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IDÉN KÉTNAPOS LESZ
A KERÉKPÁROS
NAGYDÍJ

TOVÁBBRA IS: „SZÉPÍTSÜK
EGYÜTT SZEKSZÁRDOT!” 5. OLDAL 13. OLDAL

Másfélszáz csapat – mint a legjobb esz-
tendõkben – már itt sincs, de jó az esé-
lye annak, hogy az idei 115-öt legfel-
jebb a központi gála szerepét 2009-
ben betöltõ Körmend múlja felül, más

senki. Soprontól Nyíregyházáig való-
ban megcsappant az országos érdeklõ-
dés, vagyis kezd jellemzõvé válni a „leg-
közelebbi helyre elmegyek, máshová
már nem” szemlélet. Ezt bõven kom-

penzálja Szekszárdon és a megyében
az az örvendetes tény, hogy a városok,
illetve azok vonzáskörzetébõl változat-
lanul jönnek csapatok szép számmal.

Cikkünk a 12. oldalon

Hazai streetball-dominancia
Idén is az egyik legnépszerûbb helyszín lesz a szekszárdi

Az idei utcai kosaras fesztiválon 115 csapat ostromolta a palánkokat

A CSALÁDI TRADÍCIÓ
MEGHATÁROZTA
AZ UTAT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

Díszpolgárává
avatta szülõvárosa
dr. Hollós Lászlót

Szekszárd világhírû fia, a természettu-
dós dr. Hollós László születésének 150.
esztendejében emlékévvel adózik
munkássága elõtt a tolnai megyeszék-
hely. A gombák nagy ismerõje, a szar-
vasgomba-kultusz hazai úttörõje tiszte-
letére rendezett emlékév ünnepi ese-
ményeit tartják e héten.

Csütörtökön a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián emlékülést tartot-
tak, pénteken a város közgyûlése
posztumusz díszpolgári címet ado-
mányozott dr. Hollós Lászlónak. A vá-
rosházán péntek délután a Szarvas-
gomba Világszövetség tartotta ünne-
pi ülését, és megkoszorúzták a Hol-
lós-emlékhelyeket is.

Cikkünk a 3. és 10. oldalon
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Az eredeti nevén Magyar Tudós
Társaság története aligha, váro-
sunké meg biztosan nem jegy-
zett fel olyan jelentős eseményt,
melynek nemcsak szülöttünk
tisztelői, hanem eleven emléké-
nek ápolásán és megújhodásán
fáradozók egyaránt örülhettek
június 18-án.

SZV

Az autóbusszal érkezõket a folyosón a
díjazott és kiemelkedõ rajzokból, fo-
tókból rögtönzött kiállítás lepte meg:
ez, akárcsak ízléses és tartalmas Hol-
lós-füzet Lovas Csilla muzeológust di-
csérte.

A Tolna megyei s szerte az ország-
ból sereglett vendégek tapsoltak a
nagyteremben a Nagyné Mártonka
Tünde által felkészített zeneiskolások
cselló-kvartettje fogadózenéjének,
mely üdén oldotta a várakozás izgal-
mát. Németh Judit elõadómûvész a
szépíróként is jeleskedõ Hollóstól A
périgord-i tündért, a szarvasgomba
eredetmondáját tolmácsolta ihletet-
ten, majd Németh Tamás MTA-fõtit-
kár megnyitójában egyaránt érzékel-
tette a tudós és az emlékülés jelentõ-
ségét. Dr. Haag Éva, városunk alpol-

gármestere köszöntõje után egymást
követték az élvezetes elõadások.

Brandt Sára, a Magyar Szarvasgom-
bász Szövetség elnöke A hazai szar-
vasgombászat történetét, Lelley János
akadémiai kültag Hollós munkásságá-
nak hatását mutatta be az alkalmazott
mikológia fejlõdésére. Töttõs Gábor
fõiskolai docens a kutató tanár küz-
delmeirõl és értékeirõl szólt, Kaczián
János nyugalmazott levéltáros, a Tol-
na Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület elnöke pedig utóéletérõl és
mai megítélésérõl. Révay Ágnes fõ-
muzeológus Hollós László mikroszko-
pikus gombavizsgálatai Kecskeméten
és Szekszárdon, Bratek Zoltán, az
EMSZE elnöke Hollós László földalatti
kincsei címmel tágította a résztvevõk
látókörét. Zárásul Tomcsányi Pál aka-
démikus emlékezett a 125 éve szüle-
tett Szemere Lászlóra, aki a nagy mû
folytatója és kiteljesítõje lett élete al-
konyán. 

Ezután a város Hollós László Emlék-
év alkalmából kiírt, a Garay János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola által megrendezett Hollós Lász-
ló természetismereti verseny és vetél-
kedõ, valamint rajz- és fotópályázat el-
ismeréseit adta át Németh Tamás aka-
démikus. 

A díjakat büszkén vette át (a felké-
szítõ pedagógusokkal együtt) a szelle-
miektõl sütésfõzésig diadalmas Réti
sasok csapata: Buzás Zsófia, Hornok
Levente 7. c, Gál Linda, Sparks Jason
és Hamvas Natália 7. a (Zalakovicsné
Kovács Klára).

A rajzaival jeleskedõ Kovács Adél öt-
éves óvodás (Nemessányi Gyöngyi),
Auth Zseraldin V. Számú Általános Is-
kola 1. a., Pestalics Ákos kocsolai nyol-
cadikos (Kalauzné Gyenis Marianna),

Jászberényi Tünde Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium Bonyhád 9.
osztályos (Fekete Gyöngyi), és fotójá-
ért Rappay Kamilla Garay János Általá-
nos Iskola és AMI 5/A (Jakab Géza).

Lelley János zárszava után az alpol-
gármester az elõadóknak kedveske-
dett ajándékkal. A Krúdy-terem állófo-
gadásán a szarvasgombás ínyencfala-
tokból is kóstolót kaptak a vendégek -
akik csak a szekszárdi bort keresték
hiába...

Hollós László-emlékülés az Akadémián
Boldog elõadók, boldog díjazottak a tudomány házában

Németh Tamás, az MTA fõtitkára nyitotta meg az emlékülést

Fáklyás felvonulás
június 26-án este
Szent László ünnepéhez a Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
is csatlakozni szeretne a maga mód-
ján, ezért fáklyás felvonulást szervez
június 26-án, pénteken este. A gyüle-
kezõ 20 órakor lesz a Szent István
Ház elõtt, indulás fél 9-kor a Béla ki-
rály térre, ahol a felvonulók rmegtek-
intik az ünnepi mûsort, majd egy kö-
zös szalonnasütésre visszatérnek a
Szent István Ház udvarára. Jelentkez-
ni és érdeklõdni lehet: Horváth János-
né, Edit (telefon: 20/52-46-820).

Felsõvárosiakat várnak

Kõvári László, a körzet képviselõje
kéri a felsõvárosiakat, hogy minél
többen csatlakozzanak a június 26-
ai fáklyás felvonuláshoz, amire min-
denkit szeretettel várnak.

Rendkívüli véradás

A Vöröskereszt megyei szervezete
rendkívüli véradást szervez június
28-án 14 és 17 óra között a Dózsa Gy.
u. 1. szám alatt. Várnak minden
egészséges, 18 és 65 év közötti, segíte-
ni szándékozót.

HÍRSÁVDíszpolgár lett a gombatudós
Hollós László hivatalosan is a város legnagyobbjai közé emelkedett

„Szekszárd a bor és a kultúra
után immár a természettudo-
mányok városa is, köszönhetően
dr. Hollós László munkásságnak”
– mondta ünnepi beszédében
Horváth István.

n A polgármester szerint a város régi
adósságát törleszti, amikor a világhírû
mikológust (gombakutatót), termé-
szettudóst, akadémikust – születésé-
nek 150. évfordulóján – legnagyobbjai
közé emeli, és díszpolgári címmel ju-
talmazza.

A pénteki rendkívüli közgyûlésen
– miután Hollósnak nincs élõ
leszármazottja – a díszes oklevelet dr.
Dobos Gyula, a megyei levéltár igaz-
gatója vette át a polgármestertõl.
Horváth István ezt követõen Brandt
Sára, a Magyar Szarvasgombász Szö-
vetség elnöke társaságában leplezte le
a legújabb díszpolgár portréját,
amely Baky Péter festõmûvész alko-
tása.

Az ünnepi hangulatról a Gárdonyi
Zoltán Református Együttes elõadása,
Németh Judit szavalata és Környei At-
tila gitárjátéka gondoskodott.

SZV Brandt Sára és Horváth István leplezte le Baky Péter festményét
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Eladó kiskutyák
Gyönyörû, kedves és eleven, két hó-
napos Pumi lány kiskutyák (törzs-
könyvvel, mikrocsippel, oltva, féregte-
lenítve) sze-
retõ gazdit
keresnek. Ár:
megegyezés
s z e r i n t .
T e l e f o n :
74/512-123,
2 0 / 977 5 -
675.

Sporttábor indul
a nyári szünetben
a Garay iskolában

2009. június 22-tõl 26-ig, illetve au-
gusztus 24-tõl 28-ig sporttáborokat
szerveznek a Garay János Általános Is-
kolában (Szekszárd, Zrínyi u. 78.)

A sporttábor programja: naponta
2 alkalommal sportfoglalkozás külön-
bözõ sportágakban (úszás is). Játékos
szabadidõs foglalkozások: kézmûves
foglalkozás, informatika, társasjáték-
ok, strandolás, stb.

Foglalkozásokat 8-tól 16 óráig.
Ellátás: napi 3-szori étkezés (tízó-

rai, ebéd, uzsonna). 
A tábor költsége: 6000 Ft/5 nap.
Jelentkezni személyesen az iskolá-

ban, vagy a 20/478-8139-es telefonon,
Hammer Mária testnevelõnél lehet. 

A Garay János Általános Iskola
sportiskolai osztályaiban bõvül a
sportági kínálat a következõ lehetõsé-
gekkel: görkorcsolya, görhoki (télen
jégkorcsolya, jégkorong) és floorball.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Ga-
lambos János testnevelõnél, az 511-
450-es telefonszámon.

A Garay téren
adnak koncertet

a Tücskök 
Szekszárd Megyei Jogú Város Mûvelõ-
dési és Oktatási Bizottságának kezde-
ményezésére a város kiemelkedõ
mûveszeti együttesei adnak bemuta-
tót a Garay téren. Június 21-én, vasár-
nap 18 órakor a közelmúltban szomjú-
díjjal kitüntetett Tücsök Zenés Szín-
pad ad szabadtéri koncertet.

FELÚJÍTÁS A SZENT ISTVÁN HÁZBAN. Június 15-tõl a Szekszárd-újvárosi Római Katolikus Társaskör megkezdte a Szent István
Ház nagytermének felújítását. A munkálatok során a fûtés korszerûsítését, a padlózat teljes cseréjét, a világítás megújítását,
valamint a szellõztetés megoldását és az álmennyezet cseréjét, illetõleg a terem teljes újrafestését tervezik megvalósítani.
A munkát a Társaskör tagjai végzik, s elõreláthatólag augusztusig tartanak.
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Megújult a Barátság utcai játszótér
Újabb akciókkal folytatódik a „Szépítsük Együtt Szekszárdot!” program

Szekszárd város megérdemli,
hogy lakói, vezetői szépítsék, óv-
ják tisztaságát, köztéri bútorait.

SZV

Ez történt június 13-án a Barátság utcai
játszótéren is. Második alkalommal jöt-
tek össze a XIII. számú választókerület
lakói környezetük szépítése céljából.
A programot a Nõk Szekszárdért Köz-
hasznú Egyesület indítványozta és Tót-
hi János képviselõ úr támogatta, me-
lyen közel 50 ember vett részt és segí-
tette a játszótér festését.

