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MÁR SZEKSZÁRDON IS
SZŰRHETŐ A DOWN-KÓR 12. OLDAL13. OLDAL

5. OLDAL

Jézus Krisztus Szupersztár
A rockopera ingyenes elõadása augusztus 20-án, szerdán 21 órától a Béla király téren

Augusztus 20-án 21 órakor, 
a Béla király téri szabadtéri szín-
padon a JÉZUS KRISZTUS SZU-
PERSZTÁR című két részes rock-
operát élvezheti a várhatóan is-
mét több ezres közönség.

Andrew Lloyd Webber leghíresebb
rockoperáját – mely a csodálatos film
után a világ minden táján színpadra
került – a Sziget Színház  társulata
hozza el Szekszárdra. Igazi világslá-
gerekkel, lenyûgözõ látványtechniká-
val remek szórakozást nyújt a mûfaj
rajongóinak.

A Pintér Tibor színész-rendezõ  ál-
tal színpadra állított zenés darabban a
fõbb szerepeket Bot Gábor (Jézus),
Gerner Csaba (Júdás), Vörös Edit
(Mária), Domonkos Zsolt (Heródes)
és Pintér Tibor (Pilátus) alakítja.

A rendezvény ingyenes!
Esõhelyszín: a Babits Mihály Mû-

velõdési Ház színházterme.
Az elõadást követõen tûzijáték
zárja a programot!

Kitûnõ szórakozást ígér a rockopera a Béla király téri szabadtéri színpadon

Médiatámogatók:
Tolnai Népújság
Alisca Rádió
Antritt Rádió
Tolnatáj Televízió
Szekszárdi Vasárnap
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M6: vizsgálják az alagútbeomlást
A kivitelezõ cég még nem reagált lapunk olvasóinak panaszaira

Mint arról legtöbb olvasónk már
értesült, néhány hete mintegy
száz méter hosszan és negyven
méter szélességben beomlott az
M6-os autópálya A jelű, Bátaszék
nevű alagútja.

V. H. M.

A szakemberek akkor azt mondták, az
omlást az esõzés okozta, az alagút felet-
ti löszös, agyagos talaj a vízzel megszív-
ta magát, és az ideiglenes védelmet biz-
tosító lõtt-betonhéjjal együtt beros-
kadt. Egyébként az alagutat bélelõ acél-
háló és betonhéj addig hivatott bizto-
sítani az ott dolgozó munkásokat és gé-
peket, amíg nem kerülnek helyükre a
betongyûrûk.

Akkoriban sikerült beszélnünk Pos-
ta Zoltán okleveles építõmérnök-terve-
zõvel, aki annak idején azért távozott a
gazdasági minisztériumból, mert az ál-
tala ismert talajösszetétel és a jelenlegi
mérnöki megoldás gazdaságtalansága
miatt nem értett egyet az alagutak épí-
tésével. Akkor így fogalmazott:

– Az alagutak építési koncepcióját
újra kell gondolni. Bár most az úgyne-

vezett ideiglenes biztosítás omlott
össze, de ez is egyértelmûen megkér-
dõjelezi a tervezést és a technológiát.
Annak idején azt mondtam, s ezt
most is tartom, hogy a szóban forgó
hét kilométeres szakaszt más nyom-
vonalon, ötszáz méterrel lejjebb kell
megépíteni alagutak nélkül, azaz be-
vágással és völgyhidakkal.

Annak idején az M6-M60 sajtóiro-
dán azt közölték lapunkkal, hogy a
beomlás okának vizsgálatát meg-
kezdték, s lehet, hogy technológia-
váltásra kerül sor. Ehhez a napokban
Rakita András, a Mecsek Construc-
tion Group tájékoztatásért felelõs fõ-
mérnöke annyit tett hozzá, hogy a
beomlott rész újjáépítésénél min-
denképpen más technológiát kell al-
kalmazni.

A hét elején újabb földmozgásokat
észleltek az alagút környékén, ezért a
biztonság érdekében lezárták az ala-
gutakhoz vezetõ utat, amit sem az épí-
tõk, sem a szemétszállítók, sem pedig
a környék gazdálkodói nem használ-
hattak. Lapzártánkkor az A jelû, leg-
hosszabb alagút újabb beomlásáról
érkezett hír, de azt a sajtóiroda cáfolta.

Megvizsgálják 
a károsultak házait?

Az M6-os építésével kapcsolatban
jóval a beomlás elõtt is írtunk. Akkor
Rakita András azt nyilatkozta, hogy az
építkezés elõtt a szállítási útvonalon

és az érintett környéken felmérték a
lakóingatlanok állapotát, éppen az
építkezés befejezése után várható
kártérítési eljárások tisztességes ren-
dezése érdekében. E cikkünkre több
olvasónk – például egy szõlõhegyi
hölgy és egy Szekszárdon dolgozó
õcsényi lakos – is reagált. Állításuk
szerint az õ házaikkal senki nem fog-
lalkozott, állapotfelmérés nem tör-
tént. Pedig ingatlanaik állapota roha-
mosan romlik, miután a szállítójár-
mûvek százával haladnak el a házaik-
tól pár méterre vezetõ utakon. Emi-
att repednek a falak, a teraszok, ros-
kadoznak a kerítések.

A panaszosok levelét megküldtük
Rakita András asszisztensének, Garai
Ildikónak, amit több levélváltás is kö-
vetett. Az asszisztens az utolsó megke-
resésünkre még csak nem is válaszolt.
Ekkor Rakita Andráshoz fordultunk,
aki ígéretet tett arra, hogy záros határ-
idõn belül megvizsgáltatja a szóban
forgó ügyeket. Hisszük, hogy hamaro-
san már az eredményekrõl is beszá-
molhatunk, s a károsultak számára is
elfogadhatóan zárul az egyelõre még
rendezetlen, zsebbe vágó ügyük.

Újabb szakaszon omlott be?
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Újabb százmilliós fejlesztések
Jövõ tavasszal kezdõdhet az önkormányzati beruházásban épülõ társasház kivitelezése

Két fegyelmi eljárást indított Szek-
szárd közgyűlése dr. Kilián Orsolya,
a város jegyzője ellen. Hivatali
munka során történt hiányossá-
gok, mulasztások okán előbb meg-
vonták a 13. havi fizetését, majd
az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
„nem publikus” jelentésére alapoz-
va hivatalvesztéssel sújtották.

V. H. M.

Dr. Kilián Orsolya sajtótájékoztatón cá-
folta a vádak sorát, s közölte, mivel fe-
gyelmi vétséget nem követett el, s az el-
járás több ponton is jogszerûtlen volt,
így a közgyûlés döntését a munkaügyi
bíróságon megtámadja.

A jegyzõ hangsúlyozta, a mostani fe-
gyelmi nagyban hasonlít a 2003-as eljá-
rásra, amit az elõzõ – MSZP-SZDSZ koa-
líció vezette – közgyûlés folytatott elle-
ne. Akkor ily módon nem sikerült meg-
válniuk a jegyzõtõl, akit a bíróság visz-
szahelyezett hivatalába, és a kiesett
munkabérét is megítélte számára. Most
a Fidesz vezette közgyûlés igyekszik „az

elõzõekhez kísértetiesen hasonló eljá-
rással” megszabadulni a jegyzõtõl.

Kilián Orsolya kifejtette, hogy „a poli-
tika és a köztisztviselõk között Szekszár-
don is elindult tendenciának igen rossz
az üzenete”. Kiemelte, hamis vádak alap-
ján, törvénysértõ módon hozott vele
szemben döntést a közgyûlés, s hozzá-
tette, hogy az ellene folyt „fegyelmi eljá-
rás az 1950-es évek
koncepciós pereire
emlékeztet”.

Kilián Orsolya
megjegyezte, hogy
Szekszárd önkormányzata 2005 de-
cemberében arról döntött, hogy a –
az ÁSZ-jelentés által kifogásolt – belsõ
ellenõrzést kiszervezi a polgármesteri
hivatalból, s e feladatot a továbbiakban
a Szekszárd és Térsége Többcélú Tár-
sulás látja el. Errõl a társulás vezetõjé-
nek, vagyis Horváth István polgármes-
ternek kell gondoskodnia, „tehát a fe-
lelõsség õt terheli”.

Horváth István kérdésünkre elmond-
ta: a számvevõszéki munkaanyagot nem
hozta nyilvánosságra, hanem miután azt

áttekintette, az abban szereplõ hiányos-
ságok kivizsgálását szóban kérte a fegyel-
mi bizottságtól. A kistérséghez átruhá-
zott belsõ ellenõrzéssel kapcsolatban rá-
mutatott: e feladat ellátása mást jelent
egy kis faluban, ahol három-négy em-
berbõl áll a hivatali apparátus, mint ahol
százan, százötvenen dolgoznak. A pol-
gármester leszögezte, hogy a kistérség a

belsõ ellenõrzés mini-
mumát látja el. Szek-
szárd esetében a jegy-
zõnek lehetõsége, sõt
kötelessége lett volna

belsõ ellenõrt foglalkoztatni – törekedve
a feladatok hibátlan ellátására.

