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Újra számot adtak a gazdálkodásról
A város legnagyobb vállalkozásait hívta fórumra az önkormányzat

Több mint 3,7 milliárd forint értékû
beruházás és felújítás valósult meg
Szekszárdon az elmúlt évben – hang-
zott el többek között azon a tájékozta-
tón, amelyre a város legjelentõsebb cé-
geinek képviselõi kaptak meghívót. A
megyeszékhely önkormányzata im-
már ötödik alkalommal hívta fórumra
a város legnagyobb adófizetõ vállalko-
zásait. A rendezvény töretlen presztí-
zsét jelzi, hogy a termelõ, kereskedõ

és szolgáltató szektorban mûködõ cé-
gek, valamint a pénzintézetek képvise-
lõi ezúttal is teljesen megtöltötték a tá-
jékoztatónak helyet adó PTE Illyés
Gyula Kar éttermét.

Horváth István polgármester kö-
szöntõjét követõen a Garay János Gim-
názium diákjai adtak ízelítõt abból a
színes produkcióból, amellyel a keszt-
helyi Helikon ünnepségre, az ország
legnagyobb középiskolás összmûvé-

szeti fesztiváljára készülnek. A verses-
zenés-táncos mûsor után Ács Rezsõ al-
polgármester „kalauzolta” végig hallga-
tóságát az önkormányzat és intézmé-
nyeinek gazdálkodásán – a számok tük-
rében. Az elõadásból kiderült többek
között, hogy a város költségvetésének
szerkezetében az arányok eltolódtak,
miként az intézményrendszer forrás-
összetétele is változott.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Vonzások és ámítások komikus bundában
Már a násznép bejövetele is komikus,
burleszkbe illõ a Magyarországi Német
Színház február 21-én bemutatott Kis-
polgári nász (Die Kleinbürgerhoch-
zeit) címû elõadásában. Egyenként
mindenki magához vesz egy natúr fá-
ból készült, összecsukható széket a vér-
mérsékletének megfelelõ, eltúlzott
gesztusokkal a zenész, Ric József által
szolgáltatott harmonikaszóra, mint egy
némafilmben. Ugyan Bertolt Brecht
(Augsburg, 1898 – Berlin, 1956) nem
írt ilyen jelenetet az 1919-ben papírra
vetett egyfelvonásosába.

A továbbiakban viszont Verena Koch

rendezése igazodik a szerzõ által leírtak-
hoz: a háziasszony (Florin Gabriel Iones-
cu), akit Brecht ajánlására férfi játszik,
halat, tõkehalat szolgál fel a társaság
nagy örömére. Ezzel máris arrafelé for-
dul a társalgás, a mennyasszony, Marie
(Juliane Baldy) édasapjának (Matthias
Patzelt) adomája nyomán, miként akadt
a szálka a nagybácsi torkán, fuldoklásra
kényszerítve õt. Ez a kezdet elõre vetíti
a dráma folyását: a szép, örömteli ese-
mény, egy fiatal pár egybekelésének ün-
nepére rendezett mulatság egyre ké-
nyelmetlenebbé válik. 

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Horváth István polgármester: „A város pénzügyi egyensúlya biztosított”

Juliane Baldy és Tom Pilath
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Elfogadták Szekszárd költségvetését
Tízmilliárd forintból gazdálkodhat 2012-ben a város

Takarékos, feszített, az óvatosság
elvét maximálisan szem előtt tar-
tó költségvetést készítettünk –
mondta Ács Rezső lapunk kérdés-
re azt követően, hogy a szekszárdi
közgyűlés 9 igen és 2 nem szava-
zattal elfogadta a város 2012-es
büdzséjét.

Az alpolgármester a közgyûlésen ki-
emelte: a megváltozott törvényi elõírá-
soknak megfelelõen egy teljesen új
struktúrájú költségvetést kellett készí-
teni, ami hatalmas munka volt mind a
hivatal munkatársai, mind az önkor-
mányzati intézmények vezetõi számára.
Utóbbiak végig partnerek voltak abban,
hogy a stratégiai célokat megvalósítva
készüljön a büdzsé. Ács Rezsõ hangsú-
lyozta: a 2012-es évben is megõrizhetõ
az a stabilitás, amit az önkormányzat és
intézményeinek gazdálkodása eddig is
mutatott, ez persze szigorú, költségtaka-
rékos mûködést feltételez. 

Az alpolgármester lapunk kérdésére
megerõsítette: amellett, hogy a város va-

gyonát idén is gyarapítani szeretnék, a
folyamatban lévõ, illetve a most induló
projektekhez biztosítani tudják az ön-
erõt. Pozitívumként értékelte azt is,
hogy nehézségeik ellenére az önkor-
mányzat ugyanazt – a város méreteihez
képest hatalmas – intézményrendszert
képes mûködtetni, amivel eddig gazdál-
kodott.

A városvezetõ Fidesz–KDNP-frakció
vezetõje elmondta: 9,879 milliárd fo-
rintos fõösszegben 500 millió forinttal
szerepel felhalmozási célú hitel. Intéz-
ményfenntartásra 3,629 milliárd forin-
tot terveztek, melybõl 1,3 milliárd az ál-
lami finanszírozás, 1,6 milliárd a saját
erõ, a többi pedig az intézmények sa-
ját bevételeibõl adódik össze. 

Az államilag alulfinanszírozott fel-
adatellátás legegzaktabb példája ez,
amikor a város kénytelen az iparûzé-
si adó bevételeit szinte egy az egyben
intézményeinek mûködtetésére for-
dítani. A teljes összeg egyébként – az
önkormányzat „szárnyai” alól kikerü-
lõ hivatásos tûzoltóság támogatását

leszámítva – nagyjából a tavalyi szin-
ten mozog.

A fejlesztésre szánt pénzeket 
2,2 milliárd forinttal állították be a
költségvetésbe, ez fedezné az Agóra-
program, illetve az idén induló város-
rehabilitáció és az új vízbázis kialakí-
tását célzó projekt önerejét. Város-
üzemeltetésre 550 milliót terveztek,
amelyet a hosszú távú szerzõdések
(helyi utak fenntartása, közvilágosí-
tás, parkfenntartás...) szinte teljes
egészében le is fednek. 

A már említett iparûzési adóról szól-
va Ács Rezsõ megerõsítette: jól tervez-
hetõ bevételrõl van szó, amely évrõl
évre növekszik – 2012-re 1,65 milliár-
dot „állítottak be” –, ráadásul eddig
mindig az elõirányzatot meghaladó
mértékben teljesült. 

A városvezetés számára ugyancsak
fontos civil szféra támogatását is igye-
keztek szinten tartani: a költségvetés-
be épített 80 milliós összeg az évköz-
ben érkezõ bevételek arányában to-
vább növekedhet. (fl)

Felhívás a Kõrösi
utca lakóihoz

Kedves Kõrösi Csoma Sándor utca
14/A, B, C szám alatt lakók! Itt a tavasz,
egyre kellemesebb az idõ, csicsereg-
nek a madarak! Mindenkinek jólesik
egy kis testmozgás, friss levegõ, napsü-
tés, beszélgetés.

Ha kedvet éreznek ahhoz, hogy egy
szép, napos délelõttön összegereblyéz-
zük együtt lakásaik elõtt a leveleket,
csatlakozzanak hozzánk a Kõrösi Cs. S.
u. 14/B parkolójában március 10-én,
szombaton, 10.00–11.00 óra között!

Kérem, hogy a résztvevõk, ha tud-
nak, hozzanak magukkal lombseprût,
vagy gereblyét vagy lapátot! Kesztyût,
zsákot az önkormányzat biztosít. Rossz
idõ esetén a városszépítõ akciónkat
március 12-én, hétfõn, 17.00–18.00
óra között tartjuk meg. További infor-
máció: 30/49-48-028

Bodó Kata programvezetõ

A lakosság magasabb 
szintû védelméért

Az Alaptörvény értelmében átalakítás történt a védelmi
igazgatásban, ami a védelmi igazgatás mellett a honvédel-
met, annak feladatait is érinti. A profiltisztítás egyebek
közt a lakosság magasabb szintû védelme érdekében tör-
tént. Mint már arról már beszámoltunk, a védelmi igazga-
tást január elsejétõl az adott megyék kormányhivatalainak
feladatkörébe utalták. A védelmi igazgatási rendszer sze-
rint a honvédelmi irányítás a Honvédelmi Minisztérium vé-
delmi hivatalához tartozik.

Ennek fényében a héten Szekszárdon, a régi vármegye-
háza dísztermében tartották a Tolna Megyei Védelmi Bi-
zottság felkészítõ konferenciáját, amibe a katasztrófavéde-
lemmel és a honvédelemmel kapcsolatos feladatok részle-
tezése is benne foglaltatott. A konferencián megtárgyalták
a védelmi igazgatóság feladatait, a jogszabályi változásokat
és a területi szintû sajátosságokat. A katasztrófavédelmi
felkészítési blokk szintén tartalmazta a megyére vonatko-
zó sajátosságokat, a feladatokat, és taglalták a végrehajtás
kérdéseit.

Ezt követõen sajtótájékoztatót tartott Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke, Süle
Attila ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hiva-
talának fõigazgató-helyettese és Mácsai Antal tûzoltó ezre-
des, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. El-
mondták, hogy tíztagú a megyei védelmi bizottság, amely-
nek további tagjai között foglal helyet a megyei közgyûlés
elnöke, a megyei rendõrfõkapitány, a megyei jogú város
polgármestere, a megyei tiszti fõorvos. Ez kiegészül állan-
dó és eseti megbízottakkal. Természetesen mûködnek a
helyi védelmi bizottságok is. Megköszönték a nagy hava-
zás idején nyújtott lakossági közremûködést, majd a prog-
nosztizáció alapján kiderült, hogy Tolnában elhárult a je-
ges árvíz veszélye, a jégtörõ hajókat visszavonták. Eközben
megkezdõdött a tavaszi áradásra való felkészülés, ami so-
rán ellenõrzik a csapadékvíz-elvezetõ rendszereket is. Ki-
jelentették, hogy a négy alappilléren álló védelmi igazga-
tás egységes, átlátható, s mindenki által követhetõ rendszer
– a lakosság érdekeit szolgálva.                 - vhm -

Francia testvérvárosunkból érke-
zett a hír, hogy február 15-én 75
éves korában elhunyt Bezons város
hajdani polgármestere, Jacques
Leser.

Leser úr több mint két évtizeden
át, 1979–2001 között vezette Be-
zons városát polgármesterként. 

Hosszú politikusi pályafutása so-
rán nagy szerepe volt a város mo-
dernizálásának, fejlesztéseinek elin-
dításában, melynek során egy új vá-
rosnegyed épült Bezons-ban, és új
közlekedési útvonalak létesültek Pá-
rizs belvárosa és Val d'Oise irányába.
Polgármesteri pályafutása utolsó
éveiben indult meg annak az új vil-
lamosvonalnak a kialakítása, melynek végleges
átadására ebben az évben kerül sor.

Politikai és városvezetõi tevékenysége során
mindig elõtérbe helyezte a szociálisan hátrá-
nyos helyzetû rétegek támogatását. Hallatlan
népszerûségnek örvendett a város lakossága
körében, mivel számos szociálpolitikai és csa-
ládtámogatási kedvezménnyel segítették a be-
zons-i új városnegyedbe költözõ szegényebb
sorsú rétegek lakáshoz jutását. 

Leser úrnak köszönhetõen Szekszárd és Be-
zons testvérvárosi kapcsolata is kiválóan mûkö-
dött. Már a kapcsolatfelvétel elején, a 60-as évek
végén is aktív szerepet töltött be a programok,
fogadások szervezésében, majd polgármester-
ként több ezer szekszárdi vendéget köszöntött
a cserelátogatások alkalmával. 

Hosszú betegségét türelemmel és méltóság-
gal viselte, és tavaly õsszel személyesen is üdvö-

zölte a Horváth István polgármester által veze-
tett delegációt Bezons-ban.

Felesége, Christiane Leser asszony ma is ak-
tív szereplõje a testvérvárosi programoknak, és
egyben alelnöke a bezons-i testvérvárosi bizott-
ságnak. Jacques Leser urat február 22-én he-
lyezték örök nyugalomba Bezons-ban, a teme-
tésén Szekszárd városát és a Szekszárd–Bezons
Baráti Társaságot dr. Fisi Istvánné, a társaság el-
nöke képviselte.

Szekszárd és Bezons ebben az évben ünnep-
li a testvérvárosi kapcsolat 45. éves fennállását.
A jubileumi ünnepségre ez év októberében
Szekszárdon kerül sor, melynek során az ünne-
pi események mellett a szekszárdi Bezons-park-
ban a város és a baráti társaság emléktáblát he-
lyez el Jacques Leser úr emlékére.

Összeállította: Berlinger Attila
nemzetközi kapcsolati referens

Elhunyt Jacques Leser, Bezons város 
korábbi polgármestere

Jacques Leser hajdani polgármester (balról),
mellette Dominique Lesparre, Bezons jelenlegi

polgármestere



Ács Rezsõ kiemelte, hogy az iparûzési
adóbevétel egyre nagyobb szerepet ját-
szik a város költségvetésében. Ezen
adónem aránya a fõösszeghez képest
2010-ben még 12 százalék körüli volt,
addig a 2012-re tervezett 1,65 milliárd
forintnyi bevétel már a fõösszeg 16 szá-
zalékát is meghaladja. Az alpolgármes-
ter ezt követõen ismertette a 2011-es
költségvetés fõbb számait, bemutatta
az önkormányzat vagyoni helyzetét,
benne a 4-5 milliárdot érõ önkormány-
zati cégcsoportot. Végül az elmúlt év
végén kiadott, a város 2007 és 2010 kö-
zötti gazdálkodását vizsgáló állami
számvevõszéki jelentésbõl idézve ki-
emelte: „az önkormányzati bevételt
csökkentõ központi intézkedések ha-
tását az ellenõrzött idõszakban ellensú-
lyozta az önkormányzat kiadáscsök-
kentõ és bevételnövelõ intézkedései-
nek eredménye”.

