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KÉSZ JÁTÉKOST KERES
AZ NB I-BE TARTÓ
UKSE ELNÖKE

ÖNMAGÁN TÚLMUTATÓ,
100 MILLIÓS BERUHÁZÁS 12. OLDAL

Szekszárd Megyei Jo-
gú Város önkormány-
zata és az Alisca Terra
Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft.
2010 tavaszától át kí-
vánja alakítani a város
hulladékszállítási
rendszerét.

A tervek ismertetésére la-
kossági fórumot szervez-
nek február 3-án, szerdán,
18 órától a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház táncter-
mében. A tájékoztatón
szó esik többek között a
szelektív gyûjtés rendsze-
rének átalakításáról, a csa-
ládi házas lakóövezetek-
ben a heti egyszeri ürítés-
rõl és az edényzet mini-
mális méterétének csök-
kentésérõl.

Jöjjön el Ön is! Mondja
el véleményét a jelenlegi
és a tervezett hulladék-
szállítási rendszerrõl!

Lakossági fórum
a hulladékszállításról

A „VILÁGMEGVÁLTÁS”
EGYEDÜL NEM
MEGY 9. OLDAL 4. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Idén tavasztól a sze-
lektív hulladékok
begyûjtésének rend-
szere is változik
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Új feladatok a Rotary elõtt
Felújításra váró kõkeresztek, csobogó és jótékonysági koncert

A Szekszárd város és a kistérség
településeinek civil életének
egyik igen aktív szereplője a
Rotary Club Szekszárd. A karita-
tív és tehetséggondozó tevékeny-
ségéről is közismert szervezet
idén több nagy tervét szeretné
megvalósítani.

SzV

Mint azt dr. Sólyom Bódog, a szekszár-
di Rotary Club elnöke lapunknak el-
mondta, szívükön viselik a város épí-
tett és természeti értékeinek védelmét,
és szeretnék azokat a Szekszárdra láto-
gató turistáknak is megmutatni. Ezért
a közelmúltban két projektet fogal-
maztak meg, melybõl az egyiket már el
is indították.

A város fölé magasodó Kálvária
dombon álló, keletre nézõ három kõ
feszület – az emléket egy szekszárdi
család állíttatta 1932-ben egyszülött
gyermekük halálára – a beépítések
miatt a belvárosból már nem látható.
A Rotary kezdeményezésére a városi
területen fekvõ kereszteket déli tájo-
lással áthelyezték, így a kilátóra érke-
zõ turisták szembe találják magukat
velük. A három méternél is magasabb
feszületeket daruzással állították új
helyükre, s a március végi avatásig a
tervek szerint egy kis parkot is kialakí-
tanának. Az eddigi munka értéke

meghaladja a félmillió forintot, de a
keresztek restaurálása még vissza van.

Egy önkormányzati beruházáshoz
csatlakozva a Rotary részt vesz a Mun-
kácsy utcai partfal megerõsítéshez
kapcsolódó csobogó kialakításában
is. A projektet a Szüreti Napokra sze-
retnék befejezni. A város polgárai és
vállalkozásai is csatlakozhatnak a kez-
deményezéshez, adományaikat az
alábbi OTP-s számlaszámra küldhetik:
1174-6005-20097086.

A Rotary Club a tehetségek felkaro-
lásában is rendszeresen szerepet vál-
lal. Ennek megfelelõen a Liszt Ferenc
Zeneiskolával karöltve jótékonysági
koncertet szervez február 16-án
18.30 órai kezdettel a Mûvészetek Há-
zába. A koncerten fellépnek az intéz-
mény növendékei és tanáraik. A belé-
pés díjtalan, de adományokat szívesen
fogadnak. A bevételt a Zeneiskola te-
hetséges diákjainak támogatására for-
dítják.

Közgyûlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése február 4-én (csütörtökön) 9
órától a Polgármesteri Hivatal kon-
ferenciatermében tartja soros ülését.
A közgyûlés programja és a nyílt ülés
napirendjeinek elõterjesztései elol-
vashatóak a városi portálon, a
www.szekszard.hu honlapon.

KÖZLEMÉNY Az új helyükre került feszületek restaurálása még vissza van

Fórumot tartottak a megyei roma értelmiségieknek
■Az Esélyek Háza és a KÉLE (Kultúrán-
kért és Létünkért) Egyesület csütörtö-
kön elsõ alkalommal rendezte meg a
Tolna Megyei Roma Értelmiségi Fóru-
mot. Tette ezt egyrészt azzal a céllal,
hogy találkozási lehetõséget biztosít-
son a roma értelmiségiek számára. A
szervezõk remélik, hogy a fórumnak -
akár baráti beszélgetések formájában -
lesz folytatása éppen a romák integrá-
lódása érdekében.

Az Esélyek Háza igazgatója, Mátis-
né Orsós Julianna elmondta, hogy a
megyében mintegy harminc értelmi-
ségi roma él, s valamennyiüket meg-
hívták a fórumra. Igaz, hogy a lehetõ-
séggel nem élt mindenki, mégis a
vártnál többen érkeztek a Béla király
téri épület tanácstermébe. Az igazga-
tó hangsúlyozta: hisznek a jelenlevõk
és a késõbb csatlakozók közösségé
alakulásában, ami révén a roma ügyek
elõremozdítóivá válhatnak.

Klotz Balázs, a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ vezetõképzési és to-
vábbképzési módszertani irodavezetõ-
je emlékeztette a jelenevõket, hogy a
2009 szeptemberében történt bejelen-

tés szerint roma diplomásokat – elsõ
körben kétszázat – szeretnének a köz-
igazgatásba integrálni. Ennek számos
várható pozitívuma között kiemelte,
hogy vannak kifejezetten olyan problé-
mák, amelyek a romákat érintik, tehát
ezeket õk maguk tudják a leghiteleseb-
ben képviselni, illetve leghatékonyab-
ban kezelni. Az irodavezetõ kitért arra
is, hogy a fiatal diplomás romák köré-
ben igen nagy az érdeklõdés, jóval a

megjelölt keretszámon felül - közel öt-
százan - jelentkeztek. Hozzátette, hogy
igen sok fiatalt azért kényszerültek el-
utasítani, mert diplomájuk megszerzé-
se még folyamatban van, például hi-
ányzik a nyelvvizsgájuk.

Arra a kérdésünkre, hogy vajon
folytatódik-e a program például a kö-
zépfokú végzettségûek – akár tanul-
mányaik folytatására is ösztönzõ – be-
vonásával, egyelõre határozott választ

nem kaptunk, de Klotz Balázs annyit
mondott, kormányzati szándék sze-
rint tovább viszik a projektet. Az iro-
davezetõ azt külön kiemelte, hogy a
romáknak is kizárólag azokat a feltéte-
leket kell teljesíteniük, mint bármely
más köztisztviselõnek.

Az uniós finanszírozású projektre
százmillió forintot nyertek a hivatali
eljárás bonyolítására, a verseny-vizs-
gákra, valamint a mentorálásra, egy-
milliárd forintot pedig a 200 roma ér-
telmiségi 24 havi munkabérére. Ezt
követõen az adott szerveknek vállalni-
uk kell, hogy az érintettekkel határo-
zatlan idõre szóló munkaszerzõdést
kötnek.

Számos kérdést és véleményt fogal-
maztak meg a résztvevõk. Akadt, aki
szkepticizmusának adott hangot,
mondván, hogy a köztisztviselõi lét-
számstop idején, és a gazdasági válság
kellõs közepén idõszerû-e a program.
Akadt, akiben a politikai fogás gyanú-
ja ébredt föl, más hozzászóló pedig az
ügyintézés nehézségeit bírálta.

A közvetlen hangulatú beszélgetés
remélhetõen elõrevetítette az eszme-
csere folytatását.  V.H.M.

Klotz Balázs a fórum résztvevõivel

Elõadások a paksi
erõmû bõvítésérõl

A BME Nukleáris Technikai Intézete, a
Magyar Villamos Mûvek ZRt. és a Pak-
si Atomerõmû ZRt. tisztelettel meghív-
ja Önt „A paksi atomerõmû bõvíté-
sének lehetõségei” címû rendez-
vényre.

Helyszín: Mûvészetek Háza (Szek-
szárd, Szent István tér 28.).

Idõpont: 2010. február 4., 16 óra.
A rendezvény teljes program-

ját megtalálják az interneten:
www.szekszard.hu/közügyek.

Kérjük, részvételi szándékát az
alábbi internetes címen regisztráció-
val jelezze: www.reak.bme.hu/
paksibovites/jelentkezes.php

Kérdés esetén elektronikus elérhe-
tõségünk: paksibovites@reak.bme.hu

Telefon: Kassay Barbara, 06-21-
380-03-10, Antal Katinka: 06-1-463-
2523.
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Városok az elsivatagosodás ellen
Öt munkabizottsággal megkezdte mûködését a Szekszárdi Klímakör

Az elmúlt év végén lezajlott a
„Klímaébresztő” egyhetes prog-
ramsorozata Szekszárdon is. 
Eddig már tizenhárom magyar vá-
rosban hívták fel a figyelmet a la-
kosság minden rétegét megcé-
lozva a globális felmelegedés le-
selkedő veszélyeire a kiváltó oko-
kat a csokorba gyűjtve.

Bálint György

Szekszárdon is három filmet vetítettek,
szinte valamennyi oktatási intézményt
elérve. A felnõtt generáció is betekint-
hetett ezekbe, a három meghirdetett
napon és idõpontban. Elnézve ez utób-
biakon a részvételt – mintegy harmin-
can-negyven vették a fáradtságot, hogy
megtekintsék a filmeket –, szóval... Ha
csak ebbõl, a látszatból indulunk ki,
nem volt levonható az a pozitív követ-
keztetés, hogy „lám-lám, a Klímabarát
Települések Szövetségének egyik tagja,
a tolnai megyeszékhely, ahol már be-
jegyzett klímakör is van, ott már az át-
lagnál jobban tudatosult valami az em-
berekben a témával kapcsolatosan.”

Sokan jelentkeztek
Ilyen elõzmények után öröm volt

látni a gyülekezõket a Szekszárdi Klí-
makör hétfõi évnyitó ülését jellemez-
te: megtelt a városháza konferencia
terme a körhöz csatlakozni kívánók-
kal. A vízügyi, agrár, környezetvédel-
mi, településfejlesztéssel és hulladék-
gazdálkodással foglalkozó szakembe-
rek mögött ott voltak a civilek szép
számmal, akik a késõbbi cselekvõ
programok elindítói, saját közösségük
példaadói lehetnek egy-egy rossz szo-
kás kiiktatásában. Jelentjük, az elsõ lé-
pés megtörtént a tolnai megyeszékhe-

lyen a klímabarát településsé válás
hosszú, göröngyökkel teli útján: már is
öt munkacsoportot jegyeztek be. S
olybá tûnik, hogy a Szekszárdi Klíma-
kör önkormányzat által felkért vezetõ-
je, Baka György, a Zöld Társ Alapítvány
elnöke a február 10-ei ülésen már egy-
fajta ötletbörzével fog találkozni.

Az országos elnök
megszállottsága

A klímakör ülését megtisztelte je-
lenlétével Antal Z. László, a Klímaba-
rát Települések Szövetségének orszá-
gos elnöke. A Magyar Tudományos
Akadémia szociológiai intézetének fõ-
munkatársa megszállott környezet- és
természetvédõ. Megszabadult autójá-
tól, hogy gyalog illetve, kerékpáron
járhasson. Túl azon, hogy saját háztar-
tásában az energiából is csak annyit
használ, ami a legszükségesebb, táp-

lálkozásában minimalizálta úgy általá-
ban a húsfogyasztást, amikor tudomá-
sára jutott: mekkora széndioxid kibo-
csátással jár ennek elõállítása. Persze
Antal úr már régóta nem vásárol eldo-
bandó mûanyag palackot, s ha csak
kenyérért megy a boltba, kendõt visz
magával, hiszen úgy akarja hazavinni,
hogy ne termelõdjön a késõbb a kido-
bás sorsára jutó papír vagy éppen
mûanyag csomagoló.

Lehet, sõt kell is
átvenni dolgokat másoktól

Tatabányán – ahol már egyébként
az UV-sugárzás esetére hõségriadóter-
vet dolgoztak ki – versenyt indítottak
a boltok között: ki használ fel a leg-
kisebb mennyiségben csomagoló-
anyagot, s az ebben élenjárókat bizo-
nyos periódusokban pénzdíjjal is ju-
talmazzák.

– Ki lehet találni új ötleteket is, de a
már meglévõk átvétele, annak tovább-
fejlesztése a legfontosabb – mondja
Antal Z. László. – Az egyik Balaton-par-
ti települését például, amely a tavat
körülvevõ kerékpárút ráesõ részének
igen jelentõs részén – a civilek kezde-
ményezésére – nagyszabású faültetés-
be fogott. Ezt meg lehet és meg is kell
tenni az országban bárhol, ahol kerék-
pár út van. Ez általában nem pénzkér-
dés. Az összefogás, a mozgósító erõ, a
tenni akarás a sikeresség záloga – ér-
velt a szövetség elsõ embere.

