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Megyei tanévnyitó konferenciát tar-
tottak a Garay János Gimnázium dísz-
termében, augusztus 25-én délelõtt. A
kánikula ellenére számos pedagógus
érkezett megyénkbõl, hogy tájékozód-
jon az aktuális tanügyi változásokról. 

Dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei
Közgyûlés alelnöke köszöntõjében
úgy fogalmazott: 2010-tõl az oktatás
területén is máshova helyezte a hang-
súlyokat a kormány, amire szükség is
volt, mert sajnálatos, hogy 1994-tõl
zömmel liberális szemlélet lett úrrá az
oktatáspolitikában. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

„A kommunizmus diktált igazságaival óriási károkat okozott az iskolákban”

Megyei tanévnyitó konferencia a Garay-gimnáziumban

Verõfényes nyári napsütés köszöntött Szekszárdra augusz-
tus 20-án, amikor országszerte, így városunkban is I. István
király szentté avatásának napjára, államalapító királyunk
korszakalkotó cselekedeteire emlékeztünk.

Az ünnepi programok nyitányaként reggel, a belváro-
si katolikus templomban nagy érdeklõdés mellett meg-
tartott szentmisén Bacsmai László katolikus plébános
idézte fel a késõbb szentté avatott I. István uralkodásának
legfontosabb momentumait, felhívva a figyelmet az ál-
lamszervezet kiépítésének és a magyar keresztény egy-
ház megszervezésének jelentõségére.

(Folytatás a 8–9. oldalon.)

Hinnünk kell a nemzeti összefogás erejében
Kenyérszentelés, díjátadás, színház és tûzijáték Szent István napján

A kitüntetettek Horváth István polgármesterrel
a Szent István-szobornál

Az Aida címû musical egy látványos jelenete
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Gólyamámor
Izgalmas évek
elé néznek a
szeptember-
tõl fõiskolát,
e g y e t e m e t
kezdõ fiatalok.
Új környezet-
be, új embe-
rek közé kerülnek, többségük ki-
repül a családi fészekbõl, és kollé-
giumba vagy albérletbe költözik.
A váltás óriási lépés, az átállás
megkönnyítését szolgálják az el-
sõsök számára szervezett gólyatá-
borok. 

Ezek célja az, hogy megismer-
jék egymást a leendõ évfolyamtár-
sak, információkat kapjanak isko-
lájukról, ugyanakkor szórakozza-
nak, barátkozzanak is. A tábort,
amit több intézmény kötelezõvé
tesz az újoncok számára, általá-
ban a felsõbb évesek szervezik, s
õk gondoskodnak a programok-
ról is. 

Sajnos az utóbbi idõben egyre
több aggasztó hírt hallani – fõként
lányoktól –, akik csalódottan és
felháborodva mesélik, hogy a gó-
lyákat szinte nonstop ivászat várja
a táborokban. A részegség nem-
hogy fegyelmi vétség, de termé-
szetes velejárója ezeknek a napok-
nak. De a felsõsök – tisztelet a sok
kivételnek – az alkoholizálás mel-
lett hajlamosak a szabadosságra is.
A lányok vetkõzõs feladatokról
számolnak be, meg hogy egymás
szájából kellett volna cukorkát ki-
venniük, vagy a másik mellét meg-
fogniuk, hogy teljesítsenek bizo-
nyos próbákat. Kimaradni nem
könnyû, hiszen ki akarja, hogy új-
donsült társai gyáva pisisnek néz-
zék, ha húzódozik, és nem vesz
részt a „mókában”? Ami a lányok
szerint amúgy nem is vicces, en-
nél kreatívabb ötleteket várnának
a szervezõktõl. Akikkel beszéltem,
mind más városban tanulnak, te-
hát a kép általánosnak tûnik.

Vannak, akik a fentiek miatt in-
kább le is mondtak a táborozás-
ról, megfosztva magukat így a kel-
lemes élményekrõl is. 

Pedig a tábor maga jó ötlet és
kiváló alkalom az ismerkedésre.
Lehet bulizni is, csak a jóízlés
határain belül, tiszteletben tartva
a kamaszok szemérmességét.
Mert bár vannak bevállalós lá-
nyok, akik elsõ este vadidegenek
elõtt is képesek ledobni a melltar-
tójukat, a gólyák többsége nem
ilyen. Ráadásul akik alkoholmá-
morban töltik ezeket a napokat,
ha meg is ússzák rosszullét, netán
nem kívánt terhesség nélkül, va-
jon hogyan fognak az ott történ-
tekre és egymásra visszaemlékez-
ni?  Cser Ildikó

„A kommunizmus diktált igazságaival óriási károkat okozott az iskolákban”

Megyei tanévnyitó konferencia a Garay-gimnáziumban
(Folytatás az 1. oldalról.)

Méltatta gróf Klebelsberg Kunó két
világháború között beindult tanyasi
iskolaépítõ programját, majd kitért a
kommunisták által államosított isko-
lák diktált igazságaira és tanaira,
amely véleménye szerint borzasztó
károkat okozott a gyermekek fejében.
Károkat, hiszen kettõs nevelés folyt az
országban, s a szülõk otthon sose ha-
zudtak az igazi történelemrõl, az isko-
lákban viszont az otthon hallottak el-
lenkezõjét diktálták a gyerekeknek.
Szeresd a teremtõdet, s úgy szeresd
felebarátodat, mint önmagadat – ezek
örök érvényû gondolatok, amelyeket
az állami iskolák oktatásában nem,
csupán a pár meghagyott piarista és
bencés intézményben tanítottak –
emlékeztetett dr. Pálos Miklós, aki sze-
rint le kell számolni azzal az eddigi li-
berális oktatáspolitikával, amelyben a
gyerekekre gyakran a nemi identitás
felcserélését erõltették rá! Nagy kér-
dés, nemzetünk elhal-e, vagy újjáéled,
s visszatalál-e a Mohács elõtti, fejlõdõ
államiságához, s ebben a pedagógu-
soknak óriási a felelõsségük, szere-
pük korunkban – hangsúlyozta az al-
elnök. Dr. Madarász Hedvig, a Nemze-

ti Erõforrás Minisztérium oktatásért
felelõs államtitkárságának fõosztály-
vezetõ-helyettese mindezek után töb-
bek között a tavaly létrehozott új mi-
nisztérium végleges struktúrájáról tá-
jékoztatta a megjelenteket, majd el-
mondta: szeptember elsejétõl a peda-
gógusok kéthavi tanítási idõkeretét
nem kell adminisztrálni, hanem a
többlettanításért a régebbi rendszer-
ben, havi elszámolással jár továbbra is
az óradíj. Szó esett arról is, hogy az új
polgári kormány által létrehívott,
negyvenéves szolgálati idõ után

igénybe vehetõ tel-
jes nyugdíjnál az
esedékesség évé-
ben járó nyugdíj
összegét is megkap-
ja a jutalommal az,
aki az adott évben
felmentéssel kéri
nyugdíjazását. 

A konferencián
vásárral egybekö-
tött szakkönyv- és
taneszköz-bemuta-
tó, valamint a Diák-
hitelközpont tájé-
koztatója is helyet

kapott, de a dísztermi konferenciával
párhuzamosan olyan szakmai tanács-
kozások is zajlottak, mint például egy
komplex képességfejlesztõ program
bemutatása, kémia szaktanári szak-
kör, valamint a dombóvári Apáczai
Oktatási Központ Szivárvány Tagóvo-
dájának korongos abakuszos alapozó
módszere a matematikatanításban.
Az oktatást érintõ változásokról
egyébként a www.kormany.hu, vagy
a www.nefmi.gov.hu internetes oldal-
ról is tájékozódhatnak az érdeklõdõk.   

Gyimóthy Levente

Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal (TMKH) kormánymegbízottja
és Varga László Zsuzsanna fõigazgató
egy héttel ezelõtt ünnepség keretében
adta át a TMKH szakigazgatási szervei
vezetõinek a kinevezésükrõl szóló ok-
mányokat. Köszöntõjükben mindkét
vezetõ hangsúlyozta, hogy a kormány
elhatározása szerint az ügyfelek kiszol-
gálását megyénkben is hitelesen,
õszinte légkörben, közvetlenül, taka-
rékosan és barátságosan végzi vala-
mennyi munkatársuk. Az ünnepség is
ilyen légkörben és a takarékosság
szem elõtt tartásával zajlott. Íme a
TMKH kinevezetteinek névsora:

• Jantnerné dr. Oszvald Ágnes, a
Szociális és Gyámhivatal hivatalveze-
tõje

• Dr. Németh Lídia, a Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv tiszti fõorvosa

• Weberné dr. Erõs Anikó, a Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Szakigazga-
tási Szerv igazgatója

• Koppánné dr. Kertész Margit, a
Földhivatal hivatalvezetõje

• Dr. Bíró Gyula, az Igazságügyi
Szolgálat igazgatója

• Foltin Gyula, a Fogyasztóvédelmi
Felügyelõség vezetõje

• Keresztes László, a Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóság igazgatója

• Dr. Vörös Géza, a Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóság igazgatója

• Baumann Péter, a Közlekedési
Felügyelõség igazgatója

• Mándity Zoltán, az Építésügyi Hi-
vatal vezetõje. - hm -

Költözik a hivatal

A Tolna Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi és Munkavédelmi Szakigazgatá-
si Szerve 2011. augusztus 29-tõl új he-
lyen, a Dr. Szentgáli Gyula utca 2. szám
alatt érhetõ el. Az ügyfélfogadási idõ
változatlan: hétfõtõl csütörtökig 8.00-
tól 16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 órá-
ig. A hivatal  elektronikus elérhetõsé-
gei sem változnak: Telefon: 74/529-
872, fax: 74/528-127, e-mail: tolna-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu. 

Kinevezési okmányokat adtak 
át a kormányhivatalban

Állami kitüntetések
Augusztus 20. alkalmából posztu-
musz a Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetésben részesült néhai Töttös
Pál, a Politikai Foglyok Országos Szö-
vetsége Tolna Megyei Szervezetének
elnöke. Dr. Klamár István ny. r. ezre-
des, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Hivatalának vezetõje a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt katonai tagozatát vette át. Dr.
Hadházy Árpádné, a megyei kormány-
hivatal növény- és talajvédelmi igazga-
tóságának osztályvezetõje, Tóth István
Zsolt, a Tolna Megyei Önkormányzat
Integrált Szociális Intézménye bony-
hádi Árpád-házi Szent Erzsébet Ott-
hona erdõgazdálkodási technikusa
pedig a Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetésben részesült.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat

előrejelzése szerint Magyarországon

augusztus 27-én, és az ország jelen-

tős részén 28-án is a várható napi

középhőmérséklet eléri vagy megha-

ladja a 25 Celsius fokot. Az enyhülés

több hullámban, csak fokozatosan

következik be. Ennek alapján, az

Országos Környezet-egészségügyi

Intézet szakmai ajánlásait is fi-

gyelembe véve, az ország egész

területére augusztus 26-án 24 óráig

kiadott III. fokú hőségriasztást

augusztus 27-én 0 órától kezdődően

az országos tiszti főorvos II. fokúra

csökkentette és meghosszabbította

augusztus 28-án éjfélig .

Az elõrejelzés szerint szombatig az or-
szág nagy részén elõreláthatóan 27 fok
feletti középhõmérséklet lesz, a legme-
legebb (akár 29 fok körüli érték) a nagy-
városok belvárosaiban lesz. A hõmér-
séklet napközben elérheti a 40 fokot is,
és emellett erõs UV-B sugárzás várható.
Nem lehet pontosan tudni, meddig tart
a hõhullám, így szükség lehet a hõségri-
asztás meghosszabbítására is. Az Orszá-
gos Tiszti Fõorvosi Hivatal ajánlása
szerint a nagy melegben több folyadé-
kot kell fogyasztani, és lehetõség sze-
rint naponta többször zuhanyozni.
Délelõtt 11 és délután 15 óra között
semmiképpen sem szabad a tûzõ na-
pon tartózkodni megfelelõ óvintézke-

dések nélkül (megfelelõ öltözet, nap-
védõ készítmények. Érdemes igény-
be venni a közintézmények hûtött
helyiségeit. A nagy melegben javasolt
a városban lévõ közkifolyókat, vala-
mint a Béla király téri és a Garay téri
ivóvízkutakat használni. Ajánlott ke-
rülni a kávé, az alkoholos italok és a szén-
savas, cukros üdítõk fogyasztását, érde-
mes vizet, teát, üdítõt inni. Jót tesz a pa-
radicsomlé, a kefir vagy aludttej, a jog-

hurt és a levesek. Kisgyereket és állatot
ne hagyjunk zárt, levegõzés nélküli au-
tóban. A fizikai munkát végzõ dolgozók-
nál ilyen hõmérsékleti viszonyok mel-
lett szükséges, hogy a munkáltatók a
munkavállalóik számára védõöltözéket,
és igény szerint, de legalább félóránként
védõitalként 14-16 Celsius-fok hõmér-
sékletû ivóvizet vagy alkoholmentes italt,
valamint az elõírtaknak megfelelõ pihe-
nõidõt biztosítsanak. Kérjük a tisztelt la-

kosságot, hogy a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv 2011. augusztus 22-én
kiadott tájékoztatásában foglaltak sze-
rint járjanak el.