A gyermekek is kaptak feladatot,
festették homokozójukat, és „Szépít-
sük együtt játszóterünket!” címmel
rajzversenyen vettek részt. A helyezést

elért gyermekek könyvajándékot, és
játékokat kaptak. Valamennyien egy-
egy tábla csokoládéval tértek haza. Az
akciónapnak közösségkovácsoló hatá-
sa is kiérzõdött, két hét múlva újra ta-
lálkoznak a résztvevõk a játszótéren,
hogy megbeszéljék mit látnak szüksé-
gesnek elvégezni környezetük szépí-
tése, közérzetük javítása érdekében.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program folytatódik a kerületben,
2009. június 27-én délután 15 órától
korlátok festését végzik a lakók az
Alisca utcában. A résztvevõk számíta-
nak a többi lakó segítségére is, hogy
minél több kopott korlátot tudjanak
lefesteni. Érdeklõdni és jelentkezni
Tollár Gergelynél a 06 20/528-4767-es
telefonszámon lehet. 

Június 27-én, szombaton, 8 órától a
Bajcsy- Zsilinszky utcai óvoda udvará-
nak felújítása lesz napirenden a Buda-
pest Bank szekszárdi fiókjának és a
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesüle-
tének támogatásával és részvételével.
Kerítés és fajátékok festése, az óvoda
körüli téglafal meszelése és dekorálá-
sa, továbbá növényültetés megvalósí-

tásával támogatják az óvodát. Várják
szülõk és a környéken lakók segítsé-
gét is. 

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
programmal kapcsolatban érdeklõd-
ni Páll Lauránál a 06 30/4948-028-as,
vagy az 504-129-es telefonszámokon
lehet, levelet a laura@szekszard.hu 
e-mail címre küldhetnek.

Minden korosztály kivette részét a Barátság utcai munkából

Czakó Sándoré
az idei Csányi-díj
A „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók
Klubja immár hatodik alkalommal
szervezte meg a megyei tollforga-
tó találkozót, amely négy éve Pla-
kettes Parti néven kerül megren-
dezésre. Az elnevezés onnan ered,
hogy e helyszínhez és alkalomhoz
kötõdik a „Csányi László emléké-
re” kitüntetõ díj átadása. A plaket-
tet az idei díjazott Czakó Sándor
özvegyének dr. Pálos Miklós, a me-
gyei közgyûlés alelnöke adta át. A
szerkesztõ-író-fotóriporter Czakó
neve legújabban a Babits utazása
Szekszárdon címû könyv okán is-
mert.

Noha a programok zöme
könyvbemutató és író-olvasó ta-
lálkozó – ezúttal bemutatták a ti-
zenötödik Kézjegy-antológiát, to-
vábbá féltucatnyi tag önálló köte-
tét –, a rendezvény igazán sokszí-
nû. József Attila (fõképp nõi) kap-
csolatairól és a freudizmushoz fû-
zõdõ viszonyáról dr. Horváth Béla
elõadásából tájékozódhattak a je-
lenlévõk, a természettel harmoni-
kus gazdálkodás alapjait pedig dr.
Molnár Géza ismertette meg az
érdeklõdõkkel. A rendezvény
színvonalát emelte a Devalami
együttes koncertje és Biszák Lász-
ló kiállítása is. KoP

„De az Úr Józseffel volt…”(1Móz 39,2)
Idei hittantáborunk középpontjá-

ban József gyönyörû története áll,
mely a Biblia leghosszabb összefüggõ
elbeszélése. Újra megindít a mélysé-
get megjárt, és magasba emeltetett Is-
ten emberének története. Szinte
együtt sírunk a gyerkõcökkel látva,
hogy a fõhõshöz mindenki hûtlen
volt, de együtt tanuljuk a vissza-vissza-
térõ mondatban megjelenõ Isteni hû-
séget: „De az Úr Józseffel volt…” 

Lenyûgöz, amikor látom, ahogy Is-
ten irgalmas keze nyomán, és bölcs
intézése szerint meggyógyul egy ösz-
szetört család, egy összetört álom,
ahogy megelevenedik a remény. Meg-
újul hitbeli bizalmam, amikor olva-
som, hogyan nyer értelmet a szenve-
dés, hogyan gyõz a bocsánat a bosszú

felett és az irgalom a gyûlölet felett. S
rácsodálkozom újra: mennyire szük-
ségem van nekem és a mai világnak
ere a fenti mondatra és az egész törté-
net isteni üzenetére - mert örökké ak-
tuális.

Talán sokan ismerik velem együtt
Reményik Sándor versbe öntött gyöt-
rõ gondolatait: 

„Kétségbe esem sokszor én is,
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Õrülten alkotott s vakon.
De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:
"A világ Isten-szõtte szõnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színébõl is valamit.”

(A szõnyeg visszája)
De élõ reményem a sok kusza tör-

ténés között, hogy ennek a világnak
az Ura, József Istene, Jézus Krisztus
atyja, akinél ma is ott van az igazság és
a szeretet. Az õ terveiben, bölcsessé-
gében bízva hiszem, hogy gyönyör-
ködhetem még sokszor saját életem,
családom és népem „élete szõnyegé-
nek” színében is. 

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM

A szõnyeg színe
Még egy hétig

látogatható
a Székely-kiállítás

A Magyar Nemzeti Galéria gyûjtemé-
nyébõl származó 65 darab Székely Ber-
talan alkotása még egy hétig, július 28-
ig látható az idén 25 éves Mûvészetek
Háza falai között.

Magyarország talán legnagyobb
történelmi festõjének mûveit június
26-án, péteken este 20 és 21.30 órától
a SzemFülEs(t) program keretében
muzsikaszó kíséretében, egy pohár
borral a kézben, tárlatvezetéssel te-
kinthetik meg. (Bejelentkezés: Gonda
Mária, telefon: 74/511-247,414-056;
20/428-7137).

Székely Bertalan kiállítása hétfõ ki-
vételével naponta 9 és 19 óra, szomba-
ton 9 és 13 óra között látogatható. A
belépõ díja felnõtteknek 1600, nyug-
díjasoknak 800, diákoknak 600 forint.
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– A doktornõ beleszületett a gyó-
gyítás világába, vagy csak késõbb
döntött úgy: ennek szenteli életét?

– Édesanyám Pécsett volt házior-
vos, valaha ezt körzeti orvosnak
hívták. Láttam a munkáját nap mint
nap, láttam, milyen lelkiismerete-
sen foglalkozik a betegeivel. Szá-
momra szimpatikus volt az a fajta
orvos-beteg kapcsolat, amikor nem
néhány percet találkozik a két fél,
mint a kórházi napi vizit során. En-
nek megfelelõen ma is fontosnak
tartom, hogy a páciensek lelkét, kö-
rülményeit ismerjem, helyesebben
mindig öröm, ha megosztják velem
ezeket. Az olykor mellékesnek tûnõ
tények ismeretében elõfordul,
hogy diagnózist is könnyebb felállí-
tani, vagy tanácsot adni egy ténye-
zõ változtatásával kapcsolatban,
ami azután a gyógyulást könnyíti,
gyorsítja. Sokrétû ez a hivatás, sze-
retem. Szakmai szempontból nézve
itt több mindennel találkozni, mint
például egy meghatározott szakren-
delésen, ahová adott tünetekkel
mennek emberek.

– A sokszínû munka mozaikjai
közül ki lehet emelni egyet-egyet,
pro és kontra? 

– Anélkül, hogy bárkit is meg
akarnék bántani, de megyeszékhe-
lyünkön nehéz bejutni néhány
szakrendelésre, nem ritkán három-
négy hónapos várakozási idõ van.
Ez borzasztó hosszú, nem beszélve
arról, hogy akinek naponta jelent-
kezõ tünetei vannak, súlyos beteg-
ségben szenved, hogy tudna ennyi
idõt várni a segítségig? Ennek meg-
oldását a kórházi szakorvosok és a
háziorvo-sok együttmûködésében
lehetne megjelölni. Nálunk, tehát a
IV. számú felnõtt háziorvosi kör-
zetben a magas vérnyomásos bete-
gek, a cukorbetegek gondozásától
a magas koleszterinszinttel küzdõk
ellátásáig foglalkozunk páciensek-
kel, mint a többi háziorvos kolléga
is. Ez jó, hiszen „apró-cseprõ”
ügyek miatt nincs lefoglalva a szak-
orvos ideje, tehát az akut esetekkel
törõdhet. Nincs további torlódás a
szakrendeléseken, mi pedig nyo-
mon követjük a betegeink állapo-
tát, javulását, a részletes és pontos
ismeretek függvényében például
azonnal tudunk változtatni adott
kezelésen.

– Különösen szeretem idõsebb
pácienseimet. Jólesik velük beszél-
getni, jólesik a humoruk, kedvessé-
gük, türelmük és belátó együttmûkö-
désük a közös siker érdekében. Ha az
ember naponta él meg sikereket,
könnyû mosolygósnak maradni. Sok
akut betegséget teljesen meg lehet
gyógyítani, mint légúti vagy húgyúti
gyulladásokat, fertõzéseket. Az egy-
szerûbb bõr és mozgásszervi beteg-
ségekkel sem kell feltétlen szakor-
voshoz menni. 

– A fiatalok közül szerencsére
mind többen döntenek úgy: abba-
hagyják a dohányzást. Ehhez igen ke-
mény akaratra van szükség. Óriási
teljesítmény, ha tudunk változtatni
rögzült cselekedeteinken, legyen az
dohányzásról való leszokás, a mozgás
bevezetése, majd rendszeressé téte-
le. Ezek jelenthetik késõbb védel-
münket a cukorbetegség, elhízás,
izületi fájdalmak, visszér, a szív- és ér-
rendszeri problémák, s egyéb bajok
ellen. Legalább ekkora öröm, ha sike-
rül idejében szakorvoshoz irányítani
valakit, önbizalmát erõsíteni, némi
hitet csöpögtetni és sugározni az át-
menetileg rászorulókba. 

– A doktornõ egyébként is derûs és
bizakodó alkat...

– Alapvetõen optimista vagyok, és
nem szoktam elkeseredni. Szeretem
ezt a munkát, és az embereket, akik
hozzám fordulnak. Egészséges va-
gyok, szép családom van, akik örö-
met szereznek nekem. A problémá-
kat pedig általában meg lehet oldani
– még ha néha nehezen is –, így sem-
mi sem indokolja, hogy morcos le-
gyek. Nemrég vásároltam a praxis
számára egy 24 órás vérnyomásmé-
rõt, valamint egy INR készüléket,
amellyel a syncumaros betegek ellen-
õrzõ vizsgálata történik egy csepp
vérbõl, mint vércukormérésnél.

– Tudvalevõ, hogy nem csupán
sportolásra buzdítja a környeze-
tében élõket, de lelkesen végzi is.

– A szívemnek legkedvesebb a
kosárlabdázás, gyerekkorom óta ra-
jongója vagyok e sportnak, de
emellett futok, aerobic órákra já-
rok, úszom és teniszezem, ha idõm
engedi. Sajnos, ez ma javarészt
pénz kérdése a fiataloknak, akik
így nehezebben élik meg a mozgás
örömét, nem beszélve az évek óta
összekovácsolódott csapat hangu-
latáról, a közös élményekrõl, ered-
ményekrõl. Az iskolák tornaterme
a bevétel miatt van kiadva, ergo
még kevesebb helyen lehet mozog-

ni egy kicsit. Jó lenne, ha ezek vál-
toznának a jövõben.

– Éles váltással essék szó a mosta-
nában terjedõ vírusról. Mit érde-
mes róla tudni?

– Elõször is: Magyarországon, kü-
lönösen megyénkben egyelõre min-
den rendben van. Nyoma sincs fer-
tõzésnek. Tegyük hozzá, a média ki-
csit fölnagyította e jelenséget is: a
H1N1 vírussal fertõzöttek zöme
ugyanis meggyógyul a betegségbõl.
Az oltás már gyártási fázisban van.
Noha a világban hatos fokozatú ri-
asztás van érvényben, hazánkban
nincs közvetlen járványveszély, és
eddig csak néhány beteget regiszt-
ráltak. Mint mindenféle influenzá-
nál, így itt is célszerû betartani a hi-
giénés alapszabályokat: gyakori me-
legvizes, szappanos kézmosás, el-
dobható zsebkendõ használata, gya-
kori szellõztetés. Elsõsorban a kül-
földön járt személyeknek kell figyel-
ni magukat, és jelentkezni a házior-
vosnál, ha influenzaszerû tüneteket
észlelnek magukon.