Prezentációja elején Horváth István
ugyancsak az ÁSZ-jelentésre utalva
hangsúlyozta: a független szervezet vé-
leménye szerint is biztosított Szek-
szárd város pénzügyi egyensúlya. A
polgármester rámutatott: a pénzügyi
stabilitást annak ellenére sikerült tarta-
ni, hogy a vizsgált ciklusban az állami
támogatás 1 milliárd forinttal csök-
kent, miközben az önkormányzat 
9,3 milliárd forintnyi beruházást való-
sított meg, illetve indított el. Az éves
adósságszolgálat jól tervezhetõ, az an-
nak mértéke alapján felállított rangsor-
ban Szekszárd Zalaegerszeg mögött a

második helyet foglalja el a legkevésbé el-
adósodott megyei jogú városok között.

Elõadásában Horváth István ezt kö-
vetõen bemutatta a 2011-ben megva-
lósított, 3,7 milliárd forintnyi fejleszté-
si és beruházási projekteket. Elõbbire
(út- és járdafelújítás, játszóterek és in-
tézmények korszerûsítése, a távhõ- és
csatornarendszer rekonstrukciója)
mintegy 420 milliót, utóbbira 3,3 mil-
liárdot fordított a város az elmúlt esz-
tendõben. Befejezõdött többek kö-
zött a fürdõépítés, átadták az atlétikai
stadiont és a vármegyeházát, elkészült
a szeméttelep rekultivációja és a lakos-
sági hulladékudvar is, de finisébe ért
a csatornahálózat bõvítése is. A pol-

gármester beszélt a mintegy 2,7 milli-
árd forintnyi folyamatban lévõ projek-
tekrõl is, közte az Agóra-programról,
amelyben hamarosan új közbeszer-
zést írnak ki, és 2012 végére befeje-
zõdhet a mûvelõdési ház és Mûvésze-
tek Háza felújítása. Az indulás elõtt ál-
ló beruházások közül kiemelkedik az
új vízbázis kialakítása, amely a közel-
múltban megérkezett kormányzati
döntés értelmében a Bogyiszló mel-
letti dunai kavicságyon valósulhat
meg, kiváltva a jelenlegi, veszélyezte-
tett szekszárdi vízbázist.

Horváth István ezt követõen bemu-
tatta az eredményesen mûködõ, teljes
egészében vagy részben önkormány-

zati tulajdonban lévõ cégeket. Ezekben
a vállalkozásokban közel ötszáz munka-
vállaló dolgozik, így az intézmények és
a polgármesteri hivatal ezret meghala-
dó létszámával együtt az önkormány-
zat másfél ezer munkavállaló, és közel
ennyi család megélhetését biztosítja. A
2011-es év legfontosabb történéseit
visszapörgetve a polgármester feleleve-
nítette többek között a Liszt-emlékév és
a városi nagyrendezvények eseménye-
it, a szeptemberi nagyszabású állampol-
gársági esküt, valamint a közgyûlés
azon döntését, hogy az év borászainak
díszpolgári címet adományoz. A város
elsõ embere az önkormányzat elõtt ál-
ló új kihívások között említette közigaz-
gatási rendszer átalakítást, az új
víziközmû- és hulladékgazdálkodási tör-
vény támasztotta elvárásokat, illetve be-
ruházási oldalon a fürdõ bõvítését egy
új fedett uszodával, egy új záportározó
megépítését, valamint a városi intéz-
mények energetikai korszerûsítését.

A város legjelentõsebb cégeit asztal-
hoz ültetõ vállalkozói fórum vacsorával
és kötetlen beszélgetéssel zárult. A tá-
jékozatóban foglaltakkal a lapzártánk
után kezdõdött II. városi közéleti fó-
rum résztvevõi is megismerkedhettek,
de az elõadások anyaga további két vál-
lalkozói fórumon is elhangzik. (fl)
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A sürgõsségi ellátásnak nem feladata
például a régóta fennálló, krónikus pa-
naszok kivizsgálása vagy a folyamato-
san szedett gyógyszerek felírása!

Indokolatlannak tekinthetõ az ügye-
lethez fordulás, ha gyermekének, hoz-
zátartozójának:
• Enyhe náthája, kevés köhögése, csak

hõemelkedése van, vagy láza csilla-
pítható,

• Kevés, nem terjedõ kiütése van, álta-
lános állapota jó, kullancsot kell ki-
venni,

• Hasmenése, nem ismétlõdõ hányása,
székrekedése van jó állapot mellett,

• Receptírás céljából: a szokásos táp-
szere, állandó gyógyszere elfogyott.

• Inzulin beszerzésérõl idõben gon-
doskodjon.

• Igazolás nem adható ki ügyeletben.
Lázcsillapításról a mentésirányító is

kellõ felvilágosítást tud adni, nem indo-
kolt a háziorvos konzíliuma.

Fontos, hogy a sürgõsségi ellátásra
szoruló személy vagy hozzátartozója a
lehetõ legpontosabban informálja a
diszpécserszolgálatot, az egészségügyi
személyzetet az aktuális panaszokról,
tünetekrõl és a lényegesebb kórelõz-
ményi adatokról. A háziorvosi ügyelet
fõ feladata az alapszintû sürgõsségi el-
látás. Ez azt jelenti, hogy elsõsorban
azoknak a háziorvosi teendõknek a

rendelési idõn kívüli ellátására szerve-
zõdött, amelyek a következõ rendelési
idõig nem halaszthatók, általában azo-
kat képes saját hatáskörében véglege-
sen ellátni, amelyek néhány órán belü-
li, de nem azonnali ellátást igényelnek. 

Érdemes tudni, és szem elõtt tarta-
ni, hogy a háziorvosi ügyelet, bár min-
dig igyekszik mindenki számára a lehe-
tõ leghamarabb segítséget nyújtani, re-
álisan nem képes az azonnali elérhetõ-
ség biztosítására. Hétköznap egy, hét-
végén kettõ ügyeletes orvos látja el 
53 ezer ember sürgõsségi alapellátá-
sát, beleértve a rendelõi forgalmat és a
környezõ településekre kiterjedõ terü-
leti feladatokat, a kihívások torlódása
esetén akár órák is eltelhetnek, mire
egy adott vizsgálatra sor kerül! 

Sérülés, baleset esetén a Baleseti Se-
bészeti Ambulancia beutaló nélkül fel-
kereshetõ. OMSZ hívása akkor indo-
kolt, a betegszállítás megkívánja. Házi-
orvos hívása nem szükséges. Házhoz
hívásnak nem indoka a személygépko-
csi hiánya. 

Indokolatlan hívások a sürgõs,
azonnali ellátást veszélyeztethetik!

A Központi Ügyelet (diszpécserszol-
gálat) telefonszáma: 06-74-318-104

Köszönöm a lakosság megértését:
Dölles Lászlóné

egészségügyi gondnokságvezetõ

Újra számot adtak a gazdálkodásról
A város legnagyobb vállalkozásait hívta fórumra az önkormányzat

Tájékoztató a sürgõsségi betegellátásról

Baja, a Gemenc Zrt. és Szekszárd új-
szerû, régiókon átívelõ összefogással
jelentkezik a 35. Utazás kiállításon. A
Gemenci-erdõ varázslatos növény- és
állatvilága, dunai holtág-rendszere ter-
mészetesen köti össze földrajzi, kultu-
rális és turisztikai értelemben is a ha-
lászlé városát, Baját, valamint a tüzes
borok és az irodalom hazáját, Szekszár-
dot. A települések és az erdõgazdaság
szakemberei felismerve ezt a régiókon
átívelõ erõs kapcsolódást úgy döntöt-
tek, hogy közös standon („A” pavilon
313F stand) mutatják be természeti,
kulturális, gasztronómiai és ökoturisz-
tikai értékeiket a nagyközönségnek.

A két nagyváros, valamint a települé-
seket összekapcsoló, több megyét érin-
tõ, a Gemenc Zrt. által kezelt Gemenci-
erdõ turisztikai kínálatát az Utazás kiál-
lítás „A” pavilon 313F standjánál mutat-
ják majd be a szervezõk. A közösen ösz-
szeállított színes prospektusokon kívül
szakemberek állnak a nagyközönség
rendelkezésére, hogy személyesen is
információkat nyújtsanak az érdeklõ-
dõknek. Élményszerû programokban
sem lesz hiány, hiszen Baja a semmivel
össze nem téveszthetõ halászlevével,
Szekszárd pedig borkóstolóval örven-
dezteti meg március 1-jén, csütörtö-
kön, a déli órákban az utazni vágyókat.
Szintén csütörtökön a Gemenc Zrt. és

a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyu-
la Kar (Szekszárd) együttmûködésével
nyolc turizmus-vendéglátás szakos hall-
gató juthat el a kiállításra ingyenesen.
A pénteki napon a Baja Marketing Kft.
és a bajai MNÁMK együttmûködésével
idegenforgalmi szakos hallgatók is segí-
teni fognak az érdeklõdõknek. A stan-
don csütörtökön és szombaton a
Veránka-szigeti üdülõ is bemutatkozik.
A szervezõk úgy kívánják bemutatni a
térség több megyét és régiót érintõ tu-
risztikai kínálatát, hogy az érdeklõdõk
egy helyen tudjanak komplett progra-
mot összeállítani.

Természetes összefogás az Utazás kiállításon

Állások
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Egészségügyi Gond-
noksága pályázatot hirdet 1 fõ vé-
dõnõi és 1 fõ gazdasági nõvéri
közalkalmazotti munkakör betölté-
sére. A szakmai önéletrajzokat és
motivációs leveleket: SZMJV Önkor-
mányzata Egészségügyi Gondnok-
sága, 7100 Szekszárd, Vörösmarty
u. 5. címre várjuk. Információk: 
74/511-477 vagy 30/458-6344. Dölles
Lászlóné gondnokságvezetõ. Az állá-
sok 2012. 04. 01-jétõl tölthetõk be.
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Reformokra várva  
Szerkezetátalakítás, új marketing, egyablakos ügyintézés a szõlõ és bor ágazatban

Új információkkal érkezett a Szek-
szárdi borvidékre a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának főtitkára,
Horváth Csaba, amit a Mátyás-na-
pi borünnep keretében meg is osz-
tott a gazdákkal. Jó hír, hogy ha-
marosan újra igényelhetőek lesz-
nek a források a régi, már kevésbé
termő ültetvények cseréjére, na-
gyobb lendülettel folytatódhat a
szerkezetátalakítás. 

A 2011-rõl megmaradt, e célt szolgáló
források is átjönnek az idei évre. Dön-
tött a termékpálya-bizottság a mintegy
1300 hektárnyi hazai túligénylés keze-
lésérõl is. „Rendet, tiszta, átlátható vi-
szonyokat kell teremteni, mert 2014-
tõl egy új költségvetési ciklus kezdõ-
dik az unióban. Az elkövetkezendõ
idõszakban nem gördíthetünk át adós-
ságot úgy, mint ahogy azt eddig tettük“
– jegyezte meg a fontos szakmai szer-
vezet vezetõje.

Az adminisztrációs terhek csökken-
tésére, az életszerûtlen dolgok kiiktatá-
sára megtette javaslatát a hegyközség,
amivel alapvetõen más szakmai szer-
vezetek is egyetértenek. Sportnyelven
szólva a labda az aktuális kormányzat
térfelén pattog. Hogy miként lehetne
megvalósítani az egyablakos ügyinté-
zést a szõlészetben és a borászatban? –
erre már régebb óta van kész forgató-
könyve a HNT-nek.

„CÉLSZERÛ LENNE AZ OSZTRÁK 
MODELLT ÁTVENNI”

– A csak papírgyártó, „megélhetési hi-
vatalokat” jó lenne már végérvényesen
kiiktatni – szögezte le elöljáróban a fõ-

titkár. – Ha megvalósul az egy-
ablakos rendszer, akkor az vélet-
lenül se Budapesten legyen, ha-
nem erre feltétlenül helyben
nyíljon lehetõség. Szûnjön meg
az a pénzt és fáradságot nem kí-
mélõ gyakorlat, hogy egy adatot
öt helyre kell eljuttatni. Elég, ha
csak az osztrák modellt próbál-
juk bevezetni, hozzáigazítva a
mi viszonyainkhoz – mondta el
lapunk érdeklõdésére Horváth
Csaba, aki egy érzékletes példá-
val nyomatékosította mondan-
dóját: „Ha beadtam valamit a
hegybírónál, azt ott vigyék vé-
gig a lehetõ leggyorsabban, s a
végleges választ is a hegybírótól
kaphassa meg a szõlész vagy a
borász.”

Egyébként a lepárlással kap-
csolatos idei szabályváltoztatá-
sok már érezhetõen a „józan pa-
raszti ész” logikája szerint szü-
lettek – tette hozzá. – Aki saját
maga kívánja hasznosítani a törkölyt,
egyszerûbb feltételek mellett teheti
meg. Megszûnik az elõzetes engedély-
kötelezettség, az elszámolás megma-
rad – de lényegesen egyszerûbb for-
mában. A komposztáláshoz például
nem kellenek már a korábban elõírt
hatósági engedélyek, a saját törkölyét
a saját ültetvényében nyugodtan fel-
használhatja valaki – kérelmek nélkül.

