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PALÁNKON RAKNAK
FÉSZKET A FEKETE
GÓLYÁK

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT A
MŰVÉSZETEK HÁZÁVAL! 7. OLDAL 13. OLDAL

Az elmúlt két esztendő gyakor-
latához hűen idén augusztus
20-án este is különleges él-
ményben lehet részük a Béla ki-
rály térre ellátogató városlakók-
nak és vendégeiknek.

A szervezõk – köszönhetõen a szek-
szárdi és környékbeli vállalkozók
nagylelkû támogatásának –, igazán lát-
ványos és tartalmas szórakozást ígérõ
produkciókat hoztak el – a belvárosi
templom elõtt felállításra kerülõ – sza-
badtéri színpadra. Lesz próza, zene és
tánc minden mennyiségben, lenyûgö-
zõ tálalásban. Fellép a Sziget Színház és
a Presidance társulata. Az estet hagyo-
mányosan tûzijáték zárja.

Részletek a 3. és 4. oldalon.

Felejthetetlen este lesz
Fergeteges zenés-táncos show várja az ünneplõket augusztus 20-án

FINANCIÁLIS HÁTTÉR,
TUDÁS, ÉS SZERENCSE
A SIKER KULCSA

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL



2 2009. augusztus 16.KÖZÉRDEKŰ

Házszentelés Újvárosban
Megújult a Szent István Ház nagyterme

■ A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége örömmel ér-
tesít mindenkit, hogy a Szent
István Ház nagytermének
felújítása befejezõdött. A fel-
újítás keretében megújult a
nagyterem és az iroda pad-
lója és mennyezete, korsze-
rûsítésre került a fûtésrend-
szer és a világítás, szellõztetõrendszert
alakítottak ki és kicserélték az összes

ablakot. Köszönjük mindenkinek a
nagylelkû támogatását!

A Szent István Ház nagyter-
mének ünnepélyes átadását és
megszentelését augusztus 17-
én, hétfõn, 17 órától tartják. A
termet megáldja: Mayer Mihály
megyéspüspök. Ünnepi beszé-
det mond: Antal Géza, a Társas-

kör egyházi elnöke és Horváth István
polgármester.

■ A szakminisztérium rendelete alap-
ján július közepén bezárt a szekszárdi
hulladéklerakó (szeméttelep). Az Alis-
ca Terra Kft. a cikói regionális lerakó
megnyitásáig a somi, sárbogárdi és ba-
ja-vaskúti lerakókat használja.

A Keselyûsi úti szeméttelep ugyan
bezárt, Szekszárd lakosságának azon-
ban továbbra is lehetõsége van hulla-
dékát elhelyezni. Az Alisca Terra Kft.
jelenleg a következõ hulladékokat fo-
gadja a volt szekszárdi hulladéklerakó
mellett.

1. Az inert tárolón (a régi szemétte-
lep melletti területen) a következõ
hulladéktípusokat tudja átvenni térí-
tés ellenében:

– Beton, tégla, cserép és kerámia. A
hulladék tartalmazhat: betont (legfel-
jebb 1x0,5 m-es lehet), téglát, csere-
pet, kerámiát, és azok keverékét.
Nem tartalmazhat a hulladék semmi-

lyen más anyagot, mivel a Kft. csak el-
különített inert hulladékot gyûjt be, il-
letve nem tartalmazhat a hulladék
nagydarabos betontömböket, mivel
ezek kezeléséhez külön engedély
szükséges.

– Föld és kövek. A hulladék elkülö-
nített földet, követ tartalmazhat. A
hulladék nem tartalmazhatja a talaj
humuszos rétegét, tõzeget, továbbá a
szennyezett területrõl származó föl-
det, köveket.

2. Lakossági vegyes kommunális
hulladékot, 1 köbméterig ingyenesen
tudja fogadni a volt szekszárdi hulla-
déklerakó elõtti területen elhelyezett
konténerekben az Alisca Terra Kft.

Többlethulladék esetén (konténer-
rendelés), és a konténerrendelési dí-
jakról ügyfélszolgálatunknál tud ér-
deklõdni a 74/528-853, 20/500-44-58,
vagy a 74/412-276 telefonszámokon.

Lerakható hulladékaink

■ Augusztus elején valamennyi megyé-
ben magas koncentrációban, de orszá-
gosan a legmagasabb értékben So-
mogyban és Baranyában – a mosdósi
és a pécsi állomásokon –  mérték a ve-
szélyes gyomnövény virágporát. Mind-
ez jelzi, hogy megkezdõdött a parlagfû
szezonja. 

A pollenszórás még nem érte el az
allergenitás legmagasabb szintjét. En-
nek megelõzése céljából elodázhatat-
lan feladat a vegetációs idõszak végéig
terjedõ folyamatos mechanikai és ké-
miai beavatkozás.

Az egészséghez való alapjog és az
egészséges környezet biztosítása ér-
dekében közös cél, hogy a parlagfû
felszaporodását és terjedését allergén
pollentermelése miatt megakadályoz-
zuk. Mindez törvényi szintû rendelke-
zésként az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvényben került elõírásra, a
földtulajdonosok és földhasználók
számára egyaránt. 

17. § (4) „A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatla-

non a parlagfû virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követõ-
en ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani.”

Ha a földhasználó védekezési köte-
lezettségének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró hatóság
közérdekû védekezést rendel el kül-
és belterületi ingatlanokra egyaránt.

A fentieken túl a fertõzött terület
nagyságától és a gyomborítottság
mértékétõl függõen – a törvény értel-
mében – növényvédelmi bírságot is
kell szabni.