Zárszóként álljon itt egy tapasztala-
tom szerint elgondolkodtató mondat:
az emberek jó része fiatalon feláldoz-
za az egészségét, hogy több pénze le-
gyen. Idõs korában aztán feláldozná
minden pénzét, hogy egészséges le-
gyen. N. S.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Rovatunkban eleddig testi-lelki kórokról, azok legyõzésérõl esett szó úgy, hogy
mindössze egy-egy rövid életrajzi rész szólt azokról, akik ebben szaktudásukkal,
emberségükkel segítenek. A nyári szünet elõtti utolsó Test és lélek oldalon változta-
tunk ezen. Olyan orvossal beszélgettünk, aki türelmérõl, segítõkészségérõl és ked-

vességérõl nagy-nagy szeretettel szólnak – fõként idõsebb – betegei. Mint mond-
ják, hozzá bármikor bizalommal fordulhatnak néhány törõdõ szóért, s nemegyszer
megesik, hogy lelki problémájukat is dr. Kárpáti Eszterrel beszélik meg. Néha már
attól könnyebb elviselni egy helyzetet, ha van, aki meghallgat, és együtt érez.

Vérnyomást mér a IV. számú körzet felnõtt háziorvosa
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Derû, bizalom, a jó észrevétele

Diplomáját a
Pécsi Orvos-
t u d o m á n y i
E g y e t e m e n
szerezte. 
Belgyógyászat-
ból és házior-
v o s - t a n b ó l
szerzett szak-

vizsgákat.
A pécsi születésû doktornõ dolgozott
a „400 ágyas” I. számú Belgyógyá-
szati Klinikán, és a szekszárdi IV.
számú belgyógyászati osztályon, je-
lenleg a IV. számú felnõtt háziorvosi
körzet orvosa. 
Szabadidejében szívesen kertész-
kedik, és a sportolás mellett törté-
nelmi tárgyú könyveket és jó krimi-
ket olvas.

Dr. Kárpáti Eszter

Dr. Kárpáti Eszter
belgyógyász, háziorvos
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Szabó Dezsõ
emlékdélután

a vasútállomáson
Szabó Dezsõre, Szekszárd festõjére és
a vasúti szekkók alkotójára emlékez-
nek a városlakók június 26-án délután
4 órakor a vasútállomás várótermé-
ben. Ekkor mutatja be dr. Töttõs Gá-
bor fõiskolai docens, helytörténész a
festõmûvész munkásságát taglaló mû-
vészeti albumot, ami a rendezvényen
kedvezményes áron megvásárolható.
Dr. Gaál Attila, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum igazgatója pedig felavatja a
mûvészt méltató emléktáblát.

Az ünnepségen közremûködik a
decsi Csillagrózsa Hagyományõrzõ
Egyesület, mondhatni felidézik Szabó
Dezsõ egyik alkotását, a Sárközi vasár-
napot. Ezt követõen az emlékezésé, a
beszélgetésé, illetve a dedikálásé lesz
a fõszerep.

A rendezõk várnak mindenkit, akik
szívügyüknek érzik, s akik segítették
a civil kezdeményezés – az alkotások
újrafestése és az album létrejötte –
megvalósulását. - h -

nCsodálatos, káprázatos, felejthetetlen.
Ezek voltak az elsõ szavak, amik a bécsi
kirándulásunkkal kapcsolatban eszem-
be jutottak. A csodálatos épületek és
templomok, a káprázatos Schatzkam-
mer és Stephansdom, a felejthetetlen ba-
rátok és kísérõink.

Már a buszút során is tátott szájjal
csodáltuk a különbözõ óriási épülete-
ket, a látvány mindenkit elkápráztatott.
A Kincstárban sétálva mindenki a fejé-
re képzelhette akár Bocskai koronáját,
a császári kriptában hatalmas koporsó-
kat láttunk. Az ENSZ székházban egy
kedves idegenvezetõ segítségével meg-
érthettük az intézmény céljait, és a
Karlskirche kupolájának szédítõ ma-
gasságát is megtapasztalhattuk, ahová
nem mindenkinek volt elég bátorsága
felmenni.

Többek kedvence volt az esti szín-
házlátogatás, a Rudolf címû musicalt
néztük meg. Fergeteges elõadásnak le-
hettünk tanúi, a közönség állva tapsolta
a színészeket. Mások szívéhez a

schönbrunni kastély állt legközelebb, a
maga barokk stílusával és mérhetetlen
fényûzésével. Meglátogattuk a Modern
Mûvészetek Múzeumát is, ami minden-
kire másként hatott. Többségünket in-
kább rémisztették Maria Lassnig lebi-
lincselõ képei, de örülök, hogy "bele-
kóstolhattunk" a kortárs alkotók mûvé-
szetébe. A Hundertwasser Haus viszont
kivétel nélkül mindenkit elvarázsolt: a
szokatlan formák miatt olyan, mintha
egy álomban sétálgatna az ember.

Hogy tudásunk és élményeink ne
vesszenek el a sok történés között,
minden este német órát tartottunk,
mely során összefoglaltuk az aznap lá-
tottakat és értékes szavakkal bõvítet-
tük szókincsünket. A hangulat családi-
as és vidám volt. Olyan volt, mintha kö-
zösen írtunk volna naplót.

Bécs csodálatos, káprázatos és
felejthetetlen, de ez után az egy hét
után leginkább így mondanám: a mi
bécsi kirándulásunk, a mi Bécsünk.

Lehel Regina tanuló

Bécsben a Nyitott Világ Alapítvánnyal

Egy népmûvelõ jussa
Szabadi Mihály új könyvének bemutatójára

Létezik egy sióagárdi kincs, aki
köztünk jár-kel, éli mindennapja-
it, s népművelőként, a Tolna me-
gyei hagyományőrzés, népművé-
szet, néptánc-mozgalom, s nem
utolsósorban a néprajzi kutatá-
sok terén ma már szinte megke-
rülhetetlen tudásanyaggal ren-
delkezik.

Gyimóthy Levente

Szabadi Mihály két éve jelentette meg
„Álmok, emlékek, gondolatok” címû
izgalmas kötetét, amelyben szülõfalu-
ja, Sióagárd földrajzi, történeti és nép-
rajzi mibenlétét tárta fel. Az elmúlt hé-
ten pedig a Mûvészetek Házában va-
donatúj, „Az én jussom” címû kötetét
tárta az érdeklõdõk elé, mely az örök
szépséges néprajzi témánál maradva,
ugyanakkor immár szépirodalmi vi-
zekre evezve próbálja olvasásra csalo-
gatni az irodalomkedvelõket.

„Az új könyv egyszerre életrajz, s
egyszerre falu” – vázolta gondolatait
a kötetrõl a szerzõ beszélgetõpartne-
re, Say István. „Ebben a könyvben
mindenkinek és mindennek lelke
van, így a dicsértessék kifejezés, a
vándorpaprika, vagy éppen a nagy-
mosás is lélekkel telítõdik meg” a tör-
ténetek felsejlése közben. Szabadi
Mihály egyre inkább úgy érzi, vég-
képp „befejezõdött egy világ”, mely a
termelõszövetkezetek erõszakos
megszervezése elõtt egy sokszínû,
páratlan közösséget, a magyar falu
egyedi, különleges értékekkel rendel-
kezõ képét mutatta. Megjegyezte,

hogy napjaink-
ban nem létez-
nek igazi közös-
ségek, és kive-
szõfélben van az
a kulturális
kincs is, mely a
múlt század vé-
gén még fellel-
hetõ volt egy-
egy gyönyörû

népi ruhában, vagy éppen az ízes be-
szédben. A címbeli „juss” ugyanak-
kor a reményt szimbolizálja, mely
szerint érdemes volt néprajzi és folk-
lorisztikai tevékenységet folytatni, hi-
szen a sióagárdi fiatalok készek tenni
ma is falujukért.

A beszélgetõs est elõbb Bartók- és
Kodály-zongoramûvekkel, utóbb fel-
olvasással folytatódott. Így merülhet-
tünk el – Orbán György tolmácsolá-
sában – a régi paraszti világ kenyér-
készítési rítusaiban, mely az aratá-
son, s a lisztté õrlésen át a sütésig „íz-
leltette” végig a hallgatóságot. Mind-
eközben megérezhettük például, mit
jelentett a kés hegyével keresztet raj-
zolni a kenyérre, s hogy régen az „Úr
felmutatása” történt meg a frissen el-
készült kenyér kemencébõl való ki-
emelésével, a száraz kenyeret pedig
megbecsülték levesbe valónak. Ma vi-
szont a bevásárlóközpontokban
megvett, csomagolt kenyeret az au-
tók hátsó ülésére dobják honfitársa-
ink... Igen, lenne hová visszanyúlnia a
ma emberének. Ebben segíthet Sza-
badi Mihálynak a Babits Kiadó gon-
dozásában most megjelent kötete is.

Szabadi Mihály

Egyperces krimi

Kivel nem
történhet ilyen?

Hát azzal, aki nem könnyelmû és nem
figyelmetlen. A címmel és az iménti
válasszal azokra az esetekre utalunk,
amikor a piacon, vagy bevásárlóköz-
pontokban a kosár, vagy kocsi tetejére
tesszük a pénztárcát, miközben néze-
lõdünk, vásárolgatunk. Naná, hogy a
„tolvajlásra szakosodott” zsiványok ezt
nyomban kiszúrják, s le is nyúlják ér-
tékeinket. Na, erre mondják sokan,
hogy velük ilyen nem történhet meg.
Megtörténhet, de még mennyire!

Szabácsy Szabolcs õrnagy, a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság közrendvé-
delmi osztályvezetõje elmondta, hogy
a napokban sorra kapkodta ki valaki –
a biztonsági szolgálat közremûködésé-
vel már elfogták – a pénztárcákat,
szatyrokat, papírtáskákat a bevásárló-
központ vevõinek kocsijáról. Elõször
75 ezer, majd közel 25 ezer forintot
zsákmányolt, késõbb tízezret és bank-
kártyákat. A másik színhely a piac és a
zöldséggel megrakott kosarak teteje…

Szabácsy õrnagy hozzáteszi, amit
szintén többször megírtunk már: fõ-
ként az idõsebbek hajlamosak távo-
záskor nyitva hagyni a lakás ablakát,
mondván, a szúnyogháló védelmet ad
a betörõ ellen. „Átlépve” a szomszéd-
ba, a kisboltba gyakorta az ajtót sem
zárják be. A gépkocsikba is elöl hagy-
juk a tárcát, a laptopot, a kabátot, amik
mind-mind csábítják a gazfickókat.

Ezekben az esetekben tehát jelentõs
szerepe van a sértetti közrehatásnak.
Ennek kiküszöbölése csakis rajtunk,
vagyis egy kis odafigyelésen múlik.
Mert ugye, akit meglophatnak, azt meg
is lopják! - hm -
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GYÓGYÍTÓ SZÉPÉSZET
Újdonságok a Paulina Fodrász-szalonban

Zsírpárnák, cellulitisz, stressz és
petyhüdt izmok. Így, nyár derekán
ezek azok a problémák, amiket
szívesen mellőznénk, mi nők.
Megszabadulni a „rontástól” – lás-
suk be – nem is olyan egyszerű. 

n Mert ugye idõ kell hozzá, nem kevés
– persze munka, család mellett erre le-
het még esély –, meg rengeteg szakem-
ber, edzõ, orvos, dietetikus és egyéb
specialista. És ha még be is vállaljuk,

õszintén, kinek van kedve edzõterem-
ben órákat izzadni, majd nyaktól tal-
pig befóliázva a narancsbõrrel harcol-
ni, hogy végül nem véletlen depresszi-
ónkkal szakorvosoktól kuruzslókig jár-
hassunk? Gyengébbik nem lévén vállal-
ható nézet talán, és praktikusnak is tû-
nik, hogy testi és lelki bajainkra egy ka-
lap alatt, rövid idõn belül megoldást ta-
láljunk.

Pálfiné Szabó Paulina több mint
egy évtizede szépíti a szekszárdi höl-
gyeket. Fodrász-szalonjában naponta
sokan megfordulnak. Szívesen jár-
nak ide, hiszen stílusos környezet-
ben, családias hangulatban telnek az
itt töltött percek. Ismeri a vendégeit,
és tudja jól, hogy igaz a mondás: a
szépségért bizony meg kell szenved-
ni! Kellett, ez idáig.