– Nem pénzt kérünk az önkor-
mányzatoktól, hanem azt, hogy álljon
oda dologi, illetve erkölcsi támogatás-
sal az ügy mellé. Oly módon például,
ahogy most mi használtuk a világítást:
szürkületkor sem volt fölkapcsolva az
összes csillár, csak az az egy, ami jó
ideig tényleg elegendõ fényt adott.

Antal Z. László és „zöldtársai” annak
is örülnének, amit az angol nagykö-
vetségen tapasztaltak: ásványvíz he-
lyett csapvizet szolgáltak fel frissítõ-
ként. Ehhez persze mifelénk minden-
hol biztosítani kellene a valóban élve-
zettel iható csapvizet, akkor talán a
buborékimádók is hajlandóságot
éreznének az átállásra!

A klímakör ülésén Antal Z. László (jobbról), Baka György, Kõvári
László bizottsági elnök és Ács Rezsõ alpolgármester

BAKA GYÖRGY, a Szekszárdi Klíma-
kör vezetõje jelezte: számos új, játé-
kos, a szülõt és gyereket megmoz-
gató ötlettel állnak elõ hamarosan,
aminek a végén a családi pénztárca
is gazdagodhat. Õ maga is felettébb
kíváncsi a szervezet egyes munka-
csoportjainak ötleteire, ami mellé
oda lehet állni, amihez még állami,
vagy uniós forrás is rendelhetõ!

Nyugdíjas „nebulók” az Idõsek Akadémiáján
Megkülönböztetett figyelemben
részesülnek mostanában az idős
emberek. Mindenki igyekszik fel-
világosítani őket a saját helyze-
tükről. Ennek eszköze az az elő-
adássorozat is, amely az Idősek
Akadémiája címet kapta, s
amelyre január 27-re hívták meg
a megye civil és nyugdíjas érdek-
képviseleteit, valamint a munka-
helyi szakszervezetek tisztségvi-
selőit a Művészetek Házába.

Cs. I.

A program szervezõje az MSZOSZ volt,
amelyrõl most ne említsük meg, hogy
annak idején választási szövetséget kö-
tött a szocialista párttal. Matlák József
közgazdász, a Nyugdíjas Intézõ Bizott-

ság tagja ugyanis szakmai elõadást
ígért a hallgatóságnak. Nyilván nem te-
het róla, hogy a nyugdíjrendszer törté-
netének az õskortól napjainkig átívelõ
felvázolása során újra és újra a Horn-
kormány nyugdíjasokat felemelõ, "fel-
becsülhetetlen értékû", és az Orbán-
kormány idõseket megrövidítõ intéz-
kedései jutottak eszébe...

Igaz, a két és fél órás, számtalan ada-
tot, százalékot, indexálást, portfóliót
felsoroló zsongító tájékoztatóban ka-
pott egy kis kritikát a Horn-kormány
(hiba volt a magánnyugdíj-pénztárak
létrehozása) és egy fél elismerést
Orbánék is (bevezették a nyugdíjas
fogyasztói árindex-számítást, bár ezt
is az MSZOSZ javasolta nekik). A mon-
dottak végkicsengése azonban egyre
csak az volt, hogy a rendszerváltás óta

mûködött kormányok közül a szocia-
listák gondoskodtak az idõsekrõl és
adtak, a Fidesz pedig elvett.

Az elõadó elismerte, hogy a kis-
nyugdíjasok helyzete jelenleg is kriti-
kus, elkeseredés, kiüresedés, szomo-
rúság jellemzi õket, és röviden átsik-

lott afelett, hogy miért
hiányzik idén az állami
nyugdíj kasszából kö-
zel hatszázmilliárd fo-
rint, de úgy vélte, ha
„nem változik semmi”,
akkor 2013-ra rendbe
lehet tenni a nyugdíj-
rendszert. Viszont ha a
mostanában emlege-
tett svéd modell lépne
életbe, az szerinte ka-
tasztrofális lenne.

A hozzászólók a nyugdíjasok nehéz
helyzetére jellemzõ, az elõadó által
nem említett tényeket is felsoroltak,
árnyaltabbá téve a képet.

Az akadémia februárban folytató-
dik. A meghívottak továbbra sem a
svéd nyugdíjasok.

A Mûvészetek Házában tartották a fórumot
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Önmagán túlmutató, 100 milliós beruházás
„A Pünkösdi Fesztivál értékét nem csorbítják az országban zajló hasonló rendezvények”

Annak ellenére, hogy a magunk
mögött hagyott év a válság, az
elvonások jegyében telt, dr. Jó-
zan Jilling Mihály, a Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, az országos önkormány-
zat alelnöke értékelésében egy
olyan szekszárdi beruházás meg-
valósításáról beszélt, amely kellő
pénzügyi „burkot” képezhet, ha a
prognosztizáltnál nehezebb esz-
tendők jönnének.

Bálint György

– Az elmúlt év nyarán egy európai uni-
ós projektet, egy százmilliós nagybe-
ruházást indítottunk a szekszárdi
Wunderland Óvodában. Ötvenmilliós
önerõt sikerült németországi, illetve
városi támogatással  biztosítani, a töb-
bi a pályázati pénz. A korszerûsítéssel
harminc-negyven százalékos megtaka-
rítást tudunk elérni az energiaköltsé-
gekkel, s örömmel mondom, hogy ezt
a pedagógiai munkába tudjuk vissza-
fordítani. Emelni tudjuk a szakmai
munka színvonalát, és a következõ esz-
tendõt is túl tudjuk élni úgy, hogy min-
denkinek biztosított a munkája.

Folklór és „hoch” kultúra
– A nyelvoktatásban meg tudják-e

haladni a hazai általános helyzetet,
hiszen a diplomák mögött sokszor
igen sekélyes a használható nyelvtu-
dás? Mik az önök tapasztalatai?

– Valós probléma, amit mi is érzéke-
lünk. A létezõ kisebbségi törvény as-
pektusából úgy látjuk, ha jobban mû-
ködne a kulturális, illetve nyelvi auto-
nómia, akkor kevesebb helyen kellene
kisebbségi törvényt oktatni, de azo-

kon a helyeken mindez magasabb
szinten történne. Ezt az elvárást né-
met önkormányzatként mi is megfo-
galmaztuk. A nyelvoktató programok
jóvoltából hozzá lehetett jutni a nem
elhanyagolható néhány millióhoz, de
az ebbéli buzgóság hatására inkább a
mennyiségi szemlélet érvényesült.
Alapvetõen ez nem volt rossz a német
kisebbség, sõt a német kultúra számá-
ra sem, mert az érdeklõdõk száma az
elmúlt évtizedben fokozódott.

– Ezzel együtt is amondó vagyok,
hogy most már a számon kérhetõ mi-
nõség irányába kellene elmozdulni a
nemzetiségi, vagy ha úgy tetszik, ide-
gen nyelvoktatásnak, mert gyakorlati-
lag a német esetében is egyrõl beszé-
lünk. Nem feltétlenül szükséges min-
den általános iskolában oktatni a né-
metet. Egy súlyponti iskolában kellene
megcélozni a kéttannyelvûséget, illet-
ve a kétnyelvûséget, így a nyolcadik el-
végzése után nem csak papírokat gyár-
tanánk, hanem jól beszélõ és író gyere-
kek mennének tovább a képzésben.

– Akár a gyönki gimnáziumba,
amely a német nyelvoktatás egyik
hazai fellegvára.

– Például. A német oktatásnak van-
nak magyarországi stratégia intézmé-
nyei, ide tartozik a gyönki Tolnai La-
jos Gimnázium, de a pécsi Koch Valé-
ria Központot is említhetném.

– A kulturális tevékenységre, a nem-
zetiségi együttesekre is vonatkozik a
mennyiségi szemléletbõl a minõségire
való átállás, mint vezetõi elvárás?

– A lehetõségek függvényében igen,
de itt az elsõsorban a folklór területén
létezõ nemzetiségi csoportok egyre
jobban kifejtik hatásukat a nemzetisé-
gi kultúra szempontjából, aminek a né-

metség megmaradása szempontjából
hallatlanul nagy a jelentõsége. Generá-
cióról generációra áthagyományozó-
dik a kultúra. E tekintetben országos
viszonylatban sem állunk rosszul.

– Mi a helyzet „hoch kultúrával”,
amit már a magas szintû színházi
tevékenységet folytató német színház
hosszabb ideje megjelenít.

– Ez is fontos szelete a hagyomány,
illetve a kultúra ápolásának, s ez mar-
kánsan meg is jelenik a megyei német
önkormányzat támogatás elosztásá-
ban is. Az idén megjelenik egy olyan
ösztönzõ, ami a Deutsche Bühne
Ungarn tevékenységét, illetve a szín-
házlátogatást preferálja. Ez egy külde-
tés, mert a német színház elsõsorban

az irodalmat terjeszti Magyarorszá-
gon, ugyanakkor külföldi fellépései ré-
vén a magyar kultúrát is népszerûsíti.

– Mûködik továbbá a „Német
Törzsasztal” is szekszárdi székhellyel.
Ennek keretében több-kevesebb
rendszerességgel németországi vállal-
kozók is érkeznek hozzánk, akikkel a
helyi ügyekbe való bekapcsolódás le-
hetõségét keressük – a testvérvárosi
kapcsolódásokkal és azokon túl is.

– Pünkösd a magyarországi né-
metség hivatalos központi ünnepe
lett, amit a legmarkánsabban a nagy
sikerû szekszárdi fesztivál jelenít meg
országosan. Ám ebben az idõben a
tolnai, baranyai és Pest megyei né-
met ajkú településeken is rendezvé-
nyek zajlanak. Gondot jelent ez szak-
mai, illetve financiális szempontból?

– Egyáltalán nem. Logikus, hogy az
országos német önkormányzat 1995-
ös döntésébõl adódóan ilyenkor szer-
te az országban rendezvények zajla-
nak. Éppen ez a jó az egészben. A
szekszárdi fesztivál értékét ez nem
csorbítja, programjának sokszínûsé-
ge, szervezettsége, politikai üzenete,
látogatottsága alapján meg tudja õriz-
ni a meghatározó szerepét.

– A mûvészeti csoportok munkáját,
fellépéseinek számát miként érintheti
a kevesebb központi, helyi támogatás?

– Az édesanyámtól hallott mondást
ültettük át a gyakorlatba az elmúlt
években, miszerint: „Takarékoskodj
akkor, amikor viszonylagos bõség van,
amikor még lehet, s lesz hová nyúlni,
amikor más idõk jönnek.” E szemlélet-
nek köszönhetjük, hogy tudunk mi-
bõl pótolni az idén, de 2011-ig még
„nem látunk el”. Bízunk az ország ak-
kori jobb lehetõségeiben.

Dr. Józan Jilling Mihály

■ Ajándék volt a közönség számára a
Magyarországi Német Színház (DBU)
a farsangi szezon elõestéjén bemuta-
tott Sanzonestje.

A széksorok helyén minden társa-
ságnak külön asztal jófajta vörösbor-
ral. A vendégek igazi füstös klubban
érezhették magukat. A színpad el-
tûnt, a helyén pult, zenekar: középen
a dobos (Máté Zoltán), mellette a gitá-
rosok (Szebeni Kálmán, Szecsõdi Ist-
ván) és a zongorista (Lozsányi Ta-
más). A pódiumon két elegáns konfe-
ranszié, Lotz Kata és Christoph
Fortmann üdvözölte a publikumot, a
dal pedig a közönség között csendült
fel, elsõként Pitz Melindától. A virág-
árus lány (Frank Ildikó) sem hiányoz-
hatott, aki a rózsáról énekelt, amiket
aztán mind egy szálig el is adott a ven-

dégek körében. A humor sem marad-
hatott el: Gregor von Holdt egy cir-
kusztûz körüli kalamajkáról dalolt, és
a bagó sem, ami néha keserû, máskor
kellemes, ahogy Christoph Fortmann
énekelte. Lotz Kata szólt elsõként ma-
gyarul a közönséghez, Andrei Hansel,
a pultos pedig angolul adott elõ egy
rock számot. És jöttek a dalok szere-
lemrõl, bánatról. A hangulat egyre ol-
dottabb lett, a tangó után egészen át-
alakult a bánatos tengerészfeleség
(Lena Stamm), ahogy a virágárus lány
is õrült táncba kezdett, a sok-sok lufi
között végül szabadszájúan énekelve
ugrált együtt a társulat és fergeteges
karnevál kerekedett.

A DBU Sanzonestjének Valentin-
nap elõtt, február 12-én és 13-án lehet
újra részese a közönség. K. E.

A lírai sanzonoktól
a fergeteges karneválig
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A hetvenes, nyolcvanas évek ze-
nei világát idézi fel február 20-án
Szekszárdon a Kindl disco.

Az eseményen – melynek helyszíne
a szekszárdi városi sportcsarnok –
több sztárvendég is fellép, így Fenyõ
Miklós, Komár László és Dévényi Tibor.

