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Rengeteg pótszék is kellett, hogy be-
férjen a közönség a Garay-gimnázium
dísztermében a Szekszárd Junior Stars
január 27-ei koncertjén. Az estre a szek-
szárdi fiatalokból álló big band 10 + 1
éves fennállása alkalmából került sor, s
hogy mindenki részese lehessen a ze-
nekar eddigi történetének, a nyitószám
(Mr. Miniszter) után egy film segítségé-

vel visszapörgették nekünk az idõt a
2000. novemberi megalakulástól nap-
jainkig, a bel- és külföldi vendégszerep-
léseken át (például Dánia, Svédország,
Németország, Olaszország, Anglia), a
versenyeken szerzett elõkelõ helyezé-
sekig, CD-kiadásig. Elsõ profi lemezü-
ket egyenesen a Magyar Rádió Már-
ványtermében tartott nyilvános kon-

certen mutathatták be, ami nem kis el-
ismerés. Elévülhetetlen érdemei van-
nak ebben Molnár Ákosnak, az alapító
mûvészeti vezetõnek, aki mindenki saj-
nálatára tavaly külföldre költözött. Az
ifiegyüttes azonban olyan összetartó
közösséggé forrt már a keze alatt, hogy
nem hagyták veszni, amit felépített, és
folytatták. (Folytatás az 5. oldalon.)

Rókahajsza a gimnáziumban 
Elsöprõ siker a Szekszárd Junior Stars jubileumi koncertjén

Az ünnepi alkalomra az együttes alapító-mûvészeti vezetõje, a Drezdában élõ Molnár Ákos is hazajött

Példás összefogás a Dienes-iskola új könyvtárterméért
Vadonatúj, szépen berendezett könyvtárter-
met adtak át a Dienes Valéria Általános Isko-
lában február elsején igényes iskolai mûsor
keretében. 

A teremre igen nagy szüksége volt az in-
tézménynek, mivel a korábbi könyvtárhe-
lyiségnek egy, a hetvenes években épült, s az
idõk során igen leromlott állagúvá vált faház
adott eddig otthont. 

Az iskola földszinti folyosójáról megköze-
líthetõ új könyvtárat három régebbi tante-
rembõl nyitották egybe, a helyiségben a
könyvek mellett tizenhat újszerû számítógép
is elhelyezésre került az alsó és felsõ tagoza-
tosok nem kis örömére. A megnyitó ünnep-
séget az iskola 8. osztályos tanulója, Hammer
Angéla konferálta, aki verset is mondott Egy
könyv elsõ sora címmel, majd az intézmény
igazgatója, Farkas Pálné köszöntötte a megje-
lenteket. Az igazgató elmondta: régi vágyuk
teljesült azzal, hogy könyvtáruk szép, igényes
környezetben várja a tanulókat és a pedagó-
gusokat,  a korábbi, méltatlan körülmények
után. (Folytatás a 2. oldalon.)

Horváth István polgármester és Farkas Pálné igazgató 
avatta fel az új létesítményt
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Úgy tűnik, akarják a borvidék ta-
nyatulajdonosai, hogy végre szi-
lárd burkolatú úton közlekedhes-
senek már az idei év végétől, mi-
közben a vízelvezetés fél évszáza-
dos, folyamatosan kárt okozó prob-
lémái is megoldódnának. 

A tavaly év eleji passzivitás után lendü-
letet vett Szekszárdon az erre célra el-
indított állami projekt. Ez hosszabb
távra, több szakaszban összesen mint-
egy 300 millió állami támogatást kínál
azoknak a településeknek, ahol a kivi-
telezés várható összköltségéhez össze-
jön a 30 százalékos kötelezõ önerõ. De
csak ott!... E konkrét összegen osztozik
a projektet koordináló önkormányzat
és az érintett ingatlantulajdonosok. A
mai Magyarországon, így Szekszárdon
sem egyszerû történet ez még ekkora
állami támogatással sem.

Az egyének különbözõ teherbíróké-
pessége, a ingatlanok területi elhelyez-
kedése és értéke alapján nyilván diffe-
renciálni kell a hozzájárulást. Jó hír,
hogy már itt tartanak a Szûcs-szurdik,
a Faddi-völgy mellékága, a Cinka-dûlõ
és a Lisztes-völgy járható útra vágyó, s
ezért áldozni is hajlandó képviselõi. A
polgármesteri hivatal illetékesei, egy
általuk elkészített, több szempontot fi-
gyelembe vevõ segédanyag átadásával

igyekeznek „mankót” adni az érintet-
teknek, a hozzájárulási összegek ta-
nyánkénti igazságosan történõ megál-
lapításához.

– Célszerûnek látszik egy alapdíjat
meghatározni. Ha a leghátrányosabb
helyen, történetesen vízmosás men-
tén van az ingatlan, akkor ezer négyzet-
méteres területek esetében ez 60 ezer
forint lenne, ha az ingatlan egyáltalán
nem érintkezik az úttal, de a tulajdonos
használója annak, akkori számításaink
szerint 30 ezer lenne ez az összeg –
tudtuk meg Varga Andrástól, a városi
önkormányzat bizottsági referensétõl.
– Ezután a területnagyság, illetve az ér-
tékarányosság alapján lenne igazságos
tovább differenciálni. Cseppet sem
mindegy, hogy sima füves rész, és még
egy kis konyhakert veszi körül a terü-
letet, vagy komolyabb méretû szõlõ, il-
letve gyümölcsös. A tulajdonosokra
van bízva, miként súlyoznak, de ami a
területnagyságot illeti, mi 23 forintos
négyzetméterárat javasoltunk.

Úgy tûnik, hogy 60 és 120 ezer kö-
zött mozog az egyéni hozzájárulás vár-
ható összege. Ebben az is szerepet ját-
szik, milyen hosszú az érintett útsza-
kasz. Nem árt tudni, hogy amennyiben
a tulajdonosok kétharmada akarja az
útépítést, a többiektõl, akik nem száll-
nak be, mint a beruházás  haszonélve-

zõitõl, törvényileg behajtható a rájuk
esõ rész – például adó formájában.
Azonban Kõvári László, a városi gazda-
sági és pénzügyi bizottság elnöke, a
projektben való részvétel elindítója, s
empatikus elkötelezettje, õszintén re-
méli, erre nem kerül sor. „Meggyõzõ-
désem, hogy akinek van megtakarítá-
sa, vagy tud még valamelyest erre a cél-
ra félretenni, kedvezõ kamatozású hi-
telt felvenni az – látva, hogy mit kap
cserébe – áldozni fog erre... Nem vita-
tom, elõfordulhat több olyan szociális
helyzet, ahol ez sehogy sem megy.
Ilyen esetekben van rá esély, hogy a
változást már régóta hõn óhajtó társak
találnak valami megoldást. Esetleg a rá-
juk jutónál magasabb összeget is vállal-
nak a cél érdekében – bizakodott a
képviselõ. Okkal, mert az említett völ-
gyek egyikében olyannyira megbíztak
egymásban az emberek az ügy sikere
érdekében, hogy ki-ki anyagi teherbí-
rása alapján mondott egy összeget,
amit szinte vita nélkül el is fogadtak. (A
tulajdonosnak egyébként a rá esõ részt
két részben kell majd kifizetnie: az el-
sõt a kivitelezés kezdetekor, a hátrale-
võt az átadáskor.) 

Az említett dombsági területek ösz-
szefogása azonban még mindig nem
elég ahhoz, hogy a város le tudja hív-
ni az elsõ körben már papíron elnyert

188 milliót. Tavaly is szinte az utolsó
pillanatban, november 11-i határidõt
súrolva sikerült bizonyítani, hogy
tényleg elkezdõdött a beruházás Szek-
szárdon – különben kizárta volna ma-
gát a város ebbõl a sosem volt kínálko-
zó lehetõségbõl. Kõvári László elárul-
ja: még nem ülhetnek nyugodtan a
babérjaikon, akik ezt a beruházást,
hozzá a komoly állami pénzeket na-
gyon szeretnék.

– A projekt része ötödikként a
Csötönyi-völgy, ahol január végén még
nem volt meg az ötven százalék, de az
optimizmusra ad okot, hogy a korábbi-
akhoz képest, egy év alatt jelentõsen
megnõtt a cselekvõ érdeklõdés, s már
tavaszra jó esély van elérni, sõt megha-
ladni az említett küszöböt. Ehhez a már
belépõknek újabb gazdákat kell meg-
gyõzniük,és év végéig még produkálni
is kell valamit a beruházásból. Ha még-
sem – amire gondolni sem merek – ak-
kor a finanszírozást illetõen nagy baj-
ba kerülhetünk. A legközelebbi pályá-
zatkiírásnál pedig – a feltételek koráb-
bi nem teljesítése miatt – jóval kisebb
eséllyel indulhatunk – adott hangot ag-
godalmának Kõvári László, aki reméli,
hogy a közeljövõben futó projekt mel-
lett lesz a témában csak a települések
számára kiírt pályázat is.

B. Gy.

„Megmozdultak” a tanyatulajdonosok 
Szurdikprogram: Csötönyi-völgy még nagyon kell a 188 millió lehívásához

Példás összefogás a Dienes
iskola új könyvtárterméért

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szekszárd polgármestere, Horváth István köszöntõjé-

ben kiemelte: a város szerény eszközeivel és a Szekszárdi
Vagyonkezelõ Kft. dolgozói segítségével nagy szerepet
vállalt a munkálatokban, de a német kisebbségi önkor-
mányzat is jelentõs összeget adományozott, s igazi össze-
fogás valósult meg a cél érdekében. A polgármester hoz-
zátette: minden iskolában az értékteremtés a legfonto-
sabb. Dr. Ganzer Tamás, a Tehetségekért Alapítvány elnö-
ke méltatta a szülõktõl, a pedagógusoktól és a vállalkozá-
soktól kapott segítséget, egyben rámutatott: az eredeti hat-
milliós költséget az összefogással sikerült harmadára csökken-
teni. Farkas Pálné lapunknak elmondta: a 22 ezer kötetes
könyvtár infrastruktúrájával együtt 30 millió forintnyi ér-
téket képviselt, s tartottak attól, hogy a könyvekkel teli el-
avult faházzal valami történjék. „Elsõsorban Horváth István
polgármester úr és az önkormányzatának támogatására,
valamint a Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft.-re számíthattunk,
rajtuk kívül az Alisca Terra Kft., a Diákétkeztetési Kft., a Ro-
tary club, s a különbözõ vállalkozások is folyamatosan se-
gítették a megvalósítást. Jelentõs összeget sikerült szak-
munkákkal kiváltani, emellett  igen jelentõs támogatást ka-
pott az intézmény a szülõk részérõl, akik 450 ezer Ft érté-
kû téglajegyet vásároltak, de a tavalyi alapítványi bálról is
több mint 500 ezer forintos bevétel származott.”

A diákok várhatóan február 15-én vehetik teljesen bir-
tokba az új termet. Az iskola vezetése és a pedagógusok
szülõi fórumokat, elõadásokat, e mellett a gyermekeknek
szabadidõs programokat, szakköröket szerveznének az
új könyvtárteremben, amelynek megvalósulása az össze-
fogás igen szép példáját mutatja. Gyimóthy Levente

Pályázatból újulnak
meg intézmények

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) forrásaira
pályázva kívánja folytatni az önkormányzat a városi intézmények
energetikai felújítását – errõl is döntött csütörtöki ülésén a
megyeszékhely közgyûlése. A Családok Átmeneti Otthona, a Haj-
léktalan Gondozási Központ és a Kadarka utcai idõsotthon kor-
szerûsítése mintegy 260 millió forintba kerülne, amelyhez ebben
a pályázati konstrukcióban nincs szükség önerõre.

A képviselõ-testület egyhangúlag támogatta a Víz- és Csator-
namû Kft.-vel kötendõ keretszerzõdést a városi csapadék-
gyûjtõ- és -elvezetõ rendszer karbantartására. Ennek során az
önkormányzati cég az év végéig megtisztítja az összes bel-
területi csatornát, árkot, átereszt, lefolyót. A munka nettó
értéke mintegy 24 millió forint.

A kötelezõen igénybeveendõ kéményseprõ-ipari szolgáltatás
díja 4,9, míg a helyi közlekedési viteldíjak 6-8 százalékkal drágul-
nak márciustól – döntött a közgyûlés. A helyi járatú autóbu-
szokon a menetjegyért ezentúl 190 forintot kell fizetni, míg az
összvonalas bérlet 4800, a tanuló-, nyugdíjasbérlet pedig 1465
forintba kerül. A Gemenc Volán a jelentõsen megdrágult üze-
manyag és az áfaváltozás miatt javasolta az emelést, a viteldíjak
így is országosan a legolcsóbbak közé tartoznak. A szolgáltató
tavaly negyvenmilliós veszteséget könyvelhetett el a helyi köz-
lekedésben, az idei évre pedig még magasabb hiányt prog-
nosztizált. Ezt a város nem tudja fedezni, ezért Horváth István
polgármester javasolta a szolgáltatói szerzõdés felülvizsgálatát.

A képviselõ-testület egy tartózkodással elfogadta a köz-
területek használatáról szóló rendelet módosítását, amely a szol-
gáltatások minõsége szerint különbözõ mértékû díjemelést fo-
galmaz meg. A közgyûlés ugyancsak jóváhagyta a szociális el-
látások helyi szabályozásáról és a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítását is.

