
XXII. évfolyam, 8. szám                                                                Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. február 26.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Szekszárdtól volt cifra a palota
Színes programokkal mutatkozott be városunk Budapesten

A Bartina Néptáncegyüttes fiataljai farsangi felvonulással 
csalogatták a megnyitóra a nézõket az impozáns épületben

Nyüzsgõ, változatos, érdekes és érté-
kes. Talán ezekkel a jelzõkkel lehet
legtömörebben jellemezni azt a szí-
nes forgatagot, amellyel Szekszárd
városa a látogatókat fogadta a fõváro-
si Mûvészetek Palotája Cifra Palota –
Hetedhét ország címû rendezvény-
sorozatának keretében  február 19-én,
vasárnap. Az intézmény ilyenkor
azokat a családokat várja, akik aktí-
van, kreatívan, tartalmas programok-

kal szeretnék eltölteni az idõt, s ha-
vonta egy alkalommal egy-egy vidéki
vagy határon túli város mutatkozik
be. Akik most eljöttek, biztosan nem
csalódtak.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza által szervezett prog-
ramra a szervezõk és közremûködõk
együttesen mintegy százötvenen utaz-
tak fel kora reggel két busszal és autók-
kal, kellékekkel megrakodva, hogy íze-

lítõt adjanak a város és környéke kul-
turális kincseibõl.

(Folytatás a 10–11. oldalon.)

Fel is lehetett próbálni a szép-
séges sárközi népviseleteket

„Víz az életért”
Idén is remekeltek a Hollós László versmondó versenyen a megye tanulói

Négy korcsoportban zajlott február 22-én
a Szekszárd nemzetközi hírû szülötte,
dr. Hollós László természettudós emlé-
kére meghirdetett megyei természet-
ismereti versmondó verseny, melyet  a
természet szeretetére nevelés és a kör-
nyezettudatos szemlélet formálása
szándékával hirdetett meg a megye ál-
talános iskolásai számára  Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza. 

Amint arról lapunkat Farkas Zsu-
zsanna, az intézmény mûvelõdés-

szervezõje tájékoztatta, a verseny
idei témáját a „Víz az életért” évtize-
de tiszteletére választották ki, s az
ember és a víz, az ember és a termé-
szet gondolatköre határozta meg a
választható verseket. 

A diákok a követelményben meg-
fogalmazottak szerint tetszõlegesen
kiválasztott, a vízi élõvilág sokszínû-
ségét, ökológiai jelentõségét, emel-
lett az ember és a víz, az ember és a
természet kapcsolatát kifejezõ, vala-

mint a versenyzõ életkori sajátossága-
inak megfelelõ nehézségû verssel
vagy versrészlettel készülhettek. A
mûfaji tisztaságra tekintettel a verses
mese nem tartozott a választható ka-
tegóriák közé. A tanulók egy verssel
nevezhettek, az elõadás idõtartama
pedig maximum 3 perc lehetett. Isko-
lánként és korcsoportonként hat fõ
indulhatott 1-2., 3-4, 5-6, és 7-8. osztá-
lyos korcsoportokban. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A rendkívüli teher
Elszorul az ember szíve azon, amit a Magyar
Nemzeti Bank alelnöke nyilatkozott nem-
rég egy rádiómûsorban. Arról beszélt, hogy
a kedvezményes árfolyamú lakáshitel-vég-
törlesztéssel a háztartá-
sok jelentõs része tu-
dott élni. A teljes kint lé-
võ deviza jelzáloghitel
portfólió 20-22 százalé-
kát törlesztették az adó-
sok kedvezményes ár-
folyamon, zömében sa-
ját megtakarításból. 

Szerinte a lehetõség rendkívüli terheket
jelentett a bankok számára, amely egyolda-
lú, nem a bankokkal egyeztetett kormánylé-
pés volt. Mint mondta, a bankok meggyen-
gült tõkehelyzete hosszabb távon gátolhat-
ja a pénzintézeteket abban, hogy a gazdasá-
gi kilábalást megfelelõ hitelezési aktivitás-
sal segítsék.

Magyarul: az, hogy az adósok egy része
visszafizette a tartozását, a bankok számára
nem öröm, hanem bánat.

Az ember e kesergõ (s persze burkoltan a
kormányt zsaroló) szavakat hallva önkéntele-
nül is a zsebkendõje után nyúl, és elmorzsol
néhány könnycseppet. 

Vagy inkább a zsebébe, és gyorsan ellen-
õrzi, nem nyílt-e ki véletlenül a bicskája. Az-
tán gondolatban elkezd fogalmazni egy ked-
ves levelet az alelnök úrnak. 

Megkérdezi tisztelettel, hogy amikor az el-
sõ polgári kormányt felváltó derék érában
úgy megemelkedett az „államilag támoga-
tott” forintalapú lakáshitelek kamata, hogy a
többség inkább az – akkor még – jóval ala-
csonyabb törlesztõrészlettel kecsegtetõ devi-
zaalapú hitelt választotta, az emberekkel
egyeztetett-e bárki arról, hogy ez nekik így
tényleg jó lesz-e? Aztán amikor – a világvál-
ságra hivatkozva – a hitelszerzõdéseket egy-
oldalúan felrúgva, drasztikusan megemelték
a bankok a havi részleteket, õk kivel voltak
kedvesek egyeztetni? S amikor egy bank 
3 millió forint (mégcsak nem is devizaalapú)
hitel havi 27 ezer forintos törlesztése mellett
hat év elteltével arról értesíti ügyfelét, hogy
a kölcsönbõl még mindig visszavan 2,5 mil-
lió, amit még 14 évig kell fizetnie, mert a be-
fizetett összegnek csak egy töredéke megy
arra, hogy fogyjon a tartozás, a többi a kamat
(vagyis a bank haszna), õ miért nem kérde-
zi meg a jámbor adóst, hogy ez számára nem
rendkívüli teher-e?

És amikor az országgyûlésnek a fel-
számítható kamatok és a teljes hiteldíjmu-
tató (thm) lehetséges maximumát korlá-
tozó  döntését a bankok például a kezelési
költség emelésével „játszották ki”, akkor õk
gondoltak-e arra, hogy az ügyfél tõkehelyze-
te is meggyengül ettõl? Nem aggódtak ami-
att, hogy az állampolgár hogyan fog majd ki-
lábalni a hatalmas adósságból, s hol hajtja
majd álomra a fejét, ha a jelzálog fejében a
bank tulajdonába megy át az otthona?

Azt hiszem, nem is az eladósodottság a
legrosszabb érzés. Az még nyomasztóbb, ha
felelõs gondolkodók szájából ilyen mély 
cinizmussal kell szembesülnünk.

Cser Ildikó

A motorikus gázolajok téli felhasználásáról
Részletek a fogyasztóvédelmi felügyelõség tájékoztatójából

A Tolna Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelõségén az
utóbbi napokban több fogyasztó is
érdeklõdött, hogy a benzinkutak
kötelesek-e a normál gázolaj eseté-
ben az extrém hideg idõjárásban is
korlátlanul használható üzemanya-
got forgalmazni. A Magyarországon
forgalomba hozható üzemanyagok
minõsége megegyezik az európai
normában foglalt elvárásokkal. A
gázolajnál a vonatkozó szabvány –
MSZ EN 590:2009 – téli idõszakra a
mérsékelt égöv számára az „F” mi-
nõségét határozza meg. Eszerint a
hidegszûrhetõségi határérték (CF-
PP) maximum -20°C. A gázolaj zava-
rosodása azonban már -6°C -nál el-
kezdõdhet. 

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSOK,
JAVASLATOK 

A gázolajok opálosodása hideg idõ-
járási körülmények között, a zavaro-
sodási pont alatti hõmérsékleten
természetes jelenségnek tekinthe-
tõ, mivel a paraffinkristályok kiválá-
sa megkezdõdik. Az alkalmazott hi-
degfolyás-javító adalékok feladata a
kiváló paraffinrészecskék méreté-
nek, növekedésének és ülepedésé-
nek korlátozása, ami a tényleges üze-
meltethetõség feltétele. 

• Az üzemanyagtanknak lehetõ-
leg tele kell lennie az esti leállítás-
kor, a nagyobb tömegû üzemanyag
lassabban hûl le, valamint kevesebb
hely marad a tankban a nedves leve-
gõnek, amibõl az éjszakai lehûlés so-
rán a nedvesség kondenzvíz formá-
jában kicsapódik. Célszerû a külö-
nösen hideg éjszakák elõtt teletan-
kolni az üzemanyagtartályt, és a
kondenzvizet rendszeresen le kell
engedni. 

• A téli üzemeltetéskor az üzem-
biztonságot legjobban befolyásoló
tényezõ a gázolajszûrõ. A legjobb
megoldás a fûthetõ szûrõ, valamint
a vízelválasztó szûrõ alkalmazása. 

A legújabb konstrukciójú gépko-
csiknál a szûrõben összegyûlt vizet
mérõmûszer érzékeli és jelzi, hogy
a szûrõbõl a vizet azonnal le kell en-
gedni. Sajnos a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy sok gépkocsi nem ren-
delkezik vízelválasztó szûrõvel.

• A paraffinkiválással kapcsolat-
ban – ami eltömheti a szûrõt – fon-
tos azt is tudni, hogy a gázolajból a
paraffinkiválás már a zavarosodási
pontnál elkezdõdik. A paraffin ki-
válása a hõmérséklet csökkenésével
folytatódik egészen a hidegszûrhe-
tõségi határértékig, amikor a szûrõ
eltömõdhet. Különösen akkor, ami-
kor a szûrõ üzem közben nem me-
legszik fel (például rövid, ritka futá-
sú üzem). A nagy szûrési finomsá-
gú, vagy nem kellõen karbantartott
szûrõk esetén a paraffinkiválás azt is
eredményezheti, hogy a szûrõ né-
hány nap alatt eltömõdik. Ilyenkor
az egyedüli megoldás a szûrõcsere,
vagy annak tisztítása, esetleg a fel-
melegítése. Célszerû ezért tartalék-
szûrõt beszerezni, amelyet lehetõ-
leg meleg helyen tartsunk. Szûrõ
nélkül a jármûvet nem szabad üze-
meltetni! Azoknál a jármûveknél,
ahol elektromos vagy hûtõvízzel
melegített gázolajfûtés található, el-
lenõrizni kell annak megfelelõ mû-
ködését.

• Korosabb autóknál a tartályt és
az üzemanyag-ellátó rendszert ki
kell tisztítani. Ellenõrizni kell az
üzemanyagcsövek, tömítések álla-
potát, esetleges meghibásodásuk
esetén ki kell cserélni azokat. Ha
gyárilag be van építve az úgyneve-
zett „Start pilot” rendszer a motor-
ba, akkor ennek alkalmazása meg-
könnyíti a motorok hidegindítását.
Megfúrt, megbarkácsolt, hátraha-
gyott, nem tömített „indító furat”
késõbb (tavaszi, nyári idõszakban)
a beszívott, nem megszûrt levegõ
akadálytalan beáramlása következ-
tében olyan mértékû kopást idéz-

het elõ a motorban, hogy annak
igen gyors tönkremenetelét okoz-
hatja! A hidegindító folyadékok
használata a flakonon feltüntetett
módon történjen.

• Ellenõrizzük a légszûrõt is; a
nedves, eltömõdött szûrõt cserél-
jük ki.

• Megfelelõ kapacitású, kifogás-
talan akkumulátorral kell rendelkez-
ni a megbízható indításhoz. Az
elektromos rendszer általános felül-
vizsgálatát el kell végezni. (Akkumu-
látorok desztillált vízzel való feltölté-
se, kivezetõ pólusok megtisztítása.
Fõkábelek csatlakozási pontjainak
ellenõrzése – esetleges oxidáció el-
távolítása, kontaktkenõanyag alkal-
mazása. Önindító ellenõrzése, izzító
gyertyák és csatlakozó vezetékeik,
valamint vezérlõelemeik ellenõrzé-
se diagnosztikai mûszerrel áramfel-
vétel alapján, csatlakozási pontok
kontaktkenése.)

• Jó hidegtulajdonságú motor-
olajat kell használni.

• Extrém téli szituációkban (re-
kordhidegben) elparaffinosodás
esetén a probléma már csak közvet-
len melegítéssel oldható meg. A ki-
melegítés végrehajtásának legjobb
eszköze az elektromos hõlégfúvó.
Ne alkalmazzunk semmilyen nyílt
láng használatával járó módszert! 

• Szükségmegoldást jelent a jel-
lemzõen a -20°C alatti hõmérsékle-
ten, ha az éjszaka folyamán rövi-
debb ideig, ha kell, többször is járat-
juk a jármû motorját.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a
felhasználók tankoláskor érdeklõdje-
nek az üzemanyagtöltõ állomás keze-
lõjénél, a gázolaj dermedéspontjáról
és lehetõség szerint már az elõállító ál-
tal növelt dermedéspontú – adalékolt
– üzemanyagot vásároljanak, illetve
ennek hiányában utólag öntsenek a
tankba dermedésgátló folyadékot.

Foltin Gyula, 
Tolna Megyei Kormányhivatal

Látogatási tilalom
A Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervétõl kapott információk alap-
ján úgy tudjuk, hogy a kórházunk
környezetében jelentõsen megemel-
kedett a mikrobiológiai vizsgálattal
megerõsített influenza B esetek szá-
ma. Erre való tekintettel kórházunk
szülészet-nõgyógyászati, valamint új-
szülöttosztályán (szülészeti épület). 

2012. február 23-tól látogatási tilal-
mat rendelünk el, február 24-tõl pe-
dig a gyermekosztály minden fekvõ-
beteg részlegére (belgyógyászat, lég-
út, koraszülött) is kiterjesztjük. 

Kérjük azokat, akik kórházunk

más osztályain látogatni szeretné-
nek, hogy amennyiben légúti fertõ-
zésre utaló tüneteik vannak, a kap-
csolattartást korlátozzák telefonos
beszélgetésre. Amennyiben fekvõ-
vagy járóbetegellátásra elõjegyzett
betegünk influenzagyanús tünete-
ket észlel magán, kérjük, hogy telefo-
non értesítse az ellátó osztályt, akik
az elõjegyzési idõt a lehetõ legkoráb-
bi idõpontra fogják módosítani.

Egyúttal értesítjük a kismamákat,
hogy a várandós felkészítõ is szünetel.

Szekszárd, 2012. 02. 22.
dr. Almási István, higiénikus 

fõorvos, Balassa János Kórház

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése
2012. március 1-jei ülésén több
társadalmi egyeztetésre bocsá-
tott rendelettervezetet tárgyal.
A rendelettervezetek a város
honlapján megtekinthetõk, és
a rendelet@szekszard.hu e-mail
címre eljuttathatják az ezzel
kapcsolatos észrevételeiket.

Amreinné 
dr. Gál Klaudia

jegyzõ
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A zsûriben többek között Csil-

lagné Szánthó Polixéna, a városi
önkormányzat humánbizottságá-
nak elnöke, Ivánné Bányai Ilona, az
Illyés Gyula könyvtár gyermek-
könyvtárának vezetõje, Kissné
Hóner Magdolna, a Babits Mihály
mûvelõdési ház munkatársa, vala-
mint Németh Judit, az Illyés Gyula
könyvtár igazgatója is helyet fog-
lalt. Az elmúlt években egyébként
nagy érdeklõdés kísérte a versenyt,
amelyet szakértõi zsûri értékel
minden alkalommal. Az I–III. he-
lyezettek oklevelet és díjakat, a
IV–VI. helyezettek oklevelet, míg a
többi résztvevõ emléklapot kapott.
A rendezvény támogatói között
Németh Judit könyvtárigazgató,
Ivánné Bányai Ilona gyermek-
könyvtárvezetõ, Horváth Endréné
pedagógus, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt., a Magyar Madár-
tani Egyesület Tolna Megyei Cso-
portja, a Mattioni Eszter Hölgyklub
Egyesület, a PTE IGYK, a Szekszárd
Környéki Foltvarró Egyesület, vala-
mint a Zöldtárs Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány is szerepelt.

Gyimóthy Levente

A díjazottak:
I. Korcsoport (1-2. osztály): 1.Ottófi Li-
li - Sióagárd Garay János Ált. Isk. és
AMI, 2. osztály (felk. tanár: Menyhei
Kovács Erzsébet) 2. Ranga Simon
Péter - Garay János Általános Isk. és
AM, 1. oszt (felk. Csizmazia Ferenc-
né); 3. Sili Gergõ - Garay János Álta-
lános Iskola és AMI, 2. oszt.(felk:
Környeiné Simon Beáta), 4. Dombi
Luca - Garay János Általános Iskola és
AMI, 1. oszt. (felk. tanár: Pecze István-

né) 5. Ferger Viktória Hanna - Garay
János Ált. Isk. és AMI, 1. oszt. (felk.:
Csizmazia Ferencné) 6. Ünnep Ádám
- Hegyhát Általános Iskola és AMI
Gyönk, 1. oszt. (felk.: Keller András-
né). Különdíj: Fõglein Liza Kató -
Garay János Ált. Isk. és AMI, 1. oszt.
(felk.: Csizmazia Ferencné). Legered-
ményesebb pedagógus: Csizmazia
Ferencné, Garay János Általános Is-
kola és AMI
II. Korcsoport (3-4. osztály): 1. Posta
Endre Hunor - Dienes Valéria Ált. Isk.,
4.oszt. -  felk. tanár: Lenkeiné Várhe-
gyi Éva; 2. Sebestyén Dorka - Babits
Mihály Ált. Isk., 3. oszt. - felk. tanár:
Molnárné Csiki Erika; 2.Fazekas Vivi-
en - Babits M. Ált. Isk., 4. oszt. - felk.
tanár: Budáné Csaplár Adrienn; 3.
Csizmazia Dóra - Garay János Ált. Isk.
és AMI, 4. oszt - felk. tanár: Csizmazia
Ferencné; 4.Vidákovics Elián - Deák
Ferenc Ált. Isk. Paks, 4. oszt. - felk. ta-
nár: Pulainé Galambos Erika; 5. Ferenc
Attila - Baka István Ált. Isk., 4. oszt. - felk.
tanár: Kocsisné Dóra Ildikó; Legered-
ményesebb pedagógus: Lenkeiné Vár-
hegyi Éva – Dienes Valéria Ált. Isk.