Két új szolgáltatással bõvült ugyan-
is a szalon kínálata. A Body Coach
vibrációs trénernek – 2008-ban az
egészségmegõrzés és öregedésgátlás
terén a legnagyobb nemzetközi sike-
reket könyvelhette el – nem csupán
zsírégetõ hatása van, de a cellulitisz
kezelésében is rendkívül hatásos.

Naiv, aki azt hiszi, itt vége is a sornak,
a géppel ugyanis izomtömegünket is
növelhetjük, és mivel az is trendben
van, szálkásíthatunk is. Egészség-
megõrzõ hatása sem elhanyagolha-
tó: erõsíti a csont- és kötõszövetet,
fokozza a gyógyulási, betegség ese-
tén a boldogsághormonok képzõdé-
sét, de kollagénszint javulása,
inkontinencia esetén a hüvely belsõ
izmainak erõsödése is várható a
használattól. A fájós térdízületek ke-

zelésében is eredményes vibrációs
tréneren fél órás edzésre van lehetõ-
ség, szakember felügyeletével. Ezt
heti háromszor érdemes beiktatni
életünkbe, ezzel már 3-4 alkalom
után centikben mérhetõ a változás.
Egy havi kúra végén pedig egy ruha-
méret mínusz garantált!

A tartósan barna bõr sem elérhetet-
len már a Paulina Fodrász-szalonban.
Professzionális szoláriumgép várja
mostantól a szépülõket, és hogy köz-

ben ne keljen színpadra illõ mutatvá-
nyokat végrehajtani azért, hogy min-
den porcikánk egyforma színû le-
gyen, a nehezen barnuló testrészeket
– mint a váll, az arc, a felsõtest és a láb-
szár – a gép külön csövekkel veszi ke-
zelésbe.

Egyszerûnek tûnik, ugye? Nos, höl-
gyeim, döntsék el Önök: álom ez,
vagy 21. századi valóság. A Paulina
Fodrász-szalonban saját bõrükön ta-
pasztalhatják, hogyan érdemes egy-
szerre gyógyulni és szépülni.

PAULINA FODRÁSZ-SZALON
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 18-20., 1. emelet
Telefon: 74/412-308
Nyitva tartás: H-P: 7:00-21:00,
Szo: 7:00-13:00A Body Coach vibrációs tréner sok problémára nyújt megoldást

A Paulina Szépségszalon szoláriumgépével minden testrészünk egyenletesen barnul

Pálfiné Szabó Paulina
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A családi tradíció meghatározta az utat 
Eszterbauer János: „A bikavérbõl nem lóghat ki egyetlen alkotórész sem”

Két hete Lenkeiné Várhegyi Évá-
val beszélgettünk. A Dienes isko-
la tanítónője elmondta, hogy
munkájáért és a borászatban el-
ért eredményeiért is igen tiszteli
Eszterbauer Jánost, és több téma
mellett arra is javaslatot tett,
hogy a sikeres férfit a borkultúrá-
ról is faggassam ki.

V. Horváth Mária

– Hogy miért lettem borász? A családi
tradíciók okán ez egyértelmû és ter-
mészetes. A levéltári emlékek igazol-
ják, hogy 1746-ig visszamenõleg van-
nak pontos adatok családunkról. Én va-
gyok a tizedik generáció. Minden
õsöm a szõlõbõl és a borból élt – nagy-
szüleimmel bezárólag. Szüleim csak
háztáji jelleggel foglalkoztak a szõlõvel.
Apukám gépészként, anyukám köny-
velõként kereste a kenyérre valót, de a
szõlõ, a szõlõskert szeretete máig meg-
maradt bennük.

– Mi okozta átmeneti szakítását a
szõlõvel és a borral?

– Szõleink Szekszárd legjobb terüle-
tein voltak, ám helyükre lakótelepeket
építettek. Nem esik jól, amikor váro-
sunk rovására bárki is Villánnyal pél-
dálózik, hiszen ott megmaradtak a
pincék, itt meg nagyrészt lebontásra
kerültek. Mindezt ott tették, ahol a fû-
részelt, nem pedig a hasított karók tar-
tották a tõkéket. Villány tehát jobban
meg tudta õrizni az õsi kultúrát, de
legalábbis annak az infrastruktúráját.
Kimondom: ez az elõzõ rendszer bû-
ne, s nem akarnék belemenni a politi-
kába, de azt gondolom, hogy a kiala-
kult és értékteremtõ paraszt-polgári
társadalom jelentõs célpontja volt az
1990 elõtti vezetésnek.

– Most merre vannak a szõlõterü-
leteik?

– A borvidék legnevesebb völgyei-
ben: Cinkában, Tót-völgyben, Strázsa-
hegyen, Bodzásban, Görögszón, Por-
koláb-völgyben és a Palánki hegyen
fekszenek. A szõlészetben társam, egy-
ben az Eszterbauer borászat fõborá-
sza, Pálinkás Laci barátom rengeteg
munkával segít a közös sikerekhez. A
vendéglátás karmesteri pálcája pedig
feleségem, Csatári Mónika kezében
van. Borászatunk számára szakértel-
mük és teherbírásuk okán mindket-
ten nélkülözhetetlenek.

– Jó is, meg rossz is, hogy ennyire
szétszórtan vannak a területeik.

– Jól mondja, hiszen gazdasági
szempontból nem elõnyös, a minõsé-
get illetõen viszont nagyon jó. Említhe-
tem az idõjárás káros hatásait, melyek
szerencsére nem egyformán hatnak

minden helyszínen. Ezenkívül jó esély
van arra, hogy a több dûlõbõl és talaj-
fajtáról származó szõlõk együtt színe-
sebb és ízgazdagabb borokat adnak.

– A legfontosabb fajták?
– Kékfrankosból van a legtöbb, ami

a bikavér alapja, de Szekszárdon na-
gyon fontos minden vörös fajta.

– A bikavér esetében mennyire kö-
töttek az arányok?

– A hegyközség alkotta helyi „Bika-
vér-rendtartást” kötelezõ betartani. A
rendtartás például az alkotórészek mi-
nimumait határozza meg, és felsorolja,
hogy milyen fajták lehetnek benne. A
borásznak tehát vannak kötöttségei,
ugyanakkor szabadsága is. Esetünkben
az utóbbi azt is jelenti, hogy mi az álta-
lánosnál több kadarkát teszünk a bika-
vérbe, amitõl könnyebbé, gyümölcsö-
sebbé válik, s a többségtõl eltérõen
Pinot Noirt is adunk hozzá.

– Mi a lényege a bikavérnek?
– A bikavér házasított tételekbõl ké-

szülõ bor, melynek gerincét a kék-
frankos adja. Elvárt, hogy egyetlen al-
kotórész sem „lóghat ki belõle”. Szek-
szárdon a Bikavér kötelezõ része a Ka-
darka is, és a minimum egy éves fahor-
dós érlelés.

– Lehet, hogy megsértem a kérdé-
semmel: ha látatlanban János elé
tennénk egy pohár egri és szek-
szárdi bikavért, megmondaná me-
lyik melyik?

– Jó eséllyel meg lehet õket külön-
böztetni, éppen az ízviláguk miatt, de
gyakran már ránézésre is. Az viszont,
hogy melyik gazda bora, nehéz kérdés.
Olykor még a sajátunk kiválasztása
sem egyszerû.

– Gyönyörûek, és nagyon egyedi-
ek a címkéi. Szinte valamennyire
õseinek – nagyanyja, nagy-, déd- és
ükapja, nagyapja sógora – hajda-
ni fotói kerültek, s a borokat is ró-
luk nevezte el.

– Ez az irántuk érzett tisztelet, szere-
tet egyik megnyilvánulása. Az öreg tõ-
kékrõl és az új ültetvényekrõl származó
kadarka címkéjén szereplõ kedvenc
nagyapám tekintélyes szõlõsgazda volt.
Gyerekként a szurdokokat járva sokat
zötykölõdtem mellette a lovas kocsi
bakján. Ez az olaszrizling azért kapta a
„No… fiam” nevet, mert amikor a nagy-
papának ízlett egy bor, annyit mondott:
„No… fiam, ezt nem köll kiburítani!” A
boldogság és a jó szüret öröme hatja át
az 1937-ben készült fotót, amin nagy-
szüleim vannak. Az Öröm bor a kék-
frankos-kadarka rosé cuvée.

– Mosolyából arra következtetek,
hogy egy szeretett hozzátartozója
jutott eszébe?

– Igen, a szüleim, akik hetvenen
felül sem tudják elképzelni az életüket
szõlõmûvelés nélkül. A Porkoláb-völgyi
terület mûvelését teljes egészében
édesanyám irányítja igen nagy hozzá-
értéssel. Le nem mondana errõl a mun-
káról, az élete részét jelenti.

– Ön gépészként egy 17 éve sikeresen
mûködõ, vezérléstechnikai alkatré-
szeket forgalmazó céget vezet. Meny-
nyi ideje jut a szõlõre és a borra?

– A borászat alapvetõ terheit Pálin-
kás Laci, Szabó László, Mihályi László és
édesanyám leveszik rólam, de a marke-
ting, az értékesítés is egész embert kí-
ván. Ezenkívül az egész borászatnak
stratégiát szabni és mûködõ tõkét kell
teremteni, ami az én dolgom, így ezek-
hez és mellette a cégvezetéséhez gyak-
ran kevés a napi 24 óra is.

–Már jócskán beszélgettünk a csa-
ládról, kivéve a gyermekeit.

– Örömmel mutatom be mind a
négyüket, nagyon büszke vagyok rá-
juk. János fiam velem dolgozik a cég-
ben, pontosabban a budapesti kiren-
deltségét vezeti. Ildikó most államvizs-
gázott a Pécsi Tudományegyetem mé-
dia szakán, de folytatja a tanulmánya-
it, mégpedig borász-menedzser sza-
kon. Kata lányom gimnazista, most
volt másodikos, Vivien pedig idén vé-
gezte az ötödik osztályt. Nagyon szép
és tehetséges gyerekek.

– Térjünk vissza a borász-büszke-
ségre, gondolok itt a Szekszárdi Bo-
rászok Céhének elnöki tisztére.

– Több szervezet mûködik a közös
szekszárdi borélet elõsegítésére más-
más feladatkörrel, mégis egységet al-
kotva. A borászok közti jó nexus ápolá-
sa a céh legfõbb célkitûzése. Másrészt
a különféle protokolláris rendezvénye-
ken való együttes megjelenés, ahogyan
a szakmai összejövetelek is.

– Nagy elismerés, hogy 46 borász
választotta elnökké.

– Ez így igaz, de hozzáteszem, hogy
a borvidék összefogásának igazi mo-
torja Heimann Zoltán. Igen sikeres
rendezvényeink vannak, és országos
boros-programokon is szép számmal
vagyunk jelen. A budapesti borfesztivá-
lon például mi vettünk részt a legna-
gyobb létszámmal. Tavaly a Borok és
Borászok Szekszárdról elnevezésû ren-
dezvényen a Károlyi palotában 21 bo-
rász képviseltette magát, idén már 26-
an voltunk - komoly szakmai érdeklõ-
déstõl övezve. Büszkélkedhetünk a
szekszárdi rendezvényekkel is. Az or-
szág legszínvonalasabb szüreti rendez-
vényét, a szekszárdi szüreti napokat az
egriek és a villányiak is némi irigység-
gel figyelik.

– Kire esett a választása?
– Dr. Schönfeld Jánosra, a kórház

köztiszteletben álló sebész fõorvosára.
A kiváló szakember Pakson, az egyna-
pos sebészet mûködésének oszlopos
tagja. Munkája mellett vadászik, család-
jával sokat kirándulnak.

Eszterbauer János: gyakran kevés a napi 24 óra is
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A tudós, akit immár – 150 évvel
születése után – nemcsak a vi-
lág, hanem saját szülőhelye is
elismer, szép példáját adta a ku-
tatói szenvedélyének 1911 után
is, mikor elkeseredetten azt ter-
vezte: gyűjteményét elpusztítva
soha többé nem foglalkozik
gombákkal. 