Éjjel is nyitva tartanak
a vasúti várótermek

A MÁV Zrt. a hideg idõjárásra tekin-
tettel hozott intézkedése értelmében
február 1-jétõl a vasútállomások, pá-
lyaudvarok várótermei éjszaka is nyit-
va tartanak. Lapzárta után érkezett a
hír: a zord idõjárás miatt az MSZP meg-
nyitja szekszárdi Mikes utcai irodáját a
rászorulók számára. 

Ki legyen az év Tolna
megyei újságírója?

A díj adományozásával a Tolna megyé-
ben dolgozó, kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó újságírók munkáját kí-
vánja elismerni a Tolna Megyei Önkor-
mányzat. Az elismerést minden évben
március 15-én, a szabad sajtó napján,
ünnepi keretek között dr. Puskás Im-
re, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének elnöke adja át. 

Jelölni lehet a Tolna megyében mû-
ködõ rádiók, televíziók, újságok mun-
katársait, illetve az országos médiumok
helyi tudósítóit. Jelölését rövid indoklás-
sal, a Tolna Megyei Önkormányzat El-
nöki Kabinetjéhez juttathatja el febru-
ár 27-ig, a 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11–13. címre, vagy elektronikusan
azevujsagiroja@tolnamegye.hu-ra.
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Méltó mûsor keretezte a civilek nap-
ján – szerda délután – megtartott ün-
nepséget, amit a régi vármegyeháza
dísztermében tartottak. A telt házas
ünnepség résztvevõit Viliminé dr. Ká-
polnás Mária, a tavaly kitüntetett
„Bátáért” Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, s arról az
örömrõl is szólt, ami munkájuk ész-
revételét, értékelését illeti. Civil tár-
saitól „sikeres pályázatokat, bõkezû
támogatókat” jókívánsággal kö-
szönt el.
A Tolna Megyei Önkormányzat el-
nöke, dr. Puskás Imre ünnepi kö-
szöntõjében kifejtette, hogy egyre
több a civil szervezõdés, s hogy a ta-
gok saját örömükre, ám a közössé-
gért végzik a munkát. Mint ismere-
tes, a megyei önkormányzat 2007-
ben írta ki elõször a pályázatot „Az
Év Tolna Megyei Civil Szervezete”

és a „Bazsonyi Arany-mecénásdíjra”.
Az elnök hangsúlyozta, hogy e ki-
tüntetetéseknek rangjuk van, idén
már negyvenen nyújtották be pályá-
zatukat. Mint mondta, ez érthetõ, hi-
szen a társadalom is értékeli a civilek
tevékenységét, az adott településnek
pedig komoly hasznot hoz a szerve-
zõdések tevékenysége. Aláhúzta,
hogy napjainkra megerõsödött a ci-
vil világ, a civil szféra, s alkotóterük
is egyre szélesedik. Természetesen a
mecénásokra is igen nagy szükség
van – szögezte le dr. Puskás Imre.
Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium nem-
zetiségi és civil kapcsolatokért fele-
lõs helyettes államtitkára az új civil
törvényrõl, a közpénzek felhasználá-
sáról, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásáról szólt, majd kifej-
tette, hogy az új törvény egyik fon-

tos célja az átláthatóbb támogatási
rendszer kialakulása. 
Végezetül kijelentette, meglátása
szerint a 2011-es esztendõ, azaz az
önkéntesség éve „csak a kezdet volt”,
s máris látható, hogy a civilek egyre
több feladatot vállalnak és végeznek
dicséretesen.

Az Év Tolna Megyei Civil Szerveze-
te különdíját kapták: Györkönyi Ha-
gyományõrzõ Egyesület, a Tolna Me-
gyei ILCO Egyesület, a Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egyesület. 
A fõdíjat – a szakmai zsûri és a civil
szervezetek vezetõinek döntése
alapján – a Magyar Nemzetõrség
Tolna Megyei Szervezete nyerte el. 
A Bazsonyi Arany-mecénásdíjat az
Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója,
Korcsmár István vehette át. 

- vhm -

„Sikeres pályázatokat, bõkezû támogatókat”

Elismerések és köszönet a civilek napján
Köszönjük véleményét!

Tisztelt szekszárdiak!

A Szekszárdi Vasárnapban „Tervezés
2012” jeligével közzétett felhívásunkra sok
észrevétel, vélemény érkezett, amelyet ez-
úton is köszönök. A nagyszámú javaslat
megerõsített abban, hogy nekünk, szek-
szárdiaknak fontos városunk szebbé, élhe-
tõbbé tétele. Törekedni fogunk arra, hogy
a 2012-es költségvetés tervezése során ja-
vaslataik közül minél többet be tudjunk épí-
teni. Mindazoknak, akik észrevételeikkel se-
gítették munkánkat, február végéig írásban
válaszolok felvetéseikre. Segítõ együttmû-
ködésükre a jövõben is számítok!

Tisztelettel:
Horváth István polgármester

Átadta a Szent József iskolaközpont dí-
szes kulcsát dr. Udvardy György püs-
pöknek Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere. A felek ezzel az ünnepé-
lyes mozzanattal azt is kifejezésre jut-
tatták, hogy pont került az átadás-átvé-
tel hosszúra nyúlt történetének végé-
re. Az egyház január 31-én átutalta a vá-
rosnak az intézményt befogadó Garay
téri épületért járó pénz utolsó törlesz-
tõrészletét a kamattal együtt, így mind-
összesen 330 millió forinthoz jutott a
megyeszékhely. 

A csütörtöki kulcsátadás elõtt a bel-
városi katolikus templomban dr. Ud-
vardy György püspök celebrált szent-
misét. Ezt követõen „a hit templomá-
ból a tudás templomába” invitálta a hí-
veket, s a tanulók, pedagógusok, szü-
lõk, érdeklõdõk együtt vonultak le a
Garay téri iskola épületéhez. 

A Szent József Iskolaközpont kapuja
elõtt – a Himnusz eléneklését követõen
– Horváth István polgármester méltat-
ta azt a segítõkészséget, amit dr. Ud-
vardy György tanúsított az iskola át-
adás-átvétel folyamatában. Tisztesség,

hit és becsület – említette a polgármes-
ter azokat az alapköveket, melyekre
építkezve az iskola egyúttal erõs alapo-
kon nyugvó vár is lesz. A kulcs átvéte-
le után dr. Udvardy György többek kö-

zött elmondta: az egyház tanító egy-
ház és ezen küldetésének kiemelkedõ
eszköze az iskola. Az az érték, ami itt
megszületik, kultúrát teremt, gazdagít-
ja a várost és jobbá teszi lakóit. Végeze-

tül Szabóné Varjas Ildikó igazgató
mondott köszönetet Horváth István-
nak, dr. Udvardy Györgynek és az isko-
la ügyét szintén mindig szívén viselõ
Bacsmai László plébánosnak.

„Tisztesség, hit, becsület - erõs alapokon nyugvó vár”

Lezárult a katolikus iskola adásvétele 

Szekszárd elöljárói 1875-ben határozták
el egy polgári fiúiskola állami segítséggel tör-
ténõ létrehozását. A mai Garay tér 9. szám
alatti épület Stann Jakab tervei alapján ko-
raeklektikus stílusban, Wittinger Sándor tol-
nai építész kivitelezésében 1878-ban ké-
szült el. Az iskola elsõ igazgatója Krammer
János volt. Itt mûködött 1891-tõl a polgári
leányiskola is, amely 1910-ben költözött az
újonnan elkészült Széchenyi utcai épület-
be. Az intézmény 1958 óta vegyes fiú-le-
ány általános iskolaként mûködött, mígnem

„egyesként” ismert tanintézményt az ön-
kormányzat összevonta a Zrínyi utcaival. A
Garay-gimnázium felújítása miatt a
2005/2006-os tanévben a középiskola
diákjai költöztek a Garay térre, a felújítás be-
fejeztével azonban az általános iskolások
már nem tértek vissza ide.
Az ezt követõen két évig üresen álló épü-
letet az egyházmegye 2008-ban 300 mil-
lió forintért vásárolta meg a várostól, ahol

a Szent József Katolikus Iskolaközpont
kapott helyet. Az egyházmegye a vételár-
ból akkor csak 15 millió forintot fizetett meg,
a fennmaradó összeg – többszöri határidõ-
hosszabbítást követõen – a dr. Ud-vardy
György püspökkel folytatott sikeres tár-
gyalásoknak köszönhetõen érkezett meg
fél év leforgása alatt az önkormányzat
számlájára.
Az elsõ „újkori” katolikus iskola 1926-ban

kezdte meg mûködését Szekszárdon. Kez-
detben „albérletben”, majd a Bezerédj ut-
cai Kramolin-féle házban tanítottak a nõvé-
rek, mígnem az iskola mûködését 1945-
ben betiltották. A rendszerváltozást követõ-
en 1993-ban indult újra a katolikus elveken
alapuló oktatás. Elõbb a Kecskés Ferenc
utcai bölcsõde épületében, majd egy éven
át a Dienes-iskolában találtak otthonra. Az
általános iskola és a Szent Rita Óvoda
1999 júliusában egyesült, és Szent József
Katolikus Iskolaközpont néven mûködik.

Iskola a Garay téren

Dr. Udvardy György püspök az iskola kulcsával. Mellette Horváth István polgármester és Szabóné Varjas Ildikó



Szekszárdon, a Széchenyi utca 23.
szám alatt (a volt papírbolt helyén)
2011 októberében nyitott a két év-
tizedes múlttal rendelkező, a fo-
gyasztók által országhatáron in-
nen és túl kiválónak minősített ter-
mékek gyártója, a Lipóti Pékség,
amelynek sikeréről a helyi üzlet tu-
lajdonosával, Aranyi Zsolttal be-
szélgettünk. 

– Tekintsünk vissze egy kicsit az el-
múlt két évtizedre, az alapításra, a siker-
hez vezetõ útra!

– A Lipóti Pékséget Tóth Péter alapí-
totta 1992-ben. Ma is õ a cég tulajdono-
sa és vezetõje. Kezdetben Lipót környé-
ki kis boltokat látott el kenyérrel és pék-
áruval. A multinacionális élelmiszerlán-
cok térnyerése a kis boltokat egyre in-
kább ellehetetlenítette, és úgy tûnt, hogy
a „multik” beszállítójaként sem lehet
hosszú távon fennmaradni. 2004-ben
úgy döntött, nem szállít tovább a nagy
áruházaknak, hanem saját mintabolthá-
lózatot hoz létre. A Lipóti Pékség 150
mintaboltot mûködtet Magyarországon,
ebbõl több mint 50 üzlet Budapesten
található. A többi az ország különbözõ
pontjain, illetve az országhatárokon túl.
Az European Business Awards verseny

szervezõi egyedüli magyar
cégként a Lipóti Pékséget
hívták meg arra a verseny-
re, ahol Európa tíz országá-
ból érkezett vetélytársakkal
mérték össze a magyar élel-
miszeripar sikervállalatának
számító családi vállalkozást.
A Lipóti Pékség és az erdé-
lyi Sepsiszentgyörgyön mû-
ködõ Diószegi Pékség test-
vérpékségek. A 2010-ben
Kecskeméten megnyitott
Lipóti Pékség látja el a mi
üzletünket áruval. 

– Aki belép a hangula-
tos üzletbe, a pékáruk leg-
különfélébb fajtáival talál-
kozik…

– Fõ profilunk a 3 kilós
parasztkenyér, ami egy hét
múlva is olyan friss, mint a
vétel napján. Nem kell naponta friss ke-
nyérért boltba menni. Olyan az íze, mé-
rete, mint amilyet 30-40 évvel ezelõtt
nagymamáink sütöttek. Liszt, só, víz,
élesztõ, kovász. Minden folyamata kéz-
zel készül, és kemencében sütik. A pa-
rasztkenyéren kívül még nagyon sok
termékünk van. Akik egészségesen sze-
retnének élni, azok számára teljes kiõr-

lésû lisztbõl többféle – 3-féle rozske-
nyér, tönkölylisztbõl illetve pur-pur (va-
don termõ búza) lisztbõl készült, kivá-
ló élettani hatással rendelkezõ kenyér,
erdélyi pityókás kenyér – a választék.

– A kenyerek mellett – a parasztke-
nyér íze valóban olyan, mint nagyma-
mám kenyeréé volt – finom pékáruk
is „kínálják” magukat a polcokon.

– Vannak apró sós és édes
pékáruk – gazdagon töltöt-
tek –, és bajor rozslisztbõl ké-
szült pogácsa, perec, stangli.
Az itt élõ, valamint turista-
ként idelátogató német és
más nyugati vásárlók öröm-
mel veszik, rendszeres vásár-
lóink. Tavasszal 1-2-3 kilós ki-
szerelésben kenyér is kapha-
tó lesz ebbõl a rozslisztbõl,
amely igazán a sütés utáni
második-harmadik napon a
legfinomabb. Cukorbete-
gek, fogyókúrázók is megta-
lálják a számukra fontos pék-
árukat. 