A Csillag Születik gyõztese, Tabáni
István (képünkön) is szerepel a prog-
ramban. István teremõrként dolgo-
zott, nagy álma volt, hogy sikeres fes-
tõ vagy grafikus legyen. Nemcsak a
Csillag Születik versenyt nyerte meg
tehetségével, hanem szerénységével
az egész országot. Repertoárjában
Queen, Máté Péter és Zámbó Jimmy
szerzemények szerepelnek.

Az est házigazdája Kindl Gábor,
aki immár harmadszor áll újra az
„Arénában”.

Mivel húszéves a lambada tánc, egy
fergeteges tánc show várja a vendége-
ket: egy latin-amerikai táncegyüttes
lép majd színpadra. 

Felejthetetlen élmény vár azokra,
akik 2010. február 20-án eljönnek a
Kindl Disco-ba. Kapunyitás: 19 órakor.

A jegyek ára változatlan, az
árusítás helyszíne azonban módo-
sult: Szekszárdon a Béla király téri
Tourinform irodában, Pakson pedig
az Omega Jegyirodában vásárol-
hatók jegyek. További részletek:
www.kindldisco.hu (x)

A Csillag Születik gyõztese
a Kindl disco-ban

Egy rapper vallomása a nemzet dolgairól
Kõházy „FankaDeli” Ferenc volt a szekszárdi Léleképítõ vendége

Rendhagyó előadója volt január
25-én a népszerű Léleképítő so-
rozatnak. Rendhagyó, hiszen Ma-
gyarországon ritka az olyan hip-
hop előadó, aki kultúrházakban
tart előadást hazáról, stratégiai
nemzeti vagyonról és lehetséges
magyar jövőképről. Még különö-
sebb, ha egy ilyen előadásra az
idősebb korosztály is kíváncsi.
Márpedig hétfő este így volt.

Gyimóthy Levente

FankaDeli – ahogy a Kecskeméten szü-
letett 26 éves elõadómûvész nevezi ma-
gát – 2001 körül bukkant fel a zeneté-
véken. Azóta sok mindenen keresztül-
ment, ha csak világhoz és hazához va-
ló viszonyulását nézzük. „Nem ez volt
megbeszélve” címû expozéját rögtön
nézõtéri „rendezkedéssel” indította:
kérte a közönségét, üljenek közelebb,
mert mikrofon nélkül szeretne beszél-
ni. Az elõadó szerint, ha az elmúlt húsz
évben ennyire összezárt volna a ma-
gyar nép, mint az õ összeültetõs kéré-
se után a szekszárdi publikum, két év
alatt lehagytunk volna jó pár nyugat-
európai országot.

FankaDeli úgy gondolja, érthetet-
len, hogy a magyarság szó nélkül tûr-
te azokat az aljasságokat, melyeket a
rendszerváltás óta végig csináltattak
vele. Véleménye szerint a nagyobb vá-
rosok egyfajta rákos gócot alkotnak,
ahol egyre messzebb kerülnek egy-
mástól az emberek. Szerinte már
Szekszárd sem mûködhet közösség-
ként a maga 36 ezres lakosságával, mi-
vel 4-5000 embernél több nem képes
normális közösséget alkotni. A média
beférkõzése a mindennapi életünkbe
végzetes irányba tereli a hagyomá-
nyos emberi értékeket. Ezt a folyama-
tot kulturális értékcsökkenés tekinte-
tében – tette hozzá – az Erdélyben élõ
idõseknél lehet lemérni, ahol vissza-
fordíthatatlan következményekkel jár,
„ha az unoka beköti a magyar keres-
kedelmi csatornákat”. „Pillanatokra
vagyunk attól, hogy bizonyos kérdé-
sekben az asztalra kell csapni!” – fo-
galmazott FankaDeli.

Trianon kérdésének megoldását
határok nélkül látja, s bátran átmegy
Szent István szobrot koszorúzni a Du-
na túlpartjára. A rapper elítéli a lissza-
boni szerzõdés parlamenti pártok ál-
tali foganatosítását – többek között a

mûvi meddõség 2011-tõl történõ en-
gedélyezése miatt –, de szót emel a ra-
dikális, azaz gyökeres változást jelentõ
szó szociálliberálisok részérõl érkezõ
ijesztgetése ellen is. Felháborodásá-
nak ad hangot, ha meglátja a Szent
Koronát ábrázoló ásványvizünket egy
híres külföldi focistával reklámozni.
Kutatja a magyar nyelv õsi mibenlé-
tét, ugyanakkor a kukába hajítaná a je-
lenlegi, tapasztalatot nélkülözõ ma-
gyar oktatási rendszert tokkal, vonó-

val, mivel szerinte „a gyerekek a négy
fal között egy fûcsomót sem látnak!”

FankaDelinek elege van abból,
hogy minden sarkon gyógyszertárat
lát, ahol szerinte „lapátolják be a pénzt
a szerencsétlen embertõl”, s elege van
abból is, hogy egyes embereket „nem-
zetbiztonsági okokra hivatkozva” egy
évre fogva tarthatnak. Úgy érzi, a
Koltai Gábor-féle Honfoglaláson kívül
nem készült az elmúlt húsz évben
nemzettudatot erõsítõ film, ellenben
olyan produkciókat, mint a Magyar
Vándor, magyargyûlölõre írtak meg...

Az elõadó szerint át kell értelmezni
a pénz fogalmát, mert végcél lett az
életünkben. Gyûlöli az amerikai „ösz-
szeesküvés-elméleteket”, mivel úgy lát-
ja, az USA-ban ezekkel „a terrorizmus
által meggyilkolt emberekre terelik a
figyelmet a szervezetre káros, évente
több ezer ember haláláért felelõs ká-
ros élelmiszerekrõl és gyártóikról.”

A rapper elõadásának címével is
üzenni akart: a „Nem ez volt megbe-
szélve!” a választások eredményhirde-
tésekor e feltételezett szlogennel egy-
másnak telefonálgató, szerinte a man-
dátumokat a háttérben elosztók szó-
használatát akarta kifigurázni...

Kõházy „FankaDeli” Ferenc
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Szokatlan szerepekben is megállta a helyét
Kovács Gergõ: „A legnagyobb dicséret, ha a közönségtõl pozitív visszajelzést kapok”

Aki a Tücsök Zenés Színpad mu-
sical előadásán, vagy valamely
városi zenés-tematikus összeállí-
tású rendezvényén járt, biztos,
hogy találkozott már vele. Kitűnő
hangja, színvonalas előadásmód-
ja biztosíték arra, hogy a nézőt
lebilincselje és elgondolkodtas-
sa: Szekszárd is adhat az ország-
nak új tehetségeket, akik meg-
állnák a helyüket a kereskedelmi
televíziók vetélkedőiben is.

Gyimóthy Levente

Feltéve persze, ha jelentkeznének. Egy
ilyen fiatal tehetséggel, Kovács Gergõ-
vel beszélgettem nemrég a Mûvész
Presszóban.

– Hogy kerültél kapcsolatba a ze-
nével, a színházzal?

– Még óvodásként, a Tücsök Klub
indulása elõtt kezdõdött a dolog... Az
óvodavezetõ megismertetett Szup-
rics Edit énekmûvésszel, aki zene-
óvodát mûködtetett a Zeneiskola ke-
retein belül. Kiírtak egy versenyt
ugyanitt 1995-ben, hogy lehet jelent-
kezni a Tücsök Klubba, s a nõvérem
azon nyomban be is nevezett. Immár
15. éve dolgozunk együtt Béresné
Kollár Évával, a Tücsök Zenés Szín-
pad vezetõjével.

– Volt már akkor kedvenc együtte-
sed, énekesed?

– A 100 Folk Celsius zenekar. Ab-
ban az idõben robbant a Miki Manó
sláger, s a hasonló korú gyerekek kö-
zül mindenki ennek a „lázában égett”.
A Tücsök-versenyen mi mással, mint
ezzel a dallal indultam – sikerrel.

– Késõbb belopódzott a színház is
az életedbe…

– Az elsõ nagyobb lépés volt, mikor
elkezdtünk zenés mesejátékokat szín-
padra vinni, így például. az Ivo
Fischer-Wolf Péter által írt „Három
malac farkast gyõz” címû darabot. Ez
„vízválasztó” volt számomra, hiszen
2001-ben ezzel az elõadással nevez-
tünk be a Scherzo amatõr zenés szín-
padok országos fesztiváljára, ahol fõ-
szereplõként megkaptam a zsûri kü-
löndíját, tematikus mûsorunkkal pe-
dig rögtön a dobogó második fokára
léphettünk!

– Milyen volt a váltás színházra? 
– Az elsõ években fõként ének-

együttesként mûködtünk, de a mûve-
lõdési ház színháztermében tartott te-
matikus mûsoraink is sok szekszárdi
és a környékbeli iskolást vonzottak.
Késõbb fokozatosan beléptek a zenés
gyerekdarabok is a Tücsök Klub re-
pertoárjába, így egyesületté válásunk
után a nevünk is Tücsök Zenés Szín-
padra módosult.

– Az idáig vezetõ úton nem hiá-
nyoztak a segítõ kezek...

– Szuprics Edit énekmûvész után
Sudár Boglárka, Füzi János és Tóth
Imola segített. Karácsonyné Müller
Beátához is jártam magánórákra, és a
zeneiskolában rengeteg szolfézstanár-
nál megfordultam. Lozsányi Tamásnál
még zongoráztam is.

– Melyik volt az a produkció a Tü-
csök Zenés Színpaddal, amelyet tel-
jesen magadénak éreztél?

– Talán a Valkay tanár urat említe-
ném a „Légy jó mindhalálig” címû da-
rabból. Szekszárdon ezt láthatta tõ-
lünk a felnõtt közönség esti színházi
elõadásként elsõként. Ez még 2006-
ban történt, épp 18 éves voltam ak-
kor, így  igazi kihívás volt számomra,

hiszen egy nyugdíjas földrajztanár bõ-
rébe kellett bújnom. Hála Istennek,
sokan dicsérték a darabot, ami nekem
nagyon sokat jelentett. Ha a közön-
ségtõl rendszeresen pozitív visszajel-
zést kapok, számomra ez jelenti a leg-
nagyobb dicséretet!

– Emlékezetes verseny?
– A Scherzo zenés versenyen Mik-

lós Tibor szövegíró-rendezõ, a Rock
Színház alapítója felfigyelt ránk. Az el-
múlt évek szakmai munkája során ki-
alakult baráti kapcsolatunk hozomá-
nya, hogy felajánlotta számunkra egy
korábbi darabját, melyet Rejtõ Jenõ
Ellopott futárja alapján írt. A musicalt
átírta a társulatunkra, aztán a felké-
szülés alatt a feleségével, a Jászai Mari-
díjas Nagy Anikóval és Fincza Erika
koreográfussal végig lejártak, betaní-

tották a darabot. A Scherzo országos
zenei fesztiválról 2007-ben II. helye-
zést hoztuk el vele.

– Az „Egy bohém rapszódia” címû
Freddie Mercury emlékkoncertrõl
mesélnél?

– Miklós Tibor nyolcunkat hívott
meg az együttesbõl fõvárosi sztáro-
kat felvonultató zenés darabjának 16
fõs ének és tánc csoportjába. Az õs-
bemutató Gyulán volt, két este adtuk
elõ a darabot telt ház elõtt. A Margit-
szigeten augusztusban tartottuk a
premiert, hála Istennek óriási sikert
aratva.

– Kik a társaid, akikkel indultatok?
– Kövendy Eszter már 15 éve,

Vecsei László, Nyúl Zsófi és még jó pá-
ran. Összeszoktunk, mindenben olya-
nok vagyunk, mint a testvérek.

– Hova jártál/jársz iskolába?
– Katolikus iskolában kezdtem a ta-

nulmányaim, utána a Bezerédj Szak-
középbe, jelenleg az Illyés Gyula Fõis-
kolára járok, moderátor szakon má-
sodéves vagyok. Ha elvégzem, át sze-
retnék menni kommunikáció és mé-
diatudományra. Mindemellett termé-
szetesen az éneklés tölti ki az életem
nagy részét.

– Megasztár? Csillag születik?
– A tehetségkutató versenyeket

nem szeretem. Úgy gondolom, nagy
felhajtás az egész! Legyen a kezemben
egy szakma, aztán jöhet egy országos
megmérettetés.

– Most készülsz valamire?
– Szekszárd város március 27-re

hívta meg a Freddie Mercury életét
bemutató zenés darabot, mindenkit
szeretettel várunk!

Kovács Gergõ

Mostanában egyre többször figye-
lem az embereket az utcán, a bolt-
ban... Ajánlom ezt másnak is. Érde-
mes!

Az arcokon szomorúságot, elke-
seredettséget, tehetetlenséget látok.  