III. Korcsoport (5-6. osztály): 1. Sabo
Ramona - Szt. József Iskolaközpont,
6. oszt. - felk. tanár: Tövisháti Lilla; 2.
Szanyó Júlia - Szt. József Iskolaköz-
pont, 6. oszt. - felk. tanár: Tövisháti Lil-
la; 2. Miller Oliver Tibor - Garay János
Ált. Isk. és AMI, 5. oszt. - felk. tanár:
Csizmazia Ferencné; 3.Molnár Kincsõ
- Garay János Ált. Isk. és AMI, 5. oszt.
- felk. tanár: Morvainé Bíró Ildikó; 3.
Pusztai Petra - Babits Mihály Ált. Isk.,
6. oszt. - felk. tanár: Varga Ágnes Ildi-
kó; 4. Soós Tamás - Garay János Ált.
Isk. és AMI, 6. oszt. - Morvainé Bíró Il-
dikó
IV. Korcsoport (7-8. osztály): 2. Prant-
ner László Domonkos - Baka István Ált.
Isk., 8. oszt. - felk. tanár: Horváthné
Rikk Magdolna; 3. Csemez Bettina -
Általános Mûvelõdési Központ Györe,
8. o. - felk. tanár: Kovácsné Nyakas
Mária; 3. László Réka - Általános Mû-
velõdési Központ Györe, 7. o. - felk. ta-
nár: László Olga; Legeredményesebb
pedagógusok a III. és IV. korcsoport-
ban: Tövisháti Lilla - Szt. József Isko-
laközpont; Varga Ágnes Ildikó - Babits
Mihály Ált. Isk.

„Víz az életért”
Idén is remekeltek a Hollós László versmondóversenyen a megye tanulói

Nincs szükség hitelre
Idei első ülésén elfogadta a

költségvetést a Tolna Megyei

Önkormányzat Közgyűlése.

Mint ismeretes, az önkormány-

zat új, a területfejlesztéssel

kapcsolatos feladatok elé néz,

ennek megfelelően döntöttek

a képviselők a szükséges mó-

dosításokról.

Idén 218 millió forintból gazdálko-
dik a Tolna Megyei Önkormányzat.
Dr. Puskás Imre, a közgyûlés elnöke
hangsúlyozta: több mint tíz éve nem
fordult elõ, hogy hitelfelvétel nélkül
maradjon egyensúlyban a költség-
vetés. Most elõállt ez a helyzet, rá-
adásul a megyének nincs adóssága. 

Az ellenzék ettõl függetlenül el-
szomorítónak tartja az összeget.  

– Tartalékaink reményeink sze-

rint lehetõvé teszik azt, hogy a te-
rületfejlesztés valóságos útján el-
indulva elõkészítsük a fejlesztési
koncepciókat. Nem azon kell te-
hát keseregnünk, hogy a költség-
vetés milyen szép nagy szám volt

eddig: mert ami volt, az kevés volt.
Most nem olyan nagy ez a szám,
de az összeg lehetõvé teszi azt,
amire készen állunk – hangsú-
lyozta az elnök. A testület végül
elfogadta a költségvetést.

A képviselõk dön-
töttek a bizottságok
átalakításáról is. A köz-
gyûlés a megszünte-
tett humán-, illetve
pénzügyi bizottság
helyett létrehozta a
pénzügyi és monitor-
ing-, valamint a terü-
letfejlesztési és koordi-
nációs bizottságot, a
jogi és ügyrendi bi-
zottság összetételét
pedig módosította. 
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Sili Gergõ 3. helyezett átveszi a díjat Csillagné Szánthó 
Polixénától, a zsûri elnökétõl

Emlékezzünk, mert
emlékeztetnünk kell!

A kommunista diktatúrák áldozataira emléke-
zünk országszerte. Az erre vonatkozó törvényt az
elsõ Orbán-kormány javaslatára 2000. július 13-án
fogadta el az Országgyûlés. A jogszabály értelmé-
ben a kommunizmus áldozatainak emléknapján
a középfokú oktatási intézményekben minden év
február 25-én megemlékeznek arról, amikor Ko-
vács Bélát, az egykori Független Kisgazdapárt fõ-
titkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jog-
talanul letartóztatták, és a Szovjetunióba inter-
nálták, ahol nyolc évet töltött fogságban, egyúttal
a kommunizmus minden áldozatáról.

Emlékezzünk. Mert emlékeznünk és emlékez-
tetnünk kell minden idõben. Az elhallgatott, tit-
kosított, bagatellizált bûnökre. Közel 100 millió
halottra világszerte. Hiszen a kommunista dik-
tatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 
100 millióra, Kelet-Európában egymillióra be-
csülik. Ennyien vesztették életüket éhínségben,
kényszermunkatáborban vagy kivégzés által. Jó-
val többre tehetõ ugyanakkor azok száma, akiket
a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelki-
leg megnyomorított.

Emlékezzünk tehát. Mert nem feledhetjük
Kun Béla és Szamuely halálvonatait, amelyekkel
különítményeseik végigjárták az országot, és ta-
lálomra választottak ki, gyilkoltak le ártatlan, be-
csületes, gazdálkodó embereket. Nem feledhet-
jük a vörös terrort, a „dicsõséges” Tanácsköztár-
saság akasztásait, a hazug eszmékkel egyet nem
értõk likvidálását, az országot kiárusító, terület-
feladó Károlyi Mihályokat, Péter Gábor ÁVO-já-
nak rémuralmát, az Andrássy út 60.-ban a legal-
jasabb kínzási módszerekkel meggyötörtek jaj-
kiáltásait. 

Emlékeznünk kell a mindenkit megfigyelõ Rá-
kosi-korszakra, a vagyonuktól megfosztottakra, a
Recskre, Hortobágyra, embertelen körülmények
közé  kitelepített, becsületesen parasztizáló csa-
ládok százainak mérhetetlen kínjaira, akiknek
bûne mindössze az elõdeik által tisztességesen
megteremtett gazdaságuk mûködtetése, életük
fenntartása volt.

Emlékeznünk kell a deportáltakra, a Gulag láge-
reibe elhurcoltakra, a Tito partizánjai által elköve-
tett 1944-es délvidéki mészárlás áldozataira, 1956
elárulására, a szovjet tankok ismételt behívására,
az elnyomó szovjet hadsereg „ideiglenes” – 46 éven
keresztül tartó – hazánkban állomásozására. 

Nem lehet kitörölni egy nép emlékezetébõl a
szinte még gyerekként felakasztott Mansfeld Pé-
tert, az orvostanhallgató Tóth Ilonkát...

Nem feledhetõ az erõszakos téeszesítésekkel
gerinctörötté vált parasztság, az elszegényedett
munkásság és a kenyérért kényszerûen alkut kö-
tött értelmiség tragédiája, a lehallgatott telefo-
nok, a besúgók, hangulatjelentések alattomos vi-
lága. Nem lehet meg nem történtté tenni a „leg-
vidámabb barakk” hazug jólétét, amelynek az-
óta is fizetjük az árát. Nem feledhetjük a pufajkás
múltú, vagy a D-209-es fedõnevû, SZT-tiszti elõ-
életû miniszterelnököt, és a reggel, délben és es-
te is hazudozó, békés demonstrálókra lövetõ kor-
mányfõ dicstelen tevékenységét sem. 

Ma már a törvénynek köszönhetõen nem ki-
sebbíthetõk a kommunizmus bûnei. Bízzunk
benne, hogy azok a felelõsök, akik még ma is él-
nek, számonkérhetõekké válnak, annak érdeké-
ben, hogy az áldozatok és családtagjaik lelke – ha
késõn is, de – némileg megnyugvást leljen. 

Gyimóthy Levente



4 2012. február 26.
ZENE

Fergeteges nagykoncertet adott a Szekszárd Big Band
Valóságos ünnep volt a Szekszárd

Big Band immár 33. éves nagykon-

certje a Garay-gimnázium zsúfolásig

megtelt dísztermében február 20-án,

a hagyományokhoz híven, hétfőn. 

Magyarország legrégebben, 1979 óta
töretlenül mûködõ big bandje a jól is-
mert virtuóz szólisták, sztárfellépõk
mellett ifjú tehetségeknek is lehetõsé-
get adott a bemutatkozásra ezen a kon-
certen. A zenekar mûvészeti vezetõje,
Pecze István arra is felhívta a figyel-
met: már amiatt sem érheti kritika a
Szekszárd Big Bandet, hogy egy néger
sem zenél benne.

Miután Pecze István tehetséges ta-
nítványai debütáltak Quincy Jones egy,
a zenekarvezetõ számára kedves em-
bertípusról, a kis köpcösrõl szóló szá-
mában, amelyben a trombitaszólót
Pecze Balázs játszotta, megismerhet-
tük a zenekart. A trombitakórus: Gráf
Ádám, Pecze Balázs, az este vezetõ-
trombitása: Csizmadia Dávid, Szauer
Gábor, és a zenekar titkára: Csepregi
Péter. A tromfonkórus: Márkus István,
Plecskó László, Baumann Péter és Rácz
Rudolf, a szaxofonkórus: Radics
Miroszláv, az est vezetõ altosa: Baris Gá-
bor, Kubik András, Orbán Roland,
nagybariton szaxofon: Juhász Tamás,
zongora: Csikós József, gitár és ének
Parragh Tibor, nagybõgõ: Csizmás
András és a dél-dunántúli régió legjobb
dobosa: Szabó László. Ezután egy
alapítótag, Márkus István játszott kitû-
nõ trombonszólót Duke Ellington-
slágerben: Don't Get Around Much
Anymore. A nagyszerû zongoraszólót
Csikós József, a bõgõszólót Csizmás
András, a bariton szaxofonszolót Ju-
hász Tamás adta elõ. Ezután a Keseré-
des – Bitter-sweet ballada következett
Maynard Ferguson, a világ legmaga-
sabb hangon trombitáló jazz-zenésze
repertoárjából a lehetetlent nem isme-
rõ Csizmadia Dávid, Magyarország leg-

jobb big band elsõtrombitása magas
szintû elõadásában. Majd szerelmes
hangulatba kerülhettünk egy újabb
balladával, amit az idén öt éve elhunyt
Stark Tibor hangszerelésében nagysze-
rûen énekelt Pecze Zsófia a zeneszer-
zõ, Big Band-vezetõ emlékére.

A Szekszárd Big Band fennmaradásá-
hoz szükséges támogatók – köztük
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata – felsorolása után kiderült,
hogy jazzt magyarul is lehet énekelni.
Bágya András és Szenes Iván csodás
szerzeményét: „A boldogság és én”-t ab-
ból az alkalomból énekelte el Pecze Zsó-
fia, hogy Csikós József ezt a számot húz-
ta kötelezõ darabként az országos bár-
zongorista-versenyen. A fantasztikus ze-
nei élményt még szebbé tette a megle-
petésvendég, a kaposvári Corso Tánc
Sportegyesület lírai táncmûsora Bódis-
Nagy Katinka mûvészeti vezetõ és Kál-
mán Viktor szólótáncával. Ezután a ré-
gió legjobb jazztrombitása, Gráf Ádám
talán a leghíresebb jazzstandardet, az All
of Me-t adta elõ. Természetesen Frank
Sinatra repertoárja sem hiányozhatott a

mûsorból. Annál is inkább, mivel a 
zenekarnak sikerült megszereznie
Csepregi Péter kedvenc Sinatra-számá-
nak hangszerelését: I've Got You Under
My Skin – A bõröm alatt is érezlek. A ze-
nekar titkára ennek eléneklésével aján-
dékozta meg a közönséget. Majd a kör-
nyék négy legjobb trombitása közül há-
rom: Csizmadia Dávid, Pecze Balázs,
Gráf Ádám és a negyedik híján a nem ke-

vésbé jó trombitás Pecze István Tomsits
Rudolf virtuóz módon megírt Bebop cí-
mû számát adta elõ, amelyben mind-
annyian megmutathatták fergeteges
virtuozitásukat. Gyönyörû szám követ-
kezett, Frank Sinatra My Way címû da-
la egy mindenki által jól ismert, nagy-
szerû énekes, Gebhardt Csaba elõadá-
sában, akit ezzel új oldaláról ismerhet-
tünk meg, mivel jazzénekesként koráb-
ban még nem mutatkozott be. A meg-
kapó éneket a Corso Tánc Sportegye-
sület elbûvölõ tánca kísérte. A saját uta-
mat jártam mindig – énekelte Geb-
hardt Csaba ebben a különösen nehéz
dalban, amelyik nagyon magas és rend-
kívül mély hangokat egyaránt tartal-
maz. Ennek a kihívásnak kevesen tud-
nak megfelelni. A Szekszárd Big Band ki-
váló énekese, Pecze Zsófia ezután egy
ennél még nehezebb dalt adott elõ Na-
talie Cole-tól, a címe: Love.

A koncert utolsó száma, ahogy
Pecze István beharangozta, szimfónia
hosszúságú volt, de annál jobb hangu-
latú. A három énekes egymást váltva
dalolt, a Corso táncosai járták a rock 'n'
rollt. A közönség pedig tapsolt, amíg
aztán ráadásként kapott egy hasonlóan
hosszú, fergeteges örömzenét.

Kovács Etelka

Ismét egy nagyszerû koncert részesei le-
hettek, akik részt vettek az Esték a Garay-
gimnázium orgonájáért címû rendez-
vénysorozat legutóbbi rendezvényén,
február 15-én. Az iskola dísztermében
megtartott jótékony célú hangverse-
nyen ezúttal a Paksi Harmonikaegyüt-
tes lépett fel Papp Olga mûvészeti veze-
tõ vezetésével. 

Az együttest a tanárnõ alapította, aki
a 90-es években még diákként szeretett
bele ebbe a hangszerbe a beregszászi ze-
neiskolában. Most már az õ tanítványai
bûvölik a harmonikát nagy lelkesedés-
sel és sikerrel. „Mûsorunkat nem lehet
egy bizonyos mûfajba sorolni, inkább
vegyesnek mondható. Elsõsorban a
szép, virtuóz, fülbemászó zenét szeret-
jük, és a komolyabb mûfaj mellett ter-

mészetesen játszunk ismert magyar da-
lokat, és német táncokat is. A repertoárt
természetesen folyamatosan bõvítjük –

vallja magáról a zenekar, akik most Szek-
szárdon képzeletbeli világ körüli útra vit-
ték a hallgatóságot „Párizstól Buenos 

Airesig”. Ízelítõt adva abból, hogy micso-
da varázslatos hangszer is a harmonika,
s hogy õk mennyire mesterei ennek a
különleges zeneszerszámnak. Az együt-
tes egyébként nemcsak játszik, hanem
szívügyének tartja a harmonika, mint
hangszer, valamint a harmonikán játsz-
ható mûfajok népszerûsítését is, eloszlat-
va a tévhitet, hogy a harmonikamuzsika
csak a lakodalmak zenéje. Ezért tavaly
már hatodik alkalommal rendeztek har-
monikafesztivált, ahol számos külföldi
szólista és együttes is színpadra lépett
az atomvárosban.  

A szekszárdi esten az együttest be-
mutatta és a mûsort vezette: Pravetz
Diána és Papp Olga, az est házigazdája
Heilmann Józsefné igazgató, fõvédnö-
ke Horváth István polgármester volt.

Harmonikával Párizstól Buenos Airesig

A paksi fiatal muzsikusok a Garay-gimnázium orgonája javára játszottak
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Várja Önt a Nádasdi Kemencés Fogadó!
Szekszárdon, a Rákóczi utca 10.

szám alatt (a volt Húsvasaló helyén)

február 20-án este családtagok, ba-

rátok, jöttek össze, hogy részesei

legyenek a Nádasdi József és tulaj-

donostársa, Puha Róbert által létre-

hozott, városunkban egyedülálló

vendéglő, a Nádasdi Kemencés Fo-

gadó ünnepélyes megnyitójának. 

Az érkezõ vendégeket ünnepi díszbe
öltözött étterem és friss, finom kifli
várta. Igazi családi baráti összejövetel
volt, ahol mindenki mindenkit ismert,
és belépve azonnal jókívánságait fejez-
te ki a Nádasdi Józsefnek és Puha Ró-
bertnek. A tulajdonosok sürögtek-fo-
rogtak, a vendégeket köszöntötték, és
közben az est „fõszereplõje”, a kemen-
ce tette a dolgát. 