– Érdemes tehát körülnéz-
ni az üzletben. S ha valaki
csak fáradtan erre jár, betér-
het akár egy finom kávéra is.
Hányan sietünk, rohanunk,

nem reggelizünk – itt azt is megtehet-
jük, ennyi finomságnak úgysem lehet
ellenállni… 

– Méz, házi tej, joghurt, túró, mind
tartósítószer nélkül, ahogy a mézes
szörpöket, házi lekvárokat is anélkül
árusítjuk. S szeretettel várunk minden-
kit, aki vásárolni, kávézni, reggelizni tér
be hozzánk.  (X)
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„Íze, mint a nagymamám kenyerének”
20 esztendõs a Lipóti Pékség 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Azóta a szintén zenekari tag, Cseke

Gábor áll a gárda élén, aki a repertoá-
ron lévõ számokat saját hangszerelése-
ivel is kiegészítette. A film után a Red
Roses for a Blue Lady, valamint a Shiny
Stockings következett az erre az alka-
lomra Drezdából hazautazott Molnár
Ákos vezényletével, és több régi zene-
kari tag is bekapcsolódott pár szám
erejéig a muzsikálásba. Izzott a szín-
pad, Molnár Ákos és az együttes egy
test, egy lélek voltak. 

Hatalmas tapsok után Csillagné Szán-
thó Polixéna, a városi közgyûlés humán-
bizottságának elnöke köszöntötte a vá-
ros nevében a „fiatal csillagokat”, s em-

lékeztette a hallgatóságot, hogy a zene-
kar a Szekszárd Város Kiemelt Mûvésze-
ti Egyesülete címet is elnyerte. Ezután
Molnár Ákoshoz intézett kedves szava-
kat, Bódás János református lelkész vers-
sorait is idézve: „Vigasznak, írnak szán-
tak. Menedéknek, oszlopnak, szárny-
nak. Ki van jelölve a helyed, ne nyu-
godj, míg meg nem leled”. 

„Te megtaláltad a kijelölt helyed itt,
Szekszárdon, a zeneiskolában kollégá-
id és tanítványaid körében, mindany-
nyiunk örömére. Olyan együttest te-
remtettél, mely nemcsak kimagasló
szakmai munkát végzett, hanem rend-
kívül erõs közösséggé is vált. Olyan
zászló voltál, amelynek lobogójára a tu-

dás, a tisztesség, a
becsület, és a rend-
kívül magas színvo-
nalú, kitartó munka
volt írva. Szeretettel
visszavárunk” –
tette hozzá Csil-
lagné.

Molnár Ákos
megilletõdve vála-
szolt: „Az óriási kor-
különbség ellenére
nem tanár-diák viszony volt köztem és a
zenekar között, sok örömöt szereztek az-
zal a melegséggel és igyekezettel, amit tõ-
lük kaptam, s azt a hitet, amit sikerült be-
léjük plántálnom a muzsika iránt, komo-
lyan vették – mondta, és megígérte, hogy
bár egészségi és családi okokból levált a
zenekarról, a jövõben sem szakad meg
köztük a kapcsolat. Megköszönte Szek-
szárd városának a szimpátiát, a fiúknak
pedig a barátságukat, szeretetüket, hitü-
ket. Elérzékenyült szavai után a néma
csendet vastaps váltotta fel, majd az All of
me következett, amit Orbán Ida énekelt
kitûnõ, búgó hangján. Ezután a Kacér
tyúk következett, majd Parrag Ferenc  fe-
jezte ki háláját el-elakadó hangon a csapat
nevében a tanár úrnak, „akitõl megtanul-
hattuk, hogy a zene örök”. 

Aztán felcsendült a Zug blues, majd
a szünet után még 10 + 1 szám követ-
kezett, köztük a Lusta Dick a Macska-
fogóból, a You're not the bossa me,
vagy a Night in Tunisia. Végezetül Mol-
nár Ákos erõteljes Rókahajszája, rá-
adásnak pedig a dinamikus Korai kávé,
benne Matók Ákos és Parrag Ferenc
virtuóz szaxofonduójával. 

Mit is írjunk még errõl a páratlan
estrõl? Hogy lenyûgözött a fiúk-lányok
tudása és zeneszeretete? Hogy meste-
rien urai a hangszereiknek, s hogy
rokonszenves, ahogy egymásra is fi-
gyelnek játék közben?

Írjunk egyszerûen annyit: büszke le-
het rá Szekszárd, hogy ilyen nagyszerû
zenekar viszi a hírünket mindenfelé.

Cser Ildikó
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Énekel: Orbán Ida. Mellette Hancsók Réka, Matók Ákos és Parrag Ferenc

– Mit adott neked a Junior Stars? –
kérdeztem a szünetben Hancsók Ré-
kát (tenorszaxofon, fuvola), aki ma  már
Tatabányán dolgozik építõmérnök-
ként, de most eljött és õ is játszott pár
számban.
– Elsõsorban a zene szeretetét. Mikor
innen ki kellett maradnom, egy ûrt
éreztem. Nagy örömömre két év kiha-
gyás után ismét játszom, most a tata-
bányai fúvószenekarban. 
– Jó közösség is volt ez a big band?
– Majdnem testvéri szintû. Többekkel
nagyon jó barátok lettünk és marad-
tunk. Most nyáron volt például a másik
tenorszaxofonos lány, Berki Tímea es-
küvõje. Összeszedtem pár embert a
szaxisok közül, és játszottunk nekik. 

„Barátságok is
születtek”

- Drezdában élek, félig-meddig civil vagyok, de dolgozom, hangszereléssel fog-
lalkozom azoknak a zenekaroknak, akik szeretik a számaimat. A betegségem-
bõl felépültem, de vigyáznom kell az egészségemre – válaszolta kérdésünkre
Molnár Ákos a szünetben. 
– Mit adott önnek a Junior Stars?
– Szeretetet, barátságot. Egyszerre huszonöt-harminc fiam volt…
– Mi állhat a Junior Stars sikeressége mögött?
– Gyakran mondtam nekik, hogy a sikerekért dolgozunk, és elsõ idõben ne-
hezen szokták meg a kemény munkát, de késõbb ráéreztek, hogy a siker na-
gyon édes és a telt ház mindennél többet ér.

„Egy zenész sosem megy nyugdíjba”

Rókahajsza a gimnáziumban
Elsöprõ siker a Szekszárd Junior Stars jubileumi koncertjén

Molnár Ákos meghatódva hallgatta Csillagné
Szánthó Polixéna elismerõ szavait



Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunkban, mellyel ab-
ban szeretnénk segíteni olvasóink-
nak, hogy mely ügyekben hova for-
dulhatnak, elsőként a Jogi és Köz-
igazgatási Igazgatóság munkájá-
ba pillantunk be.

Majnayné Sajben Anna, 2011. február
16-tól vezeti az igazgatóságot, igazga-
tásszervezõi végzettséggel. 1987 óta
dolgozik a közigazgatásban, férjezett,
két gyermek édesanyja. Az igazgatóság
szerteágazó tevékenységét szinte csak
felsorolásszerûen tudtuk áttekinteni
vele, hiszen több osztállyal, több épü-
letben mûködik.

– Hány osztály tartozik a Jogi és
Közigazgatási Igazgatósághoz, s
kik a vezetõi?

– Négy osztály tartozik igazgatósá-
gunkhoz, az alább felsoroltak szerint:
I. Okmányiroda Osztály, vezetõje:
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna
II. Általános Igazgatási és Ügyfélszolgá-
lati Osztály, megbízott vezetõje: Stei-
nerné dr. Berenkei Zsuzsanna 
III. Építési Osztály, vezetõje: Rozinka
Attila 
IV. Önkormányzati Osztály, vezetõje:
Feri Blanka. 
– Vegyük sorra az osztályokat, s azok
fõbb feladatait, hatásköreit…

I. OKMÁNYIRODA OSZTÁLY 
(Bezerédj utca 1.)
Létszáma osztályvezetõvel együtt

19 fõ, ebbõl 1 kollagnõ jelenleg gyed-
en van. Az okmányiroda elsõsorban az
állampolgárok okmányainak kiadásá-
val, cseréjével, pótlásával és visszavo-
násával kapcsolatos feladatokat látja el.
Az ügyfél kérelmének felvétele és to-
vábbítása az okmányirodában infor-
matikai úton történik Az ügyfélnek a
számítógépen elõállított kérelmet kell
aláírnia.

Az okmányiroda hatáskörébe tarto-
zó fõ ügytípusok az alábbiak: 

A.) Személyi okmányokkal kapcsola-
tos feladatok.

B) Egyéni vállalkozással kapcsolatos
ügyintézés (alapítás, szüneteltetés,
megszüntetés, az egyéni vállalkozás
adataiban történõ változás bejelenté-
sének kezelése)

C.) Jármûigazgatási ügyek.

– Mely települések tartoznak a
szekszárdi okmányiroda illetékes-
ségi körébe?

– Decs, Felsõnána, Harc, Kéty, Kistor-
más, Kölesd, Medina, Murga, Õcsény,
Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd,
Tengelic, Zomba. 

II. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÉS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATI OSZTÁLY (Béla király tér 8.)

Az osztály – az anyakönyvvezetõk
kivételével – a Polgármesteri Hivatal
fõépületében mûködik. Az osztályon
11 fõ dolgozik. Az anyakönyvi hivatal a
Bezerédj u. 2. szám alatti épületben ta-
lálható.
– Milyen feladatokat lát el ez az
osztály?

1.) Engedély- illetve bejelentésköte-
les tevékenységek hatósági ügyintézé-
se, nyilvántartások vezetése,

2.) Növényvédelmi igazgatási felada-
tok.

3.) Anyakönyvi, hagyatéki és állam-
polgársági ügyek.

4.) Címnyilvántartás vezetése, kar-
bantartása.

5.) Birtokvitás ügyek.
6.) Szabálysértési ügyek, a szabály-

sértési nyilvántartás vezetésével kap-
csolatos feladatokat.

7.) Az állatok tartásával kapcsolatos
helyi rendeletben foglaltak megszegé-
sébõl adódó feladatokat.

8.) Idõszakos feladatok: Az ország-
gyûlési, önkormányzati, európai parla-
menti választások, helyi és országos
népszavazások lebonyolítását, a nép-
számlálás megszervezésével és végre-

hajtásával kapcsolatos feladatokat. A bí-
rósági ülnökök választásának elõkészí-
tése. 

9.) Hatósági tanú biztosítása.
10.) Közterületek elnevezésével

kapcsolatos feladatok.
11.) Ügyfélszolgálati feladatok: Ha-

tósági bizonyítványok, igazolások kiál-
lítása, talált tárgyak átvétele, jegyzõ-
könyv felvétele, hirdetmények kifüg-
gesztésével, visszaküldésével kapcsola-
tos feladatok, lakásépítéssel, vásárlás-
sal összefüggésben szociálpolitikai tá-
mogatást igénylõ családok részére, a
jogszabály szerint szükséges igazolá-
sok kiadása, a Tolna megye területén
mûködõ ingatlanközvetítõk, valamint
ingatlanvagyon értékbecslõk és közve-
títõk névjegyzékének vezetése, az üz-
letszerû társasházkezelõi és ingatlan-
kezelõi tevékenység végzésére jogo-
sult, bejelentést tevõ személyekrõl, il-
letve gazdálkodó szervezetekrõl, nyil-
vántartás vezetése, vadkárral kapcsola-
tos feladatok, az ügyfelek általános tájé-
koztatása, útbaigazítása, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal Szálkai Kirendelt-
ségén folyó munka szakmai  felügyele-
te, koordinálása. 

III. ÉPÍTÉSI OSZTÁLY
(Bezerédj utca 1. I. emelet). 

Az osztály dolgozói létszáma 9 fõ, eb-
bõl jelenleg 1 fõ gyed-en van. 

– Az osztály fõ feladatai: 1.) Az elvi
építési engedély elbírálása. 2.) Az épí-
tési és összevont építési engedély ké-
relmek elbírálása. 3.) A használatba-
vételi engedély kérelmek elbírálása.
4.) A fennmaradási engedély kérel-
mek elbírálása. 5.) A bontási enge-
dély kérelmek elbírálása. 6.) Az épí-
tésre irányuló bejelentések nyilván-
tartásba vétele. 7.) A bontásra irányu-
ló bejelentések nyilvántartásba véte-
le. 8.) A használatbavételre irányuló
bejelentések nyilvántartásba vétele.
9.) A rendeltetés megváltoztatására
irányuló bejelentések nyilvántartás-
ba vétele. 10.) Telekalakítási és építé-
si tilalmak elrendelésével, illetve felol-
dásával kapcsolatos feladatok. 11.)
Építésügyi hatósági ellenõrzés. 12.)
Építésügyi bírság kiszabása. 13.) Szak-
hatóságként közremûködés más ha-
tóságok engedélyezési eljárásaiban.
14.) A belterületi határváltozási
ügyekben a megállapodások elõké-
szítése és gondoskodás az ingatlan-
nyilvántartási átvezettetésrõl. 15.) Il-
letékességi területén a településren-
dezési tervek, a helyi építési szabály-
zatok véleményezése. 

Az Építési Osztály illetékes területe
ugyanazon 15 településre terjed ki,
mint az Okmányirodáé. 