(http://www.antsz.hu/portal/dow
n/kulso/kozegeszsegugy/kornyezete
u/hohullam/hogyan_vedekezzunk_a
_hoseg_ellen_lakossagi_tanacsok_20
110617.pdf)

Ács Rezsõ alpolgármester
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Hõségriasztás

A köztársasági elnök kitüntetettjei 4. 

„A bor és a mûvészetek közel állnak egymáshoz…”
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök jú-
niusi, szekszárdi látogatása alkalmával
kitüntetést adott át Takler Ferenc bo-
rásznak magas színvonalú borterme-
lõi tevékenysége, valamint Szekszárd
város hírnevét növelõ, a hazai és nem-
zetközi borversenyeken elért kimagas-
ló eredményei elismeréseként. Az is-
mert borszakember a „Köztársaság El-
nökének Díszoklevele Éremmel” ki-
tüntetésben részesült.  
– Amikor interjúra hívtam, azt
mondták, hogy a pincében van, s ki
tudja, mikor jön fel…

– Mostanság a pincében töltöm az
idõm nagy részét – mint minden bo-
rász –, s nem csak a közelgõ szüret mi-
att, hanem mert építkezünk. Létreho-
zunk egy komplexumot – padlófûtés-
sel –, ahol a borkóstolási lehetõséget a
rendezvények tartását már olyan szín-
vonalra tudjuk emelni, hogy az lehe-
tõleg minden igényt kielégítsen.
Emellett más építkezésbe is belekezd-
tünk…
– Valamit csiripeltek errõl a mada-
rak, elárulja vagy titok? 

– Építünk egy hangulatában közép-
kori termet, amely apszisban végzõ-
dik, középen az õsi szekszárdi címer,
tisztelettel és köszönettel a városnak,
amelytõl oly sokat kaptunk. Ehhez a
tisztelethez kötõdik még a kedvenc

borunk, amely a Bartina ne-
vet viseli. 
– Mit kell tudnunk az
ezen a hétvégén várható,
népszerû borok útja
raliról? 

– Fritz József és Bodri Ist-
ván borász kollégáimmal,
valamint Harcról a Brill Pá-
linkaházzal közösen le-
szünk a házigazdái ennek
az immár hagyományos
rendezvénynek, amely újra
egy olyan alkalom, hogy az
ország minden részébõl
idelátogatók vigyék a jó hí-
rét nem csak a szekszárdi
bornak, de az egész város-
nak. 
– A sok borversenyi tudó-
sítás során megtapasztal-
tam, hogy szinte minden
borász gyönyörûen be-
szél, s nem csak a nedû-
rõl…

– A bor és a mûvészetek ezek sze-
rint nem hiába vannak közel egymás-
hoz. Ha most végiggondolom a bo-
rász kollégáimat, egytõl egyig mind-
nek valamilyen köze van egy-egy mû-
vészeti ághoz. S a borról szépen be-
szélni? A bor, a mindennapjaink, az
ünnepeink, az életünk! 

– Bármilyen évszakban is készül-
jön interjú egy borásszal, a kérdés,
hogy milyen lesz a szüret, elkerül-
hetetlen…

– Ez természetes, hiszen az egész
évi munkánk „gyümölcse” ez. Tavaly
sajnos nem ért be a cukrosodás. Im-
már 17 éve, 1993 óta tesztelem az idõ-

járás és a szüret „viszonyát”, s arra az
eredményre jutottam, hogy a páratlan
évek voltak a jók, a párosak a gyengéb-
bek. Azt is megfigyeltem, ha augusztus
utolsó napja és szeptember elsõ napja
szép és napos, akkor szerencsénk van,
mert nagyon jó évjáratunk lesz. Itthon
most Ferenc fiam segít, András fiam
pedig Budapesten, a Várban, az orszá-
gos borfesztiválon az oroszlános kapu-
nál – büszkén mondom, hogy immár
a leglátogatottabb borudvar a miénk –
öregbíti a szekszárdi borok jó hírét. 
– Tehát a Takler család minden tag-
ja kiveszi a részét a borászatból…

– A feleségemmel – aki számunkra,
férfiak számára mindenben a legbiz-
tosabb háttér – mindketten tüke szek-
szárdiak vagyunk. A fiaim is ezt a hiva-
tást választották, s most a szüretre, s a
borászok számára legszebb ünnepre,
a szüreti fesztiválra készülve úgy ér-
zem, a család együtt kapta ezt a kitün-
tetést. Köszönet a város vezetõinek
azért, hogy a fesztivál miatt elhalasz-
tották a Béla tér rekonstrukcióját, hi-
szen ez a legszebb és legnagyobb alka-
lom, amikor mi, borászok találkozunk
a szekszárdi bort szeretõ közönség-
gel, s azokkal a vendégekkel, akik az
egész országból és külföldrõl is érkez-
nek erre a rendezvényre. 

Sas Erzsébet
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„DIGIDIÁK – MODERN TUDÁS”
Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális

hátterének kialakítása Szekszárdon

Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata sikeresen pályá-

zott a Társadalmi Infrastruktúra

Operatív Program keretében

meghirdetett „Pedagógiai, mód-

szertani reformot támogató in-

formatikai infrastruktúra fejlesz-

tése” programon.

A pályázott fejlesztés 2011. január 1-
jén indult, a beruházás során a szek-
szárdi Garay János Általános Iskola és
a Garay János Gimnázium informati-
kai gépparkja teljes egészében meg-
újult, valamint az év során a helyi isko-
lák oktatói informatikai képzésen ve-
hettek részt.

Az elnyert forrásnak köszönhetõ-
en számos informatikai eszköz be-
szerzésére nyílt lehetõség, mégpedig
120 PC, 120 monitor, 69 interaktív
tábla, 69 notebook, 69 projektor, egy
alkalmazás szerver, 3 szavazócsomag
és 9 WIFI csomag üzembe helyezésé-
re. Ezenkívül sikerült egy SNI I. és
SNI V. csomagot is megvásárolni,
melynek segítségével hallássérült ta-
nulókat is be lehet vonni az interak-
tív oktatásba, és a gimnázium moz-
gássérült diákjának oktatását is bizto-

sítani tudják. A támogatás teljes ösz-
szege 100 818 188 Ft volt, melyet túl-
nyomórészt a fenti eszközök beszer-
zésére fordítottak.

A beruházás zárórendezvényére
2011. augusztus 31-én a szekszárdi
Polgármesteri Hivatalban kerül sor.
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A Bartina Néptánc Közhasznú

Egyesület – a „bartinások” – tagja-

inak munkásságáról írni szinte le-

hetetlen vállalkozás. Egyrészt sok-

színűségük, másrészt kemény

munkával elért sikereik felsorolá-

sára az egész újság is kevés lenne.

Szekszárd város egyetlen nagy ren-

dezvénye sem nélkülözheti őket,

országszerte ismertek, s bejárták

a fél világot. Matókné Kapási Juli-

anna művészeti vezetőt a fentiek

miatt arra kértem, szorítkozzunk

az utóbbi idők eseményeire.

– Fontos állomás az egyesület életé-
ben a 2011-es esztendõ…

– A 45. jubileumunkat ünnepeljük
az idén. Csendes ünneplésre készü-
lünk, miután székhelyünk átépítés
alatt áll. A decemberi nagymûsorunk
tervezés alatt van. 

– A „Bartina” létszáma, minõsége
hogy alakult az évek során? 

– A 300 fõs létszámot 1994 óta tud-
tuk tartani, ami példa nélküli, hiszen
éppen ettõl az idõszaktól kezdve kü-
lönbözõ mûvészeti ágakban jöttek lét-
re iskolák, modern, társas, aerobic,
mazsorett, ám szerencsére ezek sem
rendítették meg a Bartinát. Az, hogy
minõségre törekszünk, ebben az

egyesületben nem kérdés. A közösség
ereje, a közös érdek óriási hajtóerõ és
egyben nevelési elv. Tagjainkban –
táncosainkban a magyar identitástu-
dat természetes módon alakul ki, fizi-
kálisan és szellemileg is fejlõdnek, iga-
zi közösségi emberekké válnak, hi-
szen a népdal, a népviselet, bemuta-
tott táncok története mind olyan mo-
mentum, amely más jellegû egyesüle-
teknél nincs. 

– Bartinásnak lenni életforma,
mennyit változott a táncosok, 

a szülõk hozzáállása az évek so-
rán?

– Egyre nehezebb a helyzet… A gye-
rek és fõleg a szülõ azonnal látványos si-
kerélményt remél, viszont a sikerért ál-
dozatot kell hozni, nem keveset. Komp-
lett életvitel és nemcsak a gyereknek,
de az egész családnak. Civil kurázsit kö-
vetel. Fontos tudatosítani, hogy ugyan-
annyit lehet kivenni, amennyit beletesz
az ember. Legtöbbször éppen a nehéz-
ségekért, az áldozatokért nem engedi
sok szülõ a gyermekét közénk, miköz-
ben nem tudja, mitõl fosztja meg. 

– A Bartina mindig híres volt ar-
ról, hogy milyen szoros az össze-
tartás, s talán a határokon átívelõ
sikerek is ennek köszönhetõk…

– A közösen megélt pillanatok tart-
ják össze a közösséget, nemcsak a
tánc, mert az egyedül kevés lenne. Ba-
rátságok születnek, amelyek szinte
testvéri szintre emelkednek, és egy
egész életre szólnak. Ha belegondo-
lunk, hogy a tanulás, a próbák folya-
matában, s azt követõen a közönség
elõtt szerepelve a sikerekben is
együtt vannak, és együtt élik át, akkor
ez természetes és érthetõ. A közössé-
gi erõt semmi sem tudja felülírni. 

– Milyen volt a Bartina idei nyara?
– Mozgalmas! Három tábor – Sop-

ron, Fadd-Dombori, Szamoskér –, 3
külföldi út – Szlovákia, Lengyelország,
Franciaország – különbözõ korcso-
portoknak. A nyár legnagyobb élmé-
nye a „Sziget”-en való részvétel, ahol a
három éve mûködõ Hungarikum falu-
ban léptünk fel a nagyegyüttessel. Mû-
sorunkat a közelgõ szüret köré építet-
tük fel. Lélekmelegítõ volt a fogadtatás
és a siker. Készülünk az õszi fellépések-
re is, amelyek legszebb állomása a Szek-
szárdi Szüreti Fesztivál lesz, a közönsé-
get vonzó felvonulással és az Országos
Gyermektáncfesztivállal.

Sas Erzsébet

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 
„A közösen megélt pillanatok tartják össze a Bartina közösségét”

A népzene, a néptánc és a hagyományok megismerése közben 
barátságok is születnek a fiatalok között

Na jó, ez egyáltalán nem igaz. De

mi akkor az igazság? Erre keres-

sük a választ Vörös Judittal és

Kovácsné Tóth Erikával, a Talent

Nyelviskola tanáraival. 

– Mi kell tehát a nyelvtanuláshoz,
Judit? 

