impulzusok, remek előadások, és
érdekes szekcióülések a futball leg-
különbözőbb szakmai természetű,
vagy éppen a sportágat éltető kö-
zönségre, a médiára gyakorolt hatá-
sáról. Ezt prezentálta a Magyar Lab-
darúgó Szövetség II. nemzetközi
konferenciája a Budapest Sportaré-
nában, amelyre a sportág háttérrez-
düléseire fogékony szurkolók is be-
bocsátást nyerhettek ezúttal.

Négy nagy elõadás, többek között az
egykori sztárjátékvezetõ, minden
idõk legjobb bírójának tartott olasz
Pierluigi Collinával. Collina az alap-
vonali játékvezetõi asszisztensek al-
kalmazásának hasznosságát húzta alá
elõadásában. Az olasz exbíró, aki a
2002-es világbajnoki döntõt és az
1999-es BL-döntõt is vezette, elisme-
rését fejezte ki a magyar szövetség-
nek, amiért az a következõ szezontól
bevezeti az öt játékvezetõs rend-
szert. Érdekes információkat tolmá-
csolt a spanyol utánpótlás nevelés-
rõl, annak hátterérõl a jelenleg FIFA-
alkalmazott, egykori kiváló román fo-
cista, Ioan Lupescu. Az sem számí-
tott elhanyagolható tényezõnek,
hogy elsõ kézbõl hallhattuk az MLSZ
elnökét, regnálása óta a magyar fut-
ball számára így is sok pénzt hozó
Csányi Sándort, a további sportágfej-
lesztési tervekrõl, és azok idõarányos
megvalósításáról. Kit mi fogott meg
a plenáris ülésen, vagy épp az általa
kiválasztott szekcióban? – kérdeztük
a szekszárdi futball prominenseit.

Teszler Vendel, az MLSZ Tolna
megyei szakmai igazgatója, UEFA A li-
cences edzõ: - Elsõsorban az, ahogy
Csányi úr fölvázolta a közelebbi és a
távolabbi jövõt, megjelölve a hangsú-
lyokat a sportágfejlesztésben. Öröm-
mel hallottam a létesítményfejlesztés-
re vonatkozó terveket. S ez nem ab-
ból áll, hogy komfortosabbá tesszük
még több kisebb város stadionját, ha-
nem a gyerekek felkészülési körül-
ményeit, az egész infrastruktúrát, lé-
tesítményhelyzetet javítja. Ez fontos
tényezõ a mai világban a gyerekek
megtartásában, képzésében. E téren
nagyok a különbségek azonos osztá-
lyon belül is a klubok között. Az után-
pótlás-nevelõ akadémiák kivételével
szinte mindenhol szakmailag hátrá-
nyos a három téli hónap. Az MLSZ
nagyon helyesen és követendõen az
amatõr alapok szélesítését célozta

meg, s ami lényeges, Csányi úr elõ-
adásában már utal az ehhez a prog-
ramhoz társítható forrásokra. Érde-
mes ezen az úton tovább menni,
mert már az eddigi intézkedések ha-
tására több tízezerrel növekedett a
nemzetközi összehasonlításban igen
alacsony 120 ezres szám, amely a ma-
gyar futballban valamennyi játékos-
ként résztvevõ összlétszámára utal.

Fehér Attila, a Tolle UFC Szek-
szárd ügyvezetõ elnöke: - Nehéz volt
dönteni, mely szekcióülésen vegyen
részt az ember, hisz engem három is
érdekelt. Azok sajnos csaknem egy
idõben zajlottak, így felosztottuk egy-
más között: ki, hova ül be, aztán ta-
pasztalatcsere. Az amatõr szekciót vá-
lasztottam. Aligha véletlenül, mert ez