Bacsmai László plébános úr felszen-
telte a helyiséget, a finom falatok „ott-
honát” a búbos kemencét, a vendége-
ket, majd a tulajdonosoknak sok sikert
kívánt a vállalkozáshoz, s ínycsiklando-
zó illatok közepette imádkozott, s vele
együtt a vendégsereg: „Édes Jézus, légy
vendégünk, áldd meg, amit adtál né-
künk…” 

A búbos kemencében és a mellette
lévõ asztalon óriási tepsik sorakoztak,
amelyekben csülök, malac- és csirke-
húsok pirultak, és puhultak. Jókíván-
ságok, vicces megjegyzések hangoz-
tak el a vendégek részérõl, miközben
körbejárták a régi téglákkal kirakott
helyiséget, ahol a falakat õsi szekszár-
di házakról és pincékrõl készült fotók
díszítik. A helyiség minden szegleté-
ben már-már elfeledett tárgyak idézték
fel a múltat, így nemcsak az ételek, de
a helyiség látványa is nosztalgiára ösz-
tönözte a résztvevõket. 

Puha Róbert mesterszakácsot, az
egyik tulajdonost arra kértem, mesél-
jen a vendégeket fogadó, itt készülõ
ételekrõl.

– A kemencében sült húsoknak
„múltjuk” van. Tradicionális régi éte-
lek, amelyeket annak idején a munkás-
emberek úgy készítettek el, hogy betet-
ték a húst a kemencébe, közben el-
mentek dolgozni, s mire hazatértek,
kész volt az ebéd vagy vacsora. Volt és
van olyan étel, amelynek 10-12 óra kell
ahhoz, hogy igazán finom legyen. Azok
a fogások, amelyeket készítünk, egy-
szerûek, nem túl bonyolultak, a lényeg
a jó helyi alapanyag, amit nem kell
agyonfûszerezni, nem is használunk
mást, mint hagymát, fokhagymát, sót
és borsot, néha pirospaprikát. Szeret-

nénk visszahozni azokat a régi, tiszta
ízeket, amelyeket õseink készítettek, s
amelyeket még az idõsebb korosztály,
vagy talán a fiatalabbak közül is páran
gyermekkorukban megízlelhettek. 

Ezek között vannak a babos, káposz-
tás egytálételek, amelyek cserépedény-
ben készülnek. A húsok ízének pikan-
tériáját nem a sok ismeretlen fûszer
adja meg, hanem a kis füstölt íz, ahogy
a húst minden oldalról intenzív hõ éri,
ettõl lesz utánozhatatlanul porhanyós. 

Pár ízelítõ a kínálatunkból: sütõtö-
kös káposztaleves, kemencés rakott
tarja, kemencés csülök, zöldfûszeres
csirkemell. Ezeknek az ételeknek a ko-
ronája pedig az egészben sült malac,
amelynek nemcsak az íze, de a látványa
is káprázatos.

Nádasdi József jó tulajdonosként és
jó vendéglátóként mindenkivel koc-
cint a finom barackpálinkából termé-
szetesen a sikerre, s közben arról me-
sél, kiket is várnak a ma felszentelt és
megnyitott Nádasdi Kemencés Foga-
dóba.

„Olyan baráti társaságokat, akik egy
kicsit mást szeretnének, mint amit
minden étteremben megkaphatnak.
Családok kisebb ünnepeiket itt meg-
tarthatják, hiszen a meghitt hangulat-
ban borozgatás közben akár barátok,
akár a család kellemes idõt tölthet el
együtt. Több kiváló szekszárdi borász
borait lehet itt megkóstolni, a mai est
folyamán a Werner-borok teszik még
teljesebbé a vacsorát, melyre bizonyá-
ra jól csúszik majd a Werner-féle kék-
frankos, és még sorolhatnám. A mai kí-
nálatból kiemelnék egy Werner-bort,
amely 2011-ben „Bátaszék Város bora”
címet nyerte el. Bejelentkezés után 
nyolc szobánkban szállóvendégeket is
szeretettel várunk. Amit még fontos-
nak tartok elmondani, hogy a régi ér-
telemben vett étlapot nem szeretnénk
a vendég kezébe adni, annál inkább
ajánlani, kínálni szeretnénk az étele-
ket. A nyitvatartási idõt most meghatá-
roztuk, de természetesen amennyiben
a vendégeknek más lesz az elvárásuk fe-
lénk, módosíthatjuk is. Jelenleg ked-
den, szerdán, pénteken, szombaton va-
gyunk nyitva 18-22 óráig. Ételeinket
nem csak itt lehet elfogyasztani,
amennyiben a vendég úgy kívánja, el is
viheti. 

Tulajdonostársammal három fõ célt
tûztünk ki: finom ételek, udvarias ki-
szolgálás, jó hangulat. Így várunk szere-
tettel minden kedves vendéget, a Ná-
dasdi Kemencés Fogadóban! (x)

A természetfotósnál a fényképezés nem cél, hanem eszköz
Kenyában „természetfotós szemmel”
szerzett élményeirõl tartott diavetí-
téssel egybekötött tartalmas és érdek-
feszítõ elõadást dr. Almási István fõor-
vos február 17-én délután a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház kultúrter-
mében .

Dr. Almási Istvánnak az élõ termé-
szet tanulmányozása már kisgyermek-
kora óta szenvedélye. Sokan tudják ró-
la, hogy ez a szenvedély újabb és újabb,
szebbnél szebb természeti képek el-
készítésében is megjelenik.

A most bemutatott fekvételei egy or-
vosszakmai úton készültek Kenyában.

– A kenyai állatvilág az evolúció kö-
vetkeztében az ottani a körülmények-
hez alkalmazkodott, a mi klímánk alatt
általában nem a hõmérséklettel van
problémájuk, hanem azzal, hogy nem
találnák azt a táplálékot, amire specia-
lizálódtak. A gólyáink is azért vonul-
nak el, mert télen nem találnak enniva-
lót, s nem azért, mert nem bírnák akár

a -20 Celsius fokot is – mondta többek
között Almási doktor, aki elõadásában
a kenyai élõvilág általunk kevésbé is-
mert oldalát mutatta be: különleges nö-
vényeket, állatokat, madarakat. 

A kérdésre, miszerint milyen tulaj-
donságokkal kell rendelkeznie egy jó
természetfotósnak, a következõket
mondta: „fotótechnikai és esztétikai
ismeretekkel, a természet legalább
alapszíntû ismeretével, a természet
iránti szeretettel és alázattal, vala-
mint végtelen türelemmel és kitar-
tással. Attól, hogy valaki jó vagy akár
nagyon jó képet készít természeti té-
máról, még nem lesz természetfotós.
A téma ismerete és tudatos kiválasz-
tása tesz valakit specialistává. A ter-
mészetfotózásra is igaz, amit Széche-
nyi Zsigmond a vadászatra mondott:
„A vadászat vadûzés és erdõzúgás, de
több erdõzúgás.” Esetünkben a fény-
képezés nem cél, hanem eszköz.” 

- sasi - Egy színpompás kármin gyurgyalag Kenyából

Nádasdi József és Bacsmai László a búbos kemence mellett
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Varga Alexandra, a PTE Illyés Gyula
Kar I. évfolyamos óvodapedagógus
hallgatója elõször lépett fel mesemon-
dóként, és elsõ megmérettetésén, a né-
pek meséi IV. országos egyetemi és fõ-
iskolai mesemondó versenyen rögtön
gyõzelmet aratott. Alexandrával, aki-
nek 19 társa volt az ELTE Tanító- és
Óvóképzõ Kara és Könyvtára által ren-
dezett versengésben, felkészítõ taná-
ra, Tancz Tünde, egyetemi tanársegéd
irodájában beszélgettünk. 
– Melyik mesét adtad elõ ezen a
versenyen?

– Egy gyimesi csángó népmesét: 
A boldog embert. Mivel korábban nem
mondtam mesét, viszont népdalokat
énekeltem, szerettem volna, hogy vala-
mi ismerõs is legyen számomra az elõ-
adás során. Ebben a mesében, amit Bu-
dai Ilonától tanultam az Óbudai Népze-
nei Iskolában, szerepel egy népdal.
– Részt vettél a népzenei iskola kép-
zésén? 

– Évrõl évre egy-egy hetet, rendsze-
resen járok népdaltáborokba, a zeneis-
kolában pedig zongorázni tanulok, né-

ha csatlakozom a kórushoz is. A népdal
mindig része volt az életemnek. Nép-
daléneklési versenyeken országos
bronz, regionális arany és kiemelt
arany minõsítést szereztem. 

– Gyimeshez van valamiféle kötõ-
désed? Úgy tudom, szép, ízes nyel-
ven adtad elõ a mesét…

– Nincsen, bölcskei vagyok. Az ízes
beszédet a Budai Ilonától kapott hangzó-

anyagról tanultam. Szülõhelye-
men, valamint Madocsán néptán-
coltam úgy kilenc évig. A mesét
népviseletben adtam elõ a verse-
nyen. A blúz a nagymamámé volt,
ehhez egy tájegységhez nem kötõ-
dõ virágmintás szoknyát vettem
fel. Édesapám, aki szívesen foglal-
kozik néprajzzal, félti ezt a régi
blúzt, de én szerettem volna ezzel
megtisztelni ezt a rangos versenyt. 

– Az Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézet koordinálásá-
val már a kezdetektõl részt ve-
szünk az országos egyetemi és fõ-
iskolai mesemondó versenyen,
de eddig „csak” különdíjas hall-
gatónk volt – vette át a szót Tancz
Tünde. Mindig a Benedek Elek
születésnapján, szeptember 30-án
tartott népmese napjához kap-
csolódóan rendezünk egy házi

fordulót, amelyre bármelyik szakról je-
lentkezhetnek hallgatók. Egy- egy te-
hetséggel nem itt találkozunk elõször.
Van olyan, akire már az alkalmassági
vizsgán felfigyelünk. Nekem könnyû
dolgom van, mert anyanyelvi tárgyakat
tanítok, ennek során vagy a memorite-
rek elõadásakor meghallom, ki hogyan
beszél. Szandinak, mivel az éneklés fe-
lõl jött, új terep volt a mesemondás.
Mégis hitelesen és magával ragadóan
adta elõ a népmesét a rangos zsûri: 
dr. habil Mikonya György dékán, 
dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ fõis-
kolai tanár, dr. Nagy Katalin fõiskolai ta-
nár, valamint a versenytársak és a 
gyermekzsûri elõtt. Érdekes mûsor-
számként Szõke Mihály jelnyelven me-
sélt, mielõtt a verseny megkezdõdött
volna. A jelbeszédet Kévés Zsuzsanna
tolmácsolta.
– Milyen tervei vannak a jövõben
Alexandrával?

– Szeretném, ha jelentkezne a Ka-
zinczy-versenyre, és más versmondó
versenyekre, valamint a Kossuth-szó-
nokversenyre. Kovács Etelka

A népdaléneklés után mesemondásban is sikert aratott
A PTE-IGYK hallgatója nyerte az országos mesemondó versenyt 

Varga Alexandra és felkészítõ-
tanára, Tancz Tünde

Mátraaljai kiútkeresõk a boregyetem évadnyitóján
A kézmûvesség remek ízei a fehérboroknál

Három eretnek, a dolgok ottani

folyása ellen tiltakozó, feltörekvő

mátraaljai borász (Karner Gábor,

Losonci Bálint és Szecskő Ta-

más) mutatta be portékáit és osz-

totta meg gondolatait a szekszár-

di boregyetem idei első „szemi-

náriumán” a borszerető hallgató-

sággal. 

Három, felettébb szimpatikus
negyvenes, akik – noha sokáig sem-
mi közük nem volt a borászathoz,
felmenõik sem mûvelték a szakmát
– nagy-nagy rosszallással figyelték
Nagyréde, Gyöngyöspata környé-
kén a spekuláns tõke megjelenését,
a szõlõ meglehetõsen nyomott
áron való elhordását, az önálló, he-
lyi borászat ellehetetlenítését, a jó
célokért megjelenõ mûködõ tõke
hiányát. 

Egyszerre csak, úgy az ezredfor-
duló tájékán annyira elkapta õket
a „harctéri idegesség”, hogy civil
foglalkozásukat is felejtendõ, alig
egy hektárral indultak el a családi
gazdálkodás rögös útján. Cselekvõ-
en tiltakoztak az ellen, hogy a Mát-
ra alján csak olyan tömegborokat
lehetne elõállítani, ami az utóbbi
évtizedben imázsrombolóan jel-
lemzõ, s amihez a szakma „meg-
vett” képviselõi is kedvesen asz-
szisztálnak.

TERMÉSZETES TISZTASÁG 
ÉS EGYEDI ÁSVÁNYOSSÁG

Abban azonban mindhárman ren-
dületlenül egyetértettek, hogy kéz-
mûves borászatot csinálnak, a met-
széstõl a palackcímkézésig jeligé-
vel. Kulcsmozzanat volt a tõketer-
helés, annak nagy általánosságban a
fél kilótól az egy kiló közöttire tör-
ténõ visszavétele. Minden mást kü-
lönösebb hókuszpókusz nélkül, a
jó gazda gondosságával és szaksze-
rûségével maguk végeztek, és vé-
geznek most is. S ezt a mátraaljai
természet, fõképpen a talaj – mely-
ben párját ritkító módon egyszerre
van jelen a messzeség és a vulkani-
kus jelleg produkálta ásványosság
–, a fehérborokat illetõen, elég szé-
pen meghálálja. Jó értelemben vé-
ve karakterében valami mást kap-
tunk, mint amit a Balatoni borvi-
dékrõl, az Alföld déli részétõl egé-
szen föl Ceglédig megszokhattunk. 

A boregyetem asztalainál helyet
foglaló szakemberek a rizlingszilvá-
ni, a cserszegi, a különbözõ furmin-
tok kóstolgatása közepette a különle-
ges savstruktúrára, az ízek markán-
san kiérezhetõ tisztaságára hívták fel
a figyelmet, ami miatt érdemes lesz
emlékezni ezekre a borokra. Apropó
tisztaság! A készítõk felettébb büsz-
kék rá, hogy olyan borvidéken dol-
goznak, ahol a természet mindent

megadott: „Ezekhez a borokhoz tény-
leg nem kell hozzáadni semmit, mert
azzal csak elrontani lehet” – jegyez-
ték meg a kóstolgató közönség jól ér-
zékelhetõ pozitív visszajelzése köze-
pette a vendég elõadó borászok.

JÓL IHATÓ, DE KÖNNYEN 
FELEJTHETÕ VÖRÖSBOROK

Nem egyoldalúan fehérboros vi-
dékrõl van szó, bemutatkoztak a
mátrai dûlõkbõl származó kékfran-
kosok, például még a Horthy-idõk-
ben kialakított, akkor elnevezett Vi-
tézföldrõl, de megismerkedhettünk
egy 2008-as Tavaszföldi Kékfran-
kossal is, meg egy másikkal is, az
Úrrá teszi névre hallgató, 2009-bõl
származóval (az elõbbi kettõt Kar-
ner Gábor, az utóbbit Losonczi Bá-
lint jegyzi). Ha enyhén fogalma-
zunk, akkor azt írjuk: könnyen fe-
lejthetõ borok voltak, ha durváb-
ban, akkor emlékeztetünk arra,
hogy a mi kertbarátköri borverse-
nyünk középmezõnyébe se fértek
volna be, ami az egyik jól ismert bo-
rászunk markáns véleménye volt.
Hiába no, a kékfrankos fellegvárá-
ban vagyunk, a sokszínû kékfran-
koskínálattal eléggé el vagyunk ké-
nyeztetve. Szóval Szekszárdon, Vil-
lányban és Egerben – legalább is a
mostani, boregyetemi tapasztala-
tok alapján – egyelõre nyugodtan

alhatnak a borászok, már ami a
nagy minõségekben a közeljövõ-
ben a Mátraaljaáról várható esetle-
ges konkurenciát illeti... 

Aligha véletlen, hogy a Turán nevû,
valójában dessert bor vitte a prímet
az itt bemutatott vörös portékák kö-
zül. Könnyen megeshet, hogy ez a
szõlõfajta más, a fehérnél jóval szû-
kebb perspektívát kínál ezen a borvi-
déken, bár ebben véletlenül sem aka-
runk állást foglalni, véleményeket üt-
köztetni sem – noha egy boregye-
temtõl nem állhat távol ilyesfajta
elemzõi igény sem. De mindenkép-
pen hagyjuk meg ennek a három
szimpatikus fiatalembernek azt az
örömet, hogy ezekkel a boraikkal ha-
zai környezetben már átlépték az ál-
taluk kritizált tömegbor kategóriát.

Fehérboraikkal mindképpen új él-
ményt nyújtottak a hagyománytisz-
telõen kísérletezõ „srácok”, akik má-
ra már néhány hektáron is önfenn-
tartóvá váltak, s borászok lettek a szó
legnemesebb értelmében. Például az
a Zöldveltelíni, ami az országosan el-
átkozott 2010-es évjáratból való, egye-
di savérzetével bizony megfogta a kö-
zönséget. Gyaníthatóan a boregye-
tem lezárása után a rögtönzött pince-
látogatások során újra került ebbõl
is, no meg azokból tokajitól és egri-
tõl eltérõ karakterû furmintokból is
a poharakba. B. Gy.
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Bemutatjuk Szekszárd város kiemelkedõ mûvészeti egyesületeit 

Thész László szervezte meg a Szekszárdi Kamarazenekart
Tavaly indított sorozatunkban azzal a
szándékkal mutattuk be a város ki-
emelt mûvészeti egyesületeit, hogy a
munkásságukkal kiérdemelt megtisz-
telõ címrõl széles körben értesüljenek
a város lakói, s nem csak egy-egy fellé-
pésükrõl szóltak ezek az írások, hanem
megalakulásukról, nehézségeikrõl, ter-
veikrõl is. A 19 együttesbõl egy, Szek-
szárd és Tolna megye egyetlen vonós
kamarazenekara egyeztetési nehézsé-
gek miatt átkerült erre az évre. Bor-
siczky Iván elnökkel és Földesi Lajos
karnaggyal a napokban beszélgettünk. 

