
Nyitni kell a városnak, mert érté-
kei nem úgy közismertek, mint
más megyében, ahol évszázadok
óta létezik egy-egy olyan turiszti-
kai termék, idegenforgalmi vonz-
erővel bíró esemény, épület,
amely nem csak a prospektusok-
ban, hanem a történelemköny-
vekből is visszaköszönnek.

A szekszárdi nyitásban szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel,
hogy már van három olyan he-

lyi nagyrendezvény, ami túlmutat
önmagán, ami turistacsalogató.
Ki kell mozdulni, meg kell mutat-
ni azt, ami miatt itt és a kistérség-
ben el lehet tölteni három-négy

napot, prezentálva olyan kurió-
zumokat, amelyek így csomagba
kötve másutt idehaza nem lelhető
fel. Ennek idei első komoly jelé-
nek lehettünk tanúi a közelmúlt-
ban Budapesten, a Petőfi Irodal-
mi Múzeumnak is otthont Kár-
olyi-palotában, ahol jól átgon-
dolt, marketing célzatú esemény-
sorozat zajlott: a bort kapcsolva
az irodalomhoz, a zenéhez és vá-
rospolitika nagy ívű elképzelései-
hez. Délelőtt 10 órától este hatig,

minden, ami rólunk mások szá-
mára is érdekes.

Egy óra műsor, egy óra kötetlen
beszélgetés a neves hely egymásba
nyíló termeiben. Húsz perces lé-

nyegre törő prezentációk, bemutat-
kozók a legismertebb szekszárdi
pincészetek kínálatával színesítve.

Bor köré épített
városmarketing

Elegáns formaruhájukban, dísz-
magyarban álltak standjuknál bo-
rászaink, akik valamennyien a
Szekszárdi Borászok Céhe szakmai
és hagyományőrző egyesületet is
képviselték.

– Úgy érzem, délelőtt egy célkö-
zönségnek sikerült megmutatni
nem csak a borainkat, hanem a bor-
vidékben rejlő lehetőségeket –
mondta Eszterbauer János, aki
alapvetően eredményesnek minősí-
tette a programot. A céh első embe-
re megjegyezte: a rendezvénynek
előzménye is volt, de biztosan foly-
tatása is lesz, mintegy cáfolandó,
hogy nem létezik összefogás a bor-
vidéken azok között, akik már szá-
mítanak, és a jövő formálásában
óhatatlanul szerepük lehet.

– Nemcsak a Szekszárdi Szüreti
Napokon vagyunk ott a teljesség
igényével, hanem már a Budapesti
Pezsgő- és Borfesztiválon is szinte
egy önálló utcát alkotunk. Tavaly
14 borász képviselte a borvidéket,
az idén, úgy tűnik, még többen le-
szünk. Azt gondolom, hogy a mai
eseménynek is lesz folytatása.
Hogy akad, aki még úgy vélekedik,
hogy nincs összefogás? 
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e heti számunkból

Sikeres évet tudhatnak
maguk mögött

– Nyereséggel zártak 
a városi tulajdonú cégek 

4. oldal

Szükséges a rendszer
felülvizsgálata

– Szekszárd volt az MJVSZ-
közgyûlés házigazdája

5. oldal

Elismerés a mérnöki
kamara elnökének

– Zielinszki Szilárd-díjat
vehetett át Bohli Antal

8. oldal

Beépültek a csapatba
a szekszárdi fiatalok

– Nyolcadikként zárt az
Atomerõmû-KSC gárdája

12. oldal

Érzik a diákok és a
szülõk megbecsülését

– Pedagógusnapi diskurzus
az Elblinger házaspárral

15. oldal

Horváth István Szekszárd sikerére koccint Csötönyi Sándorral (jobbról)

Folytatás a 3. oldalon.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 

ÁRAMSZÜNET MIATT
2008. június 11-én, szerdán
a Szociális Irodán (Vörösmarty u. 5.) és a

Gyámhivatalban (Béla király tér 1., Vármegyeháza)

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!
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HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester

Június 26.
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (volt 2. számú
Általános Iskola) 
Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 26. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar 
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
Június 5. 
(csütörtök) 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
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 13. (péntek) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 2.  (hétfő) 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, 
Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap harmadik 
csütörtökén 16.30–18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023-as
telefonon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
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
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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.

A Szekszárdi Turisztikai Kft. irodájában
(Béla király tér 7.) már megvásárolható

DR. TÖTTŐS GÁBOR:
Szekszárd – Mesélő útikönyv

című új könyve,
amely 192 oldalon, rengeteg fekete-fehér

és színes fotóval meséli el a város történelmét,
s mutatja be nevezetességeit.

A kiadvány kitűnő olvasmány lehet az ide érkező
turistáknak, de nem hiányozhat egyetlen,

magát szekszárdinak valló család polcáról sem!

Ismerje meg Szekszárdot!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden szom-
baton kétórás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők idegen-
vezetők segítségével ismerhetik meg Szekszárd értékeit.

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő. (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)

Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai Kft.,
Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

A Mentálhigiénés Műhely
„egészséges életmód tábort” szervez

„Főzzünk okosan, táplálkozzunk egészségesen!”
címmel.

Várjuk azon 10–16 éves korú lányok és fiúk jelentkezését, akik szeretnek főzni,
vagy szívesen elsajátítanák a főzés alapismereteit, fortélyait, az egészséges táp-
lálkozás szabályait és háztartási ismereteket!
Maximális létszám: 14 fő
A  „tábor” ideje: 2008. június 30.–július 4.

(5 nap) naponta 9–13-ig
Helyszín: A Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola  tankonyhája 

Szekszárd, Zrínyi u. 78.
A foglalkozást vezeti: Farkas Gyuláné szaktanár
A tábor során a résztvevők minden nap kétfogásos menüt készítenek, ez egy-
ben az ebédjük is lesz.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Jelentkezés és további információ: 
Mentálhigiénés Műhely irodájában naponta 9–13 óráig
Cím: Babits Mihály művelődési ház, Szekszárd, Szent István tér 10.

Tel.: 74/511-721, vagy 511-722 • E-mail: mental@mental.hu

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. június 9-én 6 órától füstöltáru-, száraztészta-,
méz- és étolaj-árusítást tartunk. Az árusítás helye: az érdekszövetség épü-
letében, Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám alatt.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Területi Alapszervezete

HASZNÁLATRUHA ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt

Ideje: 2008. június 9. (hétfő) 9–10 óráig
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége tagjait, valamint a nagycsaládosokat és minden rászorulót.

Szimulált katasztrófahelyzet
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Polgári Védelem
Szekszárdi Kirendeltsége PREVENCIÓS NAPOT rendez június 12-én,
csütörtökön a megyei önkormányzat Szent László Egységes Középisko-
lája (egykori Ady Endre Középiskola) területén, illetve a Prométheusz-
parkban és a Babits Mihály művelődési házban 8.20-tól 14.30 óráig.

A szervezők ezúton is értesítik a lakosságot a rendezvényről, amely kellő in-
formáció hiányában meglepetést, esetleg riadalmat okozhatna a Szekszárd
központjában élők, dolgozók számára. A PREVENCIÓS NAP egy előre meg-
tervezett esemény, amelyen a megye egyik legnagyobb közoktatási intézmé-
nyében a tanulók, tanárok, szakoktatók és dolgozók felkészítése, és gyakorol-
tatása történik, egy esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzet megfelelő ke-
zelésére, elhárítására. A tervek közt szerepel a nehezített körülmények közötti
kimenekülés, kimenekítés próbája, oktatófilmek vetítése, előadások és tájé-
koztatók, vízosztás és bemutató gyakorlat szervezése. A diákok biztonsága ér-
dekében gyakoroltatják a tűzriadó, illetve a kimenekülés közbeni helyes maga-
tartást.

A PREVENCIÓS NAP a középiskola területén gyújtott tűz eloltásával és az
intézmény kiürítésével kezdődik, majd a megnyitót követően a PA Zrt. létesít-
ményi tűzoltók segítségével a magasból (160 lakásos tetejéről) való mentési
bemutatóval folytatódik. Ebben az időszakaszban a programok helyszínein – a
kollégiumtól a Prométheusz-parkig – az átlagosnál nagyobb gyalogos forgalom
várható a tűzoltók és a katasztrófavédelem, illetve a mentők és más, a védeke-
zésben részt vevők gépjárműveivel színesítve, ezért kérik a közlekedők figyel-
mét, megértését. A forgalmat a rendőrség irányítja.

A meghívott kiállítók, együttműködők: Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság, a megyei polgári védelmi kirendeltségek, Szekszárd Hiva-
tásos Önkormányzati Tűzoltóság, Rendőrség, Mentők, ÁNTSZ, Vöröske-
reszt, PA ZRT Létesítményi Tűzoltóság, Tolna Megyei Munkaügyi Központ,
Spéci Speciális Mentő Egyesület, Tamási Kistérségi Önkéntes Mentő Egye-
sület, Nemzetőrség, Polgárőrség, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.



Mindig is lesz, aki úgy érzi, hogy
körön kívül van, alapvetően azon-
ban létezik az az együttműködés,
ami a borvidék jelene, sőt jövője
miatt meg kell, hogy legyen.

Az eseményen ott voltak többen
is azok közül, akik a fővárosban él-
nek, aktívak vagy éppen nyugdíja-
sok, de fontos nekik Szekszárd. A
maguk lehetőségei közepette anya-
gi vagy erkölcsi értelemben segíte-
nek is. Kovács Győző, a hazai szá-
mítástechnika egyik apostola, az
alapítványokon keresztül a digitális
kultúra terjesztésében nyújtott fo-
lyamatos támogatással, tehetség-
kutató versenyek szervezésével se-
gít. Jelen van a városban, hogy az ő
szavait idézzük: „visszaadhasson
valamit abból, amit a díszpolgári
cím okán is szeretne”. Most sem
jött üres kézzel: Neumann János-
szobrot ajándékozott szülővárosá-
nak az első hazai számítógép egyik
megalkotója, aki a Babits-emlék-
műsor, a kart karba öltő szekszár-
diság megjelenése miatti elégedett-
séggel konstatálta az eseményeket.

„Csötke” is ringbe száll

Feltűnt Csötönyi Sándor jellegze-
tes alakja is a tőle megszokott
anekdotázás közepette – ezúttal a
jó illatú szivart mellőzve. A magyar
és az európai bokszszövetség veze-
tőjével sportága miatt szoktak vic-
celődni, ez most sem maradt el, de
Szekszárd polgármesterével, Hor-
váth Istvánnal való diskurzusa
most azért más vizekre is evezett.
„Sanyiról” azért tudni kell, hogy vi-
lágversenyeket szervezett, komoly
gazdasági potentátokkal állt, és ta-
lán áll is kapcsolatban, nem árt te-
hát beavatni azokba a nagy ívű ter-
vekbe, aminek megvalósításába a
város belekezd, mert a sportdiplo-
mata segíthet, ha erre hivatalosan
fel is kérik.

– Szeretnék segíteni – jegyezte
meg Csötönyi Sándor. – Az ipari

park tervével ismertetett meg a pol-
gármester úr, néhány cégnél már is
kilincselek. Szót ejtettünk arról is,
hogy kellenek a várospolitikában
az adókedvezmények. Én is járom
az országot, s a kozármislenyi pél-
dát említettem a polgármester úr-
nak, hiszen az ottani kedvezmé-
nyek elvitték más baranyai, vagy
dél-dunántúli várostól a befektető-
ket.

Biotechnológia 
és más egyebek

Kővári László képviselő, a gazda-
sági bizottság elnöke társaságában
fedeztük fel dr. Rózsás Attilát, a
KSZE növénytermesztési rendszer
vezérigazgató-helyettesét. Másfél
évtizedet töltött a megyében, ma is
aktív, a budapesti agrárkamara el-
nöke. Tipikusan XXI. századi vál-
lalkozása Szekszárdot is felettébb
érdekelheti.

– A rendszerváltozás után kerül-
tem el a városból. Nehéz volt a tá-
volból valóban élő, prosperáló kap-
csolatokat elindítani, de ami késik,
az talán nem múlik – mondja dr.
Rózsás Attila. – Jelenlegi tevékeny-

ségem, kapcsolataim alapján lehe-
tőséget látok arra, hogy a szekszár-
di minőségi borokat olyan piacok
felé közvetítsem, amelyek a na-
gyobb mennyiségű vásárlás terén
érdekeltek, akiket több termelő ké-
pes kiszolgálni. Ugyanez vonatko-
zik azokra a mezőgazdasági alap-
termékekre, amelyeket – tapaszta-
latból tudom – az átlagnál jobb
színvonalon produkál a megye.

– A biotechnológia elterjesztésé-
ben szorgoskodik. Mi az konkré-
tan, amit szívesen exportálna „ha-
za”?