A közösségi marketingpénzek ter-
melõhöz való eljuttatásával kapcsolato-
san is van új fejlemény, bár azt nem le-
het tudni, hogy mennyit szán a magyar
borok piacra jutására a kabinet. Mivel
az Agrármarketing-centrum Kht. erõ-

sítését nagyon nem szeretnék a szak-
ma mûvelõi, így a dolgok jelenlegi állá-
sa szerint átkerül a bormarketing ügye
a Magyar Turizmus Zrt.-hez. Bár a rész-
letek még nem ismertek, a hegyközsé-
gi vezetõ ezt nem tartja rossz elképze-
lésnek. „Az nem tartható, ami hosszú
éveken át jellemzõ volt, hogy tucatnyi
okos ember – általában kormányzati
berkekbõl és a különbözõ szakmai
szervezõdések képviseletében – kör-
beüli az asztalt, és dönt ebben a na-
gyon heterogén érdekszférájú, ezért
árnyalt megközelítést igénylõ kérdés-
ben. Kíváncsian várom az új fejlemé-
nyeket, meggyõzõdésem, hogyha ér-
telmes célokat vázolnak majd fel, a bo-
rászok többsége hajlandó lesz megtol-
dani a központi marketingkasszát. A
korábban eltörölt literenkénti 5-7 fo-
rintos forgalombahozatali díj ugyan
már egy jó ideje zsebben marad, de a
mai versenyhelyzetben a magyar borá-

szat nem teheti meg, hogy a marke-
tingre a nemzetközi átlagnál keveseb-
bet fordítson, így az ágazat különbözõ
képviselõi bizonyára szívesen áldozná-
nak erre a célra a sajátjukból is.

KEVÉS A HAZAI TERMÉS,
JÖNNEK AZ OLASZ BOROK

Az ágazat hosszabb távú kilátásai jelen-
leg nem túl jók. A legfrissebb kimuta-
tások szerint már csak mintegy het-
venezer hektáron folyik szõlõtermesz-
tés Magyarországon, ennek több mint
duplája (!) a gazdátlanul maradt, lepusz-
tulásnak indult terület országszerte. (A
szõlõkivágásokat preferáló uniós bor-
piaci rendezés negatív hatására mint-
egy 11 ezer hektárral lett kevesebb ül-
tetvény Magyarországon.) Egyre keve-
sebb bor van a pincékben: a 2010-es ki-
fejezetten rossz évjáratban mindössze
1,8 millió hektó borunk lett, s a tavalyi
átlagon felüli évjárat hozadéka is csak
2,5 millió hektó lesz.

Az utóbbi években jellemzõ hazai
borhiány bizony kedvez az olcsó, elsõ-
sorban Olaszországból érkezõ import-
boroknak. Mint megtudtuk, tavaly
csak Itáliából 530 ezer hektoliter érke-
zett. Okkal merült fel ezzel kapcsolato-
san idehaza gyanú, mert az olasz ható-
ságok legálisan ezen mennyiségnek
csak valamivel több mint a felérõl tud-
nak... Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere, a Parlament Mezõgazda-
sági Bizottságának alelnökeként ko-
moly, „körmére nézõ” kivizsgálást kért
a magyar hatóságoktól – már két évvel
ezelõtt. Talán az eredmény sem marad
el, Horváth Csaba ugyanis egy bûnügyi
rovatba illõ friss hírt osztott meg itte-
ni hallgatóságával: Pénzügyõrök meg-
csíptek a napokban egy mintegy tíz-
ezer hektós külföldi szállítmányt, ami
„természetesen” Olaszországból – mi-
nõ véletlen! – a legalapvetõbb kísérõ-
okmányok nélkül érkezett be az or-
szágba... B. Gy.

Gondolkodjunk és cselekedjünk együtt!
A Szekszárdi Klímakör a 2012. év elsõ,
összevont munkacsoport üléseit tart-
ja a polgármesteri hivatal II. emeleti
mûszaki tárgyalójában az alábbi idõ-
pontokban: 

•MÁRCIUS 7. (SZERDA) 16.30 Víz-,
energia- és hulladékgazdálkodási mun-
kacsoport

•MÁRCIUS 8. (CSÜTÖRTÖK) 16.30
Közlekedési és környezeti nevelési
munkacsoport 

Az üléseken értékeljük a 3. körben
beérkezett programjavaslatokat a klí-
ma alap támogatásaira. Kérjük azokat,
akik már nyújtottak be, vagy még ter-
vezik javaslat benyújtását, hogy jöjje-
nek el a pozitív elbírálás érdekében.

Az esetlegesen felmerülõ kérdéseket
így helyben meg tudjuk beszélni. A
munkacsoportülésekig továbbra is vá-
runk programjavaslatokat.

Kérünk mindenkit, gondolkozzon
azon, hogy az egyes munkacsoportok-
nak mely kérdésekkel kellene kiemel-
ten foglalkoznia Szekszárdon. 

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Horváth Csaba



Hamarosan a földdel lesz egyenlő az
egykori orvos-és nővérszálló Béri Ba-
logh Ádám utcai épülete. A láthatóan
nem túl vaskos falakba markológépek
harapnak , a felső emeletek már eltűn-
tek, azokból már csak csonkokat tudott
megörökíteni a hét elején a kamera. S
bár az elmúlt évtizedekben rengeteg or-
vos, nővér, műtősnő, asszisztens, beteg-
vezető és egyéb dolgozó lakott itt,
valamint irodák is működtek az épület-
ben, nosztalgiára nem sok okunk lehet. 

Hiszen anyagi ereje hiányában a kórház
sok éve nem tudott már költeni a szállóra,
így annak mûszaki állapota egyre rosszabb
lett, szobái sokszor méltatlan szükségmeg-
oldást jelenthettek csak a saját otthonnal
nem rendelkezõ - fõként pályakezdõ - kór-
házi alkalmazottaknak. A szálló fenntartá-
sa több éve veszteséges volt, így több
szempontból is eljárt felette az idõ. 

De megszûntetésének nyomósabb
oka is volt. Értesüléseink szerint egy si-
keres, több mint 3,6 milliárd forintos
költségvetésû beruházás részeként elin-
dul a Mûtõ és Diagnosztikai Blokk köré
csoportosuló tömbösítési folyamat,
amelynek keretében  a  - jelenleg egy má-
sik pályázati támogatásból a mûtõblokk
északi oldalán épülõ  - sürgõsségi osztály
fölé egy plusz emeletet építenek, a nõ-
vérszálló helyén pedig egy új, három
szintes szárny épül, amit összekötnek a
mûtõblokkal. A várhatóan 2013-ra fel-
épülõ kórházi tömbben összesen 93 be-
tegágyat helyeznek el, ide kerül majd a

kardiológiai, és az ideggyógyászati osz-
tály, a nefrológia, és 12 ággyal bõvülhet
a központi intenzív osztály is, egyúttal je-
lentõs orvostechnológiai és informati-
kai fejlesztések is lesznek.

A felszabaduló épületrészekben pe-
dig további, a betegellátás színvonalát
növelõ átszervezéseket, és modernizá-
lást terveznek. A most folyó bontási
munkálatokkal a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott kivitelezõ március
végéig készül el, addig zajra, porterhe-
lésre, a környezõ útszakaszokon a for-
galmirend- korlátozásra is számítha-
tunk. Az átmeneti kellemetlenségek el-
viselése nyilván türelmet és megértést
kíván a városlakóktól, de a megvalósu-
ló beruházás mindannyiunk javát szol-
gálja majd. Cser Ildikó
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Bontják az egykori orvos-és nõvérszállót
Új kórházi tömb épül a helyén

Az erõgépek nyomán lassan eltûnik az épület. A nyugati oldalon
(alsó képünk) már csak az egykori szobák maradványai láthatók
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„Sokszor kellett újrakezdenünk”
Századik születésnapját ünnepelte
február 29-én Szekszárdon Koncsal
Jánosné, akit nagy családja után
Horváth István polgármester is vi-
rággal köszöntött.

A jó egészségnek örvendõ idõs hölgy-
nek két leány gyermeke, négy unoká-
ja és hat dédunokája van. A felvidéki,
ma Szlovákiához tartozó Nádszegen
1912. február 29-én született Juliska né-
ni élete maga a történelem, amelyrõl
szívesen mesélt Szekszárd polgármes-
terének.

Sosem idegenkedett a munkától, a
házkörüli feladatokból már gyermek-
korától kivette a részét, ha kellett, lo-
vakat hajtott. Férjével fiatalon kerül-
tek Pozsonyba, ahol egy tehetõs pol-
gári család házánál szolgáltak. Felvál-
lalt magyarságuk miatt elõször 1940-
ben kényszerültek költözni, amikor
48 óra alatt kellett elhagyniuk a vá-
rost. A II. világháború 1944-ben egy

Zselíz nevû településen érte õket,
amelyre egy nap alatt 120 bombát
dobtak le. A harcokat bunkerben, pin-
cékben vészelték át, majd a háború
elmúltával ismét költözniük kellett.
Értékeiket elvitték vagy megsemmi-
sültek, csak az maradt, amiben mene-
kültek. Az újrarajzolt határok miatt a
Felvidékrõl 1947-ben Magyarország-
ra telepítették õket férjével és két lá-
nyával. Baranya megyében, Szigetvár
mellett találtak új otthonra, ahol gaz-
dálkodásból éltek. "Sokszor kellett új-
rakezdenünk" - mondta Juliska néni,
aki a '90-es évek eleje óta él Szekszár-
don idõsebb lánya, dr. Erdõsi Ervinné
szeretõ gondoskodásában.

A 100. születésnapját ünneplõ déd-
nagymama kedvenc nótáját is eléne-
kelte Szekszárd polgármesterének,
Horváth István pedig ígéretet tett rá,
hogy 101. születésnapján újra felkere-
si Juliska nénit Bezerédj utcai ottho-
nában.

Koncsal Jánosnét otthonában köszöntötte fel
Horváth István polgármester



Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába „bekopog-
tató” sorozatunkban, mellyel ab-
ban szeretnénk segíteni olvasóink-
nak, mely ügyekben hova fordul-
hatnak, jelenlegi számunkban a
Jogi és Közigazgatási Igazgatóság
keretein belül működő Általános
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osz-
tályt mutatjuk be. 

Az osztály megbízott vezetõjével,
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsannával
beszélgetünk.

– Hányan dolgoznak az osztályon, és
milyen fõ szakterületeket látnak el? 

– Osztályunkon 11 kolléganõ dolgo-
zik, ami jól mutatja a közigazgatás elnõi-
esedését. Rendkívül sokrétû feladatot
látunk el, de a három fõ szakterület: az
anyakönyvi, állampolgársági és hagya-
téki ügyek, a birtokvitás és szabálysér-
tési ügyek, valamint az engedélyezési
és ügyfélszolgálati ügyek. Szálka és
Szekszárd körjegyzõségben mûködik,
a szálkai ügyek koordinátora az egyik
tapasztalt kolléganõnk.
– Az anyakönyvvezetõk mintegy
„végigkísérik” az állampolgárok
életét. Köztudott, hogy hazánk né-
pessége fogy, a házasságkötési kedv
is alábbhagyott. Hogy érzékelhetõ
ez az anyakönyvvezetõ szemével? 

– Valóban az anyakönyvvezetõk „ott
vannak”, amikor a születés, házasságkö-
tés, haláleset bejegyezésre kerül. Köz-
ismert tény, hogy a születések száma
évrõl évre csökken. (2008-ban 1419,
2009-ben 1278, 2010-ben 1270, 2011-
ben 1192 születést anyakönyveztünk.)
Arányaiban viszont növekedést mutat
az élettársi kapcsolatban született gye-
rekek száma. Minden esetben javasol-
juk, hogy az apa még a gyermek szüle-
tése elõtt tegyen apai elismerõ nyilat-
kozatot az anyakönyvvezetõnél, illet-
ve a gyámhivatalban, hogy a kisgyere-
ket már az apa adataival  anyakönyvez-
hessük. 

A házasságkötések száma változó.
(2008-ban 195, 2009-ben 158, 2010-
ben 152, 2011-ben 158 esküvõt tar-
tottak kolléganõim.) Növekedõ ten-
denciát mutat az úgynevezett külsõ
helyszínen megtartott esküvõk szá-
ma, ugyanakkor mind többen kérik
az „irodás”, kevés vendéggel megtar-
tott szertartást is. Kismértékû emel-
kedést mutat a halálesetek száma.
(2008-ban 1306, 2009-ben 1334,
2010-ben 1340, 2011-ben 1375 halál-
eset történt.)  
– Milyen lényeges változások érin-
tik idén ezt a szakterületet?

– A korábbi évekkel ellentétben a
személyazonosító igazolvány elkészí-
téséhez szükséges anyakönyvi kivonat
illetékkötelessé vált (2000 forint érté-
kû illetékbélyeg). Szigorodott a 2. alka-
lommal kért minisztériumi névváltoz-

tatás engedélyezése. Az illetéke pedig
igen tetemes, 50 000 forint lett. Egy
névváltoztatás esetén azonban gon-
dolni kell az okmányok cseréjének
költségére is, amely ugyancsak nem
elhanyagolható.
– Az egyik legszomorúbb és legtöbb
empátiát kívánó feladat a hagya-
téki ügyintézés.

– Kolléganõnk, aki ezt a munkakört
látja el, igen nehéz élethelyzetben talál-
kozik a hozzátartozókkal. Ugyanakkor
a hagyatéki eljárást hivatalból le kell
folytatni, az elhunyt hagyatékáról ha-
gyatéki leltárt kell készíteni.  

Az elkészült hagyatéki leltárt – mel-
lékleteivel együtt – a lakóhely szerint il-
letékes közjegyzõ részére kell megkül-
deni.
– Felemelõbb, örömtelibb feladat
az állampolgársági ügyek intézé-
se. Tavaly egy igen nagyszabású
eseményre került sor, melynek fõ
elõkészítõje és lebonyolítója az
osztály, illetõleg egyik kolléganõ-
jük volt.

– 2011. szeptember 17-én Szekszár-
don 250 fõ tett állampolgársági esküt,
akik egy egyszerûsített honosítási eljá-
rás keretében kapták meg a magyar ál-
lampolgárságot. A külsõ szemlélõ nem
tudja (és nem is kell tudnia), hogy egy
ilyen eseményt mennyi szakmai mun-
ka és szervezés elõz meg. Kolléganõnk
lelkiismeretes, magas színvonalú elõ-
készítésének, koordinálásának, vala-
mint az osztály munkájának köszön-
hetõen sikeresen oldottuk meg ezt a
nem mindennapi feladatot. A folytatás
idén március 15-én egy újabb esküté-
tellel következik, amely – elõrelátható-
an – 100 fõt érint.
– Milyen rendkívüli feladataik van-
nak még?  