– Mikor alakult az együttes, kik vol-
tak az alapítói, s mikor léptek elõ-
ször közönség elé?

– Földesi Lajos: A Szekszárdi Kama-
razenekar 1984-ben alakult. Abban az
idõben felmerült egy kamarazenekar
alapításának igénye, leginkább a zene-
iskolai tanárok részérõl. Ugyanis más
dolog tanítani, s más egy zenekarban
játszani. Sajnos az is elõfordult, hogy a
tantestületbõl azért változtattak lakó-
helyet zenetanárok, mert máshol a ta-
nítás mellett zenekarban is muzsikál-
hattak. Az alapítók közül elsõként
Thész László akkori zeneiskolai igazga-
tót kell megemlítenünk, aki a vállára
vette a zenekar megszervezését, vi-
szont mûvészeti vezetõt nem talált. Jó-
magam akkor a Pécsi Zenemûvészeti
Fõiskolán hegedûtanárként dolgoz-
tam, megkeresett, s felkért, hogy vállal-
jam el a karnagy szerepét. Az elsõ nyil-
vános koncertünket 1984. december
21-én adtuk.  
– Hány taggal mûködik a kamara-
zenekar, az alapító tagok közül
még hányan játszanak? 

– Borsiczky Iván: A létszám változó,
általában 15-16 fõ. Az alapító tagok 

közül négyen jelenleg is tagjai a zene-
karnak: dr. Tasnádi Jolán (hegedû), Or-
bán István (hegedû), Borsiczkyné 
Szabadfi Ágnes (cselló), valamint kar-
nagyunk, Földesi Lajos hegedûmûvész.
A zenekar tagjai zenei pályára készülõ
fiatalok és lelkes amatõr zenészek – or-
vosok, mûszaki végzettségûek, óvónõ,
pedagógus stb. –, valamint zeneiskolai
tanárok, akik küldetéstudattal muzsi-
kálnak. 
– Milyen darabok alkotják a reper-
toárjukat?  

– Földesi Lajos: Törekvésünk a zene-
irodalom ritkán játszott vagy méltatla-
nul feledett gyöngyszemeinek felkuta-
tása és közkinccsé tétele. Feladatunk-
nak tartjuk a komolyzene népszerûsí-
tését, a zenei ismeretterjesztést és ízlés-
formálást, ingyenes és ifjúsági koncer-
tek adásával is. 
– Milyen rendezvényeken hallhat-
ta, hallhatja a közönség a kamara-
zenekart?

– Borsiczky Iván: Rendszeresen ját-

szanak Tolna megye szinte valameny-
nyi városában, de kisebb településeken
is, ahol mindig óriási szeretettel fogad-
ják õket. Szekszárd város minden na-
gyobb rendezvényén ott vannak, pél-
dául a pünkösdi fesztiválon, melynek
szerves része a hazai és külföldi kama-
razenekarok, szólisták és a megye ze-
neiskoláinak tehetséges növendékei
részvételével megrendezésre kerülõ
„kamarazenekari fesztivál”, de szívesen
részt vesznek a megyei önkormányzat
ÁMK Közmûvelõdési Szolgáltató Inté-
zete által a megye hátrányos helyzetû
településeire szervezett kulturális meg-
mozdulásokon is. 
– Koncertjeiken gyakran látunk  je-
les vendégmûvészeket is….

– Földesi Lajos: Az eddigi közel 300
koncertünkön, a 250 mû megszólalta-
tásában – a teljesség igénye nélkül – a
következõ vendégmûvészeket említ-
hetnénk: Ágoston András, Kocsis And-
rea, Medveczky Ádám, Sebestyén Já-
nos, Járdányi Gergely, Járdányi Zsófia,

Kiss András. Nagy büszkeségünk egy
DVD lemez, két önálló CD. Két rádiós
közvetítésen és több tv-felvételen is
szerepelt a zenekar. 
– Milyen kitüntetései vannak a ze-
nekarnak?

– Borsiczky Iván:  A Tolna Megyei
Mûvészetért Emlékplakett, az Orszá-
gos Veszprémi Kamarazenekari Feszti-
vál Nívódíja, s rendszeres résztvevõi a
Kapolcsi Mûvészetek Völgye rendezvé-
nyének és a Kõszegi Kamarazenekari
Fesztiválnak, ami szintén egy-egy ki-
tüntetés. Karnagyunk, a madocsai szü-
letésû Földesi Lajos Pro Urbe díjas he-
gedûmûvész, és a Budapesti Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fõiskola docen-
se, s nagy szakértelemmel és mûvészi
elhivatottsággal irányítja az együttes
munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy
február 29-én, a mûvelõdési ház által
szervezett „Önarckép” címû elõadás-
sorozatban közelebbrõl is megismer-
kedhetnek vele. 
– Milyen gondokkal küzd, és mi-
lyen örömök elé néz a zenekar? 

– Földesi Lajos: Öröm, hogy a min-
denkori zeneiskolai igazgatóval jó a
kapcsolatunk. Thész László „hagyo-
mányteremtése”, hogy a próbahe-
lyünk a zeneiskola, nagy könnyebbség
számunkra. A gond az, hogy nem csak
a zenekar, de maguk a tagok is 28 év-
vel idõsebbek lettek, vagyis ránk fér a
fiatalítás. Sajnos ennek objektív akadá-
lya is van, ugyanis a zeneiskolában je-
lenleg mindössze „másfél” hegedûta-
nár és egy csellótanár tanít, s õk nem
tudják biztosítani az utánpótlást. De
nem szeretnénk lemondani a fiatalok
támogatásáról, meghívjuk õket szólis-
tának, ösztönözve õket és önbizalmat
sugározni számukra. 

Sas Erzsébet

Az együttes 25 éves jubileumán a Mûvészetek Házában

Masat már küldi a jeleket az ûrbõl
A BME-n kifejlesztett és felépített

első magyar műhold, a Masat–1

február 13-án, hétfőn budapesti

idő szerint 11 órakor elindult a vi-

lágűrbe Francia Guyanából az Eu-

rópai Űrügynökség (ESA) Vega hor-

dozórakétáján.  

A BME csapata az elõzményekrõl:
„2007 szeptemberében egy lelkes

BME-hallgatókból és doktoranduszok-
ból álló csoport elhatározta, hogy meg-
tervez és megépít egy kismûholdat. A
kezdeményezést a BME két tanszéke,
az Elektronikus Eszközök Tanszéke és
a Széles Sávú Hírközlés és Villamosság-
tan Tanszék, valamint a BME Ûrkutató
Csoport karolta fel.

A kezdeményezés célja egyebek
mellett, hogy magas színvonalú mér-
nököket képezzen, akikre alapozhat a

meglévõ és jelentõsen fejlesztendõ ha-
zai ûripar, hogy a fejlesztõk tapasztala-
tot és referenciát szerezzenek ûresz-
közök tervezése, építése és üzemelte-
tése területén, s demonstrálja hazánk
rátermettségét az ûriparban való terve-
zésre és kivitelezésre. Kiemelt szem-
pont volt, hogy a tervezést teljes, a
gyártatást a lehetõ legnagyobb mérték-
ben itthon végezzük, végeztessük, ez-
zel is igazolva a hazai tervezõk, gyártók
alkalmasságát.”

A mûhold típusát tekintve a parányi,
úgynevezett Cubesat mûholdak közé
tartozik, mérete mindössze 10x10x10
centiméter, tömege 1 kg. Helyet ka-
pott benne egy napelem, egy tápegy-
ség, egy kommunikációs egység, né-
hány szenzor és egy vezérlõegység.

A mûhold pályára állításáért felelõs
Vega rakéta a magyar MASAT–1 mellett

olasz, legyel, spanyol, román és francia
eszközöket is felvitt az ûrbe. Ezek kö-
zül azonban kiemelkedik a magyar mû-
hold, ugyanis csak az rendelkezik fél-
aktív mágneses stabilizátorral.

A Masat–1 a tervek szerint várható-
an másfél-3 évig lesz fent, elõrelátha-
tólag akkor fog belépni légkörünkbe,
ahol végül elég. Az ûrbõl saját méré-
seit fogja továbbítani a rádióamatõr
tartományba tartozó 437,345 MHz-es
frekvencián. A BME az adást az E épü-
let tetején elhelyezkedõ állomáson 
veszi ,de  bárki számára szabadon fog-
ható az említett frekvencián a
HA5MASAT hívójellel. A mûhold elsõ-
ként 5 órával a kilövést követõen re-
pült el felettünk. Az esemény alkalmá-
ból a Magyar Nemzeti Bank emlékér-
mét, a Magyar Posta emlékbélyeget
bocsát ki.

A magyar fejlesztésû mûhold
szinte egy tenyérben elfér



Közel kétezer ember, fiatalok és

idősek együtt szórakoztak múlt

szombaton a Kindl Diszkóban a

szekszárdi sportcsarnokban. A

körülbelül öt évvel ezelőtt újjáéledt

divathullám és zene szerelme-

seinek sora már hét óra tájban

hosszan kígyózott a bejáratnál ar-

ra várva, hogy végre kedvükre

tombolhassanak régi idők nagy

slágereire. 

Volt, akit a nosztalgia érzése vonzott, de
akadt olyan is, aki csak a zene, a hangu-
lat vagy éppen a társaság miatt jött el.
Bármi is motiválta az embereket, csalá-
dokat, baráti társaságokat, a hiánypótló
rendezvényen három teremben, há-
romféle zene szólt, így bárki megtalál-
hatta a talpa alá valót. Az elsõ teremben
a Szinkron Klub a 60-as és 70-es évek

idõtlen slágereit játszotta, és teremtett
fantasztikus hangulatot. Vele együtt fel-
lépett többek között Tuti, Marosi Lala,
Pereszlényi Zoli, Gáti Laci és még sokan

mások. A másik terembe az Azúr Party
Zenekar varázsolt szenzációs bulit,
hiszen itt a Tankcsapda Részeg vagyok
címû nótájától, a Magna Cum Laude
Pálinka-dalán át, Ákos: Ilyenek voltunk
címû slágerén keresztül egészen az Al-
abama Hey baby-jéig bármit eljátszot-
tak a fiúk. S míg a Hardrock Café terem-
ben éppen P. Mobilra tomboltak, addig
az arénában Balázs Fecó: Maradj velem
és Érints meg címû nótáira lehetett
lassúzni, mígnem a Neoton Família
Csepregi Évája és Végvári Ádáma bizta-
tott mindenkit arra, hogy maradjon hol-
nap hajnalig. 

Tizenegy óra tájban a tetõfokára hágott
hangulatot, csak a Lemezlovas életmûdíj-
jal kitüntetett Dévényi Tibi bácsi volt

képes fokozni, aki nem csupán magyar
slágereket játszott, hanem szemezgetett a
külföldi sztárok repertoárjából is.

A hiánypótló rendezvény fõszer-
vezõje, Kindl Gábor szerint, a retró ma-
napság egy új korszakába lépett: – Az el-
sõ alkalommal még olyanok jöttek el,
akik talán tíz éve nem voltak sehol
szórakozni, és a fiatalságuk zenéjére
voltak kíváncsiak. Aztán a másodikra
már jött az egész család, az utóbbi
idõben pedig egyre inkább nõ a fiat-
alok száma, akik ugyanúgy szeretik a
retró zenét, viszont már késõbb jönnek
bulizni, ezért csúszott a program körül-
belül másfél órát. Nekem az a lényeg,
hogy a közönség jól érezze magát –
fûzte hozzá Kindl Gábor. G. N.
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Retróra ropták

Papa, mama, gyerekek a Kindl Diszkóban

Csepregi Éva és Végvári Ádám a Neotonból
A küzdõtéren és a többi helyszínen közel kétezren 

szórakoztak szombat este

Hangulatban Balázs Fecó

FOTÓK: SZÉL MÓNI
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Az Erasmus-program elõnyeirõl
Tapasztalatcsere, nyelvtanulás, ismeretszerzés

Az Erasmus az egyik legismertebb

és legsikeresebb hallgatói csere-

program az Európai Unióban, amely

immáron több mint 25 éves múltra

tekint vissza. Hétfőn, az ebből az al-

kalomból, Brüsszelben indított ün-

nepi eseménysorozathoz kari Eras-

mus-napok szervezésével csatlako-

zott a Pécsi Tudományegyetem Ily-

lyés Gyula Kar február 21-én. Az

Erasmus Info-napra ellátogatott di-

ákok az aulában felállított standok-

nál találkozhattak külföldi csere-

hallgatókkal, emellett tapasztala-

tokat cserélhettek a már szakmai

gyakorlattal rendelkező magyar

hallgatótársaikkal és tanárokkal. 

Kiss Natália, a kar Erasmus-koordiná-
tora lapunknak elmondta: a csereprog-
ram hozzájárul a hallgatók idegen-
nyelv-tanulásához, elõsegíti készségeik
fejlesztését, ami elhelyezkedési esélye-
iket is javítja. Az Erasmus-program se-
gítségével a hallgatók egyúttal betekin-
tést nyerhetnek más országok felsõ-
oktatási rendszerébe, s tapasztalatai-
kat továbbgondolhatják akár egy szak-
dolgozat keretében. 

Mint azt megtudhattuk, a 2011/12-es
tanévben a PTE 10 karáról összesen 320
hallgató (265 tanulmányi, 55 szakmai
gyakorlatos), 95 oktató, 30 dolgozó vesz
részt e lehetõség által kínált szakmai
programokban. Kiss Natália elmondta:
a Pécsi Tudományegyetem célja az volt,
hogy az ünnepséggel még inkább ösz-
tönözzék, toborozzák a hallgatókat arra,
hogy merjenek indulni a csereprogra-
mon. Éppen ezért minden PTE karra –
így az IGYK-ra is – kivonult a pécsi iro-
da, s az infonapra elhozta intézményi
kapcsolatainak szóróanyagait.

A hallgatók számára az esemény va-
lódban figyelemfelkeltõ volt, hiszen já-
tékos dobófal is szórakoztatta a megje-
lenteket, s ajándékokat is kaptak. 

MEGKÉRDEZTÜK 
A DIÁKOKAT

A program gyakorlati menetérõl két,
már Erasmus-programban már részt
vett diáklányt és egy, hazánkba nemrég
érkezett spanyol hallgatót is megkér-
deztünk tapasztalataikról. 

Fischer Dóra harmadéves, tanító sza-
kos hallgató Törökországban, Usak vá-
rosában járt a tavalyi évben. Dóra négy
hónapig (februártól júniusig) volt kint,
s mint elmondta, pozitív tapasztalattal
jött haza, hiszen a török tanárok és diá-
kok igen segítõkésznek bizonyultak. A
négy hónap alatt két, hasonló korú tár-
sával együtt rengeteg új dolgot tapasz-
talt, ilyen például az emberek  nyugod-
tabb mentalitása, a késõbb kezdõdõ
órák, az, hogy megadják a módját az
ebédszünetnek, s általában a minden-
ben fellelhetõ, kicsit „lassúbb”, kényel-
mesebb, mediterrán életszemlélet. Két
társával elõször angolul próbálkoztak
kommunikálni, de – mivel az egyetem
egy  kis városban volt a „semmi köze-
pén” – az emberek nem nagyon tudtak
angolul, így rá kellett jönniük, hogy ne-
kik szükséges sok mindent törökül
megtanulniuk. Dóra elmondta, a török–
magyar iskolarendszer általános össze-
hasonlításának témájában, azon belül

is az egészséges testnevelés területén
kezdett el kutatni. A témában lehetõség
nyílt tanítási gyakorlatra is, amelyen ke-
resztül belelátott az ottani rendszerbe.
A görög vendéghallgatónál, Fanny-
Maria Panagopoulounál – ahogy arra
Kiss Natália rámutatott – még korai ta-
pasztalatokról beszélni, mivel csupán
egy hete érkezett Szekszárdra. Nála még
folyamatban vannak a kurzusfelvételek,
ugyanakkor igen pozitív véleménnyel
van hazánkról, hiszen barátságos, segí-
tõkész embereket ismerhetett meg ed-
digi ittléte során. Óvodapedagógus 

szakosként tervei között szerepel, hogy
többször ellátogat az IGYK gyakorló-
óvodájába hazánk óvodai nevelési rend-
szerét megvizsgálni. Emellett a témába
vágó, hozzá kapcsolódó kurzusokat sze-
retne hallgatni nálunk májusig, amíg
Szekszárdon tartózkodik. Késõbb, kis-
gyermekkorhoz kapcsolódó munkákat
szeretne írni tapasztalatai alapján – tet-
te hozzá az angol nyelvet kommuniká-
ciónkhoz segítségül hívva Fanny. Egy
másik hallgató, Róhn Éva turizmus–
vendéglátás szakos hallgató finnországi
élményeit osztotta meg. Õ tavaly augusz-
tusban érkezett a skandináv országba, s
decemberig tartózkodott ott. Negatív
tapasztalatot õ sem tudott mondani, hi-
szen mint elmondta, a finnek régóta
részt vesznek a programban, s igen gör-
dülékenyen folyik náluk a cserehallga-
tók fogadása. Az ottani diákok, tanárok
neki is sokat segítettek, e-mailjeire rend-
szeresen válaszoltak, s igen jó társaság-
ban tölthette el a hónapokat. Évától

megtudhattuk, a finneknél az angol az
idegenek közti kommunikáció nyelve.
Az ottani egyetemeken az órák igen
pontosan zajlanak, s meglehetõsen szi-
gorúan: kiderült számára e tény abból is,
hogy a tanárok bezárják a terem ajtaját,
ha egy hallgató nem pontosan érkezik
órára. Finnországban jól felszerelt isko-
lát láthatott. Az angol – a török tapaszta-
latokkal szemben – ott jó hozadék volt,
hiszen a nyelven keresztül több ember-
rel megismerkedhetett. Így történt,
hogy egy kínai lánnyal, aki ott végzi az
egyetemet, s szobatársa volt, meghívták

egymást látogatóba, saját hazájukba, de
kapott idõközben lengyelországi meg-
hívást is. 