– Rengeteg apróságon múlik a si-
ker, de a legfontosabb tényezõ ter-
mészetesen az idõmanagement. Mi-
nél több idõt szánunk a nyelvre, an-
nál gyorsabban fogunk tanulni.
Hallgassuk az MP3-lejátszót, hogy
hozzászoktassuk magunkat a kiej-
téshez, olvassunk könnyített olvas-
mányokat, olyan témákban, ame-
lyek érdekelnek bennünket, blogol-
junk, levelezzünk, filmezzünk ango-
lul. Koncentráljunk a kifejezésekre
az egyszerû szavak helyett. Ezek
sokszorosan bõvítik majd a szókin-
csünket. Fontos, hogy legyünk eltö-
kéltek. Ha nem akarjuk megtanulni
a nyelvet, akkor nem is fogjuk.
Mindemellett ne aggodalmaskod-
junk! A nyelv fokozatosan tisztul le
bennünk. Csak dõljünk hátra és él-
vezzük a vele való foglalkozást. Ez ta-
lán a legalapvetõbb garancia a
nyelvelsajátításhoz. Végül, de nem

utolsósorban: ha nem akarunk auto-
didakta módon, önállóan tanulni,
keressünk egy jó nyelviskolát, ahol
segítenek megvalósítani a céljain-
kat. Jó példa erre a Talent, amely
már az ötödik tanévet kezdi meg az
idén október 3-án. 

– Mit ajánl a nyelviskola a tanulók-
nak? – kérdezem Erikát.

– Kis létszámú csoportokat, mo-
dern és hatékony módszereket, tan-
anyagokat, kiváló szakembereket. To-
vábbra is a Babits Mihály Mûvelõdési
Házban várjuk régi és új tanítványain-
kat. Szinte minden korosztály számá-
ra ajánlunk képzéseket: kisiskolás, fel-
sõ tagozatos, középiskolás, felnõtt. A
nyelvvizsga-felkészítések (alap-, kö-
zép- és felsõfok) rendkívül sikeresek,
szinte 100%-os az eredmény. Külföldi
utazásra, munkára készülõknek mind
egyéni, mind családos nyelvoktatást is
kínálunk. Nálunk azok is találnak szá-
mukra megfelelõ kurzust, akik csak
hasznos, de egyben élvezetes szabad-
idõs tevékenységet keresnek minden-
féle vizsgakényszer nélkül.

– Judit, kérlek mondd el, hol és mi-
kor lehet beiratkozni?

– Az elsõ beiratkozás szeptember 6-
án 16–18 óráig lesz a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház emeleti termeiben
(Szekszárd, Szent István tér 15–17.
emelet 8–9.). További beiratkozások-
ra is nyílik lehetõség minden kedden
a fenti idõpontban szeptember 27-
ével bezárólag. Aki szeptember 13-ig
jelentkezik és befizeti a teljes kurzust,
tíz százalék kedvezményt kap a tandíj-

ból. A tandíjat igény szerint kamat-
mentes részletekben is lehet fizetni.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet a 06-
70/9311-899 (Vörös Judit) illetve a 06-
30/4545-086-os (Tóth Erika) telefon-
számon, valamint e-mailben a
judith.v@freemail.hu vagy a
totheri@freemail.hu címen. 

www.talentschool.atw.hu
(x)

„Csak popó kell a nyelvtanuláshoz!”

Vörös Judit Kovácsné Tóth Erika
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Elnézést kér az UFC elnöke a szurkolóktól
Csak a gyerekekre, és csak NB III.-ra futja idén is!

Ha a látszat alapján mondunk

gyors véleményt a szekszárdi fut-

ballfejleményekről, fókuszban 

a felnőtt csapat NB III.-as pers-

pektívátlanságával, az ottani

nem éppen dicsfénnyel járó kö-

zépcsapat-státusz betöltésével,

akkor nem sok jóra számíthat-

nak azok, akik a mielőbbi ismé-

telt NB II.-es szereplésben re-

ménykednek. 

Márpedig két évvel ezelõtt, amikor Fe-
hér Attila, a csapat NB I.-et is megjárt
játékosa felkérésre elvállalta a klubel-
nöki pozíciót, középtávon ezt a célt is
zászlajára tûzte. Amellett, hogy az im-
máron Tolle UFC Szekszárd nevébõl
adódó, a térségben kiemelkedõ után-
pótlás-nevelõ funkciója is megmarad.
Az utóbbival nincs is gond, létezik a
sokcsapatos egymásra épülõ rendszer,
amelyben két korosztály is NB I.-es baj-
nokságban szerepel. Az elõbbivel an-
nál inkább! Úgy tûnik, a felnõtt csapat
NB II.-es visszatéréséhez évenként
szükséges  mintegy negyvenmillió elõ-
teremtése, mint ahogy elõdeinek, egy-
elõre számára is megoldhatatlannak tû-
nik. De még egy olyan szerényebb
pénzügyi háttér elõteremtése is, ami az
NB III.-as szinten például a Bonyhád, a
Bölcske, valamint baranyai és somogyi
kisvárosok csapatainak a megelõzését
segítené. 

– Mindenképpen elnézést kell,
hogy kérjek azoktól a szurkolóktól,
akiknek 2–3 éven belül az NB II.-t ígér-
tük – gyakorolt önkritikát az elnök. –
Be kell látnom, ez itt Szekszárdon nem
megy, felelõsséggel nem vállalható be.

Úgy persze igen, ha
feladnánk alapelvün-
ket, s csak a nevünk-
ben lennénk után-
pótlás-nevelõ klub.
Hirtelenjében 100–
120 gyerekekkel ke-
vesebbet foglalkoz-
tatnánk, s a felszaba-
duló összegbõl már
lenne bajnokcsapa-
tunk és napirenden
lehetne az NB II. De
ilyen áron nem érné
meg! Futballt csinál-
ni az itteni gyerekek-
bõl az itteni gyerekeknek kell elsõsor-
ban, ez továbbra is meggyõzõdésem, s
ehhez csatlakoznak a mi amatõr és
félamatõr feltételeinket elfogadó visz-
szatérõk. S ha lenne pénz az erõsítés-
re, az osztály szintjén megfizetett fo-
cisták szerzõdtetésére, akkor is olyan
játékosokat igazolnánk, akik legalább
2–3 évben gondolkodnak. 

– A legolcsóbban megoldható NB II.-es
szereplés azért is nagyon kellene, mert
most már nemcsak az akadémiák, a vi-
szonylag közeli NB I.-es csapatok kere-
sik az itt nevelkedõ 14–17 éveseket, ha-
nem a Baja és a Paks II is innét merít-
het NB II.-es csapatát feltöltendõ, ahol
már megélhetést biztosító fizetést is
adnak az elcsábított játékosnak.

– Ez valós probléma, amire reagál-
nunk kell. Pénzzel nem tudok. Úgy
sem, mint több NB III.-as csapat, ahol
ezer eurónak megfelelõ forinttal – fo-
galmam sincs, hogy ez havi fizetés,
vagy csak aláíráspénz, esetleg három-
havi járandóság – vitték el az egyik já-

tékosunkat. De egy dologban még
versenyképesek vagyunk. A képzés-
ben a szakmai háttérben, a gyerekek-
kel való törõdésben. Ebben szerin-
tem jobbak vagyunk az NB II.-es Bajá-
nál, ahol a 80 milliós költségvetésük
legföljebb tíz százalékát költik az
utánpótlásra. Mi az övéké csaknem
háromszorosát, így nyugodtan
mondhatom, hogy Szekszárd tovább-
ra is NB I.-es szintû utánpótlásrend-
szert mûködtet. S amikor rosszindu-
latú megjegyzéseket hallok, hogy ho-
va is megy el a pénz, amit olyan ko-
moly cégektõl kapunk, mint a
Tolnatej Zrt., Tolnagro? Hát, erre! Az
az igazság, hogy támogatóink csak er-
re, az utánpótlásra adnak, ebben
partnerek. Eredménynek könyvelik
el, hogy a jelenlegi felnõttcsapat bõ
húszas keretében 15 U21-es korú játé-
kos található, közülük hatan már az
utánpótlásban edzõsködnek.

– A hangjában elõször érzek csaló-
dottságot kétéves elnökösködése során.

– Nem vádaskodok, nincs rá okom,
de elszomorít a helyzet, hogy a város,
a politika nem úgy áll a dolgokhoz,
ahogy azt a terveink felvázolásakor
ígérte. A futball városi szinten nem
kap prioritást, a másik két labdajáték
mögött kullog e tekintetben, ami a
fejlesztést, a magasabb osztály eléré-
sét illeti. Hozzávetõlegesen négymilli-
ót kapunk éves szinten a mûködésre,
igaz a létesítményfenntartásra nem
kell költenünk. Ez utóbbi nem kevés
pénz, de megjegyzem: a pályákat, ami-
bõl kettõ jelenleg inkább rét, mint fut-
ballpálya – az egyikbe olykor gerelyek
vagy íjvesszõk is tévedhetnek – nem
csak mi használjuk, hanem a városla-
kók is.

Mint az már ismert, a nyár folya-
mán lemondott a vezetõedzõ, Dienes
Pál, aki az U19-es csapatot vette át. A
felnõtt csapatot a 18 éven át a szek-
szárdi utánpótlásban dolgozó Kvan-
duk János vette át, akinek nincs köny-
nyû dolga. Olyan meghatározó játéko-
sok távoztak, mint Mészáros, Kõkúti,
Tóth Péter vagy Deli. Ám a felkérést
nagy megtiszteltetésnek tartó új fel-
nõtt edzõ azon munkálkodik, hogy az
NB I.-es csapatoktól erre az évre
visszatérõ Fejes Péter (Bp. Honvéd)
és Horváth Péter (MTK) játékával, no
meg olyan saját nevelésû játékosok si-
keres beépítésével, mint Weidinger,
Scháfer, Hujbert, Nánási, Rigó a har-
madik vonal stílusos középcsapatává
váljon a nem csak nevében szekszárdi
együttesnek tekinthetõ Tolle-UFC
Szekszárd.

A bajnoki rajt jól sikerült: az UFC
5–0-ra nyert Dombóváron. B. Gy.

Parlagfû-mentesítés 
a Szekszárdi kistérségben

A Szekszárdi kistérség 21 településén 45 munkás dolgozott
az elmúlt 2 hónapban azon, hogy az allergiaszezon legkriti-
kusabb idõszakára a települések parlagfûmentesek legyenek. 

Az országos közfoglalkoztatási program keretében a
Nemzetgazdasági Minisztérium nyújtott támogatást a dol-
gozók 6 órás foglalkoztatására, illetve a parlagfû irtásához
szükséges kézi szerszámok beszerzésére. A pályázat lebo-
nyolítását – a korábbi években már bevált módon – a
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete vállalta fel. 

A program megvalósításában a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága valamint
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve voltak szakmai
partnereink. Segítségükkel a program ideje alatt a kistér-
ség honlapján folyamatosan elérhetõ volt az aktuális pol-
lenhelyzet valamint a parlagfûvel kapcsolatos sok hasznos
információ.

A közfoglalkoztatás augusztus 31-én lezárul, a tapasztala-
tokról és eredményekrõl a Társulás Tanácsa augusztus
utolsó hetében tartandó ülésén kap tájékoztatást, ahol a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság munkatársa is beszá-
mol a kistérségben tapasztalt állapotokról és végrehajtott
intézkedésekrõl.

Hamarosan becsengetnek az iskolákban. A diá-
koknak és szüleiknek mindig a szeptember jelen-
ti a „gyakorlóidõt”. Mármint a gyalogosan és a ke-
rékpárral való iskolába járást, az úton átkelést, a kí-
sérõk parkolását… A balesetek megelõzése céljá-
ból a sokéves hagyományoknak megfelelõen is-
mét szolgálatba állnak az iskolarendõrök.

Õk – a diákok bekapcsolásával – az oktatási
intézmények (elsõsorban az általános iskolák, de
idén két középiskola is bekapcsolódott a prog-
ramba) irányítják a forgalmat, illetve segítik a
közlekedõket. A gépjármûvezetõk már megszok-
ták, hogy ilyenkor figyelni kell a kisdiákokra, külö-
nösen a „zebrákon” átkelõkre. Ám vannak olyan
helyek, ahol nem egyszerû résen lenni. Például a
Babits-iskolával szemben, közvetlenül a gyalogát-
kelõ elõtt bizony megállnak az autósok, s míg bú-
csúzkodnak gyermekeiktõl, rendesen eltakarják a
zebrán zajló forgalmat. Sõt többen napközben is
egy-két órára otthagyják autóikat, mit sem törõd-
ve azzal, hogy baleset történhet miattuk. Ráadásul
a Hermann Ottó lakótelep felõl – a STOP-táblánál
– kikanyarodókat is bizonytalanságba sodorják.
Remélhetõen az iskolarendõröknek és segítõiknek

sikerül véglegesen eltanácsolni az ilyen helyekrõl a
lelkiismeretlen (és nagyon lusta) autósokat. 