– Mindenki által ismert, hogy 2011
októberében népszámlálás volt, amely-
re 10 évente kerül sor. Sok kolléga mun-
kája mellett ebben a hivatalnak és az
osztályunknak is fontos feladatai vol-
tak. A tavalyi évben ugyan nem volt vá-
lasztás, de annak mindenkori lebonyo-
lításában – természetesen a jegyzõ irá-
nyításával – osztályunknak nagy szere-
pe van. Tavaly még a bírósági ülnökvá-
lasztás elõkészítését is lebonyolítottuk. 
– A birtokvitás ügyek is az osztály
hatáskörébe tartoznak, ezek az
ügyek a szakértelem mellett nyil-
ván szintén kellõ empátiát és türel-
met kívánnak az ügyintézõktõl.

– A vonatkozó jogszabály szövege
szerint: „Ha a birtokost birtokától jog-
alap nélkül megfosztják, vagy birtoklá-
sában zavarják, birtokvédelem illeti
meg. A birtokvédelem a jegyzõtõl a ki-
alakult állapottól kezdõdõen egy éven
belül kérhetõ.” Birtokvitás ügyekben
mindig ellentétes érdekek feszülnek
egymásnak. A cél az, hogy a felek kö-
zött egyezséget tudjunk létrehozni,
amely – hosszú távon is – egy béké-
sebb egymás mellett élést vetít elõre.
Sajnos több visszatérõ birtokvitás ügy-
felünk is van. A felek részérõl több tü-
relem, tolerancia és empátia segítene
ezeknek a helyzeteknek a feloldásában.

Az állatok védelmével és tartásával
kapcsolatos ügyekben is eljárunk. A
panaszok nagy része, a bûz/szaghatás-
sal kapcsolatos, és több esetben kellett
haladéktalanul intézkedni az állatok
rossz tartási körülményei miatt is.
– A tulajdon elleni szabálysértések
elbírálásában történt változás? Mi-
lyen ügyekben tesznek általában
feljelentést az emberek?

– A szabálysértési eljárások jelentõs
részét tette ki korábban a tulajdon el-

leni szabálysértés, amely 2010. augusz-
tus 19-tõl bírósági hatáskörbe került. Ér-
demes tudni, hogy szabálysértési eljárás
kizárólag feljelentésre indul. Évrõl évre
emelkedik a köztisztasággal, környezet-
védelemmel, csendháborítással, jogosu-
latlan kereskedéssel kapcsolatos ügyek,
illetve a közoktatási törvényben megha-
tározott kötelezettség megszegése sza-
bálysértés miatti feljelentések száma. 

Jelenleg aktualitással bír a Caminus
Tüzeléstechnikai Kft. által tett feljelen-
tések kivizsgálása. Aki ugyanis megaka-
dályozza a kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatót a jogszabályban elõírt feladata
ellátásában az általa lakott ingatlan ké-
ményén, azon túl, hogy veszélyezteti
maga és a vele együtt élõk életét, egy
esetleges tûz keletkezésével, majd to-
vábbterjedésével a város többi polgárá-
nak életét, vagyonát is veszélyezteti. 
– A harmadik nagy szakterület az
engedélyezési ügyek. Konkrétan,
milyen feladatokat látnak el ebben
a körben? 

– Ez alatt a jegyzõ szolgáltatásfelü-
gyeleti, kereskedelmi, valamint iparha-
tósági hatáskörébe tartozó államigaz-
gatási hatósági ügyek intézését kell ér-
teni. Ide tartoznak a kereskedelmi, az
ipari, a szálláshely-szolgáltatási ügyek,
a temetkezési szolgáltatók, a vásárok,
piacok, bevásárlóközpontok és helyi
termelõi piacok engedélyezése, vala-
mint a rendezvénytartási ügyek.

A fõbb változást a 2009-es év hozta.
Az új szabályozás legfõbb jellemzõje,
hogy a korábbi engedélyezési eljárá-
sok mellett megjelentek a bejelentéses
eljárások. Ezeknél a tevékenység meg-
kezdéséhez már nem kell engedélyt
kérni, csak bejelentési kötelezettség
van, amelynek megtörténte után azon-
nal végezhetõ a tevékenység. 2010-ben
új feladatként jelentkezett számunkra
a zenés-táncos rendezvények engedé-
lyezése, 2012. január 1-jétõl pedig a he-
lyi termelõi piacok nyilvántartásba 
vétele.
– Aki belép a Városháza épületébe,
az elsõ, ami szembeötlik, az ügyfél-
szolgálati iroda. Milyen ügyeket lát
el az ott dolgozó kolléganõ?

– Teljes munkaidõben fogadja az
ügyfeleket, és általános felvilágosítást
nyújt, hatósági bizonyítványokat állít
ki, talált tárgyakat vesz át, kérelmeket,
beadványokat fogad, hirdetményeket
függeszt ki, vadkárügyeket intéz.

Az illetékességi körünkbe tartozó in-
gatlanközvetítõk, ingatlanvagyon-érté-
kelõk és közvetítõk névjegyzékének,
valamint a társasházkezelõk és lakóin-
gatlan-kezelõk nyilvántartásának veze-
tése is az ügyfélszolgálat feladata. A Vá-
rosházán ügyét intézõ, illetve más in-
formációt kérõ állampolgárnak kellõ
felvilágosítással áll a rendelkezésére.
Úgy is mondhatnám, hogy az informá-
ciós iroda az elsõ lépcsõfoka az ügyin-
tézésnek. Sas Erzsébet
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Az általános igazgatási és ügyfélszolgálati osztály

1895 óta ilyen nagy könyvekbe kerülnek életünk legfontosabb eseményei.
Képünkön Szilágyi Krisztina anyakönyvvezetõ
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Zsúfolásig megtelt a terem, még az elõ-
térben is álltak az érdeklõdõk a Balas-
sa János Kórház „lila épületében” feb-
ruár 28-án, amikor a Tolna Megyei Di-
abetes Egyesület meghívására a bükki
füvesemberként emlegetett Szabó
György, az ország Gyuri bácsija, tartott
elõadást a gyógyító füvekrõl, s az azok-
ból általa készített teák gyógyító hatá-
sairól. Az idõs füvészt kórházak is hív-
ják elõadását tartani, orvosok is hall-
gatják és veszik át tanításait. Teái már
nem csak hazánkban, de szinte az
egész világon ismertek. 

Talán a magas gyógyszerárak, talán az
alternatív gyógymódok elterjedése az oka
annak az élénk érdeklõdésnek, amellyel
Gyuri bácsit várták a szekszárdiak. Az
elõadó két órán keresztül állva beszélt,
ami 84 évesen azt gondolnánk, óriási tel-
jesítmény. Õ természetesnek veszi, mert
ahogy mondta, jó egészségnek örvend.
Saját élettörténetérõl is mesélt, misze-
rint nagymamája adta át neki azt a tu-
dást, amit már több generáción keresz-
tül szerzett meg a család. S ma már õ ad-
ja tovább lányának, unokájának. 83 éves
korában természetgyógyászatból levizs-
gázott, s minden percét annak szenteli,
mert vallja, hogy minden népnek volt és
van népi gyógymódja. 

Az emberiség az élelmiszer-vegyipar
miatt szennyezett élelmiszert fogyaszt,
amelyek betegségekhez vezetnek,
azok pedig a gyógyszerek szedéséhez.
A túlzott gyógyszerfogyasztás ellen és
a természetes gyógymódok mellett ér-
velve Gyuri bácsi elmondta: egy felmé-
rés szerint Amerikában a lakosság fele,
Németországban 30 százaléka, hazánk-

ban pedig 25 százaléka
nem kíván gyógyszert
szedni, s szeretné a
gyógyulását más, alter-
natív gyógymódokkal
elérni. 

A füvesmester azon-
ban arra figyelmeztet:
minden betegséggel, be-
tegség gyanújával elõ-
ször orvoshoz kell for-
dulni. Ugyanis az orvosi
és a természetgyógyá-
szati tudomány közösen
tud igazán eredményt
elérni a gyógyításban.
Ezt követõen minden betegségre, be-
tegségcsoportra ajánlott gyógyteát, s a
gyógyulásokra is mondott példákat. Sa-
ját jobb halántékán például 10 évvel ez-
elõtt meggyógyította a bõrrákot
(melanoma) diólevélbõl, közönséges
galajból és fagyöngybõl készült tinktú-
rával. Az egész elõadás leírására sajnos
nincs lehetõség, csak ízelítõt adhatunk
legfontosabb tanácsaiból.  

A jó vesemûködéshez megelõzésre
bodzavirág, csalán, mezei zsurló, kö-
zönséges galaj, vesekõ esetén nyírfale-
vélbõl készült teát igyunk, hetente egy-
szer. A sokszor a túlzott gyógyszerfo-
gyasztás miatt keletkezõ rossz májfunk-
ció gyógyítására nyírfalevél, aranyvesz-
szõfû, cickafark, tejoltó galaj, gyermek-
láncfû-tea hasznos. A szív- és érrendsze-

ri betegségek hazánkban az elsõ számú
haláloknak számítanak. Míg a keleti em-
ber azt nézi, hogy mitõl magas a vér-
nyomása, addig mi azonnal gyógyszere-
ket kezdünk szedni. A füvészmester sze-
rint érelmeszesedés ellen, a szív erei-
nek rugalmasságát megõrzendõ, a szív-
infarktust megelõzendõ, a galagonya
virágos hajtásvégébõl készült tea fo-
gyasztása nagyon hatásos. A tökéletes
koleszterinszint eléréséhez jótékony a
koleszterinszint-csökkentõ tyúkhúrból
készült tea.  

Ha ingadozik a vérnyomás, akkor érde-
mes a fehérfagyöngy-teát fogyasztani, sõt
a fehér fagyöngybõl rákellenes injekciót
is állítanak elõ. „A gyógyítás az orvosok
feladata, ezt mindig elmondom, de ne-
kik is el kell gondolkodni azon, hogy a vi-

lág elindult a természetes gyógymódok
útján, s ezzel nekik is lépést kell tartani-
uk – mondta Szabó György.

Az idegeket a legjobban a következõ
teákkal lehet megnyugtatni: citromfû-
tea, a komló virágából készült nyugta-
tó tea, macskagyökértea (erõs nyugta-
tó hatású), az orbáncfûtea nagyon jó
depresszióra, de syncumáros betegnél
a vérhígulást fokozhatja, fokozott a vér-
zésveszély! 

A retteget leukémiára Gyuri bácsi a
somlekvárt ajánlotta, 3 teáskanálnyit
naponta. Segít még a gyógyulásban a
kökény virága, a bíborherevirág, a kö-
römvirág. A füvesember bõvebben be-
szélt a cukorbetegségrõl, annak követ-
kezményeirõl. Ebbõl pár mondat a
megelõzéshez: kevés édesség, kevés
tészta, nem szabad elhízni. 2006-tól
OGYI-engedélyes cukorbeteg tea: csa-
lánlevél, orbáncfû, fekete áfonya, ka-
táng, gyermekláncfû.

45-50 percig áztatni, ebéd elõtt elké-
szíteni és ebéd után meginni. Fontos a
szénhidrátszegény étrend! 

Az orbáncfûtea vérnyomást csök-
kent, fogyaszt, koleszterint csökkent,
tisztítja az ereket, tehát mindez a cukor-
betegség megelõzését szolgálja. 

A fentieken kívül Gyuri bácsi még
sok-sok tanácsot adott, különbözõ be-
tegségek megelõzésére, illetve gyó-
gyítására. Ezt az írást arra szántuk,
hogy felkeltsük az érdeklõdést, s hogy
akik nem lehettek ott ezen az értékes
elõadáson, azok is tudják, mi minden-
re jó a természetgyógyászat, termé-
szetesen csakis karöltve az orvostu-
dománnyal. Sas Erzsébet
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Gyuri bácsi gyógyteái
Szekszárdon járt a füves ember 

Vonzások és ámítások komikus bundában

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ahogy egyre inkább borgõzössé válnak a

fejek, egyre kínosabb helyzetek alakulnak ki
a teljes összeomlásig. A kezdetben csodált,
a võlegény, Jacob (Tom Pilath) saját kezével
készített bútorok sorra összetörnek vagy
használhatatlanok. Vajon csak a bútorok
dõlnek össze?

Leonardo Utolsó vacsoráját idézi, Brecht
javaslatára, ahogy Tömõ Ilona Ágnes díszlet-
és jelmeztervezõ a puritán bútorokat elren-
dezte a színpadon. Minden látható az asztal
alatt és felett. A kezdõdõ liezon éppúgy,
mint a mulatságos, félresikerült közeledés.
A szobában körben fehér nejlonfüggöny
különbözõ mintával, mintha a maradék da-
rabokat vették volna meg egy méterárubolt-
ban. Idõnként megremeg a szoba. Piros, pa-
pírernyõs lámpa mutatja az izzást a levegõ-
ben. Idõközben folyik a mulatság, a 20-as
évek kispolgárságát imitáló ruhákban, tánc-

cal és énekkel magyar, angol és német örök-
zöld slágerek a XX. századból egy örökzöld
témáról, a szerelemrõl. Mindeközben kide-
rül, hogy minden csak látszat, ámítás, min-
dent átszõ a hazugság az emberi viszonyok-
ban. Nem igazi barátnõ a mennyasszony ba-
rátnõje, Emmi (Frank Ildikó), a võlegény
barátja (Andrei Hansel) is csalódást okoz. 

A házban lakó jóképû fiatalembert (Soly-
már Dániel) – aki egyébként szép beszédet
mond az egybekelés örömére, mint Emmi hig-
gadt férjétõl (Alica Weirauch) megtudjuk –
és a mennyasszony csinos húgát (Lotz Kata)
sem igazából az ifjú pár boldogsága érdekli.