Kiss Natália hozzátette: számára
meglepõ volt, hogy például a török hall-
gatók, akik Pestrõl jöttek Szekszárdra,
nem azzal kezdték beszámolóikat,
hogy rossz hangulatú, mogorva nép
vagyunk, hanem „szinte röpködve” ér-
keztek meg, s arról számoltak be: a
buszsofõr még a kollégium megkeresé-
sében is segített nekik. Jó volt hallani,
hogy nálunk „mindenki segítõkész” –
tette hozzá. A tanárnõ kitért arra is,
hogy a hallgatók általában 4-6 hónapra
tudnak jelentkezni tanulmányi ösztön-
díjra. Az utak fontos hozadéka, hogy
szakdolgozatukat sokan a megtapasz-
talt témákból írják. 

SAJÁT PÉNZBÕL NEM BIZTOS, 
HOGY SIKERÜLNE

Ez a csereprogram olyan lehetõség, 
amely nem biztos, hogy saját pénzbõl
megvalósulna egy hallgató számára – mu-
tatott rá Kiss Natália, majd megjegyezte:
sokan önállóan nem is gondolnának ar-
ra, hogy kiutaznak, s világot lássanak.
Akik visszatérnek egy Erasmus-útról, ki-
csit más életszemlélettel rendelkeznek, s
számukra kinyílik a világ. Kétszer éri õket
kulturális sokk: egyszer, amikor kiérnek
a helyre, ahová jelentkeztek, utána pe-
dig, amikor ismét haza kell jönni. A koor-
dinátor ugyanakkor elmondta: egy finn-
országi profizmussal összehasonlítani a
magyar oktatási rendszert nem lehet, hi-
szen ott tényleg erre a cserehallgatói
rendszerre „rendezkedtek be”. A koordi-
nátor kitért arra is, a kar 21 tagintézmény-
nyel, 9 országgal áll kapcsolatban. Fél-
évenként 3-4, tanévenként 5-6-7 hallgató
élhet a lehetõséggel, akik a résztanulmá-
nyok folytatásán kívül szakmai gyakor-
latra is jelentkezhetnek. A hallgatók elté-
rõ eurós támogatással (Finnországban
450, Törökországban 250, hazánkban az
említett vendéghallgató 400 eurós támo-
gatással) élhetnek. A program fontos
„próbatétele” ugyanakkor, hogy egy-egy
diáknak önálló szervezésben kell felven-
nie a kapcsolatot az adott külföldi intéz-
ménnyel. A programról további informá-
ciók találhatók a www.erasmus.pte.hu
weboldalon.

Gyimóthy Levente

Munkahelymegõrzõ és munkahelyteremtõ támogatások
• A Nemzetgazdasági Minisztérium a
megyei (fõvárosi) kormányhivatalok a
munkaügyi központjai által decentrali-
záltan megvalósítandó központi progra-
mot indított a munkaerõ-piaci válság-
helyzetek kezelésének, foglalkoztatási
szerkezetátalakítás elõsegítésének a
2012. évi támogatására. A programra
500 millió forint áll rendelkezésre. A
program célja: vállalkozások foglalkozta-

tási kapacitásának megtartása, a csopor-
tos létszámleépítések megelõzése, a
meglévõ munkahelyek megtartásának
elõsegítése, a munkáltatók átmeneti
mûködési problémáinak kezelése, gaz-
dasági szerkezetváltásának, foglalkozta-
tási struktúraváltásának segítése.

A munkahelymegõrzés célú támoga-
tás havi mértéke munkavállalónként a
kötelezõ legkisebb munkabér összegé-

nek legfeljebb a 120%-a (2012. évben
111 600 Ft) lehet, és legfeljebb 6 hónap
idõtartamra nyújtható. A központi for-
ráskiegészítés nem haladhatja meg a tá-
mogatáshoz szükséges forrás 75%-át.

• A Nemzetgazdasági Minisztérium
a mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára munkahelyteremtõ beruházási pá-
lyázatot hirdet a Nemzeti Foglalkoztatá-
si Alapból. Az elmúlt évi kiemelkedõ ér-

deklõdés miatt az elõzõ évi keretösszeg
kétszerese, 10 milliárd Ft áll a pályázók
rendelkezésére. A pályázatokat a beruhá-
zás helye szerinti fõvárosi/megyei kor-
mányhivatal munkaügyi központjához
2012. március 30-ig lehet benyújtani. 

További információk: www.kor-
many.hu/hu/nemzetgazdasagi-minisz-
terium oldalon, illetve személyesen a
munkaügyi központ kirendeltségein.

Bittner Zoltán, Orsós Arnold és Kiss Natália
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Szekszárdtól volt cifra a palota
Színes programokkal mutatkozott be városunk Budapesten
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A gyors berendezkedést követõen a mo-

dern, tágas, csupa üveg palota földszinti fo-
gadóterében a Tourinform iroda munka-
társai a városról és a közremûködõ mûvé-
szeti együttesekrõl, kézmûvesekrõl, városi
táborhelyekrõl szóló ingyenes kiadványok-
kal várták az érkezõket, a karzatról leen-
gedve pedig a „Szekszárd régen és most”
kiállítás képei függtek, azonnal bepillan-
tást engedve Szekszárd múltjába és jelené-
be, de itt rögtön Baky Péter festõmûvész
Liszt-sorozatának grafikáit is megcsodál-
hatta a közönség. 

A program 10 órakor a Bartina Nép-
táncegyüttes táncosainak harsány farsangi
hívogatójával indult, akik színpompás, 
cifra népviseletükben énekelve, csuj-
jogatva végigvonultak az épületen. Ezt kö-
vetõen az emeleti Üvegteremben össze-
gyûlt népes közönség elõtt Németh Judit
elõadómûvész stílusosan Babits Mihály:
Édes az otthon címû versét mondta el,
majd Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere köszöntötte a látogatókat. Beszé-
dében hangsúlyozta: városunk büszke a
hagyományaira, kulturális és mûvészeti ér-
tékeire, s tárt karokkal, szeretettel várja a
vendégeket. Szekszárd önkormányzata

hisz az összefogás erejében, a közös érté-
kekben, s erre a sziklára szeretné építeni a
jövõ városát – mondta. Megemlítette Liszt
Ferenc és Szekszárd kapcsolatát, a nemes
szekszárdi borokat, s arra biztatott min-
denkit, hogy aki még nem járt nálunk, fel-
tétlenül látogasson el ide. Ezután az impo-
záns épület két szintjén párhuzamosan
folytak a mûvészeti bemutatók, kézmûves-
és egyéb foglalkozások. Az Üvegterem
színpadán Csötönyi László konferálásával
egymást követte a Szekszárd Big Band, a
Tücsök Zenés Színpad, a Bartina Nép-
táncegyüttes és a Csurgó együttes remek
produkciója, köztük Sebestyén István bu-
kovinai székely mesemondó egy-egy ízes
meséjével. A színpad elõtti szõnyeget el-
lepték a szülõk ölébõl lekéretõzõ, még
csak totyogó vagy már nagyobbacska gye-
rekek, akik tágra nyílt szemekkel hajladoz-
tak, táncikáltak a zenékre, táncokra. S ki
tudja, talán épp ez az élmény indítja el
õket egyszer a muzsikálás vagy a tánc gyö-
nyörû világa felé.

Odakintrõl olykor be-bekacskaringó-
zott a furulyaszó Kovács Gábor népze-
nész asztala felõl, aki szívószáltól az alufó-
lia papírhengeréig mindenféle háztartási
hulladékból képes furulyát készíteni, s

ezt a tudását szívesen megosztotta a köré sereglõ
gyerekekkel, felnõttekkel is. De hosszú sor kígyó-
zott Rács Róbert fazekasmester, népi iparmû-
vész körül is, akivel korongozni lehetett,
Szathmáry Tamás fazekasmester, a népmûvészet
ifjú mestere írókázni tanított, Decsi Kiss Jánosné
gyöngyfûzõ, népi iparmûvész segítségével kar-
kötõk, nyakláncok születtek, Kiss Mária kosárfo-
nóval alátéteket készíthettek a látogatók,
Minorits Jánosné szövõ, rojtkötõ népi iparmû-
vésszel háromlábú sárközi rongybabát, dr. Say
Istvánné csuhé népi iparmûvész segítségével pe-
dig csuhébabát. Koller Zoltán és Kollerné Illés Gab-
riella méhész ugyanakkor a méhviasz formázásába
vezette be az érdeklõdõket. Farkas Pálné Pál Bözsi,
a népmûvészet mestere sárközi babákat állított ki
(mind el is kelt), a gyönyörû népviseleteket pedig

legalább ötven kislány, kisfiú és felnõtt öltötte ma-
gára a bartinás lányok segítségével, akik szépséges
hajfonatokat is készítettek. 

Már messzirõl látni lehetett, melyik kislány for-
dult meg náluk, olyan szép virággal tûzdelt varko-
csokkal illegtek a kicsi lányok az épületben.

A legkisebbeknek és szüleiknek dr. Gállné Groh
Erika zenetanár mutatott be zenés, ölbéli játékokat
Ringató címmel, és üdítõ volt látni, milyen sok apu-
ka is letelepedett a szõnyegre babázni. 

A zászlótérben pedig mozizhatott a látogató:
Jantner László fotóit, Mayer Zoltán 2001-es Szek-
szárd filmjét, a Szent László-napok és a szüreti fesz-
tivál forgatagát bemutató klipeket, a Szekszárd
your future címû angol nyelvû filmet s még a 3 di-
menziós Szekszárd filmet is láthatták az itt 
letelepedõk.

A családi nap jellegébõl adódóan tüzes borainkat
ezúttal nem kóstoltathattuk meg, az ilyenkor még
csecsemõkkel is érkezõ látogatókat az intézmény
rutinos gazdái a büfében kapható bébiétel-kínálat-
tal kárpótolták…

Amint Matókné Kapási Juliannától, a „Babits” igazga-
tójától megtudtuk, a délután két óráig tartó program
során mintegy ezer látogató fordult meg a MÜPÁ-ban. 

Jó érzés volt látni az érdeklõdõ, csodálkozó, elisme-
rõ tekinteteket, vagy összefutni egy-egy régi szekszár-
di ismerõssel: Hát, ti is itt vagytok?

(A szereplõk utazását a Gemenc Volán Zrt. két
ingyenes busszal segítette elõ. A programról továb-
bi képek láthatók a MÜPA honlapján, valamint a
www.babitsmuvhaz.hu weboldalon.)

Cser Ildikó

A Bartina táncosainak lendületes mûsora a zsúfolásig megtelt Üvegterem színpadán

A „Tücsköket” hallgatja a lelkes közönség

Papák, mamák, babák a nézõtéren

A Koller méhész házaspár méhviasz tárgyak készítését mutatta meg
Rács Róbert segítségével

korongozni lehetettA Tourinform iroda fogadópultja a bejáratnál 

Dr. Say Istvánné asztalánál csuhébabákat készíthettek a gyerekek Farkasné Pál Bözsi öltöztetKovács Gábor népzenész és Horváth István polgármester Németh Judit verset mondott
A Csurgó zenekar népzenei alapú muzsikás

játékokba vonta be a gyerekeket

FOTÓK: KOVÁCS ELEONÓRA
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Állatkísérleti labor a huszonharmadikon
Sokan nem is tudják, hogy Buda-

pest legmagasabb épületében, a

SOTE Nagyvárad téri magasházá-

nak legfelső, huszonharmadik

emeletén komoly állatkísérletek

folynak, méghozzá a rágcsálók

nem túlságosan kedvelt fajtájával,

a patkányokkal. 

A helyszín képzeletbeli „körüljárásá-
ban” dr. Torday Ferenc, a SOTE ál-
latházvezetõje, higiénikus szakállator-
vos kalauzolta a megjelent állatorvoso-
kat február 15-én, Szekszárdon, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal Állategész-
ségügyi Igazgatóságán, ahol részlete-
sen bemutatta az 1978-ban átadott bu-
dapesti gigantikus épület kísérleti la-
borjának mûködését. 

Torday doktortól megtudhattuk: a
patkányszaporítás elõzetes tervezés sze-
rint történik, s évi 4-5 ezer laboratóriu-

mi egyedet állítanak elõ mesterséges
környezetben. Szaporításuk zárt zsilip-
rendszerben történik, ahol utcai ruhát
mellõzve, kétféle (fekete-fehér) öltözõ
használata és zuhanyzás után jutnak be
a munkatársak a laborba. Az állatokat
évi 16 ellenõrzés mellett kórbonctani,
kórszövettani, parazitológiai, bakterio-
lógiai, szerológiai vizsgálatoknak vetik
alá, a mintavételek steril tamponnal tör-
ténnek. A labor többszörösen szûrt le-
vegõjét nyolc klímagéppel felszerelt,
igen energiaigényes klíma gépház biz-
tosítja, amely óránként tízszeres levegõ-
cserével mûködik. E szûrõket egyéb-
ként gyakran cserélni kell – tudhattuk
meg. A patkányok 21 fokon, optimáli-
san 65%-os páratartalomban élnek, az
alomforgácsot az északi országokból
szerzik be, mert a hagyományos mû-
helyforgács porral szennyezett. A
hõkezelt takarmányt a patkányok kü-

lön alombeadó zsilipen keresztül kap-
ják, amelyet szigorúan raklapon kell tar-
tani. E zsilipen kívül a laborhoz állat- és
hulladékkiadó zsiliprendszer is tartozik.
A kísérleti egyedek itatópalackja po-
likarbonát, az állványok, ketrecetetõk
rozsdamentes acélból készülnek. A te-
rületen munkaidõn kívül folyamatosan
UV-lámpák égnek. Az elöregedett állo-
mányok cseréje 2-3 évente történik. Egy
új állomány betelepítése egyszerre tör-
ténik: az állatok akklimatizációs ideje 7-
10 nap, az újszülött állatok dajkásítása 21
nap után történik. 2000-tõl 2010-ig a tí-
zezres beszerzett patkánylétszám négy-
ezerre csökkent, az állomány csökkené-
se az igen drága nyugati behozatal mi-
att történt. A kísérleti állattartást szigo-
rú törvények írják elõ, végrehajtásáról
etikai kódex rendelkezik. 

Az összejövetelen az Állategészség-
ügyi Igazgatóság igazgató-fõállatorvosa,

dr. Rappay József tájékoztatta a megje-
lenteket arról, hogy egy új vírusfajtát, az
úgynevezett Schallenberg-vírust izolál-
ták nemrég Németország nyugati ré-
szén, amely csaknem fél Európát befer-
tõzte már, s a szarvasmarháknál öt na-
pig tartó 40 °C-os lázat, 50%-os tejcsök-
kenést, sõt, vetélést is okozhat. A vírus
terjedésének kiküszöbölése érdekében
a Vidékfejlesztési Minisztérium kötele-
zi az állatorvosokat a vetélések szigorú
kivizsgálására – hívta fel a figyelmet dr.
Rappay József. Az állatkísérleti elõadás
után az elsõ Orbán-kormány utolsó vi-
dékfejlesztési minisztere, a jelenlegi
nagykállói hatósági állatorvos, dr. Vonza
András osztotta meg a szakmabeliekkel
bár rövid, de igen sok érdekes találko-
zást, s fontos külkereskedelmi megálla-
podásokat hozó miniszteri idõszakának
legemlékezetesebb pillanatait.

Gyimóthy Levente

Oroszországban 
is hódítani kezdtek 

az aktív házak
Az utóbbi két évben Európa számos országá-
ban épültek szén-dioxid semleges aktív házak.
Nemrég Oroszországban, a Moszkvától 20
km-re található Zapadnaya Dolina településen
is felépült az elsõ aktív ház. A projekt célja an-
nak bemutatása volt, hogy helyes, felelõs ter-
vezéssel, kivitelezéssel, a jelenleg elérhetõ épí-
tõanyagok és technológiák alkalmazásával
energia-hatékony és kellemes belsõ klímát biz-
tosító épületek hozhatóak létre. 