Tehát az iskolakezdés elõtt és a tanórák végén a
tanintézmények környékén rendõrök vigyázzák
a forgalmat. Figyeljünk rájuk! Egyébként az isko-
lák szeretik a biztonságot adó ellenõrzést. A szu-
perbringa program is kapcsolódik az iskolarend-
õri rendszerhez. A rendõrség azt kéri a gyerekek-
tõl és szüleiktõl, hogy a kerékpárokat mindenkép-
pen szereljék föl az elõírás szerinti felszerelések-
kel, hiszen az is biztonságot nyújt a kerekezõknek.
Sajnos a tapasztalat szerint egyelõre még ugyan-
csak hiányosak a felszerelések. V. H. M.

Szolgálatban az iskolarendõrök
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Kvanduk János és az ifibõl felkerült játékosok
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Megeshet, hogy riportalanyom, 

a 23 éves Szijártó Rita a szek-

szárdi Garay János Gimnáziumból

kikerülő hírességek számát növe-

li hamarosan. Annak ellenére,

hogy a humán területek bárme-

lyikén tovább tanulhatott volna –

meglehetősen széles érdeklődési

köre, alapkészségei és szorgal-

ma alapján – ő mégis a termé-

szettudományok felé orientáló-

dott. Sokáig úgy képzelte, hogy

vegyésznek tanul, de a modern fi-

zikával való megismerkedés so-

rán szerzett intellektuális élmé-

nyei elvitték erre a nagyon izgal-

mas, szerteágazó területre. 

Az impulzust még a gimnáziumi 11. év-
folyamon a Szilárd Leó fizikai verseny
adta, no meg az ország egyik legjobb fi-
zikatanárának számító dr. Jurisits Jó-
zsef. A felkészülés során ismerkedett
meg Marx György munkásságával. Na-
ná, hogy képbe került az atomfizika,
ami egyetemi évei alatt kutatott szakte-
rületévé vált. 

Rita olyan mélyen és eredménye-
sen ásta bele magát a témába, hogy
megkapta a nagy lehetõséget az élet-
tõl: az atomenergia kutatójaként
kezdheti életpályáját. Szeptember ele-
jén egy zürichi kutatóintézet ösztön-
díjas munkatársa lesz, s az itt eltölten-
dõ három év gyümölcse a doktori cím
megszerzése lehet. 

Kezdetben még a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem oktatóreaktoránál végzett
a biztonságelemzéshez szükséges mé-
réseket. Aztán egyre jobban megis-
merte a különbözõ nukleáris techni-
kákat. Az ifjú kutatóban meglátta a te-
hetséget, az atomenergia iránti kitün-
tetett érdeklõdését a terület jelenlegi
legnagyobb hazai szaktekintélye, dr.
Aszódi Attila, a BME Nukleáris Tech-
nikai Intézetének igazgatója. 

A KUTATÓMUNKA
ÉRDEKLI IGAZÁN 

Ritának már kevés volt csak a tananyag
csillagos ötösre történõ felmondása. Õ
lett az a hallgató, akit az eddig ismert
eredmények, folyamatok, megoldások
elsajátítása mellett, mindezek további
kutatása, hipotézisek felállítása moti-
vált. Mára kialakult kutatási területtel
rendelkezik. Ha úgy tetszik, vannak hi-
potézisei, amelyek természetesen a
szûkebb szakmának szólnak, így en-
nek részletezését nem kértük tõle. Ám,
amit csinált és csinálni fog, az egy olyan
közegben, ahol az olvasók egy atom-
erõmû (nevezetesen a paksi) vonzás-
körzetében élnek, bizonyára érthetõ. 

– Eddig az egyetemi oktatóreaktor
fûtõelempálcájának hõátadását vizs-
gáltam. Hogy az üzemanyag miként,
milyen hatékonysággal ad át hõt a hû-

tõközegnek, a kialakuló áramlás mi-
lyen hatékonysággal rendelkezik. Ez
biztonsági szempontból is fontos,
hisz negatív folyamat esetén maga az
üzemanyag, a benne levõ, környezet-
re veszélyes uránnal károsodhat, de
az energiatermelésre is hatással van,
mégpedig a teljesítmény leadásának
képességével – utal arra, hogy kutatá-
sai nagyon is az alkalmazott tudo-
mányhoz sorolhatók, amelyeknek
szoros kapcsolatuk van a villamos-
energia-termelés folyamatával. 

Rita a TDK-dolgozataiban nemcsak
konzulens tanára, és a tanszék okta-
tói számára fejtette ki a nézeteit, ha-
nem nemzetközi konferenciákon is.
Ezek után szinte magától értetõdõ,
hogy az e témában született diploma-
munkája a lehetõ legmagasabb foko-
zatot kapta. Egy szemesztert egyéb-
iránt Bécsben végzett, s három hóna-
pot már leendõ munkahelyén, Svájc-
ban is eltöltött. A kutatandó téma to-
vábbra is a fentebb ismertetett, de Ri-
ta felettébb kíváncsi  arra, hogy ez az
üzemanyag hõle- illetve átadási prob-
lematika hogyan fest az Európában
kevésbé, de Ázsiában és Amerikában
nagyon markánsan jellemzõ forraló-
vizes reaktorokkal mûködõ atomerõ-
mûvek esetében. 

ÉRVEL, SÕT, VITATKOZIK IS 
– AZ ATOMENERGIA MELLETT 

– Nem zavar az, hogy olyan ország-
ban leszel, ahol ugyan létezik az atom-
energia alkalmazása, de a kutatóinté-
zetbõl kilépve esetleg ellenséges, eny-
hébben fogalmazva nem támogató
megnyilvánulásokkal találkozol? 

– Hozzászoktam már, és kellõ érv-
anyaggal vitába is szállok az atom-
energiát elutasítókkal szemben. Ami-
kor elõször kint voltam Bécsben, alig
telt el néhány nap, egy osztrák eléggé
agresszíven fejtette ki elutasító néze-
teit, Svájcban is elõfordult ellenpropa-
ganda, hivatkozva Csernobilra, Fu-

kushimára, de ebben az esetben leg-
alább kíváncsi volt az illetõ az én állás-
pontomra is. 

– Ez aligha különbözhet attól, amit
Aszódi tanár úrtól hallhatunk, aki szí-
vesen folytat vitákat a reális, de olykor
irreális, vadul támadó zöldekkel is. 

– Így van. Meggyõzõdésem, hogy
az atomenergia alkalmazásáról nem
mondhat le az emberiség. Amúgy
megújulóenergia-párti vagyok, ennek
részarányát mindenképpen növelni
kell. De ez abban az esetben, ha a kör-
nyezetvédelmi szempontokat maxi-
málisan figyelembe veszünk és betart-
juk, egyre keményebb szén-dioxid ki-
bocsátási kvótákat írunk elõ, nem
válthatja ki teljes egészében a villa-
mosenergia-szükséglet elõállításakor
a gyorsan, nagy tömeghez, a többiek-
hez viszonyítottan olcsóbban, és a
környezetre káros anyagot egyáltalán
nem kijuttató atomenergiát. Nem vé-
letlen, hogy az USA, Kanada, Japán, Kí-
na mellett még számos országban
üzemidõ-meghosszabbítási kérelmet
nyújtottak be, s új blokkok építése is
napirenden van. 

– A német példa az, hogy 2023-tól
nem hosszabbítják meg egyik reakto-
ruk üzemidejét sem, visszvetheti az
európai üzemidõ-hosszabbítási és
blokképítési kedvet. Hogy látod ? 

– Annak a német fiatalnak is meg-
mondtam, akivel a  Sziget Fesztiválon
a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
Szervezet képviselõjeként vitába ke-
veredtem, hogy nem tartom valószí-
nûnek, hogy azt a 30 százalékot, amit
Németország villamos energiájában
az atomerõmûvek eddig adtak, ki le-
het váltani csak a megújulókkal. Sze-
rintem, ha mégis leállítják az összes
blokkjukat, a francia atomerõmûvek
által megtermeltbõl energiaimportra
kényszerülnek – jóval drágábbért. 

– A kiégett üzemanyag kezelésére,
tárolására, annak a környezetre évszá-
zadok elteltével való veszélytelenségé-
re kellene talán még több tudományo-
san igazolt magyarázat, osztod ezt a
véleményt? 

– Részben igen, de eléggé intenzí-
ven zajlanak az ebbéli kutatások, s a
kiégett kazettáknak bizonyos kõze-
tekre gyakorolt hatásáról vannak is
már megnyugtató eredmények. De
úgy ítélem meg a kérdést: idõvel nem
kell majd ezeket a veszélyes hulladé-
kokat a föld alá elhelyezni. A harma-
dik generációs reaktorokból már úgy
kerül ki az üzemanyag, hogy jelentõ-
sen csökken a sugárzása, aztán lehetõ-
ség van ezeknek a nukleáris iparban
való újrahasznosítására, ez már a gya-
korlatban is mûködik. A negyedik ge-
nerációs reaktorok, amelyek megjele-
nése a 2030-as évek elejére várható,
az elõzõnél még hatékonyabban ártal-
matlanítják az abba kerülõ fûtõeleme-
ket. Így ezt a problémát is megnyugta-
tó módon kezelni lehet majd.

Ritát ne úgy tessenek elképzelni,
mint azokat a „társadalomból általá-
ban kivonuló”, szakbarbárrá váló ter-
mészettudományos kutatófigurákat,
akik jól elvannak a maguk kis tudomá-
nyos birodalmában, és már ránézésre
olyan absztraktak. Éppen ellenkezõ-
leg! A divatos ruhákban járó, a bulizá-
sokra is idõt szakító csinos lánynak
sok barátja, ismerõse van, szüleihez,
végzõs egyetemista ikertestvéréhez,
Lívihez, és bátyjához, Lackóhoz erõ-
sen kötõdõ, a világra teljesen nyitott,
azt munkája révén is megismerni
akaró, mosolygós, optimista beállí-
tottságú fiatal hölgy. Akivel jól eldis-
kurálhatnánk a világ nem természet-
tudományos dolgairól is. Bármirõl.
Akár az idei Sziget Fesztivál zenei kí-
nálatáról is, vagy éppen csak Szek-
szárdról, ami – ahogy a szavaiból,
gesztusaiból kiveszem – mindig a ha-
zát, az igazi otthont jelenti majd szá-
mára – bárhova is viszi álomszépen
induló karrierje. 

B. Gy.

Svájcban végez kutatómunkát a szekszárdi lány 
Szijártó Rita az atomfizika vonzásában

Rita a BME labóratóriumában, ahol különbözõ méréseket végez



nöknek adta át, aki korábban a Ma-
gyar–izraeli Baráti Társaság egyik ala-
pítójaként a helyi izraelita ravatalozó
helyreállításán fáradozott, 2008-ban
pedig a Wunderland Óvoda felújításá-
ban is részt vett. A Roma Nívódíjjal a
szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Kovács Ferenc építési vállal-
kozót és teherfuvarozót tüntette ki.
Az elismerést Sárközi János József el-
nök többek között az árvízkárosultak
megsegítéséért, és lelkes sporttámo-
gatóként adta át.

Ezt követõen Horváth István a ha-
gyományoknak megfelelõen meg-
szegte a nemzeti színû szalaggal át-
kötött, megszentelt és megáldott új
kenyeret, amellyel sárközi népvise-
letbe öltözött leányok meg is kínál-
ták a jelenlévõket. A mûsorban
Lozsányi Tamás kiváló szekszárdi
zongoramûvész Liszt- és Cézar
Franck-zenemûveket adott elõ,
Müller Beáta énekmûvész lélekeme-

lõ tolmácsolásában hallhattuk a Ma-
gyarország címû dalt, s egy Kormo-
rán-szám, a Világok világa, Magyaror-
szág is felcsendült Barsi Orsolya és
Eszterbauer Kata elõadásában. Az
esemény zárásaként a kitüntetettek
a polgármesterrel és a képviselõ-tes-
tület jelenlévõ tagjaival együtt átvo-
nultak a Szent István-szoborhoz,
hogy ott is tisztelegjenek az ország-
építõ uralkodó emléke elõtt. 