– Az én fejlesztő munkám e te-
kintetben a KSZE növénytermelési
rendszernél kezdődött. Húsz évvel
ezelőtt megkezdtük a gombaölő
szerek, a biológiai rovarszerek,
biológiai trágyák fejlesztését Szek-
szárdon, aminek az első számú ko-
ordinátora, vezetője voltam. Ezek-
kel kémiai anyagokat, például
növényvédő szert váltunk ki. A vi-
lágban terjedő szemlélet miatt itt-
hon is egyre nagyobb lesz a törek-
vés a biotechnológia, a „bioszem-
lélet” magvalósítására, kiterjeszté-
sére. Már a szőlészetben, borászat-
ban is van példa arra, hogy teljes

egészében ezt a módszert alkal-
mazzák. Várom a történelmi borvi-
dékről is az érdeklődést, rendelke-
zünk azzal az egyedülálló, modern
termékválasztékkal, amivel el le-
het kezdeni a gazdálkodást – a
szántóföldi kultúrákra vonatkozó-
an is. Egy új együttműködést sok-
szor hosszú hónapok ellenőrző
munkája előzi meg: leinformáljuk
a partnert, átnézzük a cégbírósági
adatokat, egyéb szerződéseket. Ez-
zel szemben Tolnában, de különö-
sen Szekszárd környékén szinte
mindenkivel félszavakból is értjük
egymást.

Meglepetésszerű
svéd ajánlkozás

Horváth István polgármester, or-
szággyűlési képviselő tapasztala-
tainak összegzéseként arról szá-
molhatott be, hogy hasznos volt ez
a városmarketing rangjára emelt
rendezvény: olyan ötletekkel, em-
berekkel találkozott, ami csak en-
nek köszönhető.

– Nem gondoltam volna, hogy
éppen itt, éppen most egy olyan
’56-os, szekszárdi kötődésű em-
berrel találkozom, aki skandináv
cégek szekszárdi betelepítésének
lehetőségéről érdeklődött. A tu-
risztikai beruházásokhoz, az él-
ményelemekkel megálmodott ge-
menci ökoparkhoz nem csak ötle-
teket, de befektetői javaslatokat is
kaptunk. Úgyszintén egy komoly
szálloda megvalósításához kap-
csolatokat ajánlottak fel. Ami még
megfogott, hogy a fiatalok letele-
pedését is szolgáló lakásépítési
programunkról voltak itt a bemu-
tatkozónkon nem szekszárdi kötő-
désű egyetemisták, és olyanok is,
akik éppen e fejlesztés okán eset-
leg visszatérnének. Most még job-
ban megérlelődött bennem, hogy
a nagyobb egyetemeket, főiskolá-
kat rövid időn belül megkeresem a
„Szekszárd a Jövő Városa” komp-
lex fejlesztési programunkkal.
Összességében tehát sikeres volt a
prezentáció, amely még nagyobb
propagandával, célirányos progra-
mokkal további helyszíneken foly-
tatható.  B. Gy.
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Folytatás az 1. oldalról.

Szekszárdi ízelítő a Károlyi-palotában

A szekszárdi borászok nagykereskedőkkel is találkozhattak

A költő születésének 125. évfor-
dulója alkalmából rendezett
programsorozat idén országos
szinten zajlik majd: Esztergom,
Budapest, Pécs közreműködésé-
vel, Babits Mihály szülővárosá-
nak, Szekszárdnak koordinálásá-
val.

Erről tartott sajtótájékoztatót
Fusz György, a PTE Illyés Gyula Fő-
iskolai Karának (PTE IGYFK) fő-
igazgatója és Sipos Lajos profesz-
szor, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság elnöke május 23-án az

MTA pécsi székházában, a Költők
és koruk című, szintén a Babits-év-
hez kötődő konferencia szüneté-
ben.

A Babits-év a Pécs Európa Kultu-
rális Főváros 2010 projekt része, így
eddig több mint hétmillió forint tá-
mogatásra sikerült szert tennünk –
árulja el Fusz György. A progra-
mok már elkezdődtek – a PTE
IGYFK-n már rendeztek Babits-es-
tet a költészet napján, és a sajtótá-
jékoztatóval egy időben zajló kon-
ferencia után júniusban a Múzeu-

mok Éjszakáján tartanak zenés iro-
dalmi estet és koncertet a szekszár-
di Vármegyeháza udvarán.

Kiemelt program lesz szeptem-
ber 18–19-én a Babits-hajó, mely
Esztergomból Paksig szállítja majd
utasait, és érdekes, a költő életéhez
köthető helyszíneken köt ki, a fe-
délzeten irodalmi és zenei műso-
rok lesznek. A hajó kikötése után
már a szekszárdi szüreti fesztivál-
ba is bekapcsolódhatnak az érdek-
lődők, annál is inkább, mert szep-
tember 20-án nyílik majd az V. or-

szágos festészeti triennálé – Babits
művészetének jegyében.

A Babits-estély is folytatódik,
idén november 22-re tervezik a tár-
sasági eseményt a PTE Illyés Gyula
Főiskolai Kar aulájába. 

A főigazgató mindehhez hozzá-
tette: a programok között szerepel
Babits Mihály felújított szülőházá-
nak átadása, valamint szeretnének
egy Babitsról készült filmet is digi-
talizálni. Újabb kötetekkel akarják
bővíteni a Babitsról szóló irodal-
mat is – azt az eddig még nem
publikált, kultúrtörténeti jelentő-
ségű levelezést is kiadva, melye-
ket a költő 1914 és 1920 között
folytatott.

Babits-emlékév országos eseményekkel



Jó gazdálkodás mellett eredmé-
nyes működéssel zárták a tavalyi
évet a városi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok Szekszár-
don – derült ki a cégek május vé-
gi taggyűlésein, amikor a képvi-
selők a 2007-es esztendő beszá-
molóit, és a 2008-as terveket tár-
gyalták.

– Miként értékeli az
elmúlt gazdasági évet?
A tények tükrében sike-
resnek bizonyultak-e
azok a stratégiai dönté-
sek, amik alapján egy-
részt visszavásároltak
két, korábban részben
eladott céget és újakat
alapítottak?

– A 2007-es év gazda-
sági szempontból sikeres, a jövő
szempontjából pedig előremutató
volt – kezdte Ács Rezső alpolgár-
mester. – A városi cégek közül a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., illet-
ve a május végén 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonba visszakerült
Alisca-Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Kft. és a Szekszárdi
Víz- és Csatornamű Kft. is nyere-
séggel zárt. A 2007 utolsó negyed-
évében alapított Szekszárdi Turisz-
tikai Kft. és a Diákétkeztetési Kft.
először az idén termelhet profitot,
de már most látszik, hogy életre hí-
vásuk jó döntésnek bizonyult.

– Utóbbi vállalkozásunk tevé-
kenységének köszönhetően ma
már valamennyi intézményünkben
sztenderd és jó minőségű étel kerül
a tanulók, dolgozók asztalára. A

Turisztikai Kft. pedig az idei évtől
már aktívan kiveszi részét a városi
rendezvények szervezéséből. A
testvérvárosi kapcsolatok turiszti-
kai szempontból történő kihaszná-
lása már elindult, ennek keretében
idén januárban Bietigheim-Bissin-
genben egy igen sikeres kiállításon
vett részt a társaság.

– Ha a számokon túl az elmúlt év
gazdasági és piaci folya-
matait elemezzük, nyu-
godtan kijelenthetjük: tár-
saságaink közül a legsike-
resebbnek az Alisca-Terra
Kft. bizonyult, amely a
kistérség, sőt a megye
meghatározó gazdasági
társaságává fejlődött. Je-
lentős piacbővülést ért el
annak ellenére, hogy

olyan környezetben kellett helytáll-
nia, amelyet korábban pécsi és ka-
posvári szolgáltatók uraltak. Az
Alisca-Terra által ellátott terület a
lakosság számát tekintve a három-
szorosára emelkedett.

– Annak ellenére, hogy a költség-
vetésben szükség lett volna rá, nem
vontunk el minden nyereséget a cé-
geinktől. Tettük ezt azért, hogy a
forráshiány miatt évek óta haloga-
tott felújítások, fejlesztések végre
megkezdődhessenek – folytatta
Ács Rezső. - A Víz- és Csatornamű
Kft. esetében például egy hosszú
távú, stratégiai programot indí-
tunk, amelynek keretében többek
között szeretnénk felújítani Szek-
szárd elöregedett csatornarend-
szerét. A tervezett beruházások
természetesen nem néhány év alatt

valósulnak meg, hiszen akadnak
olyan területek, ahol évtizedek le-
maradását kell majd pótolni. Ezek
a fejlesztések – akárcsak a jelenlegi
városvezetés programjának több
pontja – választási ciklusokon át-
ívelő feladatokat tartalmaznak.

– Szekszárd önkormányzata ta-
valy azért vásárolta vissza az elő-
dök által eladott közüzemi szolgál-
tató cégeket, illetve alapított teljes
egészében városi tulajdonú gazda-
sági társaságokat, hogy a szekszár-
diaknak rálátásuk, ráhatásuk le-
gyen ezen vállalkozások működé-
sére – hiszen alapvetően lakossági
szolgáltatásokat nyújtanak –, az
önkormányzat pedig meghatározó
szereplőjévé váljon a megyeszék-
hely gazdasági életének. Tervünk
az, hogy cégeinken keresztül a vá-
ros gazdálkodását stabil alapokra
helyezzük, s így hosszú távon mi-
nél kisebb mértékben függjünk az
utóbbi években egyre kiszámítha-
tatlanabbá váló, és csökkenő ten-
denciát mutató állami támogatá-
soktól. Saját társaságainkra termé-
szetesen a városi beruházásoknál
is számítunk. Az elmúlt egy esz-
tendő bizonyította az elképzelés si-
kerét. A közgyűlés már megtette,
de én ezúton is szeretném köszö-
netünket kifejezni cégeink vezetői-
nek és minden dolgozójának az
előremutató sikerekért. 

– A szocialista frakció sajtótájé-
koztatóján Ilosfai Gábor képviselő
úr azzal indokolta a beszámolók el-
utasítását, hogy szerintük a városi
cégek a „lakosság sanyargatásából
értek el jó eredményt”...

– Egy „városért dolgozó” képvise-
lő szájából nagyon furcsán hangzik
egy ilyen kijelentés. A taggyűlések
egyöntetűen sikeresnek ítélték az
elmúlt évet, ezért is érthetetlen szá-
momra, ami az MSZP sajtótájékoz-
tatóján elhangzott. Kijelentésével
szerintem nemcsak a közgyűlést,
hanem a cégeknél dolgozó szek-
szárdiakat is megsértette. Nagyon
örültem volna, ha a képviselő úr fel-
emelte volna szavát a gáz és villa-
mos áram elmúlt hónapokban be-
következett drasztikus áremelése
ellen, amelyek nagyságrendjüket
tekintve jóval nagyobb kiadást je-
lentenek egy család költségvetésé-
ben, mint a hulladékszállítás, avagy
a vízdíj. A közüzemi szolgáltatók-
nak fizetett díjak között egyébként
az az alapvető különbség, hogy
amíg például a villamos áram díjá-
ból keletkező, többlet állami bevé-
telekből semmi nem kerül vissza a
lakossághoz, addig a helyi közszol-
gáltatóknál képződő eredmény a
városban kerül felhasználásra, a
köz javára. A cégek bevételeiből a
jelenlegi városvezetés egy élhetőbb
Szekszárdért kíván tenni. 

– Nagy kár, hogy a korábban dön-
tési helyzetben lévő szocialista kép-
viselők, akik például a Vízmű 44
százalékos tulajdonrészét magánbe-
fektetők kezére juttatták – hogy azok
azután különböző címeken több tíz-
millió forintot vegyenek ki a közös-
ből (a díjemeléseken keresztül a la-
kosság zsebéből) és vigyenek el
Szekszárdról –, akkor nem emelték
fel a szavukat. A vállalkozás akkor is
eredményesen működött, a díjeme-
léseket az MSZP–SZDSZ-többség
minden esetben támogatta, csak ép-
pen a városnak, az itt élőknek nem
volt semmi haszna belőle...
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Sikeres évet tudunk maguk mögött

Egyszeri adóamnesztia, egykul-
csos adó, egyszerűsített és új
szerkezetű adórendszer, vala-
mint az örökösödési illeték eltör-
lése. Ezek a Magyar Demokrata
Fórum által képviselt adóreform-
program főbb elemei.

A Nemzeti Adószabadság Prog-
ram (NAP) alapvetéseit Szekszár-
don sajtótájékoztató keretében is-
mertette Horváth István, az MDF
megyei szervezetének elnöke, dr.
Say István alelnök és Pettkó András
országgyűlési képviselő. Horváth
István elmondta: már az MDF 2006-
os választási programjában is sze-
repelt adóreform-javaslat, de aktua-
litásából azóta sem veszített, sőt.

– A magyar gazdaság még a ké-
pességeihez mérten is alulteljesít.
Ez nem is csoda, ha megnézzük,
hogy miközben a szomszédos or-
szágok egymás alá licitálnak az
adórendszer átalakításában, addig
nálunk 52 féle különböző adónem
létezik – hangsúlyozta az elnök,

majd kiemelte: a gazdasági élet
meghatározó szereplői a reformfo-
lyamatok terén az MDF-ben látják
a katalizátort.

A NAP-program lényegét ismer-
tetve Pettkó András elmondta: az
egyszeri adóamnesztia értelmében
minden magánszemélynek és vál-
lalkozásnak lehetősége lenne arra,
hogy eltitkolt jövedelmeit 10 száza-
lék adó megfizetésével legalizálja.
Ezt követően mindenki tiszta lappal
indulna, ám egyszersmind szigo-
rúbbá válnának az adóellenőrzé-
sek.