A helyszíni ellenõrzést hivatalból
vagy bejelentés alapján külterülete-
ken – a korábbi évekhez hasonlóan –
az ingatlanügyi hatóság /Földhivatal/
végzi. A helyszíni szemle során felvett
jegyzõkönyvet további intézkedésre
megküldi a közérdekû védekezés el-
rendelésére, és a növényvédelmi bír-
ság kiszabására jogosult területileg il-
letékes megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (MgSzH) Növény-
és Talajvédelmi Igazgatóságának
/növényvédelmi hatóság/. 

A belterületi ingatlanok vonatkozá-
sában az önkormányzati jegyzõ és a
MgSzH területi szerve egyaránt végez-
het helyszíni ellenõrzést (parlagfû-fel-
derítést), azonban 221/2008. (VIII.
30.) Kormányrendelet értelmében a
közérdekû védekezés elrendelésére
csak a jegyzõ jogosult.

A felderítés adatait (jegyzõkönyv,
helyrajzi szám, földhasználók adatai,
egyéb bizonyítási eszközök) a jegyzõ
köteles megküldeni a területileg illeté-
kes MgSzH Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának, aki a mulasztók ellen
kiszabja a növényvédelmi bírságot.

A növényvédelmi bírságot, az eljáró
hatóságnak ki kell szabni, e körben
nincs mérlegelési jogkör. A növényvé-
delmi bírság mértéke 15 000 és 
5 000 000 Ft között határozható meg.
Ezen túlmenõen a hatósági eljárás költ-
ségeinek megfizetésére is kötelezhetõ
a védekezést elmulasztó földhasználó.
A helyszíni ellenõrzés az ügyfél elõze-
tes értesítése nélkül is végrehajtható.

Az egységes területalapú és az egyes
vidékfejlesztési támogatások igénybe-

vételéhez teljesíteni kell a „Helyes Me-
zõgazdasági és Környezet Állapot” elõ-
írásait. A vonatkozó rendelet szerint
nem részesülhet támogatásban, illetve
a már kifizetett támogatás visszavon-
ható, amennyiben a földhasználó me-
zõgazdasági területeit nem tartja
gyommentes állapotban. A rendelet 4.
sz. melléklete a parlagfüvet veszélyes
gyomnövényként külön nevesíti.

Még mindig nem késõ a védekezés,
hiszen ahol légifelvételek, helyszíni
bejárás vagy bejelentés során nem ke-
rült a veszélyeztetett terület regisztrá-
lásra, ott szankciómentesen elvégez-
hetõ a parlagfû-mentesítés. 

Parlagfûvel fertõzött területekkel
kapcsolatos bejelentéseiket megtehe-
tik személyesen, írásban, illetve a kö-
vetkezõ ingyenes zöldszámon is:
06/80/204835

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata kiemelten fontosnak
tartja a parlagfû elleni védekezést. 

A lakosság ez irányú segítõ szándékú
közremûködését ezúton is köszönjük.
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõ

Felhívás: megkezdõdött a parlagfûpollen szezonja

Önkéntesek a fasorban
Hétfõn újabb akció indul a buszpályaudvartól

■ A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program legutóbbi akciójában, augusz-
tus 10-én a Szekszárdi Mentálhigiénés
Mûhely önkénteseinek, valamint a Baj-
csy-Zsilinszky utca 10-es lépcsõház la-
kóinak és közös képviselõjének kö-
szönhetõen tisztább lett a fasor, vala-
mint a környezõ utcák és a patak part-
ja. A szemétgyûjtés ismét jól sikerült:

közel 150 liter hulla-
dékot gyûjtöttek ösz-
sze a résztvevõk.

Augusztus 17-én,
hétfõn újabb lakos-
sági szemétgyûjtés
lesz az autóbusz-pá-
lyaudvartól a Sárvíz
utcáig. A segítõ szán-

dékú embereket 8 órára várjuk a Cikk-
halas melletti területre, ahonnan a csa-
pat indul. Érdeklõdni és csatlakozni az
alábbi elérhetõségeken lehet.

Polgármesteri Hivatal: Páll Laura
koordinátor (laura@szekszard.hu,
30/4948-028), Mentálhigiénés Mû-
hely Önkéntes Központ: Cser Henri-
etta (74/511-722, 20/365-8521).

Fiatal önkéntesek a fasorban gyûjtöttek szemetet
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Kiemelt projekt
lett a városközpont
rehabilitációja?
A hét elején sajtótájékoztatót tartott
Halmai Gáborné országgyûlési kép-
viselõ és Harangozó Tamás, az MSZP
megyei elnöke. A szocialista politiku-
sok szerint a Szekszárd történelmi
városmagjának funkcióbõvítõ re-
konstrukciójára, illetve fejlesztésére
még 2008 októberében (!) benyújtott
pályázatot a kormány a kiemelt pro-
jektek közé sorolta. Halmainé sze-
rint a térségben Magyarország az
uniós pénzek legjobb felhasználója.
Mint fogalmazott: „hazánk nem se-
reghajtó, hanem éllovas.” A MSZP-s
politikusok egyetértettek: a kivitele-
zésbe helyi szakembereket és vállal-
kozókat is be kell vonni.
Horváth István polgármester a tájé-
koztatón elhangzottakra reagálva el-
mondta: az önkormányzat a mai
napig semmilyen hivatalos értesítést
nem kapott a pályázat kiemelt pro-
jektek közé emelésérõl, ugyanakkor
reményének adott hangot, ha a hír
igaz, a szerzõdéskötésre nem kell 
majd 10 hónapot várni.  V.H.M.