Dr. Töttõs Gábor

Alig pár év múltán már újra fáradozott
szülõvárosában, s munkája gyümölcse-
it 1926-ban Új gombák Szekszárd vidé-
kérõl címmel, majd új eredményeit tet-
te közzé. A Faluszövetség 1933-ban itt
tartotta országos kiállítását: ezen Mó-
riczcal hét magyar író is részvételét
ígérte. Az idõs tudós – átérezve az ese-
mény súlyát, a nyomdai levonatot be-
szerezve – bemutatta könyvét. 

Szekszárd
vidékének gombái

A cím láttán, s tudva: 1386 faj szere-
pel 215 oldalon, aligha várunk olvas-
mányt. Pedig az. Valóban a mû legfon-
tosabb része a rendkívül szakszerû, a
szakirodalmat, bemutatást említõ le-
írás: eligazodik a kutató, de tovább is
léphet. Ami ezen fölül meglep, hogy
nincs egyetlen élõ növény, lehullott le-
vél, hervadó virág, félredobott termés,
rothadó gyümölcs, koszorú, porladó
fakereszt vagy bármi – tíznél több
esetben az állati ürülék is! –, ami elke-
rülné a gombák után kutató tudós fi-
gyelmét. Még az „ablaküveghez ta-
padt, elhullott légy körül szépen látha-
tó fehér spóratömeget” is észreveszi.

Mindezért temetõtõl lõtérig, piactól
ártéri rétekig, kertészettõl szõlõ-
kön át erdõkig irigylendõ lelkese-
déssel jár be minden gyalog vagy
vasúton elérhetõ helyet. Mikor szá-
razság hátráltatja a gombák fejlõ-
dését, a vízpartokat kutatja végig,
máskor bekéredzkedik az uradal-
mak öntözött parkjaiba, hogy tu-
dományát szolgálhassa.

Már bevezetõjébõl kihallik ön-
érzete: „A legkiválóbb ehetõ fa-
jokról, így az ínyesek triflájáról
(szarvasgombájáról) nem szólok,
mivel ezek Szekszárd mellett na-
gyobb tömegben nem terem-
nek, és sohasem kerülnek pia-
cunkra. Ámbár vidékünknek sok
ehetõ gombáját nem árulják,
mégis a piacon 60 faj gombát lát-
tam tíz év alatt. Kecskemét pia-
cán meg húsz év alatt csak 12
fajt. Ezt a körülményt örömmel
írom földijeim nagyobb gomba-
ismeretének javára.

Nálunk a gombaszedés a sze-
gény ember keresetforrása... A
természetnek ezt az önként nyúj-
tott adományát õ kénytelen in-

kább kihasználni, szedésével jobban
foglalkozni. Ezért egy város gombapi-
aca nemcsak a vidék gombagazdasá-
gának, hanem még inkább a szegény
emberek ismeretének, élelmességé-
nek a tükre.”

Leírásai mindig
élettel teltek

Piaci vizsgálatai nyomán sokszor el-
mondja mennyit, kik és honnét hoz-
tak, milyen áron adták. Ma már elkép-
zelhetetlen, amit a fûzfagombáról fel-
jegyez: „áprilisban egyszer heti pia-
con 53 fejkosárral és bugyorral olvas-
tam össze, 1920. április 14-én és 17-én
is 52 fejkosárral láttam”. A szemõcse
gombáról áradozik: „1928. április 28-
án egy asszonynál egész bugyorral
volt. Mind megvettem. A szebbeket s
rendellenes példányokat gyûjtemé-
nyem számára kiválogatva a többit a
konyhára adtam. Pörköltnek elkészít-
ve valóban pompás eledel. Nagyon ha-
mar készen van, nem rágós. Nem hiá-
ba dicsérte az árusnõ: – Olyan gyön-
ge ez, mint a harmat.”

Olykor receptkönyvbe illik a jel-
lemzés. A Fistulina hepaticából „1920.
augusztus 18-án láttam elõször pia-
cunkon. Egy szálkai német asszony
pompás, tányér nagyságú példányo-
kat árult 1-2 forintjával Fleisch-
Schwamm néven. A közönség félt
venni, mert nem ismerte. Nyersen
szakasztott olyan színû, mint a marha-
hús és gyengén savanykás ízû. Vad-
hús módjára elkészítve pompás, jó
ízû eledel. Az alján levõ csõréteget le
kell szedni, a fölsõ lapjáról a nyálkás
és rostos réteget lehúzzuk. Az így
megtisztított gombát zsírban pirított

hagymával pároljuk, s ha megfõtt, tej-
föllel forraljuk. Megfõzve sötétbarna,
csaknem fekete lesz.” A fiatal tüdõ-
gomba „kirántott borjúhús módjára
elkészítve szakasztott olyan jó, mint
az. Sós vízzel forrázzák le, a fölit letisz-
togatják, aztán lisztben megforgatják,
tojással megkenik, zsemlyemorzsával
beszórják, és zsírban kisütik.” Máskor
elleste az elkészítési módot. A keserû
gomba „fõzve nem kellemes, sülve
elég jó ízû, csípõs keserûségét elvesz-
ti. Legjobb megtisztítva fapálcikára
egész sort felnyársalni, parázs fölött
forgatva sütni, füstölt szalonna zsírral
megcsepegtetni. Így szokták az erdei
munkások elkészíteni.”

Szelíd emlékezés idézi meg a két
éve eltemetett feleség alakját is egy vi-
lághírû felfedezés, az egyetlen édes
szarvasgomba utótörténetében. 

A gomba csak
étkezésre alkalmas?

Ha ezt hinnénk, meglepõdünk a
szinte néprajzi pontosságú leíráson. A
Polyporus fomentarius nevezetes:
„belõle készül a tûzi tapló úgy, hogy
kemény felbõrét és csöves rétegét el-
távolítják, az így megmaradt puha, kó-
cos belsõt korongokra vágják, faha-
muval keverve forró vízbe teszik, he-
tekig áztatják. Az így nyert taplót tûzi
szerül, vérzéscsillapítónak meg kü-
lönféle tárgyak, fõleg sapkák készíté-
sére használják. Kis-Kajdacson száraz
taplóval méheket füstölnek ki." Egy
másik taplóról megjegyzi: "Régebben
a szekszárdi szûcsök a nagy paraszt-
bundák bõrét festették barnára en-
nek fõzetével.”

Még ezzel sem merül ki a felhaszná-
lás lehetõsége. A Coprinus comatus
„amíg fehér, kitûnõ ehetõ gomba
paprikásnak elkészítve. Amikor szét-
folyik, megfeketedik, jó színtartó,
téntának használhatjuk. E célból a
gomba kalapját csészébe rakjuk, a
szétfolyt levet üvegbe töltve gumiará-

bikummal meg pár csepp szegfûszeg-
olajjal keverjük. Használatkor a téntát
fel kell rázni.” Vajon mennyi kísérlete-
zés áll e mögött? Más bizonyosan sza-
badalmaztatná. 

Hasznos tanácsot ad a háziasszony-
oknak is: „ha az élesztõ teljesen kiszá-
radt, több hónap múlva is egészen jól
használható, csak néhány kockacuk-
rot kell a langyos tejbe tenni, s az
élesztõt a folyadékban szétmorzsol-
ni.” Leírja a történeti értékû megfi-
gyelését is. „A háború alatt, az élesztõ-
szegény világban a borseprût is hasz-
nálták Szekszárdon kenyérkészí-
téshez.” 

Átvitt értelemben is figyelmes. Mi-
vel a gazdákat, fõleg szõlõ- és gyü-
mölcstermesztõket érinti a legtöbb
mikroszkopikus gomba kártétele,
nem mulasztja el a növényvédelmi ta-
nácsadást: mit kell elégetni, köztes-
gazdaként irtani, mivel, mikor ajánla-
tos permetezni. Vajon hol van több
értelme, mint éppen az országos gaz-
datalálkozón, ahol a kötetet bemutat-
ta! Szokatlan elõzékenység… 

Csak éppen azok nem vették észre,
akiknek szánta. Még az újságok is azt
írták és hitték: szinte nevetséges,
ahogy a könyvet kiállítja – hiúságból.
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Ódon időben

JÚNIUS 22-ÉN

145 éve, 1864-ben elhelyezték a
Hrabovszkyné Kassay Anna hagya-
tékából létesülõ újvárosi templom
alapkövét. 130 éve, 1879-ben elõ-
ször észlelték szõlõinkben a sodró-
bogár kártételét.
JÚNIUS 23-ÁN

95 éve, 1914-ben vizsgát tartottak a
szekszárdi zenekonzervatóriumban.
JÚNIUS 24-ÉN

610 éve, 1399-ben a szekszárdi
apátság tudatta: Ozorai Borbála s
férje birtokba iktatása ellen szom-
szédjai nem tiltakoztak, így a királyi
parancs jogerõre emelkedett.
JÚNIUS 25-ÉN

100 éve, 1909-ben mogyoró nagy-
ságú jég verte a szõlõket a
Bartinán, Baktán és az Elõhegyen.
JÚNIUS 26-ÁN

125 éve, 1884-ben az Amerikába
készülõ Garai Ferkó helyett új ci-
gányprímás szerzõdtetését javasol-
ták. 80 éve, 1929-ben született je-
les újság- és riportkönyv-írónk,
Szekulity Péter.
JÚNIUS 27-ÉN

100 éve, 1909-ben pályázatot hir-
detettek a 104860 koronáért épí-
tendõ csendõrlaktanyára.
JÚNIUS 28-ÁN

130 éve, 1879-ben sajtónk a polgá-
ri fiú- és felsõ leányiskola elsõ vizs-
gájáról közölt beszámolót.

Dr. Hollós László százarcú gombái

Gombáit mindig maga rajzolta le -
mûvészi részletességgel

Dr. Hollós László élete alkonyán
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A rejtvény megfejtését 2009. június 30-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Pipacs lobban s ráfonódik szelíden a kutyatej” (Csukás
István: Nyári szerenád).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Pravetz Diána, Kecskés F. u. 4/A és Kovács Lászlóné, Barát-
ság u. 14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Egyik nap - úgy éjféltájban -, amikor már a kö-
nyökömön jöttek ki a reklámok – gondolja-

nak csak bele, hogy a szememen át a könyökömig
milyen hosszú útvonalon kellett keresztül vere-
kedni magukat azoknak az államilag támogatott
(mit támogatott: fizetett!) reklámfilmeknek. Az
egyik például arra hivatott, hogy a napi 2-3 doboz
cigit elszívókat, a napi 2-3 liter tömény alkohol tar-
talmú italt elfogyasztókat, a napi féldisznót (200
kilósat!) és három exportra szánt, májáért tömött
libát bezabálókat szuggesztív erejükkel rádöb-
bentsék arra, hogy nincs de!. Nincs kifogás, nyafo-
gás, kibúvókeresés, mert vita nincs: a mértéktelen
ivászatnál, zabálásnál, cigizésnél sokkal elõrébb
való az egészségünk - és nincsen de! Képzeljék csak
el, hogy milyen sokkoló hatásúak tudnak lenni az
ilyen horrorisztikus filmes módszerekkel készített
vérprofi alkotások. Nincs de! Nincs de! - üvöltötték
már vagy kismilliószor a képembe.

Már majdnem sikerült teljesen kómás állapot-
ba sokkolniuk ezekkel a rettenetesen félel-

metes reklámfilmekkel, amikor is véletlenül, félig
nyitott szemmel észrevettem egy újságot az aszta-
lon. Az életösztönöm utolsó tartalékával sikerült
valahogy belekapaszkodnom ebbe a mentõövbe,
mielõtt még teljesen kómás állapotba kerültem vol-
na... Szerencsém volt, ugyanis azt olvastam az új-
ságban, hogy egy nagyon tekintélyes amerikai
egyetem kiváló tudósainak 20 éves megfeszített ku-
tatómunkával sikerült minden kétséget kizáróan
bebizonyítaniuk azt, hogy az egészséges életmó-
dot folytató nem túlsúlyos, nem iszákos, nem dro-
gozó, nem cigizõ, ésatöbbi, ésatöbbi, emberek túl-
ságosan sokáig élnek, és ezzel olyan súlyos terhe-
ket rónak a világon mindenhol rogyadozó lába-
kon álló egészségügyi pénztárakra, hogy azok már
ezeket az elviselhetetlen mértékû tehertételeket nem
sokáig fogják bírni.