„Egy aktív ház kívánalmainak megfelelõen
a ház sok napfénynek és a friss levegõnek kö-
szönhetõen egész évben kellemes és egészsé-
ges belsõ komfortot biztosít az ott élõk számá-
ra. A beltéri levegõ frissen tartását a folyama-
tos természetes szellõzés és a keresztirányú át-
szellõztetés teszi lehetõvé; egy intelligens
rendszer érzékeli a belsõ tér szén-dioxid-szint-
jét, s szükség szerint automatikusan nyitja-zár-
ja az ablakokat. Nyári hõség idején a túlmele-
gedés ellen a nyílászárók külsõ árnyékolói
nyújtanak védelmet.” Az emberek egészségé-
re és közérzetére a friss levegõn túl a sok nap-
fény is pozitív hatással van: a huzamos tartóz-
kodásra szolgáló helyiségekben a bevilágítási
tényezõ eléri, sõt meg is haladja az 5%-ot. 

A pozitív energiamérleggel bíró ház ener-
giaigényét több forrásból fedezi. A meleg víz
elõállításában a nagy hatásfokú hõszivattyú
és a tetõsík-ablakok között elhelyezett napkol-
lektorok játszanak szerepet. A napkollektorok
a melegvíz elõállításához szükséges energia
65%-át fedezik. A favázas épületszerkezet több-
rétegû hõszigetelése alacsonyabb energiafo-
gyasztást tesz lehetõvé, a könnyû szerkezet
hõtároló képességének növelése érdekében
pedig a falak belsõ oldalát speciális, nagy töme-
gû gipszrost rétegek borítják. Az orosz Pasz-
szívház Intézet becslése szerint fûtési idõszak-
ban az épület fûtési energiaigénye 38
kW/m2/év, teljes energiafogyasztása pedig 110
kWh/m2/év lesz.

Az Új Széchenyi Terv keretében

támogatott programok segítik

az egészségesebb, aktív élet-

mód népszerűsítését. A kiírások

kiemelten kezelik a hátrányos

helyzetű településen élőket és a

gyermekes családokat.

Az Európai Unió 27 tagállama kö-
zül Magyarország kifejezetten rossz
helyen áll a rendszeres testmozgás
tekintetében, hiszen amíg az EU-
ban az állampolgárok 40%-a állítja,
hogy rendszeresen sportol, addig
hazánkban ez az arány mindössze
23%. Sajnálatos módon a rossz sta-
tisztikai mutatók különösen a gyer-
mekek és fiatalok körében hangsú-
lyosak. A helyzet javítását több új
pályázat is célozza, az Új Széchenyi
Terv keretében.

Az ESZA Nonprofit Kft. kezelésé-
ben 2012. január 11-én jelent meg
„A lakosság egészségfejlesztését szol-
gáló fizikai aktivitás szakmai támoga-
tása és a szabadidõ-sportolói közös-

ségek bõvítése” címû pályázati felhí-
vás, melynek célja, hogy ösztönözze
a lakosság fizikai aktivitását. A pályá-
zat segít a minõségi sportszolgáltatá-
sokhoz való hozzáférésben, vala-
mint a szemléletformálásban. Töb-
bek között sportegyesületek és no-
profit társaságok pályázhatnak.

Két kiírás jelent meg az „Egész-
ségre nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok a leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségekben” té-
makörében.

Az „A” komponens célja az egész-
séget szolgáló magatartásminták, kö-
zösségi értékek és programok ter-
jesztése az életminõség javítása érde-
kében. A felhívásra elsõsorban ön-
kormányzatok és nonprofit szerve-
zetek jelentkezhetnek.

A „B” komponens középpontjá-
ban az egészségfejlesztést kistérsé-
genként támogató intézmények ki-
alakítása és az egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztése áll. Itt elsõsor-
ban a leghátrányosabb helyzetû kis-

térségekben lévõ önálló járóbeteg-
szakellátó központok, fekvõ és járó
szakellátást végzõ kórházi szerveze-
tek, önkormányzatok és nonprofit
szervezetek pályázatait várjuk.

2012. január 27-én jelent meg az
„Egészségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramok a kistérsé-
gekben” címû pályázat. Ennek a köz-
ponti fejlesztési eleme szintén a kistér-
ségi Egészségfejlesztési Iroda létreho-
zása. Fõként önálló járóbeteg-szakellá-
tó központoknak, fekvõ és járó szak-
ellátást végzõ kórházi szervezeteknek,
önkormányzatoknak és nonprofit
szervezeteknek szól a kiírás.

A pályázatokhoz rendelkezésre ál-
ló összesen mintegy 9 milliárd fo-
rint hosszú távon jelentõsen hozzá-
járulhat a magyar lakosság életmód-
jának, szemléletének pozitív irányú
változásához.

A pályázatokkal kapcsolatos to-
vábbi információk a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
honlapján érhetõk el.

Pályázati lehetõségek
Hozzájárulás az egészséges, aktív életmód kialakításához

Tilos trágyázni a fagyott földeket!
Bár az 59/2008 (IV.29.) FVM rende-
let szerint véget ért a nitrátérzé-
keny területeken november 15. és
február 15. között tartó trágyázási
tilalmi idõszak, a rendelet értelmé-
ben trágyázni ezen területeken ak-
kor sem szabad, ha a talaj fagyott,
vízzel telített, vagy összefüggõ hó-
takaróval borított. Jelenleg az or-
szág valamennyi területére igaz ez
az állapot, ezért a tilalmi idõszakot
meghaladóan sem szabad megkez-

deni a trágyázást! – figyelmeztet a
Magyar Agrárkamara február 20-i
közleményében.

A mostani hóviszonyok, a talaj fa-
gyos és vízzel telített állapota miatt
még annak sem szabad kijuttatnia
hígtrágyát, akinek erre engedélye
van, s ez nem csak a nitrátérzékeny
területekre, hanem az ország egész
területére vonatkozik. 

Figyelemmel kell lenni arra is,
hogy a nitrátérzékeny területeken

november 15. és február 15. kö-
zött tartó trágyázási tilalmi idõ-
szakban és az elõzõekben ismer-
tetett talajállapotok mellett ideigle-
nes trágyakazal/depónia sem léte-
síthetõ a nitrátérzékeny területe-
ken. Mivel a trágyafelhasználást ko-
moly hazai és az uniós elõírások
szabályozzák, azok betartása fon-
tos, ráadásul a hibázókat akár
szankciókkal is sújthatják.

Forrás: MA
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Nagy Tamás és

felesége Nagyné Szegő Bettina, akikkel a Házasok Hete alkalmából ta-

lálkoztam. A szimpatikus, közvetlen házaspárral a párválasztásról, a

gyermeknevelésről, a közösségi életről és főként a tartalmas és hosszú

házasélethez elengedhetetlen hitről beszélgettünk. Bettina és Tamás az

idén ötéves házasok, három kisgyermek szülei.

Egy nõ: Nagyné
Szegõ Bettina

Egy férfi:
Nagy Tamás

– Fiatal korában milyen volt a nõ-
ideálja? 

– Bármilyen furcsán is hangzik,
nem volt nõideálom. Vártam az igazira.
Egyetlen dolog volt fontos számomra,
hogy szeressen. Bettina volt az elsõ és
az egyetlen szerelmem. Szerencsés vol-
tam, nem kellett keresnem, kutatnom,
várnom, csalódnom. 

– Hol találkoztak, s mikor jött rá,
hogy õ az igazi? 

– Egy cserkészközösségben ismer-
kedtünk meg. Az a véleményem, hogy
az sem mindegy, hogy az ember hol ta-
lálkozik az igazival. Egy közösséghez
való tartozás sokat elárul valakirõl, hi-
szen eleve egyfajta értékrendet képvi-
selõ emberek tartoznak össze.

– Szerelem volt elsõ látásra, vagy
lassan alakult ki az érzelem?

– Lassan, de biztosan. Hétévi
együttjárás után házasodtunk össze.
Az eljegyzés az esküvõ elõtt volt más-
fél évvel, s ez az idõszak arra volt jó,
hogy még alaposabban megismerjük
a másikat, s rajta keresztül saját ma-
gunkat is. 

– A jegyesoktatás fontos része volt
a házasságot megelõzõ idõszak-
nak?

– Nagyon fontos része. Olyan témá-
kat vetett fel, amelyen az ember el sem
gondolkodott elõtte. Ilyen fontos té-
ma volt a gyermeknevelés, amelynek
egyik tétele, hogy sosem szabad arról
elfelejtkeznünk, hogy mi vagyunk az
elsõk egymás számára, s a gyerek csak
utána jön. Ennek a tételnek a megta-
nulása a házasság alappillére. A jegye-
soktatás attól volt számunkra tanulsá-
gos, mert olyan hiteles párok tartot-
ták, s olyanoktól kaptuk az egész élet-
re szóló útravalót, akik több évtizedes
házasságban élnek és nevelnek több
gyermeket. 

– Az oktatáson több pár is részt
vesz. Szövõdtek abból a közösség-
bõl barátságok? 

– Öt párral azóta is tartjuk a kapcso-
latot. Havonta összejövünk egy-egy es-
tére, mindig más pár készül egy-egy té-
mával, amely a házassággal, a gyermek-

neveléssel kapcsolatos gondokról, si-
kerekrõl, ötletekrõl szól. Felhasználjuk
a modern technikát is a kapcsolattar-
tásra, napi kapcsolatban vagyunk e-
mailen keresztül. Ha valahol valami
gond van, akkor azonnal írunk egy-
másnak, a segítõ, biztató szó sokat je-
lent annak, aki éppen rászorul. Imá-
ban hordozzuk egymást. 

– Összevetve a régi családi szere-
pekkel, amikor a nõ õrizte a csa-
ládi tüzet, a férfi kötelessége volt
a család anyagi biztonsága, meg-
változott. Ma a nõk ugyanúgy dol-
goznak, s szerencsére egyre több
fiatal férfi érzi, hogy az otthoni
munkában neki is szerepet kell
vállalnia…

– Mi minden háztartási munkát kö-
zösen végzünk. S nemcsak a házimun-
kát, hanem a gyerekek gondozását is.
A lényeg nem az, hogy a férfi papuccsá
váljon, a hangsúly a kölcsönösségen
van. Isten azt mondta: „Feleségek, tisz-
teljétek a férjeteket, férjek, szeressétek
a feleségeteket.”

A szerepeket nem felcserélni kell, a
férfi maradjon biztonságot adó táma-
sza a feleségnek, és egy nõ ne akarjon
elférfiasodni, maradjon kedves, gyen-
géd társ. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Imában hordozzuk egymást…”

– Elsõként ugyanazt a kérdést ten-
ném fel, volt férfiideálja? 

– Miután elég erõs egyéniség vagyok,
ezért azt szerettem volna, ha a férjem
még erõsebb lesz, szerettem volna fel-
nézni rá, olyan férfias férfit szerettem
volna, aki terelget, és elsõsorban keresz-
tény. S a férjem ezeknek az elvárások-
nak mindenben megfelel. 

– Amikor már készültek a házas-
ságra, beszélgettek arról, hogy
hány gyermeket szeretnének? 

– Azt tudtuk csak, hogy szeretnénk
gyereket, és azt, hogy nem egyet. Talán
úgy tudom a legjobban megfogalmazni,
hogy annyi gyereket szeretnénk, ahá-
nyat ajándékba „kapunk.” 

– És született három gyermek: két
lány és egy fiú…

– Nóri 3 és fél éves, óvodás a katolikus
óvodában, Réka két és fél éves, Sebes-
tyén pedig másfél éves. Amikor megszü-
lettek, sokan mondták, hogy három gye-
rek egymás után, legalább összenõnek,
egyszerre „letudtátok”. Furcsa nekünk
ez a hozzáállás, mi vártuk, kívántuk a szü-
letésüket, még akkor is, ha néha nehéz. 

– Tamás, mint férj, sokat segít. És 
a nagyszülõk?

– Szerencsére mindkét részrõl na-
gyon sok segítséget kapunk. Õk teszik
lehetõvé, hogy három közösségbe is el-
járjunk, mert szívesen vigyáznak az uno-
kákra. 

– Melyik az a három közösség?
– A férjem által említett öt házaspár,

akikkel a jegyesoktatáson barátkoztunk
össze, a „Szikra” nevû plébániai közösség,
valamint Bacsmai László plébános úr, La-
ci atya ránk bízta az ifjú házas csoportot. 

– Fiatalok, szeretik egymást, néha
nyilván szükségük van arra, hogy
kettesben legyenek…

– Igen! Erre is kaptunk egy jó recep-
tet. „Minden héten egy este, minden hó-
napban egy nap, minden évben egy hét,
ami csak a tiétek.” Ezt be is tartjuk, hi-
szen kell a feltöltõdés, s a kapcsolatunk
ápolása, hétköznapi rohanások nélkül. 

– Milyen értékrendet szeretnének
gyermekeiknek átadni?

– Elsõsorban a hitet. Tudjanak jó em-
beri kapcsolatokat létesíteni. Legyenek
empatikusak. Jó testvérek legyenek.
Mindehhez sok-sok szeretetet adunk és
példamutatást. A férjem képviseli a fe-
gyelmet, a szigort, a segítséget, jómagam
pedig a „menedéket”, ha szükségük van
rá. Szeretnénk mindent megmutatni,
megtanítani nekik, ami érdekes és érde-
mes. Nagyon szeretjük a természetet,
alig várjuk, hogy mindhárman olyan na-
gyok legyenek, hogy együtt járhassunk
kirándulni. Szeretnénk, ha nyitottak len-
nének mindenre, ha maguk választaná-
nak hivatást, amellyel boldogok lesznek. 

– Az Önök számára nagy jelentõ-
séggel bírt a jegyesoktatás, s az ott
szerzett barátok. Õket is közössé-
gi emberekké szeretnék nevelni?

– Igen, szeretnénk a gyerekeinknek is
megtanítani, hogy a mai világban a legna-
gyobb „fegyver” egy közösséghez való tar-
tozás. Egy közösség, amely segíti egymást,
akik hisznek a házasságban, a gyermek-
vállalás szépségében, akik örök emberi
értékekkel élnek. Ilyen közösségben
élünk mi, s szeretnénk majd, ha a gyerme-
keink is megtalálnák a saját közösségü-
ket, amelyben boldogok, és számíthatnak
másokra, és õk is segíthetnek másokon.FO
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Alapítvány a Gemenci Nagydíj színvonalának emeléséért
Új idõpontban: májusban tartják a versenyt 

A nemrégen megalakult Gemenci
Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpá-
rosokért Közhasznú Alapítvány ka-
pott megbízást a városi önkormány-
zat illetékes bizottságától az idei, im-
máron 37. tradicionális szekszárdi
versenysorozat, a Gemenci Nagydíj
megrendezésére. (Az elmúlt két év-
ben, amikor újra kritikus helyzetbe
került a versenysorozat, a Szekszárdi
Szabadidõs Kerékpáros Sportegyesü-
let, rendezte az egyik legjelentõsebb-
nek tekinthetõ hazai országúti kerék-
páros versenyt.)

Az alapítványra, már az ezt jegyzõk
személye miatt is érdemes odafigyelni,
hiszen maga az alapító, Steig Csaba, a
szekszárdi kerékpársport elmúlt négy
évtizedes történetének legeredménye-
sebb versenyzõje. Részt vett az 1992-es
barcelonai olimpián, ahol 54.-ként, az
elõzetes várakozást felülmúlva a me-
zõny elsõ felében végzett. A kilencve-
nes évek elsõ számú magyar verseny-
zõje volt, többször diadalmaskodott az
egyéni összetettben is a Gemenci
Nagydíjon is. (Pályafutásának befeje-
zése után nem vállalt aktív szerepet a
kerékpársportban.)

STEIG ÉS LISKA 

AZ ALAPÍTVÁNY MÖGÖTT

A fent említett alapítvány kuratóriumá-
nak titkára a hetvenes-nyolcvanas évek
szekszárdi kerékpársportjának egyik
emlékezetes egyénisége, Liska Pál. A ku-
ratórium elnöke pedig Orosvári János,
a szekszárdi kerékpársport régóta elkö-
telezett szurkolója, aki, mint elmondta,
szívesen áldoz a szabadidejébõl arra,
hogy fölkeressen minden olyan gazdasá-

gi szereplõt, céget, fontos intézményt,
amelyek segíthetnek a szekszárdi kerék-
pározás, de úgy általában a kritikus hely-
zetben levõ magyar országúti kerékpár-
sport megmentésében.

Ennek elsõ fontosabb lépése, a Ge-
menci Nagydíj színvonalának emelé-
se, visszahozva azt a régi hangulatot,
amit ez a versenysorozat a nyolcvanas-
kilencvenes években jelentett. Mint azt
Orosvári elmondta, az alapítvány célja

az is – ez szerepel is az alapító okirat-
ban –, hogy segítséget nyújtson a te-
hetségek felkarolásában. Ha bárhol az
országban feltûnik egy-egy kitûnõség,
annak a pályáját egyengetni tudják.