a jövõ, ez érdekel, ennek kiszélesítése
már régebb óta prioritás az UFC-nél.
A módszerek, az elképzelések, a kül-
földrõl átvehetõ, a hazai viszonyokra
adaptált már mûködõ példák valóban
gondolatébresztõk voltak. Igaz,
Csányi úr a plenáris ülésen utalt a tõ-
lük, illetve az állami szegmensbõl maj-
dan pályázható forrásokra, de ne tûn-
jek kukacoskodónak, igazán akkor let-
tem volna boldog, ha ezek a pénzek,
elérhetõségük már konkrétabban is
elhangzanak. Van már elõrelépés a tö-
megesítésben, de azt azért tudnunk
kell: a nemzetközi versenyképesség-
hez, az amatõr háttér fellendítéséhez
még legalább ötvenezer gyereket ké-
ne behoznunk a rendszerbe.

- A létesítményfejlesztéshez egye-
dül kevesek lesznek a klubok, kell a
helyi gazdasági szféra, az önkormány-
zatok támogatása. Szerencsére, ne-
künk talán nem kell már várni az új
lehetõségek megjelenésére. A társasá-
gi adó adta lehetõségeket kihasznál-
va van egy, az illetékesek által elfoga-
dott 170 milliós stadion- és pályare-
konstrukciós tervünk, aminek meg-
valósulása okán örömmel vettem tu-
domásul, hogy az ingatlan tulajdono-
sa, Szekszárd városa is beszáll a való-
ban a létesítményhelyzeten óriásit
változtató, legalább ötven évre elõre-
tekintõ beruházásba. A polgármester
úrral folytatott legutóbbi egyeztetõ
beszélgetésünk e témában nagyon
biztató. Persze várjuk a megjelenõ, új
forrásokat is.

Kvanduk János, a Tolle UFC Szek-
szárd UEFA B licences edzõje: - Ki-
sebb vajúdás után a sportegészség-
ügyi szekció elõadása mellett döntöt-
tem. Nagyon érdekelt az amerikai,
több sportágba is belekóstolt edzõ,

Bery Solan elõadása. A modern fut-
ballban minden szinten fontos a sérü-
lések elkerülése, megelõzése. Solan
úr, akinek a cége, az Atletic Perfor-
mance már szerzõdött is az MLSZ-szel,
kidolgozott egy olyan hathetes edzés-
programot, amit nem csak focisták-
nál, hanem rögbiseknél és ökölvívók-
nál is teszteltek. Az eredmények felet-
tébb figyelemreméltóak. Ezzel a spe-
ciális, a törzs izmait erõsítõ gyakorlat-
sor alkalmazásával kilencven százalék-
kal csökkent az izomsérülések száma
a korábbi idõszakokhoz képest. Egy
példa a közelmúltból: a tavalyi Európa-
bajnokság alatt az e programon részt
vett német és lengyel labdarúgó válo-
gatott tagjainál nem következett be
izomsérülés, ami bizonyára más, egyé-
ni tényezõktõl is függ, de mindenkép-
pen elgondolkoztató. Az emberben
rögtön felvetõdik: miképpen lehetne
ezt megtenni a saját csapatánál? Nem
hétpecsétes titok, elérhetõ már a vi-
lághálón. A magyar utánpótlás futball-
akadémiák mindegyikénél amolyan
kötelezõ jelleggel már zajlik a teszte-
lés, várjuk a jó híreket. A végsõ siker,
szerintem itt is azért a részletekben
rejlik. Tudniillik nem csak az a hét-nyolc
óra, amit a sportoló edzéssel tölt el a
fontos a kedvezõ változások elindítá-
sa érdekében, hanem az a 60 órára te-
hetõ pihenés is, ami gyaníthatóan
egyáltalán nem mindegy, mivel, ho-
gyan telik... B. Gy.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke (középen) a nemzetközi fórum illusztris