Csúfos, szégyenletes véget ér a méhében
gyermeket hordó Maria és Jacob frigyének
ünneplése. A Kispolgári nász keresztény
szimbólumokkal tûzdelt polgárpukkasztás,
a kispolgári értékrend megcsúfolása. Csak
a szerelem, aminek végül sikerül megõriz-
nie a tisztaságát? Kovács Etelka

Fergeteges fúvóssiker
Fergeteges sikerrel mutatta be
minõsítõ hangversenyét váro-
sunk kiemelt mûvészeti együtte-
se, a Liszt Ferenc Zeneiskola Ifjú-
sági Fúvószenekara.

A jövõre fennállásának 25 éves
évfordulóját ünneplõ együttes
tagja a Magyar Fúvószenei és Ma-
zsorettszövetségnek, a Fúvósze-
nekarok és Együttesek Magyaror-
szági és Közép-kelet-európai Szö-
vetsége (WASBE) tagszervezeté-
nek, a Landesratnak, a Magyaror-
szági Németek Kulturális Szerve-
zetének. Rendszeresen fellép vá-
rosi, megyei, országos és nemzet-
közi rendezvényeken.

Az Ifjúsági Fúvószenekar 2012.
február 25-én, szombaton tartot-
ta évi nagykoncertjét a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében. A
telt házas koncertet, melyet idén
egy WASBE nemzetközi minõsí-
tõvel is egybekötöttek, Kovács
Zsolt karnagy vezényelte. 

A zenekar repertoárja rendkí-
vül színes volt. Játszottak többek
között klasszikus, könnyûzenét,
remek filmzene-feldolgozásokat,
valamint a magyar népzenén ala-
puló kortárs mûveket.

Az országosan ismert és elis-
mert szakemberekbõl álló zsûri
tagjai: dr. Csikota József, Nagy
Zsolt és Markovics Gábor a zene-
kar teljesítményét „B” (közép) ka-
tegóriában arany diplomával ju-
talmazta.

A több mint kétórás koncert
keretein belül került sor az el-
köszönõ tagok búcsúztatására,
továbbá az „Örökös zenekari
tag” kitüntetõ címek adomá-
nyozására is.
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A zene varázsa megfejthetetlen ti-
tok. Talán a szerelem erejéhez
vagy a gravitációhoz hasonlítható.
Rabul ejt, fogva tart, s nem enged
el. Mi másnak tudható be, hogy kü-
lönböző korú, nemű, iskolai vég-
zettségű, foglalkozású embereket
képes azonos időben újra és újra
egy adott helyre összehozni, hogy
keményen dolgozzanak, szabad-
időt, pénzt nem kímélve próbákra
járjanak – akár több száz kilométer
távolságra is utazgatva, ha kell?

Pedig a zenészek ezt gyakran megte-
szik. Olykor nem is csak egy együttes-
ben játszva, erre városunkban több pél-
dát is láthatunk. Legutóbb azok fürdõz-
hettek ennek a megszállottságnak a kel-
lemes végeredményében, akik február
24-én elmentek a Szekszárd Jazz Or-
chestra estjére a Rock and Roll Bistróba
(régi nevén a Rolling Rockba). 

Az este kilences kezdésre már meg-
telt a bár, s tiniktõl a hatvanasokig, pá-
roktól az egyedülállókig hatvan-nyolc-
van lelkes dzsesszrajongó foglalt helyet
a hangulatos félhomályban.

Sokan régi barátként üdvözölték a
Szekszárd Jazz Orchestrát, de aki elõször
látta õket, az is számos ismerõs arcot fe-
dezhetett fel, hiszen a zenészek közül
többen a Szekszárd Junior Starsnak, illet-
ve a Szekszárd Big Bandnek is tagjai, il-
letve volt tagjai. Az Orchestra felszabadul-
tan, élvezettel játszott, itt-ott némi hu-
moros koreográfiát is beiktattak, látható-
an ugyanolyan jól érezték magukat,
mint maga a közönség. 

A mûsor két blokkból állt: Elõbb las-
sabb tempójú, standard jazz darabokat

„kóstolhattunk”, például Nathalie Cole-
tól a Color and skye-t, Michael Bubble-
tól a Moondance-et, a kubai Sunny rayt,
Frank Sinatrától a Come fly with met,
Marcus Millertõl a Run for covert, vagy
a latin Spanish fire-t. Lágy, összebújós
és tüzes, táncra csábító számokat ve-
gyesen. Majd felcsendült Bicska Maxi
híres dala, s más, populárisabb, a stan-
dard jazz határait feszegetõ, egyedi
hangszerelésû, lassú, illetve sodróbb
lendületû számok, például Donna Sum-
mertõl a Last dance, az On a Radio vagy
a Temptationtól a Like a Lady. Akár egy
izgalmas, színes koktél.

Közben virtuóz hangszerszólókkal
kényeztettek bennünket, és az énekes
házaspár: Kiss Zsuzsa és Kiss Tibor igé-

nyes dalainak örülhettünk. A jó kis est
során a számokat rendre lelkes taps és
többször is vastaps követte, a végén
nem maradhatott el a ráadás sem.
– Mikor alakult a zenekar, mind-
annyian szekszárdiak vagytok? –
kérdeztük dr. Gál Gábort, „Dokit”,
az együttes vezetõjét a szünetben.

– Lassan két éve lesz, hogy az együt-
tes megalakult. Az alapja egy korábbi
kisformációnk, az All Stars volt, amivel
úgy öt éve már kisebb turnékra jártunk.
Az énekesek több olyan big band hang-
szerelést is hoztak, amit szerettek volna
elénekelni, s ezért megcsináltuk, de
nem volt az igazi. Egy paksi fellépésért
azonban kaptunk egy komolyabb ösz-
szeget, amelybõl meg tudtuk hangsze-
reltetni az elsõ nyolc számunkat. S mivel
a koncertjeinken nézõként mindig ott
volt a Junior Stars nagy része, lehetõsé-
get adva nekik, behívtam õket a zene-
karba. Egy kísérletnek indult a dolog, de
bevált. Jelenleg tizennyolcan vagyunk,
fõleg szekszárdiak, de a két énekesünk
kalocsai, a billentyûsünk Bonyhádról
jött, vannak Paksról is hárman. A gitáro-
sunk Pestrõl jár le, a dobosunk pedig,
bár Bajáról Gyõrbe költözött, annyira
szeret itt játszani, hogy egyelõre vállalja
a havi kétszeri ideutazást a próbákra. A
zeneiskolában kaptunk próbahelyet,
minden csütörtökön ott gyakorlunk.

– Úgy látom, olyan zenékkel is pró-
bálkoztok, amelyekkel mások nem
nagyon. Donna Summer számait
például általában popzenekarok
játsszák, ahol nincs ilyen sok fú-
vós, mint nálatok.

– Az viszi elõre a zenekart, ha olyan-
ba fogsz, ami kicsit fölötted van. Igyek-
szünk kuriózumokat választani. Ha új
számot tanulunk, arra törekszem, hogy
ne csak az énekes része legyen jó, ha-
nem legyen mellé egy nagyon jó hang-
szerelés is. Van egy határozott zenei
koncepcióm, amit szeretnék megvaló-
sítani, és úgy látom, hogy a zenekar
többi tagja is elfogadja.
– Milyen terveitek vannak a közel-
jövõre?

– Szeretnénk egy kicsit kilépni a dél-
dunántúli régióból. Budapesten ját-
szottunk már a Benkó Klubban és egy
big band fesztiválon, a szakmai zsûri –
Benkó Sándor, Berki Tamás – nagyon
elismerõen nyilatkoztak rólunk, s szá-
mos pozitív visszajelzést kaptunk. Sze-
retnék eljutni külföldi közönség elé is,
és folyik a kapcsolatfelvétel a szomszé-
dos országok big bandjeivel. 

– További szép sikereket, a szekszár-
di közönségnek pedig hasonló, élveze-
tes zenei élményeket kívánok, mint
amilyen a mai este is volt. 

Cser Ildikó
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Bicska Maxitól Donna Summerig
Ínyenc zenei koktél a Szekszárd Jazz Orchestrával

Standard jazzt és egyedi
hangszerelésû populárisabb
darabokat is játszanak

Dr. Gál Gábor, az együttes vezetõje
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Kapkodásmentes türelem és alázat
Sebestyén Györgyi: „A gyerekekkel szeretetben, mosolyban, érintésekben éljük a napokat”

Dr. Antal Orsolya – hatodik gyerme-
két váró – ötgyermekes édesanya
azt javasolta, hogy Sebestyén Györ-
gyivel, az 1. Számú Óvoda vezető-
jével beszélgessünk az óvodai te-
hetséggondozásról és a fejlesztő-
pedagógusi tevékenységről, amiből
nyilván más anyukákkal együtt ő
maga is hasznos dolgokat meríthet.
Én azt tenném hozzá már elöl-
járóban, hogy Sebestyén Györgyi-
nek már a megjelenése, kisugárzá-
sa, hangja, hanglejtése, szóval
egész lénye bizalmat sugároz, felké-
szültsége, meggyőző szavai taná-
csok adására „születtek”. 

– Jól tudom, hogy az 1. Számú Óvo-
dához nem csak az – ön irodájának
is helyet adó – Kölcsey ovi tartozik?

– Így igaz. A pontos nevünk l. Számú
Óvoda Kindergarten, hiszen egyik tag-
óvodánk, a Wosinsky telephelyünk és a
szálkai tagintézményünk német nem-
zetiségi. Természetesen a Kölcsey és
Bajcsy épületeinknek is megvan a saját
arculatuk. A gyermeklétszám a négy he-
lyen mintegy 250, a dolgozók száma 36,
közülük 24 az óvodapedagógus.
– Kérem, ismertesse szakmai pá-
lyafutását és végzettségeit.

– Az eredeti, vagy elsõ diplomám az
óvodapdagógusi. Majd egy komoly
szakvizsgás képzést követõen fejlesz-
tõpedagógus lettem. Azaz 1993-tól az
ELTE-n az ismert kutató pszichológus,
Porkolábné dr. Balogh Katalin keze
alatt az elsõ csoportok egyikében ta-
nultam. Erre azért is nagyon büszke va-
gyok, mert õ az óvodapedagógiában
többek között felismerte az egyéni bá-
násmód fontosságát, tehát úttörõi vol-
tunk ennek a – legtalálóbb megfogal-
mazás szerinti – mozgalomnak.
– Miért volt fontos e szakképzett-
ség megszerzése?

– Két év munkaviszony után egy
esztendõ különbséggel megszülettek a
gyermekeim, s 1992-ig odahaza voltam
velük. Tehát igaziból ezután kezdtem
el gyakorolni a hivatásomat, még pe-
dig úgy, hogy nagyon figyeltem annak
minden pozitívumára és negatívumá-
ra. Már akkor feltûnt, hogy a hivatásom
nem egyszerû, sõt sokrétûbb, mint
ahogyan én azt eredetileg elképzeltem.
Tehát adódnak bonyolult esetek, példá-
ul azért, mert nem egyforma minden
gyerek, tehát másként kell foglalkozni
és bánni velük. 
– Kérem, hogy mutassa be gyerme-
keit, s az is jó lenne, ha arról is szól-
na, hogy a sajátjainál is tapasztal-
ta a „bonyolultságot”.

– A maga nemében minden gyerek
bonyolult. De én büszke voltam rájuk,
ahogyan ma is az vagyok. Persze, még
egészen kicsi korukban világossá vált,
hogy anyaszerepet betöltve saját gyer-

mekeket nevelni, illetve óvodapedagó-
gusként ugyanazt tenni intézmény ke-
retein belül egy csoport ovissal, az két
különbözõ dolog… Fruzsina ma már a
Pécsi Tudományegyetem jogi karán
negyedéves hallgató, Zoltán szobrász-
mûvésznek készül, szintén a PTE-n ta-
nul, elsõéves a mûvészeti karon. 
– Mosolya elárulja, hogy különös
dolog jutott az eszébe. 

– Kettõ is. Az egyik, hogy a gyes után
visszatérve a munkába a Kinizsi óvodá-
ba, Zoltánt lehetetlen volt beszoktatni a
bölcsõdébe. Nem értette, hogy miért
akarjuk elválasztani Fruzsinától. Az ak-
kori vezetõ és az élet nagy ajándéka,
hogy a két gyerek együtt kezdhetett a
kiscsoportban. Az is felötlött bennem,
hogy bár a férjem az építõiparban tevé-
kenykedik, komoly pedagógiai érzék-
kel van megáldva, õ a tökéletes „termé-
szetes szülõ”. Többször is neki sikerült
úgymond rendbe tennie az otthoni
gyermekneveléssel kapcsolatos olyan
dolgokat, amelyek nekem problémákat
okoztak, noha én vagyok a szakember…
Itt csatolok vissza a már említett ottho-
ni és az intézményi nevelés másságára. 
– Egy-két mondat más értelemben
a másságról…?

– Az ELTE-n folytatott tanulmánya-
im során olyan szemléletmód vált a
„tulajdonommá”, hogy a másságot
minden körülmények között el kell
fogadni, a másságot nem hátrányként,
hanem bizonyos tekintetben elõny-
ként kéne kezelni. Nagyon sok gya-
korlattal alátámasztott módszert ta-
nultunk, amelyek mindezt elõsegítet-
ték. Ráadásul olyan remek légkörben
sajátíthattuk el, ami egy életre meg-
határozta a pedagógusi lényemet, ér-
tékrendszeremet.  

– Tehát éveken át fejlesztõpedagó-
gusként dolgozott?