Horváth István álláspontja szerint
bizonyos tekintetben valóban hasonlít
a jegyzõ ellen indított korábbi és a
mostani eljárás. Vagyis érdemes elgon-
dolkodni azon, vajon miként végezte a
munkáját a jegyzõ, ha azzal az elõzõ és
a jelenlegi képviselõ-testület sem volt
megelégedve. Mi több, akkor is és
most is olyan hiányosságokra derült
fény, ami a lefolytatott vizsgálat alapján
fegyelmi eljárást vont maga után.

Koncepciós pert emleget a jegyzõ
A feltárt hiányosságok fegyelmi eljárást vontak maguk után 

Az aljegyző megválasztása –
melyről lapunk múlt heti számá-
ban már beszámolt – mellett
több jelentős fejlesztésről dön-
tött legutóbbi, rendkívüli ülésén
a szekszárdi közgyűlés.

S. K. - V. H. M.

Az ipari parkban energiafejlesztés cél-
jára 57,6 millió forint támogatást bizto-
sított a képviselõ-testület. Ezzel lehetõ-
vé válik további 3000 kilowatt-amper-
nyi villamoshálózat-fejlesztés a vállal-
kozások igényeinek megfelelõen. A
közgyûlés határozott arról is, hogy a
Fecskeház melletti, mintegy százmillió
forint értékû városi tulajdonú telket
apportálják a Szekszárdi Vagyonkeze-
lõ Kft.-be. Ennek révén az önkormány-
zat a vagyonkezelõn keresztül egy het-
venlakásos társasház építését kezdhe-
ti el. Horváth István polgármester tájé-
koztatása szerint a lakások értékesíté-
se szeptember második felében indul-
hat. A lakások építését jövõ év tavasszal
tervezik elindítani.

A képviselõk ugyancsak döntöttek
arról, hogy a közgyûlés kezességet vál-
lal a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
hitelfelvételéhez. Mint ismeretes, az
ipari park területén hatezer adag elõ-
állítására alkalmas konyha épül. A be-
ruházás értéke mintegy 570 millió fo-
rint. Ebbõl 70 millió  saját erõt, és 500

millió forint banki finanszírozást
hagytak jóvá a képviselõk.

Az ellenzék sokallja
az adósságállományt

A rendkívüli közgyûlés után két té-
mában tartott sajtótájékoztatót az
MSZP frakciója. Halmai Gáborné
frakcióvezetõ közölte: a város 4,3 mil-
liárd forintos adósságállománya aggo-
dalomra ad okot. A szocialisták meg-
kérdõjelezik, hogy helyes-e az a dön-
tés, miszerint a város jelentõs összegû

kötelezettségvállalást biztosít a helyi
gyermekétkeztetési kft.-nek, s mellet-
te 70 millió forinttal támogatja is. Ne-
hezményezik az egyik városatya vád-
ját, miszerint az elõzõ ciklusban a vá-
rost irányító koalíció jelentõs össze-
geket „kótyavetélt el”. Halmai Gá-
borné felsorolta, hogy mi mindenre
fordították a pénzt a városlakók érde-
kében: panelprogram, Fecskeház, út-
építések, városközpont rehabilitáció-
ja, buszközlekedés korszerûsítése.

Az aljegyzõ megválasztását is aggá-
lyosnak ítéli az MSZP frakciója, ezért –

egy kivétellel – nem is szavazták meg.
Az új aljegyzõ személyével kapcsolat-
ban azt kifogásolják, hogy nincs kellõ
rálátása a város ügyeire. Ez különösen
nagy gond, hiszen – mint fogalmazott
a frakcióvezetõ – a városnak most szá-
mos uniós pályázati lehetõsége van. A
források lehívásához alapos tájéko-
zottságra és gondosan elkészített szak-
mai anyagokra lenne szükség, ráadá-
sul mindezt szûk határidõkön belül.

– Az adósságállomány nem 4,3 mil-
liárd, mert a felvett hitelt ellensúlyoz-
za az önkormányzat és cégei 2 milli-
árd forintos betétállománya. Emellett
a visszavásárolt két közmûvállalat
haszna ezentúl a városban marad –
reagált Horváth István polgármester.
– A közétkeztetési kft. kapcsán pedig
elmondhatom: az új cég a hatékony-
ságával fogja visszafizetni az árát, hi-
szen korszerûbben, költséghatéko-
nyabban fogja elõállítani az ételt.

Az aljegyzõ megválasztásával kap-
csolatban Horváth István emlékezte-
tett: a választás konszenzusos döntés
volt. A jelenlévõ 18 képviselõbõl
mindössze három szavazott nemmel,
és az új aljegyzõ kapott szavazatot az
MSZP-tõl és az SZDSZ-tõl is. Az új al-
jegyzõnek nyolcéves szakmai gyakor-
lata van, mint körjegyzõ, és helyisme-
rettel is rendelkezik, mert azt megelõ-
zõen a szekszárdi polgármesteri hiva-
talban dolgozott.

Jövõre új lakások épülhetnek a Fecskeház melletti telken

Mondschein-siker
Bietigheimben

n A szekszárdi Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus a Bietigheim-Bissin-
gen-i Chorvereinigung kórus meghí-
vására június végén egy fesztiválon vett
részt a német testvérvárosban.

Jürgen Kessing fogadta az idén 30.
évfordulóját ünneplõ Mondschein
tagjait és hozzátartozóikat. Bietighe-
im-Bissingen fõpolgármestere ezút-
tal is kiemelte a két város régóta kivá-
lóan mûködõ testvérvárosi kapcsola-
tát. Walter Schietinger, a német kórus
vezetõje és tagjai tartalmas progra-
mokat szerveztek a szekszárdiaknak.

A nívós programok közül is kiemel-
kedett az a kórusfesztivál, ahol a
Mondschein – Hauszer Beáta karnagy
vezetésével – elõször a Városházán,
majd a sétálóutcában énekelt – ferge-
teges sikert aratva. A szekszárdiak
elõbb német, majd magyar népdalo-
kat adtak elõ.

A Mondschein jövõre viszonozhat-
ja a vendéglátást: Rosenberger Mária
kórusvezetõ ugyanis meghívta a
bietigheimi kórust a 2009-es Szent
László-napokra.  Sas Erzsébet

A kistérség a bel-
ső ellenőrzés mi-
nimumát látja el.”
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n Új vezetõ irányításával kezdi az új
tanévet a Kodolányi Középiskola Szek-
szárdi Tagintézménye. Az alapítványi
iskola élére Angler Kinga került, aki már
évek óta oktat turisztikai képzéseken,
többek között idegenforgalmi, gasztro-
nómiai, szállodai ismereteket.

Az iskola Szekszárdon 1997-ben
kezdte meg az érettségi utáni szakmai
képzést, azóta sok, jó felkészültségû ta-
nuló szerzett itt piacképes szakmát.
Szeptembertõl várhatóan száz diák
folytatja tanulmányait utazási és proto-
koll ügyintézõ, idegenvezetõ, szállodai
portás-recepciós, idegen nyelvi titkár,
marketing- és reklámügyintézõ szako-
kon, valamint informatikai területen. A
szakok igyekeznek igazodni a munka-
erõpiac elvárásaihoz, megnövelve ez-
zel a fiatalok késõbbi elhelyezkedési le-
hetõségeit. Az egy-, illetve kétéves gya-
korlatorientált képzés olyan szaktu-
dást igénylõ munkakörökre készít fel,
amelyekhez nincs szükség a fõiskolai,
egyetemi elméleti alapozáshoz. 

Nemcsak azokat várják, akik piacké-
pes, eurokonform szakmát szeretné-
nek, hanem azokat is, akik nem nyer-
tek felvételt a felsõoktatási intézmé-
nyekbe, és hasznosan szeretnék tölteni
a kiesõ idõt. Lehetõséget kínálnak
azoknak is, akik nem szeretnék munka-
nélküliként indítani a felnõtt-létet, vagy
csak késõbb szeretnének fõiskolán to-
vább tanulni. Természetesen az idén
érettségizett hallgatók mellett minden

22. életévét még be nem töltött fiatal
számára is biztosítják képzéseiket.

– Olyan diákok jelentkezésére is
számítunk, akik nyelvtudásukat kí-
vánják fejleszteni. Egyes szakokon he-
ti tíz óra idegen nyelvi képzést nyúj-
tunk – mondja Angler Kinga. – Isko-
lánk akkreditált nyelvvizsgaközpont,
így õsztõl már helyben is lehet nyelv-
vizsgát tenni. Természetesen vizsgák-
ra felkészítõ tanfolyamokat is szerve-
zünk, és nemcsak diákjaink számára.