vendégeivel, Pierluigi Collinával (jobbról) és Ioan Lupescuval

Szekszárdra jön a Fradi
Sokak érdeklõdésére számot tartó
hírverõ meccset rendeznek febru-
ár 2-án délben a szekszárdi mûfü-
vesen. A Ferencváros csapata a Pé-
csi MFC ellen lép pályára. Évtize-
dek óta nem járt a tolnai megye-
székhelyen a Fradi, amelynek so-
raiban bizonyosan ott lesz a Paks-
ról a fõvárosba került gólerõs csa-
tár, Böde Dániel is. Az Üllõi útiak
másodedzõjeként érkezik haza
Máté Csaba, az egykori kiváló
szekszárdi labdarúgó. A pécsi csa-
patban pedig minden bizonnyal
láthatja majd a közönség a Szek-
szárdról átkerült fiatal tehetséget,
Márkvárt Dávidot, akit Márton Gá-
bor felvitt az elsõ csapathoz. A Fra-
di-Pécs után az õszi elsõ Tolle UFC
az ugyancsak NB III-as András-
hidával játszik tesztmeccset.
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Semmihez nem hasonlítható a Borvidék-érzés
Tovább nõtt a szekszárdi félmaraton távja, és az útvonal is változott

A 2013. május 11-én immár 4. alkalom-
mal megrendezésre kerülõ Borvidék
Félmaratonhoz kapcsolódóan a verseny
két fõ szervezõje, Márkus István és Csil-
lag Balázs tartott tájékoztatót január 17-
én a Bodri Pincészetben. Az estet, mely-
re a szekszárdi gazdasági élet több pro-
minens személyisége is elfogadta a
meghívást, a verseny fõvédnökei, Hor-
váth István polgármester és Eszter-
bauer János, a Borászok Céhe elnöke
nyitották meg.

A helyszínválasztás sem volt véletlen.
A verseny útvonala – csak úgy, mint
2011-ben – érinti a Bodri Pincészetet,
amelyet a futók nem csak kívülrõl te-
kinthetnek meg, hiszen a mezõny a fél-
maraton egyik legkülönlegesebb élmé-
nyeként, az impozáns épület kupolás
termeinek egy szakaszán is keresztül-
halad majd. A több mint 1000 fõt meg-

mozgató sportesemény beharangozó-
ján szó esett a Borvidék Félmaraton
elõzményeirõl, az indulás körülménye-
irõl, a helyi adottságok egyediségébõl
eredõ, más vidéki versenyek hangula-
tához nem hasonlítható Borvidék-ér-
zésrõl. Elhangzottak azok a közelebbi
és távolabbi jövõt érintõ célok, ame-
lyek e félmaratonból kiindulva a sza-
badidõsport népszerûsítését, amatõ-
röknek (is) szóló versenyzési lehetõsé-
gek biztosítását, és a sportolást, vala-
mint az egészséges életmódot támoga-
tó közösségépítõ tevékenységet helye-
zik a fókuszba.

A közel 200 fõs, lebonyolításért fele-
lõs stábot maga mögött tudó, hazai és
külföldi, amatõr és profi versenyzõket
egyaránt rajthoz állító szekszárdi viadal
– a szabadidõsport, a borkultusz, illetve
a turizmus hármasának jegyében – idén

is különleges futóélményt (és nem futó-
kalandot) kínál a résztvevõknek. A táv
tovább nõtt, idén immár 23,3 km vár le-
gyõzésre – ez már a Félmaraton Plusz
kategória –, és az útvonal is változott, de

senki ne számítson kevesebb emelke-
dõre. Az elõnevezés már tart, az indulók
száma már meghaladta az 500 fõt, és a
szervezõk reményei szerint idén ismét
rekordot dönt.  N. E.