HÍRSÁV

nKevés olyan dolog van, amiben Szek-
szárd – már csak méreténél fogva is –
régiós vezetõ szerepre készülhet a Dél-
Dunántúlon. Párját ritkító lehet a kom-
petencia alapú, minõségi oktatásra va-
ló áttérés, amely – hadat üzenve az ed-
digi gyakorlatnak – a kész ismeretek
oktatása helyett a  készségek kialakítá-
sára, fejlesztésére fókuszál.

Ahol megkezdték az országban, a
kedvezõbb tapasztalatok tetten érhe-
tõek, a projekt támogatása közel fél-
milliárd forint. A Dél-Dunántúlon a
szekszárdi iskolák közül az innováció-
ra roppant fogékony Garay mûvésze-
ti és sporttagozatos iskola fogott bele
e nagy kihívást jelentõ pályázatba, s
erõfeszítéseit siker koronázta: a Zrí-
nyi utcai intézmény lesz a módszerta-
ni, irányító, segítõ, ellenõrzõ központ
a régióban.

Kész ismeretek
helyett készségek

Puskás Aurél, az Educatio Kht. kép-
viseletében projektismertetõ fóru-
mon vett részt a megyeszékhelyen,
mely után az eddigi tapasztalatokról, a
szekszárdi iskola szerepérõl, a rá váró
feladatokról kérdeztük.

– Vannak nagyon biztató jelek. Ahol
nagyon szisztematikusan mértek, ott
az látszik, hogy a kontrollcsoportok-
hoz képest ezek a tanulócsoportok
már a második évben jobban tudtak

megbirkózni azokkal a készségfejlesz-
tõ feladatokkal, amelyek már az érett-
ségiig jellemzik a magyar közoktatás
mérési rendszerét.

– Mi az a nehezen leküzdhetõ ne-
hézség, ami a pedagógusokba ivó-
dott az elmúlt évtizedek során?

– A tantárgyakhoz és a tantárgyi-
assághoz, a tantervhez való mechani-
kus ragaszkodás, ami elég erõsen jel-
lemzi a mi munkakultúránkat. Merev
tantervvel nehéz behozni az új kihí-
vásokat, a frontális osztálymunká-
hoz szokott pedagógiai kultúrával
ezt meglehetõsen nehéz megtenni.
A pedagógusok jelentõs része tart at-
tól, hogy azok az úgymond innováci-
ók, amelyek nagy szabadságot adnak
abban, hogy miként szervezzük meg
a tananyagot, no ezek esetleg olyan
következményekkel járnak, hogy
nem lesz átjárható az iskola: egy hat-
osztályos iskolára való felvételinél
vagy az érettséginél kudarcot valla-
nak a gyerekek.

– A mérési eredmények azért jel-
zésértékûen visszaigazolnak...

– Igen, de amikor például ötödik-
ben belecsöppen egy pedagógus eb-
be, és azt látja, hogy a magyar nyelv és
irodalom a szövegértés és szövegalko-
tás aspektusából integráltan van je-
len, és nem tanulhatunk a régi mó-

don, magolósan nyelvtant, hanem
mindig szövegekhez kötötten, akkor
megijedhet. Ha ott a mentor, akivel
végigtekintheti a dolgot, akkor meg-
nyugodhat, hogy a gyerek – mire oda-
ér, ahová el kell jutnia –, mindent úgy
fog teljesíteni, ahogy kell, mert kész-
ségeinek fejlõdése ezt lehetõvé teszi.

– A szekszárdi Garay iskola lesz az
etalon az egész régióban. Erre ed-
digi elõélete is predesztinálja, mert
a pályázat sem volt ebben az
esetben „piskóta”, de mi kör-
vonalazódik már ebbõl?

– Nagyon jó hagyományok,
kitûnõ fejlesztési elõélet jellem-
zi az iskolát, méltó a projektve-
zetõ szerepkörre. Az elsõ nem-
zeti fejlesztési tervben 12 tér-
ségi konzorciumnak lehetett
pályázni az elõbb említett fej-
lesztések kipróbálására. Tolna
megyében egyébként erre a
projektre két konzorcium is szervezõ-
dött, és nyertessé vált. Õk végigcsinál-
tak három, illetve három és fél évet,
majd az itteni tapasztalatok egy újabb
pályázatba sûrûsödtek. Itt már az is
bebizonyosodott, hogy a Somogy, il-
letve a Baranya megyei partnereikkel
is jól tudtak együttmûködni. Egy
olyan kiegyensúlyozott hálózati pon-
tokkal rendelkezõ fõpályázó jelent itt
meg, amely egyértelmûen Szekszárd

központú, de az a dolga, hogy az
egyenlõ hozzáférés mellett a legki-
sebb mikrotérségben is egyenrangú-
an elérhetõek legyenek a szolgáltatá-
sok a régióban. Ez egyben a nagy fele-
lõssége is a konzorciumvezetõ intéz-
ménynek.

A projekt 2013-as kifutásáig mint-
egy ezer iskolával kerül kapcsolatba a
mûvészeti és sport orientációjú
Garay általános iskola az oktatási mo-
dernizáció során, amibõl remélhetõ-

leg az elsõdleges városi és
környékbeli vonzáskör-
zet is sokat profitál majd.
Talán másoknál is töb-
bet...

– Nyár közepére feláll
a mûködést koordináló
projektiroda négy mun-
katárssal. Igaz, hogy 440
milliós pályázatot nyer-
tünk, de pénzt az utófi-

nanszírozás miatt csak ké-
sõbb kapunk. Hogy még sincs gond,
azt az önkormányzatnak köszönhet-
jük, amely mellénk állt, és segít a pro-
jekt elindításában – mondta Matókné
Misóczki Mária. A projekten roppant
sokat dolgozó igazgatónõ szerint kol-
legái szakmai felkészültsége, elhiva-
tottsága kellõ garanciát jelent arra,
hogy Szekszárd minden tekintetben
megfelelõ régióközpontja lesz a mi-
nõségi oktatás megvalósításának.