IV. ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY, 
(Béla király tér 8. II. emelet) 
Az osztályon jelenleg 6 fõ dolgozik,

2 fõ tartósan távol van. (gyes, gyed) 
Az osztály fõbb feladatai: 
1.) A közgyûlés, a bizottságok és a

nemzetiségi (korábban kisebbségi)
önkormányzatok mûködésével kap-
csolatos feladatok. 2.) Alapító okiratok,
társulási megállapodások módosításá-
nak elõkészítése. 3.) Az önkormányza-
ti rendeletek érvényességének, hatá-
lyosulásának folyamatos vizsgálata;
Rendelet-tervezetek elõkészítése; A
rendeletek kihirdetésérõl gondosko-
dás. 4.) Belsõ szabályzatok elkészítése,
módosítása. 5.) Lakáscélú munkáltatói
kölcsön kérelmek intézése. 6.) Vagyon-
nyilatkozatok átvétele, nyilvántartása,
megõrzése. 7.) Lakásépítési, -vásárlási
támogatásokkal, adó-visszatérítési tá-
mogatásokkal kapcsolatos jegyzõi ha-
táskör ellátása. 8.) Fizetési felszólítá-
sok. 9.) Jogi felvilágosító munka végzé-
se a Polgármesteri Hivatalban és az ön-
kormányzat intézményeiben.  

Kedves Olvasóink! A sorozat követ-
kezõ részében a Jogi és Közigazgatási
Igazgatósághoz tartozó négy osztály
közül részletesen foglalkozunk az ok-
mányirodában intézhetõ ügyekkel.   

Sas Erzsébet

2012. február 5.6

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetõ

VÁROSHÁZI                  KOPOGTATÓ

A JOGI ÉS KÖZIGAZGATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG
Cégalapítás, birtokviták, anyakönyv
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Meghívó:
Szekszárdi Klímakör III. Évnyitó Fórum

Idõpont: 2012. február 9-én 15.00 óra. Helyszín: Polgármesteri Hivatal,
Konferenciaterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 1. emelet)

A Klímakör Fórum 
tervezett napirendje:

15.00–15.10 Köszöntés 
• Ács Rezsõ, Szekszárd MJ Város al-
polgármestere
• Baka György, a Zöldtárs Alapítvány
kuratóriumi elnöke 
15.10–15.20 Szekszárd idõjárása 
• Kõvári László, GMB-elnök 
15.20–16.00 További növekedés, vagy
összeomlás?
• Hetesi Zsolt fizikus, a globális energia- és erõforrásválságra specializáló-

dott Fenntartható Fejlõdés és Erõforrások kutatócsoport vezetõje 
16.00–16.15 Hozzászólások, javaslatok, kérdések 
Szünet (15 perc) – Klímabarát büfé helyi termékekkel 
16.30–16.40 A Szekszárdi Klímakör 2011-ben
• Gaál Zsófia, a Zöldtárs Alapítvány titkára 
16.40–17.00 Mintaprogramok Szekszárdon 
• A Klímaalapból megvalósult egy-egy program bemutatása 
17.00–17.10 Hogyan tovább Szekszárdi Klímakör? 
• Baka György, a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumi elnöke 
17.10–17.40 Holisztikus szemlélet a klímavédelemben 
• Antal. Z. László, a MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos fõmunka-
társa, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke 
17.40 Zárszó 
• Hozzászólások, javaslatok, kérdések 

További növekedés vagy összeomlás?
Az emberiség elmúlt 250 éve a folya-

matosan bõvülõ fogyasztás bûvölté-
nek és az egyre összetettebb társadal-
mak létrejöttének idõszaka volt. A Ró-
mai Klub által 1973-ban kiadott és sok-
szor – ok nélkül – lekicsinyelt Növeke-
dés határai címû tanulmány, összevet-
ve az azóta eltelt 30 évvel, nagyon talá-
ló helyzet- és jövõképet festett. 

Mi vár ránk? További növekedés,
vagy összeomlás? 

Ezzel a címmel tart elõadást dr. Hete-
si Zsolt fizikus, az ELTE oktatója, a globá-
lis energia- és erõforrásválságra specia-
lizálódott Fenntartható Fejlõdés és Erõ-
források kutatócsoport vezetõje a Szek-
szárdi Klímakör február 9-én (csütörtö-
kön) 15.00 órakor megrendezésre kerü-
lõ Fórumán. (A Fórum helyszíne a Szek-
szárdi Polgármesteri Hivatal 1. emeleti
Konferenciaterme. A belépés díjtalan.) 

A már jelenleg ismert adatok tükré-
ben állítható, hogy a rendelkezésre ál-
ló energia mennyisége gyorsan csök-
keni fog, a nyersanyagok egy részéé
úgyszintén. A kõolaj kitermelése a me-
zõk adatai és az új felfedezések fényé-
ben alkotott modellek szerint 2008-
ban tetõzött, az egy fõre jutó energia
pedig már a 70-es évek végén; ez utób-
bit az elérhetõ adatbázisok mutatják.

A Föld mint rendszer a törzsfejlõ-
dés során egyetemes törvényt köve-
tett: azok a fajok fejlõdtek gyorsab-
ban, melyek hatékonyabban tudták
növelni a rendezetlenséget a napsu-
gárzásból vett energiában, akár köz-
vetve, akár közvetlenül jutottak hoz-
zá. Az ember sem kivétel ez alól. A ja-
vak és az energiafogyasztás eloszlása
egy skálafüggetlen rendszerre enged
következtetni. Ez lehetõvé teszi mo-
dellek készítését. Az eredmények
alapján a társadalom mint energiafo-
gyasztó hálózat, kényszerû átrende-
zõdés elõtt áll. A társadalmat, mint
skálafüggetlen energetikai rendszert
modellezve többféle forgatókönyv ké-
szíthetõ a jövõ lehetséges energia-né-
pesség eloszlásfüggvényeire. Mind-
egyik közös jellemzõje azonban egy
határpont, amelyen túl a rendszer jel-
lege nem tartható meg, az ugyanis
kényszerûen vagy tervezetten átren-
dezi önmagát.

A jövõ tehát valószínûsíthetõen azo-
ké a hálózatoké, melyek a lokalizáció
felé mozdulnak el. Ennek két legfonto-
sabb feltétele a helyi energia- és éle-
lemtermelés. Az elõadás a különféle
modellek valószínûségét is elemzi.

Szekszárdi Klímakör

Február 6.: fórum 
a szülõknek

Vidéken olcsóbb a tovább-
tanulás, mint a fõvárosban

Még a legnépszerûbb – kommunikáció és mé-
diatudomány, valamint a turizmus-vendéglátás
– szakokon sincs államilag támogatott képzés,
közölte lapunkkal dr. Horváth Béla, a Pécsi Tu-
dományegyetem Illyés Gyula karának dékánja,
hozzátéve, hogy a költségtérítés díjai is meg-
emelkedtek. Sajnos a döntéshozatalra rendelke-
zésre álló idõ igen kevés, hiszen február 15-ig a
továbbtanulni szándékozóknak be kell adniuk
jelentkezési lapjukat.

A kar azzal igyekszik segítséget nyújtani a je-
lentkezõk szüleinek – illetve minden érdekeltnek
és érdeklõdõnek –, hogy február 6-án, délután öt
órától fórumot szervez a Rákóczi utcai fõépület-
ben. Ezen az összejövetelen elmagyarázzák a to-
vábbtanulással kapcsolatos tudnivalókat, tájékoz-
tatják a résztvevõket a költségtérítési díjakról, s
minden egyéb felmerülõ kérdésre válaszolnak.

A szekszárdi intézménybe mindenkit felvesz-
nek, aki a minimális 240 pontot elérte. A legjob-
ban teljesítõk közül tízen ösztöndíjban része-
sülnek, másik tíz hallgató ingyenes kollégiumi el-
látást kap, illetve tíz diákot ingyenes nyelvokta-
tásban részesítenek.

A költségtérítési díjakat maga az intézmény
határozza meg a megadott kereten belül. A szek-
szárdi karon a legalacsonyabb összeget kérik a
legkedveltebb szakon is, azaz a turizmus-ven-
déglátás szakon a féléves díj 150 ezer forint lesz.
Bíznak benne, hogy ezt az összeget, valamint a
hozzáadódó rezsit – utazás, szállás, étkezés – a
szolidabb keresetû szülõk is képesek lesznek ki-
gazdálkodni. V. H. M.

Múlt heti számunkban tudósítottunk arról a szedresi
sajtótájékoztatóról, ahol nyolc település polgármeste-
rei fogalmazták meg kételyeiket illetve ellenvélemé-
nyüket azzal kapcsolatban, hogy a tolnai járáshoz tar-
tozzanak, ha jövõ januárban megalakulnának a járá-
sok és azok egyike a tolnai járás lenne. Õk ugyanis in-
kább Szekszárdhoz vagy Pakshoz szeretnének csatla-
kozni. A kérdéssel kapcsolatban ígéretünkhöz híven
most dr. Sümegi Zoltán, Tolna polgármestere vélemé-
nyének is helyt adunk. 

Dr. Sümegi Zoltán lapunknak elmondta: nem ért
egyet a „nyolcak” véleményével, akik szerint a tolnai já-
rás „életidegen, mesterséges képzõdmény” lenne. Sze-
rinte nem túlzás a hatodik járás létrehozása, hiszen van-
nak megyék, ahol tizenötezres lélekszám alatti járáso-
kat is terveznek, miközben a tolnai járáshoz közel 33
ezer lakos tartozna. Tolnán mind az infrastruktúra,
mind a képzett köztisztviselõi gárda rendelkezésre áll-

na a feladatok ellátásához, amelyeket ugyanolyan ma-
gas színvonalon láthatnának el, mint például a tolnai ok-
mányiroda, amely elismerten gyors és szakszerû ügy-
intézéssel fogadja az állampolgárokat. A közlekedési
nehézségeket felvetõ aggodalmakkal kapcsolatban dr.
Sümegi Zoltán elmondta: nem a jelenlegi helyzetbõl
kell kiindulni, az állam nyilván biztosítani fogja a járá-
sok kialakításával együtt a mûködéshez szükséges inf-
rastruktúrát is. Ha Tolna járásközpont lenne, gyorsabb,
olcsóbb és emberközelibb ügyintézésre lenne módjuk
az érintett települések polgárainak. Ez egyébként nem
igényelne rendszeres utazgatást, hiszen a járási hivata-
lokban intézendõ államigazgatási ügyek száma jóval
kevesebb, mint az önkormányzatoknál ellátott felada-
tok. Dr. Sümegi Zoltán hangsúlyozta: a járások kialakí-
tása nem politikai, hanem szakmai kérdés, és bízik ben-
ne, hogy mindenki számára elfogadható, ésszerû dön-
tés születik majd.

Állták a sarat a teljesítménytúra résztvevõi
2012. január 21-én, szombaton 13. alkalommal szervez-
te meg az Ifjúsági Unió Szekszárd a Bartina Teljesít-
ménytúrát, amely a magyarországi „nagy túrák” között
foglal helyet, és amely címre az idén sem cáfolt rá. Ez
alkalommal ugyanis összesen 786 résztvevõ teljesítet-
te a három választható táv valamelyikét: a 15 kilométe-
res távot 527-en választották, a 30 km-en 172-en indul-
tak, a maratoni 42 km-es távot pedig 87-en teljesítették.

Az egyesület 60 önkéntessel, magas színvonalon va-
lósította meg a rendezvényt. A szolgáltatások között kü-
lön említésre méltó a „gulyáságyú”, amelybõl kétféle te-
át és forralt bort mértek az erdõ közepén a megfáradt
turistáknak. A mozgásra vágyó résztvevõk jó hangulat-
ban, sok túratárs társaságában és szép idõben tölthet-

te el ezt a napot, bár – mint általában – ez alkalommal
is meg kellett küzdeniük a januári nedves, sáros talajjal.
Azonban úgy tûnt, ezt senki sem bánja.

A járások kialakítása nem politikai kérdés
Tolna polgármestere szakmai döntésre számít
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Liszt Ferenc arcai az ellentétek hangján

Baky Péter harmincnál is több olaj-
pasztellt készített Liszt Ferencről a
bicentenárium évében, 2011-ben,
főhajtásként a korszakos zseni
előtt. Ezek közül tizenkettő látha-
tó a Kelemen Galériában Liszt-át-
iratok címmel február 13-ig.

A különbözõ felfogásban készült kora-
beli portrék a mélységes tisztelet hang-
ján megszólaló átiratai új látásmóddal
mutatják meg a halhatatlan mester sok-
színû egyéniségét, a mûvészetében rej-
lõ sokféleséget, sûrítik a kortársakban
és a ma emberében élõ érzéseket az if-
júi romantikától az apát, a kanonok
érett bölcsességéig. A legtöbb grafika
fekete-fehér, mint a zongora billentyûi,
van közöttük, amelyik nem egyszerû-

en erre az erõs kontrasztra épül, ha-
nem mintha a híres zongoravirtuóz -
számtalan, az elõadók számára kihívást
jelentõ zongoradarab szerzõjének –
arca egyik fele a zongora billentyûzete
lenne.

Aztán elemelkedik, a mennyei kék
háttere elõtt látjuk mélyreható tekinte-
tét. Mellette ellenpontként vörösesbar-
nával a már életében Európa-szerte
tisztelt zeneszerzõ rendíthetetlen arc-
vonásai a nemzeti színeket zászlajára
tûzve, hiszen Liszt magyarságát zenéi-
ben is bátran vállalta. Ezáltal buzdítva
népét, amint Vörösmarty a grafikán
szereplõ soraiban írja: „És ha hallod,
zengõ húrjaiddal / Mint riad föl e hon
a dalon, / Melyet a nép millió ajakkal /
Zeng utánad bátor hangokon, / Állj kö-

zénk és mondjuk: hála égnek! / Még
van lelke Árpád nemzetének.”