A programhoz kapcsolódó rendez-
vényként este a Giuseppe Verdi ere-
deti mûvét felhasználva az Elton John
és Tim Rice által írt Aida címû musi-
calt élvezhette a zenés színházi elõ-
adás hírére összegyûlt hatalmas nézõ-
sereg a Prométheusz parkban. 

Az operából ismert, a hazaszeretet
és a szerelem erejét is megmutató, tra-
gikus és lebilincselõ történet látható-
an sokak szívéhez elért ezen az estén,
itt Szekszárdon.

Elsöprõ sikert aratott a jellegzetes,
drámaian rekedtes hangú Oláh Ibolya
(Aida, a núbiai király lánya), aki nem
csupán énekesnõként, hanem szí-

nészként is megmutatta tehetségét,
mint ahogy jeles színmûvésznõnk,
Xantus Barbara (a fáraó lánya,
Amrenis hercegnõ), sokszínû, hu-
morral is átszõtt alakítása, valamint
Szerényi László, Gerner Csaba, Gulyás
Hermann Sándor, Kolos István,
Baranyi László, Madák Zsuzsanna, a
tánckar és a társulat minden itt fel
nem sorolt tagja is. 

A díjtalanul megtekinthetõ, mind
zeneileg, mind dramaturgiailag, a
díszletek, jelmezek, a fénytechnika és
hangosítás szempontjából is igényes
és látványos produkció szép és emlé-
kezetes ajándék volt a városlakóknak
ezen a jeles napon.

A zenei vezetõ és a karmester Dö-
me Zsolt, a vezetõ koreográfus Bakó
Gábor volt. A rendezésért Szurdi Mik-
lóst illeti az elismerés. 

A mûsor idején a park melletti sétá-

nyon a mézeskalácsos, vattacukros és
egyéb, magyar, házi készítésû termé-
keket kínáló árusok kínálata tette még
színesebbé az ünnep estéjét. Az elõ-
adás után negyedórás tûzijátékkal zá-
rult az idei, ismét méltón megünne-
pelt Szent István-nap. Gy. L.–Cs. I.

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.

Szekszárdon a Mátyás
király utcában 2000
nm-es ipari ingatlan

eladó.
Tel.: 0670/616-79-28
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(Folytatás az elsõ oldalról.)
Bacsmai László hangsúlyozta:

Szent István „sziklára építette“ orszá-
gát, nemzetét, hazáját, családját, s ne-
künk is hasonlóképpen kell csele-
kednünk. Elsõ királyunk Krisztust
választotta, amikor a nyugati keresz-
ténység népeihez csatlakozott, or-
szágát pedig halálakor felajánlotta a
Boldogságos Szûz Máriának. Tíz püs-
pökséget alapított, s elrendelte, hogy
minden tíz falu építsen egy templo-
mot – emlékeztetett a plébános, és
hozzátette: ma a külsõ romboló kö-
rülmények olyan erõs hatással van-
nak a mai társadalomra, mint István
idejében a pogányság. A plébános
szerint ha Szent István intelmei alap-
ján történt volna a rendszerváltás,
nem csupán módszerváltás történt
volna hazánkban! Prédikációjában a
szülõkhöz intézve szavait, arra biz-
tatta õket, hogy minél többen járas-
sák hittanórára gyermekeiket. A mi-
se Balázsi Zoltán református és
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkipász-
torral együtt megtartott ökumeni-
kus kenyérszenteléssel zárult.

Az ünnepi események a Garay Já-
nos Gimnázium dísztermében folyta-
tódtak, ahol többek között a Pro
Urbe Szekszárd és a Közjóért díjakat
vehették át az idei kitüntetettek. Mint
azt Horváth István köszöntõjében ki-
emelte, Szent István király ünnepén
azokra emlékezünk, akik a Szent
István-i örökséget, a függetlenséget, a
kereszténységet és a magyarságot
megvédték számunkra és utódaink
számára. Szent István – mutatott rá a
polgármester – olyan korban lett ki-
rályunk, amikor Európa sokszorosan
tagolt volt: ebben az idõszakban ke-
mény kézre, lelki nagyságra, uralko-
dói alázatra, Istenbe, s erõs jövõbe ve-
tett hitre volt szükség. Szent István
felismerte, hogy a Kárpát-medencé-
ben megtalált hazát csak úgy lehet fel-
virágoztatni, ha a korabeli Európa ke-
resztény szokás- és értékrendjéhez
csatlakozunk. Államalapítónk intel-
meiben többek között a katolikus
hitnek, törvénytevésnek és türelmes-

ségnek megtartásáról, a kegyesség-
rõl, irgalmasságról, a türelmességrõl,
valamint a fiaknak oktatásáról rendel-
kezett. Olyan mintát adott, amely a
mai vezetõk tízparancsolata is lehet-
ne – fogalmazott a polgármester. –
István király örök érvényû útmuta-
tást adott nemzetének, s csak ezen
törvényeinek szellemében õrizhet-
jük meg identitásunkat, jövõképün-
ket, hitünket – tette hozzá. Horváth
István rámutatott: származástól, val-
lástól, világnézettõl függetlenül min-
den magyarnak közösek a céljai a te-
kintetben, hogy egy független, biz-
tonságos, gyarapodó országot akar.
Ehhez hinnünk kell a nemzeti össze-
fogás erejében, s közösen kell csele-
kednünk, hiszen e munkához mind-

annyiunkra szükség van! – zárta kö-
szöntõjét. 

Ezt követõen az ünnephez méltóan
szép és gondolatgazdag kulturális mû-
sor keretében kitüntetések átadására
került sor. Pro Urbe Szekszárd Emlék-
plakettben részesült dr. Szily Ferenc, a
Balassa János megyei kórház  nyugal-
mazott, de ma is dolgozó radiológus
fõorvosa. A díjat több évtizedes, fá-
radtságot nem ismerõ, áldozatos dok-
tori munkájának elismeréseként ítél-
ték oda.  „Közjóért” díjban négyen ré-
szesültek: Stölkler Erzsébet, a kórház
nyugalmazott, ám ma is betegeket se-
gítõ ápolója, Ferenc Vilmos szõlész-
borász szakember, a Dicenty Dezsõ
Kertbarát Kör megalapítója, több
borünnep elindítója, Eszterbauer Já-
nos borász, a Szekszárdi Borászok Cé-

he elnöke, a Szekszárdi Borvidék Kht.
felügyelõbizottságának tagja, aki a
szekszárdi bortermelõk összefogásán
fáradozik, valamint a már 16 éves
múltra visszatekintõ, karitatív tevé-
kenységet is folytató Tücsök Zenés
Színpad képviseletében Béresné Kol-
lár Éva mûvészeti vezetõ. A „Szek-
szárd Javáért” kitüntetést idén a
Rotary Klub Szekszárd nevében
Letenyei László soros elnök, Jantner
László aranykoszorús fotós, a Jantner
Fotó családi vállalkozás vezetõje, vala-
mint a Fritz Borház és Panzió tulajdo-
nosa, Fritz József vehette át a városért
folytatott munkásságuk elismerése-
ként. A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat Klézli János-díját
Józan-Jilling Mihály elnök idén
Friedmann Tamás vízépítõ szakmér-

Hinnünk kell a nemzeti összefogás erejében
Kenyérszentelés, díjátadás, színház és tûzijáték Szent István napján

Felvonulás az új kenyérrel

A város vezetõi megkoszorúzták a Szent István-szobrot

Bacsmai László plébános megáldja az új kenyeret.
Jobbról Balázsi Zoltán református lelkész

Xantusz Barbara Amrenis hercegnõt alakította

Oláh Ibolya a darab címszereplõje
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Augusztus 20-án délután a Szent

István Házban mintegy 150 érdek-

lődőt vonzott az a jeles műsor,

amellyel a Szekszárd-Újvárosi Ró-

mai Katolikus Társaskör tisztel-

gett államalapító királyunk

emléke előtt. 

A Pécsváradon sütött „nemzet kenye-
rébõl” – amely a Kárpát-medence ma-
gyar településeirõl származó, Mohá-
cson õrölt búzából, több száz gazda
felajánlásával készült – a társaskör
egyházi elnöke, Antal Géza pécsvára-
di apátplébános jóvoltából az Újváros-
ba is került egy ötkilós cipó. Így e ke-
nyérbõl és kiváló szekszárdi borokból
a rendezvény után mindenki kóstol-
hatott. 

A „nemzet kenyerét” Antal Géza
apátplébános úr áldotta meg. Az ese-
ményen Horváth István polgármes-
ter, valamint dr. Haag Éva és Ács Re-
zsõ alpolgármesterek, illetve Szek-
szárd város közgyûlésének több tag-
ja is részt vett. Horváth István polgár-
mester elmondta, szívesen jár a tár-
saskör rendezvényeire, hiszen ko-
rábbi kerületi képviselõként „haza-
tér” az újvárosiakhoz. Mint fogalma-

zott: a nemzet kenyerében benne
vannak az ország ízei, s külön öröm-
teli, hogy e kenyérben egy kicsi szek-
szárdi is megmutatkozik. Miután
megköszönte a társaskör közösségi
munkáját, a társaskör Búzavirág nép-
dalkörének jóvoltából az „Ah, hol
vagy magyarok tündöklõ csillaga” cí-
mû egyházi ének dallamai csendül-
tek fel, melybe a Szent István-napi
ünnepség résztvevõi is bekapcsolód-

tak. Majd az immáron 1896 óta léte-
zõ, de a kommunizmus alatt titokban
mûködtetett, 115 éves és 287 fõs tag-
ságot számláló társaskör hagyomá-
nyait, egykori vezetõinek munkássá-
gát jelenítették meg kivetítõn a jelen-
lévõk számára. A régmúlt felidézése-
kor zömmel az 1907-tõl 1949-ig terje-
dõ idõszakból szemezgettek a szer-
vezõk: ezekben az évtizedekben
számtalan színdarab színpadra vitele,

de borkóstolók, bálok, felolvasóes-
tek, tanítások, lelki gyakorlatok is
meghatározták a társaskör mûködé-
sét. Épületüket, a mai Szent István
Házat, amely ugyanaz, mint az 1907-
ben vásárolt ház, a 90-es évek elején
igényelték vissza. Azóta számos szü-
reti felvonulás, János-napi borszente-
lés, disznóvágás tarkítja a közösség
életét. Karácsonyi csomagosztás a 70
évet betöltött tagoknak, a „Szépítsük
együtt Szekszárdot!” programhoz tör-
ténõ csatlakozás, egészségügyi na-
pok, vagy éppen növényvédelmi elõ-
adások szervezése, hogy csak pár ese-
ményt emeljünk ki tevékenységük-
bõl. A társaskör tagjai neves korábbi
vezetõjük, Horváth Károly esperes
plébános úr nevével díjat is alapítot-
tak, amelyet idén adtak át elõször. A
díjat Báró Twickel György vehette át
családjával együtt folytatott kiemel-
kedõ támogató munkájáért a társas-
kör világi elnökétõl, Gyurkovics Já-
nostól. A díjazott egy sajnálatos csalá-
di esemény miatt nem tudott jelen
lenni, helyette Baumann József, a
Szekszárd Zrt. pénzügyi igazgatója
vette át a kitüntetést. 

Gyimóthy Levente

A „nemzet kenyere” az Újvárosban

Antal Géza apát megáldja a Kárpát-medence magyar településeirõl
származó búzából készült nemzet kenyerét

Hazatért a filmes játék

Forgass filmet Szekszárdról!
2004-ben hazánk az EU tagjává vált,
Szekszárd történelmet írt és rekordot
állított. DIGI24 címmel filmes játék
várta a stábokat, akik 24 óra alatt for-
gattak le és vágtak meg egy kisfilmet.
A játékot a világ elsõ globális filmes já-
tékaként 2008-ban Budapesten és az
összes kontinensen rendezték meg, de
a 8. alkalom helyszíne ismét a tolnai
megyeszékhely. 