– A kezdetekben ilyen „beosztás”
nem volt. Ám csoportban dolgozó óvó-
nõként nagyon jól tudtam kamatoztat-
ni ezt a szaktudást. Majd 11 év után, a
jól használt, sõt kihasznált módszerek
okán elfogadtam a felkérést, így a me-
gyei tanulási képességeket vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs bizottság
munkatársa lettem fejlesztõpedagó-
gusként. A Bartina utcai intézmény-
ben a kicsik tanulási képességét is vizs-
gáltuk, felállítottuk a diagnózist. De a
terület jórészt gyógypedagógiai, hi-
szen a megyében – családokban, illet-
ve lakásotthonokban – élõ, sérült gye-
rekekkel foglalkoztunk, akik állapotuk
miatt nem járhattak intézménybe.
Õket itt a szakértõi bizottságnál korai
fejlesztésben részesítettük. A szülõk
heti egy-két alkalommal – a bizottság
gépkocsijával – hozták a foglalkozások-
ra sérült gyermekeiket. Errõl a munká-
ról abszolút szép emlékeim vannak, kü-
lönös tekintettel a kialakult emberi
kapcsolatokra. Úgy képzelje el, hogy a
szülõk a mai napig felkeresnek akár
személyesen, akár telefonon, hogy be-
számoljanak a gyerekek állapotáról, fej-
lõdésérõl, de gyakran kikérik a taná-
csomat például a „hogyan továbbról”.
– Emberileg ez nagyon felemelõ 
lehet.

– Pontosan. Szakmailag pedig meg-
erõsítést és visszaigazolást ad a mun-
kámról.
– Az imént említette, hogy túlsúly-
ban gyógypedagógiai feladataik
voltak.

– Így van. Hozzáteszem, hogy köz-
ben megszereztem a gyógypedagógu-
si tanári diplomát, így ebben a komp-

lex munkában – amiben orvos, gyer-
mekpszichiáter is közremûködött –
magam is részt vettem, s nem csupán
a tanulási, hanem a mozgásképességet
is fejlesztettem – természetesen
együttmûködve a konduktorral. A szü-
lõket pedig megtanítottuk, hogyan ré-
szesíthetik gyermeküket otthon ki-
sebb foglalkozásokban. 
– Hat évig fejlesztõ, illetve gyógy-
pedagógusként dolgozott, majd
visszatért az óvodába. Miért?

– Úgy érzem, hogy e nagy kitérõ
megtanított átértékelni és még jobban
átélni a problémákat, amelyekkel csak
kapkodás nélkül, alázattal és türelem-
mel kell – szabad! – foglalkozni. Kérdé-
sére a válaszom: miután sikerült kitekin-
tenem a pedagógia más területeire is,
úgy éreztem, hogy az emberi és a szak-
mai felelõsségem megérett arra, hogy
pályázhassak óvodavezetõnek. E tiszt-
séget 2009 szeptemberétõl töltöm be. 
– A legtöbben olyan egyéniségnek
tartják, aki nem áll be a sorba. E
fontos elismerés mindig elõrevitte
környezetével egyetemben. Az óvo-
dával is így van?

– Ezt köszönöm… Hangsúlyozom,
hogy egy óvodát nem szabad összeté-
veszteni egy gyógypedagógiai intézet-
tel. Itt gyógypedagógusként koordiná-
lom a fejlesztõ pedagógusok és a gyó-
gy-testnevelõ munkáját, s szakmai ta-
nácsokkal látom el õket. 
– Ez a közös munka tehetséggon-
dozást is jelent?

- Természetesen azt is. Azoknál a
gyerekeknél, akiknél valamiben tehet-
séget fedezünk fel – ábrázolás, ének ...
– a pedagógus e téren nem csak támo-
gatja, hanem teret ad a gyakorlásra, majd
a fejlesztõ pedagógus az adott gyer-
mekkel – kiemelve õt a csoportból –
célorientáltan foglalkozik.
– Jól összeszokott a „csapat”.

– Az óvoda egyik lényege, hogy a gye-
rekekkel szeretetben, mosolyban és
érintésekben éljük a napokat. Termé-
szetesen belsõ továbbképzések, elõadá-
sok, gyakorlati bemutatók során sikerült
kialakítani a fejlesztõ tevékenységet be-
fogadó új szemléletet. Olyan – már jól ki-
épített alapokon nyugvó – rendszert dol-
goztunk ki, hogy az óvónõk saját cso-
portjukban egyénre szabott munkát vé-
geznek, a mindennapi tevékenységek
során kiaknázzák azokat a lehetõsége-
ket, amivel az adott gyerekeket megsegít-
hetik, mondhatni, felzárkóztathatják.
– Számos sikert értek el, például az
országos átvilágításuk „kiváló” mi-
nõsítéssel zárult. Beszélgetésünket
zárjuk most egy javaslattal.

– Azt javaslom, hogy Acél Ildikóval
beszélgessenek például a sportteljesít-
ményeirõl, amiért nagyon tisztelem.
De különleges megismerkedésünk
elõzményeirõl is faggassa ki.

V. Horváth Mária
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Eltitkolt õsi magyar történelmünk… 11.
Aradi Lajos Pilis-kutató a pálos rendrõl és a Szent Koronáról

A pálos rend izgalommal teli törté-
netének folytatása mellett a Szent
Korona felépítéséről, beavató ko-
rona jellegéről is beszélt legutób-
bi, február 3-i szekszárdi előadá-
sán a népszerű Pilis-kutató, Aradi
Lajos a Kiskorzó tér 3. szám alatti
irodaépület előadótermében.

A kutató sok egyéb mellett elmondta:
a Szent Korona a világ eddig ismert
egyetlen beavató koronája, amely a ko-
ronázás pillanatában a megkoronázot-
tat beavatásban részesíti. Ugyanakkor
tudni kell – hívta fel a figyelmet rá Ara-
di –, hogy az uralkodó hétköznapi ko-
ronája nem azonos a koronázó, azaz a
Szent Koronával. A kutató rámutatott
arra is, csupán az egyiptomi fáraók-
nál, a mayáknál, valamint a szkíta né-
peknél (például parthusok) létezett
hasonló jellegû beavató korona, sehol
máshol a világon! A Szent Koronát tör-
ténete során egyébként nem sokan te-
kinthették meg, csupán a koronázás-
kor volt látható. Az érseknek, néhány
világi fõúrnak, valamint a koronaõrök-
nek idõnként ellenõrizniük kellett,
rendben van-e a szent tárgy. Koroná-
zás után elzárásra került, s a követke-
zõ szertartásig nem hozatták elõ – hív-
ta fel rá a figyelmet Aradi, aki azt is el-
mondta a hallgatóságnak: különös,
hogy a Szent Korona nem szén-, ha-
nem zömmel szilíciumalapú (homok
és üveg), amely technológia nem volt
elterjedt a kora középkorban. Érdekes
kérdéseket vet fel, hogy e tény alapján

„sokkal lassabban telik e szakrális tárgy
ideje”, mint az embernek, hiszen kö-
rülbelül 1000 év számára egy napot
jelent. Mint arra rámutatott az elõadó,
a koronában a hagyomány szerint Jé-

zus élõ lelke lakik. A
koronázás pillanatá-
ban a szent tárgy által
a megkoronázottba e
lélek száll át – mond-
ta. A koronát az Ár-
pád-korban a fehérvá-
ri koronázó templom
egyik tornya alatti he-
lyiségben õrizték, 
majd Visegrádon, a
fellegvárban tartot-
ták, ott is a hegy belse-
jében helyezték el. Az
1951-tõl 78-ig tartó
amerikai „fogságban”,
a Fort Knox-i katonai
támaszponton – em-
lékeztetett Aradi – egy
aranyakkal teli helyre
rakták el. A helyszí-
nen a támaszpont õr-
zõi különös jelenség-
nek lehettek tanúi, hi-
szen a 70-es években,
amikor sugárzásmé-
réseket hajtottak vég-
re a területen, a koro-
na tárolási helyén –
rejtélyes módon – át-
lagon felüli eredmé-
nyeket kaptak, a sugárzás erõssége pe-
dig egyre nõtt. Az esetben igen külö-
nös – mondta Aradi –, hogy a ládát,
amelyben a koronát elhelyezték, su-
gárveszélyes tárgy elnevezéssel illet-
ték. A Pilis-kutató úgy véli, többek kö-
zött az említett tény is nagyban hozzá-
járult, hogy az amerikaiak – tartva a
tárgy veszélyétõl – 1978. január 6-án
aztán visszaszolgáltatták Magyaror-
szágnak a Szent Koronát. Aradi a ma-
gyar királyok koronázásának meneté-
rõl is beszélt: mint elmondta, a szent
tárgyat hajnalban hozták elõ, majd a
fehérvári koronázó templom oltárá-
ra rakták. Oly módon helyezték azt el,
hogy amikor a nap reggel beszûrõ-
dött a templomba, s a sugarak (arany-
fény) elérte a tárgyat, a korona csodá-
latos módon árasztotta szét az erejét.
E csúcspontnál zajlott maga a szertar-
tás – emelte ki Aradi Lajos. Mint azt el-
mondta, a korona jeleket, jelzéseket
küld, s akkor is hat koronázáskor a vi-
selõjére, ha rossz idõben, rossz helyen
történik a koronázás.

Rajta 19 képbõl 16 kép eredeti, hár-
mat pedig II. József alatt hamisítást
hajtva végre rajta – lecseréltek. (A ko-
ronán feltételezhetõen cserélt képek:
Dukász Mihály, Constantinosz, Geo-
bitzasz. Utóbbinak – több, neves mû-
vészettörténész véleménye szerint –
semmi köze Géza fejedelemhez. Több
vizsgálat alapján a kora középkor egy
jelentéktelennek mondható uralkodó-
ja, Dukász Mihály képének helyén ere-
detileg Szûz Mária képe volt látható.)

A korona készítõje, Aradi szerint, tö-

kéletes anatómiai ismeretekkel rendel-
kezett, ami véleménye szerint kiviláglik
abból is, hogy ha az abroncson és a ke-
resztpánton lévõ képekbõl a koronát
viselõ fej irányába képzeletbeli merõle-
geseket húzunk, e vonalak pontosan
abban az agyközponti részben találkoz-
nak, amely terület mûködése a szentek
tulajdonságaira, képességeire igaz. Ara-
di elmondta: Árpád-házi királyok harc-
ban sosem estek el, ami szerinte annak
tudható be, hogy esetükben mûködött
a korona védelmezõ hatása. A kutató
kiemelte azokat az eseteket, amikor
nem Árpád-házi (Turul nemzetségbeli)
uralkodót koronáztak meg a Szent Ko-
ronával: Habsburg Albert (1437–39)
hamar meghalt, mivel – magyar király-
nak alkalmatlan lévén – a korona káro-
san hatott rá – vélekedik az elõadó.
Ugyanez történt I. Ulászlóval, aki ugyan
jó uralkodó volt, de a korona védelme-
zõ ereje nem hatott rá, így a várnai csa-
tában egy török a fejét vehette.  

A pálos rend történetével kapcsolat-
ban Aradi szólt a rend vezetõje, Boldog
Özséb és IV. Béla közötti jó kapcsolat-
ról. Életútjuk párhuzamos volt 1250-
tõl, s igen különös módon egy azon év-
ben (1270) haltak meg mindketten
(Özséb 1270. január 20-án, IV. Béla pe-
dig 1270. május 3-án). 

Özséb magas rangú, esztergomi ne-
mesi családból származott. Egyes forrá-
sok szerint Árpád-házi lehetett, s a jó vi-
szony innen ered. IV. Béla elõszeretet-
tel és rendszeresen tartózkodott a pilis-
szentkereszti kolostorban mindenkép-
pen egyházi renddé akarta emelni a pá-
losokat, hiszen – Aradi szerint – akkori-
ban már sokan érezték, hogy az Árpád-
ház hamarosan kihal. S ahhoz, hogy a pá-
losok továbbra is a régi magyar – tisztán
jézusi – egyházi hagyományt továbbvi-
gyék, a rend hosszú távú mûködése ér-
dekében pápai megerõsítésre lesz 
szükség. Ezért 1264-ben Özséb elment
IV. Orbán római pápához, s kísérletet
tett a rend elfogadtatására. 

A kedvezõ döntés végül Nagy Lajos
alatt, 1342-en született meg , aki V.Or-
bán pápánál járt közben az ügyért. 

Aradi különös összefüggésként em-
líti, hogy Özséb rendfõnök utóda, 
Benedek életpályája párhuzamos 
IV. (kun) Lászlóéval, a másik jelentõs
Árpád-házi királlyal, s vele egy évben
(1290) hunyt el. Benedek 1270-tõl 
90-ig volt rendfõnök. Mûködése alatt
ugyan László sokszor összecsap a kato-
likus egyházzal, sõt, a pálosokkal is, de
végül szorosra fûzi kapcsolatát a rend-
del. Benedeket István rendfõnök kö-
vette, aki rejtélyes módon, szintén, kö-
zel egy idõben (1300. év végén) hal
meg az utolsó Árpád-házi királlyal, 
III. Andrással. Érdekes kérdéseket vet
fel tehát, hogy az elsõ három rendfõ-
nök élete tökéletes párhuzamban áll a
rend élén a velük egy idõben uralkodó
Árpád-házi királyainkkal – vetette fel a
kutató. 1300-tól Lõrinc lesz a pálosok
vezetõje, a rend az õ idejében (1308-
tól) helyezi központját egy külsõ pont-
ra, az ország irányítóhelye, Buda köze-
lébe, Budaszentlõrincre. Ezzel a lépés-
sel kinyílik a szerzetesrend addigi pili-
si, zárt rendszere. (Folytatjuk.)

Gyimóthy Levente

A szerzetes ábrázolása
Hevenesi Gábor: Régi magyar

szentség címû 1692-es
könyvében

Boldog Özséb rendfõnök



Az egyház Nagyböjt második vasár-
napján Jézusnak a Táborhegyen tör-
tént színeváltozását olvastatja fel. Ta-
lán felmerül bennünk a kérdés: Miért
pont Nagyböjtben olvastatja ezt velünk
az Egyház?