A vidékrõl ér-
kezõket ingyenes
kollégiumi szállás
várja, családi pót-
lék, árvasági ellá-
tás jár a jogosul-
taknak, s a tanu-
lói jogviszony
nem mellékesen
egészségügyi el-

látottságot, diákigazolványt is jelent.
A kis tanulói létszám miatt közvetlen

a tanár-diák kapcsolat. A tanárok több-
sége saját területén maga is gyakorló
szakember, így naprakész ismereteket
tudnak átadni a hallgatóiknak. Angler
Kinga is évekig dolgozott a turizmus-
ban, vendéglátásban. Büszke tanáraira,
mestereire, s elvárja, hogy az õ tanítvá-
nyai is ugyanakkora alázattal, újulni és
gazdagodni akarással végezzék hivatá-
sukat, mint maga. Kemény, egyenes,
következetes, emberi. Személye védje-
gye az általa irányított szervezetnek.

Biztos szakma a Kodolányiban

Angler Kinga

Farkas-szobor egy roma táncosról
„Helyi adósságairól” tûnõdik az országszerte ismert szekszárdi mûvész

Eddig fotók és filmek emlékez-
tettek Balog Béla (1957-1995)
hagyományőrző roma táncosra,
akit tehetsége mellett kitartó
szorgalma tett ismertté és felejt-
hetetlenné, a roma táncművészet
emblematikus figurájává. Mos-
tantól Farkas Pál szekszárdi
szobrászművész alkotása előtt
állva is felidézhetjük a korán el-
hunyt táncművész emlékét.

V. H. M.

A már-már levegõben táncoló fiatalem-
ber varázslata számtalanszor megis-
métlõdött, miközben „tánccal ková-
csoltam hidat az emberek közé”.

– A cinege legényt a nagyecsedi
szegénységbõl röpítette tehetsége a
színpadokra. A fõvárosba kerülve az
építõiparban dolgozott, de hamar
felfedezett adottsága okán rövide-
sen már a híres Vad Rózsa Néptánc
Együttesben táncolt. Ki mit tud
gyõztesként, majd saját együttesé-
vel színpadról színpadra, országról

országra járva sokaknak szerzett
örömöt – foglalta össze a rövid, ám
gazdag életutat a Szekszárdon élõ és
alkotó Farkas Pál szobrász- és érem-
mûvész. Balog Béla márványoszlop
talapzatra helyezett bronzszobrát
Budapesten, az Országos Cigány
Önkormányzat (OCÖ) székházának
elõcsarnokában avatták fel a közel-
múltban.

– Tudomásom szerint hazánkban
a Szegeden álló
Dankó Pista szobra
mellett ez a második
roma emberrõl ké-
szült alkotás – emlí-
tette a mûvész, aki
Vajda Imre, az OCÖ
könyvtárigazgatójának felkérésére,
a táncmûvész rokonaival többször
egyeztetve mintázta meg Balog Béla
alakját.

Farkas Pált aligha kell bemutatni
a szekszárdiaknak, hiszen szinte
mindenki ismeri a nyolcvanas évek
elején készült Babits Mihály-szob-
rot, amely a szülõház udvarán fo-

gadja a látogatókat. Tegyük hozzá,
hogy ezen alkotás már része a nyol-
cadikos irodalom tananyagnak.
Említhetnénk a közadakozásnak
köszönhetõen elkészült Szent Ist-
ván szobrot, de több városban, sõt
országban is terek és parkok han-
gulatát határozzák meg Farkas Pál
köztéri munkái. 

A szobrászmûvész terveirõl meg-
tudtuk, hogy egyre aktívabban tû-

nõdik „helyi adós-
ságairól”. Tervezi,
hogy köztéri szob-
rot állít Csányi
László író és Baka
István költõ emlé-
kére. Utóbbi szob-

ra készülõfélben van, hiszen a köl-
tõ idén lenne hatvanesztendõs.

– A Szekszárdon élt és alkotott,
tisztelet övezte személyiségekrõl is
gondolkodnunk kell, hogy szellemi
örökségüket dokumentálva ébren
tartsuk érzelmi kötõdéseinket. Ez
számomra – sokakkal együtt – meg-
határozóan fontos szándék.
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Bronzból mintázott roma táncos

Dankó Pista
szobra mellett
ez a második
roma emberről
készült alkotás.”
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Lovak és gépek szerelmese
Szûcs István: az állatok jó lelkülete megmarad, ha nem rontja el õket az ember

Június 29-én olvashatták beszél-
getésünket Magyar Lajossal. A TIR
Suli Bt. egyik tulajdonosa – az in-
terjú szokásos utolsó kérdésére,
miszerint ki kövesse őt e hasábo-
kon – azt válaszolta, hogy Szűcs
István, a Volkswagen márkakeres-
kedés, azaz az AutóCity Kft. opera-
tív igazgatója. Az autók lóerejére
csak néhány mondat erejéig tér-
tünk ki, ugyanis elsősorban az iga-
zi lovakról, illetve az ember és az
állat kapcsolatáról beszélgettünk.

V. Horváth Mária

– Milyen miliõben töltötte gyermek-
éveit? Tartott állatokat a család?

– Gerjenben éltünk, s minden
olyan állatunk volt, ami egy falusi gaz-
daságot, vagy udvart jellemzett. Na-
gyon szívesen töltöttem az idõmet
anyai nagyapáméknál, Vörös Istvá-
néknál, ahol az aprójószágok mellett
szép számmal voltak csizmaszár felet-
tiek is: sertések, kutyák, juhok, szar-
vasmarhák és lovak.

– Segített is az állatok etetésében,
gondozásában?

– Hát hogyne, természetesen...

– Miért mosolyodott el?
– Mert pontosan úgy alakult az

életem, ahogyan akár megjósolhat-
ták volna. Anyai ágon ugyanis az ál-
lattartás volt a jellemzõ, apai ágon
pedig a gépek iránti vonzódás. A
mai napig e kettõség határozza meg
az életemet.

– Meddig élt Gerjenben?
– Miután a feleségemmel összehá-

zasodtunk, Tolnára költöztünk, s
most is ott élünk, így naponta ingá-
zom szekszárdi munkahelyemre. Elsõ
közös tolnai otthonunkhoz eleve
olyan helyet kerestünk, hogy az alkal-
mas legyen lovak tartására is. Házun-
kat – istállóval, karámmal együtt – egy
erdõ közepén építettük fel. A csend, a
nyugalom és a lótartás sok örömöt ad,
bár komoly és napi rendszeres elfog-
laltsággal is jár.

– Hány lóval kezdtek?
– Elõször egy sodrott kancánk volt,

Manci, majd az Ámor nevû csõdör csi-
kó következett.

– Most lovardát mûködtetnek?
– Nem. Kizárólag családi hobbitar-

tásról van szó. Õsi magyar félvér faj-
tát, kisbérit tenyésztek, amit nehéz
hátasnak is hívnak. Klasszikus, testes
huszárló. Natasa a törzskancánk, õ az
„õsanya”. Egyszerre általában három-
négy lovat tartunk.

– Meddig élnek a lovak?
– Átlagban 25-30 évig, Natasa most

16 esztendõs.

– Volt olyan lova, amely idõs kora
okán pusztult el?

– Olyan nem, de pusztult már el lo-
vam. Kölcsön adtam, s ez hiba volt a
részemrõl. Túlhajszolták, amit úgy
mondanak, hogy „beünnepelt” az ál-
lat. Amikor visszahozták, Mancinál
már jelentkeztek a jellemzõ tünetek.
Szenvedése és távozása megviselt
bennünket. Kocsit, szerszámot, min-
den a lóhoz köthetõ holmit eladtam.
Aztán egy év múlva már elmondhatat-
lan hiányérzetünk volt.

– Nem tartottak attól, hogy Manci
emléke miatt az új állatot nem fog-
ják kellõen megszeretni?

– Nem, mert a vágy nagyobb
volt, mint a félelem. Persze igen kö-
rültekintõek voltunk, nehogy hi-
bázzunk – akár jó szándékból is. Az
új lovunk adta élmények tompítot-
ták a fájdalmat. 

– Natasa már hat kiscsikót ellett.
Valamennyit nem tarthatták meg.
Nem akarnék kiszedni önbõl köny-
nyes történeteket, de állatbarát-

ként biztosan tudom, hogy lelkileg
nem egyszerû az elválás.

– Jogos a fölvetése. De nagyon
ügyelünk arra, hogy kizárólag jó gaz-
dáknak adjuk el a csikókat.

– Cicás emberként kérdezem, mi-
lyen mértékben alakul ki a lovak-
kal a fizikális- és lelki kontaktus-
sal járó meghitt barátság?

– Nekünk is vannak cicáink és ku-
tyáink, s igazán szeretjük õket, de a ló
az elsõ. A ló bizalommal, barátsággal,
érdeklõdéssel van még az idegen em-
ber iránt is, de megérzi, ha valaki el-
lenséges vele. A lovak alapvetõen jó
lelkületûek, s azok is maradnak, ha az
ember nem rontja el õket. Nem titko-
lom az ide vonatkozó megállapításo-
mat: az ember is jónak születik... A fi-
zikális kapcsolat esetünkben azt jelen-
ti, hogy ráülök, s megbízom benne. Õ
pedig elfogadja az irányítást, a hang-,
a szár- és a lábsegítséget. Hangsúlyo-
zom: az ostor kizárólag csak esztéti-
kum. Fegyelmezési szándékkal nem
használom.