A Csacska szurdik megmászása idén sem marad ki a „programból”

Fábián Ábel megvédte címét

A Békés megyei Póstelek adott otthont a
2012/2013-as szezon terepkerékpáros or-
szágos bajnokságának (cyclo-cross). Az
elõzõ évektõl eltérõen kellemetlen hideg
idõ várta a bringásokat, ennek ellenére
rég nem látott nagyszámú közönség biz-
tatta az ország szinte minden szegletébõl
érkezett versenyzõket. Tolna megyét
egyedüliként a Szekszárdi Szabadidõs Ke-
rékpáros Egyesület képviselte. A lépcsõs
felfutókkal, szlalomokkal és technikás le-
törésekkel, úgynevezett „bombatölcsé-
rekkel” tûzdelt 2,2 km-es körpályán a
megszokottnál is nagyobb iramú futa-
mok zajlottak. A kanyargós nyomvona-
lon a sokszor jeges talajon sok bukás volt.
A pálya nehézségérõl mindent elmond,
hogy a felnõtt magyar bajnok a célban
csak ennyit jegyzett meg: „Ma itt az tudott
gyõzni, aki tovább maradt talpon”.

Fábián Ábel, az SZSZKE terepspecia-
listája címvédõhöz méltóan, remek tech-
nikai tudásának köszönhetõen fölényes
gyõzelmet aratott, miközben az ifikkel
azonos körátlagot hajtott. Ebbõl kiindul-
va jövõre, majdani korcsoportváltása el-
lenére is esélyes lehet az aranyra. Ábel
2011 óta harmadszor nyert országos baj-
nokságot, és országúton is lehetnek vér-
mes reményei az U17-ben induló ver-
senyzõnek. Ami a szekszárdi klub továb-
bi eredményeit illeti: az újonc Takács
Krisztián a 4. helyen tekert a célba, míg
az ifiknél Nagy Olivér (U19) – a nem a
legerõsebb versenyszámának tekinthe-
tõ terepen – szerzett a klubnak egy olim-
piai pontot érõ 6. helyezést. A SZSZKE
edzõje, Schneider Gábor a 40 évnél idõ-
sebb Master II. korcsoportban harma-
dikként haladt át a célvonalon. B. Gy.

Országos döntõben az I. Béla csapata
Bejutott a nyolc csapatos országos dön-
tõbe a VI. korcsoportos lány kosárlabda
diákolimpián a szekszárdi I. Béla Gim-
názium csapata. Három csapatos, kör-
mérkõzéses tornán vívták ki Simon
Anikóék az elsõ helyezést és a továbbju-
tást a városi sportcsarnokban rendezett
elõdöntõbõl. 

A ceglédiek nem voltak egy súlycso-
portban a hazaiakkal, így a 2. félidõt már
nem is játszották le. A diákolimpia szabá-
lyai szerint csak az elsõ félidõt kell végig-
játszani, a másodikban 40 pontnyi kü-
lönbség esetén lefújják a találkozót –
Studerék éppen a nagyszünetre érték el
ezt a differenciát. A bajaiak ellen a visz-
szavágás reményében léptek pályára a
szekszárdiak, hiszen tavaly a paksi orszá-
gos döntõben a Sugó-partiak ütötték el

õket a fináléba jutástól. Most azonban a
szinte hiba nélkül kosarazó hazaiak a
vártnál simább, megérdemelt gyõzelmet
arattak. A siker annak tükrében még fé-
nyesebb, hogy valamennyi bélás lány jö-
võre is e korcsoportban játszhat majd. 

Eredmények: Kossuth Lajos
Gimnázium Cegléd–I. Béla Gimná-
zium Szekszárd 5–45 (0–25, 5–20).
I. Béla: Studer Zsu. 8, Mácsik 6, Kövér 2,
Árvay 10, Simon 15. Csere: Bari 2, Ba-
logh E. 2. Edzõ: Szabó Noémi, testneve-
lõ: Vecsési Klára. I. Béla–III. Béla
Gimnázium Baja 75–42 (18–12,
25–14, 18–11, 14–5). I. Béla: Studer
Zsu. 11/3, Mácsik 11/3, Kövér, Árvay 9,
Simon 35. Csere: Bari 9/9, Balogh E. Az
országos döntõt e hét végén rendezik
Szolnokon. F. V.