Talán nem járunk messze az igazság-
tól, ha azt mondjuk, hogy Jézus ezzel a
tettével azt akarja elérni, hogy bízzuk rá
magunkat, hogy kövessük a kereszt-
úton, és ne féljünk a szenvedéstõl, mert
a jutalmunk a Táborhegyén megtapasz-
talt dicsõség lesz.

Jézus nem csak a három fõapostol-
nak, de nekünk is meg akarja mutatni,
hogy a szenvedés és a halál éjszakája
után jön a megdicsõülés dicsõsége.

Fontos volt, hogy Jézus az apostolo-
kat megerõsítse hitükben, hogy majd
õk legyenek azok, akik másokban tud-
nak majd erõt önteni, akkor, amikor jön

a szenvedés órája, amikor minden re-
ménytelennek látszik.

Jézus színeváltozásának történeté-
ben rábukkanunk a nagy igazságra,
hogy áldozatok nélkül nincs üdvösség.
A türelemmel hordozott szenvedés kö-
zelebb visz bennünket a Jó Istenhez, és
embertársainkhoz is. A nagyböjt a fele-
baráti szeretet gyakorlásának ideje is.

Ezzel kapcsolatos 
a következõ történet:

Két barát ment a sivatagban. Kirándu-
lásuk alkalmából összevesztek, és az
egyik barát lekevert egy nagy pofont a
másiknak. A másik barát megsértõdött,
és anélkül, hogy szólt volna bármit is,
beírta a homokba: MA A LEGJOBB BA-
RÁTOM POFON ÜTÖTT ENGEM!
Mentek tovább a sivatagban. Egyszer
végre egy oázishoz értek. Örömmel
szaladtak bele a vízbe, hogy végre meg-

fürödjenek. Az a barát, aki az elõbb a po-
font kapta, fuldokolni kezdett, de a má-
sik kimentette.

Magához térvén a kimentett barát kõ-
be véste: MA A LEGJOBB BARÁTOM
MEGMENTETTE AZ ÉLETEMET!   

Barátja, aki elõbb megpofozta, majd
megmentette a társát, így fordult hozzá:

– Amikor megütöttelek, azt a homok-
ba írtad. Amikor megmentettelek, azt
kõbe vésted. Miért? A másik azt vála-
szolta: – Amikor valaki megbánt, csak a
homokba szabad írnunk, hogy a meg-
bocsátás szele eltörölje a szavakat. De
ha valaki jót tesz velünk, véssük kõbe,
hogy senki ne törölhesse el a szavakat!

Mondjuk Péterrel: „Uram, jó nekünk
itt lenni!” – de halljuk meg Jézus felszó-
lítását is: –Aki követni akar engem, ta-
gadja meg magát, vegye föl keresztjét,
és kövessen engem. Mert, aki meg
akarja menteni életét, elveszíti, aki meg
elveszíti életét értem, az megmenti azt az
örök életre.” Ámen.

Bacsmai László
plébános

112012. március 4.

MOZAIK

E heti rejtvényünk megfejtését március 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A február 19-ei rejtvény helyes megfejtése: Mohácsi busójárás. A he-
lyes választ beküldõk közül a szerzõ felajánlásaként Dudás Andrea könyvét nyerte: Pravetz Diána, Kecskés F. u.
4/A. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Uram, jó nekünk itt lenni! (Mk 9,2-10)

Evangélium

Köszönet az 
1 százalékért

A Mondschein Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület (adó-
szám: 18864009-2-17) köszönetet
mond támogatóinak, akik 2010. évi
adójuk 1 százalékát az egyesület célja-
ira ajánlották fel. A kapott támogatást
a hagyományõrzõ rendezvényeink fi-
nanszírozására fordítottuk. Jövõbeni
felajánlásaikat elõre is köszönjük.

Hívogató!
Kedves Fiatalok és Lélekben Fiatalok!
Az alsóvárosi fiatalok ötletének megva-
lósítása – a szekszárdi hegyek, szurdo-
kok megismerése – az idei évben is
folytatódik. Ezúton hívunk minden al-
sóvárosit és az alsóvárosiakhoz csatla-
kozni kívánó barátot, ismerõst a már
ötödik közös kirándulásunkra.

Idõpont: 2012. március 17., szom-
bat. Túravezetõ: Lengyel Péter.

TERVEZETT ÚTVONAL: 
• 10.00 órakor Indulás a Csötönyi-

völgyi buszmegállótól, a jobb oldali
szurdikon gyalogolunk fel.

• 10.30Pihenõ a Lengyel–Fárbás-ta-
nyánál, zsíros kenyér, forralt bor. Rövid
vagy hosszabb sétával átmegyünk a
Csötönyi-völgy bal oldalára.

• 12.30A Támer–Bartók-tanyán
böjti ebéddel csillapítjuk éhünk, meg-
pihenünk, beszélgetünk, majd tovább
sétálunk a völgybe, megnézzük a lovas
farmot.

• 13.55-kor vagy 15.55-kor visszain-
dulás a Csötönyi-völgyi buszmegállóból. 

A tervezett távolság gyalog 3, illetve
6,5 km. Szükséges felszerelés: idõjárás-
nak megfelelõ ruházat, cipõ, kis üveg
víz vagy tea. Részvétel: a szervezõknél
elõzetes jelentkezés szükséges.

Részvételi díj: 1000 Ft/fõ
Mindenki hozza magával jókedvét,

barátait, ismerõseit.

Használtruha-osztás
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja márciusban 6-án és 20-án,
keddenként délelõtt 8 és 10 óra között
használtruha-osztást szervez Szekszár-
don, a Hunyadi utca 4.-ben. Szívesen
segítünk, jöjjenek hozzánk! A szeretet-
szolgálat munkatársai.

SZEKSZÁRDON, a Mátyás király ut-
cában felújított, összkomfortos
családi ház eladó vagy kiadó.
Irányár: 15 millió forint. Telefon:
06-30/650-3021.



12 2012. március 4.HIRDETÉS

Fényt és energiát is ad a Nap
Szekszárd városa elkötelezett a meg-
újuló energia mind szélesebb körû fel-
használása mellett, s ezt projektekben
is szeretnénk bizonyítani – mondta
köszöntõjében Ács Rezsõ a Vis Nova
program második szek-
szárdi elõadásán, ahol a
napenergia hasznosítá-
sa került a fókuszba.

A megyeszékhely al-
polgármestere kiemel-
te, hogy az új strandfür-
dõ megépítésekor jelen-
tõs szerepet szántak a
megújuló energiáknak.
Geotermikus és nap-
energia felhasználásával
kívánják biztosítani a
fürdõ-, illetve a sport-
centrum további létesít-
ményeinek használati
melegvíz- és áramellátá-
sát, de a megújuló ener-
gia felhasználását a városi intézmények
felújításánál is figyelembe veszik.

A rendezvényen elõbb dr. Fülöp
László fõiskolai tanár, a PTE Pollack Mi-
hály Mûszaki és Informatikai Kar tan-
székvezetõje tartott elõadást „Napener-
gia hasznosítási lehetõségei: fotovil-
lamos rendszerek bemutatása” címmel,
majd dr. Fenyvesi András üzemmérnök
számolt be a napenergiát hasznosító

különbözõ rendszerek mûködési ered-
ményeirõl, tapasztalatairól.

A Vis Nova projekt az Európai Unió
egyik transznacionális környezetvédel-
mi programja, melynek lényege, hogy

bemutassa a megújuló energia haszno-
sításának lehetõségeit, majd – egyfajta
referenciaként szolgálva – ösztönözze
a régió szereplõit is a környezettuda-
tos, fenntartható energiafelhasználás-
ra. A projekt fõ célcsoportjai a kis- és kö-
zepes méretû vállalkozások, a tudomá-
nyos és érdekképviseleti szervek, vala-
mint a helyi lakosság, így a meghívottak
is ebbõl a körbõl kerültek ki. (x)

Dr. Fülöp László, a PTE PMMIK tanszékveze-
tõje a napenergia hasznosításáról szólt
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UKSE - Jóval több kell a bentmaradáshoz!
Kovács Jenõ: „A rendkívüli teher összeroppantotta a csapatot”

A közönség vegyes érzelmekkel fo-
gadta az UKSE Szekszárd együtte-
sének kínlódását, olykor vergődé-
sét hazai pályán a sereghajtó Kis-
kunhalas ellen. Nem tekintették a
szurkolók egyáltalán happy end-
nek, hogy egy időntúli hétméteres-
sel sikerült döntetlenre hozni ezt a
nagyon fontos hazai meccset. Ki
ellen akarnak nyerni, a hátralevő
három fordulóban és a rájátszás-
ban, ha nem a halasiak ellen? –
dohogtak a látottak miatt a nézők,
akikben még elevenen él az őszi
kettős siker – idehaza a Békéscsa-
ba, vendégként a Dunaferr ellen –,
és a Vác elleni itthoni bravúrdön-
tetlen is. 

A bajnoki szezon folytatásaként, majd
átlépve 2012-be, sajnos, nem tudunk
az említettekhez hasonló fegyverté-
nyekrõl beszámolni – sokkal inkább
sima vereségekrõl. (A békéscsabai
majdnem döntetlen, aztán a fehérvári
iksz persze újból fölkeltette az érdeklõ-
dést a csapat iránt – olyanok is újra jöt-
tek meccsre, akik eddig távol marad-
tak, újra megtelt a sportcsarnok.) 

De változatlanul nincs elõrelépés a
szekszárdi nõi kézilabdában! Arra a pá-
ternoszterre emlékeztet a csapat telje-
sítménye, amely szép lassan megy föl-
felé egy emeletnyit, aztán több szintet
zuhan vissza. Ennél fogva három fordu-
lóval az alapszakasz zárása, majd az áp-
rilis végi alsóházi rájátszás elõtt felet-
tébb bizonytalan, hogy képes lesz-e a
csapat az indulásnál remélt, biztos
bentmaradást jelentõ 10. hely megszer-
zésére, az élvonalbeli tagság meghosz-
szabbítására.

Kovács Jenõ vezetõedzõ mielõtt er-
re válaszolt volna, a jelenlegi helyzetet
elõidézõ, figyelmen kívül aligha hagy-
ható tényezõkrõl tett említést, ame-
lyek szerinte folyamatosan objektíven
létezõ gátjai a csapat tartós elõrelépé-
sének.

KIESETT KULCSEMBEREK 

– Õsszel még mindenki rendelkezé-
sünkre állt, elkerülték a csapatot a sé-
rülések, betegségek. A szorgos hangya-
bolyból – mert nálunk úgymond sztár
kézilabdás egy sincs – össze lehetett
rakni egy olyan csapatot, amely bárki
ellen partiképes, s a játékában a gyõze-
lem lehetõsége is benne van. Tavaszra
sajnos elfogytunk – de úgy is fogalmaz-
hatnék, hogy fölemésztettük önma-
gunkat. Hetekre estek ki olyan fontos
játékosok, mint a balszélen Burai Edi-
na, akire úgy tûnik, ebben a szezon-
ban már nem számíthatok. Aztán a lö-
võ poszton folyamatos légúti megbete-
gedések miatt Fauszt Éva nem tudott
úgy játszani, mint amire képességei
följogosítják, de legutóbb a Kiskunha-

las ellen az egyik megmentõ embe-
rünk tudott lenni. A támadásban és vé-
dekezésben alapemberünkké váló
Jenõfi Katalin szervezete is annyira le-
gyengült, hogy 3 hete injekciós kezelé-
sekre jár, s ez nyilván kihat a teljesítmé-
nyére. Megsérült az a Kopecz Barbara,
aki az irányító-átlövõ poszton nyújtott
hétrõl hétre megbízható teljesítményt,
és  Weigel Zita tartósnak mutatkozó
sérülése is gond, hiszen a balszélre már
egyáltalán nincs játékosom – Vasas Edi-
nával próbáljuk megoldani a feladatot
– sorolta Kovács Jenõ.

– Sorscsapás, vagy van abban vala-
mi törvényszerûség is, ami az
UKSE-nél történik?

– Is-is. Érkeztek ugyan meghatáro-
zó játékosok, mint Borbás Rita vagy
Triffa Ágnes, de velük együtt is még
mindig nagyon kevesen vagyunk a
többi élvonalbeli csapat keretéhez ké-
pest. Hét felnõtt korú játékosunk van
összesen, rajtuk óriási a teher, ha akar-
ják, ha nem 2 x 30 perces játékosnak
kell lenniük. Ekkora nyomást kell elvi-
seljen az NB I.-es alkalmasságát szin-
te minden meccsen bizonyító két re-
mek fiatalunk, Szekerczés Luca és
Kopecz Barbara. Nincs azonos értékû
helyettes a padon, s ennek megfizet-
jük az árát. Kritikaként elhangzik, mi-
ért nem nyúlok a fiatalokhoz, de meg-
gyõzõdésem, hogy Kaló Zsófi és Palkó
Bettina bevetésének még nem jött el
az ideje, fejlõdniük kell ahhoz, hogy
helyt tudjanak állni az NB I.-ben, a fel-
nõttek között. 

– Akik kritizálnak, a távozásomat
követelik, azoknak üzenem: jöttek
volna le néhány edzésünkre, s láthat-
ták volna, hogy például taktikai jelle-
gû edzéseket egyáltalán nem tudtunk
végezni, ha mindenkit mozgósítunk,
most sincs annyi játékosunk, hogy

egy igazi kétkapus meccset produkál-
junk egymás között. Higgyék el, ná-
lam is a sikeres meccs a mérce, egy
ilyen teljesítményre folyamatosan ké-
pes csapat tud adni igazán értelmet az
élvonalbeli szereplésnek. Ez okoz örö-
met a szurkolónak, edzõnek, stábunk
valamennyi tagjának, de a mostani vi-
szonyok közepette annál, amit most
produkál, lényegesen többre nem ké-
pes ez a csapat.

– A több hónapos csúszással ér-
kezõ fizetések sem növelik a kon-
centrációs képességeket és a harci 
kedvet.