– Vannak harapós és rúgós lovak…
– A rossz tapasztalat, a meg nem

értett elvárások miatt teszik. Így feje-
zik ki félelmüket és menekülési szán-

dékukat. A Suttogó szerzõje, a lovak
jó ismerõje, Monty Roberts is írja,
hogy mivel a ló nem ragadozó, min-
den elõl, ami számára ismeretlen, me-
neküléssel védekezik. S ha annyira
beszorul, hogy nem talál kiutat, ak-
kor rúg, vagy harap. Éppen ennek el-
kerülése érdekében bír nagy fontos-
sággal a jórészt testbeszéden alapuló
bizalom felépítése.

– Van, aki kockacukorral jutalmaz.
– Igen, a lovak szeretik az édeset, de

erre a célra nagyon jól megfelel a sok-
kal egészségesebb répa, vagy alma. 

– Az állatok közelsége jó hatással
van az emberre.

– Én azt mondom, nemesít. Legyen
az néhány kis hal, hörcsög, cica, ku-
tya... Gondoljon csak bele: az állatok a
kisgyermeket rendszerességre, áldo-
zatkészségre szoktatják, ami késõbb
természetessé válik számukra. S nem-
csak az állatokra, hanem az emberek-
re is figyelnek. Aki nem éli át az álla-
tokkal kapcsolatos élmények sorát, az
hiányt szenved.

– Az ön családjának nem kellett nél-
külöznie az állatok közelségét, a
természetes közeget. Bemutatná a
családját?

– Szívesen. Feleségem Tolnán kör-
zeti ápolónõ. Két fiunk van. István az
idõsebb, Szabolcs a fiatalabb. Istvánék
– immár bõ két hetes, négy kilóval
született Bence István nevû unokám-
mal – a jobb munkalehetõség okán
Budapesten élnek. A fiam az informa-
tikában, rendszergazdaként dolgozik,
de sportemberként is komoly ered-
ményei vannak, ahogyan feleségének,
Fatimának is. Azt tervezik, hogy idõ-
vel hazajönnek, s õk is építkeznek az
öthektáros ártéri erdõben. Szabolcs
még velünk lakik, s õ is nagyon ra-
gaszkodik az állatokhoz. Amennyi
idõt csak lehet, körülöttük tölt. Ker-
tész végzettsége gazdálkodásra ösztö-
kélte, s munkájában örömét leli.

– Gondolom, igaz a hír: jól megy
a cégük.

– Szerencsére így igaz. A megyé-
ben szép számmal élnek német nem-
zetiségûek, akik többségükben igény-
lik és ragaszkodnak a német autómár-
kákhoz, amelyek tradicionálisan meg-
bízhatóak, keresettek. Ügyfélkörünk
értékrendje sajátosan felismerhetõ.

– Kivel beszélgessünk a következõ
alkalommal?

– Szívesen olvasnék a szervezetfej-
lesztéssel, szervezésirányítással, átvilá-
gítással és válságkezeléssel foglalkozó
cégvezetõ, Farkas Gábor munkájáról,
és az adódó problémákról. Szûcs István egyik szerelmével, az autóval
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A
hhoz képest, hogy Szekszárd
1872-tõl 32 évig küzdött a ren-
dezett tanácsú város címének

elnyeréséért, mindössze nyolc eszten-
dõ elég volt a többség számára a váro-
si rang és lét, de fõleg a többletkiadások
megunásához.

Ennek ékes bizonyítéka az 1913. au-
gusztus 21-én átadott kérvény, melyet
a június 29-i kisgazda népgyûlésen ki-
jelölt 100 tagú küldöttség szerkesztett
Szuliman György vezetésével. Alkalmi
szónokként Szuliman azt nehezmé-
nyezte, hogy 'nem engednek betekin-
tést az ügyekbe még a képviselõ-testü-
leti tagoknak sem, a közgyûlésen meg-
vonják a szót, megtagadják a felvilágo-
sítást, terhelõ adatokra ügyésszel fe-
nyegetõznek', egyszóval „még a bükk-
fagatyás parasztok idejében is jobban
mentek a város ügyei, mint most”. A
várossá válás kérvényezésekor „még a
belügyminisztert is becsapták, mert
az kevesellte a nagyközség jövedelme-
it. Mit csináltak tehát? Kimutattak any-
nyi jövedelmet, hogy elég legyen.”

A kérvény ezt már nem ismétli, de
említ súlyosabb érveket. „Nem hisz-
szük, hogy e hazában volna még egy
rendezett tanácsú város, melynek adó-
fizetõ polgáraira oly terhes volna az új
adótörvényekkel járó adminisztrációs
költség, mint nekünk. Városunknak
semmi jövedelmezõ vagyona nincs,

minden kiadás fedezése egyedül a pót-
adóra van utalva. Vidékünk nincs, pia-
caink gyengék, ami kis forgalmunk
volt, azt a baja-bátaszéki áthidalás által
elvesztettük. Az ipar, a kereskedelem
pang..., a földmíves osztály is csak síny-
lõdik, mert földjeink nincsenek, s
egyedül a kopár hegyek megmûvelé-
sére vagyunk utalva, melyet csak szõ-

lõtelepítésre használhatunk, mely pe-
dig a terhes fenntartási költségek mi-
att alig fenntartható.” Régen „37 %
pótadóval tudtunk parkírozni, utcát
kövezni, gazdasági és szegényügyi
építkezéseket rendeztünk, nagyobb
összeget bírtunk fordítani kulturális
és közegészségügyünk fejlesztésére,
mióta város vagyunk, mindez kölcsön-

pénzbõl fedeztetik, mert az összes
pótadó-jövedelmünket felemészti a
drága adminisztráció fenntartása.”

A képviselõ-testület nem kapkodta
el a megtárgyalást, hanem – gondol-
ván, a szüret idején a polgár (paraszt)
városatyák úgyis el lesznek foglalva –
október 4-ére tette. Azonban éppen
„az intelligenciából”, vagyis az értelmi-
ségiek közül nem jöttek el 31-en. Dr.
Leopold Kornél hiába érvelt a törvé-
nyes folyamat betartása mellett: „Csak
nem képzelik a kérvényezõk, hogy a
városi tisztikar összes tagjai 8-15 napi
felmondás ellenében, miként a házi
cselédek, azonnal elbocsáthatók?”
Õrffy Lajos is hatástalanul idézte a pol-
gári elem egykori lelkesedését, 58 : 47
arányban Szuliman György és Boda
Vilmos (!) nagyközséggé való visszafej-
lesztésre tett javaslatát elfogadták „fel-
lebbezésre való tekintet nélkül”.

Isten malmai azonban szokás sze-
rint igen lassan õröltek. Megfellebbe-
zés, idõhúzás, utóbb már a világhábo-
rú tette lehetetlenné a „várostalaní-
tást”. Szuliman késõbb is komoly poli-
tikai erõ maradt: még az ifjabb
Õrffynek, Imrének is vele kellett gyür-
kõznie, azután kiegyeznie, hogy hon-
atyaságát a kisgazdák megszavazzák.
Hathatós érve volt: büntetõügyben
ígért és váltott be semmisségi közben-
járást… Dr. Töttõs Gábor

AUGUSZTUS 18-ÁN

90 éve, 1918-ban a helyi orvosok a

pedagógusoknak mérsékelt vizsgá-

lati díjakat ígértek.

AUGUSZTUS 19-ÉN

75 éve, 1933-ban Müller László írta

sajtónkban az ifjúságnak: „Meg kell

tanulnod: az erkölcstelenséget gyá-

ván, meghunyászkodva nézni maga

is erkölcstelenség.”

AUGUSZTUS 20-ÁN

95 éve, 1913-ban iparos és keres-

kedõ ifjakból jött létre a Szekszárdi

Törekvés Sport Egylet.

AUGUSZTUS 21-ÉN

100 éve, 1908-ban Mányoki Sári

tudatta: a Bartina utcában meg-

nyitja engedélyezett fiú- és leány-

iskoláját.

AUGUSZTUS 22-ÉN

95 éve, 1913-ban az ország elsõ

cserkésztûzoltó-csapata gyakorlato-

zott a városháza udvarán. 75 éve,

1933-ban indiai kerékpáros érke-

zett Szekszárdra, majd Belgrádba

indult.

AUGUSZTUS 23-ÁN

100 éve, 1908-ban a kolozsvári

iparliga pályázatán az ekkor érett-

ségizett szekszárdi Fein Mátyás II.

díjat nyert.

AUGUSZTUS 24-ÉN

70 éve, 1938-ban Szakály Ferenc,

(a történész leendõ atyja) a Tolname-

gyei Hírlapba Katolikus ember nem

lehet nyilas címmel írt cikket.