Szekszárd régióközpontja az oktatási modernizációnak
Ezer intézménnyel kerül kapcsolatba a minõséget keresõ Garay János Általános Iskola és AMI

Felejthetetlen élményt ígérnek
A nemzeti tudatot erõsítõ elõadások augusztus 20-án a Béla király téren

A magyarságtudatot, a nemzeti
identitást erősítő produkciók sze-
repelnek az augusztus 20-ai esti
programban – hangzott el a szer-
vezők csütörtöki sajtótájékozta-
tóján a városházán.

F. L.

Az idei városi Szent István-napi ünnep-
ség programja a hagyományokat köve-
ti, már amennyiben a reggeli misét és
kenyérszentelést, majd az ünnepi, díját-
adásokkal színesített közgyûlést, illetve
az azt követõ koszorúzást tekintjük. A
szervezõk amúgy idén visszatértek a
(magyar) gyökerekhez, hiszen a két év-
vel ezelõtti István, a király rockopera
után újra a nemzeti identitást erõsítõ
produkciókat szerzõdtettek a Béla ki-
rály téri szabadtéri színpadra.

A helyi vállalkozások támogatásának
köszönhetõen ezúttal is ingyenes esti
programot 20 órakor a Sziget Színház
társulatának kosztümös zenei-prózai
darabja nyitja, Az államapító címmel.
Várhatóan 21 órakor kezdõdik a

Presidance Company fantasztikus
show-ja, a Hungarythm, amely a tánc,
a zene, a cirkusz elemeit felhasználva
invitálja a nézõket egy felejthetetlen
utazásra magyarságunk útjain. Az esti
programot 23 órakor tûzijáték zárja.

Horváth István polgármester remé-
nyének adott hangot, hogy idén is sok
ezer embernek sikerül tartalmas szó-
rakozást biztosítani.

A részletes programokat lapunk 
4., 7. és 14. oldalán olvashatják.

Matókné Kapási Júlia, Horváth István és Baky Péter számolt be a
jövõ hét ünnepi rendezvényeirõl

Matókné
Misóczki Mária
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Városi Szent István-napi ünnepség
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
8.45: Ünnepi Szentmise a Belvárosi

Római Katolikus Templomban
9.30: Ökumenikus kenyérszente-

lés, áldás a templomban
10.30: Ünnepi Közgyûlés a Mû-

vészetek Házában
Ünnepi beszédet mond: Horváth

István, Szekszárd MJV polgármestere
Az Aranykönyvi bejegyzés közzété-

telének bejelentése
A Pro Urbe Szekszárd emlékplaket-

tek átadása
A „Közjóért” kitüntetõ díjak átadása
A „Szekszárd javáért” kitüntetõ cí-

mek átadása
A „Klézli János-nívódíj a Szekszárdi

Németségért” díj átadása
A „Roma Nívódíj” átadása
A megszentelt, megáldott új kenyér

megszegése, kenyérosztás
SZABADTÉRI SZÍNPAD
BÉLA KIRÁLY TÉR
20.00: AZ ÁLLAMALAPÍTÓ
A magyar zenei és prózai irodalom

egyaránt sokat foglalkozik a legendás
királyunk – államalapító Szent István
királyunk figurájával. Az István, a ki-
rály címû rockoperán kívül csodás ze-
nei és prózai darabok születtek e té-
makört feldolgozva. Így például a Kiát-
kozottak (rockopera), a Gizella (rock-
opera), az Attila, az Isten ostora (rock-
opera), az Árpád népe (rockopera),
valamint a Honfoglalás címû film, az
István, a király prózai remekmû és az

István király intelmei Imre herceghez
címû írott dokumentum.

Ezek a mûvek ihlették a Sziget Szín-
ház társulatát, hogy teljesen újszerû
ünnepi mûsort alkossanak. Fellép-
nek: Janza Kata, Makrai Pál, a Sziget
Színház fiatal mûvészei és tánckara.

21.00: „HUNGARYTHM” – A
TÁNC ÉLETRE KELT – A Presidance
táncszínház 2 részes tánc-showja

A Hungarythm produkciója a tánc,
a zene és a cirkusz elemeit felhasznál-
va invitálja nézõit egy felejthetetlen
utazásra, amelyben felvillannak éle-
tünk  fontos állomásai, bepillantást
nyerünk az emberek érzés- és érze-
lemvilágába, hol könnyek között, hol

ámulatba esve, hol pedig nagyokat
nevetve ismerünk önmagunkra és lát-
juk meg saját sorsunkat.

A produkció nemcsak a koncepció-
jában lesz egyedülálló: a teljesen inte-
raktív rendezésnek köszönhetõen a
nézõk valóban az elõadás résztvevõi-
nek, az élmény egyenrangú részesei-
nek érezhetik majd magukat.

Mi magyarok, semmiben sem kü-
lönbözünk más nemzetektõl, kicsit
mégis mások vagyunk. Más ritmust
ver a szívünk, más ritmusra jár a lá-
bunk! Ez a Hungarythm!

Médiatámogatók: Rádió Anritt,
Alisca Rádió, Tolnatáj Televízió,
Szekszárdi Vasárnap.