No, erre aztán nekem is rögtön kiesett a sze-
membõl a csipa. Alig vártam a következõ

„Nincsen de!”-reklámot. Amikor végre adásba ke-
rült, akkor én – újsággal a kezemben – odaáll-
tam közvetlenül a képernyõ elé, és szép szelíden,
halkan (úgy, hogy a fél város meghallja) csak ezt
suttogtam: „Befogod a pofád!”. Majd a cikkre bök-
tem, mert igenis van de! De az a ... csak tovább szö-
vegelt. Erre aztán hirtelen kirántottam a konnek-
torból a csatlakozót. Végre csend lett, s én nyugod-
tan megehettem vacsora maradékomat. Azt a bi-
zonyos féldisznót. Bálint György Lajos
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Hazai streetball-dominancia
Száztizenöt csapat vetélkedett az utcai kosárlabdázók idei szekszárdi viadalán

Ha vannak is a 17 éve elindult adidas
streetball fesztiválnak a megújításért, változ-
tatásért kiáltó jelei, azért még mindig nem 
a 13 éve minden június közepén esedékes
szekszárdi eseményen modellezhető ez.

Bálint György

Másfélszáz csapat már itt sincs, de jó az esélye annak,
hogy az idei 115-öt legfeljebb a központi gála szerepét
betöltõ Körmend múlja felül. Ami kisebb gond, hogy
Soprontól Nyíregyházáig valóban megcsappant az
országos érdeklõdés, vagyis kezd jellemzõvé válni a
„legközelebbi helyre elmegyek, máshová már nem”
szemlélet. Ezt bõven kompenzálja Szekszárdon és a
megyében az az örvendetes tény, hogy a városok, il-
letve azok vonzáskörzetébõl változatlanul jönnek csa-
patok szép számmal, s ezekben azért elõfordulnak
hobbisták, vagy az idõsebb korosztályban már pálya-
futásukat letudók, akik még fogékonyak az utcai ko-
sárlabdára. Élünk a gyanúval: más helyszínek ebbéli
pozitívumokat sem tudnak felmutatni, vagy ha még-
is, hát nem ilyen mértékben.

A nagyobbik gond az – és ezt már az utcai futó-
fesztivál kapcsán szóvá tettük –, hogy az igazán ní-
vós szekszárdi sportrendezvényekrõl elfogytak a
nézõk az utóbbi idõben. Ez a jelenség az utcai kosár-
labda-fesztivált is utolérte. Amikor zajlottak az izgal-
mas dobóversenyek a centerpályán, a korábbi évek-
ben regisztrált tömeg helyett már csak a csapatok-
ból maradt kevesek jelentették a közönséget...

Szekszárdi gyõztesek
Pedig lenne kinek, minek szurkolni. Már a dobó-

versenyek elõtt is. Jól játszott és gyõzni tudott a leg-
különbözõbb szekszárdi generációk egész sora. Az
1974 elõtt születettek kategóriájában például a
Christián Anikó fémjelezte Bad Girls, a '75-85 közöt-
tieknél a minden idõk legsikeresebb szekszárdi csa-
patának irányítóját, az FKSE jelenlegi edzõjét, Anna
Bulatovát is a soraiban tudó Nika diadalmaskodott.
Az utánpótlás korosztályokban pedig a '91-92-es, a

'93-94-es és a '95-96-os együttes sem talált legyõzõre.
A Szenti Krisztina, Baki Eszter, Bogár Eszter ('91-92),
valamint a Bodri Bella, Varga Flóra, Varga Cecília trió
már három-négy éve együtt van, s azzal is büszkél-
kedhetnek, hogy a fõvárosi fináléban is gyõztek egy-
szer-egyszer. A tervek szerint ott lesznek a körmen-
di gálán is, ám még az is lehet, hogy egy másik hely-
szín, például a dombóvári is belefér a programjukba.

Akár egy szekszárdi szektort is ki lehet majd alakí-
tani az országos döntõben, a vasi „fõvárosban”, te-
kintettel arra, hogy elsõ lett még a lányoknál az 1995-
96-os korcsoportban a Zsákoló Kiscsajok névre hall-
gató csapat Schönhardt Lilla, Erõs Fruzsina, Simon
Anikó, Mácsik Nikolett összetételben. Azért a fiúk is

besöpörtek két korosztályos sikert: a '91-92-es szüle-
tésûeknél a Kis Forma elnevezésû együttes (Lõrincz
Ádám, Menyhei Miklós, Abaházi Dávid és Gyarmati
Máté), a '93-94-eseknél pedig a Végedone (Gergely
Bence, Szelei Ákos Inhof Márton, Baki Sándor) kvin-
tett aratott diadalt. A közel 20 vegyes csapat között a
szekszárdi Unicum (Angyal István, Lukács László,
Fülöp Gábor, Fuchs Mónika) nem talált legyõzõre.

Ha valakit pár percnél tovább nem köt le az utcai
kosárlabda, ott sûrûsödtek kora délutántól a dobó-
versenyek no meg a zsákoló viadal. Az ügyesség, a
gömb- és ritmusérzék látványos próbái – többnyire
nem professzionalistákkal. Ahogy Juhász Imre húsz-
ból húsz büntetõt beszórt – le a kalappal. Nem kü-
lönben dicséretére válna az NB I-es triplaspecialistá-
nak is, ahogy a szegedi – amúgy NB II-es játékos –,
Jakab Máté idõre dobva 18 kísérletébõl 11 alkalom-
mal süllyesztette el a labdát a gyûrûben. A 27 éves, él-
vonalbeli álmokat nem dédelgetõ játékos még Szek-
szárdon 36. (!) tripla-versenyét nyerte.

Vig zsákoló-show
A záró szám, a zsákoló show feladta a leckét az él-

vonalbeli játékosokból álló zsûrinek: Morgen Ferdi-
nándnak (ASE), Deák Attilának (Dombóvár) és Bíró
Eszternek. Azért könnyített a helyzeten a szekszárdi
nevelésû, jelenleg a Bonyhád NB I/B-s csapatában
játszó 19 éves Vig Balázs. A tengerentúli All Star gálá-
kat megidézve, ember képezte akadály felett átugor-
va húzta a labdát a gyûrûbe. Balázs ötödik zsákoló
versenyén elsõ gyõzelmét aratta, ami azért is érté-
kes, mert a mûfajban profinak számító budapesti
Face Team játékosai is elindulnak a zsákoló show-n.
Ami azt illeti, Balázs sem színtiszta amatõr, hiszen ko-
rábban õ is tagja volt a kosaras akrobatikára speciali-
zálódott, bemutatókra járó formációnak.

– A dinamikát, a mozdulatgyorsaságot igyekszem
megõrizni, illetve fejleszteni – mondta szimpatikus
szerénységgel a fiatalember, aki a Szent László
Szakképzõ Iskola Székhely Intézményének tanulója.
Balázs élvonalbeli kosaras szeretne lenni, amihez en-
nél „prózaiabb” dolgokban kell fejlõdnie.

Vig Balázs gyõzelmet érõ mutatványa

LABDARUGÁS.A Pakson 6-2-re elvesz-
tett megyei rangadó, és az idényzárón a
Nagyatád elleni gólnélküli döntetlen
után nem sikerült a harmadik helyen
zárnia a Szekszárdi UFC együttesének
az NB III Dráva-csoportjában. Ennek el-
lenére – különösen a tavaszi párját
ritkító kitûnõ szereplés után – van ok az
elégedettségre a negyedik helyezés kap-
csán. Ha együttmaradna Kniesz Mátyás
edzõ gárdája, jövõre akár a bajnoki cím
is lehetne a cél.

ÚSZÁS. Négy elsõséggel melegített a
közelgõ felnõtt országos bajnokságra
Gyurkó László, a Vízmû SE december-
tõl a tengerentúlon tanuló és készülõ
versenyzõje a harkányi nemzetközi
versenyen. Megnyerte az 50 és a 100 m
gyorsot, a 100 hátúszást és húzóembe-
re volt a gyõztes 4x 50m-es szekszárdi
vegyesváltónak, amelyben Póla Ákos,

Gyurkó Viktor és Csirzó Ádám úszott
még. A kis Csirzó, a tavalyi év szekszár-
di felfedezettje emellett szintén még
három számban diadalmaskodott: a
‘95-96-os korosztályban 100 gyorson,
száz mellen és ötven pillangón lett a
legjobb.

KÉZILABDA. A 13 csapatos nõi me-
gyei bajnokság utolsó két fordulójában
dõlt el az elsõség a hármas versenyfu-
tás során. A szekszárdi Fekete Gólyák
egy ponttal megelõzve a Tamásit, és
kettõvel a Tengelicet megnyerte a baj-
nokságot. A mezõnyben az UKSE fi-
atal gárdája a 8. helyet szerezte meg

DIÁKSPORT. Két szekszárdi csapat is
játszhatott a leány kosárlabda diákolim-
pia ‘94-95-ös korosztályának soproni
országos döntõjében. A Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule csapata

bravúros játékkal ezüstérmet szerzett,
a Babits Mihály Általános Iskola kosara-
sai pedig a hetedik helyen végeztek. A
Dienes gárdája a csoportmérkõzések
során legyõzte gödöllõi, pécsi és nyír-
egyházi riválisát, a döntõben a bajai III.
Béla Gimnázium csapata azonban meg-

fosztotta õket az aranytól. A Dienes is-
kola legjobbját, Schönhardt Lillát bevá-
lasztották az All Star ötösbe. A Dienes is-
kola csapatának felkészítõ tanára
Stierné Jankovics Mária volt, míg a Ba-
bits csapatát Szabó Noémi és Klemné
Koleszár Ildikó edzette.

SPORTHÍREK

A Dienes iskola ezüstérmes csapata
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A készülék bérleti díja

8000 Ft/nap

Bronzesõ
a diákolimpiai

fináléban
A szekszárdi 5. számú Általános Is-
kola Tagozatának nyolc diákja ösz-
szesen öt bronzérmet szerzett a
sajátos nevelési igényû tanulók
számára június 5. és 7. között
Zánkán jubileumi, tizedik alkalom-
mal megrendezett diákolimpia or-
szágos döntõjében.

A szekszárdi tanulók az atlétika
ugró-, futó- és dobószámaiban 24-
24 induló között érték el ezt a
szép eredményt.

A Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége és a Fogyatéko-
sok Országos Diák- és Szabadidõ-
sport Szövetsége által szervezett
diákolimpia országos döntõjén
közel 800 hátrányos helyzetû és
többszörösen nehéz sorsú diák
versenyzett.
A SZEKSZÁRDIAK EREDMÉNYEI:

4x400 m váltófutás: 3. Lázár
Aranka, Góman Patricia, Boros
Kinga, Lendvai Tímea.

Magasugrás: 3. Leipold Éva és
Takács Zoltán.

Súlylökés: 3. Varga Tímea.
300 m síkfutás: 3. Lázár Gina.

Haiti csapat is a nevezõk között
Alisca-Bau 35. Gemenci Nagydíj Országúti Kerékpárverseny

■ Idén július közepén rendezik a sport-
ág történetébe Gemenc Kupaként be-
vonult országúti kerékpárversenyt,
mely ezúttal is az egyetlen több napos
nemzetközi, UCI kategóriás viadal lesz
Magyarországon. A hazaiak mellett ed-
dig kilenc külföldi ország csapata je-
lezte részvételi szándékát.

A 35. alkalommal kiírt versenyt
idén is az Ifjúsági Unió Szekszárd szer-
vezi. Mint Ignácz György elmondta, a
gazdasági nehézségek ellenére is kitar-
tanak amellett, hogy a verseny nem-
zetközi, UCI (Nemzetközi Kerékpáros
Szövetség) kategóriáját megtartsák.