Liska Pál az e héten tartott szakmai
megbeszélés után új információkkal is
szolgált a nagydíjjal kapcsolatosan. Fon-
tosnak tartotta megjegyezni: az alapít-
vány fõképpen csak felügyeli, valójában
a két szekszárdi klub közösen rendezi a
versenyt. Tekintettel arra, hogy a nyár
elsõ két hónapjában nagyon sok ver-
seny zajlik Európában, így sokan nem
tudnak eleget tenni a meghívásnak, és
sokszor az utolsó napokban vissza-
mondják a részvételt. Ezért változtat a
szervezõbizottság a versenysorozat idõ-
pontján: a nyár helyett tavasszal, május
24–26. között rendeznék a versenyt 

Aligha véletlenül, mert ekkor zajlik a
városban a Pünkösdi Fesztivál, s a ver-
seny szervezõi ettõl még nagyobb né-
zettséget remélnek. A Gemenci Nagy-
díj háromnapos, háromszakaszos lesz,
s a szombat esti zárószakasz, a villany-
fényes belvárosi kritériumverseny újra
beszámít majd az egyéni- és a csapat
összetett végeredménybe. B. Gy.

Síkóstoló
A Comenius Általános Iskola – élve a havazás
adta lehetõséggel – február 17-én síkóstolót
rendezett. A program célja az volt, hogy lehe-
tõséget biztosítsanak a diákok számára, és így
azok is belekóstolhassanak a síelés világába,
akik ezt egyébként nem tehetik meg. Ezáltal
olyan konstrukciót hoztak létre, amely min-
den évben megismételhetõ, amennyiben a
hóhelyzet ezt megengedi, és így a gyermekek

sportolással kapcsolatos élményvilága ezzel a
sportággal is bõvül. 

A gyerekek nagyon élvezték a dolgot, másodi-
kosoktól nyolcadikosokig sokan felcsatolták a
sítalpakat.

Az ingyenes program helyszíne az iskola
udvara volt, mely enyhén lankás jellegébõl
adódóan, kiválóan alkalmas a kezdõ síelõk szá-
mára is.

Városi krimi

Eltûnnek
a katalizátorok

Általában az éj leple alatt tûnnek el a gépkocsikról – elsõsor-
ban a drágább, egyterû kisteherautókról a katalizátorok.
Amúgy a tavaly januárban indult katalizátorlopás ciklikusan
történik. De mint azt dr. Buda Bernadett õrnagy, a városi
rendõrkapitányság bûnüldözési és kommunikációs referen-
se kifejtette, az, hogy milyen „rend szerint” mûködnek ezek
a ciklusok, még nem derült ki. Két feltételezés azonban már
van: az egyik szerint akkor, amikor már nagyon nincs pén-
zük a tolvajoknak. Másrészt pedig akkor, amikor a lopott ka-
talizátorok felvásárlóinak, azaz az orgazdáknak szükségük
van néhány újabb darabra.

Mint kiderült, a katalizátorokat az erre specializálódott ér-
tõ zsiványok „kapják le”. Az autó alá fekszenek, meglazítanak
egy-két csavart, majd elvágják a csövet, ami alig öt percet
vesz igénybe. Az imént említett utóbbi esetben az épen ma-
radt lopott holmit felszerelik más jármûvekre. Viszont töb-
ben szétszerelik a száz-háromszázezer forint közötti értékû
szerkentyût, s darabokban adják le a MÉH-telepen 10-20 ezer
forintért.

Ezek a katalizátorlopásra specializálódott gazfickók általá-
ban több kárt okoznak a jármûben, mint amennyit a „cucc”
ér. Mint említettük, egynek az ára pár százezer forint, ám a
szakszervizben történõ felszereléssel együtt akár hétszáz-
ezer forintot is fizet az ügyfél. S ez „csak” az alapkár. A tulaj
csak induláskor veszi észre autója durva és hatalmas hangjá-
ról, hogy „katalizátortalanították” a jármûvét.

A rendõrség már figyeli ezeket az eseteket, a járõrök pe-
dig az említett körbe tartozó autókat. Mert mi, civilek éjjel
észre sem vesszük, hogy történik valami a szomszédunk ut-
cán álló autója alatt. Legfeljebb ha kilóg a kocsi alól két láb.
Persze, az még nem biztos, hogy lopják a katalizátort. De
ilyenkor azért érdemes betelefonálni a rendõrségre! - hm -

Egy tavalyi felvétel a népszerû versenyrõl



„Én is megtartalak téged a kísértés
órájában … ragaszkodjál ahhoz,
amid van.”

Jel 3,10

Ezeket a szavakat Jézus egy kisázsiai
gyülekezetnek mondja Filadelfiában.
Filadelfia városa Kr. u. 17-ben már át-
élt egy olyan földrengést, amely lerom-
bolta, a földdel tette egyenlõvé az
egész várost. A császár támogatásá-
val egy egészen új város épülhetett a
régi romjain. A földrengés egyfelõl
pusztított, másfelõl viszont új kezdetre
adott lehetõséget. A Biblia, amikor kí-
sértésrõl beszél, akkor több helyen is
– pl. a Miatyánkban – nem a bûn kí-
sértéseirõl szól csupán, hanem „a Kí-
sértésrõl”. Ezért hasonlítható a föld-
rengéshez, ezért világos a filadelfiai
keresztények számára mindaz, amirõl
Jézus beszél. A Kísértés a hívõ életé-
ben az az óra, amikor a hite, az addi-
gi meggyõzõdései, bizonyossága fe-
lõl elbizonytalanodik. Hiszen megren-
geti mindazt, ami addig biztosnak és
szilárdnak látszott. Mindazt, ami addig

olyan egyenletesnek, szépen kidolgo-
zottnak tûnt. Mintha ezek a dolgok egy
láthatatlan törésvonal mentén elmoz-
dulnának, magukkal rántva életünk
épületeit, építményeit. A Kísértés órá-
ja megpróbálja életünk épületeit. A
filadelfiai gyülekezetet nem saját ereje,
hûsége tartja meg. Jézus ezt ígéri ne-
kik: „Én tartalak meg té-
ged a kísértés órájá-
ban.” Itt jövõ idõ szere-
pel: „Én foglak megtarta-
ni a kísértés órájában.”
Az emberi körülménye-
ink, külsõ vagy belsõ lel-
kiállapotunk egyik nap-
ról a másikra olyan válto-
záson mehet keresztül,
amire nem is gondol-
tunk volna. De egy do-
logra számíthatunk: arra

a keményen tartó kézre, arra a biztos
Megtartóra, aki ilyenkor is, a Kísértés
órájában is egészen biztosan tartja
életünket.

Kérdezhetjük: „Mi is tehetünk vala-
mit ezért?” Jézus válasza: „Ragasz-
kodjál ahhoz, amid van.” Újszülöttek-
nél – de már az anyaméhben is – ala-

kul ki, majd késõbb eltûnik az ún. fo-
góreflex. Ha a gyermek, kisbaba ke-
zébe valamilyen tárgyat adunk, azt ké-
pes úgy megragadni, hogy azzal akár
fel is emelhetjük õt. Amikor Jézus azt
mondja a gyülekezetnek: „Ragaszkod-
jál ahhoz, amid van”, akkor arról be-
szél: ha megragadjuk azt az ígéretet,
amit Istentõl kaptunk, az megtart ben-
nünket. Jézus hányszor kinyújtotta a
kezét, amit a beteg ember vagy a ki-
csinyhitû tanítvány megragadott. Õ a
megtartó (én is megtartalak téged), mi
pedig azok a gyermekek, akik megra-
gadjuk az Õ kezét (ragaszkodjál ah-
hoz, amid van). A szakirodalom azt ír-
ja, hogy ez a fogóreflex késõbb leépül,
majd szinte teljesen eltûnik, ami a fej-
lõdés jele. Isten országában viszont a
gyermek gyermek marad, és a fogó-
reflex nem változik. Maradjunk ilyen
kisgyermekek, akik bele tudnak ka-
paszkodni, rá tudják bízni magukat ar-
ra, aki azt mondja: „Én foglak megtar-
tani a kísértés órájában.” Ámen.

Kovács Zoltán 
metodista lelkész
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E heti rejtvényünk megfejtését március 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri
Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 12-i rejtvény helyes megfejtése: Rozsnyay Mátyás. A helyes vá-
laszt beküldõk közül a szerzõ felajánlásaként Dudás Andrea könyvét nyerte: Czirmai Lajos, Szekszárd, Mészáros L.
u. 3. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el. 

Ragaszkodjál ahhoz, amid van!

Evangélium

Támogassa
céljainkat!

A Kinyújtott Kéz Alapítvány, amely a
sérült és hátrányos helyzetû gyer-
mekeket és családjaikat segíti, kéri a
magánszemélyeket, hogy a személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásakor az alapítványt jelöljék meg ked-
vezményezettként. Támogatásukat
köszönjük!

Kinyújtott Kéz Alapítvány
adószám: 18854471-1-17



A parlament által elfogadott új tár-

saságiadó-törvény, amely lehetővé

teszi öt úgynevezett látványsport,

a labdarúgás, a kézilabda, a kosár-

labda, a vízilabda és a jégkorong

komoly összegekkel való támoga-

tását, a rendszerváltozás óta a leg-

komolyabb forrásbevonás a ma-

gyar sportba. 

A felsorolt sportágak utánpótlásában
végre méltó körülmények teremtõd-
hetnek, miközben a kis egyesületek lé-
tesítményhelyzete, eszközellátottsága
is rövid idõ alatt gyökeresen változhat,
mert a vállalkozók által visszajutatott
forintokból, a fellelhetõ pályázati forrá-
sokból lehet nagyot álmodni. Abból a
18 milliárdból, amit sportra tud fordí-
tani az állam, a fentebb említett terüle-
tekre vajmi kevés jut, ez elmegy a jelen-
legi élsport, s a mai versenyrendszer
fenntartására, mintegy kétmilliárd for-
dítódik a központi büdzsébõl a kiemelt
nagy létesítményeink fenntartására.
Hamarosan startol az új társasági adó-
ról és osztalékadóról szóló törvény
(TAO), különbözõ nagyságú összegek-
rõl hallani, ami ezáltal beáramlik a ma-
gyar sportba, de mi az igazság? Ennek
megválaszolására az egyik legkompe-
tensebb személy Bánki Erik, az új adó-
törvény bevezetésének szorgalmazó-
ja, az országgyûlés ifjúsági, turisztikai
és sportbizottságának elnöke, akivel a
múlt héten a megye legjobb sportoló-
inak díjátadása után Szekszárdon ké-
szítettünk interjút.

– A várakozásnak megfelelõen óriá-
si volt az érdeklõdés, közel százmilliár-
dos igény érkezett be, így a szakszövet-

ségeknek, mint pályázatel-
bíráló bizottságoknak már-
is megvolt a komoly felada-
ta és felelõssége – mondta a
kormánypárti politikus. 
– Hallottuk, volt olyan 
eset is, amikor egy ad-
dig néhány millióból
gazdálkodó községi
egyesület közel százmil-
liós ígénnyel bírt, s holly-
woodi álmait pályázat-
ba is öntötte.

– Igen, jó (vagy inkább
rossz) magyar szokás sze-
rint meglódult a fantázia, de
igyekeztek a bírálóbizottsá-
gok gyorsan józan belátásra
bírni az álomvilágban élõ-
ket. A civil szféra, nevezete-
sen a sportági szövetségek
nagyon korrekt, következe-
tes és határozott partnerei
voltak az elbírálásban a kor-
mánynak, ezzel a visszaélé-
seket, a jogtalan elõnyszer-
zést, úgy érzem, sikerült megakadá-
lyozni. A legfrissebb információim
mintegy 25 milliárdnyi igény már zöld
utat kapott, mintegy négy milliárdnyit
tesz ki az összeg, ami szintén reális, de
formai hibák miatt kizárták már az el-
sõ körben ezeket pályázatokat, ame-
lyek újra beadva minden bizonnyal
szintén nyerõk lesznek.
– Aki mégis megpróbál trükközni,
juttat valamit az utánpótlásnak, de
számlával, csalárd módon mégis
többet fed le, mint amennyit valójá-
ban ad, miközben esetleg vásárol
egy 3000 dolláros  játékost a felnõtt

csapat számára? Vagy egy megye
kettõben szereplõ kiscsapat, eset-
leg a „taó”-ból fizeti a gyõzelmi pré-
miumot?

– Igyekeztünk minden kiskaput ki-
zárni. Ezért csak nagyon komoly tételes
elszámolás mellett valósulhat meg ez a
támogatás. Ha valaki felrúgja a játéksza-
bályokat, automatikusan három évre
kizárja magát a pályázatból, és az el-
nyert összeg ötven százalékának meg-
felelõ büntetõkamatot kell megfizetnie.
De nem gondolnám, hogy ebben a
helyzetben – amikor az említett sport-
ágakban a nagycsapatoktól a községi

miniegyesületekig szinte mindenkinek
adott a nagy lehetõség a komoly forrás-
szerzésre, a fejlõdésre –  az önzõ egyé-
ni érdekek felül tudnának kerekedni az
adott közösség valós, hosszabb távra ga-
rantált célkitûzésein.
– Mennyire jogosak a látványspor-
tokra irigykedõ pillantásokat te-
võ, olykor olimpiai sikersport-
ágak képviselõinek panaszai ? Ne-
kik nem lett jobb, sõt rosszabb,
mert a recesszió következtében né-
mely sportágat, annak szövetségét
eddigi komoly támogatók hagyják
el. A cselgáncs sport szövetségében
például momentán hetvenezer fo-
rint sincs a kasszában, az õ esetük
nem egyedi. Õk, mármint az olim-
piai és nem olimpiai egyéni sport-
ágak, mire számíthatnak?

– Arra, hogy az állami sportköltség-
vetés nem csökken, hanem nõni fog,
amibõl az elosztás során nekik is több-
nek kell jutnia, mint eddig. Továbbá
én elvárom minden felelõs önkor-
mányzati vezetõtõl, testülettõl, hogy
annak tényszerû, s fõképpen számsze-
rû tudatában, hogy egy-egy adott tele-
pülésen a látványsportok mekkora
többletbevételhez jutnak, mostantól a
sport támogatására rendelkezésre álló
összegekbõl érezhetõen többet jutas-
sanak az egyéni sportágak képviselõi-
nek. Fõleg azoknak, akik eredményes-
ségükkel, tömegbázisukkal erre feltét-
lenül rászolgálnak!... Legutóbbi ország-
járó körutam során erre mindig hang-
súlyosan felhívtam a figyelmet. A fair
play szelleme ezt egyszerûen megkö-
veteli a döntéshozóktól.
– Vannak olyan egyéni sportágak,
amelyek már most föl tudnak mu-
tatni annyi, vagy még  több nézõt is,
mint a kiemeltek némelyike, és hát-
térbázisuk sem jelentéktelen. Bõví-
tik a késõbbiek során a kiemeltek
horizontját? A küzdõsportok kö-
zül az ökölvívás, vagy akár az au-
tó-motorsport valamelyik szakága
is kaphat ilyen prioritást a közel-
jövõben?

– Elméletileg igen, de gyakorlatilag
mégsem látok erre esélyt. Ezt a tör-
vényt az Európai Bizottságnak kellett
jóváhagynia. Nagyon hosszú, hét hó-
napos procedúrán mentünk át, míg
minden részletkérdésben közös neve-
zõre jutottunk. Új sportágak beveze-
tésével mindent elölrõl kellene kezde-
ni, amit, megmondom õszintén, telje-
sen reménytelennek tartok. B. Gy.
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Közel harmincmilliárd forint (!) érkezhet a magyar sportba
Interjú Bánki Erikkel, a parlament ifjúsági, turisztikai és sportbizottságának elnökével

Bánki Erik a megye legjobb 
sportolóinak díjátadásán Szekszárdon
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FEBRUÁR 29. (SZERDA) 18.00 ÓRA
ÖNARCKÉP ÉRTÉKKEL. Vendég: Földe-
si Lajos hegedûmûvész, valamint a Ze-
nemûvészeti Egyetem Különleges Te-
hetségek Osztálya növendékei: Kuti
Róbert, Korb Vanessza, Kökény Esz-
ter. Házigazda: Say István. Beszélgetés
a helyi kultúra és közélet ismert szemé-
lyiségeivel és vendégeikkel egy kicsit
másként. A Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza új sorozata
havi rendszerességgel. Helyszín: Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza Szekszárd, Szent I. tér 15-
17. Jegyár: 1000 Ft. További informá-
ció: www.babitsmuvhaz.hu • Telefon:
74/414-056. A rendezvény támoga-
tói:Goldkern Mezõgazdasági, Kereske-

delmi és Ügynöki Kft., Twickel Szõlõbir-
tok Kft.
MÁRCIUS 1. (CSÜTÖRTÖK) 10.00 ÓRA 
KEREKÍTÕ – MONDÓKÁS MÓKA

0-3 éves korig Cirógatós – lógázós –
höcögtetõs – dögönyözõs – mondó-
kás – éneklõs móka furulyaszóval. Min-
den csütörtökön a Babitsban.

MÁRCIUS 3. (SZOMBAT) 9.00–12.00 
GA-ZSI Zsibvásár a Garay téren – Szek-
szárd, Garay tér

MÁRCIUS 6. (KEDD) 17.00 ÓRA 
TÛ – CÉRNA – OLLÓ! – VARRD MEG A

MOBILOD TOKJÁT! Molnár Jánosné
Marika – Szíjjártó Istvánné Terike veze-
tésével kézmûves-foglalkozás a Babits

Mihály Mûvelõdési Háza és Mûvésze-
tek Házában a Szekszárd Környéki
Foltvarró Egyesület tagjainak együttmû-
ködésével. A programra várják szeretet-
tel az érdeklõdõ és varrni tudó lányokat,
asszonyokat keddenként, 17 órai kez-
dettel. Belépõdíj 1000 Ft, mely az
anyagköltséget is tartalmazza.
Csak a jókedved és a varródobozod –
tû, cérna, olló, gyûszû – legyen nálad!