Nem szoktam elsõ ránézésre ítél-
kezni, de sajnos találkozom néha a
"birka" jelleg tüneteivel is. Olyan
emberekkel, akiket terelgethetnek
napestig, és akik ezt még igénylik
is. Látom persze azokat is, akik el-
jutottak mára oda, hogy nem ér-
dekli õket a sértegetés, a csõcseléke-
zés, a szélsõségesezés. Õk azok,
akik Magyarországot és a magyar
nemzetet tartják a legfontosabb-
nak. Akik így vagy úgy, de változást
akarnak. Mintha mostanában

gyakrabban jönnének velem szem-
be ilyen tekintetek...

Van aztán az a réteg, amely szin-
tén változást akar, de bizonytalan,
és hezitálása miatt könnyen mani-
pulálható. Õk leginkább nem for-
málnak véleményt, tartózkodnak,
és a radikális szó hallatán (legyen
az bármilyen szövegkörnyezetben)
összerezzenek. Végül pedig van a
valóság show-kon és szappanoperá-
kon nevelkedett, a végtelenségig
manipulálható réteg.

No és a kedvencem: az „engem
nem érdekel a politika” réteg. Akik
fölényesen és magabiztosan hirde-
tik pártatlanságukat. Azt hiszik,
hogy magatartásuk helyes és mér-
tékadó. Szerintem ez óriási tévedés.

Ami ma Magyarországon folyik, az
az egész nemzet ügye. Nem kellene
más, csupán kinyitni a szemünket,
a fülünket, és észrevenni az igaz
dolgokat. Persze ez néha plusz fel-
adatokkal járhat, és a szabadidõ
rovására is mehet, de ha mindent
másokra hagyunk, ha nekünk
minden mindegy, akkor bármit
megtehetnek velünk. És akkor hova
lesz a tartásunk, jogaink és hova
lesz az országunk?

Eladhatnak, privatizálhatnak,
ellophatnak alólunk mindent. Agy-
ba-fõbe verhetik honfitársainkat... 

Fel kellene már ébredni! Amíg
nem késõ!

Gondolkodni nem tilos kis ha-
zánkban. Hollendus Zsolt

Amíg nem késõ!Szigorúan büntetik 
a szemetelőket
a Nyár utcában is
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program keretében az önkormány-
zat január 20-án 4 köbméter illegá-
lis hulladékot szállítatott el a Pon-
tium '95 Zrt. munkagépe segítsé-
gével - melyet a cég ingyenes bo-
csátott a város rendelkezésére - a
Nyár utcából. Ezúton köszönjük a
Pontium '95 Zrt. nagylelkû felaján-
lását és önkéntes segítségét.
Szekszárd közhasznú munkásai
folytatták a hulladék kézi összegyûj-
tését, ami eddig 10 köbméterre be-
csülhetõ.
Várjuk további vállalkozók felajánlá-
sát a 06 30/4948-028-as telefon-
számon.
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Vince-nap: kékfrankosok a pohárban
Már a szekszárdi szõlõültetvényeket is támadhatják a délrõl érkezõ kabócák

Minden volt, ami az elmúlt évben
szőlőművelés és borkészítés
szempontjából a részletekben
rejlően érdekes – így foglalható
össze a szekszárdi Dicenty Dezső
kertbarátkör és a szekszárdi
hegyközség hagyományos
Vince.napi rendezvénye.

B. Gy.

Annak ellenére, hogy növényvédelmi
szempontból látszatra nem volt külö-
nösebb gond tavaly – ez is elõfeltétele
volt az akár csúcsnak ígérkezõ évjárat-
nak –, de roppant hasznos volt a Pécsi
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet
munkatársának elõadása. Részint azért,
mert a lisztharmatot, mint gombabe-
tegséget április 20-a környékén itt, a
szekszárdi borvidéken is észlelték – az
már más kérdés, hogy nem fejtett ki ne-
gatív hatást ott sem, ahol elmaradt a ko-
rai védekezés. A kutatóintézet vizsgála-
tai alapján jellemzõ volt a Medárd utá-
ni a néphiedelmet beigazoló 50 napos
szélsõséges csapadékérkezés a siklósi, a
villányi és a szekszárdi borvidéken, ami
magával hozta a szõlõskertek fõ ellen-
ségét, a peronoszpórát. Bizony, nehéz
volt a permetezések ütemezése, de
megbirkóztak vele a termelõk. Aztán a
kutatóintézet biológusa  hírértékû új-
donsággal rukkolt elõ: egy új fertõzõ
betegség ismertetésével, ami éppen a
mediterrán klíma megjelenésének a
következménye lehet.

Mint a kukoricabogár...
– Vizsgálataink szerint a szekszárdi

területeket is érinteni fogja az úgyne-
vezett eszka-fertõzés megjelenése.
Minden elõadásunkon mutatunk fo-
tókat, mert itt kezdõdik az ellene való
védekezés. Ki kell zárni ugyanis eze-
ket a tõkéket az ültetvényekrõl, mert
szinte megállíthatatlanul terjed – csi-
gázta az érdeklõdést a teremben
Teszlák Péter a pécsi kutatóintézet
képviseletében. – A másik ilyen be-
tegség a fitoplazma, amely a közhie-
delemmel ellentétben nem csak a fe-
hér fajtáknál, hanem a vörösöknél
úgyan úgy jelentkezik. A mediterrán
övbõl jön észak felé, és azok a kabóca-
fajok terjesztik, amelyek a felmelege-
déssel északabbra vonultak. A kabóca
Magyarországon még nem fordult
elõ, de az átlaghõmérséklet egy-két fo-
kos emelkedése miatt képes áttelelni,
évente 20-50 km-t is halad északabb-
ra, így hamarosan elérheti az egri
vagy akár a cseh-morva területeket is.
Villányban és Siklóson már fedeztünk
fel fertõzött ültetvényeket.

– Miként lehet védekezni ellene?
– Adottak a hatásos növényvédõ

szerek. A kabóca egy rovarfaj, az elle-
ne való védekezésben rovarölõ szere-

ket lehet és kell is alkalmazni. Nagyon
fontos a megelõzés, mert ha megfer-
tõzi a szõlõt, ott valójában mindenne-
mû további védekezés hatástalanná
válik, akár az egész tõkét is elpusztít-
hatja.

– Az eszka esetében is hasonló gon-
dok adódhatnak?

– Itt más a probléma. Ezen apró
gombák okozta fertõzést sokkal nehe-
zebb megállítani. A megelõzésnél
fontos, hogy azokat az eszközöket,
amiket ehhez használunk, minden
esetben fertõtlenítsük, ezzel meg tud-
juk akadályozni, hogy a betegség ne
terjedjen az egyik tõkérõl a másikra.

A szõlõnek is megvan az a típusú
betegsége, mint a kukoricának a bo-
gár esetében. Itt azonban nem maga a
rovarkártevõ a fõ ellenség, hanem az
általa behordozott új gombafertõzés,
amely súlyos károkat okozhat azzal,
hogy elõször nem a termésre, hanem
a zöld növényre támad. Ahogy Módos
Ernõ, az Alisca Borrend nagymestere
fogalmaz: a tõke biológia aktivitására
hat negatívan, ami a termés beérésé-
ben mennyiségében és minõségben
is okozhat komoly károkat az elkövet-
kezendõ években. A nálunk délebbi
borvidékeken már az idén is markán-
san tettenérhetõek voltak a kabócák.

Adatszolgáltatás:
nem lehet kikerülni

Mielõtt a tavalyi évjárat egyre mar-
kánsabb jellemzõinek kóstolással egy-
bekötött felmutatására kerülhetett
sor, érkezett több komolyan értelmez-
hetõ intelem Kelemen Erikától. A
hegybíró próbálta jobb belátásra bírni
a kistermelõket, hogy az egyszerûen
kitölthetõ szüreti jelentéseikkel to-
vább már ne késsenek – amúgy no-
vember 30. volt a határidõ –, mert az-
zal, hogy a vámhivataltól a hegyköz-
séghez került az adatszolgáltatási köte-
lezettség, még nem jelenti azt, hogy et-
tõl kezdve „el lehetne felejteni”, mert

végsõ esetben a komoly pénzbünteté-
sekre lehet számítani. A hegybíró szólt
az uniós bortörvény január elejétõl
életbe lépett, a szakma minden szerep-
lõjét érdeklõdõ adatszolgáltatási köte-
lezettségrõl is, ami az egységes euró-
pai on-line rendszer kiépítése miatt
roppant fontos, de természetesen
plusz adminisztrációval jár.

– Eleget kell tenni ennek is, mert a
minden szinten jobb ellenõrizhetõsé-
get szolgálja, s az ellenszegülés a támo-
gatások megvonásával jár. Ha most ez
megtörténik, akkor várhatóan az ed-
digi adminisztrációs terhek is csökke-
ni fognak a digitális rendszer minden
tagországban, így a 22 magyar borvi-
déken is – mondta érdeklõdésünkre
Kelemen Erika.

Hencsik úr
fûszeres kékfrankosa

A házigazda-fõszervezõ Ferenc Vil-
mos amondó: ó jel, hogy „megcsordult
a Vince”, így a bölcsek szerint tele lesz

majd a pince. Persze meg kell várni,
hogy mit mutat néhány nap múlva az
ezen napon lemetszett, és vízbe tett
szõlõvesszõ. A népi bölcselkedés sze-
rint ugyanis már ebbõl lehet 2010-re
vonatkozóan valamit prognosztizálni.
A szekszárdi hegyközségben azonban
ezúttal a 2009-es kékfrankosokról
szólt a történet, amibõl tucatnyi üveg
került elõ. A minõségben gondolkodó
kistermelõk borai már most nem csak
a hagyományosan gyümölcsös fran-
kos jegyeket hordozták, ami tényleg
különleges évjáratot sejtet, de a ve-
szélyforrások is jelen vannak még.

– Az extrém magas cukorfokokból
adódó erjedési problémák kezelésé-
vel találkozhattunk most is – jegyez-
te meg Módos Ernõ. – Találtunk
olyan borokat a kóstolás során, ame-
lyek pár gramm maradék cukorral,
még nyugtalan szénsavat hordoznak
magukban, némi utóízzel. Mindez ar-
ra utal, hogy nem fejezõdött be az al-
koholos erjedés. Fokozott figyelmet
igényel s cukor kierjesztése, bár en-
nek már ebben a stádiumban lesz
mindenképpen minõségrontó kö-
vetkezménye.

A magas érettségi fokban szüretelt
kékfrankosok többsége a január végi
állapotában is kuriózum. Olyan ízek
is elõjöttek, amik eddig nem: Hencsik
Józsefét például a fajtánál eddig nem
jellemzõ fûszeresség tette egyfajta ja-
nuár végi unikummá.

– A szõlõ a hosszúvölgyi meredek
hegyoldalon termett, teraszos mûve-
léssel. Október 20-án szüreteltem,
mert tovább a túlérettség elkerülése
miatt nem lehetett várni. Ha így te-
szek, elvesztette volna a bor a frisses-
ségét, gyümölcsösségét – mondta a
gazda. Igyekeztünk a júniustól októ-
berig terjedõ idõszakban jellemzõ
kevés csapadékot tárolni, ami a für-
tök kifejlõdésénél fontos. A mediter-
rán klíma újabb nagy lehetõségeket
hordoz számunkra, ami feladja a lec-
két a metszéstõl kezdve a szüretig,
annak idõpontja megválasztásáig. Ér-
demes minden rezdülésre odafigyel-
ni, mert most olyan nagytestû borok
mutatkoznak, amit én a nagyobb év-
járatokban sem tapasztaltam. Mit
mondjak, nagyon várom a további
fejleményeket e kékfrankossal és a
többi fajtával kapcsolatosan. Aki
most egy kicsit is odafigyelt, az min-
denképpen jó bort tud asztalra tenni
a 2009-es évjáratból.

Erre Szent György-napig biztosan
egzakt választ kapunk, aztán május
végén jön egy értékmérõ szekszárdi
nemzetközi fesztivál, ahol a borvi-
dék zászlóshajója, a kékfrankos –
amint a két évvel ezelõtti rendezvé-
nyen – újfent domboríthat a riváli-
sokkal szemben.

A 2009-es évjáratú kékfrankosok kerültek a poharakba

A zöld cserebogarak mellett
már a kabócák is veszélyesek
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Virágénekektõl
a Hazám, hazámig
n Magyar nyelven csendült fel a dal a
Magyar Kultúra Napján a Mûvészetek
Házában. Müller Beáta egy virágének-
csokorral köszöntötte a népes közön-
séget. Tréfás és lírai dalokat adott elõ
kifejezõ arcjátékkal a magyar dalkölté-
szet legkorábbi idõszakából, Pálóczi
Horváth Ádám gyûjtésébõl. Majd ér-
ces szavalat hangzott fel Csötönyi Lász-
lótól, aki Vörösmarty Gondolatok a
könyvtárban címû filozofikus elmél-
kedésére emlékeztetett e neves napon.

A szép mezzoszoprán hangú szek-
szárdi énekmûvésznõ a magyar zene
apostolának, Kodály Zoltánnak Háry
János címû lírai daljátékából adta elõ
Örzse dalait tiszta artikulációval. Lá-
nyi Péter virtuóz zongorakísérete
egy egész zenekarral felért.