Nemcsak a nemzet, de Szekszárd is
közel állt Liszt Ferenc szívéhez. Egy
szürkébe hajló grafikán Nyugtalan fe-
hér hajzuhataggal az újvárosi templom-
ra tekint, amelynek 1868-as szentelésé-
re komponálta volna a Szekszárdi mi-
sét. A Liszt vonásait hitelesen tükrözõ
idõskori fotográfia átiratából sugárzó
zaklatottság és sejtelmesség azonban
nem alaptalan, hiszen a mû nem lett ké-
szen idõben, és városunkban csak
1978-ban mutatták be elõször. Nem vé-
letlen tehát, hogy ez Baka Istvánt egy
misztikus történet megírására ihlette.

A tárlat vége felé a zeneköltõ-óriás
szembenéz önmagával: az idõs Liszt, a
zseniális Munkácsy által festett portré

átirata, a fiatallal. A világra nyitott, ér-
deklõdõ ifjú a komoly és bölcs szép ko-
rúval.

Ennél még sokkal több sûrûsödik
Baky Péter kiváló, ötletekkel és érzé-
sekkel teli grafikáiba, amelyeknek na-
gyobb része a nagyközönség által ke-
véssé ismert festõk mûve alapján tette
élõvé a világhírû zeneszerzõt, akit
szûnni nem akaró kultusz övez Szek-
szárdon. A kiállítás megnyitóján fellé-
pett elsõéves rehabilitációs terapeuta
asszisztensek is magas szintû mûsorral
készültek Jaksa Jánosné tanárnõ segít-
ségével. Elõadták Liszt: Ave Mariáját, a
capella egy hazafias dalt, valamint Ju-
hász Gyula és Vörösmarty Mihály az
egyik grafikán is idézett Liszt Ferenc-
hez írt költeményét. Kovács Etelka

Az alkotó, Baky Péter festõmûvész a megnyitón A képek február 13-ig tekinthetõk meg a Kelemen Galériában
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A Visegrádon élõ népszerû Pilis-kuta-
tó, Aradi Lajos idén január 20-án vado-
natúj sorozatot indított útjára, amely
kapcsolódik a korábbi Pilisi rejtélyek-
hez, hiszen újabb elõadásaiban nagy-
részt a magyar alapítású Pálos-rend tör-
ténetével foglalkozik. 

Az elõadáson, amelynek helyszíne a
Kiskorzó tér 3. sz. alatti irodaépület 
l. emeleti elõadóterme volt, Aradi fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a pálosok
az egyetlen magyar alapítású férfi szer-
zetesrend, amelyet a Vatikánban beje-
gyeztek. E renden kívül még számtalan
magyar eredetû szerzetesrend létezett
– tette hozzá. A kutató arra is rávilágí-
tott, az Árpádok 300 éves uralkodási
idejének királyi jogkörébe olyan jogok
is beletartoztak, amelyek akkoriban a
római pápa privilégiumába tartoztak:
ilyen volt például az egyházalapítás.
Aradi a XX. századi krónikafordítások
tévedéseit hangsúlyozva kifejtette: a la-
tin szövegekrõl készített újabb fordítá-
sok következtében rendkívül sok a fél-
re- vagy alulfordított anyag, hiszen egy-
egy kifejezés a latinban számtalan je-
lentéssel bírhat. Mint ahogy például a
magyarban a vár és a fog szavak fõné-
vi/igei változatai. A krónikák szövege-
iben az alulfordításoknál gyakori – tet-
te hozzá Aradi –, hogy szakrális szöve-
get profánra (hétköznapira) fordíta-
nak. Így történt ez II. István esetében
is, akit a Képes krónika fordítói per-
verznek és elmebetegnek állítanak be,
mivel tévesen azt fordították e király-
ról (Aradi szerint talán tudatosan):
„emberek ülepébe viaszt csepegte-
tett”. A latin nyelvben ugyanakkor az

ülep szó (fundamentum) alapot is je-
lent, s a helyes fordításban így hangoz-
na a Krónika alapján: II. István gyer-
tyát égetett az emberiség alapján. Ara-
di felhívta a figyelmet arra: egy kecske-
méti egyesület napjainkban újra kiad-
ta a Képes krónikát, amelyben már a
helyes fordítás szerepel. Gyöngyösi
Gergelyrõl (1472–?), a XVI. század ele-
jén élt, s a pálos rend által tudatosan két
évre választott rendfõnökrõl is szólt az
elõadó. Gyöngyösi a mohácsi vész elõtt
nem sokkal (1520–22) lett rendfõnök,
s megérezte: menteni kellett a menthe-
tõt. Ezért utazásai során végigjárta az
összes pálos kolostort, összeszedte az
ország pálos évkönyveit, amelybõl or-

szágos évkönyvet, Helyi történetek
gyûjteményét szerkesztett. Aradi hang-
súlyozta: korunkban nem létezne pálos
történetet összefoglaló munka, ha
Gyöngyösi ezt a feladatot nem végezte
volna el, mivel az 1526 után, a Pilisbe
érkezõ törökök legelõször – érdekes
módon – a pálosokat pusztítják el, fel-
gyújtva, kirabolva kolostoraikat, míg
Budát ekkor nem dúlták fel. A rendfõ-
nöktõl származó korhû kötet nem ma-
radt fenn, viszont késõbbi másolatok-
nak köszönhetõen ma is olvashatjuk.
Gyöngyösi írásából kiderül: a rend tag-
jai kétféle változatot készítettek év-
könyveikbõl, hiszen munkájában így
nyilatkozik: „Mindaz, amit mi magunk-
nak írunk, azt magyarul írjuk. Mindaz,
amit az idegenek bepillantására szá-
munk: latinul.” Aradi szerint ez a kije-
lentés is bizonyítja: a magyar krónikák-
nak kétféle változatuk (magyar és la-
tin) is létezett, s a magyar verzió sokkal-
ta többet mondott el, mint a külföld-
nek szánt változatok. Két azonos címû
könyvben nem ugyanaz volt leírva!
Furcsa módon csak latin nyelvû kóde-
xek, krónikák maradtak ránk e korból
– vetette fel Aradi Lajos. Legtökélete-
sebb példa erre a Képes krónika,
amelyrõl leírják a korabeli források: két
példány létezett belõle. A latin változat-
ban a szövegek és a képek semmilyen
kapcsolatban nem állnak egymással, e
tény is a kétféle változat létezésére utal.
E mû egyébként Nagy Lajos idejében
készült Kálti Márk által (1358), aki a la-
tin változatot a Franciaországban ne-
velkedõ unokahúgának küldte el (a
krónika késõbb osztrák kézre került,
majd onnan kapta vissza hazánk 1934-
ben). Aradi úgy véli, a magyar nyelven
keresztül az ember magyarul is gon-
dolkodik, s mivel Lajos király tudta,
hogy a francia nevelõk – eltitkolva az
eredeti történeteket a gyermek elõl –,
valószínûleg átírták volna a szövege-
ket, így a képek információin keresztül
adta át a tudást a gyermeknek. Ezek a
rejtett vizuális üzenetek, információk
többet meséltek el, mint az általános
információkkal tûzdelt latin a szöveg,
ami elterelte az idegen ajkú papok,
„okítók” figyelmét a lényegrõl. A kér-
dés az – tette hozzá –, hol található a
magyar verzió, amely a király számára
készült? A válasz a török idõkben kere-
sendõ, amikor az oszmánok Buda fel-
égetésekor elvitték az arannyal, drága-
kövekkel díszített, veretes Corvinákat.
A törökök a köteteket szisztematiku-
san átválogatták, a kevésbé díszes
könyvek a tûz martalékává lettek.

Aradi Lajos kitért a pálos szövegek
kétféle változatára is. Dél-Amerikában
találhatunk rovásírás-bizonyítékot, hi-
szen a pálos rend tagjai mintegy százas
nagyságrendben ott is térítettek. Nem-
rég magyarul olvasható rovásírás-fel-
iratokat fedeztek fel egy korábban pá-

losok által lakott dél-amerikai barlang-
ban. Véleménye szerint ez is bizonyít-
ja a magyar nyelvû krónikaírások léte-
zését. A barlangfeliratok ugyan magya-
rul olvashatóak, de érdekes módon
nem mindenben azonosak a ma is-
mert székely rovásírással, ami újabb
rejtélyeket vet fel a középkorban hasz-
nálatos pálos rovásírással kapcsolat-
ban. Az elõadó beszélt a legelsõ magyar
bibliafordítóról, a XV. század közepén
élt budaszentlõrinci pálos remetérõl,
Báthory Lászlóról (1420–1484) is (Bu-
daszentlõrincen található akkoriban a
pálos fõkolostor), akinek a források
szerinti száz példányban létezett mûve
szintúgy nem maradt fenn. Utalások
ugyanakkor számtalan mennyiségben
léteznek e fontos anyagról. Hasonlóan

a többi magyar nyelven írt Króniká-
hoz, az összes létezõ Báthory-biblia a
török pusztítás idején tûnik el… Mint
hallhattuk, egy budakeszi úton találha-
tó barlangba (ma Báthory-barlang) vo-
nult el három évre a remete, hogy a
legtökéletesebb módon átélve a jézusi
történetet, lefordítsa az Újszövetséget.
Aradi úgy véli, Báthory azért vonult el
egy barlangba, mert a kolostor, csen-
dessége ellenére sem tudott megfelelõ
alkalmat teremteni a meditációra,
hogy a szerzetes beleélje magát, kvázi
„belebújjon” egy-egy apostol lényébe,
s a legmélyebb módon élje át az Újszö-
vetség eseményeit. (Folytatjuk.)

Gyimóthy Levente

Eltitkolt õsi magyar történelmünk…10.

„Mindaz, amit mi magunknak írunk, azt magyarul írjuk…”

Képes krónika, II. István
koronázása

A Báthory-barlang felsõ
bejárata
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A nyugati tanácsadók folyamatosan romlásba döntötték országunkat

Molnár V. József néplélekkutató a Léleképítõn
A magyarság küldetése címmel
tartott megrendítő előadást a ja-
nuár 23-ai Léleképítőn Molnár V.
József néplélekkutató a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében. 

A termet megtöltõ hallgatóság a magyar
kultúra napja alkalmából elsõként egy
ötödikes kisfiú, Gubien Gyurika szép
elõadásában Kölcsey Ferenc költemé-
nyét, a Himnuszt hallgathatta meg, 
majd V. Molnár József kívánt jobb új
esztendõt a termet megtöltött hallgató-
ságnak. Az elõadó úgy látja, a mai fel-
gyorsult, pusztulás felé rohanó világ azt
akarja elhitetni az egyénnel, hogy az
egyes ember véleménye nem számít, s
egy ember úgysem tud változtatni a dol-
gokon. Ez nem igaz, hiszen az egy em-
ber adja a százat, ezret, milliót is – fogal-
mazott Molnár V. József. A szocializmus
éveiben és az elmúlt évtizedben a nem-
zetet lakossággá züllesztették, a megma-
radás érdekében vissza kell szervezõd-
nünk nemzetté, hogy a magyar nép tel-
jesíthesse küldetését, az összefogás eré-
nyét, amelyet a teremtõ Isten kijelölt
számára, s amire a világnak szüksége
van – fogalmazott. Ezt az istentõl való ka-
rizmát valamennyien hordozzuk, tehát
a magyar nemzet fel fog támadni –
mondta. A magyarság erényes voltára
példaként az eredetmondákat hozta fel.
Mint arra rávilágított, a Káin és Ábel, Ro-
mulus és Remus testvérgyilkossággal
végzõdõ történetéhez képest Hunor és
Magyar nem hogy nem fordul egymás
ellen, hanem hátukat egymásnak vetve
védik, segítik egymást. Tudják, hogy
együtt többre mennek A fehér ló és a fe-
hér JÓ népe vagyunk – jelentette ki a
kutató –, hiszen Nimród õsapánkon és
Attilán keresztül Szent Lászlóig történel-
münkben sok helyen feltûnik a fehér ló
szimbóluma. 

Felhívta a figyelmet arra is: az Árpád-
házi királyok (Turul nemzetség) 38

tagját volt kénytelen cselekedeteik
nagysága miatt szentté avatni Róma,
holott a pápák nem szerették a magyar
uralkodókat, mivel a nemzetség min-
den királya eleve apostoli szinten állt.
A nyugat, Molnár V. József szerint, so-
hasem segített, az oszmán idõkben is
a magyar végvári harcosok álltak ellen
végsõkig a török támadásoknak, Euró-
pa pedig csak akkor gyûjtött hadsere-
get, amikor a török ki tudott törni a
végvári láncolatból. 

Az elõadó rávilágított a tényre: a
Habsburg-uralom alatt I. Lipót császár
elrendelte a magyar végvárak felrob-
bantását, melyekkel együtt temploma-
ink is megsemmisültek, s azt is meg-
akadályozta, hogy a magyarok a váro-
sokba költözhessenek: ez a  a rendelet
vezetett oda, hogy Buda lakosságának
még a múlt század elején is csak töre-
déke tudott magyarul, s a pesti és bu-
dai boltok felirata idegen nyelvû volt. 