– A tavalyinál kevesebb pénzbõl gaz-
dálkodhatunk, így elmarad a hagyomá-
nyos prológ, de a két szakasz pénzügyi
háttere rendben van, és természete-
sen a villanyfényes kritériumversenyt
is megrendezzük Szekszárd belvárosá-
ban – tette hozzá a fõszervezõ.

A viadalra már több hazai csapat je-
lezte részvételét, így a rajtnál várhatóan
ott lesznek a Ferencváros, az Atlantis
Casino és a Betonexpressz kerekesei
is, köztük az országúti magyar bajnok,
szekszárdi Madaras Zoltán. Az idegen-
légiósok közül az olimpikon Kusztor

Péter és a Tour de Hongrie-gyõztes
Lengyel Tamás részvétele is várható. A
külföldiek közül osztrák, bolgár, hol-
land, horvát, izraeli, német, román, üz-
bég, és Kusztorék svájci csapata mel-
lett egy Haitiról (!) érkezõ gárda is sze-
repel a listán.

Július 10-én a karaván – a tavalyi
sikeres debütálás okán – Kaposvárról
a szekszárdi Béla király téri célig te-
ker. Július 11-én, szombaton pedig
Paksról, az atomerõmûtõl egy tolnai
kört teljesítve a Kálvária-tetõre érke-
zik a mezõny.

Somogyi és tolnai tájakon halad idén a nagydíj mezõnye
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Június 26., péntek
10-15 ÓRA: Szekszárd MJV Polgármesteri hivatala ta-

nácstermében: „1000 éves a Pécsi Egyházmegye” c. konfe-
rencia. Fõvédnök: Mayer Mihály megyéspüspök

10-10.45: A pécsi püspökség alapítása és középkori his-
tóriája - dr. Fedeles Tamás egyetemi adjunktus, PTE Történet-
tudományi Intézet

10.45-11.30: A vallási élet jellemzõi a pécsi egyházme-
gyében – Fazekas Orsolya kommunikációs referens, Pécsi
Egyházmegye

11.45-12.30: A török utáni újjáépítés évszázada – Süme-
gi József Egyháztörténeti Bizottság elnöke, Pécsi Egyházme-
gye

13.30-14.15: Tolna megye középkori templomai – K.
Németh András – muzeológus, régész, Paksi Városi Múzeum

14.15-15.00: A kommunista diktatúra évtizedei –
Bánkuti Gábor PhD. hallgató, tanár, Szent Mór Iskolaköz-
pont

17:00: Wosinsky Katolikus Közösségi Ház: Jószai Sándor
ikonfestõ kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja:
Baky Péter festõmûvész, közremûködik: a Gagliarda Kama-
rakórus. A tárlat megtekinthetõ június 27-én és 28-án 10-20
óráig, június 30-július 11-ig a Babits Mihály Mûvelõdési Ház-
ban munkanapokon 10-18 óráig.

18:00: Szent János és Pál Kápolna – Ünnepi szentmise.
A szentmisét celebrálja: Bíró László püspök.

19.00: Szeretet-vendéglátás a kápolna kertjében, ado-
mánygyûjtés

20.00: Babits Mihály Mûvelõdési Ház táncterem: Mezõ-
földi táncház. Táncházvezetõ: Nyemcsok Pál, muzsikál a
Bartina zenekar, jegy: 500 Ft

20.00 ÉS 21.30: Mûvészetek Háza: SzemFülEs(t) zenés-
verses tárlatvezetés a Székely Bertalan kiállításon. Tárlatveze-
tõ: Dr. Méry Éva, zongorán közremûködik: Lányi Péter, vers:
Csötönyi László.

Bejelentkezés: Gonda Mária Tel.: 74/511-247,414-056;
20/428-7137.

21:00: Béla király tér – a Szent László-szobor körül: Az al-
só-, felsõ- és újvárosiak fáklyás felvonulása, harangszó Szent
László tiszteletére a város templomaiban.

ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ: Horváth István, Szekszárd MJV
polgármestere, Bíró László püspök, Balázsi Zoltán reformá-
tus lelkész, Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

Június 27., szombat

10 ÓRÁTÓL: Nyitott pincék látogatása
10-22: Vármegyeháza kertje – borkóstolás a borkútnál
10:30: Garay János Gimnázium díszterme: Szekszárd-

Bietigheim-Bissingen 20 éves testvérvárosi jubileumi ün-
nepség

14-22: Illyés Gyula Megyei Könyvtár udvara: Irodalmi
Zsongás

Szarvasgomba-dicséret Szent László-napon – Hollós Lász-
ló emlékdélután Haydn muzsikával a könyvtár udvarán

Mit tudunk a szarvasgombáról? Óriás keresztrejtvény-fej-
tés ajándékokkal

A périgordi tündér – francia eredetmonda a szarvasgom-
ba keletkezésérõl

Kiállítás és elsõ nyilvános bemutató Hollós László szépírá-
saiból

Szabadtéri filmvetítés: Babett lakomája (rendezte: Gabriel
Axel)

16.30: Garay tér
Német nemzetiségi mûvészeti csoportok bemutatója.
Fellépnek: Wunderland Kindergarten Régenbogen Tánc-

csoportja, Felsõgallai Német Nemzetiségi Énekkar, Taksonyi
Vegyes Dalkör, Zsámbéki Német Nemzetiségi Dalkör,
Hõgyészi Német Nemzetiségi Kórus, Zombai Német Nem-
zetiségi Kórus, Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus, Szek-
szárdi Nemzetiségi Kórus

Pénteken és szombaton 10-16 óráig ingyen látogatható ki-
állítások:

Wosinsky Mór Megyei Múzeum:
– A tolnai táj évezredei az õskortól a honfoglalásig
– Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón
– Örökségünk. Tolna megye évszázadai

– Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermekjáték és fegyver-
gyûjtemény 

Péntek, szombat, vasárnap: 10-16 óráig ingyen látogatha-
tó kiállítások:

Irodalom Háza – (Babits M. u. 15.): Babits és Szekszárd,
Dienes Valéria emlékszoba, Baka István emlékkiállítás

Belépõjegy váltásával látogatható Székely Bertalan festõ-
mûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galéria válogatásából a
Mûvészetek Házában    

péntek: 9-19 óráig
szombat: 9-13 és 19-23 óráig
vasárnap: 9-19 óráig
18:00-24:00 Béla király tér

Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe
Családok, baráti társaságok jó hangulatú találkozója, ahol

szabad tûzön fõ és illatozik a százféle ízesítésû szekszárdi
pörkölt, jóféle borok társaságában. Rendezõ: Szekszárd Bor-
vidék Kht. Asztalfoglalás: Herrné Szabadi Judit: 30-235-5160

Június 28., vasárnap 

SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGADALOM
Béla király tér, Garay tér

8:45-10:00: Ünnepi szentmise a Belvárosi Római Kato-
likus templomban. Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus

10:00: Vigadalomnyitó fanfárok
10:00: „Csinnadratta” – zenés vásári bábkomédia a pécsi

Bábovi elõadásában
11.00: Interaktív fegyverbemutató gyerekeknek - Szent

László Vitézei Egyesület (Hollókõ)
12:00: Delelõ
Benne: László napi kirakodó vásár, kézmûves és népi játé-

kok, vitézi próbák, harci eszközök kipróbálása, íjászkodás, ki-
állítások, finom étkek és italok.

14.00: Baranya Vadászkürt Egyesület bemutatója
15.00: Szabadtéri középkori muzsika – Ungaresca

Consort
16:00: Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás. A királyt kö-

szöntik: a város tisztségviselõi, a Váci Huszár- és Nemzetõr
Bandérium, ócsényi Rózsa Lovastanya és lovasiskola tanulói,
Szent László vitézei (Hollókõ), I. András Király Lovagrend
(Mór), Pavane Táncegyüttes Zászlóforgató Csoportja (Sze-
ged), Bartina Néptánc Egyesület apró(dja)i , Baranya Vadász-
kürt Egyesület (Pécs), Alisca Nyilai Egyesület, Ungaresca
Consort , a borászok, a város kézmûvesei és mesterei.

A leghitelesebb középkori kalmár cím átadása, az elsõ ud-
varhölgy megválasztása.

17.00-17:30: Pavane Táncegyüttes Zászlódobálóinak pa-
rádéja

17.30-18.00 Langaléta Garabonciások (Kiskunfélegyháza)
18:00-19:00  I. András Király Lovagrend fegyveres bemu-

tatója és viadala

19:00-20.00  Szent László Vitézei – korabeli fegyverek,
harci viseletek bemutatója    

20:00-21:00 „A bor legendája” – Holló Együttes koncertje
21:00  Máglyagyújtás
Körtánc a máglyánál – a Bartina Néptánc Egyesület cso-

portjainak és az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes a
vigadalmas napot záró közös tánca

A Vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása, Alisca Nyilai – íjászat

célbalövés – László-napi kézmûves vásár, kiállítások, étkesek,
borpavilonok, borkóstolási lehetõség a Borkútnál, gasztro-
nómiai különlegességek a belvárosi éttermekben, nyitott
pince programok a szekszárdi dombok pincéiben.

NYITOTT PINCÉK
Június 28., szombat

Márkvárt Pince, Béri B. Á. u. 94. (Tel.: 74/312-341), 8:00-17:00
Sebestyén Pince, Kalász u. 26. (Tel.: 30/378-1210), 10:00-
15:00
Bodri Pincészet, Faluhely dûlõ (Tel.: 20/440-6666), 10:00-
14:00
Fekete Borpince, Ivánvölgy 9662. (Tel.: 30/9295-732), 10:00-
16:00
Heimann Pince, Iván-völgyi tetõ (Tel.: 20/932-9506), 10:00-
15:00
Mészáros Borház, Kossuth L. u. 26. (Tel.:30/530-3737), 10:00-
16:00
Módos Borászat, Béla király tér 7. (Tel.: 70/382-0210), 8:00-
14:00
Sárosdi Pince, Présház u. 48. (Tel.: 30/9468-530), elõzetes be-
jelentkezésre
Remete Bor Kft., Kadarka u. 42. (Tel.: 20/9351-961), elõzetes
bejelentkezésre
Grünfelder-Czéh Pince, Bocskai köz 22/D (Tel.: 74/314-886),
10.00-18.00
Ribling Pince, Istifángödre (Tel.: 30/235-5256), 10.00-12.00
Dúzsi Tamás Pincéje, Kadarka u. 44 (Tel.: 30/430-9928),
10.00-18.00

Június 29., vasárnap
Sebestyén Pince, Kalász u. 26. (Tel.: 30/378-1210), 14:00-

17:00
Ribling Pince, 10:00-12:00
Dúzsi Tamás Pincéje, 10.00-18.00

GASZTRONÓMIAI KÍNÁLAT
Szent László-napi ünnepi menük a Vendéglátók

Kerekasztala Egyesület Szekszárdért tagjainál:
Fõispán étterem, Béla király tér 1. (Tel.: 74/312-139)
Aranykulacs Kisvendéglõ, Nefelejcs köz 5. (Tel.: 74/413-

369)
Szász Sörözõ és Étterem, Garay tér 18. (Tel.: 74/312-463)
Húsvasaló, Rákóczi u. 10. (Tel.: 74/418-128)

Csatlakozó rendezvények:
Június 25.: „Szent László és kora” címmel tudományos

konferencia
Rendezõ és a helyszín: Pécsi Tudományegyetem Illés Gyu-

la Fõiskolai Kara
Június 26-28.: Parázsló Szabadegyetem. Helyszín: Katoli-

kus Közösségi Ház, Szivárvány Általános Iskola
Június 26., 16 óra: Szekszárd festõje, Szabó Dezsõ festõ-

mûvész (1888-1971) mûvészeti albumának könyvbemutató-
ja és emléktábla avatása. Helye: Vasútállomás, váróterem.

Június 27.: „Királyi íjas vadászat Szent László erdejében” –
íjászverseny Sötétvölgyben, az Alisca Nyilai Egyesület rende-
zésében

Június 28. 14-17-ig: Véradás Szervezõ: Magyar Vöröske-
reszt Tolna Megyei Szervezete. Helyszín: Dózsa Gy. u. 1.