A személyi jövedelemadó terén
egykulcsos (18 százalékos), a fo-
gyasztási adók (ÁFA) terén három-
kulcsos rendszert vezetnének be,
valamint csökkentenék a munka
után fizetendő terheket. Örökösö-
dési illetéket az egyenes ági leszár-
mazottaknak 25 millió forintos ér-
tékhatárig nem kellene fizetniük,
az ezt meghaladó részre pedig egy-
ségesen 10 százalék lenne.

Adóreformot sürget az MDF



2008. JÚNIUS 8. 5555H É T R Ő L  H É T R E

Rendhagyó sajtótájékoztató
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott az MSZP az épülő M6-os autópálya

leendő Keselyűsi úti leágazójánál. Néber Tibor, a megyei közgyűlés tagja,
valamint Ilosfai Gábor és Tóthi János szekszárdi képviselők a Fidesz szek-
szárdi (és megyei) tagjaitól azt kívánták, foglaljanak állást Orbán Viktor
pártelnöknek a közelmúltban zárt körben elhangzott mondataival kap-
csolatban. A MSZP-s politikusuk szerint ugyanis sem az M6-os építését,
sem a kormány idősügyi tanáccsal közös nyugdíjkorrekciós programját
nem volna helyes felfüggeszteni.

Dr. Braun Márton országgyűlési képviselő szerint szó sincs arról, hogy
a Fidesz leállítaná a nagyberuházásokat, így az autópálya-építést, illetve,
hogy kormányra kerülésével befagyasztaná a nyugdíjakat, csupán felül-
vizsgálnák az oktalan túlköltekezést. A fideszes politikus szerint jobb vol-
na, ha a kormányzó párt tagjai az infláció megállításán fáradoznának, és
felhagynának azzal, hogy titkosszolgálati eszközökkel hallgatnak ki ma-
gánbeszélgetéseket.  B. K.

Az önkormányzati rendszer fe-
lülvizsgálatát, szociális törvény-
módosítást és a választási ciklu-
sok együttmozgásának megszün-
tetését szorgalmazták önkor-
mányzati vezetők, és az ország-
gyűlés elnöke Tengelicen, a Me-
gyei Jogú Városok Szövetségének
éves közgyűlésén. 

A Hotel Orchideában rendezett
kétnapos konferenciára előadóként
meghívott Szili Katalin rámutatott:
az elmúlt tizennyolc évben felszín-
re kerültek az önkormányzati rend-
szer hiányosságai, vagyis a köz-
igazgatás széttagoltsága. Az or-
szággyűlés elnöke szerint meg kell
határozni a feladatokat, kompeten-
ciákat és a finanszírozás rendjét,
hiszen ma egyik oldalon pazarlás,

a másik oldalon pénzhiány van.
Kósa Lajos (Fidesz) a szövetség el-
nöke, Debrecen polgármestere ki-
emelte: változásra az önkormány-
zati és parlamenti választási ciklu-
sok együttmozgásának megszünte-
téséig nem számíthatnak. Ezzel
egyetértve Csabai Lászlóné
(MSZP), Nyíregyháza polgármeste-
re javasolta, hogy kétszer ötéves
ciklusra bízzák meg az önkor-
mányzatokat.

Dr. Lóránt Zoltán a megyei jogú
városok gazdálkodásával kapcsola-
tos tapasztalatait összegezve szin-
tén problémák sorát tárta fel. Az
Állami Számvevőszék főigazgatója
felhívta a figyelmet: az egyre általá-
nosabbá váló kötvénykibocsátás
csak akkor jó, ha fejlesztésre, pá-

lyázatok önerejére fordítják, és
nem működésre. A főigazgató
hangsúlyozta: hatékonyabb gaz-
dálkodásra van szükség, és meg
kell találni a költségcsökkentő le-
hetőségeket is.

„A megyei jogú városok a vidék
fővárosai, az ország lakosságának
több mint húsz százalékát adják.”
Ezt már dr. Gyimesi Endre, az
MJVSZ alelnöke mondta a konfe-
renciát lezáró sajtótájékoztatón.
Zalaegerszeg polgármestere sze-
rint éppen ezért a megyei jogú vá-
rosok véleménye megkerülhetetlen
a magyar közéletben. Miután a vá-
rosok a munkahelyek jelentős ré-
szét adják, nagyobb lehetőséget
kellene számukra biztosítani a kü-
lönböző EU-s fejlesztésekben is.

Jelenleg azonban az önkormány-
zatok – köztük a megyei jogú váro-
sok – egyre nehezebb helyzetben
vannak, mindenekelőtt anyagi
szempontból. Dr. Gyimesi Endre
bejelentette, hogy az MJVSZ szoci-
ális törvénymódosítást kezdemé-
nyez: a szövetség a szociális segé-
lyezést kívánja összekapcsolni a
társadalom érdekében végzett
munkával, az óvodába, illetve isko-
lába járással.

Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere vendéglátóként leszö-
gezte: a kormányzat hibájából hi-
ányzik az a partneri viszony, mely
alapja lehetne a gondok részbeni
megoldásának. Az MJVSZ szerint
ugyanis célszerű lenne különvá-
lasztani az állami, illetve az önkor-
mányzati feladatokat, s az előbbie-
ket teljes mértékben az államnak
kellene finanszíroznia.

„Most azonban mindez úgy mű-
ködik, hogy az állam meghozza a
döntést, a végrehajtás és annak fi-
nanszírozása viszont az önkor-
mányzatok feladata, legyen szó
akár az oktatásról, vagy a közalkal-
mazotti területről” – mondta Hor-
váth István, majd hozzátette: „A
legfőbb baj az, hogy a kistelepülé-
sek zöme, de a nagyobbak nem el-
hanyagolható része sem rendelke-
zik anyagi mozgástérrel. Ilyen eset-
ben pedig nem beszélhetünk ön-
kormányzatiságról.”

Szükséges a rendszer felülvizsgálata
Szekszárd volt az MJVSZ éves közgyűlésének házigazdája

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke szerint meg kell határozni a feladatokat és a finanszírozás rendjét

Fotó: Kiss Albert

Interaktív Babits-kiállítás
Új szakaszába érkezett a februárban bezárt Babits-ház felújítása. Dr.

Gaál Zsuzsanna, a Wosinsky múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy
kilencmillió forintot fordítanak az épület felújítására. Korszerűsítik a fű-
tést, kijavítják a repedezett falakat, a belső burkolatot és kifestik az épü-
letet. Az udvar egyébként szükséges érdemi felújítására már nem jut a
pénzből. A legnagyobb változást az új kiállítás jelenti majd. Tervezője,
rendezője Lovas Csilla művészettörténész, muzeológus elmondta: a kor
igényeihez alkalmazkodva újul meg a Babits Mihály életét, korát és mű-
veit bemutató tárlat. A cél, hogy sok látványos és interaktív elem keltse fel
a látogatók érdeklődését. Nem változtatják meg a földszinten a 19. század
végi polgári családi otthon miliőjét, legfeljebb életszerűbbé teszik. Dr.
Gaál Zsuzsanna hozzátette, a kiállítás finanszírozásában számítanak mi-
nisztériumi programokban elnyerhető összegekre.

A felújított Babits-ház a költő születésének 125. évfordulóján, novem-
ber 26-án nyitja meg újra kapuját a látogatók előtt.

Az első ülésnap estéjén Horváth
István polgármester rövid szek-
szárdi városlátogatásra invitálta a
vendégeket, akik előbb az Alisca
Borlovagrend tagjai segítségével
a borkútnál kóstolhatták a jóféle
bort, majd a kilátóból tekinthet-
tek le az esti fényben úszó város-
ra. A program a Fritz Tanyán bor-
kóstolóval és vacsorával zárult,
ahol borlovaggá ütötték Kósa La-
jost, az MJVSZ elnökét, és egyik
alelnökét, dr. Botka Lászlót, Sze-
ged polgármesterét. A programo-
kat a Bartina táncosainak bemu-
tatója, valamint a Gitárkvartett és
a Csurgó zenekar muzsikája tette
színesebbé.



A trianoni megemlékezés idén is
a Béla király téri, megcsonkított
országzászló körül zajlott. Az el-
ső percekben a 83 éves Szekeres
Imre Gyula szavalta el Papp-Váry
Elemérné: Hitvallás című versét,
mely az első világháború után –
magyar „hiszekegyként” – egyfaj-
ta útmutató láng is volt a korabe-
li fiatalság számára az emléke-
zés, és a soha el nem feledés te-
kintetében.

Dr. Tóth Csaba Attila, a Szekszár-
di Védegylet elnöke beszédében rá-
mutatott: ha körülnézünk rokonsá-
gunkban, ismerőseink közt, bizto-
san akad olyan ember, akinek csa-
ládtagja határon kívül rekedt. Re-
méli, mihamarabb lesz városi aka-
rat arra, hogy szabadságunknak
méltó, önálló emlékművet állíthas-
sunk, s a jelenlegi 1848/49-es – a
kommunista éra által erőszakosan
átalakított – torzó legyen ismét
Szekszárd város közakaratából
épült országzászlóvá, emlékeztetve
az egykor történtekre. Dr. Tóth
Csaba Attila elmondta: szégyentel-
jes, hogy a városi képviselő-testü-
letben vannak olyan személyek,
akik szélsőségesnek nyilvánítják
Wittner Mária, ’56-os elítéltet és
megnyilatkozásait.

A következőkben az 1956-os sza-
badságharcos hős megindító szava-
it hallhatták a megjelentek. Wittner
Mária kiemelte: 88 éve írták alá
Magyarország megcsonkítását, s
már ekkor elvetették a második vi-

lágháború magvát. Az országot,
mint Jézus Krisztust, jelképesen
keresztre feszítették. „Négy éve,
2004. december 5-én begyógyíthat-
tuk volna a sebeket, ám nem így
történt, mivel sokan elhitték a kor-
mánynak, hogy 23 millió román

árasztja el Magyarországot” – fogal-
mazott Wittner Mária, aki úgy érzi,
valahányszor átlépi a képzelt ha-
tárt, az elszakított részeken is ott-
honra talál. Fontos tény – tette hoz-
zá –, hogy a határon túli magyarok
a 80 éves erőszakos asszimilálás
után is megőrizték anyanyelvüket.

Hosszú évtizedek után idén elő-
ször érte el magyar vonat, koronás
címerrel a Gyimes-szorost, amikor
is a Csíksomlyói búcsúra igyekezve
a Keleti pályaudvarról Gyimes-
bükkig utazott számtalan anyaor-
szági ember. Óriási eseménynek

számít, hogy az ősi államhatáron
álló vasúti indóház, melyet két vi-
lágháború és a kommunista rend-
szer sem tüntetett el, immáron fel-
újítva, magyar tulajdonban várja az
odalátogatókat. 

Ezek után Horváth István lépett
az emlékezők elé. Szekszárd pol-

gármestere hangsúlyozta: az 1920.
június 4-én Trianonban aláírt béke-
diktátum a mai napig a nemzeti
összeomlás fájdalmas gyászát je-
lenti. A világ legigazságtalanabb,
az emberi és nemzeti jogokat meg-
alázó aljas paktumát írták alá e na-
pon, melynek következtében az or-
szág elvesztette területének több,
mint 75%-át, és minden harmadik
magyar idegen fennhatóság alá ke-
rült.

„Az új határok élesen hasítottak
bele a nemzet testébe, mivel a
győztesek étvágya csillapíthatatlan
volt. Európa elfelejtette, mit kö-
szönhet népünknek, és hamis vá-
dak mentén meggyalázta, sárba ti-
porta hazánkat” – jegyezte meg a
polgármester. Ugyanakkor nemze-
tünkben életerő van és dolgozni
akar. Fontos, hogy a jövőben újra
erős országot építsünk, s ne lehaj-
tott fejjel szolgáljuk a nagyhatal-
makat. Óvjuk nemzeti kincseinket,
az anyaföldet és szellemi erőnket.
Mindig is Európa közepén éltünk
és itt is maradunk, emellett töretle-
nül hinnünk kell egy szebb magyar
jövőben. Horváth István végül Ba-
bits Mihály: Áldás a magyarra cí-
mű versének záró sorait idézte:
„Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már
az Isten...”

Az ünnepség záró akkordjaként
Sefcsik Zoltán evangélikus és Kiss
Ernő református lelkész, valamint
Bacsmai László római katolikus
plébános emlékezett a 88 évvel ez-
előtti eseményekre, s kérte Isten ál-
dását az egybegyűltekre, a szek-
szárdiakra.  

Gyimóthy Levente
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Idén 780+40 millió forint sorsáról
dönthet a Regionális Fejlesztési
és Szakképzési Bizottság – tájé-
koztattak az illetékesek a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
maránál tartott sajtótájékoztatón.
Bókay Endre, a bizottság MSZP-s
elnöke, valamint dr. Fischer Sán-
dor helyi alelnök, a kamara első
embere a fejlesztési alapokra vo-
natkozó pályázati kiírásokról, il-
letve az ehhez kapcsolódó Nívó-
díj pályáztatási felhívásáról nyi-
latkozott.