I. József az ország szakrális helyeire,
a Pilisbe, valamint a Balaton-felvidékre
is telepített németeket, tótokat, jóval
nagyobb számban, mint szükséges lett

volna, s olyan helyekre is, ahol nagyszá-
mú magyar élt. Mária Terézia folytatta
a magyarellenes cselekedeteket, meg-
szüntette a székely határõrséget, s
1744-ben Erdélyben vesztegzárat ren-
delt el a moldvai csángók átjárása el-
len! Így csökkent 2 millióról 200 ezer-
re (!) a csángó magyarok létszáma, hi-
szen az idõk folyamán magyar pap és
tanító nélkül maradtak.

Molnár V. József szerint II. József
magyarellenessége a „gyalázat gyalá-
zata” volt, hiszen magát a Magyar
Szent Koronát, a magyarok legszen-
tebb ereklyéjét meggyalázva – három
idegen alakra (Dukász Mihály, Con-

stantinosz, Geobitzasz – utóbbinak
semmi köze Géza fejedelemhez) cse-
réltette le a korona zománcképeit. A
finnugor elméletrõl szólva a néplélek-
kutató kijelentette: azt a nemzet nya-
kára rakták a XIX. században, Magyar
Tudományos Akadémia élére kineve-
zett Joseph Budenz nevû elnököt ál-
tal. A Kárpát-medencében sehol nem
lehet találkozni a finnugor közös múlt
jeleivel, ellenben Attila király emlékét
minden négyzetkilométeren õrzi a
haza – hangsúlyozta a nyolcvanhar-
madik évében járó, de fiatalokat meg-
szégyenítõ lendülettel és mûveltség-
gel rendelkezõ kutató. 

Az elõadó a rendszerváltás utáni el-
sõ liberális kormány rendelkezéseirõl
is szót ejtett, mivel családellenességük
már legelsõ ténykedésükbõl kiütkö-
zött, amikor eltörölték a templomi es-
küvõ kötelezõ voltát. Molnár V. József
a pénztõke romboló hatásairól szólva
azt mondta: az IMF nem nevezi magát
a világ kormányának, de mégis az! –
nem csoda, hogy felhördült ez az
oroszlán, amikor a jelenlegi magyar
kormány „meghuzigálta a bajuszát” –
jelentette ki. Végezetül örömét fejezte
ki, hogy a most januárban életbe lé-
pett új Alaptörvény hazánkat nem
köztársaságként definiálja, hanem Ma-
gyarországnak nevezi, s hogy a törté-
neti alkotmány jogfolytonossága az
idei évtõl helyreállt. 

Gyimóthy Levente

A történelem során több állam: USA, Nagy-
Britannia, Spanyolország, Franciaország,
Portugália, Olaszország, Hollandia, Belgi-
um, a náluk jóval fejletlenebb országokat a
gyarmatosítás útján zsákmányolta ki. Ak-
kor még mindenhol fegyverrel történt a
hatalom átvétele, majd ezt követte a gazda-
ság és a társadalom teljes kiszipolyozása. 

Korunk új gyarmatosítói módszere,
hogy eladósítás útján szüntetik meg az ál-
lamok nemzeti önrendelkezését. Az elmúlt
hetekben újra szemtanúi lehettünk annak
a páratlan támadássorozatnak, melyet Ma-
gyarország ellen indított a tengerentúli és
a nyugat-európai pénzvilág és média.

Bill Clinton feleségétõl kezdve Barro-
sóig számos bírálat fogalmazódott meg az
EU, az IMF és a balliberális oldal nyugat-
európai sajtókiadványai részérõl. A kor-
mány felé irányuló bírálatözön azt sugall-
ja, hogy már „mindenki megtanult magya-
rul”, pedig egész másról van szó. 

A 2010-es választásokon elbukott szoci-

alista-liberális koalíció láthatóan paradig-
maváltáson megy át. A hitelességtõl és a
szavahihetõségtõl teljesen megszabadul-
va, minden mindegy alapon használják fel
a baloldali és neoliberális médiumoknak
azt a részét, amely a magyarság ellen dol-
gozik, a propaganda és a hazugság min-
den eszközével. Képtelenek feldolgozni a
Magyarországon kialakult kétharmados
parlamenti többséget. Emiatt a bírálatok ál-
talános jellegûek, nélkülöznek minden
konkrétumot.  Gyakran annyira nem tud-
nak mit kitalálni állításaik igazolására, hogy
mindenkit nácinak titulálnak, aki nem az
õ nézeteiket osztja, nem Marxot olvas, és
nem gyalázza kellõ elszántsággal a nemzet
szimbólumait. Az antiszemita, nacionalis-
ta kártya már jól megszokott balliberális
„érték”. Nyilvánvaló a külföldi bírálatok-
ból, hogy mögöttük sok-sok hazai bal-

liberális kitartó aknamunkája van. Ez az
ideológia nemcsak elfelejti a múltat, ha-
nem mindenkivel el is akarja feledtetni. 

Ezért, ha érzik, hogy Magyarországon
olyan szellemiség és kormány van hatal-
mon, amely a magyarság érdekében poli-
tizál, újra támadást indítanak és indíttat-
nak az ország ellen. 

Jelenleg is ez zajlik. Európa „zöldjei” kar-
öltve a szocialistákkal és liberálisokkal, kö-
zösen szapulják a magyar alkotmányt, kü-
lönös elszántsággal az alkotmány történel-
münkre utaló részeinek kritizálásával. Te-
szik, mert a magyar kormány különadót
vetett ki a bankokra, multikra. 

Kritizálják, mert a parlament olyan al-
kotmányt fogadott el, amely Isten nevével
kezdõdik, amely azt állítja, hogy a nemzet
fennmaradásának alapja a család, és hogy
az adó mértékét a gyermeknevelés kiadá-

sainak figyelembevételével kell megállapí-
tani. Elutasítják és megkérdõjelezik, hogy
Magyarország védi a házasság intézmé-
nyét, mint férfi és nõ között létrejött élet-
szövetséget. 

Miért teszik? Mi ennek a valódi oka? 
Az egyik, hogy a mostani kormány (az

elõdjével ellentétben) véget kíván vetni a
bankok korlátlan uralmának, a lakosságot
megnyomorító uzsorakamatoknak, a glo-
bális tõke elõjogainak a nemzetgazdaság
érdekeivel szemben. A másik, hogy a hazai
és külföldi kritizálói oldal mélyen összefo-
nódott azokkal a pénzügyi körökkel és oli-
garchákkal, akik gátlástalanul vihették ki a
pénzeket az országból. Akik most ennek a
kormánynak, s vele a lakosságnak a torkát
szorongatják. 

A valódi ok tehát, hogy Magyarország
olyan alapvetõ emberi értékek mellé állt, me-
lyeket a kritizálók nagy többsége inkább le-
rombolna. Pont úgy, mint amikor „… reggel,
éjjel meg este” tették. Hollendus Zsolt

Akkor és most…

Léleképítõ az év borászaival
Február 6-án, hétfõn este 18 órakor, a Garay János Gimnázium dísztermé-
ben három, az év borásza rangú szekszárdi hazafival, Szekszárd város
díszpolgáraival: Vesztergombi Ferenccel, Takler Ferenccel és Vida Péter-
rel beszélget a házigazda dr. Tóth Csaba Attila. Közremûködik Müller Beá-
ta és Lányi Péter. A belépés díjtalan. Legközelebbi Léleképítõ március 19-én
lesz Szaniszló Ferenccel.

Molnár V. József: „A megmaradás érdekében vissza kell
szervezõdnünk lakosságból nemzetté”
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A katolikus egyházban ezen a héten volt
a Gyertyaszentelõ Boldogasszony ün-
nepe és a Balázs-áldás.

Gyertyaszentelõkor nemcsak a gyer-
tyákat, hanem helyi szokás szerint a
gyermekeket is megáldjuk, akiket elhoz-
nak a szülõk, illetve a reggeli misén a ka-
tolikus iskolás gyermekeket a püspök úr
áldotta meg, majd egy szép ünnepségen
vettünk részt, ahol megtörtént az iskola
ünnepélyes kulcsátadása, mert az Egy-
házmegye letörlesztette az iskola árát,
tehát a katolikus iskola az egyházme-
gyéé, ezért nincs tovább találgatás, va-
jon fenntartja-e az egyház az iskolát?

Biztatjuk a keresztény szülõket, hogy
bátran írassák be gyermekeiket hoz-
zánk,hiszen itt a gyerek nemcsak keresz-
tény oktatásban, hanem nevelésben is
részesül. A többi iskolához hasonlóan,
különféle versenyeken veszünk részt,és
sokszor dobogós helyen végeznek a
gyermekeink, még országosan is. Akik a
neves katolikus középiskolákba vagy a
helyi Garay-gimnáziumba mennek to-
vább, sokan nagyon jól, kitûnõvel megáll-
ják a helyüket. Az oktatás mellett fontos

az életre való nevelés, amit a szülõk mel-
lett az iskolának kell végezni,nem semle-
gesen,hanem az értékek átadásával.

Két hete vasárnap olvastam fel a
templomban a fülemüle énekét, misze-
rint a fülemüleapuka miután kikeltek a fi-
ókák 6 héten keresztül éjjel-nappal éne-
kel. Ennek az okát kutatta egy tudós, és
3 hétre elvitte a 3 hímfiókát és õ etette
õket, de nem hallották apjuk énekét. 
Majd visszavitte õket, és amikor ivaréret-
tek lettek, ez a három nem tudott szépen
énekelni, csak rikácsolt és az összes fü-
lemülelányt elriasztotta maga mellõl és
így nem volt nász, nem lett fióka, nem lett
folytatás.

A fülemüleapuka tudja azt, hogy 6
hét áll rendelkezésére, hogy beleéne-
kelje a fiókái fülébe az igazi szép dalla-
mot, mert ha ezt elmulasztja, akkor
nincs folytatás. 

A szülõknek nem 6 hét, hanem 18 év
áll rendelkezésére, hogy beleénekeljék
a gyermekeik fülébe az igaz dallamot, az
értékeket, a keresztény hit, nemzeti ér-
zés,a haza és családszeretet értékeit. Ha
elmulasztják,akkor sajnos kérdéses, hogy
lesz-e folytatás?

A gyertya kifejezi az ember hivatását és
küldetését. A gyertya csendesen elég
másokért, ezzel az önfeláldozás jelképe
is lett. Fölemészti magát, feláldozza ma-
gát, miközben fényt és meleget áraszt.
Fényt ad, amely másoknak világít, és mu-
tatja a helyes utat :meleget áraszt,a sze-
retet melegét,ahol a fagyos szívek fölme-
legedhetnek.

Február 3-án Balázs-áldást kapunk.
Ez nem szentség, hanem szentelmény.
Mik a szentelmények? Szent jelek,ame-
lyek az Egyház könyörgése által kegyel-
met közvetítenek. Szent Balázs püspök

közbenjárást kérjük, járjon közben ér-
tünk,hogy mentesek legyünk minden
bajtól és betegségtõl, illetve ha vannak
bajaink, azokat erõs lélekkel viseljük.

A szentelmény nem babona, hanem
egy kegyelmi eszköz,amelyet az Isten az
Egyház szolgálatán keresztül ad nekünk,
vagyis a mi gyarló kéréseinket a szent-
nek a közbenjárása tegye tökéletessé,
és meghallgatásra találjunk az Istennél.
Lényeges dolog, hogy hittel tegyük ezt,
Istennek hatalma van arra, hogy elvegye
tõlem a betegséget, ezért a leprás em-
ber hitével mondjam lélekben: Uram, ha
akarod, meggyógyíthatsz engem. Le-
gyen meg a te akaratod. Ámen.

Bacsmai László plébános
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E heti rejtvényünk megfejtését február 12-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A január 22-ei rejtvény helyes megfejtése: Diczenty Dezsõ: Ampelológia.
A helyes választ beküldõk közül a Kerényi Nyomda Kft. által felajánlott könyvet nyert Miklós Andrásné, Szekszárd,
Otthon u. 25. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Kispolgári nász
Premier a Német Színházban

Bertold Brecht: Kispolgári nász címû
darabjának premierje lesz február 21-
én 19.00 órakor a Magyarországi Né-
met Színházban (DBU). 

Bertolt Brecht „Kispolgári nász” cí-
mû egyfelvonásosának elején egy eskü-
või mulatság tragikus végét vetíti elõre.
Az ifjú pár vendégeivel, új otthonukban,
saját készítésû bútoraik között ülik kör-
be az ünnepi asztalt. A menyasszony
édesapja megállás nélkül unalmas törté-
netekkel traktálja a vendégsereget, me-
lyekbe azonban folyamatosan belekeve-
redik, próbára téve a jelenlévõk türel-
mét. Az este folyamán az ellenséges han-
gulat egyre fokozódik, mígnem az egész
esküvõ gúnyos színdarabbá változik:
nemcsak a bútorok mennek tönkre, ha-
nem a házaspár jó híre, valamint a pol-
gári idill illúziója is szertefoszlik. 

A színház mostani elõadásában a tár-
sulat minden tagja színre lép, a zenérõl
Ric József Szekszárdon élõ harmonikás
gondoskodik. A „Kispolgári nász” renge-
teg zenei betéttel átszõtt, a slapstick-
comedy hagyományait követõ elõadás.