Készíts filmet 24 óra alatt mobilte-
lefonnal vagy kamerával! Ez a jelmon-
data annak a digitális rövidfilmfeszti-
válnak, amelyet szeptember 17–18-án
bonyolítanak le a szekszárdi szüreti
napokon. A versenykiírás pontos fel-
tételei csak a játék elõtt induló hon-
lapról derülnek majd ki.

– Azért ez a titokzatosság, mert a já-
ték szabályzata nem teszi lehetõvé,
hogy korábban készített felvételeket
használjanak a filmesek – mondja
Kindl Gábor producer. – Kétperces
filmet kell készíteni a városról, vagy
harminc másodperces reklámfilmet a
szekszárdi borról. A verseny tíz óra-
kor kezdõdik, és másnap tízig kell fel-
tölteni az elkészült filmeket
videomegosztó (Youtube) oldalra. A
versenymunkákat Karl Bardosch, a
New York Egyetem magyar származá-
sú filmes professzora, Nagyistók Ti-
bor, az MTV dokumentumfilm-szer-
kesztõségének vezetõ szerkesztõje és
Bodonyi Rezsõ Ausztráliában élõ pro-

ducer értékeli. Eredményhirdetés
még aznap. A játék az internet jóvoltá-
ból ma már nemzetközi. 

– Tõled megszokhattuk, hogy min-
dig valami különlegességgel is szol-
gálsz?

– Fontos, hogy csempésszünk vala-
mi újat a már hagyományokkal ren-
delkezõ programjainkba. Idén az ese-
ményre egy különös térhatású film is
készül, amelyet a zárónapon vetíte-
nek le a szekszárdi Sétáló utcában. A
3D-s rövidfilmet Mayer Zoltán opera-
tõr rendezésében nyár végén forgat-
juk le, a bemutató szeptember 18-án
lesz. A forgatókönyvet Karl Bardosch
jegyzi.

Jelentkezz! www.filmmaraton.hu

Kindl Gábor producer

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör vezetõsége értesíti a tago-
kat és minden érdeklõdõt, hogy au-
gusztus 27-én, szombaton és augusz-
tus 30-án, kedden reggel 7 órától 11
óráig KEDVEZMÉNYES BARACKVÁ-
SÁR lesz a Szent István Házban (Szek-
szárd, Rákóczi u. 69–71).

A vásáron az alábbi barackokat le-
het vásárolni, ládás kiszerelésben (7
kg/láda):

- Fehérhúsú magvaváló

(eltenni való keménységû, de pár
nap alatt bepuhul).

- Sárgahúsú magvaváló  
(eltenni való keménységû, de pár

nap alatt bepuhul).
- Nektarin (kopasz barack) 
(étkezési célra, de kiváló dzsem is

készíthetõ belõle).
Ára: 1500 Ft/láda
Horváth Jánosné, Edit a társaskör

általános elnökhelyettese. Tel.: 313-
175, 20/52-46-820.

Kedvezményes barackvásár

Meghívó fotókiállításra
„...angyalok lakása Szekszárd – a városom s a városod”

(Baka István)

Tisztelettel meghívjuk önt és bará-
tait a Szekszárdi Panoramio-fotó-
sok kiállítására az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárba (Szekszárd,
Széchenyi u. 51.). A tárlatot Haag
Éva alpolgármester nyitja meg

2011. augusztus 29-én, hétfõn dé-
lután fél 5-kor. A kiállítók: Molnár
Zoltán, Pámerné Bükky Klára,
Losonciné Zana Judit, Farkas
Róbert, Várnai Tamás, Nagy Gábor,
Vörös Viktor, Ábrahám Béla.

Ruhaosztás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete ingyenes ruhaosztást
hirdet tagjainak szeptember 7-én és
14-én, szerdai napokon, délelõtt 9 órá-
tól 12 óráig, Egyesületünk irodaházá-
ban, Szekszárdon, a Hunyadi u. 4.
szám alatt. (T.: 74/512-355, 74/512-
356.)

Nyugdíjasoknak
A Magyar Vöröskereszt TM Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a Szek-
szárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetsége által meghirdetett vöröshagy-
mavásár szeptember 8-án reggel 7–10
óráig, a burgonyavásár szeptember 29-
én reggel 7–10 óráig lesz a Hunyadi u.
4. szám alatti székház parkolójában. 



Még néhány nap, és ismét kitárulnak
az iskolák kapui. Gyermekek, szülõk,
nevelõk izgatottan készülõdnek az új
feladatokra. Hitoktatóink is szeretettel
hívják és várják az ifjúságot. Mindenki
bizalommal tekint a jövõbe, de azért
van bennünk némi szorongás, hiszen
a mai világ olyan bizonytalan, kiszámít-
hatatlan. Ami évszázadok óta olajozot-
tan mûködik, azt ma egy tollvonással
meg lehet szüntetni. Ezért különösen
fontos, hogy ne csússzon ki lábunk
alól a talaj: hogy szüntelenül az örök
értékekre próbáljunk alapozni.
A katolikus egyház a közelmúltban
ünnepelte egyik legkitûnõbb pedagó-
gusát: Kalazanci Szent Józsefet, a
szegény és árva gyermekek 17. szá-
zadi nagy pártfogóját, a piarista rend
alapítóját. Az õ hazai tanítványainak
oroszlánrésze volt a török korban le-
pusztult ország szellemi-lelki újjáépí-
tésében. A történelmi Magyarorszá-
gon a piarista rend 24 gimnáziumban
folytatott rendkívül színvonalas okta-
tó-nevelõ munkát, három évszázadon
át, megvetve a tudomány és kultúra
alapjait. Manapság is tíz iskola tanév-

nyitó ünnepélyein csendülnek fel Sík
Sándor Kalazanci Szent Józsefhez írt
Himnuszának sorai:
Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvõ nemes ifjúságnak,

Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!

Zsenge korodtól hallottad a Hangot:
Szent hivatásét, mely szívedben zsongott,

S mentél utána egy életen végig,
Róma szívéig.

Hittel utána Isten hívásának
Mentél szívéig szegény ifjúságnak.

Szent nyomaidban vívja nemes harcát
Ifjú magyarság.

Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz,
Állhatatosan az Isteni Szóhoz

Menni elõre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk.

Vajon tud-e minden magyar ilyen
emelkedett szívvel imádkozni egy új
tanév küszöbén? Vannak-e még elõt-
tünk Kalazanci Szent Józsefhez,
Bosco Szent Jánoshoz, Boldog
Adolph Kolpinghoz fogható példaké-
pek? Vannak-e hozzájuk
méltó tanár-egyénisé-
gek, akik „egy életen vé-
gig” követik szent hivatá-
suk hangját? Van-e még
„nemes harcra” kész ifjú
magyarság? Ismerjük-e
még a valódi célt: hogy
pillanatnyi szempontok,
rövid távú érdekek huza-
kodásán túl, alap- és kerettantervek
forgatagában mégiscsak a széphez,
az igazhoz, jóhoz kellene igazod-
nunk? Sejtjük-e még, Ki vár bennün-
ket az út végén, ha azt becsülettel vé-
gigjártuk?

Szorongó szívvel tesszük fel magunk-
nak ezeket a kérdéseket, ám annál
nagyobb bizalommal fordulunk kéré-
seinkkel az Úrhoz:
Imádkozunk derûs, nyugodt, jövõbe
tekintõ családokért, hogy az önzés
és az anyagi bizonytalanságtól való
félelem ne fojtsa el reményüket, és
bátran vállalják, segítsék kibontakozni
a jövendõt. Imádkozunk gyermekein-
kért, hogy szüleik és nevelõik gon-
doskodásán keresztül megtapasztal-

ják a Jóisten szeretetét,
és kiegyensúlyozott,
bölcs és boldog felnõt-
tekké váljanak.
Imádkozunk diákjainkért,
hogy a hit és a tudás
szomja vezesse õket ta-
nulmányaikban, és segít-
sen eligazodni egész éle-
tük folyamán, amíg meg

nem találják annak végsõ célját és ér-
telmét. Imádkozunk tanárainkért, ne-
velõinkért, hitoktatóinkért, hogy ne
csupán szavakkal, hanem egész éle-
tükkel tanúságot tegyenek az örök
igazságról. Kirsch János diakónus
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A rejtvény megfejtését szeptember 11-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az augusztus 14-ei rejtvény helyes megfejtése: „Sûrû esõ au-
gusztusban jó mustot ad a hordóban.” A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Tönköly Fan-
ni, Szekszárd, Lehel u. 8. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Szeptemberi fohászkodás

Tyúkszínház
A L’art pour l’art Társulatból ismert Panda-
csöki Boborján – Anti bácsi – Naftalin Ernõ,
Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt humorest-
je abszurd jelenetekkel, zenével és filmvetí-
téssel a szekszárdi szüreti napokon szep-
tember 16. 20.00 órakor a Garay-gimnázium
dísztermében. Jegyárak: I. hely: 2200 Ft, II.
hely: 2000 Ft. Jegyek kaphatók augusztus 8-
tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mihály mûve-
lõdési házban, I. em. 2. Telefon: 74/529-610.

Bûvölet
Idõpontváltozás!

Détár Enikõ és Rékasi Károly mûvészházas-
pár vidám, zenés estje a szekszárdi szüreti
napokon. Jegyinformáció: I. hely: 2500 Ft,
II. hely: 2200 Ft. Idõpont: 2011. szeptem-
ber 17. 20.30 óra. Helyszín: Garay-gimnázi-
um díszterem. Jegyek kaphatók 2011. au-
gusztus 8-tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mi-
hály mûvelõdési házban, I. em. 2. Telefon:
74/ 529-610.

Remetei búcsú
Idén a Remete kápolna Kisboldogasszony
búcsúját szeptember 3–4-én tartjuk. Szom-
baton déltõl 5 óráig szentségimádási órák a
belvárosi templomban a lelkiségi csoportok
vezetésével, majd du. 5 órakor gyalogmenet-
ben indulunk a kápolnához imádkozva, éne-
kelve, dr. Udvardy György megyéspüspök úr
vezetésével, ahol este 6 órakor püspöki
szentmise lesz, amit keresztúti ájtatosság és
szentségimádás követ kb. este 9 óráig. Szep-
tember 4-én vasárnap de. 10-kor Rózsafüzér-
imádság, majd 10.30-tól püspöki szentmise
Bíró László püspök úr vezetésével, utána
szentségi körmenet. Mindenkit szeretettel
várunk. Bacsmai László plébános
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Fejlesztés a szedresi iskolában

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata sikeresen pályázott Szek-
szárd és Szedres Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulása nevében a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett „Pe-
dagógiai, módszertani reformot támo-
gató informatikai infrastruktúra fej-
lesztése” programon.

A fejlesztés célja az informatikai fej-
lesztés, az úgynevezett „Intelligens is-
kola” létrehozása, amely elsõsorban
az informatikai infrastruktúra fejlesz-
tését jelenti. A program az informati-
kai készségek fejlesztésén túl a közis-
mereti tárgyakba beépülõ „infokom-
munikációs technológia” bevezetését
is biztosítja. A fejlesztés lehetõséget

teremt a kompetenciaalapú oktatás
elterjesztésének, és hozzájárul a váro-
sok és falvak közti területi különbsé-
gek kiegyenlítéséhez.

A pályázott fejlesztés 2011. január
1-jén indult és 2011. augusztus 31-én
zárul. A beruházás során a szedresi ál-
talános iskola 15 fõ oktatójának infor-
matikai felkészítése valósult meg, és
beszerzésre kerül 5 darab interaktív
tábla, 5 darab notebook, 5 darab
projektor, 5 darab szavazócsomag, va-
lamint 1 WIFI-csomag is.

A komplex fejlesztés mindösszesen
6 138 240 forintból valósulhatott
meg. A zárórendezvényre 2011. au-
gusztus 31-én a polgármesteri hivatal-
ban kerül sor.