Rendezõk, információ: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza: www.babitsmuvhaz.hu; Tel.: 74/529-610;
e-mail:info@babitsmuvhaz.hu

Szekszárd Borvidék Kht.: Telefon:30/235-51-60
A rendezvény idejére szállásfoglalás- és szállásinformáció: 
Szekszárdi Turisztikai Kft, Tourinform Iroda Szekszárd
Telefon: 74/315-198, E-mail: szekszard@tourinform.hu

SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK 2009.



152009. június 21. KÖZLEMÉNYEK, HIRDETÉS

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Június 16. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Június 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

Június 16. (kedd)16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Június 23. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Június 16. (kedd) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Június 8. (hétfő) 17-18 óráig

5. sz. Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés telefonon: 30/911-2119

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JÚNIUSI 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

KÖZLEMÉNYEK

DIABETES ELÕADÁS

A Tolna megyei Felnõtt Diabetese-
sek Egyesülete június 30-án 14 óra-
kor tartja soros összejövetelét a Kór-
ház kultúrtermében, a Lila épület-
ben. Vércukormérési lehetõségek a
cukorbetegségben címmel Balla Ág-
nes tart elõadást. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak! A programok a
nyári szünet után, szeptember végén
folytatódnak!

FÜSTÖLTÁRU-VÁSÁR

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége értesíti tagjait, hogy jú-
nius 29-én 6.30 és 10 óra között ak-
ciós áron füstöltáru-vásárt tartanak a
Hunyadi u. 4. szám alatt. Minden
nyugdíjast és nagycsaládost várnak!

PROGRAMOK

APRÓHIRDETÉS

TÁNCTANFOLYAM. Egyhetes intenzív
társastánc tanfolyam indul, 10 alka-
lom. Info: www.gemenctse.extra.hu
tel: 20/980-77-52

Árverési felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

egyfordulós versenytárgyalás keretében értékesítésre meghirdeti
a szekszárdi 5794/14 hrsz-ú, illetve 5794/15 hrsz-ú,

beépítetlen terület
megnevezésû ingatlanokat.

Az értékesítési versenytárgyalás szabályait, valamint az ingatlanok rövid
bemutatását tartalmazó dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal II.
emelet 56-57. sz. irodáján, illetve letölthetõ a www.szekszard.hu internetes

oldalról. A részvétel és az értékesítés egyéb feltételeirõl a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és -Fejlesztési Igazgatóságán, a 74/504-159-es telefon-
számon, illetve a varga.andras@szekszard.hu e-mail címen lehet érdeklõdni.

SZARVAS FERENC
20 éve örökre itt hagyott bennünket.

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni titkon örökké.

Hiába borul Rád a temetõ csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.

Szeretõ férj voltál, drága jó apa,
boldog nagypapa,

bánatos családod nem felejt el soha!”

Szeretõ felesége, Mária, lánya, Edit, veje, János, unokái, Írisz és Ivett

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, mikor

Panoráma mozi
NAGYTEREM

Június 18-24.
17.30, 20.00: Terminátor: Megvál-

tás – amerikai-német akciófilm (16)
Június 25-július 1.
16.00, 17.30: Megint 17 – amerikai

vígjáték (12)
20.00: A dolgok állása – feliratos

angol amerikai thriller (16)
ART TEREM

Június 18-24.
15.30, 19.00: A Pankrátor – felira-

tos amerikai film (16)
17.00: Spancserek – amerikai ro-

mantikus vígjáték (16)
Június 25-július 1.
17.00: A nõ másik arca – feliratos

angol amerikai romantikus film (16) 
19.00: Clara – feliratos német

játékfilm

Lelki üdvéért engesztelõ szentmisét 2009. június 28-án, vasárnap,
reggel fél nyolckor tartunk a szekszárd-újvárosi templomban.
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■ ,,Minél nagyobb a kitartás, annál na-
gyobb a betartás!” 1000 napja hang-
zott fel elõször a Garay téren e jelszó,
miután 2006 õszén Gyurcsány ex-mi-
niszterelnök nyilvánosságra került
balatonõszödi beszédének hatására
nemcsak Budapesten, hanem vidé-
ken – így városunkban is – százak vo-
nultak az utcára tiltakozásuknak han-
got adva, a ,,hazugságbeszéd” kiszivár-
gására reagálva.

A 2006. szeptember 18. óta folya-
matosan tartó szekszárdi tüntetésso-
rozatról elmondható: nem csupán át-
lagos összejöveteleken vehettek részt
az együtt gondolkodók, hanem orszá-
gos hírû közéleti személyiségek jelen-
léte is színesítette hétrõl hétre a reper-
toárt. Így találkozhatott a városlakó
Tõkés László királyhágó-melléki refor-
mátus püspökkel, Patrubányi Miklós-
sal, a Magyarok Világszövetségének el-
nökével, de eljött és beszédet mondott
a neves szívsebész, Papp Lajos, vala-
mint Pitti Katalin operaénekesnõ és
Beregszászy Olga mûvésznõ is. Helyi
ellenzéki politikusok több alkalom-
mal kifejtették véleményüket az esti
kormányellenes megmozdulásokon,
de több szervezet, csoportosulás is
hangot adott nemtetszésének a téren
a Gyurcsány-Bajnai kormány mûködé-
sérõl.

Az elmúlt szombaton az ezredik
napfordulón is összegyûlt a tüntetõk
csoportja, hogy együtt emlékezzenek
az eltelt idõszak eseményeire. Fõ cél-
juk továbbra is az elõre hozott válasz-
tások kikényszerítése, s a szerintük
“Gyurcsány-klón” Bajnai és kormá-
nyának mielõbbi távozásra bírása. 

Az esemény állandó szervezõje, Dr.
Tóth Csaba Attila távollétében a helyi
tüntetések további két kitartó szerve-

zõje, Winkler Györgyné Zsuzsa, vala-
mint dr. Leitner Borbála nyilatkozott
lapunknak. Elõbbi elmondta: úgy érzi,
megérte tartósan helyt állni a Garay-
térieknek. „Sokan azt mondják, nincs
értelme a dolognak, de mi olyanok va-
gyunk, mint köröm alatt a tüske. Akik
ellen irányul a tüntetés, azokról tud-
juk, nem tetszik nekik!” – tette hozzá a
szervezõnõ. Ahogy fogalmazott, a je-
lenleg regnáló kormányban nincs elég
tartás, felelõsségérzet, hogy távozza-
nak a politika színpadáról. 

Dr. Leitner Borbála elmondta, még
ha részsikereket is, de valamit elértek
a tüntetõk: azt a jelentõs 64%-os Fi-
desz-gyõzelmet, és a Jobbik jó szerep-
lését, amely Tolna megyében az akti-
visták és tüntetõk közremûködésével
megszületett. Mint azt a két szervezõ
megerõsítette: az õszõdi beszéd szer-
zõjét, Gyurcsány Ferencet miniszter-
elnökként még rémálmaikban sem
akarják viszontlátni, ugyanakkor nem
zárják ki esetleges  politikába való
visszatérését. Gyimóthy Levente

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 2009. június 25-én (csütörtökön),
9 órakor a Polgármesteri Hivatal kon-
ferencia termében tartja júniusi soros
ülésére.

NAPIREND
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Közgyûlésének
…./2009.(….) rendelete a helyi közleke-
dési viteldíjak megállapításáról szóló
30/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet módosí-
tásáról (tervezet)

2./ Javaslat a 2009. évi Közbeszer-
zési Terv módosítására

3./ Javaslat a 2008. évi Aranykönyvi
bejegyzésekre 

4./ Javaslat a nevelési-oktatási intéz-
mények 2009/2010. tanévben indí-
tandó osztályaira, csoportjaira

5./ Medina Község Önkormányza-

tának csatlakozási kérelme a Szek-
szárd és Környéke Szociális Alapszol-
gáltatási Társulásához

6./ Javaslat az V. Számú Általános Is-
kola nevének módosítására

7./ Javaslat alapítvány támogatására
8./ Javaslat együttmûködési megál-

lapodás jóváhagyására
9./ Javaslat vis maior támogatás el-

fogadására
10./ A pécsi Európa Kulturális Fõ-

városa 2010 programhoz fûzõdõ mó-
dosítások

11./ Beszámoló a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásá-
ról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl 

12./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén lévõ
köztéri emlékmûvek felülvizsgálatára

13./ Javaslat a “Vállalkozói hitelfel-
vétel segítése az önkormányzat általi
óvadéknyújtással” projekt pályázati
bírálatához eseti bizottság megválasz-
tására

14./ Tulajdonosi felhatalmazás a
Szekszárdi Víz-és Csatornamû Kft.
ügyvezetõjének az alapító okirattól el-
térõ mértékû kötelezettségvállalásra 

15./ Interpellációk, kérdések

ZÁRT ÜLÉS:
16./ Javaslat a “Vállalkozói hitelfel-

vétel segítése az önkormányzat általi
óvadéknyújtással” projekt keretében
a Szekszárdi Víz-és Csatornamû Kft.,
valamint az óvadékkal érintett vállal-
kozás között a vállalkozói hitelfelvétel
biztosítására kötendõ óvadéki szerzõ-
dés jóváhagyására

17./ Javaslat a Városi Sport-és Sza-
badidõ Központ igazgatói állásának
megbízására

18./ Javaslat magasabb vezetõi be-
osztásra kiírt pályázatok elbírálására

19./ Megállapodás üzletrészek átru-
házásáról

20./ Javaslat a távhõszolgáltatási
rendszer szervezeti és mûszaki fejlesz-
tésére

21./ Javaslat kitüntetõ díjak adomá-
nyozására

22./ Szekszárdi Turisztikai Kft.
Nonprofit Közhasznú Kft-vé történõ
átalakítása

23./ TDM pályázaton induló köz-
hasznú egyesület megalapítása

A közgyûlés nyilvános ülésének
elõterjesztései a www.szekszard.hu
honlapon tekinthetõk meg.

Ezer nappal Õszöd után
Kitartásukkal jubiláltak a Garay-téri tüntetõk

„Megfogyva bár, de törve nem...”: a Garay tériek ezredik estéje

Szekszárd MJV képviselõ-testületének 2009 júniusi ülése

Szokolay Sándor:
„A hitem légzési

formának tûnik…”
„Nem volt gondnélküli életem, mégis
vallom: létem úgy zajlott, hogy fohásza-
imban mindennap annyit kaptam, ami-
tõl elsõsorban hálaadásra volt naponta
okom! Ez ahhoz segített, hogy nem vált
belõlem egy pillanatra sem elégedet-
len ember. Mindig próbáltam elfogad-
ni, ami rám méretett. Nem hajszoltam
elérhetetlen »boldogság-igényt«, ám a
belsõ harmónia megteremtésére töre-
kedtem. Korunk életcélját az »önmeg-
valósításban« látja. Ez engem elbor-
zaszt, mert az élet valamiféle »szolgálat«
vállalása nélkül értelmét veszíti!” 

Szokolay Sándor Kossuth-díjas ze-
neszerzõ, egyetemi tanár a fenti gon-
dolatok jegyében tartotta elõadását
június 9-én este a Római Katolikus
Plébánia közösségi termében. A
Kairon Kiadó Miért hiszek? címet vi-
selõ riportkönyv-sorozatára épülõ es-
tek mindig valamely jeles mûvész, tu-
dós, közéleti személyiség saját tapasz-
talatán és élményein alapuló hitvilág-
alakulásáról szólnak.

„Drága édesanyám és az égiek már
gyermekkoromban kételkedés nélkü-
li hitet plántáltak belém egy életre. Ez
a mai napig védte életemet, sõt, erõsí-
tette! Tizenéves koromban  tehát
misszionárius, vagy pap szerettem
volna lenni… Hogy zeneszerzõvé vál-
tam, ez boldoggá tett, így sem váltam
egészen mássá!” 

Sugárzó derû, humánum, a jóságos
útmutatásban és hivatásban való ren-
díthetetlen hit - íme néhány kulcsszó
Szokolay Sándor mindenségéhez. Sze-
rencsés városunk, hogy eleink idején
s napjainkban egyaránt példát muta-
tó mûvészek, tudósok, s nem utolsó
sorban az ember szabadságát, tisztele-
tét, becsülését hirdetõ nagyságok
hintenek magvakat…  N. S.
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