A bizottság – az ipar-, az agrárka-
mara, kilenc munkaadó és hat
munkavállaló szervezet bevonásá-
val – több mint tízezer vállalkozás
véleményét kéri ki, milyen szak-
képzett munkaerőre lenne szüksé-
ge, és mely szakmákból várható
túlképzés. Ennek megfelelően
dönthet majd arról, a régióban
mely szakmákban, hány fő válhat
beiskolázhatóvá.

Mint azt dr. Fischer Sándor la-

punknak kifejtette: a 780 milliós
összeg a pályázati célt – iskolák
technikai fejlesztései, szakképzé-
sek – fedi le, a további 40 millió fo-
rint nívódíjat pedig azon iskolák

kapják, melyek megfelelnek a mi-
nőségi képzés feltételeinek. Mivel
az összeget a Dél-Dunántúli régió
kapja, így megyénk ebből 1/3
arányban részesülhet. Az alelnök
hozzátette: Tolna megye egyáltalán
nem jár rosszul, mivel itt a tanuló-
szerződések száma országos vi-
szonylatban is kiemelkedő. A kép-
zésekre az anyagiakat az Oktatás-
ügyi Minisztérium adja. További,
régiónkénti 50 millió forint a kor-
mány és a kamara közötti megálla-
podás alapján érkezik: ebből a
pénzből mérik majd fel a gazdálko-
dó szervezetek igényeit a szakkép-
zésben, továbbá, hogy milyen be-
ruházásokat, fejlesztéseket szeret-
nének végrehajtani. Mivel az ipar-
kamara fogja össze a munkaadó és
a munkavállalói oldalt, így elsődle-
ges céljuk, hogy a gazdaság és a
szakképzés egymásra találjon – tet-
te hozzá dr. Fischer Sándor.

Bókay Endre elmondta: miután a
nagyobb cégeknek képzett munka-
erőre van szükségük, így próbálják

a képzéseket a vállalatok igényei-
nek megfelelően alakítani. A pályá-
zatok május 30-án kerülnek kiírás-
ra, azokat minden helyi lapban
közzéteszik, elbírálásukat pedig jú-
lius 18-ig bonyolítják le. Az egyes
pályázatokon 1–25 millió forint
nyerhető. Az iskoláknak minél ha-
marabb közel kell kerülniük a piac
igényeihez, ugyanakkor gondot je-
lenthet az átállás kényszerének rö-
vid időtartama.

A szakmai képzések terén idén
új területek jelennek meg: így töb-
bek között a pincér-, szakácskép-
zés, de a burkoló, az építőipari
munkás, a kőműves, villamossági
szerelő munkák mellett meglepe-
tésre már megtalálhatjuk az autó-
szerelő képzést is. A célok közt
szerepel, hogy 30 ezer olyan jelle-
gű állás legyen betöltve, ahol több
mint egy éve nincs szakember.
Mivel a munkahely-igényeket rész-
letesen fel kell mérni, a teljes körű
eredmények évek múlva várha-
tóak.   Gyimóthy Levente

Régiónkénti  támogatás a  szakképzett munkaerőért

Fischer Sándor

Trianont a szekszárdiak sem felejtik
„A világ legigazságtalanabb” paktumát 88 éve írták alá

Wittner Mária szerint az országot jelképesen keresztre feszítették



2008. JÚNIUS 8. 7777G A Z DA S Á G

Font Sándor, a Fidesz-MPSZ ma-
ga is gazdálkodó agrárpolitikusa
reméli, hogy a párt majdani vá-
lasztási programjában markán-
san megjelenik mindaz, amit az
általa vezetett gazdatagozat –
egyeztetve a gazdakörök orszá-
gos szövetségével – időszerűnek
és a családi, illetve a magángaz-
dálkodók szempontjából jónak,
előremutatónak tart.

A politikus a szekszárdi gazda-
fórumon kifejtette: a legfontosabb
változatlanul az, hogy a magyar
termőföld ne kerülhessen külföldi
kézre még ilyen-olyan trükkök, jo-
gi fondorlatok, vagy uniós fölsza-
badítás árán se. Az ellenzéki politi-
kus Dániából hozott példát: ha va-
laki mégis földhöz jutna a mező-
gazdasági exportban vezető szere-
pet betöltő uniós országban, olya-
nok a belső viszonyok, hogy az
idegen nem tudna gazdálkodni,
mert előírják például, hogy csak az
ő agráregyetemükön szerzett ké-
pesítés megfelelő. Tucatnyi más,
látszólag apró szabályozásuk van
még, amivel ellehetetlenítik a föld
kiárusítását. Ez nekünk is példa-
ként szolgálhat – vizionált a politi-
kus, aki reméli, hogy ebben a kér-
désben a parlamenti pártok között
alapvetően konszenzus lesz.

Ne csak tömegtermelés,
piacosodó kistermelés is!

Font Sándor ezt követően a jó
mezőgazdasági alapadottságokkal
bíró országok jövőbeni nagy lehe-

tőségeiről szólt. A világszerte vár-
ható élelmiszerhiány, az árak égbe-
menetelének leküzdésében orszá-
gunknak igenis lehet szerepe, de
ezt fel kell ismerni, és az ágazatnak
megadni azt a prioritást, amivel be-
látható időn belül húzóerő lesz a
magyar gazdaságon belül.

„Abból, hogy az ágazat csak
négy százalékkal járul hozzá a
GDP-hez, önmagában nem lehet
levonni következtetéseket. Ameny-
nyiben figyelembe vesszük, hogy a
növényvédő szerek forgalmazásá-
nak és a gépiparnak mekkora san-
szot ad az ágazat a növekedéshez,
akkor máris 15-20 százalék körül
járunk. Hol lehetnénk ugyanak-
kor, ha mi is olyan támogatásokat
kapnánk, mint a régebbi uniós ál-
lamok, ha túl tudnánk lépni a me-
zőgazdasági tömegtermelés szín-
vonalán, mert mi ehhez jobban ér-
tünk, ez bennünk van. Mint ahogy
az is, hogy eredeti, természetes, ha
úgy tetszik biotermékek tömegével
lássuk el a világot, rendkívül tiszta
környezetet magunk után hagyva –
jelentette ki Font Sándor, majd
hangsúlyozta: mindez az alkal-
mazkodni tudó, harminc-negyven
hektáron termelő családi gazdasá-
gok további fejlődése nélkül nem
kivitelezhető:

„Téves beállítás az a kormányza-
ti politikusok részéről, hogy ezek a
gazdaságok hosszabb távon élet-
képtelenek, és 200-300 hektárnál
kezdődne a gazdaság. Én ennek
éppen ellenkezőjét tapasztaltam a
példaértékű nyugati agráriumban

tett látogatásaim során. Igen is
életképes a kis terület, ha az eze-
ken termelő gazdák megértik: az
értékesítésre, a menedzsmentre
közös szervezeteket kell létrehoz-
ni. E tekintetben a már most ren-
delkezésre álló lehetőségeket sem
használják ki a magyar gazdák
úgy, ahogy ezt a Lajtán túl teszik.
Ez akadályozhatja meg a belőlünk
élő, még mindig monopolhelyzet-
ben levő kereskedői hálózatok irri-
táló haszonszerzéseit. Meg vagyok
győződve róla, hogy ha jogszabá-
lyi változtatások árán is, de segíte-
ni kell a mezőgazdasági kisterme-
lők saját élelmiszer-előállítását, e
szektor határozottabb piacosodá-
sát, a falusi turizmusba, a vendég-
látásba történő határozottabb
beemelését, ahogy ez Ausztriába
történik.”

Pályázati revízió, nagy
nemzeti öntözési program
Az ellenzéki párt gazdatagozatá-

nak vezetője arra is kitért, hogy a
II. Nemzeti Fejlesztési Terv az Új
Magyarország program részeként
sem teszi lehetővé azt, hogy a ki-
sebb gazdaságok is hozzá tudja-
nak férni az uniós, és az ezt kiegé-
szítő hazai pénzekhez. Ez kifeje-
zetten a téeszek, gazdaságok átala-
kulása után létrejött nagy agrár
kft.-knek kedvez. Ennek revíziója
természetesen része lesz a Fidesz
programjának, de nem oly módon,
hogy a nagyobb gazdaságok lehe-
tőségeit csorbítanák.

Font Sándor lapunknak nyilat-
kozott a nemzeti öntözési program
záros határidőn belüli beindításá-
ról is, ami a kicsik és a nagyok ér-
deke is, s ami a globális felmelege-
dés időszakában megkerülhetetlen
kérdés.

„Ez nem pénzkérdés, hanem a
jó szándékú akarásé. Meggyőződé-
sem, ha meglevő vizeinket, a folya-
matosan bejövővel, az átfolyóval
koncentráljuk, nagyon komoly ön-
tözéses gazdálkodás alapvető fel-
tételeit teremtjük meg. A beruhá-
zás – tekintettel a mezőgazdasági
export mennyiségi és árbevételi
várható, akár robbanásszerű növe-
kedésére – minden szereplőnek
hamar megtérülne.”

A honi agrárium neuralgikus
pontjának számító állattenyésztés
növekedési pályájával kapcsolato-
san a szakpolitikus az elmúlt ne-
gyedszázad szörnyű leépülése
után amondó, hogy az ágazat még
létező szereplőinek földhöz jutta-
tását még kedvezőbb módon kelle-
ne segíteni a növekvő takarmány-
árak kompenzációjaként, és a sok-
szor nyomasztó hatósági díjakat
drasztikusan kellene csökkenteni,
vagy eltörölni.  B. Gy.

„Nem igaz, hogy a kisbirtok életképtelen”
Font Sándor a Fidesz körvonalazódó gazdapolitikájáról

Közel száz, az ország különböző
településeiről – sőt külföldről is
érkező – kiállító mutatkozott be
a hétvégén a 12. Szekszárd Expo-
n, a Házam a Váram Építőipar-,
Lakás-, Környezetkultúra, illetve
a „Biztonságunk 2008” II. Regio-
nális Vagyonvédelmi
Szakkiállításon.

A kiállítók nagy szá-
ma feltehetően össze-
függ azzal is, hogy a
régióban, Pécsett és
Kaposváron is elma-
radt az Expo. Szekszár-
don viszont, ahol egy
kis cég a szervező-ren-
dező, egyre inkább te-
rebélyesedik a színvo-
nalas vásár. Szóval –
ahogy mondani szok-
ták – tud valamit a Kafi
Bt. Ezt bizonyította,
hogy a nyári meleg el-

lenére vasárnap rengetegen láto-
gattak ki a sportcsarnokhoz, s úgy
tűnt, hogy a korábbiakhoz hason-
lóan a családok is beépítették
programjaik közé.

A hasznos különlegességek kö-
zé tartozott, hogy igen széles kíná-

lattal jelentkeztek az egészség
megőrzésével, a betegségek meg-
előzésével foglalkozó cégek. A
„Házam a Váram” dekoratív stand-
jai között nagy számban állítottak
ki az alternatív energiákat kínáló
társaságok, s tegyük hozzá, ko-

moly forgalmat is
b o n y o l í t o t t a k .
Irántuk, illetve ter-
mékeik iránt már a
nyitás előtt is nagy
volt az érdeklődés.
Tapasztalhattuk:
évről évre változ-
nak a vásár ki-
emelkedő profiljai.

A hagyományok
szerint a Tolna Me-
gyei Agrárkamara
megszervezte a Vi-
ta Agricolae Agrár-
fórumot. A Művé-
szetek Házában a

szakemberek egyebek között a far-
mertámogatási rendszerről, a me-
zőgazdaság finanszírozási lehető-
ségeiről tanácskoztak.

S most következzen azoknak a
listája, akik díjat nyertek a vásá-
ron. Jegyezzük meg, nem lehetett
könnyű dolguk az ítészeknek... 

A Szekszárd Expo nagydíját a
Kipp-Kopp gyermekbútorokat ké-
szítő Dorogi Zoltán asztalos mes-
ter kapta. 

A Házam a Váram Szakkiállítás
nagydíjasa a csátaljai, belsőépíté-
szettel foglalkozó Monumentum
Kft. lett. 

Az Expo különdíját a szekszárdi
székhelyű OKTEL Kft. nyerte el in-
novációs munkája, továbbá a szak-
kiállításon való megjelenése elis-
meréseként. A másik különdíjat –
a Hor-Fer Serleg Kft. és a szerve-
zők közös felajánlásában és dönté-
se alapján – a BioEnergie Team ve-
zetője, Egri István, a magyarorszá-
gi képviselet vezetője vehette át. A
„Biztonságunk 2008” nagydíjasa a
garázskapuk mestere, a paksi Söni
2001 Kft. lett.  – hm –

Az alternatív energiákat kínálók sikere
Már nyitás előtt óriási érdeklődés övezte a Szekszárd Expót
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Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
elnöke május 17-én vette át Budapesten a Ma-
gyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlésén a
szakma legrangosabb kitüntetését a
„Zielinszki Szilárd-díjat” dr. Kováts
Gábor elnöktől.

– Építészmérnöknek született mond-
ják, akik jól ismerik, s ki ne ismerné
Bohli Antalt?

– Valóban, ez volt a gyermekkori ál-
mom még Nagyvejkén, ahol születtem
és általános iskolába jártam. A pécsi
Pollack Mihály Építőipari Technikum
elvégzése után a Budapesti Műszaki
Egyetemen szereztem okleveles épí-
tészmérnöki diplomát 1967-ben.