MÁRCIUS 8. (CSÜTÖRTÖK) 12.30 ÉS
14.30 ÓRAKOR 
IFJÚSÁGI HANGVERSENY – MÍDROS

GÖRÖG ZENEKAR

Jegyek 400 Ft-os áron korlátozott
számban kaphatóak! Támogatók: Nem-
zeti Kulturális Alap, Rádió Antritt

Kiállítás
Boldizsár Zsolt devecseri festõ alkotá-
saiból összeállított kiállítás megnyitó-
jára  március 2-án 16 órakor. A kiállítást
megnyitja: Pócs Margit, a Magyar Kul-
túra Lovagja, a Mentálhigiéniás Mû-
hely elnöke.

KÖZREMÛKÖDIK:
•az Ifjú Szív Magyarországi Német

Nemzetiségi Néptánc Együttes Gaál
László együttes vezetõ közremûkö-
désével.

•a Szekszárdi Gitáregyüttes

A kiállítás helye: MÁV Állomás  Civil Kö-
zösségi Tér (Szekszárd, Vasútállomás)
Megtekinthetõ: március 2–8-ig hétfõ-
tõl péntekig de. 8–12 óráig, du. 14–17
óráig. A kiállítás a Mentálhigiéniás Mû-
hely és a Bárka Mûvészeti Szalon Egye-
sület valamint névtelen támogatók és
önkéntesek segítségével jött létre.

ELÕADÁSAINKHOZ MAGYAR NYELVÛ 
SZINKRONFORDÍTÁST BIZTOSÍTUNK! 

Február 27. 16 h – Brecht: Kispolgári nász
Február 29. 17 h – Brecht: Kispolgári nász
Március 1. 13 h; 15 h – Óz, a nagy varázsló
Március 2. 10 h; 12 h – Óz, a nagy varázsló

A Magyarországi Német Színház mûsora

A mûtéti
érzéstelenítésrõl

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 2012.
március 6-án (kedd) 14.00 órakor elõ-
adást tart a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (Szent István
tér 15-17.) 2-es termében. Elõadó: 
dr. Régi Lajos aneszteziológus és inten-
zív terápiás szakorvos. Elõadás címe: A
mûtéti érzéstelenítés múltja, jelene és
jövõje. Szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklõdõ nyugdíjast!

„...miénk a felelõsség önmagunkért, egymá-
sért, minden létezõért és a közös jövõnkért.”
(Meszlényi Attila)

Meghívó
A Szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely Bizton-
ságkultúra-Bûnmegelõzési Szolgálata tisztelet-
tel meghívja Önt és elkötelezett, tenni akaró
és érdeklõdõ barátait, ismerõseit a Tudás és
Tett Centrum februári közösségi prevenciós
programjára.

Helyszín: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyv-
tár (Széchenyi u.51.) 2. emeleti elõadóterem.
Idõpont: 2012. február 29. szerda, 16.00 óra.

AZ ÖSSZEJÖVETEL TÉMÁJA:
A SZÕLÕ-SZEM Mozgalom aktualitásai
Témagazda: Balogh László, a
SZÕLÕ-SZEM Mozgalom koordinátora
Tartson velünk a biztonságérzetünket meg-
erõsítõ szolgálatunkban!

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.

Urb:Icon
Új kiállítással jelentkezik az idén ápri-
lisban a HUNGEXPO. A sok tekintet-
ben hiánypótló URB:ICON Nemzet-
közi városfejlesztési kiállítás és pro-
jektvásár célja, hogy lehetõséget biz-
tosítson az önkormányzatoknak és a
kapcsolódó vállalkozásoknak fejleszté-
si projektjeik bemutatására. A szak-
kiálítás a Construmával egy idõben,
április 18-20. között lesz a Hungexpón.
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Parádés évkezdés az ifik között
Két bajnoki cím és egy ezüst az országos dzsúdó egyéni bajnokságról

Minden sportágban jelentősebb,

de legalábbis némi visszaeséssel

számolnak az edzők, ha verseny-

zőjük korcsoportot vált. Például,

ha a serdülőben magát többnyire

„agyonnyerő” ifjú tehetség átlép

az ifjúsági korosztályba. Persze

vannak kivételek, például ha a ne-

buló nem átlagos tehetségnek szá-

mít, s hajlandó még többet dolgoz-

ni tehetsége kibontása okán. Mer-

jük remélni, hogy a korcsoportot

váltó gemences judokák többsé-

gére mindkét fenti állítás igaz lesz,

de erre most még senki sem vehet

mérget...

AZ IFIKNÉL IS KAMATOZIK 
A TISZTA, TECHNIKÁS DZSÚDÓ

Mindenesetre parádés évkezdet van
Szepesiék mögött. Az elmúlt hétvégén
lezajlott országos ifjúsági egyéni baj-
nokságon a kilenc döntõbõl négyben
érdekelt volt a Szekszárdi Gemenc Ju-
do SE. Kettõben remek, a szekszárdiak-
ra jellemzõ akciódús, tisztán technikás
dzsúdóval el is hozták az aranyérmet.
Kezdjük a legalsóbb súlycsoporttal, a
45 kilósokkal, ahol Ács Balázs révén
volt érdekelt  szekszárdi cselgáncsozó.
A több megnyert meccs utáni finálé-
ban újra azzal a Monori Dáviddal kel-
lett megküzdeni a gemencesnek, aki-
tõl a két héttel korábbi, válogató verse-
nyen kikapott. Eljött a visszavágás ide-
je a Szekszárd- Újpest – már klasszikus-
nak számító – dzsúdós presztízscsatá-
ban. Tegyük hozzá gyorsan: éppen a
legjobbkor! „Megkontrázta, aztán egy
vazari értékûvel megdobta, majd leszo-
rította ellenfelét” – emlékezett ettõl a
mozgássortól még mindig eufórikus
hangulatban levõ fõtréner, Szepesi Jó-
zsef, aki még hozzátette: „Tipikus „ács-
balázsos” volt, nem véletlenül mondo-
gatom én már régebb óta: nagy terve-
ink vannak ezzel a gyerekkel.” 

A jövõ idõ azért indokolt, mert Ba-
lázs még nagyon fiatal, a súlya nincs 50
kiló, s az ifiknél ez alatt nincs is súlycso-

port egy komolyabb világversenyen.
Ám jövõre már a nemzetközi szintû
megmérettetésre is alkalmas lehet az
immáron pályafutása során a hatodik
korosztályos országos bajnoki címét
megszerzõ versenyzõ.

Akinek pozitív példaként sokat for-
gott a neve a gemencesek között az el-
múlt évek során, az nem más, mint
Mátics András. A srác neve már vastag-
betûvel szerepel a válogatottak össze-
állítására megbízottak noteszében.
Már az elsõ válogatón is úgy dobálta el
ellenfeleit, mint ahogy azt a serdülõk-
nél megszokhattuk tõle. Most nehe-
zebben pörgött fel a küzdelemre, mint
az elsõ válogatón, de amikor megtalál-
ta önmagát, rálelt az ellenfele gyengéi-
re, technikai fölényét érvényre juttat-
ta az erõbõl dzsúdózni akarókkal szem-
ben – nem kis meglepetésre õ is elsõ
ifjúsági országos bajnoki címét ünne-
pelhette.

NÉGY SZEKSZÁRDI VERSENG 
A VÁLOGATOTTSÁGÉRT

Ha egy üzlet beindul… A szekszárdiak
újdonsült igazolása, a nagyatádi Boros
Bence amolyan „ippongyárosként"
funkcionált az országos bajnokságon.
Az ezt megelõzõ elsõ válogató verse-
nyen nem tudta hozni az 55 kg-os ver-
senysúlyát, eggyel följebb ment, de a
60 kg még nem az õ világa. De vissza-
térve az igazi súlycsoportjába, az ob-
n mindenkit elsöpört az útjából – rá-
adásul minden meccsét  iponnal nyer-
te meg. Egy kategóriával feljebb a har-
madik ifi bajnoki cím megszületésé-
ért szurkolhattak a már említettek és
az õket elkísérõ hozzátartozók. Sárecz
Marci hozta magát, s a papírforma le-
képezõdéseként ismét nagy riválisá-
val, Windischman Bencével meccselt,
akit az év elsõ fontos versenyén legyõ-
zött, de most:.. „Taktikai vereségnek
könyvelhetjük el az ob-döntõbeli ve-

reséget, óriási csata zajlott, nem na-
gyon engedte egyik sem a másikat ér-
vényesülni.” Sz.J: – El kell ismerjük, az
ellenfele jobban felkészült belõle,
mint fordítva. Bírói döntéssel, egész
pontosan egy intéssel vesztett a ver-
senyzõm, de ebben az esetben nem
elcsépelt közhely, az ezüstérem tény-
leg szépen csillog, s a rangsor máso-
dik hely további bizakodásra ad okot.
A két arannyal, egy ezüsttel és Molnár
Andrásnak a felsõbb súlycsoportok
egyikében szerzett 5. helyével, a ma-
gyar ifjúsági egyéni országos bajnok-
ság pontversenyében – számtalan
nagy fõvárosi és vidéki klubot meg-
elõzve – a Gemenc judo SE lett a leg-
jobb, ami már a habot jelentette a
szekszárdiak tortáján.

A távlati cél a magyar ifik legjobb-
jainál a nyári montenegrói Európa-
bajnokság. Az odáig vezetõ út rop-
pant göröngyös, és felettébb költsé-
ges. Vissza van még két válogató ver-
seny. Aztán kialakulnak az egyes súly-
csoportok legjobbjaiból álló váloga-
tott keretek. Következik a zágrábi, a
teplicei és a bukaresti válogató, a szö-
vetség ennek költségeit – hivatkozva
a „templom egere” szólással illethetõ
szövetségi-pénzügyi állapotra – jó-
részt a klubokra, indirekt módon szü-
lõkre testálná (három-négy versenyzõ
esetében a kis klubok erejét jócskán
meghaladó, milliót elérõ költségekrõl
van szó)… Aztán még egy lengyel ver-
seny döntene arról, végül is kik is kép-
viselik az említett EB-én a magyar szí-
neket. Négy szekszárdi reményked-
het, s ebbõl kettõnek már most elsõ
éves ifistaként, elég komoly sansza
van a megméretésre.

Amennyire a városi büdzsé engedi –
tekintettel arra, hogy nem sûrûn jut el
szekszárdi sportoló egy komoly re-
spekttel bíró olimpiai sportágban va-
lamilyen világversenyre – illene ezen
az úton nekik járó kis plusszokkal
egyengetni az útjukat. A magukból ed-
dig kipréselt plusszokkal már rászol-
gáltak erre... B. Gy.

Az ifjúsági ob sikeremberei: az országos bajnoki címet szerzett
Mátics András, Ács Balázs és az ezüstérmes Sárecz Márton. 

A képrõl hiányzik a Gemenc Judo SE harmadik ifjúsági magyar
bajnoka, a nagyatádi származású Boros Bence

Naponta több mint 10 000 látogatóval,
egyedülálló programokkal, nemzetközi
kiállításokkal, exkluzív bemutatókkal,
rendezték meg február 16–19. között a
2012-es FeHoVa (Fegyver, Horgász, Va-
dász) kiállítást Budapesten, a Hungex-
pon, amelynek szerves része volt a 4 na-
pos íjászfesztivál is, amely 4 különbözõ
versenyt foglalt magába. A rendezvényt
a pénteki HDH-IAA Vadász Eb és az ELE-
VEN DUEL (3D-s párbaj) verseny, selej-
tezõ mérkõzései nyitották, ahol a ver-

senyzõk különbözõ ismeretlen távokon
tették próbára vadászíjász tudásukat.
Szombaton vette kezdetét a Magyar
Íjászszövetség által rendezett IFAA Te-
remíjász Országos Bajnokság, mely a pá-
lyaíjász szakágat képviselte a rendez-
vénysorozatban. Csapatunkból felnõtt
nõi korlátlan csigás kategóriában Ale-
xandra Manea 1., Háhner Erika 2., fel-
nõtt férfi korlátlan vadász csigás kategó-
riában Huszár Zoltán 1., felnõtt nõi va-
dászreflex kategóriában Rizsányi Kata

4., felnõtt férfi olimpiai reflex kategóri-
ában Kovács Gábor 8., felnõtt férfi kor-
látlan csigás kategóriában id. Bóka Lász-
ló 3., ifj. Bóka László 6. helyezést ért el.
A fesztivál zárónapján, vasárnap került
sor az ELEVEN 3D versenyre, ahol HU
kategóriában Huszár Zoltán 4., CU kate-
góriában ifj. Bóka László 1., id. Bóka
László 3., Háhner Erika 9. és Alexandra
Manea 11. lett. Ezzel párhuzamosan zaj-
lott a Vadász Eb döntõje, ahol Kovács
Gábor a 6. helyet szerezte meg reflex ka-

tegóriában, id. Bóka László 2., Huszár
Zoltán 4., ifj. Bóka László 9., míg Háhner
Erika 11. lett csigás kategóriában. Csa-
pattagjaink szintén ezen a napon lõtték
le az ELEVEN DUEL 3D-s, 2000 eurós
összdíjazású verseny döntõit is, ahol csa-
patunkból ifj. Bóka László 2., Háhner
Erika 6., id. Bóka László 8. helyezést ért
el, ezzel is bizonyítva, hogy a Tolnai Tá-
jak ÍE versenyzõi az élmezõnybe tartoz-
nak akár nemzetközi, akár országos ver-
senyrõl van szó. A. M.

Dobogós helyek sokaságát szerezték meg
A „Tolnai Tájak” versenyzõi a FeHoVa íjászfesztiválján
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁI

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 képviselõ asszony 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 utolsó hétfõjén 17–18 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 vagy kiadó. Irányár: 15 millió
forint. Telefon: 06-30/650-3021.

Didergõ Alisca Miskén... 
Miskére, egy 3D-s vadászíjász teremverseny-

re utaztunk február 11-én, szombaton, jelen-

tős létszámmal.

Ezt a viadalt a Foktõi Éjsólyom íjászok szervezték.
Sajnos a rendkívüli hideg idõjárás kissé elrontot-
ta a közel száz lelkes íjász örömét, mindenki na-
gyon fázott. Természetesen a szervezõk mindent
megtettek, hogy valamennyire elviselhetõ legyen
a csarnok klímája, ennek ellenére nem sikerült
igazi „versenybarát” hõmérsékletet produkálni.
Persze az íjászokra jellemzõ fanatizmus legyõzte a
hideget, meg aztán a házigazdák vendégszeretete
is segített elviselni a körülményeket.

Maga a verseny jól szervezetten, gördülékenyen
zajlott, persze a hideg miatt eléggé gyenge száza-
lékokat produkáltak az íjászok. Az is igaz, hogy a
célok kissé messzire kerültek a lövészektõl, de
nem is kell mindig kényelmes távokban gondol-
kodni, jó volt ez így.

A mi versenyzõink a körülmények tekintetében
nem teljesítettek rosszul. Volt, aki szokásos formáját
nem tudta hozni, de olyan aliscás is akadt, aki talán
maga sem gondolta, hogy ilyen jól fog lõni. Minden
versenyzõnek jár az elismerés!

A kis Ambrus Csanád élete második teremverse-
nyén, aranyérmet szerzett és a „tesó”, Csongor bronz-
érme is szép eredmény!

Bencze Gábor, Till Jancsi, és Bakó Bence szintén
aranyat nyertek, szép volt fiúk!

És most szívem szerint csupa nagybetûvel írnám
le, hogy Borda Bálint – a mi „Kisbobónk” – legyõzte
az egyik nagy riválist, Bükszegi Norbit! Remélhetõ-
leg ebbõl mindketten levonják a tanulságot, mégpe-
dig azt, hogy nincs legyõzhetetlen ellenfél és minden

egyes versenyt komolyan kell venni! Gratulálunk
mindkettõjüknek, csak így tovább, Kisbobó!

Domonkos Erzsike – alias „Csösze” – ezüstérmé-
re is nagyon büszkék vagyunk, Balogh Laci pedig va-
lószínûleg szolidaritásból szintén ezüstérmes lett.
Szép eredmény ilyen hosszú kihagyás után! Dudás Jó-
zsef ezüstérmes lett, amit adminisztrációs hiba miatt
postán kapott meg.

Aztán – amit szintén vastagon kéne szedni –, hogy
a mi Piros Lacink a rendkívül népes és erõs tradis fel-
nõtt mezõnyben úgy szerezte meg a második helyet,
hogy szinte még õ maga sem tért magához a megle-

petéstõl! Gratulálunk Laci, és várjuk tõled a hasonló
sikereket a többi versenyen is!

Borda Attila 5., Piros Roland 8., Boros Zoli 13.,
Müller Gyuri 15. és Bakó Dénes 17. helyen végzett
felnõtt tradiban. Nekik is jár egy gratuláció, fõleg
Bobó teljesítménye lenyûgözõ. De a többiek is fel-
jövõben vannak ez tisztán látszik. Roland pedig
várhatóan hamarosan „beépül” a felnõtt mezõny
legjobbjai közé!

Köszönjük a versenyt a házigazdáknak, reméljük,
a tavaszi versenyükön nem kell már fagyoskodnunk,
de akkor is jövünk! B. L.
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