Gyertyaláng

Evangélium

Jöjjön, segítünk!
A Tolna Megyei Vöröskereszt nyugdí-
jas alapszervezete nyugdíjas tagjainak
segítséget kíván nyújtani a „Feltöltõ-
dés” pályázati kérelmek kitöltésében.
Feltételek az igényléshez: 60. év betöl-
tése, 85 000 Ft alatti nyugdíj. A Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság által kiadott
2012. évi jövedelemigazolás. Beadási
határidõ: 2012. február 29. Jelentkez-
ni lehet: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. Vö-
röskereszt Székház. Hétfõ és csütörtö-
ki napokon: 8.00–10.00-ig.

Jegyesek, figyelem!
Február 7-én, kedden este 18.30-
kor kezdõdik a Jegyeskurzus,
amelyre várjuk az idén esküdni
szándékozókat a belvárosi plébáni-
ára. Tel.: 74/510 892. Laci atya
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Felhívás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete felhívja rászoruló sorstársai fi-
gyelmét, hogy ruhaadományokból február
8-á, szerdán délelõtt 9 órától 13 óráig
INGYENES ruhaosztást tartunk látássérült
tagtársainknak irodaházunkban, Szekszár-
don, a Hunyadi u. 4. szám alatt. Csak egyet
kérünk: adó 1%.
CSAK EGYET KÉRÜNK!

Hálásan köszönjük embertársainknak, ha
adójuk 1%-ával idén is támogatják a Tolna
megyei vak- és aliglátó gyermekek és fiatalok
nyári táboroztatását, oktatását, segédeszkö-
zökkel való ellátását, ingyenes szolgáltatá-
saink biztosítását.

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete, Adószám: 18864858–1–17. 7100
Szekszárd, Hunyadi u. 4. T./f: 74/512-356

Honlap: www.tolnamegyeivakok.hu. 
E-mail: szdvakok@gmail.com.

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Tolna Me-
gyei Szervezetének Nyugdíjas
Alapszervezete farsangi batyus
teadélutánt tart. Tisztelettel meg-
hívjuk tagjainkat, és minden ér-
deklõdõt. Hozza magával házas-
társát, barátait is!
PROGRAM:

– Sárközi lakodalmas (menyasz-
szony, võlegény, võfény, meny-
asszony-táncoltatás stb.)

– Tombola, felhõtlen szórakozás !
Idõpont: 2012. február 15. (szer-
da) 15 óra
Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u.
4. Jelentkezni lehet február 13-ig
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. Szemé-
lyesen és telefonon, hétfõn és
csütörtökön 8–10 óráig (06-70-
933-8361) mobilon.

Folytatódik Schneider Gábor,
szekszárdi kerékpárosedzõ, volt
országúti versenyzõ belga ka-
landja. Mint arról már beszámol-
tunk, azért mert 18 évvel ezelõtt
a belgiumi cyclocross kerékpá-
ros-világbajnokságon egy önzet-
len felvezetéssel segített a világ-
bajnoki gyõzelem megszerzésé-
ben a belga Paul Herygersnek.
Ennek apropóján a belga tévé
riportot készített vele két héttel
ezelõtt Szekszárdon. Ezt az anya-
got az újra Koksijdeben zajló vi-
lágbajnokság, múlt vasárnapi
élõ közvetítése alatt játszották
be – meglepetésnek szánva a
s z a k k o m m e n t á t o r k é n t
közremûködõ egykori belga vi-
lágbajnok hõs, Herygersnek. A
hatás nem maradt el....

(A cross a kerékpársportban
a terepversenyek egy meglehe-
tõsen speciális változata egyéb-
ként, semmi köze a motocross-
hoz, amit a véletlenek összeját-
szása miatt lapunk legutóbbi
számának alcíme – tévesen –
sugallt.)

Hogy mit üzent  Schneider
Gábornak az akkori és mai ké-
pek láttán meglepett, elcsodál-

kozó belga? Legfõképpen azt,
hogy véletlenül se csináljon
programot magának e hétvégé-
re, tekintse magát ezennel a ba-
rátjának, s az õ költségére repül-
jön ki Belgiumba, és meghívja
az õ szülõvárosában e hétvégén
sorra kerülõ versenyre!... Na, és
felettébb jó lenne – tette hozzá
–, ha vele együtt a senior kategó-
riában õ is elindulna, s ehhez
elég, ha csak a kerékpáros cipõ-
ket teszi a poggyászába, a többi-
rõl õk gondoskodnak. 

Egyébiránt az elmúlt hétvégi
világverseny belga hõsei, akik ki-
sajátították a a világbajnoki do-
bogót, az elsõ hét helyen csak
belga kerekes végzett a 2012-es
cyclocross terepkerékpáros vb-
n is indulnak a már említett,
Paul Herygers által szervezett,
éppen a mostani hétvégén zajló,
több korcsoportos, meghívásos
versenyen.

Mondani sem kell, Schneider
Gábor – noha ma már nem any-
nyira kalandvágyó – él a belga
kapcsolatfelvétellel is kecsegte-
tõ váratlan lehetõséggel: kiuta-
zik Belgiumba és újra nyeregbe
pattan. B. Gy.

Szomorú, emlékezõ hangulatban kezdõdött a
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör 2012-es legelsõ közgyûlése január 29-én
délután, a Szent István Házban. 

A tavaly elhunyt társasköri tagokról levetí-
tett képkockák után azonban örömkönnyek
is szöktek a nagytermet megtöltött – fõként
idõs – emberek szemébe, hiszen több házas-
ságkötésrõl, s nem kevés gyermekáldásról szá-
molhatott be az elnökség a gondosan össze-
állított fotók segítségével. 

Gyurkovics János, a társaskör elnöke emlé-
keztette az egybegyûlteket a 2011-es év ese-
ményeire, s hogy a társaskör csatlakozott a
Szépítsük együtt Szekszárdot! programhoz.
A számtalan munka mellett kívül-belül rend-
be tették az újvárosi templomot, lefestették a
templomajtókat, felújíttatták a padokat, a
templom környékét pedig rendbe rakták. 

Szintén tavaly indult meg a Szent István
Ház tetõszerkezetének felújítása, de jótékony-
sági estet, szüreti bált is rendeztek, amelyek
bevételei is a költségek fedezésére szolgálnak

Az idei tervek közt szerepel a közösségi
ház tetõfelújításának folytatása mellett az új-
városi templom díszkivilágításának megoldá-
sa is. A bevételek a tagdíjból, pályázatokból, a
szüreti bálból, SZJA 1%-os támogatásokból, a
városi közgyûlés mezõgazdasági bizottságá-
nak támogatásából, a Nemzeti Civil Alapból,
és magánszemélyek adományaiból is érkez-
nek, de szívesen várnak további támogatókat
is, hogy nemes céljaikat évrõl évre megvaló-
síthassák. Horváth Jánosné, Edit általános el-

nökhelyettes a közgyûlés éves beszámolója
kapcsán elmondta, a 2011. év tényleges bevé-
tele 2,25 millió forint volt, a kiadás hozzáve-
tõleg 2,1 millió forint. Az idén 1,85 millió fo-
rintos bevétellel, s 1,8 milliós kiadással szá-
molnak. A közgyûlésen a városi közgyûlés hu-
mán bizottságának elnöke is részt vett, aki
gratulált a társaskör munkájához, amely igen
sokat tesznek a városért, a közösségért. Amint
a továbbiakban hallhattuk, az elmúlt év igen
színes programokkal, többek közt színházlá-
togatással, Bálint-napi zenés esttel, farsangi
bállal, szõlõ- és növényvédelmi elõadásokkal,
aratóversennyel telt, de a tagok részt vettek a
Szent László-nap eseményein, s Szent István-
napi ünnepséget is rendeztek. Mindemellett
kedvezményes vásár, egészségügyi nap, disz-
nóvágás, a gyermekeknek Mikulás-nap és a
karácsonyi ünnepség is hozzájárult ahhoz,
hogy eseménydúsan teljen el a 2011-es év a
társaskör tagjai számára. Megható momen-
tum volt ezek között, hogy a városi szociális
bizottság támogatásával megajándékozhatták
a társaskör 70 éven felüli tagjait. Gyurkovics
János kiemelte: örömteli, hogy míg 2004-ben
218 fõt számlált az egyesület, addig 2011-re ez
a szám 275-re nõtt. A tagság átlagéletkora
2010-ben 65 év volt: legfiatalabb tagjaik jelen-
leg 27 és 29 év közöttiek, míg a legidõsebbek
88 és 91 évesek – tudhattuk meg. Külön ér-
dekesség, hogy a társaskör bátaszéki, kalocsai,
sióagárdi, szálkai, tolnai, sõt, még pécsváradi
tagot is tudhat soraiban. 

Gyimóthy Levente

Folytatódik Schneider Gábor 
belga kerékpáros kalandja

Évösszegzõ az Újvárosi Társaskörben
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A felelõsségvállalást is meg kell tanulni
Gyõrfi Gyula: „Amikor vége a küzdelemnek, oda a lelkesedés”

Volt tanítványának, a civil szerve-
zetek elkötelezett támogatójának
és ismerőjének, a sokoldalú Győr-
fi Gyulának adta át a jelképes sta-
fétabotot Kovács Józsefné Lengyel
Klára, a Szekszárdi Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egyesü-
let ügyvezető elnöke.

– A városközpontban mûködõ
könyvelõ és adótanácsadó iroda
ügyvezetõje és egyik tulajdonosa.
Érdekel, hogy az szja-törvény válto-
zása okán nagyon megnõtt a for-
galmuk?

– Röviden: igen. Elsõsorban egyéni
vállalkozók és azok az alkalmazottak
fordulnak hozzánk kérdéseikkel, akik
olyan cégnél dolgoznak, akiknek mi
könyvelünk. A szóban forgó változá-
sok miatt sok minden eltér az eddigi
gyakorlattól. Az érintetteknek nyilat-
kozatokat kell adniuk, például hogy
történjen az adóelõleg megállapítása.
Mivel a munkavállaló magánszemé-
lyeknek nincs könyvelõjük, nehéz
meghozniuk az említett döntéseket.
Csak jelzem, hogy az adóelõleg megál-
lapítása másként történik a 2,4 millió
forint jövedelem alatt, illetve fölött.
– De miféle tanácsot lehet adni,
amikor nem ismerhetik a jövõ tör-
ténéseit. 

– Tanáraim, oktatóim mindig azt
hangsúlyozták, a választ úgy kell kezde-
ni, hogy „az attól függ, hogy…” De iga-
za van, általában nem tudunk csak úgy
hipp-hopp tanácsot adni, mivel az szá-
mos dologtól függhet: a jövedelem mel-
lett például a várható helyzettõl. Sajnos
azt érezzük, hogy súlyos következmé-
nyei vannak és lesznek az általánosnak
tûnõ bizonytalanságnak. 
– Ráadásul az embereknek nem
igazán volt idejük megérlelni eze-
ket a változásokat.

– Amire valóban több idõ kellene.
Hiszen az új dolgok, módszerek el- és
befogadására mentálisan – fejben és
lélekben egyaránt – kell készen állni,
mondhatjuk, berendezkedni. Ezt alátá-
masztandó mondok egy példát. A svéd
gyerekek már 12-13 évesen tervezik
nyugdíjaséveiket, ami nálunk még
negyvenévesen sem jellemzõ. Változ-
tatnunk kellene a mentalitásunkon és
a gondolkodásmódunkon, hiszen jövõ-
kép nélkül nem lehet teljes az életünk.
– És ön hogy van ezzel?

– Szüleim nagyvejkeiek. Szeretem
ezt a pici, alig 160 lélekszámú Tolna
megyei falut. Azt tervezem, hogy ott
élem majd nyugdíjaséveimet, jó közös-
ségben, nyugalomban, ám aktívan. 
– Mielõtt az irodájába léptünk, lát-
hattuk a könyvelõk nagytermét.
Meglepett, hogy több férfi, sõt fiatal
férfi is könyvel.

– Ez azoknak meglepõ, akik ritkán
járnak ilyen cégeknél. Hiedelem, hogy

a könyvelés tipikusan nõi foglalkozás.
Pedig nem. Nálunk is a létszámnak
csak a fele hölgy, a másik fele férfiú. 
– Nem mondja,hogy kitartóan erre
a pályára készült? 

– De mondom. Szekszárdon, a
„keriben” érettségiztem, s már koráb-
ban is, de másodikosként biztosan tud-
tam, hogy számokkal szeretnék majd
foglalkozni. Így is lett, miután elvégez-
tem a pénzügyi–számviteli fõiskolát.
– A közlönyökön, az interneten kí-
vül hol kapnak kézzel fogható se-
gítséget a jó eligazodáshoz?

– Budapesten mûködik a „Cégveze-
tõk Klubja”, ahol a tagok téma szerint
választhatják ki az elõadásokat, de azt
le kell szögezni, hogy rendszeresen mi-
nõségi tájékoztatást kapunk.
– Klára említette, hogy elkötelezett
támogatója a civil szervezeteknek.

– Ez pontosan így igaz. Mintegy
húsz szervezetben dolgozom, illetve
másért-másért kötõdöm hozzájuk. De
a lényeg, hogy e tevékenységemet az
egyén és a közösségi viszony határoz-
za meg. Fontosnak és követendõnek
tartom, hogy az ember úgy hozza meg
a döntéseit, hogy az ne csupán saját
maga, hanem a közösség számára is jó
és elõnyös legyen.  
– Tudom, nehéz választani, mégis
azt kérem, sorolja fel az ön életvi-
teléhez, elveihez legközelebb álló
három szervezetet.