Faust cavatinájával lépett színpad-
ra László Boldizsár, aki nem ismeret-
len a szekszárdi közönség elõtt, de
operaáriákat elõször énekelt váro-
sunkban. Erõteljes tenorja magával
ragadta a közönséget. Ezzel a cava-
tinával kezdõdött meg az idegen
nyelvû dalok sora.

Müller Beáta két Szekszárdhoz kö-
tõdõ magyar zeneszerzõ romanti-
kus dalait adta elõ német illetve ma-
gyar nyelven a tolnai születésû Fusz
Jánostól és Liszt Ferenctõl, akinek
kultusza ma is él Szekszárdon.

Egy a mához szóló költemény zen-
gett, Illyés Gyula Zsivaj címû versét
Csötönyi László adta elõ, aki szavala-
tai mellett felkészülten kalauzolta a
közönséget a mûsor folyamán.

Verdi Requiemjének megrendítõ
tenoráriája, az Ingemisco tamquam
reus könyörgése hangzott el László
Boldizsár drámai elõadásában, elsöp-
rõ sikerrel.

Mûsora zárásaként ismét magyar
népdalfeldolgozásokat szólaltatott
meg Müller Beáta, ezúttal Bartók Bé-
lától. A Párosítóban különleges sze-
rep jutott a disszonáns zongoraszó-
lamnak.

Az est utolsó dala Erkel Ferenc
Bánk bánjának legnépszerûbb áriája
volt. László Boldizsár elõadását szûnni
nem akaró vastaps kísérte. Ráadás-
ként egy vidám duett oldotta az emel-
kedett hangulatot. Kovács Etelka

Civil díj profi alkotóknak, elõadóknak
Idén is öten vehették át „A Tolna megyei mûvészetért” plakettet

Öten, köztük Matókné Kapási Ju-
lianna részesültek elismerő ezüst
plakettben a Magyar Kultúra
Napján, a Művészetek Házában
rendezett ünnepségen.

Wessely

Három civil szervezet – a Bárka szalon,
a Kézjegy klub és a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége – alapította 2000-
ben „A Tolna megyei mûvészetért” pla-
kettet, mûvészek és mûvészetpártolók
jutalmazására. A díjat évente öt sze-
mély, illetve együttes kaphatja, az aláb-
bi öt kategóriában: 1. költõ, író, újság-
író; 2. képzõmûvész; 3. elõadómûvész;

4. népmûvész, népi iparmûvész, kis-
mester; 5. mûvészetpártoló (népmû-
velõ, rendezvényszervezõ, klubvezetõ,
szponzor).

Az elismerést a Magyar Kultúra
Napján adják át. Az idei díjazottak:
Gutai István író, ifj. Koffán Károly fes-
tõmûvész, Verseghy Ferenc fazekas, a
Bartina Néptánc Együttes és Amrein
Károly cégvezetõ, szponzor. A Mûvé-
szetek Házában tartott eseményen dr.
Pálos Miklós, a megyei közgyûlés alel-
nöke köszöntötte az elismerésben ré-
szesítetteket.

Az indoklás szerint Gutai István, a
paksi könyvtár igazgatója, publikáci-
óiért kapta az elismerést. Eddig két

önálló kötetben és 15
antológiában jelentek
meg írásai, s egy ideig a
Paksi Hírnök címû vá-
rosi lapot is szerkesz-
tette.

Verseghy Ferenc
mözsi népi iparmûvész
egyedi, értékalkotó kéz-
mûves tevékenységéért
került a díjazott közé. A
habán kerámia készíté-
sének mestere tavaly el-
hozta az Alföldi Fazekas
Triennálé nagydíját. 

Ifj. Koffán Károly
dunaföldvári festõmû-
vészt alkotói és oktatói
munkásságáért tüntet-
ték ki. A figurális és
komputergrafikáiról is
ismert alkotó évtizede-
ken át tanított a duna-

újvárosi és a budapesti képzõmûvé-
szeti fõiskolán. 

A Bartina Néptánc Egyesület
Matókné Kapási Julianna mûvészeti
vezetõ irányításával ért el díjazandó
sikereket. Már négy kontinens nép-
tánc-fesztiváljain léptek fel. 

Amrein Károly, a Gemenc Volán ve-
zérigazgatója jeles kultúratámogató,
úgy is, mint a VOSZ megyei elnöke. A
megyei Príma-díj életre hívásában
meghatározó szerepe volt.

A díjátadó ünnepségen közremû-
ködött az I. Béla Gimnázium két vers-
mondója, Mohás Dóra és Kondor Ta-
más, valamint a paksi Tûzvirág Tánc-
együttes.

A “Tolnai megyei mûvészetért” idei díjazottjai Fotó: Rühl Gizella 
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A „világmegváltás” egyedül nem megy
Az izmok mindenkinél másképp reagálnak a kezelésre

Sorozatunk legutóbbi beszélgeté-
se végén Püspöki Edit fodrász vá-
lasztása Kereki Balázs gyógy-
masszőrre esett. Hozzátette, ép-
pen azért, mert ő maga is keve-
set tud róla. Ám amikor nála járt,
meggyőződhetett arról, hogy a fi-
atal férfi komolyan veszi a szak-
máját, s nagyon lelkiismeretesen
dolgozik.

V. Horváth Mária

– Miért éppen a gyógymasszõri
szakmát választotta?

– Mindenképpen az egészségügy-
ben szerettem volna dolgozni anyuká-
mat követve. Palánkon, a Csapó Dáni-
elben érettségiztem, sõt megszerez-
tem az élelmiszer-technikusi okleve-
let is. Ezt követõen a szekszárdi polgá-
ri szolgálat mellett Pécsen tanultam,
és 2003-ban végeztem.

– Ön gyógymasszõr, de úgy tu-
dom, számos más masszázsfajta
is létezik.

– Európában a svéd-masszázs ter-
jedt el, amibõl különbözõ alternatív
masszázsfajták alakultak. Közülük a
gyógymasszázs teljesen elkülönül ép-
pen gyógyító volta miatt. Természete-
sen az oktatása is eltér a más válfajok-
tól, hiszen nem néhány hetes tanfo-
lyamon képezik ki a gyógymaszszõ-
röket, hanem egy másfél éves kurzu-
son vesznek részt, ami komoly vizsgá-
val zárul. Én Pécsen, egy egészségügyi
szakközépiskolában tanultam, ahol
orvosok oktattak, majd Harkányba, a
fürdõkórházba jártunk szakmai gya-
korlatra. Mindennek az alapja az ana-
tómia, erre épülnek aztán a kliniku-
mok – az ortopédiától a bõrgyógy-
ászatig... A gyógymasszõrnek tudnia
kell, hogy izom-, vagy nyirokcsomóról
van-e szó, vagy részleges izomszaka-
dásról, illetve melyik izom hol ered és
hol tapad. Én a végzettségemmel dol-
gozhatnék orvos mellett is, de önálló-
an is. Az utóbbit választottam...  

– Említette a bõrgyógyászatot. Az
hogy jön ide?

– Mondjuk, hogy bejelentkezik hoz-
zám a vendég egy viszketõ bõrelválto-
zással. Tudnom kell, hogy mire utal-
nak ezek a jelek. Amennyiben bõrda-
ganatra, akkor nyilvánvalóan azt java-
solom neki, hogy forduljon bõrgyó-
gyászhoz. A daganat „szétgyúrása” be-
láthatatlan következményekkel járna.

– Az alap-masszázsok közül ön me-
lyiket alkalmazza?

– A nyirok- és a kötõszöveti masz-
százsról van papírom, de ezeket rit-
kábban használom, hiszen alapvetõen
gyógymasszõr vagyok. Hozzám nem a

lágy zene kísérte simogatásos ellazu-
lás vezérli a vendégeket, hanem a
gyógyulás vágya, ami igen kemény
masszírozással jár. Adott mondjuk egy
kiugrott váll vagy egy kificamodott
boka. Ezeket nem simogatgatom, ha-
nem megpróbálom helyretenni.

– És ez fáj?
– Igen. Szoktam is mondani a páci-

enseknek, hogy aki az elsõ kezelés
után bátorkodik visszajönni, akkor
már jó lesz neki. A következõ alkalmak
ugyanis már kevésbé fájdalmasak, sõt
a vége felé már jólesõ érzést okoznak.

– Ha ránéz a páciens hátára, lábára,
máris látja, mi a gond, vagy a keze-
lés folyamata során diagnosztizál?

– Természetesen látom, de betar-
tom a sorrendet, ami jelen esetben az
általános gyúrásra vonatkozik. A dör-
zsölõ, gyúró fogások alatt diagnoszti-
zálok. Kicsit felcsípem a bõrt, s ahol
kicsúszik az ujjaim közül, ott nem laza
az izom, tehát csomóról beszélünk.
„Feltérképezem” a problémákat, s
olyankor már használom a behajtott
kezem mélyebbre ható ízületi kúpjait.
Ennek során megélénkül a vérkerin-
gés, kipirosodik a bõrfelület, s akkor
már a laikus számára is jól látható, hol
van beállva az izom.

– Nem orvos mellett dolgozik, ám
többjükkel tart kapcsolatot...

– Ez így van. Leginkább olyan orto-
péd szakorvosokkal, akikkel egymás-
hoz irányítjuk a pácienseket. Én olyan
esetekben kérem a beteget, hogy for-

duljon orvoshoz, ha problémája meg-
ítélésében, elsõdleges ellátása érdeké-
ben szükségét látom. Amikor az orvos
megállapítja, hogy gerincsérve van az
illetõnek, de olyan stádiumban, ami
még nincs kiszakadva, akkor speciális
izomlazítással, gyógymasszázzsal szin-
ten tudom tartani. Nem szükséges te-
hát mûteni, viszont kezeléseim mel-
lett finomított életmódra kell váltania.

– És az orvosok miért küldik ön-
höz a betegeket?

– Utókezelésre, azaz gyógymasz-
százsra tesznek javaslatot betegeik-
nek a gyorsabb gyógyulás érdekében.
Egy részleges izomszakadásnál példá-
ul savó keletkezik, bevérzés is lehet,
amit a nyirokrendszeren keresztül el
kell távolítani. Ezek az anyagok a keze-
lés következtében távoznak a szerve-
zetbõl, elõbb megy le a gyulladás, a pá-
ciens pedig jobban, sõt jól lesz. Hang-
súlyozom, hogy miként a gyógytorna
sem kizárólag a kórházban zajlik, úgy
az én területemen is van mit tennie
odahaza a vendégeimnek. Leginkább
a gyógyulás akaratát plántálom belé-
jük, hiszen mint köztudott, a legtöbb
dolog fejben dõl el. Én egymagam,
egy-két félóra alatt nem tudom meg-
váltani a világot, a pácienseknek part-
nerekké kell válniuk.

– Hol van a Kereki-szalon?
– Éppen most költözöm a Csatári-

torokba. Csupán néhány perces a vá-
rakozási idõ, mivel a vendégek általá-
ban bejelentkeznek hozzám, csúszás
ritkán van.

– A beszélgetés elõtti „bemelegítés-
ben” említette, hogy menyasszo-
nyával Szekszárdon élnek, s nyá-
ron összeházasodnak.

– Ez így van. Ildikó Tengelicen, a
Hotel Orchideában recepciós. Koráb-
ban négy évig én is ott dolgoztam
masszõrként és uszodamesterként. Il-
dikó szülei Simontornyán élnek, min-
den második hétvégét náluk töltjük, a
többit pedig az én szüleimnél.

– Az Ön szülei hol élnek?
– Harcon laknak. Édesanyám soká-

ig Szekszárdon dolgozott, a Mérey ut-
cai idõsek otthonában, de most már
Harcon mûködik az idõsek területi
gondozójaként. Apukám a szekszárdi
mûszergyár alkalmazottja ipari tanu-
ló kora óta.

– Gyakran hallom, hogy a párok
odahaza masszírozzák egymást.
Ezzel nem okoznak bajt?

– Ez a „fáj a hátam, nyomkodd
meg” teljesen jó. A finom mozdulatok-
kal nem okoznak kárt. Felfrissítik az
izmokat, beindítják a vérkeringést.
Amíg hozzám járnak kezelésre, azt ké-
rem, otthon ne nyúljanak a gyulladt
területekhez, mert mikrosérülések
keletkezhetnek. Izomlazítókat alkal-
mazhatnak, de semmi mást.

– Ön is használ ilyen krémeket?
– Hogyne. Hatékony, száz százalék-

ban gyógynövényekbõl készült ter-
mékeket. Ezekhez azért ragaszko-
dom, mert tudom, hogy a vendégek
által szedett gyógyszerekkel nem lép-
hetnek reakcióba.

– Említette, hogy idõközönként fut,
úszik és focizik. Az utóbbival más
vonatkozásban is kapcsolatban áll.