Látványos tánc-showt ígér a Presidance Company elõadása

Az augusztus 20-ai
programok kiemelt
támogatói:

A RENDEZVÉNY FÕTÁMOGATÓI:
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Helló szekszárdiak! - üzent Cseh Tamás
A megyeszékhelyen is volt baráti társasága a nemrég elhunyt mûvésznek

„Idebent gyertya, odakint éjszaka,
arcunkba simít, mint egy kísértet haja,
én kezed szorítva azt mondtam halkan: „aha”.
te bólintasz gyorsan, s azt mondod erre: „esõ”.
Idebent gyertya, odakint éjszaka”

n A „beavatottak” jól tudják, hogy a dalszöveg a na-
pokban elhunyt Cseh Tamást idézi. Az viszont már
kevésbé köztudott, hogy a hetvenes évek közepén
Szekszárdon is komoly kultusza volt a pályafutását ép-
pen elkezdõ énekesnek. Sõt, Cseh Tamás nemcsak
gyakorta megfordult Tolna megye székhelyén, de a
fellépések utáni szabadidejét itteni baráti társaságá-
val töltötte. Komjáthy Tamás pályaudvarhoz közeli la-
kásán szállt meg, majd reggel indult vissza vonattal
Budapestre.

– Villányi Imre, a Kísérleti Színpad vezetõje 1973-
ban mutatott be gitáron egy Cseh Tamás-dalt – em-
lékezett a kezdetekre Komjáthy Tamás. – A Mandu-
lafácska címû szerzeményt azután rögtön énekel-
nem is kellett a színpadon. Nem esett nehezemre,
hiszen nagyon megtetszett. Ahogyan az összes töb-
bi is. Késõbb két mûsorunkat is megtûzdeltük Cseh
Tamás-dalokkal. Meg is hívtuk Szekszárdra, elsõ al-
kalommal a hetvenes évek közepén. Mûsora végez-
tével egy helybeli tanyára invitáltuk, ott borozgat-
tunk és beszélgettünk vele. Kértünk tõle saját felvé-
teleit tartalmazó kazettát, amit aztán el is küldött
nekünk. Amikor meghallgattuk, ezt hallottuk elsõ
mondatként: „Helló, szekszárdiak!”

A jó viszony késõbb tovább erõsödött. Cseh Ta-
más hol Másik Jánossal, hol Csengey Dénessel – az-
az szerzõtársaival – együtt állított be vendéglátójá-
hoz. A gitárját ilyenkor már igyekezett pihentetni,
de néha azért együtt pengetett Komjáthy Tamással,
s természetesen nem maradtak el a késõ éjszakába
nyúló eszmecserék a világ dolgairól. Komjáthy Ta-
más a hetvenes-nyolcvanas évekbõl is az érzékeny,
filozófikus alaptermészetû, „indiános” Cseh Tamás-
ra emlékezik.

– Az a kor amúgy sem tette lehetõvé –
ellentétben a mai világgal –, hogy valaki
minden fórumon más arcát mutassa. Ak-
koriban sem akart senkinek sem megfe-
lelni, ahogy élete további szakaszaiban
sem. Mindvégig saját magát adta. Halála,
a maga mélységében, talán el sem jut a
tudatomig. Cseh Tamás dalain nõttem
fel: õ maga, az általa közvetített érzések
révén, bennem van, a részemmé vált.

Dicsõ Zsolt ugyancsak a Kísérleti
Színpad tagjaként ismerkedett meg
Cseh Tamással.

– Még nem jelent meg az elsõ nagyle-
meze, de már sokat hallottunk róla, és
persze hallgattuk õt, amikor csak tehet-
tük – mondta. – Megfogott bennünket
õszintesége, az az újdonság, amit a dal-
szövegek jelentettek. Huszonévesen va-
lami hasonlót szerettünk volna mi is

elõadni. Igaz, azt a mûfajt, amit õ mûvelt – megje-
lent egy szál gitárral és színházat csinált –, csak utá-
nozni tudtuk. A hetvenes-nyolcvanas években
többször is Szekszárdra invitáltuk, mindig szívesen
jött. Legutóbb tavaly nyáron találkoztunk vele, ami-
kor is a Léleképítõ sorozat keretében járt itt. Beszél-
gettünk, de egy idõ után már szemmel láthatóan fá-
radtnak tûnt. Megjegyezte, hogy ha legközelebb jön
Szekszárdra, talán több idõnk lesz és folytatjuk. Ez
az, ami már soha nem valósul meg...  -id-

Komjáthy Tamás Cseh Tamásról készült fotókkal
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Nem lehet elég szép a köszönet
Szervátültetés: egy donor akár hét ember életét is megmentheti

Mint arról előző számunkban hírt
adtunk, a Transzplantációs Ala-
pítvány szervezésében Tarján
Iván fotóművész képeiből nyílt ki-
állítás a Balassa János kórház fo-
lyosógalériáján. A megnyitón je-
len levő szakembereket a szerv-
átültetésről kérdeztük.

Sas Erzsébet

– Az 1999-ben elfogadott törvénymódo-
sítás szerint az orvosnak a hozzátartozók
felé csak tájékoztatási kötelezettsége
van. Még az sincs kimondva, hogy en-
nek a szerv kivétele elõtt, vagy azt köve-
tõen kell eleget tennie – mondja Szala-
manov Zsuzsa, a Transzplantációs Ala-
pítvány a Megújított Életekért kuratóri-
umi elnöke. – Hazánkban mintegy 100
kórház van, ahonnan lehetne átültethe-
tõ szervet jelenteni, sajnos ebbõl 40 kór-
ház egyáltalán nem, a többi 60 fele is
csak évi egy-egy donort jelent. Amíg az
intenzív osztályok ez ügyben nem érzik
a felelõsségüket – és nincsenek felelõs-
ségre vonva –, sajnos addig ez a szám így
is marad. Holott egy vese-transzplantá-
ció költsége nagyjából két év dialízissel
azonos, tehát az egészségügynek feltét-
len érdeke lenne. És akkor még nem be-
széltük a beteg életminõségének javítá-
sáról... A törvény egyébként kimondja,
hogy aki életében nem tiltotta meg írás-
ban szerveinek transzplantációs célokra
történõ felhasználását, annak a szerveit
fel lehet használni. A szervdonációra al-
kalmas agyhalottak mintegy 30%-a bal-
esetbõl, 70%-a pedig agyiér-kataszt-
rófákból (agyvérzés, stroke) származik.