Az I. Béla gimnázium országos döntõbe jutott lány kosárlabda csapata

Fábián Ábel nem talált legyõzõre az U17-es korcsoportban
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A Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. ezúton
tájékoztatja a tisztelt gépjármûtulajdo-
nosokat, hogy az Arany J. utca nyugati
(áruház felöli) oldalán, a Wesselényi és
Szentgáli Gy. utca közötti szakaszán lé-
võ parkolóhelyek a szomszédos terüle-
ten történt építkezés miatt a használat-
ba vétel idõpontjáig munkaterületnek
minõsültek, mely állapot a tavalyi év
során megszûnt.

Az elmúlt idõszakban a helyi fizetõ
parkolóhelyeket üzemeltetõ Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. elvégezte a szüksé-
ges lépéseket annak érdekében, hogy

az említett terület ismét a fizetõ övezet
részeként funkcionáljon, így január hó-
napban - az átmeneti türelmi idõsza-
kot követõen - a parkolási díj megfize-
tése nélkül parkoló gépjármûvekre
pótdíjfizetési felszólítást helyeznek ki
munkatársaink. Kérjük, hogy a hely-
színre telepített parkolójegy-kiadó au-
tomata készpénzzel vagy chipkártyá-
val történõ használata mellett vegyék
igénybe az SMS, vagy - regisztrált ügy-
feleink részére - a telefonos parkolás le-
hetõségét is. További információ:
www.vagyonkezelokft.hu   

Lejárt a türelmi idõszak
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Színvonalas vers- és prózamondó ver-
sennyel kezdõdtek a Mészöly Miklós em-
léknap rendezvényei január 17-én a PTE
Illyés Gyula Karán. 

A szervezõk öröme azonban még-
sem lehetett teljes, hiszen felnõtt kate-
góriába mindössze egy versenyzõ ne-
vezett, ráadásul az idõjárási körülmé-
nyek és a betegségek is rányomták a bé-
lyegüket a versenyre. Jól felkészült kö-
zépiskolás fiatalok érkeztek viszont
Bonyhádról, Dunaújvárosból, Paksról
és Szekszárdról, a Garay János Gimnázi-
umból és az I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskolából. A verseny-
zõk novellát, verset, vagy mesét mond-
hattak Mészöly Miklóstól az öttagú zsû-
ri: Csillagné Szánthó Polixéna, a köz-
gyûlés humán bizottságának elnöke,
Frank Ildikó színész, a Magyarországi
Német Színház igazgatója, Gacsályi Jó-
zsef költõ, Tancz Tünde, a PTE-IGYK
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Inté-
zetének egyetemi tanársegédje, vala-

mint a zsûri elnöke, Sopsits Árpád ren-
dezõ elõtt.

A legkiválóbbnak a Dunaújvárosból
érkezett Kovács Balázs (Pannon Oktatá-
si Központ Magángimnáziuma) elõadá-
sát ítélték. Õ a Tréfás mesét mondta el
három percben, felkészítõ tanára Ko-
vács Katalin volt. A 2. helyen Balogh
Márton István (I. Béla Gimnázium, Kis
Pál István) végzett A kiskutya meg a sza-
már címû mesével, míg a 3. helyen Mikó
Zsuzsanna (I. Béla Gimnázium, Kis Pál
István) lett Az Elégia címû versfolyam-
ból elõadott részlettel. A PTE-IGYK kü-
löndíját Elekes Boglárka (Garay gimná-
zium, Báló Mariann) kapta az Öt stáció
címû vers elõadásáért, a Babits Kiadó
különdíját pedig a bonyhádi Frank Eve-
lynnek (Petõfi Sándor Evangélikus Gim-
názium, Kutnyánszkyné Bacskay Esz-
ter) ítélték oda. A versenyzõk és felké-
szítõ tanáraik könyvcsomagot kaptak a
Babits Kiadótól, a PTE-IGYK-tól és a me-
gyei könyvtártól.. K. E.