– Melyek voltak szakmai életének
fontosabb állomásai?

– Első munkahelyem a Komárom
megyei Építő és Szerelőipari Vállalat
volt, ahol építésvezetőként dolgoztam,
majd 1969-ben hazajöttem Tolna me-
gyébe, Szekszárdra. Itt 1972-ig az Épí-
tőipari Szövetkezet műszaki vezetője-
ként lakóházak, középületek és ipari
létesítmények kivitelezését irányítot-
tam. A Tolna Megyei Beruházási Válla-
lat létesítményi főmérnökeként 1972-
től ’75-ig dolgoztam, majd 1982-ig a
Szekszárdi Húsipari Vállalatnál, beru-
házási főosztályvezetőként az állami

nagy beruházás előkészítésével és megvalósítá-
sával foglalkoztam: az USA és az EU élelmiszer-
higiéniai követelményeinek megfelelő technoló-

giát valósítottuk meg. Ezt követően a Megyei Ta-
nács Építési, Közlekedési és Vízügyi szakigaz-
gatási osztályának vezetőjeként tevékenyked-
tem, majd 1990 után a megyei önkormányzat
Területfejlesztési és Műszaki főosztályát vezet-
tem. Kilencvennyolctól a tavalyi nyugdíjba vo-
nulásomig a Tolna Megyei Területfejlesztési Ta-
nács Irodáját irányítottam.

– Több szakmai szervezetnek is tagja.
– Aktív szervezője és résztvevője voltam,

és vagyok szakmai tudományos és érdekkép-
viseleti szervezeteknek: az Építéstudományi
Egyesületnek, az Urbanisztikai Társaságnak
és a Magyar Regionális Tudományos Társa-
ságnak. Részt vettem a Mérnöki Kamara me-
gyei csoportjának 1991. október 16-i megala-
kulásában, majd elnöke lettem a Parlament
által 1996-ban megalkotott, és a kamarai tör-
vény alapján létrehozott Tolna Megyei Kama-
rának, mely tisztséget jelenleg is betöltöm.

– Munkásságát több kitüntetés is fémjelzi.
Beszélgetésünk apropója a legutóbbi, a
Zielinszki-díj. Mit jelent az ön számára ez az
elismerés?

– Kiváló munkáért miniszteri kitüntetés-
ben részesültem l986-ban és 1989-ben. A Köz-
társasági Ezüst Érdemkeresztet 1997-ben ve-
hettem át. Munkásságomat 2007-ben a Tolna
Megyei Mérnöki Kamara által alapított Kőrösi
Miklós díjjal ismerték el. A nemrégiben átvett
Zielinszki Szilárd díj a Magyar Mérnöki Ka-
mara legrangosabb kitüntetése. Ennek a ki-
tüntetésnek azért örülök különösen, mert a
szakma, a kollégák elismerése azt a hitet kel-
ti bennem, hogy több mint négy évtizedes
szakmai és közösségépítő tevékenységemmel
talán hasznos, alkotó tagja lehettem a mér-
nök társadalomnak.   Sas Erzsébet

Egy kitüntetés margójára: Bohli Antal

Elismerés a kamara elnökének

Bohli Antal (jobbról) dr. Kováts Gábortól vette át a díjat
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A pihenésről
„Megfáradnak a legkülönbek is…” mondja Ézsaiás próféta.
Úgy gondolom, hogy nem kérdőjelezhetjük meg e prófétai igazságot,

annál is inkább, mert a mai kor emberére hatványozottabban rakódnak
a terhek, testiek is, lelkiek is, mint évezredekkel ezelőtt. Sok a megfá-
radt ember. E megállapítás után felvetődött miért? kérdésre lehet adni
többféle választ. Megfáradásának okát, mértékét minden ember maga
éli át, dolgozza fel, ha egyáltalán sikerül és idő előtt bele nem rokkan.

„Mindennek rendelt ideje van.” A szorgalommal, becsülettel végzett
munkának is éppúgy, mint a megérdemelt pihenésnek. E néhány gon-
dolatban nem a „hurrá! nyaralunk” szabadidő eltöltéséről akarok szól-
ni, hanem olyan oldaláról megközelíteni a pihenést, amire nem sok
ember gondol.

Vajon pihenés-e, felüdülés-e a megfáradt, zaklatott, sok stressz-ha-
tást átélt lélek számára a zajos környezetben eltöltött szabadidő? A lát-
ványosságok hajszolása, minél több érdekességet megismerni rövid
idő alatt, nem hinném, hogy a pihenés módja. Lehet, hogy élmények-
kel gazdagodunk, de láttam én már olyan embert – nem is egyet –, aki
több havi fizetését költötte egy szépséggel kecsegtető külföldi útért és
mikor hazaérkezett sokkal fáradtabb, megtörtebb volt, mint amikor el-
ment. A követhetetlenségig zsúfolt program, időre indulni, időre érkez-
ni, szinte lehetetlenné tette a látottak gondolatban való rendszerezését,
feldolgozását. Hol itt a pihenés?

Teremtettségünkből adódóan – a „hat napon át munkálkodjál és vé-
gezd minden dolgodat, de a hetedik nap … semmi dolgot ne tégy” – van
szükségünk a pihenésre.

Rohanó világunkban, ha valaki valamire vinni akarja, erre nincs idő,
mondják sokan. Éjt, napot eggyé teszünk, futunk a siker, az irigylésre
méltó életmód után és ha netalán sikerül elérni a reméltnél valamivel
többet, már csak panasz van a nagy fáradtságra, kimerültségre és hi-
ányzik az öröm, tulajdonképpen az, amiért hajtottuk magunkat. Meg-
érte?

Megváltó Urunknak egész életünkre kiterjedő figyelme van, ennek
jegyében mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok és megvagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” Minden-
kit hív magához. Jézus nem a fogyasztói társadalom szisztémája sze-
rint látja az embert, ahol már szinte nincs szükség az ötvenéves és az
a fölötti emberekre, hiába van meg a szakmai tudás, az évtizedek alatt
gyűjtött tapasztalat. Ő hívja a másik által nyűgnek tekintett nagyszülő-
ket is, akik azért még megtanítják imádkozni az unokájukat. Ő hívja a
munkanélküliségben megkeseredett embert is.

Ha valamikor aktuális volt a hívás, napjainkban az! Vajon meghall-
juk-e és ha igen, elindulunk-e felé, hogy az általa kínált lelki megnyug-
vást elnyerjük? Az Ő közelében van a pihenés, pihenése a léleknek és
a testnek egyaránt. Egy másik alkalommal, amikor a tanítványok visz-
szajöttek és beszámoltak küldetésükről, az örömmel és a Krisztustól
kapott erővel végzett szolgálatról, így szól hozzájuk: „Jöjjetek velem
külön egy lakatlan helyre és pihenjetek meg kissé…” Az Ő közelében
rövid idő alatt regenerálódott a tanítványok csoportja. Nagy szükség
volt erre, mert néhány óra múltával az ötezer ember megvendégelésé-
ben kellett segédkezniük Uruk oldalán. Aki még előtte van a pihenés-
nek, próbálja keresni lelke békéjét ezen a helyen, aki már elmúlatta a
pihenésre szánt időt másképpen, ne féljen, Krisztus hívása neki is szól,
a vele való találkozás mindig egy új élet kezdetét jelenti. Jó pihenést!

Balázsi Zoltán
református lelkész

M O Z A I K

GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt külföl-
di gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg helyett –
gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, állat-
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vényeket
is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

A Tücsök Zenés Színpad két meg-
határozó tagja, Kovács Gergő és
Vecsei László nagyszerű sikert
arattak a Dömsödön május köze-
pén ötödik alkalommal megren-
dezett EUROPOP Fesztiválon.

A Tücsök Zenés Színpad megala-
kulása óta – 13 éve Tücsök Klub
néven jött létre – megállíthatatlanul
halad a hírnév felé. A Béresné Kol-
lár Éva vezette csapat hihetetlenül
sikeres Szekszárdon – nincs olyan
rendezvény, ahol ne lépnének fel –,
az országban, s immár külföldön is
ismerősen cseng a nevük. Ahol
megfordultak, mindenhol nagy si-
kert arattak. Így történt ez
Dömsödön, az ötödik ízben meg-
rendezett EUROPOP Fesztiválon is,
ahol a Tücskök közül ketten indul-
tak: Kovács Gergő és Vecsei László. 

Igazi nemzetközi mezőny volt:
Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Lengyelország, Szerbia, Monteneg-
ró és Ukrajna is képviseltette ma-

gát. Az elődöntőben, három kor-
osztályban 150-150 versenyző sze-
repelt a háromtagú nemzetközi
zsűri előtt, a döntőbe kategórián-
ként 10 magyar és 10 külföldi éne-
kes, valamint – alanyi jogon – a ta-
valyi győztesek jutottak.

Béresné Kollár Éva művészeti ve-
zető készítette fel a versenyzőket a
színvonalas versenyre, amelyen a
Tücskök először szerepeltek. A kö-
zösen kiválasztott dalok a lehető
legjobb eredményt hozták: Vecsei
László a junior korosztályban, pop
kategóriában 3. helyezést ért el,
míg Kovács Gergő a felnőttek kö-
zött győzött, s elnyerte a fesztivál
nagydíját is. Gergőnek sorrendben
ez már a nyolcadik díja. A fiúk a
dömsödi siker mellett már annak is
örülnek, hogy jövőre elődöntő nél-
kül kerülhetnek a fináléba, s azt is
remélik, hogy több társukkal
együtt vehetnek részt ezen a nívós
versenyen.   Sas Erzsébet

„Kiénekelték” a dobogót

Május 30. és szeptember 28. kö-
zött a tavalyival azonos helyszíne-
ken rendezi a Dragon Aktív Kft. a
sárkányhajók öt fordulóból álló
fesztiválsorozatát, amely egyrészt
csatlakozik a Magyar Turizmus Zrt.
Vizek Éve programjaihoz, ugyan-
akkor a magyar sárkányhajó sport
versenyrendszerét is magába fog-
lalja. Fesztiválokon a szervezők
külön biztosítanak sportolási és
versenyzési lehetőséget a teljesen
kezdő, és a gyakorlott csapatoknak
nyílt, női és vegyes osztályokban.
Az idei fontos felkészülési év, mert
2009-ben Budapesten rendezik a
13. Klublegénység Európa Bajnok-
ságot.

A Győrben rendezett idénynyitót
követően június 13. és 15. között
Fadd-Domboriba érkezik a Sár-
kányhajó Fesztivál. A Szekszárd-
hoz közeli népszerű nyaralóhelyen
rendezett esemény egyben a VI.

Magyar Sárkányhajó Bajnokság,
Magyar Kupa futam és III. Tolnai
Sárkányhajó Kupa is.

A szervezők várják minden olyan
legénység jelentkezését, akik szíve-
sen megmérettetnek egy ilyen új-
szerű eseményen. A versenyzés kü-
lönösebb fizikai erőnlétet nem igé-
nyel. Minden csapatnak hajót, lapá-
tokat, kormányost és megfelelő gya-
korlási lehetőséget biztosítanak. A
rendezők a család minden tagjára
gondoltak. A szórakozásról gyer-
mekprogramok, színpadi zenés-
táncos bemutatók, rendezvénysá-
tor, kívánságműsor és egy-egy esti
Sárkányhajó Party gondoskodik. 

További információ: a 30/933-
6094 vagy 20/956-9716 telefonszá-
mokon, illetve az info@sarkanyha-
jo.hu e-mailen. A helyszínekről és
nevezésről bővebben tájékozódhat
a www.sarkanyhajofesztivalok.hu
oldalon.

Sárkányhajó Fesztivál

Vecsei László (balról) és Kovács Gergő újabb sikert aratott

Fotó: Kiss Albert
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Szekszárd Önkor-
mányzat 7/2002. (IV. 29.)  rendeletében foglaltak alapján

pályázati felhívást tesz közzé az iparosított technológiával
épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező

korszerűsítésének, felújításának támogatására

A pályázaton részt vehetnek Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatá-
si területén lévő társasházak lakóközösségei, amennyiben megfelelnek
az ugyanezen a címen kiírt LFP-2008-LA-2 kódszámú miniszteri pályá-
zatnak, ami letölthető a www.emi.hu internetes honlapról.

Az önkormányzat a fenti célra a 2009. évi költségvetésében 10 millió fo-
rintot különít el. Az elnyerhető önkormányzati támogatás maximum a
bekerülési költség 10%-a.

Nem igényelhető támogatás azon társasházak, lakásszövetkezetek részé-
re, amelyek a jelenlegi pályázattal hasonló – energiatakarékosságot cél-
zó központi – pályázathoz már kaptak önkormányzati támogatást.

Az elbírálás szempontrendszere: az épületek életkora, a pályázattal érin-
tett lakások száma, a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke, a
beruházás gazdaságossága.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 30.

A pályázatot a felhívásban közölteknek megfelelően egy eredeti és egy
másolati példányban Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iro-
da (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) címre kell megküldeni, illetve el-
juttatni.

A teljes pályázat szövege a www.szekszard.hu honlapon, pályázatok
címszó alatt érhető el. Részletes felvilágosítást Sáth József energetikus
ad a 74/504-104-es telefonon.