– Alapítványunk foglalkozik rehabi-
litációval, ezen belül kiemelten a gyer-
mekekével, továbbá ismeretterjesztés-
sel. Minden lehetõséget megraga-
dunk, hogy az emberek tudják, milyen
lehetõségeik vannak, akár az egyik ol-
dalon állnak, akár a másikon.

Szalamanov Zsuzsa maga is 15 éve
él új vesével, napi 8-10 órát dolgozik,
és sportol. A szervátültetettek legutób-
bi világjátékán Bangkokban 4 arany-
és 1 ezüstérmet szerzett úszásban. Tel-
jes életet él, és sok embernek szeretné
ugyanezt lehetõvé tenni.

Hat és félezer szervátültetés

– Nincs annyi szerv sehol a világon,
így nálunk sem, mint ahányan átülte-
tésre várnak – mondja  Mihály Sándor,
a szervkoordinációs iroda vezetõ ko-
ordinátora. – Hazánkban 6500 szerv-
átültetést végeztek eddig, s ezek az

emberek annak köszönhetik életüket,
pozitívan változott életminõségüket,
hogy a hozzátartozók megértették, át-
érezték a transzplantáció jelentõségét,
s az orvosok is megtettek mindent
azért, hogy a hozzátartozó ezt így gon-
dolja. Tavaly 333 beteg transzplantáci-
ós mûtétjét koordináltuk, jelenleg
700-800 várakozó van a listákon. Az
idén 163 donorjelentés érkezett, ezek-
bõl 213 szerv került beültetésre.

– A jelen és a jövõ feladata, hogy az
emberek beszéljenek a témáról, ne le-
gyen ez a XXI. század elején tabu. Érez-
zék az emberek, hogy õk, vagy szeret-
teik is kerülhetnek olyan helyzetbe,
amikor egy szerv megmentheti az éle-
tüket, vagy javíthatja az életminõségü-
ket. Azokban pedig, akik elvesztették
hozzátartozójukat – a kétségen és a
fájdalmon túl – a segítségnyújtás jó ér-
zése is meglegyen. Ez a gondolkodás

komoly szemléletváltozást igényel,
amit betegnek, hozzátartozónak, or-
vosnak egyaránt akarni, tudni kell. 

Az élet meghálálásának
nincsen jó módja

– Természetesnek kellene lennie,
hogy egy orvos a legjobb tudása sze-
rint igyekezzen a hozzátartozókat
meggyõzni arról, milyen fontos, hogy
egy számukra tragikus esettel több,
szintén tragédiába torkolló életet
menthetnek meg azzal, ha felajánlják
hozzátartozójuk szerveit – veszi át a
szót dr. Németh Csaba, a Balassa kór-
ház fõigazgató-helyettese. – Mindeh-
hez hozzátartozik, hogy bármelyi-
künknek nagyon nehéz lehet elenged-
ni a szeretett hozzátartozóját, viszont
a másik félnek is nehéz lehet feldolgoz-
ni, hogy életét egy másik ember halálá-
nak köszönheti. Ezért vallom, hogy
fontos az anonimitás, ugyanis az élet
meghálálásának nincsen jó módja,
nem lehet elég szépen megköszönni.
Legfeljebb egy ima mondható.

A megnyitón verset mondó Káko-
nyi Ferencné, a szekszárdi kórház
munkatársa kisfiának adta egyik vesé-
jét, aki ma egészséges, boldog fiatalem-
ber.  A verset, amit Kákonyiné szavalt,
Tóth Ágnes, egy transzplantáción át-
esett hölgy írta.

“Te nem tudod
Milyen jó újra látni,
Nem félni, hogy holnap meghalok
Ne kérdezd hát tõlem, ha nincs
idõd meghallgatni, hogy 
HOGY VAGYOK!

(Transzplantáció után)

n Augusztus 8-án egy köztiszteletben
álló szekszárdi házaspár, dr. Csordás Je-
nõ és felesége, Terike 60 évi házasság
után újra kimondták egymásnak az
igent. A Kerámia utcai ház kertjében –
kisebbik fiuk otthonában – a szivár-
vány minden színében pompázó virá-
gok adták a díszletet a felemelõ ese-
ményhez. Halk zene szólt, a lelkét, tes-
tét ünneplõbe öltöztetett család izga-
tottan várta a jubiláló házaspárt, akik –
akárcsak hat évtizeddel korábban –
kart karba fûzve, egymásra mosolyog-
va léptek a kertbe.

Hatvan évvel ezelõtt a két végzõs
egyetemista Pécsett kötötte házassá-
gát, s ott kezdték el közös életüket.
Éppen 44 esztendeje, hogy Szekszár-
dot választották otthonukká, itt talál-
ták meg oly szeretett hivatásuk gya-
korlásához a méltó helyet. A házaspár
a két legszebb hivatást mûvelte aktív

életében, s még nyugdíjuk után is. Dr.
Csordás Jenõ több évtizedig a megyei
kórház gyermekosztályának fõorvosa

volt, felesége magyar-történelem sza-
kos tanárként, illetve tanfelügyelõ-
ként a Babits iskolában dolgozott.