– Igen. Már a második szezonban
vagyok TOLLE-UFC Szekszárd futball-
csapat gyúrója. Minden csütörtök dél-
után átgyúrom – ez az úgynevezett
sportgyúrás – a fiúk lábait és a hátu-
kat, illetve ellátom a sérüléseiket. A
meccsek elõtt szintén begyúrom õket,
aztán én is a kispadon ülök, és segítek,
ha sérülés történik. A sérült játékosok
rendre bejárnak kezelésre a szalonba.
Én ezzel támogatom a csapatot.

– Férfiakkal, vagy nõkkel köny-
nyebb dolgozni?

– Minden tekintetben a hölgyekkel,
mert az õ izmaik sokkal finomabbak,
ráadásul a fájdalmat is jobban viselik.

– És két hét múlva férfi, vagy nõ kö-
vetkezzen?

- Férfi, mégpedig egy olyan érdekes
személyiség, akinek munkássága ré-
vén tovább bõvülhet a „borász-palet-
ta”: Posta Péterre esett a választásom.

Kereki Balázs: „hozzám gyógyulni járnak a vendégeim”
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H eckmann János postamester fia-
ként 1870. február 3-án született

Kétyen a kora meghatározó színészé-
vé vált Hegedüs Gyula, aki polgárista di-
ák korában, a szomszédos Szegzárd
Szállóba átszökve elõször látott színi-
elõadást.

Innét azonban a történet kétfelé
ágazik. Önéletrajzi könyvében megír-
ja, hogy mivel matematikából megbu-
kott, beállt vándorszínésznek. A sokra
nem hívatott csapat hamarosan felosz-
lott, de múlhatatlan érdeme, hogy lát-
ván az ifjú tehetségét, összeadta a
pénzt színiiskolai képzésére. A Magyar
életrajzi lexikon viszont úgy tudja:
„1889-ben lépett színpadra Keresztély
Jánosné vándor daltársulatánál Tolna-
apátiban. Még ugyanebben az évben
Paulay Ede felvette a színitanodába,
mestere Újházi Ede volt. 1891-ben vi-
dékre szerzõdött (Szolnok, Pápa, Deb-
recen, Pozsony, Fehérvár, Zombor, Ba-
ja), 1894-ben a Ditrói Mór vezette ko-
lozsvári színház tagja lett, és ugyancsak
Ditrói 1896-ban a megnyíló Vígszín-
házhoz szerzõdtette. Rövid megszakí-
tásokkal itt mûködött haláláig.”

Akárhogyis nézzük, a lexikon téved,
hiszen, ha így lenne, nem ünnepelhet-
te volna éppen Szekszárdon színészsé-
ge 25. évfordulóját – 1911-ben – ennyi-
re azért nem volt rossz matematiká-
ból! Bodnár István nekrológjában úgy
meséli: „Mint kis diák a szekszárdi pol-
gári fiúiskola küszöbét koptatta. Itt
Horváth királyi törvényszéki bíró ro-
koni házában volt ellátása. De az élénk,
temperamentumos fiúnak szûk volt
az iskola négy fala. Az õ saslelke már
ekkor messzebbre vágyott. A számtan
és a fizika különösen nem volt az ínyé-
re. S amint õ sokszor elbeszélte és
megírta, egyszer némi kis bajok is vol-
tak az osztályozás körül. Javítóvizsgára

utalták. S õ dacból tûzbe dobta köny-
veit. A vakációban nem tanult, de a
vizsgát mégis letette… Rokona, Mada-
rász János közjegyzõ vette pártfogásá-
ba. Ott írnokoskodott a községnél, se-
gített a közjegyzõi irodában. Egy oda-
vetõdött színtársulat azonban eldön-
tötte a további sorsát. Velük ment,
hogy mint vándorszínész talán koplal-
jon, de hogy lelkében annál jobban ég-
jen, lobogjon a mûvészetért való ra-
jongás olthatatlan lángja. 

Rövid vidéki bolyongás után, 18
éves korában Budapestre ment, és be-
iratkozott a Színi Akadémiára. Paulay, a
nagynevû színmûvészeti akadémiai ta-
nár és igazgató, – legalább ez egyszer
nem látott jól. Lehet ugyan, hogy az ak-
koriban csak igazán szép férfiakra va-

dászó színházak miatt is, kereken ki-
mondotta reá, a hatalmas orrú, testal-
katilag Adonisznak nem mondható fia-
tal növendékre, hogy mit akar a színé-
szeti pályán, amelyhez amúgy sincsen
semmi tehetsége. Az így valósággal el-
tessékelt fiatal növendék aztán megint
felvette a vándorbotot.” Ezt követte a
fent már idézett sok fellépti hely, majd
Ditrói meghívása. (Az õ felesége is
szekszárdi volt: Eibenschütz Mari.)

Csakhogy, ha letette a vizsgát, ak-
kor az egykori matematikatanár (aki
különben maga csípte rajta tanítvá-
nyát A corneville-i harangok elõadá-
sán 1886-ban!), miért áll föl 1911-ben
a jubileumi elõadáson. De nemcsak
fölállt, hanem régi noteszét elõvette, s
bejelentette, hogy aki ekkora színész,

annak õ is jelest ad az egykori szekun-
da helyett… Dr. Töttõs Gábor

Heckmann diáktól
Hegedüs színészig
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 145. Ódon időben

FEBRUÁR 1-JÉN
130 éve, 1880-ban Tolna bálján
gyûjtöttek a Garay-szoborra. 105
éve, 1905-ben helyi lakodalomban
az elsõ võfély szívszélhûdésig rop-
ta a táncot.
FEBRUÁR 2-ÁN
115 éve, 1895-ben elhunyt Gaj-
dossik János esperes: '48-ban
káplánunk, majd honvéd-szabad-
ságharcos. 100 éve, 1910-ben éj-
fél után gyenge földrengés volt.
FEBRUÁR 3-ÁN
140 éve, 1870-ben Kétyen szüle-
tett Hegedüs Gyula színész, polgá-
ri iskolánk diákja. 105 éve, 1905-
ben jóváhagyták a Garay-szülõház
helyén építendõ pénzügyi palota
tervét.
FEBRUÁR 4-ÉN
110 éve, 1900-ban megyénk ál-
landó hadmérnöki jele lett Cserhát-
hegyünk. 
FEBRUÁR 5-ÉN
705 éve, 1305-ben András apá-
tunk oklevele panaszolta: Vencel-
párti csehek Visegrádon bebörtö-
nözték. 110 éve, 1900-ban me-
gyénkben itt tartották az elsõ es-
küdtszéki tárgyalást.
FEBRUÁR 6-ÁN
85 éve, 1925-ben meghalt Gede-
on Béla felsõkereskedelmi isko-
lánk igazgatója. 
FEBRUÁR 7-ÉN
105 éve, 1905-ben az elöljáróság
a belügyminiszternél a várossá ala-
kulást sürgette.

Vizsgáljuk meg szívünket!

„Vajon olyan igaz-e a te szíved, mint az én szívem
a te szívedhez? (…) Ha így van, nyújts kezet.”
(2Királyok 10,15)

John Wesley a XVIII. századi metodista mozgalom
elindítója. Egyik prédikációja „Az egyetemes ke-
resztény szellem” címet viseli. Azt kutatja, arra ke-
resi a választ, hogy mi az, amiben valamennyi ke-
resztény egységben „kell”, hogy legyen, illetve egy-
ségben lehet. A teljes külsõ egység két okból lehe-
tetlennek tûnik számára. Elõször is: nem tudunk
mind egyféleképpen gondolkodni, tehát vélemény-
különbségek mindig lesznek. Másodszor pedig: eb-
bõl következõen nem élünk egyféleképpen, isten-
tiszteleti gyakorlatainkban mindig lesznek kisebb-
nagyobb különbségek.

Ezeket az elmúlt héten a különbözõ közösségek
tagjaival találkozva, más és más gyülekezetek
templomaiban járva saját bõrünkön is tapasztal-
tuk. „Tényleg! A metodisták hogyan köszöntik egy-
mást?” – kérdezik meg szinte minden évben. Más
és más felekezet bölcsõjében ringattak bennün-
ket, máshol jutottunk hitre, és máshol növeked-
tünk. Ezért a gondolkodásmódunkban, istentiszte-
leti gyakorlatunkban különbségek vannak. Ezeket

látjuk, tapasztaljuk el-
sõre, ezért sokszor el-
bizonytalanodunk.

De a keresztények
között levõ egység,
sohasem a külsõsé-
gek kérdése csupán.
Ez mindig szív-, azaz
belsõ kérdés is. Sõt ta-
lán döntõen az! Jézus
a különbségektõl, kü-
l ö n b ö z õ s é g e k t õ l
nem mentes kis tanít-
ványi csapatának ezt

köti a lelkére búcsúbeszédei közben: „Új paran-
csolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
egymást. Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjá-
tok.” Az ismertetõjel tehát nem a köszönés, a li-
turgia, az egyházszervezet, hanem a szeretet való-
disága, õszintesége.

Vizsgáljuk meg szívünket: milyen az a másik fe-
lekezethez tartozó, de Krisztusban testvérünk fe-

lé? Olyan valóságos és odaadó szeretettel teli, mint,
amilyen Krisztus felénk való szeretete? „Amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” -
kér bennünket Jézus. Ámen.

Kovács Zoltán metodista lelkész

EVANGÉLIUM

Hegedüs Gyula civilben...
...és legnépszerûbb szerepében,
Molnár Ferenc Ördögében

Gyermek-áldás

Sok szeretettel várják a szülõket Gyertyaszen-
telõ Boldogasszony ünnepén, a február 2-án
(kedd) 17 órakor kezdõdõ szentmisére a Belvá-
rosi templomba, ahol együtt imádkoznak a
gyermekekért, Bacsmai László plébános pedig
Balázs-áldásban részesíti az egész családot.

Iskolalátogatás és nyílt nap
„Idesüss iskolakóstolgató” foglalkozás lesz a
Szent József Katolikus Iskolában (Garay tér 9.)
február 6-án (szombat) 10 órától, amelyre sze-
retettel várják a leendõ elsõsöket és szüleiket az
elsõs osztályfõnökök és Vadócz Eszter tanító
néni, aki dráma-foglalkozást tart. A katolikus is-
kolával február 10-én (szerda) nyílt nap kereté-
ben ismerkedhetnek az érdeklõdõ szülõk és
gyermekeik.
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A szeretetrõl szeretettel
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A rejtvény megfejtését 2010. febuár 9-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Január 17-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Koldussá lett a föld, kirabolta a tél” (Petõfi Sándor:
Téli esték).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Pákozdi Zsoltné, Alisca u. 20. és Jani Petra, Béri B. Á. u.
125. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

S zeretem az embereket – mondta szemét kissé
szemérmesen lesütve egyik újdonsült Pápua

Új-Guinea-i ismerõsöm. Ha ma Magyarországon
ilyet mond nekem valamelyik szeretett hazámfia,
akkor részemrõl ösztönszerûen is az a minimum,
hogy rögtön, attól a pillanattól kezdve erõsen kétel-
kedni kezdek az illetõ személy épelméjûségében és
szavahihetõségében, de a magyar állampolgársági
kérelmét éppen csak beadó pápua ismerõsömnek
– már csak családfájának felszínes ismeretének
alapján is – elsõ szóra, a legkisebb kétely felmerü-
lése nélkül elhittem, amit mondott. Már csak azért
is, mert a minap a két szép szemem láttára két egy-
mást cirka úgy 16 éve tiszta szívbõl utáló ember
látszólag látványosan, a nagy nyilvánosság elõtt
kibékült egymással csupán csak azért, mert az
egyik haragtartó fél egy mindkettõjük által ismert
harmadik személyre valamiért nagyon „bepipult”.

Én mindig is mondtam (persze, teljesen hiá-
ba), hogy a szerelem és a szeretet bizonytalan

és meghatározhatatlan, ideig-óráig tartó ködös,
homályos, megfoghatatlan lelkiállapotok, de való-
jában, igazából a fene sincs tisztában azzal, mik
is, ellentétben az utálattal, a haraggal, a gyûlölettel,
amelyek jól körülhatárolható, élesen kirajzolódó,
teljesen félreérthetetlenül egyértelmû dolgok, érzé-
sek. Ahogy Oliver Cromwell lordprotektor hadve-
zér mondta: „A barátainktól az Isten óvjon meg
bennünket, az ellenségeinkkel már mi is elbá-
nunk.” Egy még ennél is régebbi bölcs és tanulsá-
gos mondás Priamos, a néhai trójai király szájá-
ból hangzott el, amikor gondosan szemrevételezte
azt a bizonyos híres (a mai napig is sokszor emle-
getett), végzetes következményekkel járó trójai fa-
lovat: „Félek én a görögöktõl, még ha ajándékot is
hoznak.”