Ódon időben Biztos jövedelem gazdáknak!
n Van olyan földterülete, amely parla-
gon van? Netalán gabona termeléséhez
rossz minõségû? Nem tudja, mihez kezd-
jen vele? Van megoldás: Neveljen rajta
energiafüzet! Vagy... földjét tartósbérlet-
be veszi az Alfa Nova Kft.

Az Alfa Nova Kft. fatüzelésû erõmûvet
épít, amelynek tervezési és engedélyezési
eljárása folyamatban van. Az erõmû alter-
natívát jelent majd Szekszárd távhõ-
termelésében az egyre drágább földgáz-
zal szemben. Biztos, hosszú távú és jöve-
delmezõ piacot jelent mindazoknak, akik
energiaerdõvel, azaz energiafûz termesz-
tésével kívánnak földterületeiken foglal-
kozni, vagy azt mûvelésre bérbe adnák.
Energiafûz a jövedelmezõ megoldás

Az energiafûz termesztése olyan te-
rületeken is gazdaságossá teheti a szán-
tóföldi növénytermesztést, ahol eddig a
belvíz miatt minden 5 év termelésébõl
2-3 év kiesett. Olyan területeken is érde-
mes ezzel foglalkozni, ahol kötött a talaj,
ezért nehéz megmûvelni.

Az energiafûz kifejezetten kedveli a
magas vízállású területeket. A fûz telepíté-
sére a 4,5-7 PH tartományba tartozó, kö-
zépkötött talajok a legkedvezõbbek.
Olyan lapos, vízállásos területeken, ahol
általában a szántóföldi növénytermesztés
kockázatos, a fûz jól érzi magát. Elhagyott
legelõk, használaton kívüli mezõk újra
termõvé tehetõk az energiaerdõk által.
Termelés vagy földbérlet támogatással

Az sem elhanyagolható szempont,
hogy az energiafûz csak a telepítés évé-

ben kíván olyan gondos ápolást, mint
más szántóföldi növények. A második
évtõl pedig a mûtrágyázáson kívül más
munkamûvelet nem szükséges. Így
olyan gazdák számára is érdekes lehet a
termesztése, akik már nem óhajtják in-
tenzíven mûvelni földjeiket, de eladni
sem akarják. Velük termelési szerzõdést
köt társaságunk. A szerzõdés keretében
az Alfa Nova Kft. finanszírozza a telepí-
tés költségét, a termelõ pedig vállalja,
hogy a megtermelt faanyagot az Alfa
Nova Kft.-nek adja el.

Azoknak is kínálunk megoldást, akik
nem kívánnak növénytermesztéssel
foglalkozni, tõlük bérbe vesszük a föld-
jüket. Nem elhanyagolható szempont,
hogy az energiaerdõ szántóföldi kultú-
rának számít, ezért jár utána a földalapú
támogatás, sõt az energianövények
után kapható támogatás is. 
A jelentkezés feltételei

Társaságunk olyan területeket keres
földbérletbe, amelyek alkalmasak az
energiaerdõk telepítésére. Az energia-
erdõ telepítése csak az 5 hektárnál na-
gyobb területeken gazdaságos, ezért
akár termelésre, akár bérletre jelentkez-
nek, minimálisan rendelkezniük kell ek-
kora területtel. A feltételek között szere-
pel, hogy Szekszárdtól nem lehet 50 ki-
lométernél távolabb.

A földbérlettel és a termeltetéssel
kapcsolatban érdeklõdõk a 30/405-
9375-as telefonszámon kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást. x

Vissza a nagyközséghez?

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 123.

Dr. Leopold Kornél Boda Vilmos



Információ:
menetrend@szekszard.hu

Augusztus 17-tõl 31-ig
munkanapokon a tanszünetes

menetrend érvényes!
Menetrendi szempontból 

az elsõ iskolai elõadási nap
szeptember 1.

Az új menetrend
életbelépésétõl az egyvonalas

bérletjegy a város teljes
vonalhálózatán elfogadásra

kerül szeptember 5-ig.
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A rejtvény megfejtését 2008. augusztus 26-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi

Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

JEGYZET

Kevés embernek adatik meg, hogy élete párjának 60 év után újra
kimondhassa az igent. Szekszárdon, a Fõispán Étteremben július
12-én szûk családi körben ünnepelte Sziládi István és felesége, Tóth
Erzsébet ezt a rendkívüli évfordulót. A jubiláló házaspár számára a
legnagyobb ajándék a lányuk és unokájuk által átadott óriási tabló
volt, melynek fényképein keresztül újra „végigjárhatták” életük
legfontosabb állomásait. -sas-

GYÉMÁNTLAKODALOM

Versenyfutás
Évekkel ezelelõtt egy kirándulás során,
egy mezei futóverseny záróünnepségébe
csöppentem. Csak messzirõl ugyan, de
láttam a dobogósokat ünneplõ tömeget,
hallottam, amint a legjobb idõeredménye-
ket sorolják és a gyõzteseket tapsolják.
Ekkor bukkant fel egész közel hozzám, az
erdõ szélénél az utolsó versenyzõ. Volt va-
lami tragikomikus a jelenetben. Komikus,
mert ez a fiatalember maradék büszkesé-
gét õrizve úgy futott, mintha az élmezõny-
ben lenne, miközben már felszedték a
pályát jelzõ szalagokat, gyûjtötték a közön-
ség által otthagyott szemetet. Ugyanakkor
fájdalmas is volt látni: a szervezõk közül
csak egy-egy unott és érdektelen pillantás
követte útját, már nem mérték az idejét,
már frissítõt sem kapott a célnál: senki, de
igazán senki nem törõdött az utolsóval. 

A figyelem és az ünnep csak a legjobbaknak
jár - legtöbbször így mûködik ez a világ!
De jó, hogy Isten országában más a szo-
kás! Versenyre hív Õ is, de szeme az utol-
són is ott van. Erõfeszítést vár tõlünk, de
igazából Õ kínálja az erõt, és a gyõzelmi
koszorút is ingyen ígéri az Õhozzá térõk-
nek, akik csatlakoznak „csapatához”.
Buzdít a még jobb teljesítményre, de ha el-
bukunk, Õ a „pályára” siet és ölbevesz. És
az utolsónak is örömünnepet szervez: an-
nak, aki kevés tehetséggel futja pályáját,
annak, aki késve rajtolt, annak, aki közben
elesett, de szerené folytatni, annak, aki
megsérült… Mert az Úr megígérte: „a
sántákat megsegítem” (Zof 3, 19), „a
megrepedt nádszálat nem töri össze” (Ézs
42, 3) „Erõt ad a megfáradtnak és az erõt-
lent nagyon erõssé teszi” (Ézs 40, 29)

Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész

E V A N G É L I U M

Mások visznek rossz 

utakra minket?

A
mások bûne a mi hibánk? Ugyan már, gyerekek!, ne
gyerekeskedjünk. Gondoljuk meg, még egy ártatlan,

jóravaló, butácska pontyocska se keveredhet még véletle-
nül sem olyan rossz társaságba, amelyik képes rászoktat-
ni azt a jobb sorsra érdemes halacskát a maratoni-futás
káros szokására, ami köztudomásúlag még a cigarettá-
zásnál is ártalmasabban hat a halak szervezetére. Pedig
a ponty egy rettenetesen unintelligens élõlény, mégis sok-
kalta több esze van – az akareterejérõl már nem is beszél-
ve –, mint sok-sok akaratlanul rossz társaságba keveredõ
embernek. Pedig, hú, de sok ember van, aki rossz társaság-
ba keveredik! Aztán azok a rossz társaságbéli gonosz em-
berek – csak hogy jobban teljen az idõ – mindenféle ártal-
mas dologra, gazemberségre, hülyeségre, rászoktatják a
teljesen jóravaló, egészséges életmódra született ártatlan és
jószándékú embertársaikat. Hú, de utálom én ezeket a
rossz társaságokat!! Például azokat a rossz társaságokat,
amelyek a kereskedelmi tévékben a mit sem sejtõ nézõket
(hívásonként 340-450 forint+ÁFÁ-ért) rászoktatják a já-
tékszenvedélyre, emelt díjas telefonos nyereményjátékok
formájában, pedig már egy kiscsoportos óvodásnak is il-
lik tudni, hogy nincs a világon egyetlen egy olyan szeren-
csejáték sem, amelyikben nem a játékosok (fogadók) a
vesztesek, és a szerencsejátékot üzemeltetõ „rossz társasá-
gok” a tuti nyerõk. De beszélhetek én, és hiába telt már el
cirka 18 év a rendszerváltás óta, mégis rengeteg olyan em-
ber van még ma is Magyarországon, akivel el lehet hitet-
ni, hogy õ valamit is ingyen (ajándékba!!) kap a boltok-
ban. Na, szépen is néznék én ki, ha mint mai Lúdas Ma-
tyi elvinném a ludaimat a piacra, aztán ingyen osztogat-
nám szét a vásárlók között, sõt, ráadásul mindenki kap-
na tõlem egy autót is ajándékba, hogy azt az ajándék li-
bát ne kelljen neki gyalog hazacipelni. Na, ugye hogy ez
egy óriási nagy baromság?