Nyugdíjazásuk után is még évekig
dolgoztak, mert a hivatástudattal, ma-
gas erkölcsi színvonalon végzett mun-
ka életük egyik fontos része volt. A má-
sik része gyermekeik, unokáik nevelé-
se, akik örömmel és nagy szeretettel
készültek e ritka eseményre. Két fiuk,
menyeik, öt unokájuk párjaikkal, vala-
mint két dédunokájuk meglepetésnek
és ajándéknak szánták a megható ün-
nepséget „Mamusnak” és „Papusnak”,
ahogy a Csordás házaspárt családjuk
becézi. Hivatásukban és gyermekeik
nevelésében is az igazi értékeket továb-
bították, a tisztességes munka, a család
szeretetét és tiszteletét. A meglepetés
ajándékot a jubiláló házaspár megha-
tottan köszönte meg, s az együtt töltött
60 esztendõt pezsgõs koccintással,
visszaemlékezéssel, könnyes-mosoly-
gós emlékezéssel ünnepelte családja
körében. Sas Erzsébet

„Kik egy úton, kart karba fûzve jártok…”
Gyémántlakodalom: dr. Csordás Jenõ és felesége 60 év házasság után mondta ki újra az igent

Dr. Csordás Jenõ és felesége 44 éve él Szekszárdon

Világszínvonalúak a hazai transzplantációs mûtétek is
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Ünnepeljünk a Mûvészetek Házával!
Augusztus 18-án és 19-én ingyenes koncertekkel, kiállításokkal várják az érdeklõdõket

Huszonöt éves születésnapjának
megünneplésére hív mindenkit a
Művészetek Háza augusztus 18-
19-re.

Kovács Etelka

A jubileumi ünnepség mind a huszon-
öt produkciója ingyenesen látogatha-
tó. Köszönhetõ ez annak is, hogy a fel-
lépõ szekszárdi mûvészek, mûvészpa-
lánták mindannyian honorárium nél-
kül vállalták a szereplést.

A programsorozat mindkét napján
10-16 óráig „Art-napközi” csalogatja
az érdeklõdõket a mûsorszámok
megtekintésére a Mûvészetek Háza
elõtti téren. Kedden 11 órakor a Ze-
neiskola növendékeinek hangverse-

nyével kezdõdik meg a jubileumi ün-
nepség. Balogh Fanni (zongora),
Amma Orsolya (cselló), Károlyi
Dorina (ének), Papp Zsófi (hegedû),
Müller Mariann (trombita), és Barsi
Balázs (zongora) után 15 órától a
Mondschein Német Nemzetiségi Kó-
rus lép fel, 16 órától pedig Környei
Miklós, a Zeneiskola gitártanára és
két fia zenélnek. Majd a Zeneiskola
egykori, zenei pályára lépett növen-
dékei, Erõs Ditta Rebeka (zongora),
Havasi Eszter (fuvola), Priskin Zsu-
zsanna (gitár) és Bolvári Dávid
(trombita) koncerteznek 17 órától.
Ugyancsak a szekszárdi Zeneiskola
tanítványa volt Lányi Péter, zongora-
mûvész, aki Havasi Boglárka fuvolajá-
tékát kíséri 18 órától.

Az est fénypontja az ebben az év-
ben szintén megalakulásának 25. év-
fordulóját ünneplõ Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi koncertje lesz. Jubi-
lál a 19.30-tól fellépõ, a Mûvészetek
Házában sok-sok karácsonyi koncer-
tet énekelt Szekszárdi Madrigálkórus
is, amely idén már 25 éve mondhatja
el magáról, hogy megszerezte a Ma-
gyarországon elérhetõ legmagasabb
minõsítést, a „kiemelt hangverseny-
kórus” címet. Este kilenc órától a kép-
zõmûvészeté lesz a fõszerep: Kovács
Tibor mûvésztanár kalauzolja végig
az érdeklõdõket a Képnovellák címû
tárlaton. Az éjjeli látogatók a „Muslin-
cák” jóvoltából zenei aláfestéssel, egy
tûzzsonglõr-produkció megcsodálása

közben, egy pohár finom szekszárdi
bort kortyolgatva, barátaikkal beszél-
getve tekinthetik meg a kiállítást.

Augusztus 19-én, szerdán, 16.30
órától a Zeneiskola egykori növendé-
ke, Szabó Dóra Karola és barátai kon-
certeznek, majd megszólal a Mûvésze-
tek Háza büszkesége, az idén húsz-
éves Jemlich orgona. Elõször, 17.30
órától a több zenei versenyen díjazott
Lozsányi Soma játszik rajta, majd 18
órától Lozsányi Tamás, orgonamû-
vész, a Zeneiskola tanára. Lang Ottília
és Müller Beáta 19.30-kor kezdõdõ,
Dobai Tamásné zongorakíséretével
elõadott dalestjével zárul a Mûvésze-
tek Háza 25 év 25 produkció címû ju-
bileumi ünnepsége.

Az egykori Zsinagóga épülete ma a kultúra, a mûvészetek otthona

A jubileumi évben Munkácsy- és Székely-kiállítást is vendégül látott

„Örökösen pofázni kell”
Kis Pál István: A misztériumtól a színházig

Hat dráma egyberostálása Kis Pál István A
misztériumtól a színházig című kötete. A
szerző nem árul zsákbamacskát, az alcímben
tovább szűkít: drámák egy versműves műhe-
lyéből.