GA-ZSI 
Zsibvásár a Garay téren

Szeptember 3-án (szombat) 8.00–
12.00 óráig zsibvásár a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza rendezésében. Használt
holmik kéz alatti zsibvására. Hasz-
nált, de még jó állapotú ruházat,
nem elektromos háztartási eszkö-
zök, könyvek, sportszerek, egyéb

tárgyak „filléres” adásvétele. Hely-
foglalás kizárólag elõzetes szerzõ-
déskötéssel 2011. szeptember 2-ig
folyamatosan a Babits Mihály mû-
velõdési ház információszolgála-
tán. Egy darab (max. 3 m x 1,5 m-es)
árusítóhely díja 1000 forint. Infor-
máció: 74/529-610.

Álláshirdetés

A Szekszárd és Térsége

Turisztikai Közhasznú

Egyesület pályázatot 

hirdet turisztikai (TDM)

menedzser állás 

betöltésére

A pályázat részletes kiírá-

sa, elbírálásának rendje

és a munkaköri feladatok

részletes ismertetése a

www.szekszard.hu honla-

pon található.

A pályázat benyújtásának

határideje: 

2011. szeptember 2.
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Dr. Szily Ferenc

radiológus főorvos és Stölkler Erzsébet ápolónő. Kettőjüket nem csak

az „köti össze“, hogy augusztus 20-án Horváth István polgármestertől

átvették a Pro Urbe, illetve a „Közjóért” kitüntető címet, hanem hogy

mindketten a megyei kórházban teljesítenek szolgálatot évtizedek óta.

Életük, munkásságuk, szerénységük példa lehet mindannyiunk számá-

ra, hivatástudatukkal kiérdemelték a város vezetői, betegeik, kollégá-

ik, sőt, minden őket ismerő ember tiszteletét és elismerését.

Egy férfi: 
Dr. Szily Ferenc

Egy nõ: 
Stölkler Erzsébet

– Idestova 60 éve dolgozik a rönt-
genosztályon. Aki ennyi idõt tölt el
egy pályán, az bizonyára gyermek-
kori álmát valósította meg…

– Kivételesen nem. A repülõakadé-
miára jelentkeztem, de magas vérnyo-
másom miatt nem vettek fel. Ekkor je-
lentkeztem az orvosira. Édesapám mé-
száros mester volt, itt dolgozott a kór-
házban, itt is laktunk, tetszett ez az
élet, s a kórház így nekem az elsõ,
majd késõbb a második otthonom
lett. Mikor pedig orvosi szakterületet
kellett választani, a röntgen mellett
döntöttem, mert a technikát, a gépé-
szetet gyermekkoromtól a mai napig
szeretem.
– A hat évtized alatt mennyit válto-
zott a technika, s ezzel a betegségek
felismerése?

– Bizonyos betegség, mondjuk a
tbc kevesebb lett, viszont az utóbbi
években újra több az ilyen eset. A da-
ganatos betegségek száma az évtize-
dek alatt folyamatosan nõtt, de szeren-
csére egyre több az, ami idõben felfe-
dezhetõ. A daganatos betegségeknél a
legnagyobb gond, hogy a tünetek ké-
sõn jelentkeznek. Amikor idõben ki-
derül a baj, a sugár- és a kemoterápia
után jó érzés látni a pácienseket újra
egészségesen. Ez mind az utóbbi évti-
zedek találmányainak, a technika fejlõ-
désének köszönhetõ, hiszen az UH,
CT, MR, digitális tech-
nológia pontosabbá te-
szi a diagnózist, s azt,
hogy pillanatok alatt elõ
lehet hívni a leletet, az
maga a CSODA. S szá-
momra az is az,, hogy ez
a nagy fejlõdés éppen az
én életem, az én mun-
kásságom alatt követke-
zett be. Azelõtt bemen-
tünk reggel a sötétkam-
rába, és délután jöttünk
elõ. Ma itt áll elõttem ez
a csodamasina, s percek
alatt mindent tudok a
beteg állapotáról. 
– Fõorvos úr sportor-
vosi tevékenységet is
végzett…

– A TF meghirdetett egy tanfolya-
mot Budapesten, hárman, röntgenor-
vosok levizsgáztunk, és attól kezdve
délután, munka után a sportolók
egészségére vigyáztunk. Ez azért volt
jó, mert végre kint lehettünk a szabad-
ban a levegõn, s jómagam egyébként
is szerettem a sportot, a sportolókat.
Ebben a munkakörben négy évtizedet
dolgoztam. 
– Tetszik érezni, hogy milyen sze-
retet veszi Önt körül, kollégák, asz-
szisztensek, betegek részérõl?

– Azt, hogy szeretnek-e, nem tu-
dom, de hogy tisztelnek, azt érzem. S
jó érzés, hogy a kollégáim elfogadják a
leleteimet, bíznak bennem. A hatvan
év gyorsan elszállt, s ahogy az életben
a két gyermekünk felnevelésekor, a fe-
leségem, Csöpike most is mellettem
van, ahogy a röntgenben is ott volt 40
évig. 
– Ön a mai napig fogadja a betege-
ket, s körberajongják az assziszten-
sek, akik tisztelik munkabírását,
korát, tudását…

– Amíg szükség van rám, addig dol-
gozom. Otthon sem tétlenkedem, a
barkácsolás a kedvenc hobbim. Hoz-
zánk ritkán jár szakember, mert a vil-
lanyszereléstõl a festésig mindent
megcsinálok, s mindezt örömmel és
nagy precizitással, ahogy a hivatásom-
ban is ezt teszem a mai napig.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„Amíg szükség van rám, addig dolgozom”

– Azok az emberek, akiknek fájdal-
mát csillapította, akiknek a lelkét-
testét ápolta, akiknek az életébe
nyugalmat vitt, segítséget nyújtott,
ismerik ezt a nevet: Stölike….

– Kisdorogról hosszú út vezetett a
szekszárdi kórház fertõzõ osztályáig.
Mire a kis falusi kislányból, édesanyai
ellenkezésre is úgy döntöttem, nõvér
leszek. Fiatal koromban mindig érez-
tem, hogy nem a helyemen vagyok.
Akár állami gazdaságban dolgoztam,
akár rokont láttam el, tudtam, nekem
mást rendelt a sors. S akkor jött szá-
momra az égi jel, amely megmutatta,
mi a hivatásom. Amikor a kisbíró a fa-
luban kidobolta, hogy Szekszárdon
nõvérképzõ indul, az elsõ pillanatban
tudtam, hogy ez a hívó szó nekem
szól. S mindenki ellenére – még imá-
dott édesanyám sem tudott visszatar-
tani – bejártam az utamat. „A Jóisten-
re bízom magam” gondoltam, s pénz
nélkül biciklire ülve elindultam a
nagyváros felé. S az elszántság, a szor-
galom felülírt mindent. Felvettek, el-
végeztem, sõt késõbb le is érettségiz-
tem. Nem titkoltam, hogy vallásos va-
gyok, felvállaltam akkor is, amikor
nem volt tanácsos. Reggel korán
templomba mentem, este a litániát
sem hagytam ki.  
– Mi adta ezt a nagy erõt?

– Az erõt Istentõl kaptam, s azért
voltam szorgal-
mas, mert bizo-
nyítanom kellett,
hiszen az osztály-
ban voltak érett-
ségizettek is, s
meg kellett bir-
kóznom olyan
dolgokkal példá-
ul, hogy nem tud-
tam, mi az, jegyze-
telni. Mindezt pó-
tolta az akarat-
erõm és a hitem.
Még ha eperfa
alatt kellett volna
aludnom, akkor is
bejártam volna az
iskolába. Szeren-
csére a gondozott

nagybácsimtól kaptam 200 forintot
albérletre, aztán három hét múlva
bentlakásos lett a tanfolyam. Manap-
ság bizonyára furcsa a fiataloknak,
hogy azért, amit szeretnének, áldoza-
tot is kell hozni.
– Hány éves volt az iskola, s hol volt
az elsõ munkahely?

– Az iskola kétéves volt, a fertõzõ
osztályon voltam gyakorlaton – éppen
egy járvány volt –, s oda is vettek fel, az
volt az elsõ és az utolsó munkahelyem.
Sõt, nyugdíj után még 12 évig dolgoz-
tam ott. Még ma is hetente bejárok, jó-
ban vagyok az egész osztállyal, élükön
dr. Bali Ildikó fõorvos asszonnyal. 
– Amikor a fertõzõ osztályon elkez-
dett dolgozni, milyen betegeket
ápoltak? 

– Folyamatosan voltak fertõzõ pá-
ciensek, többnyire kicsi gyerekek,
akik a legjobb betegek, türelmesek
és hálásak. A lázas szemek csillogásá-
ban mindig ott volt a segítségkérés és
a bizalom. Amikor mentem este dol-
gozni, sokszor gondoltam arra, hogy
a sétálgató emberek nem is gondol-
ják, hogy én hová megyek, s egész éj-
szaka mit fogok dolgozni. Az osztály
nagyon összetartó volt, mindenben
segítettük egymást. A betegség en-
gem sem került el, gerincízületi be-
tegségek támadtak meg, még a hepa-
titist is elkaptam. S az élet milyen cso-
dákat tartogat: édesanyám bejött hoz-
zám és ápolt. 
– A kedves történeteket, sajnos
nincs hely leírni, de élete megta-
pasztalásait – legalábbis párat –
megosztunk most az olvasókkal…

– Nagyon sok jó emberrel találkoz-
tam az életemben. A mai napig, ha me-
gyek ügyeket intézni, mindenki ked-
ves hozzám. Nem értem, miért mond-
ják, hogy rosszak az emberek, miért
panaszkodnak annyian. Visszatérve a
munkámra, sosem akartam fõnõvér
lenni, én a betegágy mellett éreztem
jól magam, az ápoláshoz volt tehetsé-
gem. S üzenem mindenkinek, hogy
akik úgy érzik, hogy enyhítettem a fáj-
dalmukat, azt ne az én személyemnek
köszönjék, hanem annak, aki engem
erre a szolgálatra küldött.



Mivel még a rögzítővasak hiá-

nyoznak, azt hinné az ember, egy

buszmegállóféle épült meg a na-

pokban a sportcsarnok előtti

placcra. Ami persze maga a kép-

telenség, hiszen ide feljönni mo-

torizáltan felettébb tilos, vadász-

nak is az engedély nélkül felhaj-

tó lustákra a sportcsarnokosok. 

De akkor mi lesz ez a csinos kis zöld szí-
nû beálló – közel a bejárathoz ? Bicik-
litároló. Lesz még egy is, a focipályák és
az atlétikai pálya találkozásánál. Hiány-
pótló beruházás ez a szekszárdi sport-
komplexum környékén. Eddig ide-oda
kötözgettük a bringáinkat, mert a be-
járat mellett volt ugyan egy roppant
kényelmetlen és korszerûtlen, legföl-
jebb négy bicikli elhelyezésére alkal-
mas tároló, de több egy szál se. Ráadá-
sul olyan helyen, amely eléggé nyu-
godt körülményeket teremtett eddig a
potenciális tolvajoknak ahhoz, hogy az
értékes bringa meglovasításához bát-
ran használják a náluk levõ vágóeszkö-
zöket. Aligha véletlen, hogy az utóbbi
idõben az értékesebb kétkerekûeket
nem parkoltatták itt a gazdák.

A TÍZMILLIÓS PÁLYÁZAT 

HOZADÉKA

Na ennek mostantól vége, legalább is
jóval nehezebb lesz kalózkodni! De et-
tõl a ma már szerencsére nem jellemzõ
kellemetlen jelenségtõl eltekintve el-
mondható: végre lesz hová, jól látható
helyen és kellõen biztonságosan elhe-
lyezni a kerékpárokat. Egy csupán 5
százalékos önerõt követelõ uniós és ál-
lami finanszírozású pályázat jóvoltából
két tágas, esõtõl védett kerékpártároló-
val gazdagodik a városi sport- és sza-
badidõközpont. A mintegy százra tehe-
tõ, a sportcsarnok által kezdeménye-
zett közvéleménykutatási minta vég-
eredménye is az volt: igen, ez feltétlenül

készüljön el a pályázati pénzbõl! Aztán
ennyi önzés igazán megengedhetõ: a
sportcsarnok vezetése is, követve az
Alsca-Terra Kft.-t, lehetõvé teszi dolgo-
zóinak a kerékpárral történõ napi
munkábajárást (öt kerékpár beszerzé-
sét is tervezik a 10,5 milióból, s így az is
megoldható, hogy az egyes létesítmé-
nyek között is bringával közlekedhesse-
nek az alkalmazottak). Ehhez a nemes
elképzeléshez megfelelõ öltözõi infrast-
ruktúra is kellett, így ebbõl a pénzbõl
megújult a szauna mögötti és egy má-
sik keleti oldalú öltözõ, a két legjobban
leharcolt, ami tisztálkodás gyanánt a bi-
ciklivel járó-kelõ dolgozóknak mindig
rendelkezésére áll ezentúl. Hogy ezzel
öltözõi szinten végleg eltûnt-e a szocre-
ál „fíling” a sportcsarnokban? – a bemu-
tató sajtótájékoztatót tartó Csillag Ba-
lázs igazgató válasza az volt, hogy „még
nem teljes mértékben, de közel vannak
ehhez az állapothoz”.