F E L H Í VÁ S  
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Művelődési és Oktatási Bi-
zottsága pályázatot hirdet a kiemelkedő képességű a városi fenntartású
intézményekben tanulmányait folytató fiatalok és felkészítőik teljesítmé-
nyének elismerésére a 

Mecénás Tehetséggondozó Támogatás  
elnyerésére a Művelődési és Oktatási Bizottság 2008. évi tartalék-

keretében e célra biztosított 1 300 000 Ft keretösszeg erejéig. 
• A támogatásból a tudományok, a szaktárgyak, és a sport terén tehetsé-

get mutató és bizonyító diákok részesedhetnek. Ugyancsak jutalomban
részesíthetőek a fentiekben megjelölt személyek felkészítő tanárai és
edzői is. 

• A pályázat útján nyújtható támogatás formája egyszeri jutalom.
A pályázat útján támogatható:

a) az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi verse-
nyek és szakmai tanulmányi versenyek első három helyezettje és
felkészítő tanára,

b) egy-egy tudományos, művészeti ágban vagy országos diákolimpi-
án kiemelkedő eredményt elérő fiatal,

Pályázatot nyújthat be: 
a) magánszemély 
b) intézmény

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem foglalkozik a pályázattal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 15. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság döntése előtt kérheti az ágazatilag il-
letékes bizottság véleményét. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság 2008. szeptember 15-ig dönt a pályá-
zatokról. 
A jutalmat a bizottság ünnepélyes keretek között 2008. november 30-ig
adja át. 
A pályázati adatlap letölthető a www.szekszard.hu honlapról, illetve átve-
hető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

A nyugati városrészek és a
városközpont tömegközlekedési

lehetőségei augusztus 17-től

A Felsőváros ellátottságának javítása érdeké-
ben a jelenleginél több járat közlekedik majd.
Munkanapokon reggel 5 és este 20 óra között
minden órában indul majd az 1-es jelzésű au-
tóbusz. A 60 perces követés a délelőtti órákban
is biztosított lesz, ez jelenleg nincs így. Hétvé-
gén az üzemidő nagy részében szintén órán-
ként, a délutáni, kisebb forgalmú időszakban
kétóránként indul járat. Minden járathoz pon-
tos csatlakozást biztosítunk a Kórház, a TESCO
Áruház, valamint – munkanap-
okon – az ipartelepek irányába is.

A vonalhálózat-átalakítás a
Mérey és Bottyán-hegyi lakótele-
peken jelentős járatszám-növeke-
dést eredményez! A 4-es és 4A jel-
zésű járatok munkanapokon, a reg-
geli és délutáni csúcsidőben 15-20
percenként, a délelőtti időszak-
ban és este 17 óra után pedig
óránként közlekednek egészen ké-
ső estig. Hétvégén reggel 5-től este
20 óráig 60 percenként követik
egymást a buszok a körzetben. A
városrészt érintő mindkét vonal
végállomása a TESCO Áruháznál

lesz, és mindkét vonal érinti mind a Mérey,
mind a Bottyán-hegyi lakótelepet. A 4-es jel-
zésű járatok az autóbusz-állomás érintésével, a
4A jelzésűek pedig a Bence Ferenc utca–Holub
utca útvonalon közlekednek majd. A járatok-
hoz pontos csatlakozást biztosítunk az iparte-
lepek felé, a munkakezdésekhez, illetve befeje-
zésekhez igazodva.

Jelentősen javul az Alisca utcai lakótelep
tömegközlekedési ellátottsága is. Az Alisca ut-
cát a 6-os és a 7-es autóbuszok érintik majd. A
reggeli csúcsidőben 10-20, a délutániban 15
perces átlagos követési idővel közlekednek a
járatok a belváros irányába és vissza. Csúcs-
időn kívül a városközpont félóránként lesz

megközelíthető. Nagy mértékben javul a lakó-
telep hétvégi ellátottsága is: délelőtt 30, dél-
után 60 perces gyakorisággal közlekednek a
buszok mindkét irányban. A körzetből tovább-
ra is elérhető lesz a TESCO Áruház, az autó-
busz-állomás, illetve a Keselyűsi úti iparterület.
A városrészben lakók számára egy új irányú
utazási lehetőség is adódik a Kórház és a
Nyomda megállóhelyek térségébe.

A hálózat-átalakítás egyik fő célja, hogy hét-
köznapokon minden városrészben, hétvégén
pedig a hálózat nagy részén legalább óránként
legyen autóbusz-közlekedés. Ehhez azonban a
viszonylatok útvonalának módosítására van
szükség. A közhiedelemmel ellentétben az át-
szállások száma NEM fog jelentősen növeked-
ni, hiszen – egy kivétellel – az összes vonal
érinteni fogja a városközpontot, ahová a leg-
több utazás irányul. A városközpontban új
megállóhely is létesül a Liszt Ferenc térnél,
így tovább javul az autóbuszok elérhetősége a
belvárosban. A Nyomda és a Liszt Ferenc tér
megállóhelyekről a külső városrészek a jelenle-
ginél gyakrabban és időben egyenletesen el-
osztva közlekedő járatokkal lesznek elérhető-
ek. Ez azt is jelenti, hogy az azonos, vagy közel
azonos irányban közlekedő járatok nem egy
időben, hanem bizonyos időközönként indul-
nak majd – vagyis ha véletlenül lekéssük az
egyiket, rövidesen indul a másik, mert

a busz mindig jön
az új menetrendben csúcsidőn kívül,

az esti órákban és hétvégén is!

Az autóbusz mindig jön!
A „hegyen” és a városközpontban is
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ÓDON
IDŐBEN

Június 9-én 55 éve, 1953-ban el-
hunyt városunk fia, Bodnár Je-
nő, a Nemzeti Színház művé-
sze.

Június 10-én 100 éve, 1908-ban
hunyt el Krammer János, aki a
polgári fiúiskolát az alapítás
óta igazgatta: később tanítvá-
nyai sírkövet állíttattak emlé-
kére. 90 éve, 1918-ban léptek
frigyre Mészöly Miklós szülei.

Június 11-én 120 éve, 1888-ban
a bíróságunk a kocsolai teme-
tésen hamis ének miatt össze-
pofozkodott plébános és jegy-
zősegéd ügyét tárgyalta.

Június 12-én 100 éve, 1908-ban
Csók István festőművész láto-
gatott városunkba.

Június 13-án 70 éve, 1938-ban a
belvárosi templom előtti lép-
csőpihenőn nagy sokaság néz-
te meg a Szent Jobbot.

Június 14-én a Szekszárd Vidéke
az agglegénység okának vélte:
„a szerelmi házasság manap-
ság, a hideg számítás korában
igen ritka, s az is sokakat visz-
szatart, hogy boldog házasokat
ritkán lehet találni”.

Június 15-én 120 éve, 1888-ban
meghalt Bezerédj Etelka,
Arany szavaival: „a jóságos öz-
vegy”, akinek domborműve
férje szekszárdi szobrán látha-
tó.

„Mihály mesélte, hogy ebből a
kertből hívta őt esténként aludni az
édesanyja vagy a szép »ezüstös
nenne«, és ő mindig azt válaszolta,
hogy »még nem játszottam eleget«.
Ez a gyermekszó akkor kitágult
bennünk, és fiatalosan mosolyogva
kérdeztük: vajon utolsó napunkon
is így válaszolunk-e majd, ha alud-
ni hívnak? Valójában mi a különb-
ség a gyermekjáték és az életjáték
között?”

A költő legrégibb barátja és első
szellemi ösztönzője, Benczelits Er-
zsébet és Geiger Gyula Szekszár-
don, 1879. május 25-én született le-
ánya, Valéria kérdezi ezt visszaem-
lékezésében, s ha valaki, ő igazán
tudhatta a választ. A gondos isko-
láztatás révén a magyaron kívül hét
nyelven beszélt: német, latin, fran-
cia, angol, ógörög és olasz nyelv-
ben jó, de boldogul a spanyollal is.
Már huszonévesen a francia és ma-

gyar akadémián ad elő az
1906-ban vele együtt doktorá-
ló Dienes Pál vezetéknevét vi-
selő feleség, Dienes Valéria.
Azóta sem sok honi hölgy
mondhatta el magáról, hogy
34 évesen hasonló elismerés
érte: Budapesten 1913-ban hét
professzor öt-kettő arányban
professzorrá nyilvánítja – a
magyar nők közül elsőként –
és felajánlja neki az egyetemi
katedrát.

Szekszárd mindvégig figye-
lemmel kísérte tevékenységét:
hírt adtak első iskolai sikerei-
ről, előadásairól, művei megje-
lenéséről. Édesapja újságjá-
ban, a Szekszárd Vidékében
számos novellája, színdarabja,
levele jelent meg itt, s később
a Tolnavármegye hozta esszé-
jét és visszaemlékezését. Tu-

dósítanak az általa
kidolgozott orkesz-
tika, a mozdulat-
művészet első lé-
péseiről. Közben
személyes keserű-
séggel zajlik le szá-
mára a Tanácsköz-
társaság, amely
után emigrál, majd
két fiával 1923-ban
települ haza. Szin-
te fáradhatatlanul
orkesztikai tanfo-
lyamokat, iskolát
szervez és nagy si-
kerű misztériumjá-
tékokat ír, melyek-
hez Bárdos Lajos
szerez zenét. Az el-
ső mozdulatjáték a
Hajnalvárás: „min-
den megoldás várá-
sának közös szim-
bóluma. Az ember-
élet csupa hajnalvárásokból áll. Ez
az emberiség hajnalvárása volt” –
tekint vissza úttörő vállalkozására
ötven év múlva, 1975-ben, mikor
Vitányi Ivánnal beszélget a kame-
rák előtt. 

A filozófus az előző évben figyelt
fel rá, amikor a tihanyi Nemzetközi
Szemiotikai Kongresszus nyitó elő-
adására hívták meg 95 évesen. A
fejből, jegyzetek nélkül elmondott
másfél órás Jel és mozdulat után „a
hallgatóság ámult és bámult, majd
odatódultak, az előadóteremtől a
hosszú folyosón át, egészen a ka-

puig sorfalat állva fejez-
ték ki tiszteletüket és
csodálatukat”, s az elő-
adás anyaga később a
kongresszus záródoku-
mentumává lett.

Szekszárd, a szülővá-
ros 1978. június 8-án
bekövetkezett halála-
kor szinte semmit nem
tudott róla, még szülő-
házát is csak egy 1985-
ös könyv jelöli meg új
felfedezésként. Újabb
hat év múlva – főleg Vi-
téz Zsolt érdeme ez –
már a IV. Számú Általá-
nos Iskola tiszteli meg
névfelvétellel, a tanu-
lók szinte minden kor-
osztályának érdekes
kötettel, melyhez a csa-
lád is jelentős segítsé-
get adott. Kár hogy a
fia, Dienes Zoltán világ-

hírű matematikus által ajánlott vi-
lágközpont szülőházi létesítését
akkor nem vették komolyan, de
legalább márványtábla tanúskodik
a falon, s a Babits-házban emlék-
szoba… Dr. Töttős Gábor

... mindvégig friss maradt

Egy nevezetes szekszárdi nap 122.

A mi Dienes Valériánk

A pincétől hazafelé és a Vincellér című naiv faszobrokat, a
IV. Szekszárdi Nemzetközi Fafaragótábor alkotásait Törő
György népi iparművész adta át a megyeszékhely képviselő-
jének május 31-én.

A két alkotást a gazdasági és mezőgazdasági bizottság elnö-
ke, Kővári László vette át a Szakályon született, Szekszárdon al-
kotó művésztől, aki egyebek mellett A Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztje és a szekszárdi „Közjóért” kitüntetés
birtokosa. Törő kisplasztikákkal kezdte alkotótevékenységét,
ma már több mint két évtizede farag és karcol csontra, tülökre.
Említésre méltók székelykapui és emlékfái, valamint „A meg-
békélés kapuja” elnevezésű alkotása a doni emlékhelynél.

A város felől érkező elsőként A pincétől hazafelé című,
260×70 cm méretű, tölgyből készült, natúr színű, zsűrizett na-
iv szobrot (képünkön) találhatja a Munkácsy és a Vincellér ut-
ca kereszteződésénél. Amennyiben folytatja útját, felleli a Vin-
cellér elnevezésű, szintén 260 cm magas szobrot a Puskás utca
és a Kilátóhoz vezető út kereszteződésében. Mindkettő mellett
egy-egy, ugyancsak faragott pihenőpaddal.

A két alkotás átadásán közreműködött Köbli Veronika, a Tü-
csök Zenés Színpad szólistája, Sebestyén István, Ékes László, a
Tolna Megyei Extra főszerkesztője, Decsi Kiss János újságíró,
képzőművész, valamint Kubanek Miklós tanár, újságíró. A
szobrokra, mint Törő az átadásnál kérte, vigyáznunk kell, már
csak azért is, mert alkotóik felelősségteljesen válaszolnak a
Decsi Kiss által megfogalmazott elvárásra: „Dicsérd munkával
életed!”                                                                              –kop–

„Vigyázzatok rá!”