N
agyon sok mindent tudnék én még mesélni önök-
nek az ilyesféle nevetségesen átlátszó átverések-

rõl, de, sajnos, most egy kis idõre abba kell hagynom
karitatív felvilágosító tevékenységemet, ugyanis 14 óra
van, most kezdõdik a kedvenc emelt díjas telefonos
nyereményjátékom. Ki tudja?.. Lehet, hogy ma végre
nyerni fogok. Valentin György
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nHa augusztus, akkor Szekszárdon ga-
rantáltan jön a Radenska Kupa nem-
zetközi utánpótlás kézilabdatorna.
Idén ötvenegy nõi és huszonkilenc fér-
fi csapat vesz részt az augusztus 17-tõl
négy napon át, augusztus 20-ig tartó
tornán, köztük 17 külföldi.

A külhonból érkezõk többsége ha-
gyományosan szerb és horvát. Mivel
zömében fiúcsapatokról van szó, így
a hazai szakosztályoknak lesz bõven
lehetõségük, hogy lemérjék, hol is tar-
tanak, mert a délszlávok a kezdetek
óta képzett és motivált játékosokból
álló együttesekkel érkeznek. Nem el-
képzelhetetlen, hogy a serdülõ vagy
az ifi korosztályban újfent szerb-hor-
vát döntõre kerül sor, miként az el-
múlt években annyiszor.

A nõi mezõnyben patinás klubok
küldik el évrõl-évre csapataikat az
UKSE kézilabdás fesztiváljára. Itt lesz a
Vasas, a Fradi, a Szeged, a Pécs, melyek
skalpjának megszerzésére tucatnyi

kiscsapat tör. Érkeznek csapatok Sze-
gedrõl és Békéscsabáról is, de több,
egészen kis település is képviselteti
magát. Tolna megyébõl például a
Kocsola. Az UKSE Szekszárd a ‘98-as
korosztálytól kezdve egészen a felnõt-
tekig valamennyi csapatát elindítja. 

Agusztus 17-én, a megnyitót köve-
tõen, 20.15 órakor a házigazda UKSE
és az élvonalbeli PEAC felnõtt csapata
játssza a nyitómeccset, aminek már
tétje is lesz: az utánpótlás korosztály
mellett idén egy felnõtt torna is zajlik
a Radenska Kupán: a Szeged és a Tol-
na KC részvételével.

A ráhangolódás a tornára már egy
nappal korábban elkezdõdik: az
UKSE ugyanis társszevezõje az au-
gusztus 16-ai, I. Szekszárdi Sportegye-
sületek Napja névre keresztelt ren-
dezvénynek (részletek a 14. oldalon),
amit a Szekszárdi UFC-vel és a Szek-
szárdi Extrém SE-vel közösen szervez-
nek a városi sporttelepre. B. Gy.

A keret alkalmas lehet a dobogóra
A modernebb játékhoz keményebb védekezés, gyorsabb, figuratívabb támadójáték és jó erõnlét kell

Kovács Jenő férfi kézilabdán
edződött új szekszárdi tréner –
jelentjük – abból a női szeszély-
ből, amely külön alkalmazkodást
kell, hogy kiváltson a női csapat-
nál ténykedő férfi edzőből, még
nem érez semmit, mert úgy tű-
nik: együtt van a társaság szak-
mai és morális értelemben is.

Bálint György

A pécsi illetõségû trénernek a nõi sze-
szély értelmezéséhez nem szükséges
nõi csapatoknál edzõdött kollegákat
faggatni, netán sportpszichológushoz
fordulnia. Ott van neki ugyanis egy e
témában is autentikus segéd, az anyai
örömök elé nézõ másodedzõ, Fekete
Gabriella, akire ebben az értelemben is
számíthat. Könnyen megeshet, hogy
az életét a kézilabdával elválaszthatatla-
nul összekötõ asszonyra, mint játékos-
ra is szükség lesz a beálló poszton. Mert
még mindig õ ott a Numero 1, és az
egész másodosztályban is a meghatá-
rozók közé tartozik e poszton...

A vezetõedzõt azonban ilyesfajta
konkrétumokkal még nem érdemes
traktálni. A munkás hétköznapok idõ-
szakát élik az UKSE csapatánál, hogy
ezen ne múlhasson a dobogóra lépés.
Mert a bronz már a júliusi elsõ találko-
zásnál kõbe vésetett, amire az új veze-
tõedzõ akkor rábólintott. És most?

– Nem gondolom, s ebben a két he-
te tartó közös felkészülés csak meg-
erõsített, hogy nekünk feltétlenül iga-
zolnunk kellene a mezõnyposztokra.

Vagy ha mégis, akkor csak olyat, aki
tényleg vállán tudja vinni a csapatot,
meccseket képes eldönteni.

Vajon elég hosszú a kispad? Vannak
elegen akkor is, ha esetleg a két lövõ,
Fauszt Éva és a balkezes Kovács Nóra
valamilyen oknál fogva kidõl(ne) a
sorból? Ráadásul egyszerre...

– Vannak olyan játékosaink a lövõ
poszton, akikben bennük van a lehe-
tõség, hogy ilyen balszerencse esetén
képesek pótolni az említett, ebben az
osztályban kétségtelenül meghatáro-
zó játékosokat. Például Szilágyi Hédi,
vagy a Farkas Anita, de említhetném

az ifibõl Beda Fannyt is. Belsõ poszto-
kon is rendelkezünk olyan játékosok-
kal, akikhez a kulcsjátékosok kiesése
esetében nyúlhatunk. Sõt kell is, hi-
szen olyan klubhoz jöttem, amely a sa-
ját utánpótlására építve képzeli el a kö-
zelebbi és a távolabbi jövõt. Úgy látom,
hogy a fiatalok közül a már említett
Farkas mellett Zorella Évi, Nagy Szilvi,
Mizsák Dorina is ott lesznek a felnõtt
csapatban – s talán az epizódista sze-
repnél is többre hivatottak.

A szeptember közepén esedékes
bajnoki rajtig vegyes felkészülés lesz,
mert Kovács edzõ úgy látja, hogy az ál-

tala megálmodott, az eddigiekhez ké-
pest modernebb játékhoz kemé-
nyebb védekezés, gyorsabb figuratí-
vabb támadójáték és jó erõnlét kell, s
alapozó jellegû munka nélkül jó néhá-
nyan ennek nem lesznek a birtoká-
ban. Az elkövetkezendõ napokban,
amikor egyre jobban a labda, a játék
kerül elõtérbe, már valaminek körvo-
nalazódni kell ebbõl. 

– Egy-egy általam tanított taktikai
elgondolásban van három különbözõ
játékhelyzet megoldására szolgáló va-
riációs lehetõség. Az már a játékosra,
az õ helyzetmegoldó képességére van
bízva, hogy melyiket alkalmazza. Én is
kíváncsian várom, hogy mi jön le eb-
bõl a tesztmeccseken – mondja a
szakember, aki a pécsi férfi kézilabdá-
ban tartósnak ígérkezõ vegetáció
után – ahol nem kispados vezetõ volt
az utóbbi években – önmagát is meg-
újító kihívásnak fogja fel a szekszárdi
feladatot, ami szépen, lépcsõzetesen
elõbb-utóbb az NB I-be jutást kell,
hogy maga után vonja.

Az elmúlt hétvégén a PEAC torná-
ján szerepelt az UKSE a Virovitica és a
Siófok társaságában. Két hétközi
edzõmeccs és a Radenska Kupa után
mennek Marcaliba egy tornára, amit
újabb két tesztmeccs követ, s aztán
beköszönt a szeptemberi bajnoki rajt. 

S hogy kikhez kell mérnünk a szek-
szárdiakat? A Veszprémhez, a Gyõri
Audi ETO II-höz, a már említett Mar-
calihoz, de a hírek szerint a Szombat-
helynek és a Siófoknak is erõs, dobo-
gót célzó csapata lesz az új idényben.

Kovács Jenõ az UKSE saját nevelésõ fiataljaira is számíthat

Nyolcvan csapat a Radenskán
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Dr. Kovács Gábor szülész-nő-
gyógyász mondja el, miért lenne
fontos minden kismamának elvé-
geztetni a vizsgálatot.

N. S. 

– A tb által támogatott ultrahangvizsgá-
lattal már eddig is kerestük a magzati
kromoszómarendellenességek jeleit,
ám ez közel sem annyira hatékony,
mintha vérvételen alapuló teszttel kom-
binálnák a szûrést. Vérvételi szûrés az
országban elsõként Pécsen indult. A ma-
gas hatékonyságú integrált tesztet is tar-
talmazó vizsgálati panel állami fenntar-
tású intézményben – Kaposvár után –
Szekszárdon érhetõ el másodikként.
Életkortól függetlenül minden váran-
dós kismamának ajánlott Down-kór szû-
rõvizsgálatra jelentkezni, hiszen az nagy
biztonsággal vetheti fel a Down-szind-
róma jelenlétét, valamint egyéb rendel-
lenességeket is, mint például az Ed-
wards-szindróma vagy a nyitott gerinc.