KERÉKPÁROS NAP 

SZEPTEMBER 22-ÉN

Az intézményvezetõ nem rejtette véka
alá abbéli véleményét, hogy szeretnék,

ha idõvel a sportcsarnok elõtti nagy
terület a kerékpárosok, itt most a sza-
badidõsportra tessenek gondolni, ked-
velt találkozóhelyévé válna a késõbbi-
ek során. Ebbéli szándékukat máris jel-
zi a szeptember 22-ére általuk szerve-
zett Kerékpáros Nap, amelyen a szoká-
sos KRESZ- és egyéb tesztek, ügyessé-
gi vetélkedõk, praktikus tanácsadások
színesítik a kerékpárosok minden kor-
osztályának szóló egésznapos ese-
ménysorozatot. Hogy mire van még
igénye a helyi kerékpáros társadalom-
nak, errõl is készített és készít majd a
csarnok közvéleménykutatást. Úgy tû-
nik egy városi kerékpárostérképre,
amelyen a már létezõ kerékpárutakat
tüntetnék fel jól láthatóan, például itt,
amely hely igen alkalmasnak tûnik ar-
ra, hogy kerékpáros fõközlekedési cso-
mópont legyen – jegyezte meg Berlin-
ger Attila, a Szekszárdi Turisztika Kft
ügyvezetõje.

A városban10 kilométernyi kerék-
párút van, ami az utóbi pár év dinami-
kus fejlõdése ellenére sem ad okot az
elégedettségre. Ám olyan idõk jön-
nek, ami nagyon kedvez a további bõ-

vülésnek, mert nincs olyan település,
illetve kistérség az országban, ahol ez
nem lenne kiemelt a fejlesztésekben.
Berlinger Attila amondó, hogy a helyi
turisztikai célterületre szóló pályáza-
taikban, amelyekbe szinte valameny-
nyi idegenforgalmi vonzerõvel bíró
környékbeli település csatlakozik,
alapvetõen hangsúlyos a kerékpár-
utak fejlesztése. De szép is lenne, ha
pár éven belül Szekszárd, Gemenc,
Szálka, Fadd-Dombori egymásba tor-
kolló kerékpárutakon megközelíthe-
tõ lenne... Az ügyvezetõ úgy látja,
hogy az ilyen komolyabb összefogást
mutató pályázatok, amelyekrõl fen-
tebb említést tett, komoly forrásul
szolgálhatnak arra, hogy négy-öt év
múlva elmondhassuk: újabb 10 km
kerékpárúttal gazdagodott Szekszárd
és turisztika vonzáskörzete. B. Gy.
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Túraverseny
Az Ifjúsági Unió Szekszárd szerve-
zésében szeptember elsõ hétvégé-
jén túraversenyeket szervezünk
Sötétvölgyben. A versenyek szom-
baton és vasárnap is 8 és 10 óra
között rajtolnak a gyermektábor-
ból. A szombati verseny az Orszá-
gos Természetjáró Tájékozódási
Túrabajnokság részeként kerül
megrendezésre, de várjuk rá a kez-
dõ, minimális tájékozódási ismere-
tekkel rendelkezõ túrázókat is. Va-
sárnap a kalandosabb pályát ked-
vezõket várjuk, itt egy-egy aka-
dályt is le kell küzdjenek a túrázók.
A nyertes csapatok kupa, érem, ok-
levél díjazásban részesülnek.
Mindkét napon külön értékeljük a
18, illetve 14 év alatti versenyzõ-
ket.További info: www.ifu.hu,
74/512-073, 30/551-1961

Két biciklitároló épül a sportcsarnoknál
Amatõr kerékpáros csomóponttá válhat a „placc”

100 kilométeres túra a Zemplénben
Vándortáboroztak a Garay-iskolások

„Minden fejben dõl el” – így bátorítot-
ta magát Balázs a hosszú túra vége felé.

Nyolc, élményekben gazdag napot
töltöttek a Zemplén-hegységben. Ez
már a 37. vándortábor volt és most ha-
zánk – Szekszárdtól legtávolabbi – vi-
dékét keresték fel. 

Járták az erdõket, megmászták a re-
géci és a füzéri várat, „tengerszemet”
csodáltak meg a Megyer-hegyen, kis-
vasutaztak a Kemence-patak völgyé-
ben, felkeresték a füzérradványi Ká-
rolyi-kastélyt és a „Bodrog-parti At-
hént”, Sárospatakot is.

A tábor életéhez hozzátartozott, a
sátrak felverése, a napi ügyelet, a kö-

zös munkálkodás éppúgy, mint a fel-
tört lábak pátyolgatása vagy az elázott
cipõk kiszárítása a tábortûznél. 

Hosszú másodperceken keresztül
néztek farkasszemet egy õzsutával, de
nagy kaland volt a vágáshutai róka-
gomba-gyûjtés is.

A vándortáborok talán legfonto-
sabb eseménye – nem volt ez más-
képp most sem – az elõször táboro-
zók avatása, melyre mindig az utolsó
estén kerül sor és melynek „hétpecsé-
tes” titka évrõl évre megõrzõdik.

A következõ tábor „újoncai és öre-
gei” mindezt jövõre, a Zselicben élhe-
tik majd át. G&B Este tábortûz lesz...

Az esõvédõ tárolókba hamarosan bekerülnek a rögzítõvasak is.
A pályázat építési munkáit helyi vállalkozás, a Primer Color végzi
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig. Polgár-
mesteri hivatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület. A képviselõ au-
gusztusban nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart 
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ
VI. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 
17–18 óráig.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtök-

jén 16.30–18.00 óráig. Bejelentkezés: 

a 74/510-663 telefonszámon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ augusztusban nem tart 

fogadóórát.

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

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

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

Szerelemlakat 
Tíz évvel ezelõtt 2001. augusztus 31-én került fel a régi Várme-
gyeháza kerítésére az elsõ ƒszerelemlakat”. A több városban már
hagyományossá vált házasságkötés utáni kedves „szertartás”
Szekszárdon is meghonosodott, s azóta már sok-sok lakat õrzi tu-
lajdonosaik egymásnak tett hûségesküjét. A lakaton szerepel az
új házasok neve és a házasságkötés dátuma. 

Ágoston Andrea és György Zoltán – ma már György család –,
akik ebben a kezdeményezésben az elsõk voltak, szeretnék ke-
rek évfordulójukat ünnepélyessé tenni. S milyen alkalommal
tehetnék ezt a légméltóbban, mint a 10. házassági évfordulóju-
kon, éppen a családok évében. 

Ezért 2011. augusztus 31-én 17 órára várnak minden olyan
házaspárt, akiknek a lakat õrzi még a házasságkötés alatt tett
hûségesküjüket, jöjjenek el emlékezni, ünnepelni a házasság
intézményét, a hûséget, az összetartozást, a szerelmet, a család
intézményét, amelyet már több mint 200 lakat zárva õriz a Vár-
megyeháza kerítésén. Sas Erzsébet újságíró, 

ny. anyakönyvvezetõ

Füstöltáru-vásár
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy augusztus
29-én, hétfõn reggel 6 órától kedve-
zõ árakon füstöltáru-árusítást tart a
készlet erejéig. Ugyanekkor száraz-
tészta, étolaj, ételízesítõ, paprika is
kapható lesz a Hunyadi u. 4. sz. alat-
ti. Az árusítás alatt a tagdíjak is ren-
dezhetõk.

Szûrõvizsgálatok
nyugdíjasoknak

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata 2011.
szeptember 6-án (kedd) 13.30-tól
16.00 óráig ingyenes, tanácsadással
egybekötött egészségvédõ szûrést
tart (vércukorszint-, koleszterin-
szint-, veseszûrés, vérnyomásmé-
rés), a szûrés helye a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
2. számú földszinti terme. (Szent Ist-
ván tér 15–17.)

A szûréseket a Vesebetegek Regio-
nális Egyesületének munkatársai se-
gítik. Szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklõdõ nyugdíjast!

Városi krimi

Kiolvasztott mûanyag ajtók 
Díj a nyomravezetõknek

Új betörési módot eszeltek ki a zsiványok. Augusz-
tus 17-e és 23-a között Szekszárdon és a környéken
több lakásba fondorlatos módon jutottak be, még-
pedig éjszakánként. Az egyelõre még ismeretlen
bûnözõk azt a módszert választották, hogy az ingat-
lanok mûanyag bejárati ajtóit a zár körül kiolvasz-
tották, majd óvatosan – és naná, hogy csendesen –
benyúltak, s a zárban levõ kulccsal kinyitották a be-
járati nyílászárót.

Belegondolni is szörnyû, hogy amíg a lakók nyu-
godtan aludtak, a gazfickók kutattak, legfõképpen
készpénzt keresve. (Igaz, több tulajdonos megza-
varta a betörõket, akik ilyenkor nagyon gyorsan el-
inaltak.) Egyébként az eddigi feljelentések adatai
szerint mintegy kétmillió forintot loptak a betö-
rõk, akik nyilván a napközbeni, nyugalmi idõben
feltérképezték a mûanyag ajtós házakat, lakásokat.

A Szekszárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztá-
lya az ügyben nagy erõkkel nyomoz, a megyei
rendõrfõkapitány pedig 200 ezer forint nyomra-
vezetõi díjat tûzött ki, amit az kap meg, aki a bûn-
cselekmény-sorozattal kapcsolatban érdemi infor-
mációval szolgál. Bejelentést tehetnek a Várköz-
ben, a bûnügyi osztályon, valamint a 107-es és a
74/501-10-as telefonszámon.

Dr. Buda Bernadett százados, a városi kapitány-
ság bûnmegelõzési és kommunikációs referense
azt ajánlja, hogy éjszakára vegyék ki a zárból a kul-
csot, akiknek mûanyagból készült a bejárati ajta-
juk. Azoknak, akik most akarnak ajtót cserélni, azt
javasolja, olyant vegyenek, amelynek a zárrészénél
fémvasalat van.            - vhm -

HÉTKÖZNAPOK
ZSOLNAYJA

Pályázati felhívás

A Zsolnay Örökségkezelõ Nonprofit
Kft. Hétköznapok Zsolnayja címmel pá-
lyázatot hirdet olyan magánszemélyek
részére, akik Zsolnay-tárgyakkal vagy a
Zsolnayhoz kötõdõ saját történettel
rendelkeznek, és azokat egy kiállítás ke-
retén belül szívesen a nagyközönség
elé tárnák bemutatva, hogy a különbö-
zõ Zsolnay-porcelánok vagy a „tömeg-
termelésben” gyártott tárgyak miként
épültek be tulajdonosaik életébe,
Olyan, a Zsolnay-gyárhoz köthetõ nem
porcelán tárgyakat (például munka-
könyv, dokumentumok) is szeretné-
nek bemutatni, amelyek amatõr gyûj-
tõk vagy egykori Zsolnay-alkalmazottak
birtokában vannak, és fontos adalékkal
szolgálhatnak a Zsolnay-gyár megisme-
réséhez, vagy éppen az alkalmazottak
gyárhoz fûzõdõ viszonyáról mesélnek.
Lehet pályázni olyan saját történettel
vagy fotóval is, amely eddig feltáratlan
vagy ismeretlen adalékkal szolgálhat a
Zsolnay történetéhez. 

További információk: Salamon Pé-
ter kiállításszervezõ, (salamon.peter
@zsn.hu), Zsolnay Örökségkezelõ
Nonprofit Kft.

Az elsõ pár, az elsõ lakat



16 2011. augusztus 28.
HIRDETÉS
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