Mindenkinek jutott ajándék
Szavalóversennyel kezdõdött a Mészöly emléknap

Közgyûlési meghívó
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Választmánya január 27-én, va-
sárnap 15 órára összehívja a Szent István
Házba (Rákóczi u. 69.) a Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
Közgyûlését.

A Közgyûlés napirendjei: beszámoló
a Társaskör 2012. évi tevékenységérõl; a
2012. évi zárszámadás és a 2013. évi költ-
ségvetés elõterjesztése; az Ellenõrzõ Bi-
zottság beszámolója; a 2013. évre terve-
zett program ismertetése; egyebek
(hozzászólások, kérdések, javaslatok).

Amennyiben a Közgyûlés nem hatá-
rozatképes, úgy a Közgyûlést kezdési
idõpontját követõ 1 óra múlva újra ösz-
szehívom, mely a jelenlévõk számára va-
ló tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyûlés után lehetõség van a tag-
díjak befizetésére. Kérjük, jelenlétével
tisztelje meg közgyûlésünket napirendi
pontok fontossága miatt, valamint ja-
vaslataival, észrevételeivel segítse a tár-
saskör mûködését.

A Társaskör vezetõsége nevében tisz-
telettel: Gyurkovics János elnök

Új lehetõség civil
szervezetek számára

A Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rum (CIC) tisztelettel hív és vár minden
érdeklõdõt "Új lehetõség a civil szerveze-
tek számára" címû szakmai találkozójára,
február 4-én (hétfõ) 17.00 órára a Tolna
Megyei Civil Információs Centrumba
(Szekszárd, Béla király tér 6.)
Program: 17.00: Köszöntõt mond Hor-

váth Mária, a CIC irodavezetõje
17.10: Új lehetõségek a város és a civil

szervezetek életében - Horváth István,
Szekszárd MJV polgármestere
17.40: Civilek a megyében - A Tolna Me-

gyei Önkormányzat tájékoztatója
18.10: Konzultáció

Minden civil szervezet képviselõjének
megjelenésére feltétlenül számítanak!

Köszönet
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
(7100 Szekszárd, Béla tér 9. Adó-
szám: 18856356-1-17) köszönetet
mond támogatóinak, akik adójuk
1%-át az alapítvány céljaira ajánlot-
ták fel. A befolyt összeget a rászoru-
lók megsegítésére fordítottuk. Jövõ-
beni felajánlásaikat is köszönettel fo-
gadjuk.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az idõpontot késõbb közöljük.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február19. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 26. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Február 7. (csütörtök) 17–18 óráig tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, 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, fsz. 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 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik 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.

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
7100 Szekszárd, Kossuth u. 8. 

Tel/fax: 74/312-645 info@emtronik.hu

2013-ban is folytatódik a 

TTTT VVVV     TTTTÁÁÁÁVVVVIIIIRRRRÁÁÁÁNNNNYYYYÍÍÍÍ TTTTÓÓÓÓ KKKK
értékesítése

minden típushoz 
2 éves garanciával

Érdeklődését az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
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Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes

Lemaradt az év 
végi akciókról?

TÉLI KIÁRUSÍTÁS
Egyes SÍLÉCEK, SÍCIPÕK és BUKÓSISAKOK 

Dzsekik, sínadrágok és aláöltözõk
Ingek, nadrágok, pulóverek

akár                                    kedvezménnyel

cipõ kiárusítás

engedménnyel

SÍ ,  SNOWBOARD,  BUKÓSISAK
és  TETÕBOX KÖLCSÖNZÉS

Az akció 2013. január 24-tõl a készlet erejéig  vagy visszavonásig tart és készpénzfizetés esetén érvényes.

VB Sportbolt
7100 Szekszárd Széchenyi u.47.

Tel: 74/415-501 E-mail: vbshop@tolna.net

20-50%

30-50%
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