– Mi történik a szûrés során? 
– A levett vért centrifugálják, lefa-

gyasztják a plazmát, és Budapestre kül-
dik egy igen összetett tesztelésre. A kis-
mama tíz munkanapon belül megtudja
az eredményt, és annak függvényében
konzultál orvosával. Érdemes megje-
gyezni, hogy több nyugati országban tá-
mogatott ez az eljárás, és szakmai szem-
pontból egyáltalán nem kérdés, hogy
minden várandósnál szükséges-e elvé-
gezni. Tudvalevõ, hogy átlagosan 650-
700 terhességbõl egy Down-szind-
rómás csecsemõ születik. Hatalmas lelki
próbatétel várni, világra hozni, nevelni
egy kicsit, akirõl tudják a szülõk, hogy
nem egészséges. Ha elméletben mind-
ezt félretesszük, még mindig számolni
kell a helyzet anyagi vonzatával, ami eb-
ben az esetben közel hárommillió fo-
rint többletköltséget jelent. 

– A külsõleg látható eltéréseken túl
mivel jár e betegség? Egyáltalán,
mitõl alakulhat ki? 

– A Down-kór a 21. kromoszóma
triszómiáját jelenti, sejtenként nem ket-
tõ van belõle, hanem három. A szellemi
fogyatékosság csaknem mindig, szívfej-
lõdési rendellenesség az esetek 40%-
ában jelen van, emellett fertõzésekre
való fokozott hajlam és más jellemzõ
szövõdmények is felléphetnek. A tüne-
tek miatt az érintettek komoly egész-
ségügyi és szociális ellátásra szorulnak

többnyire életük végéig, és szomorú ta-
pasztalat, hogy túlnyomó többségük a
legnagyobb gondoskodással is csupán
a kisegítõ iskola szintjéig juttatható el. A
Down-szindrómás esetek csupán 2-3%-
a örökletes, az összes többi új mutáció
eredménye, amit alapvetõen befolyásol
az anya életkora. A 35. évtõl a kockázat
növekedése meredekebbé válik és a 40.
évre eléri az 1:100-hoz arányt. Ugyanak-
kor az is tény, hogy mivel a 35 év feletti
anyák aránya még viszonylag alacsony
– bár a gyermekvállalás kitolódásával
egyre növekszik – a Down-kóros újszü-
löttek háromnegyedét jelenleg a 35 év-
nél fiatalabb nõk szülik. S hogy a ter-
mészet végsõ soron bölcs, jó példa er-
re: a vetélések java az elsõ öt-hat hét-
ben a súlyos, élettel össze nem egyez-

tethetõ kromoszómarendellenessé-
gek miatt következik be. 

– A terhesség mely szakában lehet
a szûrést elvégezni?

– Háromféle tesztrõl beszélhetünk.
A kombinált tesztet a terhesség 10-14.
hete között, optimálisan a 12. héten ér-
demes elvégezni, ami során az anyai
vérbõl egy hormon- és egy fehérjeszin-
tet mérünk (HCG és PAPP-A), továbbá
ultrahangvizsgálatot végzünk, melynek
során elsõsorban a magzat ülõmagassá-
gát (CRL) és tarkóredõjét (NT) mérjük.
A négyes (kvadrupol) teszt a terhesség
15-17. hete között végzendõ, optimáli-
san a 16. héten, itt is az anyai vérbõl fi-
gyelünk három hormont (HCG, szabad
ösztriol és inhibin A), valamint egy

magzati eredetû fehérje (alfa-feto-
protein) mennyiségét határozzuk meg.
Végül az integrált teszt, hangsúlyozot-
tan a jelenleg leghatékonyabbnak te-
kintett szûrõmódszer. Ennek során a
terhesség 12. hete körül elvégezzük a
kombinált tesztben is szereplõ ultra-
hangvizsgálatot, illetve az anyai vérbõl
történõ PAPP-A meghatározást. Ké-
sõbb, a terhesség 16. hete körül az
anyai vérbõl meghatározzuk az AFP,
HCG, szabad ösztriol és inhibin-A mar-
kereket. Fontos, hogy a kismama türel-
mes legyen, mivel pontosan az biztosít-
ja ennek a módszernek a kiemelkedõ
hatékonyságát, hogy a két idõpontból
származó adatokat együttesen értékel-
jük, és a kockázatbecslést csak a máso-
dik vérvétel után végezzük el. Speciális
számítógépes kiértékelõ program
(Alpha) segítségével az anyai életkor és
a mért biokémiai paraméterek, illetve a
kismama egyéb adatai alapján (testsúly,
dohányzás, stb.) meghatározzuk a
Down-kór és egyéb kromoszómarend-
ellenességek, valamint a velõcsõzáródá-
si rendellenesség kockázatát. 

– Mennyibe kerülnek ezek a tesz-
tek, s mennyiben jelentenek garan-
ciát a születendõ gyermek egészsé-
gét illetõen? 

– Szögezzük le: az eredmények sta-
tisztikai módszereken alapszanak, te-
hát nem tekinthetõk diagnózisnak!
Mindazonáltal az integrált teszt detek-
ciós rátája, azaz találati pontossága
87%. A kombinált teszt ára 9000, a né-
gyes teszté 19 000, az integrált teszt
pedig 29 000 forintba kerül jelenleg. 

– Van egyéb lehetõség is a Down-
kór szûrésére? 

– Bizonyos értelemben szûrésnek
tekinthetõ az is, amikor a 35 év feletti-
ek esetében magzatvíz-mintavételt
végzünk, bár itt olyan célzott vizsgá-
latról van szó, ami csaknem száz szá-
zalékos biztonsággal igazolja a rendel-
lenességet. Azonban e módszer 1:100-
hoz vetélési kockázattal jár, így min-
dig az anya dönti el, kéri-e vagy nem.
Érdemes elvégezni 40 év felett min-
denképpen, hiszen az életkori kocká-
zat magasabb a vetélési rizikónál, illet-
ve vérvételi szûrés által igazolt magas
kockázat esetén (1:250 fölött). Minta-
vétel után a magzatvízben úszkáló
magzati sejtekbõl történik tenyésztés,
kóros eredmény esetén a terhességet
a 23. hétig lehet megszakítani.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A MEGÚJULT SZEKSZÁRDI VASÁRNAP e rovattal köszönti Kedves Olvasóit!
Sokak örömére indul útjára a Test és lélek sorozat, amely egészségünkrõl,
egészségünkért íródik. Kéthetente várjuk Önöket friss, aktuális témáinkkal,
amik mindnyájunkat, önnön magunkat és családunkat egyaránt érintenek.
Szó lesz a betegségek megelõzésérõl, az egészségügyi ellátás hátterérõl, új

vizsgálati módszerekrõl, melyek immár megyénkben is elérhetõek bárki
számára, de megismerhetik a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórházának orvosait, munkatársait is, akik nap mint nap értünk dolgoznak.
Bepillanthatunk a kulisszák mögé, nyomon követhetjük egy-egy osztály
örömeit, sikereit. Tartsanak velünk, óvjuk együtt egészségünket! 

Szekszárdon is szûrhetõ a Down-kór

A kombinált teszt kilencezer forintba kerül

SZEKSZÁRDON született 1976-ban. 
A Pécsi Orvostudományi Egyete-
mem végzett tanulmányai alatt há-
rom éven át vett részt TDK-
munkában a Szülészeti és Nõgyó-
gyászati Klinika Perinatális Intenzív
Centrumában.
2005-BEN az Egészségügyi Minisz-
térium felkérésére a Magyar Szülé-
szeti és Nõgyógyászati Szakmai Kol-
légium evidence-based medicine
mintájú szakmai irányelveinek kidol-
gozásáért volt felelõs. („Terhesség-
megszakítás”, valamint „Vetélések”
c. protokollok.)

2007 januárjá-
ban megsze-
rezte szülészet-
nõgyógyászat
szakvizsgáját,
majd ezt köve-
tõen a PTE
ÁOK Szülészeti
és Nõgyógyá-
szati Klinikáján dolgozott genetikai
tanácsadóként.
2008-IG hét hónapon át vett részt
szakmai gyakorlaton a PTE Orvosi
Genetikai Intézetében.
A TAVALYI ÉVTÕL dolgozik a megyei
kórház szülészet-nõgyógyászati osz-
tályán orvosként. 