Az ifjúi tudásvágy ábrándosa...
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Szép csendben, szinte észrevétlenül telt el ez
a kosaras év szekszárdi szempontból. A ráját-
szás utolsó bajnokija, a Foton elleni meccs
után kellő szerénységgel megünnepelték azt,
amit azért okkal lehetett: az Atomerőmű-KSC
Szekszárd öt csapatot is oda-vissza legyőzve
bekerült a felsőházi rájátszásba, és megsze-
rezte a 8. helyet.

Felettébb érték, hogy a saját nevelésű játéko-
sainak egyre nagyobb szerepet szánva mutatott
hátat az Ujhelyi-csapat a hasonszőrű-
eknek, így állítható: tovább épül a jö-
vő csapata Szekszárdon akkor is, ha a
financiális helyzet nem lesz jobb a
mostaninál.

– Ebben az évben is léptünk egyet
előre a kijelölt úton – mondta Herr
Péter, a KSC ügyvezető elnöke. – Im-
már öt játékost adunk a különböző
korosztályos válogatottakba: Pető Ré-
ka 14 évesen a két évvel idősebbek
csapatába kapott meghívót, Bálint
Réka és Tamis Dorottya a 18 éves
korosztály nemzeti csapatának osz-
lopos tagja, a nálunk sokat fejlődő
Bozóky Bettina pedig a 20 éveseknél
került reflektorfénybe. Hasonlóra év-
tizedekre visszamenőleg sem volt
példa a női csapat háza táján Az erő-
viszonyok alapján azt gondolom,
hogy a 8. hely várakozáson felüli,
mert a rajt előtt szakmabeliek is csak
a tizedik helyre soroltak bennünket.

Az oroszlán bajszát is
csipkedték, de...

A csapat februárban még a hozzá képest
„nagyhal” Szegedet is megtréfálta – megalapoz-
va vele a felsőházi rájátszást –, aztán ahogy
mondani szokás: megnőtt az étvágy. Terv szint-
jén volt a Szolnok, a ZTE, a Foton-Győr skalpjá-
nak esetleges begyűjtése is. A szurkolók egy ré-
sze a Szolnok kiverését olyannyira biztosra vet-
te, hogy már a Magyar Kupa négyes döntőjének
szekszárdi rendezését latolgatta. Újabb országra
szóló bravúr azonban már nem született. Mert
ahhoz – valljuk meg őszintén – a legerősebb
szekszárdi ötnek egyszerre a legjobbját, vagy
ehhez közelítőt kellett volna nyújtania, az ellen-
félnek pedig azon a napon haloványabban telje-

sítenie. A felsorolt csapatok legyőzéséhez talán
az előbbi feltétel is elég lett volna, de ilyenkor
meg a riválisok általában hosszabb kispadja
döntött. Sajnos, az is ritkán jött össze, hogy
mindenki kihozza magából a maximumot.

– Az eredményesség szempontjából annak
ára van, hogy az utánpótlásunkból felkerült fia-
talokból stabil A-csoportos játékosokat akarunk
nevelni – teszi hozzá az elnök.

Ez a cél, s ennek eszköze, hogy egyre többet
játszanak. Bálint Réka ma már remek muta-

tókkal közel harmincperces játékos lett, Tamis
Dorottya is 15–20 perces irányító, de ott volt a
csapatban – némelykor több mint epizódsze-
repben – Hajdú Zsanett és Balogh Dóra is.

Ennek ellenére, ha volt esélyünk az erősebb
csapatok ellen – örvendetes módon gyakran
kerültünk ilyen helyzetben –, akkor Ujhelyi
Gábor igyekezett Makszimovicsra, Bukovsz-
kyra, vagy Tamás Ritára kihegyezni a játékun-
kat. Ők sem működhettek azonban gépként,
őket is gyötörte kisebb sérülés. Ezek az óhaj-
tott, ám most még elmaradt skalpok remélhető-
leg a következő szezonban is napirenden lesz-
nek.

Szavercsenkó jön, Makszimovics
és Bukovszky maradna

– A KSC értékeiket megtartva gondolom, azért
erősít a következő szezonra?

– A következő hetekben, hónapokban még
sok minden történhet, az mindenesetre jó jel,
hogy a nagyszerű igazolásnak számító
Makszimoviccsal, valamint Bukovszkyval és
Vardával szóban már megegyeztünk a folytatás-

ról, akár csak Tamás Ritával. Ha
valaki – ahogy mondani szokás –
pénzt is akar keresni, nem gátol-
hatjuk. Makszimovicsnál bejöhet
egy olyan külföldi ajánlat, amivel
nem tudunk versenyezni,
Bukovszkyt a ZTE és a DVTK is
megkereste.

– Azért a KSC is mozgolódik a
piacon, hisz a kulcsjátékosokat
esetleg pótolni kell. Van, lesz erre
is fedezet, hisz a távozók nem ter-
melnek bevételt?

– Mozgolódunk, a maguk mód-
ján. Hála annak, hogy az atom-
erőmű mellett cégein keresztül a
város is segít, no és a Tarr Kft. is
komoly szponzornak számít. Má-
ra már csaknem nullára csökken-
tettük az adósságot, így a költség-
vetésből felszabadul bizonyos
pénzösszeg az erősítésre. Nyug-
tával dicsérjük a napot, de olybá
tűnik, hogy a magyarrá lett szol-
noki orosz, Szavercsenko nyártól
a mi játékosunk lesz. A hármas
poszton számítunk rá. Edzőnk lá-

nya, Ujhelyi Petra is segít, aki pályafutása során
játszott már Amerikában. Vannak kapcsolatai az
egyetemi csapatokhoz, így nagy valószínűséggel
egy fiatal, energikus tengerentúli játékosunk is
lesz, aki tanulni akar még, s akitől tanulhatnak a
mi fiataljaink, aki európai karrierben gondolko-
dik, s akit nem csak egy évre szeretnénk leiga-
zolni. A jelenlegi keretből a Kecskemétről érke-
zett Demeter Anita sorsa még bizonytalan.

Az októberi rajtig – te jó ég, milyen hosszú a
holtidény – sok minden történik a kulisszák mö-
gött, de momentán több az örömteli változást
sejtető pozitívum, mint az elmúlt években bár-
mikor a szekszárdi női kosárlabdában. B. Gy.

S P O R T
Beépültek a csapatba a saját nevelésű fiatalok

Amerikai kosarassal is erősödhet az idén nyolcadik Atomerőmű-KSC Szekszárd

Dobóversenyekkel indul
Június 14-én tizenhatodik alkalommal érke-

zik Szekszárdra az adidas Streetball Challenge.
A szervezők mintegy 140 csapatra számítanak,
ugyanis évek óta a tolnai megyeszékhely vonz-
za a legtöbb résztvevőt. A helyszín a már jól is-
mert Garay gimnázium és megyei múzeum kö-
zötti négysávos útszakasz lesz. Itt nem csak a
palánkok állnak majd egy nappal korábban: a
szombati dobóversenyek selejtezőit ugyanis
pénteken este 19 és 21 óra között bonyolítják. A
szombati rendezvényre nevezni online (szek-
szard@streetballnet.hu), vagy még e hétvégén a
Horváth Sport üzleteiben (Széchenyi utca, Kor-
zó Áruház, Tesco) van lehetőség. A 10 ezer fo-
rintos nevezési díj mellé egyedi adidas-mez jár.
További infó: Kovács Gyula (06/30-204-5511).

Bálint Réka (fehérben) fiatal kora ellenére alapember lett a KSC-ben

A BAKTAI VADÁSZTÁRSA-
SÁG vidám hangulatú majá-
lisának elmaradhatatlan ré-
sze volt a lőgyakorlatnak is
fölfogható koronglövészet. A
sióagárdi lőtéren a dróton se-
besen sikló piros korongok
eltalálása kihívás volt a javá-
ból még a legjobb „fácáno-
zóknak” is. A háziverseny
egy egészen ifjú titán, az
ízig-vérig vadászcsaládból
származó, mindössze 14
éves Kákonyi Dávid (közé-
pen) sikerét hozta, aki a szét-
lövésben is talált, így két
meglett korú rutinos vadászt
is maga mögé utasított.
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A rejtvény megfejtését 2008. június 17-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Az május 25-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Mégis vérek vagyunk mi ketten (Ady
Endrének).  A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Ordas Ivánné, Mészáros L. u. 7. és Kapitány
Júlia, Rákóczi u. 90.. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Gondolatok
a könyvtárban”

Valamikor régen, majdnem a 20. század köze-
péig, az első elemis gyermekeket ezzel a rövid, de
nagyon velős mondatocskával kezdték el bevezet-
ni a betűvetés tudományába: ÚR ÍR. Hol voltak
már azok a régi szép daliás idők, amikor ősrégi
magyar eredetükre büszke nemes urak dölyfösen
kiáltották világgá: „Nem írok, nem olvasok, / én
magyar nemes vagyok!”

Bár a lélektan Magyarországon akkoriban még
gyerekcipőben járt (érzésem szerint még ma is),
de ez a zseniális rövid mondat mégiscsak pszi-
choterapetikus telitalálatnak bizonyult, hiszen az
emberi agy hatéves kora körül a legfogékonyabb,
így örök életükre belevésődött a kis ebadtáknak
az agyába, hogy aki írni, olvasni tud, az már VA-
LAKI. Már csak azért is, mert amit leírunk, azt el
is kell tudni olvasni: – Ú-R Í-R. – Nagyon okos gye-
rek vagy, kisfiam – simogatta meg szelíd szeretet-
tel a jóságos tanító bácsi szorgalmas tanítványa fe-
jét. Ha így folytatod, biztosan lesz belőled VALA-
KI.

A minap a könyvtárban a hat legrangosabbnak
számító irodalmi folyóiratot végiglapoztam, és va-
lamennyi írást, verset elkezdtem tanulmányozni.
Elolvastam az elejét (elakadtam), megnéztem a
közepét (ott se volt jó), de azért most már minden
mindegy alapon elolvastam az utolsó pár sort is.
Nem akarok dicsekedni, de ezzel az általam kifej-
lesztett hatékony módszerrel szűk félóra alatt si-
került kiolvasnom mind a hat irodalmi folyóiratot.

A meglehetősen megterhelő szellemi tevékeny-
ségem befejezése után lazításképpen szórakozot-
tan elméláztam azon, hogy az idő viszonylag rö-
vid távon is milyen alapos romboló munkát képes
véghezvinni, és nem győztem csodálkozni azon,
hogy az egykor igazán rangos, tekintélyes irodal-
mi folyóiratok mennyire kezdenek majdnem telje-
sen hasonlatossá válni egy meglehetősen átlagos
színvonalú napilaphoz. Ha a folyóiratokban 40%-
ban hirdetések lennének, akkor napilapként is
forgalmazhatók lennének. Óriásit változott a világ
az 1930-as évek óta. Hiszen akkoriban még aki
(úgy-ahogy) meg tudott írni egy szerelmes leve-
let, vagy egy kérvényt, az már VALAKINEK számí-
tott. Ma már abban lehetünk 100%-ig biztosak, ha
valaki egy nagyon rangos irodalmi folyóiratban 10
oldalas értekezést ad kézre zseniális költők élet-
művéről, hogy az az illető VALAKINEK számít-e?

De végül is ennek semmi jelentősége, hiszen az
általam átlapozott folyóiratokon feltűnően lát-
szott, hogy én voltam az első, legfeljebb a máso-
dik, aki elolvasta azokat. Valentin György

R E J T V É N Y

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét,

teremtsen munkahelyet!”

SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

INTENZÍV NYÁRI
NYELVTANULÁS

MINICSOPORTOKBAN
ANGOL 

SPANYOL
FRANCIA

OLASZ
NÉMET

SZEKSZÁRD,
BUDAY NYELVISKOLA
Tel.:  06-20/349-75-05



UFC–UKSE családi és gyermeknap
A Szekszárdi UFC és az UKSE Szekszárd

közösen búcsúztatja el a 2007/2008-as bajnoki szezont
2008. június 8-án a Városi Sporttelepen

10.30 Szekszárdi UFC–Fehérvár FC 15-ös I. osztályú bajnoki mérkőzés
12.30 Szekszárdi UFC–Fehérvár FC 13-as I. osztályú bajnoki mérkőzés
14.00 Megnyitó
14.10 Fashion Dance táncbemutató
14.45 A Tolna megyei és a városi rendőrkapitányság bemutatója hely-

színelő kocsival, rendőrkutyákkal stb.
15.30 Görkori-, gördeszka-, BMX- és más akadályversenyek

(sporteszközt hozni kell) – nevezés a helyszínen 14–15 óra között.
16.30-tól Habparti a tűzoltóság közreműködésével

A nap folyamán folyamatosan üzemel a büfé, a csúszdás légvár.
ÉLŐ CSOCSÓ, EGYÉB SPORT- ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYEK 

– nevezés a helyszínen 14–15 óra között.
A vetélkedőkön, versenyeken MecseXtrém Park belépőket lehet nyerni!
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
Weintrager Adolf festőművész
kiállítása. 
Megtekinthető június 29-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 5–11. 17.30 és 20 órakor, 

szombat–vasárnap 15.30 órakor is  
INDIANA JONES ÉS 
A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA (12)

Június 12–18. 
17.30 LUCKY LUKE: 

IRÁNY A VADNYUGAT
20 órakor STREETDANCE (12)

KISTEREM
Június 5–11. 