A z óvatosság és a kételkedés minden körülmé-
nyek között nagyon hasznos és soha el nem

hanyagolható, meg nem „spórolható” tevékenysé-
gek. Egyébként is: a sírás és nevetés, a szeretet és a
gyûlölet, az igazság és a hazugság - tetszik, vagy
nem tetszik – egy „bugyorban” vannak. Ezért az-
tán mivel az ember (minden ember) pillanatról
pillanatra él és változik, és ahogy változik pillanat-
ról pillanatra, vele együtt változik minden vele ösz-
szefüggõ körülmény is, amíg az ásó-kapa és a
nagyharang véget nem vet az életnek nevezett her-
cehurcának... Hát csak ennyit akartam mondani
a szeretetrõl szeretettel. Bálint György Lajos
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Sporthírek
KOSÁRLABDA. A felsõházi rájátszásba
kerülés szempontjából fontos gyõzel-
met aratott a az Atomerõmû-KSC Szek-
szárd NB I-es nõi együttese a rivális
Vasas-Csata ellen hazai környezetben.
A kiélezett küzdelemre jellemzõ, hogy
az összecsapás - miként õsszel a fõváro-
si is – hosszabbításban dõlt el, ezúttal
azonban a KSC-s lányok örülhettek (86-
85). A csapat két legeredményesebb já-
tékosa a 18 pontig jutó Pungor és a 17
pontosl Cazac volt. A KSC hat gyõze-
lemmel és tíz vereséggel a 9. helyen áll
a táblázaton.

KÉZILABDA. A házigazda UKSE Szek-
szárd sikerével zárult az elmúlt hétvé-
gén Palánkon megrendezett I. Inter-
sport Kupa felkészülési torna. Kovács
Jenõ tanítványai a Marcalit (22-16) és
az Orosházát (30-18) legyõzve jutottak
a fináléba, ahol a PTE-PEAC csapatával
meccseltek. A szekszárdiak úgy is nyer-
ni tudtak, hogy állandó cserékkel, tak-
tikai változtatásokkal alapvetõen a fel-
készülésnek rendelték alá a döntõt (29-
26). Az UKSE csapatából különdíjat ve-
hetett át a legjobb kapusnak választott
Papp Tímea, és a 23 találatával a gólki-
rálynõi címet kiérdemlõ Fauszt Éva.

TEREMFOCI. E hét vasárnapján már az
elõdöntõket rendezik a VI. Horváth
Sport-Horfer Serleg Kupa téli terem-
labdarugó tornán. Az eddig lejátszott 8
fordulóját követõen a Kis Dankó és a
még hibátlan Longstep csapatai állnak
a csoportok élén. Az állás, A-csoport: 1.
Kis Dankó 18 pont, 2. Palermo-Ennyi
17, 3. Ferropatent 17, 4. Tomagro 16, 5.
Comp Gold 15, 6. Argentína 13, 7. Mar-
garéta Panzió 9, 8. PR Trans 7, 9. Mér-
nökök 4, 10. Bayer-Trans 0. B-csoport:
1. Longstep 21 pont, 2. Bau-Géko 18, 3.
Tambov ltp.15, 4.Pepita 12, ,5. Rodeó
Sörözõ  10, 6. Germán Elektro 10, 7.
Agro-Tipp 6, 8. Balassa Mûvek 3, 9. Se-
bi-Fornetti 0.

Sportosztály indul az I. Béla Gimnáziumban
Régi szekszárdi óhaj válik valóra a következõ tanévben – Nem csak a labdajátékosokat várják

n Az események felgyorsultak a szek-
szárdi közoktatási típusú sportiskolai
képzés ügyében. Létezik már a hõn
óhajtott felmenõ rendszer: a Garay Já-
nos Általános Iskola sportosztályaiból
kilépõket tárt karokkal várja az akkred-
itációt megszerzõ I. Béla Gimnázium.

Mivel közoktatási sportiskola a
sportegyesületek aktív kezdeménye-
zõ, a sportszakmai munkát irányító
szerepe nélkül nem létezhet, így az
UKSE, az Atomerõmû-KSC és a Tolle-
UFC szakmai-emberi, vagyis humán-
erõforrás hátterébõl építkezik az in-
tézmény, amely természetesen a hoz-
zá érkezõ, egyesületileg még nem le-
kötött, de ezen a téren tehetséges ta-
nulókat azonnal ajánlja a társadalmi

egyesületeknek,
a m e l y e k k e l
egyébként is
szerzõdéses vi-
szonyban lesz a
mûködés során.

M i n de b b õ l
persze nem kö-
vetkezik, hogy a
kézilabdán, a
labdarúgáson és
a kosárlabdán

kívül más sportágak képviselõi szá-
mára nem teremt lehetõséget az I.
Béla Gimnázium. A rugalmasság le-
hetõvé teszi az egyéni sportágak
képviselõi számára is, hogy úgy vé-
gezzenek el egy középiskolát, hogy a

sport, mint tudomány is tantárgyi
beágyazottsággal megjelenjen a min-
dennapokban, amellett, hogy a te-
hetség kibontakoztatásához szüksé-
ges délelõtti edzések is megtörténje-
nek. Természetesen az egyesületi
sportági edzõ irányításával, akinek
akár az iskola, vagy más edzõterem is
rendelkezésére áll az adott idõpont-
ban, mert ezt is, mint megannyi
mást, elõkészítik, leszervezik. Olyan
idõbeosztással, a sport speciális igé-
nyeihez alkalmazkodva, hogy a diák
a tantervben megfogalmazottaknak
is maradéktalanul eleget téve, a köz-
ismereti tárgyakban is haladjon, mi
több a kétszintû érettségire sikere-
sen felkészülhessen.

Mint az az iskola honlapján olvasha-
tó, a tanulók a 11. évfolyamtól választá-
suk alapján emelt szintû képzés kere-
tében készülhetnek fel az emeltszintû
érettségi vizsgára azokból a tantár-
gyakból, amelyek a továbbtanulásuk
szempontjából szükségesek. A sport-
osztályokban egyébként egyszerre két
idegen nyelvet tanulnak a diákok.

A jelentkezési határidõ február
19., és március elején már a motori-
kus és ügyességi képességek, adott-
ságok és készségek felmérése is el-
kezdõdik a 2010/11-es tanévben in-
duló osztály feltöltésére. Minden to-
vábbi részlet a szeptembertõl induló
sportosztályról a www.ibelea.hu
honlapon található. B. Gy.

Varga Jenő, az UKSE Szekszárd
elnöke mostanság a szokottnál
is többet utazik. Ennek apropója
elsősorban az NB I/B Nyugati
csoportjában második szekszárdi
női gárda megerősítése.

Bálint György

Legalább három olyan játékossal, akik
valóban komoly erõsítést jelentenek,
akikkel esetleg a biztos élvonalba ju-
tást érõ bajnoki címet is meg lehet sze-
rezni. Persze a listavezetõ Érd, az élvo-
nalra kész, pénzben is dúskáló Pest me-
gyei gárda megelõzése nem akármi-
lyen feladat lesz, hiszen tavasszal Érdre
utazik az UKSE. A klubalapító szekszár-
di ügyvezetõt természetesen autóban
értük utol.

– Budapestre, vagy a magyar nõi
kézilabda fõvárosa felé tart éppen?

– Az utóbbi az igaz.
– Gondolom, átigazolási ügyben.
– Igen, de más elintéznivalóm is

van errefelé.

Sok játékost megkeresnek
– Nem érzek a szavaiból lelkese-

dést, vagy csak nem jön át az éteren,
pedig úgy tûnik, nem kis változás
történt a kulisszák mögött. Valaki,
vagy valakik a csapat mellé álltak, és
azt mondhatták: Kovács Jenõ vezetõ
edzõ noteszében már régóta ott az a
hat név, ebbõl már most igazolják le
azokat, akiket lehet.

– Igen, örömteli dolgok történtek, s
mielõtt rákérdezne, hadd mondjam
el: Horváth István polgármester úr-
nak és az õ kapcsolatainak köszönhe-
tõen szeretnénk jelentõsen megerõsí-
teni a csapatot, hogy a hõn áhított él-
vonalba kerülést már tavasszal, de leg-
késõbb jövõre megvalósíthassuk. Ne-

veket még ne kérdezzen, annyira kép-
lékeny minden. Idõ szerencsére van,
március elejéig lehet igazolni.

– Mi a helyzet a két szerb játékos-
sal, akik próbajátékon voltak az el-
múlt héten?

– Egyelõre hazautaztak. Úgy váltunk
el, hogy még folytatjuk a tárgyalást, de
úgy tûnik, hogy csak a 25 éves irányító-
val, Natasával, akinek komoly játékos
múltja, nemzetközi tapasztalata is van.

– Egy külföldi minõségi játékos álta-
lában többe kerül, mint egy magyar...

– Nem lenne gond a pénz, más
szempontok döntenek. No és a tár-
gyalási pozíció is más ebben az eset-
ben, ugyanis a szerb játékosok keres-
tek meg bennünket.

– A számításba jöhetõ magyaro-
kat viszont önök keresik. Mik a fõ
szempontok?

– Abszolút kész játékos legyen, ko-
moly NB I-es múlttal, aki garantáltan
erõsítést jelent. Szeretnénk olyanok-
kal is megállapodni, akik számításu-
kat nálunk megtalálva több évre jön-

nének, korban is megfelelõk, de tár-
gyalunk olyan játékosokkal, akiket
csak akár a mostani félévre szerzõd-
tetnénk, aztán a jövõrõl legfeljebb
nyáron tárgyalnánk.

– Vagyis olyan csapatot szeretné-
nek, amely tudna nyerni tavasszal a
listavezetõ otthonában? Akkor tény-
leg nem „kispályásokkal” tárgyalhat...

– Jó lenne nem adminisztratív
úton, a visszalépések jóvoltából, ha-
nem alanyi jogon, a bajnokság meg-
nyerésével biztosítani a helyet az él-
vonalban. Az erõsítést ennek jegyé-
ben tervezzük.

– Már a jövõ hónapban, a bajnoki
rajton sok lesz új arc lesz?

– Nem feltétlenül. A papírforma
gyõzelmeket a jelenlegi garnitúrának
is hoznia kell, de márciusra már olyan
keretet szeretnénk, amibõl látszik: ko-
molyan készülünk az NB I-be. Konk-
rétumok, higgye el, egyelõre nincse-
nek! Idõben adunk majd tájékoztatást
az örömteli változásokról szurkoló-
inknak.

Kész játékost venne az UKSE elnöke
Nemcsak ígéret, már pénz is van az NB I-es erõsítésekre

Fauszt Éva (balról) mellé újabb meghatározó játékosokat keresnek
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Vegyes hal bormártással
Hozzávalók: 

l 1 kilogramm vegyes hal
l 3 evőkanál olaj
l 5 dekagramm liszt
l 1 deciliter vörösbor
l zöldpetrezselyem
l fél citrom
l hagyma
l só
l babérlevél

ELKÉSZÍTÉS:

A besózott halszeleteket liszt-
be mártjuk, forró olajban kisüt-
jük, és lapos tűzálló tálba tesz-
szük. A visszamaradt olajban
a hagymát rózsaszínűre pirít-
juk, 1 dekagramm liszttel meg-
hintjük, keveset pirítjuk vele,
és előbb hideg vízzel, majd a
vörösborral felengedve 10-15
percig forraljuk. 
Sóval, citromlével, 1 szál ba-
bérlevéllel ízesítjük, rászűrjük
a halszeletekre, és azzal is
még 10 percig, lassú tűzön
(sütőben) abáljuk. 
Tetejét zöldpetrezselyemmel
szórjuk meg. 
Burgonyakrokettel tálaljuk.

Az Idei harma-
dik évjárata,
elõdjéhez ha-
sonlóan por-
tugeiser és
zweigelt fajták-
ból készült vö-
rösbor. Illatá-
ban piros bo-
gyós szelíd és
erdei gyümöl-
csöket fedez-
hetünk fel,
ízében kerek,
telt, zamatgaz-
dag, finom sa-
vak kíséreté-
ben.
Fogyasztása
14-16 °C fo-
kon ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Borajánló:
Heimann Pince:
Idei 2009
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Február 1. (hétfõ) 15.30 óra
Várostörténeti klub az I/24-es te-

remben.
„Irodalmi érdekességek, évfordu-

lók” – Németh Judit könyvtáros elõ-
adása.

Belépés díjtalan. Mindenkit szere-
tettel vár a rendezõség. 

Február 1. (hétfõ) 17 óra
Kettõslátás – Bojtár Tamás és

Czirok Róbert fotókiállítása.
A tárlatot megnyitja: Baky Péter fes-

tõmûvész.
A kiállítás február 20-ig látogatható.

Február 2-án 18 órakor
Dr. Csernus Imre pszichiáter „A

Férfi” címmel tart elõadást. Jegy: 2100
Ft, kapható a színházi pénztárban.

Február 15. (hétfõ) 19 óra
A Szekszárd Big Band hangverse-

nye a színházteremben. Közremûkö-

dik: Bolla Gábor (tenorszaxofon),
Csepregi Péter (ének), Kiss Dezsõ
(ének), Pecze Balázs (trombita,
szárnykürt), Pecze Zsófia (ének). Mû-
vészeti vezetõ: Pecze István.