Dr. Kovács Gábor
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Dr. Kovács Gábor
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, hozzá-
tartozóit és ismerõseit 2008. augusztus 20-án, szerdán
A VÁROSI SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE

ÜNNEPI PROGRAM
Belvárosi Római Katolikus Templom (Béla király tér)
8.45 Ünnepi Szentmise a Belvárosi Római Katolikus Templomban
9.30 Ökumenikus kenyérszentelés, áldás a templomban

Celebrálják: Bacsmai László katolikus plébános
Balázsi Zoltán református tiszteletes
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész
Orgonán közremûködik: Koller Tamás

10.00 Levonulás a szentelt kenyérrel a Mûvészetek Házához
a Bartina Néptánc Együttes és az Ifjú Szív Táncegyüttes kíséretében

MÛVÉSZETEK HÁZA
10.00 Térzene a Szekszárdi Gitárkvartett elõadásában (Mûvészetek Háza 

elõtt) Mûvészeti vezetõ: Csele Lajos
10.30 Ünnepi Közgyûlés a Mûvészetek Házában
Himnuszok
Ünnepi beszédet mond és a díjakat átadja: Horváth István, Szekszárd Megyei

Jogú Város polgármestere
Az Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelentése
A Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadása
A „Közjóért” kitüntetõ díjak átadása
A „Szekszárd javáért” kitüntetõ címek átadása
A „Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” díj átadása

A díjat átadja: Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

A „Roma Nívódíj” átadása
A díjat átadja: Sárközi János József, a Szekszárdi Roma Hagyomány-

õrzõ és Diáksport Egyesület elnöke
A megszentelt, megáldott új kenyér megszegése, kenyérosztás
Szózat
Az ünnepi mûsor szereplõi: Szekszárdi Madrigálkórus, Auth Zoltánné -

hegedû, Csötönyi László - versmondó, Frank Ildikó - ének, Haffnerné
Häuszer Beáta - ének,  Gödrei Dávid - ének, Juhász Diána - ének,
Lozsányi Tamás - orgonamûvész, Pató Lili Anna - népdal, Pálfi László -
ének, Farkas Beáta és Orbán György - mûsorközlõk.

KÖZREMÛKÖDIK: Bartina Néptánc
Egyesület, Ifjú Szív Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
Szekszárdi Gitárkvartett.

INFORMÁCIÓ AZ ÜNNEPI 

KÖZGYÛLÉSSEL KAPCSOLATBAN: 

Gonda Mária (Mûvészetek Háza)
Tel.: 74/511-247
www.babitsmuvhaz.hu

Berlinger Attila 
(Polgármesteri Hivatal) 
Tel: 74/504-116
www.szekszard.hu

AZ ÜNNEPI PROGRAM 

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYE:

Augusztus 20-án (szerda) a Béla király
téren 21 órától:

Jézus Krisztus Szupersztár 
Két részes rockopera a Sziget Szín-
ház elõadásában.
Esõhelyszín: Babits Mihály Mûvelõ-

dési Ház színházterme
A rendezvény ingyenes!

Városi Szent István-nap
SZEKSZÁRD
2008. AUGUSZTUS 20.

Szekszárdi Szüreti Napok 
2008. szeptember 18-21.

Szeptember 19-én, pénteken, 20 órakor a színházteremben

Irigy Hónaljmirigy humorestje

Szeptember 20-án, szombaton, 20 órakor a színházteremben

Táncos Magyarok
(táncmillenium) táncjáték két részben

Az elõadás a magyar tánchagyomány ki-

alakulásának és továbbélésének útját járja

be. Az elsõ részben eredeti környezeté-

ben, korhû viseletekben idézzük fel törté-

nelmi táncainkat. A második részben a tör-

téneti leírásokból ismert táncok megválto-

zott, immár paraszti közegbõl viharzanak

elénk, hogy a legújabb idõk divatja szerint a

városi fiatalok táncházaiban éledjenek újjá. 

Szeptember 21-én a Belvárosi templomban

SEBESTYÉN MÁRTA  koncertje
Közremûködnek: Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás. 

Jegyek válthatók: aug. 18-tól a színházi jegypénztárban munkanapokon 14
00

-18
00

óráig. 

Elõjegyzést szeptember 5-ig áll módunkban felvenni.

Biztosítsa helyét idõben,  legyen esténként a vendégünk! 

Nagyterem

14-20-ig  17.30, 20.00 A sötét lovag (16) színes feliratos amerikai akciófilm

21-27-ig  15.30, 17.30 Az üresfejû (12) színes szinkr. amerikai vígjáték

20.00 Wanted (16) színes szinkr. amerikai akciófilm

Art terem

14-20-ig  17.00 A lefejezett kakas (12) színes feliratos német film 

19.00 Túl a barátságon (16) színes feliratos amerikai dráma 

21-27-ig  17.00 Miss Potter (12) színes feliratos angol amerikai életrajzi dráma

19.00 Színes fátyol (12) színes feliratos amerikai romantikus film

PANORÁMA MOZI
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Forgalomkorlátozás a Bartina utcában
n A Szekszárdi Vízmû Kft. a Bartina
u. 1. és 52. szám közötti szakaszon
ivóvízvezeték rekonstrukciós mun-
kát végez. A vezetékcsere miatt a
Bartina utca ezen szakaszán teljes
körû útlezárás szükséges (kivéve
buszforgalom). A munkák 2008. au-

gusztus 12-tõl szeptember 10-ig tar-
tanak.

A Munkácsy u. – Ybl u. – Móricz Zs.
u. közötti szakaszon folyó szennyvíz-
csatorna-építés átadási határideje:
2008. augusztus 15.

Megértésüket köszönjük!

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY Ön-
kéntes Központ Nyugdíjas tagoza-
tánál téli tárolásra alkalmas alma:
idared, golden, jonagold, brebörn
(ananász ízû) kedvezményes áron
megrendelhetõ elõzetes elõjegy-
zés alapján 80Ft/kg egységáron

naponta 8-10 óráig a Babits Mihály
mûvelõdési ház mozi melletti irodá-
jában, vagy a 06-20/415-4867-es
telefonszámon.
Sok szeretettel várjuk minden ked-
ves nyugdíjas és nagycsaládos vá-
sárlónkat!

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSOK

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT Tolna
Megyei Területi Nyugdíjas Alapszerve-
zete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti tagjait,
valamennyi nyugdíjast és nagycsalá-
dost, hogy kedvezményes áron
megrendelhetõ téli tárolásra alkalmas

alma (jonatán, jonagold, idared,
zöldalma) 80 Ft/kg egyéságron.
Megrendelést felvesznek augusztus
14. és 25. között naponta 8-10 óráig
a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt, valamint a
Hunyadi u 4. sz. alatt hétfõn és csü-
törtökön 8-10 óráig.

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna Me-
gyei Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete értesíti tagjait, hogy
augusztus 18-án (hétfõn) 6.30 és 10
óra között akciós füstöltáru árusítást

tart a készlet erejéig a Hunyadi u. 4.
szám alatti épületben. Ugyanekkor
száraztészta, étolaj, ételízesítõ és õrölt
paprika is kapható. Szeretettel várnak
minden nyugdíjas és nagycsaládos
vásárlót.

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna Me-
gyei Vöröskereszt Nyugdíjas Területi
Alapszervezete augusztus 25-én 6 és

7 óra között tisztított csirke (600
Ft/kg) árusítást tart a Hunyadi u. 4.
szám alatt. Elõjegyzés hétfõn és csü-
törtökön.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT Tolna
Megyei Területi Nyugdíjas Alapszerve-
zete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti tagjait,
valamennyi nyugdíjast és nagycsalá-
dost, hogy kedvezményes, 50 Ft/kg
áron megrendelhetõ téli tárolásra al-
kalmas burgonyára és vöröshagymá-

ra megrendelést felvesznek augusz-
tus 11. és 25. között naponta 8-10
óráig a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt, vala-
mint a Nyugdíjasok Területi Érdekszö-
vetségénél, a Hunyadi u 4. sz. alatt
hétfõn és csütörtökön 8-10 óráig.
Szállításról külön hirdetésben tájé-
koztatjuk kedves megrendelõinket.
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BMW 318 B Kombi
Aut. klíma, ABS, szervok., 4
légzsák, el.ablak és tükör, 1
tulajtól, szervízkönyv! 
Évj: 1998/02  M: 2010/03
Ár: 1.729.000.- 

Ford Focus K. 1.4 B
Klíma, szervok., ABS, 
1 légzsák, riasztó,
szervízkönyv. 
Évj: 2003/6  M: 2009/4
Ár: 1.799.000.- 

Skoda Fabia 1.4 16V 
Klíma, ABS, szervok., 2
légzsák, el.ablak, czár, 1
tulajtól.
Évj.: 2005/3  M: 2009/3 
Ár: 1.919.000.-

Ford Escort K. 1.4 B
Szervok., 2 légzsák, c.zár,
rádiós magnó, vonóhorog. 
Évj: 1995  M: 2009/04
Ár: 619.000.- 

Nissan Vanette Cargo
Man. klíma, szervok., 1
légzsák, c.zár, r. magnó, 5
szem. SZGK !!!
Évj: 1998/11  M: 2010/04 
Ár: 1.349.000.- 

Suzuki Ignis 1.5 B  
Klíma, ABS, szervok., 4
légzsák, c.zár, CD, alufelni,
vonóhorog. 
Évj: 2003/12 M: 2009/12
Ár: 1.549.000.-