17 órakor A RÓKA ÉS A GYEREK
19 órakor MÁSIK BOLYGÓ (12)

Június 12–18. 
17 órakor AZ UTOLSÓ ÓRA
19 órakor KATYN (12)

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
10. Haragban a világgal 

R.:  Nicholas Ray
12. Az élet egy csoda 

R.: Emir Kusturica
17. Az óriás R.: George Stevens
19. Transylvania R.: Tony Gatlif
24. Dillinger halott

R.: Marco Ferreri
26. Eldorádó R.: Bereményi Géza
JAZZKLUB 
11. Wynton Marsalis
18. Miles Davis
25. Duke Ellington
KOMOLYZENEI KLUB 
12. Mozart  19. Dvořak  26. Kodály
KONCERT 21 órakor
21. PROSECTURA

Június 7–29. Eb-klub!!!
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

LEGYEN ÖN IS VENDÉG LÁSZLÓ KIRÁLY UDVARÁBAN!
2008. június 29-én (vasárnap) a Béla király téren

várjuk mindazokat a vállalkozó kedvű gyerekeket, hölgyeket és urakat, akik sze-
retnének a Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom középkori forgatagában az
események szereplő részesei lenni! 
Korabeli ruhákba öltözve, bárki az uralkodó kíséretének tagja lehet, szórakozhat
udvarhölgyek, lovagok, mesterek társaságában. A ruhák elkészíthetők egyénileg
vagy kiválaszthatók június 23-án (hétfő) 9–15 óráig a Polgármesteri Hivatal kon-
ferenciatermében a meglévő kollekcióból!
Jelentkezni lehet a Babits Mihály Művelődési Házban személyesen vagy a

74/529-610-es telefonszámon. 
Várjuk a szórakozni, kikapcsolódni vágyó baráti társaságokat, családokat és

minden jókedvű „belevaló” szekszárdit. 

Adatik tudtára Szekszárd városa
és a környező települések népeinek,

hogy az 2008-dik évi

SZEKSZÁRDI SZENTSZEKSZÁRDI SZENT
LÁSZLLÁSZLÓ NÓ NAPI VIGAPI VIGADADALALOMOM

alkalmábul az vidék hajadonjai 
és asszonyai közül

megválasztatik László király urunk
hitvesének, Adelheid királyné

úrasszonynak
ELSŐ UDVARHÖLGYE

Mindazon női személyek, akik a cím
elnyeréséért versengeni kívánnak,

május 30-ig jelentkezhetnek 
a Babits Mihály művelődési házban.

Szekszárdi Szent László Napok
JÚNIUS 27–29.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és 
A Pad Egyesület 

várja Önt és barátait 
a megyei könyvtárba 

az Ünnepi Könyvhét rendezvényeire
Június 9. (hétfő)
16.30 óra Zene és irodalom

A Komjáthi(y)ak műsora
17 óra Dicső Zsolt: egyszerűmedve és a

fűzetlen cipő című kötetének és
A Pad új számának bemutatója

17.30 óra „Én is iszom veletek”
Bordalok – borénekek
Kovács Gábor és 
Orbán György műsora

19 óra A Woodfish együttes műsora
Június 6-tól 10-ig nyitva tartási időben az

Ünnepi Könyvhét új kötetei kaphatóak a
könyvtár udvarán

L É L E K É P Í T Ő
Cseh Tamással

Június 9-én, hétfőn 18 órakor
Cseh Tamás lesz a Léleképítő

című sorozat vendége
a Babits Mihály művelődési ház

színháztermében.
A Kossuth-díjas zenész vall
életről-halálról, szerelemről-

barátságról, muzsikáról.
A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Segíts, hogy
segíthessünk

Játék- és gyermekruha-gyűjtési
akciót kezdeményez a szekszár-
di Next Klub, a Tolna megyei
gyermekvédelmi igazgatóság 6-
os számú gyermekotthona szá-
mára. 
• Jelenleg 15 kis lakója van az

otthonnak, 0 és 7 év közöttiek.
Szüleik otthonba adták őket, de
nem mondtak le róluk, így attól
az esélytől is megfosztották
őket, hogy valaha is szerető
családba kerüljenek. 

• A „Segíts, hogy segíthessünk”
programban régi, már nem
használt játékokat és gyermek-
ruhákat gyűjtünk. 

A gyűjtés időpontja: 
június 17. (kedd) 16 órától
Helyszín: Szekszárd Luther tér,

fehér Next-sátor
Megkérek mindenkit aki ezt a fel-
hívást olvassa – továbbítsa.
Elérhetőség: 30/347-3265
Köszönettel:

Vörös Mária
programszervező

A Szekszárdi Szent László Napok teljes programját
június 22-ei számunkban olvashatják.

„EMELD FÖL FEJEDET BÜSZKE NÉP!”
előadássorozat keretében

Jankovics Marcell:
Őseink üzenete a népművészeten keresztül

címmel tart előadást.
A rendezvény helyszíne: a szekszárdi Katolikus Közösségi Ház, Béla tér 9.

2008. június 10-én (kedd) 17 órakor
Minden érdeklődőt várnak a szervezők: Álmos Szkítia Könyvesbolt
PARÁZSLÓ „MÚLTUNKBÓL A JÖVŐNKÉRT” Közhasznú Alapítvány

Lapozgatható könyvkiállítás
Június 5. és 22. között – a Goethe Inté-
zet jóvoltából – a 2008. évi frankfurti
könyvvásár válogatott szépirodalmi és
ifjúsági könyveinek lapozgatható kiállí-
tása tekinthető meg az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár portagalériáján és a
Gyermekkönyvtárban.
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ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ-, PAPLAN- ÉS
FÜGGÖNYVÁSÁR

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

JÚNIUS 11-ÉN, SZERDÁN 8–14 óráig
• Pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt

ágyneműk, lepedők
• Törölközök, párnák, plédek, ágytakarók,

anginok
• Kis- és nagypárnahuzatok, köntösök
• Függönyök (vitrázs, jackard, voile, organza ...

stb. széles válaszékban
• Nyári mosható műszálas paplanok 2 200 Ft
• Nyári gyapjúval töltött 3 200 Ft
• Mágneses derékalj 12 500 Ft
• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!

S Z E K S Z Á R D O N ,
a Panoráma mozi előterében

JÚNIUS11-ÉN, 
SZERDÁN 8–16 óráig

NADRÁG- ÉS KOSZTÜMVÁSÁR
40–50% engedménnyel a készletből!

• Szövetnadrágok 2500–3000 Ft
• Sztreccsnadrágok 2700–3000 Ft
• Halásznadrágok, nyári pólók
• Szoknyakosztümök 6500 Ft
• Nadrágkosztümök

(csíkos, kockás, mintás) 7500–8500 Ft
• Blúzok, ingek 2500–3500 Ft
• Tunikák, toppok, szoknyák, 

alkalmi ruhák NAGY MÉRETBEN IS!

Egy férfi: 
Elblinger Ferenc

– Előny, vagy hátrány az, ha egy
házaspárnak közös a munkahelye?

– A közös iskola ellenére, ritkán
találkozunk, csak szünetekben fu-
tunk össze. Ez előny, s talán az is,
ha otthon beszélgetünk, tudjuk ki-
ről, miről van szó.

– Hány éve van a pályán, s mit tapasztalt, mennyire változtak a gyerekek
az évek során?

– Összességében a gyerekek változását úgy tudnám megfogalmazni,
hogy lazábbak lettek. A társadalmi fegyelem, a tekintélyelv régen jobban
élt. Ez nem feltétlen rossz, csak más. Közelebb került egymáshoz tanár és
diák, de ez nem jelenti azt, hogy tiszteletlenek lennének a diákok.

– Mennyire tervezik meg ma a diákok a jövőjüket?
– A kiszámíthatóság hiányzik az életükből. Ez nap, mint nap érezhető is.

A pályám kezdetén nagy volt az érdeklődés a természettudományok iránt.
Ma már sajnos odáig jutottunk, hogy óriási mérnökhiány van. Sajnos a mai
oktatásért felelős emberek sem dolgoznak ki olyan programot, hogy ez vál-
tozzon. A nyugati országokban ugyanez a probléma jelentkezett évtizedek-
kel ezelőtt, tanulhattunk volna az ő hibájukból.

– Tanár úr, mikor határozta el, hogy pedagógus lesz?
– Sokáig bizonytalankodtam a mérnöki és a tanári pálya között. Akik a

tanári pályára ösztönöztek, kiváló pedagógusok, Jurisits József, akitől a fi-
zika, és Katz Sándor, akitől a matematika szeretetét kaptam. Olyan példát
mutattak, amiért végül is ezt a pályát választottam.

– Több mint két évtizede van a pedagógus pályán. Milyennek érzi ennek
a hivatásnak a megbecsülését?

– A hétköznapi emberi kapcsolatokban erkölcsi megbecsülést érzek a
diákok és a szülők részéről. A társadalmi megbecsülés, ahogy más szak-
mákban, hivatásokban is, másodlagossá vált. 

– A tavasz három szép ünnepe az anyák napja, a gyereknap és a pedagó-
gusnap. Mintha az utóbbi kettő manapság ki-
csit feledésbe merülne. Ön, hogy élte meg a pe-
dagógusnapot?

– Osztályfőnök vagyok a 9. A matematika–fi-
zika osztályban, s bevallom, ha a diákjaim
nem köszöntenek meg, akkor elfelejtem, hogy
aznap pedagógusnap van. Így viszont nagyon
jólesett, mert úgy érzem, spontán megnyilvá-
nulás volt ez részükről, s ez a fontos. 

– Napokon, heteken belül tanár és diák élvez-
heti a jól megérdemelt nyári pihenést. Tanár úr
mivel kapcsolódik ki?

– Hobbim a fotózás. Szakrális emlékekről ké-
szítek képeket, valamint írásokhoz, versekhez,
amelyekből sorozat készül, s azok kiállításra is
kerültek már. 

Egy nő:
Elblinger Ferencné 

– Ön angol–magyar tanár, férje fi-
zikát tanít. Szerencsésnek tartja,
hogy egyikőjük humán, a másik re-
ál beállítottságú?

– Éppen kiegészítjük egymást.
Egyébként a férjem nem kifejezet-
ten reál beállítottságú, nagyon jár-
tas a humán témákban is. A megismerkedésünk alkalmával is éppen azzal
nyűgözött le, hogy mennyire humán érdeklődésű. Az viszont kétségtelen,
hogy a mindennapi dolgokban gyakorlatias. A férjemtől azt kérdezte, jó-e
az, hogy egy munkahelyen dolgozunk. Ennek az én szemszögömből is van
előnye: a szünetben ő hozza meg a tízóraimat, s ez bizony nagyon jólesik.

– Szintén két évtizede a pályán. Ön milyennek látja a mai diákok és pe-
dagógusok viszonyát?

– Pályakezdőként alig voltam idősebb náluk, ma viszont már anyukaként
nézek rájuk. Amit tapasztaltam az elmúlt két évtized alatt, hogy a diákok
bátrabbak, gyakorlatiasabbak, őszintébbek. Megbecsülésüket és tiszteletü-
ket másként fejezik ki, mint régen. Ma oldottabb, kötetlenebb stílus jellem-
zi a tanár–diák kapcsolatot. 

– Voltak meghatározó pedagógusok az életében? Esetleg olyanok, akik mi-
att ezt a hivatást választotta?

– Szeretek tanítani, de hogy egész életemben erre készültem volna, az
túlzás. Talán inkább a pálya választott engem. Az kétségtelen, hogy ma már
nem tudom elképzelni, hogy valami mást csináljak. Meghatározó és jó ta-
náraimra szívesen emlékezem vissza: Grósz József magyar tanárra, Kiss
Imréné osztályfőnökömre, Raile Katalin angol tanáromra. 

– A pedagógus hivatás megbecsüléséről mi a véleménye?
– A férjem véleményével egyetértve úgy gondolom, hogy szolgáltatássá

váltunk, mint minden más szakmában dolgozó.
– Ön is a diákjaitól tudta meg, hogy pedagógusnap van? A pedagógus

szakma nem ünnepli önmagát, sőt a társadalom, s annak vezetői sem?
– Valóban a gyerekektől tudtam meg,

hogy pedagógusnap van. Viszont őszinté-
nek éreztem a köszöntést, s ez talán töb-
bet jelent, mintha valakik erre ösztönöz-
ték volna őket, vagy felhívták volna a fi-
gyelmüket. 

– Kedves tanárnő! Két, már nem is
olyan kislány édesanyjaként milyen ki-
kapcsolódást szervez a családnak?

– Nyaranta családostól egy hétre Hor-
vátországba szoktunk menni. A lányaink
13 és 9 évesek, ők iskolai táborba is men-
nek. Számomra a legpihentetőbb és a leg-
jobb feltöltődés, amikor játszhatok, együtt
lehetek velük, amikor pedig táborban van-
nak, akkor sokat olvasok. 

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Elblinger Fe-
renc és Elblinger Ferencné, mindketten a Garay János Gimnázium ta-
nárai. Rajtuk keresztül köszöntünk minden pedagógust, megköszön-
ve egész évi munkájukat, és jó pihenést, feltöltődést kívánunk a nyári
szünidőre.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„A diákok és a szülők részéről érezzük a megbecsülést”

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

Fotók: Kiss Albert
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