– Kétségtelenül így van. Éppen
ezért le a kalappal ilyen szempontból
a játékosok elõtt, mert dolgoznak ren-
desen, s akarnak nyerni, szeretnének
továbbra is Szekszárdon kézilabdázni.
Pedig több játékost is nehéz, megalázó
helyzetbe hoz a pénztelenség, mert
nincs senki, aki segítsen nekik úrrá len-
ni a gondokon. Ha valaki úgy jön edzés-
re, hogy akár megjelenhetnek a végre-
hajtók, és elviszik a parkolóból a kocsi-

ját, vagy csak úgy tud hazautazni, ha va-
lakitõl kap erre kölcsön, akkor nem
várhatok el tõle maximális koncentrá-
ciót – már az edzéseken sem! De még-
sem ez az alapvetõ probléma, hanem
amirõl az elõbb beszéltem.

A RÁJÁTSZÁSRA ÚJRA AZ ÕSZI 

ARCÁT MUTATHATJA AZ UKSE

– Horváth István polgármester válto-
zatlanul sokat segít nekünk, de látni
kell: egyedül nem biztosíthatja az éves
teljes költségvetést. Most március vé-
gére ígérte az aktuális és az elmaradt
bérek kifizetését, nincs kétségem,
hogy így lesz. De másnak is lépnie kell
ez ügyben, hogy a pénzügyi gondok
megszûnjenek. Például az egyesület
ügyvezetõ elnökének, Varga Jenõnek
és az elnökség tagjainak. Hiányolom
például azt a marketingmunkát a klub
háza táján, ami feltétlenül kell ahhoz,
hogy támogatókat, szponzorokat sze-
rezzünk. De néha azokat a pénzeket
sem tudjuk lehívni, ami – éppen a pol-
gármester úr segítségével – már ren-
delkezésre áll, és ezért csak magunkat
okolhatjuk.

– A hátralevõ három fordulóban
a Veszprém, a Ferencváros és a
Siófok ellen aligha teremhet ba-
bér. A rájátszásra összeállhat az
az UKSE, amely a Fehérvár vagy
a Békéscsaba, a Dunaferr és a
Kiskunhalas társaságában oda-
vissza alapon lejátszott mérkõzé-
seken annyi pontot összeszedhet
majd, amivel megkaparintja a
biztos bentmaradással felérõ ti-
zedik helyet ?

– Nagyon remélem, hogy a rájátszás
kezdetére, április végére mindenki
meggyógyul, és utoléri magát az edzés-
munkában is. Ebben az esetben képes-
nek tartom a csapatomat arra, hogy
mind a hat meccsen olyan színvonalú
és szervezett játékot mutasson be,
mint azt az õsszel tette, és két csapatot
is megelõzve megszerezze a tizedik 
helyet. B. Gy.

Idõkérés meccs közben: középen Kovács Jenõ vezetõedzõ

Március 3. Fekete Gólyák KC - Tamási NB II. nõi kézilabda (1300 ifi, 1500 felnõtt)
Március 3. 18

00 Atomerõmû KSC Szekszárd – ELTE-BEAC Újbuda NB I/A nõi kosárlabda
Március 4. 14

15 Atomerõmû KSC Szekszárd – Vasas DSE U16 nõi kosárlabda
Március 4. 16

00 Atomerõmû KSC Szekszárd – FTC NB I/B nõi kosárlabda
Március 4. 18

00 Marley FKSE – Szombathely NB II. férfi-kosárlabdamérkõzés
Március 5. 19

00
–21

00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Március 7. 19

00
–21

00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Március 8. 19

00
–21

00 Városi asztalitenisz-bajnokság
Március 10. 11

00 Atomerõmû KSC Szekszárd – Vasas B U16 nõi kosárlabda 
Március 10. 15

00 SZAC III – Lengyeltóti NB III. férfi-asztalitenisz csb. mérkõzés
Március 10. 15

30 Atomerõmû KSC Szekszárd – ZTE NB I/B nõi kosárlabda
Március 10. 18

00 Atomerõmû KSC Szekszárd – Vasas NB I/A nõi kosárlabda
Március 11. 8

00
–18

00 V. Gemenc Kupa Táncverseny
Március 11. 11

00 SZAC I – UNIVER KTE Kft. Kecskemét asztalitenisz nõi extraliga csb.

A városi sportcsarnok jövõ heti programja
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MÁRCIUS 6. (KEDD) 17.00 ÓRA 
TÛ - CÉRNA - OLLÓ! - VARRD MEG A MO-

BILOD TOKJÁT! Molnár Jánosné Marika
- Szíjjártó Istvánné Terike vezetésével
kézmûves-foglalkozás a Babits Mihály
Mûvelõdési Háza és Mûvészetek Házá-
ban a Szekszárd Környéki Foltvarró
Egyesület tagjainak együttmûködésé-
vel. A programra várják szeretettel az ér-
deklõdõ és varrni tudó lányokat, asszo-
nyokat keddenként, 17 órai kezdettel.
Belépõdíj 1000 Ft, mely az anyagkölt-
séget is tartalmazza. A tanfolyamhoz
elõzetes jelentkezés szükséges!
(74/529-610 Csabai Zsuzsanna) Csak
a jókedved és a varródobozod - tû, cér-
na, olló, gyûszû - legyen nálad!

MÁRCIUS 6. (KEDD) 14.00 ÓRA
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes

Központ Nyugdíjas Tagozata szer-
vezésében dr. Régi Lajos anesztezioló-
gus és intenzív terápiás szakorvos már-
cius 6-án 14.00 órakor „A mûtéti ér-
zéstelenítés múltja, jelene és jövõje“
címmel elõadást tart a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza (Szent István tér
15–17.) 2. sz. termében.
Szeretettel várnak minden
kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

MÁRCIUS 8. (CSÜTÖRTÖK)
10.00 ÓRA 
KEREKÍTÕ - MONDÓKÁS MÓKA

0-3 éves korig Cirógatós - ló-
gázós - höcögtetõs - dögö-
nyözõs - mondókás - éneklõs
móka furulyaszóval. Minden
csütörtökön a Babitsban.

MÁRCIUS 8. (CSÜTÖRTÖK) 12.30 ÉS
14.30 ÓRAKOR IFJÚSÁGI HANGVER-

SENY - MYDROS GÖRÖG ZENEKAR

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

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

Vakok és gyengénlátók figyelmébe!
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete felhívja tagjai
figyelmét, hogy 2012. március 8-án, csütörtök délután, 13 órától

klubdélutánt tart sorstársainak és kedves kísérõiknek
Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatti székházukban. A délután

során köszöntik a hölgyeket a nemzetközi nõnap alkalmából, valamint
dr. Vastag Oszkár, szemész fõorvos tart elõadást,

„Szemészeti eljárások 2012-ben” címmel.
Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt!

Farkas Katalin DLA
diplomahangversenye
Farkas Katalin hegedû DLA diploma-
hangversenyére kerül sor március 
13-án 19 órai kezdettel a fõvárosi Ná-
dor Teremben (Budapest, XIV. Ajtósi
Dürer sor 39.). A mûsorban Bach,
Grieg, Stravinsky és Schnittke egy-egy
darabja szerepel, zongorán közremû-
ködik: Gábor József. A belépés díjtalan. 

Farkas Katalin Szekszárdon született,
zenei tanulmányait a szekszárdi Liszt Fe-
renc Zeneiskolában kezdte. Budapesten,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Zenemûvészeti Intézetének tanársegéd-
je. Állandó kísérõként játszik a Rádióze-
nekarban is. DLA disszertációjának cí-
me: Alfred Schnittke hegedûmûvei.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel és szere-
tettel meghívja Önt, hozzátartozóit,

barátait, ismerõseit a 
március 14-én 19.00 órakor 

kezdõdõ 
KODÁLY-EMLÉKHANGVERSENYRE

a Vármegyeháza dísztermébe 

Fõvédnök: Kodály Zoltánné
Péczeli Sarolta

A mûsort ismerteti Orbán György 

MÛSOR:

Mözsi Bartók Béla Nõi Kar
Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntõ

KÖSZÖNTÉS: 

Csillagné Szánthó Polixénia, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humánbizottságának elnöke

Mözsi Bartók Béla Nõi Kar
Bartók Béla: Ne menj el
Kodály Zoltán: Zöld erdõben
Kodály Zoltán: Csalfa sugár
Kodály Zoltán: Ave Maria
Zongorán kísér: Béres Emese
Karnagy: Schmidt Zoltánné

ELÕADÁS:

Kertész Attila karnagy, fõiskolai do-
cens: Kodály Zoltán ma is szól hozzánk

SZÓLÓÉNEK:

Kodály Zoltán: Akkor szép az erdõ
Kodály Zoltán: Este rózsám
Kodály Zoltán: Ne búsuljon senki me-
nyecskéje
Közremûködik: Tillai Tímea (szoprán)
Lozsányi Tamás (zongora)

Kodály Zoltán Gimnázium
Bartók Béla Leánykara (Pécs)

Kodály Zoltán: 124. genfi zsoltár
Kodály Zoltán: 33. genfi zsoltár
Kodály Zoltán (Tótfalusi): Siralmas pa-
nasz
Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár
Kodály Zoltán (Szkhárosi): Semmit ne
bánkódjál
Kodály Zoltán: Április
Kodály Zoltán (Kistétényi): Béke
Kodály Zoltán: Táncnóta
Kodály Zoltán: Egyedem, begyedem

Vezényel: Kertész Attila

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes

Kodály Zoltán: Szép könyörgés
Kodály Zoltán: Sík Sándor Te deuma
Kodály Zoltán–Ady Endre: Fölszállott a
páva
Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár
Közremûködik: Lozsányi Tamás (or-
gona)
Karnagy: Naszladi Judit

ÖSSZKAR:

Kodály Zoltán: Esti dal
Vezényel: Kertész Attila Liszt-díjas 
karnagy

„Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán)

Meghívó

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. MÁRCIUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 27. (kedd) 16–18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 27. (kedd) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Március 13. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium, (Kadarka u. 25–27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNAképviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ  szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal,
jegyzõi titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 
• Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. • Tördelés: Fazekas András

A Szentföldrõl lelkileg átalakulva tér vissza a zarándok
A betlehemi Születés Bazilika, a
Szent Katalin-templom, a Bethesda
fürdõ, Kajafás házának helye, a ná-
záreti Angyali üdvözlet Temploma,
a jeruzsálemi Via Dolorosa (Szen-
vedés útja) stációi… Csak néhány
fotó abból az anyagból, amelyet az
európai hírû fotómûvész, Tám Lász-
ló készített a Szentföld Jézus kora-
beli emlékeirõl, s a késõbbi évszá-

zadokban épült keresztény mûem-
lékekrõl. 

A mûvész vetítéssel egybekötött, a
Szekszárd–újvárosi Római Katolikus
Társaskör által meghirdetett ismeret-
terjesztõ elõadására minden korosz-
tályból érkeztek érdeklõdõk a Szent
István Házba. A társaskör világi vezetõ-
jétõl, Gyurkovics Jánostól megtudhat-
tuk, Tám László egész életében tanár-

ember volt, fotóit
mintegy 16 ország-
ban mutatták már
be. Lényeges volt
számára, hogy el-
jusson azokra a he-
lyekre, amelyek hi-
te számára fonto-
sak lehetnek, így
Szíriától Egyipto-
mig bejárta a Szent-
föld legfontosabb
helyszíneit. Azért is
fontosak e helyek,
hiszen felkeresé-
sük után lelkileg át-
alakulva, megvál-
tozva térünk vissza
mindennapi he-
lyünkre – hangsú-
lyozta az elnök. A
keresztények –
tudhattuk meg –
eleinte nem tartot-
ták fontosnak a za-
rándoklatokat, csu-

pán a VI-VII. században változott meg
a lelki élet e szempontból: akkoriban a
bûnök levezeklése miatt indultak el az
elsõ zarándoklatok. A zarándoklat lé-
nyege abban áll, hogy az ember elhagy-
ja otthoni életterét azért, hogy megta-
pasztalja a szent és a profán közti kü-
lönbséget. Tám László a vetítés alatt ar-
ról beszélt, Izraelben az ember lépten-
nyomon találkozik magyar dolgokkal.
Így van ez a Minden Nemzet Templo-
mában is, amelynek a Getsemane-kert-
ben való felépítését 1919-ben 16 ország
határozta el, annak emlékére, hogy vé-
get ért az I. világháború. E templom-
ban a fõoltár képe a magyarok ajándé-
ka volt, amely Muzsinszki Nagy Endre
festõmûvész alkotása, s az imádkozó
Jézus látható rajta, jobb alsó sarkában
pedig a magyar címer tûnik elõ – tet-
te hozzá Tám László. Az összejövetelen
a jelenlévõk ajánlót kaptak egy, idén
március 25-tõl 30-ig tartó, Budapest-
rõl a Szentföldre irányuló hatnapos za-
rándokút lehetõségérõl.

Gyimóthy Levente

Jelenkezés a zarándoklatra:
• Dóm múzeum Pécs, Káptalan u. 8. 
• Fény Kft. Idegenforgalmi ágazat Tel.:

06/72-513-057
• Eckert Józsefné Tel.: 30/620-5923
• Mûvészet-Sport-Egészség Egyesület

MSE Tours. 1052 Bp., Váci utca 7.,
Tel.: 06/1-266-9307; www.msetours.hu;
e-mail: msetours@t-online.hu

A Minden Nemzetek Temploma kupolájának 
mozaikját 16 ország adományozta, Magyarország

a fõ apszisban lévõ oltárképet. Az oltárkép jobb al-
só sarkában a magyar címer látható
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Elköltözünk!
A Pátrix Papír-, Írószer- és Nyom-
tatványszaküzlet értesíti kedves vá-
sárlóit, hogy március 16-tól új he-
lyen üzemel. 
Címünk: Szekszárd, Széchenyi u.
55. (a volt Sooters üzlet, a megyei
könyvtár után).

Lojalitásukat és 
türelmüket köszönjük.
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