– Immár 21 esztendeje építgetem az
Ifjúsági Unió Szekszárd civil szerveze-
tet, amirõl sokan hallhattak. Az Egyesü-
let a magyarországi német gyerekekért
– egész pontosan a sváb származásúa-
kért – azért fontos nekem, mert nem
csak a gyerekeknek, hanem a pedagó-
gusoknak is segítséget nyújtunk, Né-

metország Belügyminisztériuma tá-
mogatásával például a programok,
vagy a táborok révén, de a közösség-
építésben is.
– Mélyen elgondolkodott. Szabad
tudni az okát?

– Ma Magyarországon már senki sem
kerül hátrányba a származása miatt, sen-
kinek nem kell magyarosítania a nevét,
bárki és bárhol nyugodtan használhat-
ja az anya-, fõként a nagyanyanyelvét és
lehetne még sorolni. Bízom benne, sen-
ki nem érti félre, amit most mondok. De
meggyõzõdésem, hogy amikor vége a
küzdelemnek, oda a lelkesedés. Csak hal-
kan jegyzem meg, hogy ezért féltem az
erdélyi magyarokat is… 
– Ne feledjük el a harmadikat…

– Szintén a szívem csücske az ifjúsá-
gi természetjáró mozgalom. Tavaly-
elõtt én is benne voltam abban az öt-
ben, akiket az „Ifjúsági természetjárá-
sért” országos díjjal tüntettek ki. 
– Honnan a természet, a kirándu-
lás szeretete?

– Így szocializáltak a szüleim. Vissza-
térve Nagyvejkéhez, annak idején szü-
leimmel együtt a többség a téeszben
dolgozott. Barátságok köttettek a mun-
kahelyen és a szomszédok között. Öt-
hat család együtt járt kirándulni, a na-
gyobb munkákat kalákában végezték
és így tovább. Számomra már akkor is
fontos szerepet töltött be a közösségi
élet, annak fontossága.
– Az említetteken kívül más kap-
csolata is van velük.

– Az Ifjúsági Unió legalább 300 civil
szervezettel van kapcsolatban. Össze-
foglalva: egy NCA-pályázat jóvoltából
civil ügyintézõ alapképzés folyik, a mi
szervezetünk a dél-dunántúli régióban,
valamint Fejér megyében tartja a tan-

folyamokat. Tapasztalom, hogy szép
számmal szeretnék elsajátítani a civil
menedzsment adminisztrációját.
– Olyasmit hallottam, hogy anya-
gilag is jelentõs támogatást nyújt a
civileknek.

– Olykor elkerülhetetlen. Például,
amikor a norvég civil támogatási alap-
hoz pályáztunk, a „Ne légy birka” moz-
galom elindításáért, nyertünk, ám egy
tételt kihúztak a pályázatunkból. Hogy
ne sérüljön a cél és „sínre” kerüljön a
mozgalom, gondolkodás nélkül betet-
tem a szükséges forintokat. 
– Napjainkban egyre nagyobb jelen-
tõséggel bír az önkéntes munka.

– Ez nagyon fontos! Az Ifjúsági Unió
tagjai és támogatói évente 5-6000 órá-
nyi munkát végeznek. Nemrég önkén-
teseket kerestünk a Bartina-teljesít-
ménytúrához. Mintegy hatvanan je-
lentkeztek. Az elnyert díjaknak pedig
nagy hajtóerejük van. A munkában
részt vevõ önkéntesek konkrétan átér-
zik, értékelik, amit a közösségért tet-
tek. Tehát a pozitív visszacsatolás nagy
érték! 
– Ehhez csak gratulálni lehet, ám
ennek ellenére a közösségért vál-
lalt munka még nem általános,
vagy nem magától értetõdõ.

– Igaza van, de azért szépen lépege-
tünk elõre. Szervezeti kultúránk ré-
sze a közösségért való tenni akarás.
Ez is a küldetéstudatunk része, ami
nem az egyesületek vezetõit vagy tag-
ságát szolgálja, hanem a közösséget.
Nagyon fontos, hogy egyre többen
képviseljük ezt az értékrendet, mert
ellenkezõleg Mónika-show vagy 
VV országa leszünk.
– Ahogyan sok mást, ezt is már a
gyerekeknél kellene elkezdeni.

– Mi is ezt forszírozzuk. Az Ifjúsági
Uniónak 130 tagja van, egyharmaduk
18 éven aluli. A fiatalokat is teljes érté-
kû tagokként kezeljük, s úgy kapnak fel-
adatokat, mint az egyesületben bárki
más. Ez például a táborokban jól kiraj-
zolódik. A középiskolások magától érte-
tõdõen foglalkoznak az általános iskolá-
sokkal, tehát komoly felelõsségtudat és
közösségük iránti elkötelezettség lako-
zik bennük. Bár azt mondom, hogy
megfelelõ nevelés révén ez már akár tíz-
éves korban kialakul, vagyis addigra már
megtanulható. A lényeg, hogy egyesüle-
teinkben, mozgalmainkban arra ösztö-
nözzük a kisközösségeket, hogy a nagy-
közösségeket szolgálják.
– Végül mondjon egy mondatot a
hobbijáról is.

– Már egy mondat sincs… ugyanis
amikrõl eddig beszéltem, azok jelen-
tik a hobbimat, azok töltik ki a szabad-
idõmet.

Következõ írásunkban dr. Antal Or-
solya, ötgyermekes édesanyát mutat-
juk be. V. Horváth Mária
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FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK 10.00 ÓRA 

Kerekítõ – Mondókás móka 
0–3 éves korig Cirógatós - lógázós - höcögtetõs -
dögönyözõs - mondókás - éneklõs móka furulya-
szóval. Minden csütörtökön a Babitsban.
FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK 12.30 ÉS 14.30 ÓRA 

„Hárfa és hegedû mûhelytitkok”
Budapesti Hegedû-hárfa Duó hangversenye.
Közremûködik: Kocsis Andrea hárfamûvész,
Földesi Lajos hegedûmûvész. Jegyek korlátozott
számban a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Házában (8.00–16.30) Belépõjegy ára:
400 Ft.
FEBRUÁR 11. SZOMBAT 9.00–13.00

„Farsangi Játékvárlak” a Babitsban
A Csurgó zenekar farsangi mûsorával, kézmûves-
foglalkozásokkal, babajátszósarokkal, farsangi fánk-

sütéssel és kóstolással várjuk az érdeklõdõ családo-
kat! Belépõjegy: 500 Ft/fõ, 3 év alatt 300 Ft/fõ.
FEBRUÁR 22. SZERDA Hollós László természetis-
mereti versmondó verseny. 6–14 éves Tolna me-
gyei diákok számára. Versenykiírás és nevezési lap a
www.babitsmuvhaz.hu oldalon található.
FEBRUÁR 21. KEDD 17.00 ÓRA 

Tû, cérna, olló címmel új kézmûvessorozatot in-
dít a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza a Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület
közremûködésével! Program: Varrjunk neszesz-
szert! Belépõdíj: 1000 Ft/fõ. Varródoboz szüksé-
ges! (tû, cérna, olló, gyûszû) Helyszín: Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza. Sok
szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket, varrni tu-
dó lányokat és asszonyokat. Elõzetes bejelentke-
zést kérünk, belépõ a helyszínen váltható!

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

Kiállítás

Ábrahám Béla, a kísérletezõ címmel nyílt kiállítás az I. Béla Gimná-
zium kollégiumi galériájában február 2-án. Megnyitotta: Simon Jan-
ka, közremûködött: Rizner József (szintetizátor). A program házi-
gazdája: Dr. Buri Antalné kollégiumvezetõ volt. Az alkotások
március 7-ig tekinthetõk meg.

2012. február 20-án,
hétfõn 19.00 órakor

a Garay János Gimnázium
dísztermében

Szekszárd Big
Band 

hangversenye

Közremûködik:
Csepregi Péter – ének

Csizmadia Dávid – trombita
Gebhardt Csaba – ének
Gráf Ádám – trombita
Pecze Zsófia – ének
Mûvészeti vezetõ:

Pecze István
Jegyek 1200 Ft-os áron a Babits
Mihály mûvelõdési ház pénztáránál,
a zeneiskolában és a helyszínen
kaphatók.

A felvidéki 
magyarok
kálváriája

A mözsi népfõiskola keretében
február 16-án, csütörtökön 18 órai
kezdettel dr. László Péter tanár A
Benes-dekrétumok és a felvidéki
magyarok kálváriája címmel tart
elõadást a mözsi mûvelõdési
házban. A belépés díjtalan.

Óvoda 
hívogató

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten
óvodahívogató programokat szer-
vez. Szeretettel várjuk az óvoda-
választás elõtt álló szülõket és
gyermekeiket!

A PROGRAMOK IDÕPONTJAI

ÉPÜLETENKÉNT:

• Kölcsey épület: március 7. (szer-
da) délelõtt 10–11 óráig.

• Wosinsky épület: március 14.
(szerda) délelõtt 10–11 óráig.

• Bajcsy épület: március 21. (szer-
da) délelõtt 10–11 óráig.



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.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 21-én, kedden 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 21. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Február 13. ( hétfõ) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)
Február 28. (kedd) 16–17 óráig
PTE Illyés Gyula Kar Gyakorlóiskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium (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 POLIXÉNAképviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõasszony februárban 
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap harmadik 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 második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30–18.00 óráig. Bejelentkezés: 74/510-
663 telefonon. 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 harmadik hétfõjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

SZEKSZÁRDON, a Mátyás király utcá-
ban felújított, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 15 millió forint. Tele-
fon: 06-30/650-3021.

Elindult a jégkorongbajnokság
Szombaton az első forduló mérkő-
zéseivel elindult a Beton Kupa IV.
Szekszárd Városi Amatőr Jégko-
rong Bajnokság a V & Perikó Be-
tonüzem Kft. támogatásával.

2012-ben immár 4. alkalommal mérik
össze tudásukat bajnokság keretében
Szekszárd és környéke amatõr jégko-
rongcsapatai, mely mérkõzéseknek a
szekszárdi mûjégpálya ad otthont. Az
idei megmérettetésre rekordszámú, 8
csapat nevezett, mely versengés minden
eddiginél kiélezettebb küzdelmet ígér.

Természetesen ott van a mezõny-
ben az elmúlt két év bajnoka, a Posta
testvérekre épülõ „Noném Keletném”
fantázianevû csapat, akik két fõ erõsí-
téssel indulnak az idén. A tavalyi 2. és
3. helyezett is erõsített. A Taksonyi Szi-
lárd által dirigált „Totyogó Kacsák” 1
fõvel, míg a Stumpf Csaba nevével fém-
jelzett „Jégcsákány” 2 fõvel erõsített az
elõzõ évhez képest. A korábbi dobogó-
sok elszánt küzdelmet ígérnek annak
érdekében, hogy Postáékat elmozdít-
sák a trónról.

A „Gemenci Sólymok” idén két csa-
pattal képviselteti magát a mezõny-
ben. Az alakulóban lévõ egyesült idén
már a második évben tart szervezet-
ten edzéseket a jégpályán és igyekszik
begyûjteni Szekszárdról és környéké-
rõl a hokizni vágyó fiatalokat. A mun-
ka gyümölcseként értékelhetõ, hogy a

GS I. számú csapata teljes egészében ifi
korú játékosokból áll össze. A II. csa-
patban játszanak a felnõttek, kiegészül-
ve az alsóbb korosztályok tehetségei-
vel. A Gemenci Sólymok csapatainak
az idén a dobogó még elérhetetlennek
tûnik, de az biztos, hogy a fiúk nem ad-
ják ajándékba a gyõzelemért járó pon-
tokat ellenfeleiknek.

Az idén semmiképpen nem akar le-
maradni a dobogóról a két korábbi
résztvevõ, az Inger Viktor által irányí-
tott „Tolna” csapata és a dr. Domonyai
István által újjászervezett „Sápadtar-

cú Sasok” gárdája
sem. Növeli az izgal-
makat, hogy Zomba
és Baja legjobbjai-
ból összeálló új be-
lépõ az „Ice-Ran-
ger” játékerejét
nem ismerik a ko-
rábbi résztvevõk.
Így Langer József
gárdája akár megle-
petést is okozhat.

A bajnokság mér-
kõzéseit rendsze-
rint szombatonként
20.00 órától tartják.
A bronzmeccsre,
majd a döntõre
2012. február 25-én,
szombaton 20.00 és
21.00 órakor kerül

sor. A meccsekre nagy szeretettel vár-
juk a sportszeretõ közönséget!

A névadó szponzor a V & Perikó Be-
tonüzem Kft. idén elsõként és egyben
egyedüli szponzorként vállalta, hogy
anyagilag is támogatja a szekszárdi jég-
korongsportot, elsõsorban az utánpót-
lás-nevelést. Fontos még megjegyezni,
hogy a jégpályát üzemeltetõ Szekszár-
di Vízmû Kft. támogató hozzáállása
nélkül az idén sem mûködhetne a
sportág városunkban.

Sáfány Zsolt, a szervezõ 
csapat tagja
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