Jegyek 1200 Ft-os áron kaphatók a
színházi jegypénztárban, hétftõl pén-
tekig 14-18 óráig.

Mûvészetek Háza

Ábrahám Rafael festõmûvész ki-
állítása A tárlat február 27-ig látogat-
ható, hétfõ kivételével 9-17 óráig.

Február 10. (csütörtök) 17 óra
Kovács Ferenc festõmûvész ki-

állítása a Mûvész Presszóban. Meg-
nyitja: Baky Péter festõmûvész. Köz-
remûködik: Elblinger Zsuzsanna (gi-
tár) és Elblinger Éva (fuvola). A kiállí-
tás megtekinthetõ április 7-ig.

Február 18-án, 12.30 és 14.30 óra
Ifjúsági Hangversenysorozat III.

elõadása: Talamba ütõegyüttes.
A koncert helyszíne: a mûvelõdési

ház színházterme. Jegy: 400 Ft.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Január 28.-február 3.
17.30, 20.00: Sherlock Holmes –

szinkr. angol-amerikai film (16) (hét-
fõtõl szerdáig csak 20 órakor)
Február 1-3.

17.30: Julie & Julia – két nõ egy re-
cept – feliratos amerikai film
Február 4-7.

17.30: Alkonyat-Újhold – feliratos
amerikai fantasy 
Február 4-10

20.00: Derült égbõl szerelem –
felir. amerikai-kanadai romantikus
film (hétfõtõl szerdáig 17.30-kor is) 

ART TEREM

Január 28.- február 3.
17.00: A hetedik kör – magyar film
19.00: Woodstock a kertemben –

feliratos amerikai zenés vígjáték (16)
Február 4-10.

17.00: Kádár – fekete-fehér ma-
gyar dokumentumfilm

19.00: Apám zenéje – feliratos né-
met dokumentumfilm

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Színház a Babitsban

Február 9-én kedden 19 órakor
Sárdy bérlet III. elõadása: Oli Peagen: Az ajándék gésa - vígjáték két

részben a Budapesti Körúti Színház elõadása. Szereposztásból: Kautzky
Armand, Tahi-Tóth László, Beleznay Endre. Rendezõ: Galambos Zoltán.
Február 23-án kedden 19 órakor

Sárdy bérlet IV.elõadása: Nejcserés támadás - vígjáték két részben a Bu-
dapesti Gergely Theáter elõadása. Szereposztásból: Gergely Róbert, Gregor
Bernadett, Cseke Katinka.

Jegyek kaphatók 2400 Ft-os áron, H-P 14-18 óráig jegypénztárunkban.

Magam is meggyõzõdhettem ismerõsöm tarthatat-
lan helyzetérõl. Rendszeres panaszkodása után elhí-
vott hozzájuk, hogy hallgassam meg a fölöttük lakók
családi dübörgését, ordibálását. Az este fél kilenc kö-
rül náluk töltött fél óra valósággal elviselhetetlen volt.
A két fiú – öt és hat év körüliek – megállás nélkül si-
kítozva szaladgált a lakásban fel, s alá – feltehetõen
fapapucsban. Az apa – nyilván asszonyával – folya-
matosan ordibált, talán egy széket rángatott, amit
mondandója nyomatékossá tétele érdekében olykor
a földhöz vágott.

Mindez nemcsak néha fordul elõ, hanem így
megy napról napra, óráról órára – dühöngött isme-
rõsöm. Hétvégeken a gyerekek rohangálására éb-
red a családja, délután, a pihenés idején ugyanez a
helyzet. Az õsök alszanak, a lényeg, hogy gyermeke-
ik õket ne zavarják. Ebben megerõsítette ismerõsö-
met, hogy egy vasárnap reggel nyolc óra körül
csend-kérõ szándékkal becsöngetett „dübörgõék-
hez”. A férfi „mit képzel, bunkó, hogy merészel
felébreszteni”-vel hajtotta el. A ház legtöbb lakójával
is számos visszataszító pengeváltásba kerültek
„pökhendiék”, így a többség nagyívben kerüli õket.

Egy híradót nem lehet nyugodtan megnézni,
rendre ismétlõdõ robaj szakítja meg a családi be-
szélgetéseket, a beteg gyógyulását a „föntiek” miatti
folytonos idegeskedés jelentõsen lassítja... A rettenet
áldozatai megfigyelték, ha leesik a hó, a környéken
lakó gyerekek mind a forgalommentes kis parkban
– boldog visítozás mellett – csúszkálnak, hógolyóz-
nak, hóembert építenek. Ha beköszönt a jó idõ,
szintén megtelik a tér kis focistákkal, hintázó kicsi-
nyekkel, leterített pléden babázó lánykákkal. A ki-
sebbeket szülõi tekintetek kísérik, a nagyobbakat
olykor mobilon ellenõrzik.

Ám a két szerencsétlen dübörgõ fiút a szülõk a
lakásban tartják. Ezek a srácok nem engedhetik ki
a gõzt, sõt gyerekek is alig lehetnek. Csoda, ha a
szobában kergetõznek, vagy céltalanul le-föl fut-
kosnak?

Épp a kabátomat gombolom, amikor hatalmas
fémes durranás rémiszt meg. Vendéglátóim közlik,
hogy az efféle hangok is a napi „program” elma-
radhatatlan tartozékai. De nem sokáig: a családfõ
ugyanis eldöntötte: feljelentést tesz az emberi
együttélésre képtelen család ellen.  V.H.M.

Szegény, dübörgõ gyerekek

Hollós László
versmondó verseny
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza a természet sze-
retetére nevelés, a környezettuda-
tos szemlélet formálása szándéká-
val 2010-ben ismét Hollós László
Megyei Természetismereti Vers-
mondó Versenyt hirdet Tolna me-
gyei általános iskolások (6-14 éve-
sek) számára.
A verseny témája - a Nemzetközi
Biodiverzitás Védelmi Év tiszteletére
- az élõvilág sokszínûsége, változé-
konysága.
A verseny idõpontja:2010. febru-
ár 24. csütörtök 13.30 óra
Helye: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.)
Követelmény:
Tetszõlegesen választott, az élõvilág
sokszínûségét, változékonyságát
kifejezõ, a versenyzõ életkori sajá-
tosságainak megfelelõ nehézségû
vers, versrészlet. (A mûfaji tiszta-
ságra való tekintettel nem választha-
tó verses mese!) Minden induló egy
verssel nevezhet. Az elõadás idõ-
tartama legfeljebb 3 perc.
Korcsoportok: I. 1-2. osztályosok;
II. 3-4. osztályosok; III. 5-6. osztá-
lyosok; IV. 7-8. osztályosok
Nevezési határidõ: február 17.
Jelentkezni a Babits Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza honlapjá-
ról (www.babitsmuvhaz.hu) letölthe-
tõ nevezési lap beküldésével lehet
az intézmény postacímén, vagy az
info@babitsmuvhaz.hu e-mail cí-
men. Nevezési díj: 600 Ft/fõ, me-
lyet a verseny napján, a helyszínen
kell befizetni. Részletes versenyki-
írás az interneten.

A korábbi évekhez hasonlóan a zöldtárca idén is
pályázatot hirdet önkormányzatok és nonprofit tár-
sadalmi szervezetek számára a települési illegális
hulladéklerakók felszámolására. E célra a miniszté-
rium 100 millió forintot biztosít a hazai költségve-
tésbõl.

A pályázati kiírás szerint vissza nem térítendõ tá-
mogatásban részesülnek az illegális hulladéklera-
kók felszámolására, a terület rehabilitációjára, a
hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenysé-
gek. Ebbe beletartozik a felszedett hulladékok el-
szállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása. Fontos,
hogy a pályázók célul tûzzék ki a megtisztított terü-
let újraszennyezõdésének megakadályozását, s ahol
lehetséges, ott vonják közösségi használatba az
érintett területet. Az igényelhetõ támogatás maxi-
mális mértéke a pályázati költségvetés 80 százaléka,
de legfeljebb 3 millió forint.

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani,
beküldési határideje február 25. A pályázati adatlap
és a mellékletek, valamint a pályázati felhívás letölt-
hetõ a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
honlapjáról (http://www.kvvm.hu).   - h -

Pályázat illegális
hulladéklerakók felszámolására
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2010. FEBRUÁRI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • 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

KÖZLEMÉNY

KÖZGYÛLÉS. A Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskör Választ-
mánya 2010. január 31-én, vasár-
nap 15 órára összehívja a Szent Ist-
ván Házba (Szekszárd, Rákóczi u.
69.) a társaskör Közgyûlését.
A Közgyûlés napirendje:
- beszámoló a Társaskör 2009. évi
tevékenységérõl;
- a 2009. évi zárszámadás és a 2010.
évi költségvetés elõterjesztése;
- az Ellenõrzõ Bizottság beszámo-
lója;
- a 2010. évre tervezett program is-
mertetése; egyebek.
Amennyiben a Közgyûlés nem hatá-
rozatképes, úgy 16 órára újra ösz-
szehívásra kerül, mely Közgyûlés a
jelenlévõk számára való tekintet nél-
kül határozatképes lesz.
A Választmány kéri a Társaskör tag-
jait, hogy a napirendi pontok fontos-
ságára tekintettel jelenlétükkel tisz-
teljék meg a Közgyûlést, valamint ja-
vaslataikkal, észrevételeikkel segít-
sék mûködését.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Február 23. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola) Szekszárd,
Zrínyi u. 78
JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Február 16. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Február 23. (kedd) 15-17 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Február 3. (szerda) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Február 8. (hétfõ) 17-18 óráig
Február 22. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
December 18. (péntek) 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata projektmenedzsert keres 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
TÁMOP-3.2.3/08/2-2009-0003 pályáza-
ta kapcsán Projektmenedzser munka-
kör betöltésére.

A munkavégzés helye: Szekszárd
MJV Önkormányzatának Polgármeste-
ri Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.

Foglalkoztatás jellege: határozott
idejû munkaviszony

A munkaviszony idõtartama: he-
ti 20 óra 

Ellátandó feladatok:
- megteszi a szakmai programok el-

indításához szükséges, a projekt egé-
szét érintõ a projektgazda részérõl el-
engedhetetlen intézkedéseket,

- kapcsolatot tart a pályázatot kezelõ
OKM Támogatáskezelõ Igazgatóság
munkatársaival,

- felelõs a projekt elõrehaladási jelen-
téseinek a támogatási szerzõdésben

megfogalmazottak szerint történõ el-
készítéséért, és elküldéséért,

- közvetlenül felügyeli a szakmai köz-
mûvelõdési módszertani vezetõ, vala-
mint a projektasszisztens munkáját

- felelõs a támogatás lehívásainak a
támogatási szerzõdésben megfogalma-
zottak szerint történõ elkészítéséért,
és pénzügyi vezetõnek való megküldé-
séért

Feladatellátása során:
- alkalmazza és a projektpartnerek-

kel is betartatja a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
és az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltakat

- a projektdokumentáció naprakész
nyilvántartása 

- az utólagos nyomon követhetõség
érdekében iktatás, minden fontos kap-
csolódó dokumentum megõrzésével

Jogállás, illetmény, juttatások:
A projektmenedzser bérét és járulé-

kait a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003

azonosítószámú pályázat keretében el-
nyert támogatás biztosítja.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvõképesség
- büntetlen elõélet
- egyetemi, vagy fõiskolai szintû köz-

gazdasági felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség, vagy egyéb szakirányú fel-
sõfokú szakképesítés (pl.: pályázati re-
ferens OKJ-s szakképesítés)

- legalább 1 éves (projekt)me-
nedzsment tapasztalat

Próbaidõ: három hónap
A pályázat elbírálásánál elõnyt

jelent:
- Európai Uniós projektek lebonyolí-

tásában való részvétel
- jogi, közigazgatási ismeretek
- közmûvelõdési területen szerzett

gyakorlat
A pályázathoz csatolandó iratok:
- szakmai önéletrajz
- a pályázati feltételként elõírt iskolai

végzettséget, szakképzettséget, igazoló
okiratok másolata

A munkakör betöltésének ideje:
a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának idõ-
pontja: 2010. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Frey Tímea pályáza-
ti referens nyújt. (Tel.: 06-74-504-123)

A pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton, a pályázatnak Szek-
szárd MJV aljegyzõje címére történõ
megküldésével. (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) Kérjük a borítékon feltün-
tetnit: projektmenedzser - TÁMOP-
3.2.3-08/2-2009-0003.

A pályázat elbírálásának rendje:
a döntésre az érvényesen pályázók sze-
mélyes meghallgatása után kerül sor.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2010. február 15.

A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye: www.szekszard.hu, Tolnai
Népújság

ZÁRTKERT ELADÓ. Szekszárdon, a
Gesztenyés dûlõben 1000 nm-es
zártkerti ingatlan (kitûnõ állapotú
szintes faház, pince, gyümölcsös)
szabadidõ hiánya miatt eladó. Be-
tonút, villany van. Szép környezet,
csodás panoráma. Érdeklõdni lehet
hétköznap: 30/277-3789.
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