Kosztolányi Péter

S valóban, daktilusai és jambusai, a pentameterek, a
felezõ nyolcasok, az ötletes és bájos pár- és keresztrí-
mek a poéta magabiztosságától gördülékenyen, en-
gedelmesen szolgálják a szöveget a darabok kéthar-
madában. A fennmaradó drámák efféle tarkaság nél-
kül is teljesek, a könyv pedig elsõsorban azért kitû-
nõ olvasmány, amit Gacsályi József a könyv elõszavá-
ban szögez le: „Ez a kötet nem mindennapi humánu-
mot hordoz, és ez mai világunkban nem kevés.”

Titkokat: létünk és hitünk értelmét fürkészõ
misztériumdrámákkal kezdi Kis Pál István a kötetet.
A könyv egyik legerõsebb darabja, az Isten kegyel-
mében mellett a kezdõ darabok között olvashatjuk
a Szent Márton gregoriánuma mély bölcseletét és A
csoda címû misztériumjátékot, mely Krisztus tettét
átlényegíti a mindennapok közé. Örkény egy négy
évtizeddel ezelõtti interjújában úgy fogalmazott,

hogy „A dráma cselekvésben kifejtett filozófia.” E lé-
nyegi kérdéseket kutató, a fecsegõ felszín alá tekin-
tõ darabok jól bizonyítják szavai igazát.

Ugyanakkor „a színházmûvészet ereje konkrétan
a létrejött elõadások mûvészi értékén mérhetõ le”,
miként Schilling Árpád és Gáspár Máté 2004-es vi-
tairatában leszögezi. A már említett drámák is meg-
járták a színpadot, csakúgy, mint a sort folytató Szõ-
lõhegyi szatírikon. Ez a pásztorjáték nem olvasásra
szánt mû, de igen jól érvényesül benne (csakúgy,
mint a többi darabban) a Háy János megfogalmazta
lényeg: "A drámában […] örökösen pofázni kell." Az
eddigi feszes tempót is felhígítja, oldja némiképp
Kis Pál István ezzel a könnyed komédiával.

A kötet két záró drámája azonban nem engedi
meg a figyelem ellazulását, folyamatos szellemi és
lelki jelenlétet kíván. Aktuális és átható erejû kérdé-
seket boncolgat ebben a szerzõ – mai világunkban
érvényes, helytálló módon. Az Ezer az egyhez és a
Féltestvérek is zászlóshajói ennek a kétszázötven ol-
dalnyi esszenciális gondolati mûtárgynak, melyet a
pár elütési és írásjelhibával együtt is hódolattal fo-
gadok. Ugyanis megváltó szavak sorakoznak benne,
amint arra a kötet elsõ bemutatója alkalmából dr.
Csokonai-Illés Sándor is rámutatott: „Az emberi szó

az, ami megválthat bennünket, mert emberségünk
szellemiségünkben rejlik.” És ebben, a Babits Ki-
adónál megjelent drámakötetben is.

A borító Baky Péter munkája
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Vállalkozni elkötelezettség
Megfelelõ financiális háttér, tudás, pozitív szemlélet és némi szerencse a siker kulcsa

A nyári szünet előtt dr. Schönfeld
János sebész-adjunktussal be-
szélgettünk. A jelképes staféta-
botot Hosszú Lászlónak, a
Metmark Kft. egyik ügyvezetőjé-
nek adta át azzal, hogy többek
között beszéljük át a vállalkozó-
vá válás körülményeit, s azt, mi-
ként lehet szinte a semmiből fel-
építeni, s néhány esztendő alatt
sikeressé tenni egy céget.

V. Horváth Mária

– Tudom, hogy a Metmark Kft.-nek
két ügyvezetõje van: ön és Kerekes
Csaba. Korábban kollegák voltak
egy helyi cégnél, jó ideje ismét együtt
tevékenykednek. Kérem, mutassa
be cégüket, s az alapítás okait is!

– A káeftét 2002-ben cégtársam ala-
pította a mostanihoz hasonló tevékeny-
ségi körrel, majd miután néhány hó-
nap múlva én is csatlakoztam, folyama-
tosan alakítottuk ki a célszerû mûködé-
si területeinket: perforált-, expandált le-
mezek, hullám- és járórácsok, galambri-
asztók, valamint egyéb félkész ipari ter-
mékek értékesítését végezzük. A már
említett elõzõ munkahelyünkön váltás
következett be elsõsorban a hazai és a
környezõ országok kiszolgálását illetõ-
en. Az új szemléletmód jelentõs leépíté-
sekkel járt, aminek véghezvitelét nem
tudtam felvállalni, másrészt pedig a vál-
toztatás a hazai piaccal – aminek jelen-
tõs szegmensérõl le is mondott a gyár –
egyáltalán nem volt harmóniában. Ezek
az okok motiválták a kilépésemet.

– Valamiféle kapcsolatban azért
maradtak régi „kenyéradójukkal”.

– Világos volt, hogy amennyiben a
szóban forgó piaci rész kikerül az elõ-
zõ cég értékesítési területérõl, azt vala-
ki nyomban felvállalja. Ha nem mi, ak-
kor valaki más. Tehát ezen a vonalon
indultunk, nyilvánvalóan más termé-
kek bevonásával. A magyar piaci szoká-
sokhoz és a jól ismert centralizációhoz
igazodva Budapesten egy raktárt nyi-
tottunk, hiszen nyolc-tíz tábla lemezért
nem valószínû, hogy sokan leutazná-
nak Szekszárdra. A forgalmunk legna-
gyobb része a fõvárosban bonyolódik,
de a közeli jövõben éppen a Dél-Du-
nántúl kiszolgálása érdekében itt is nyí-
lik raktárunk, sõt az irodánkat is az új
helyen fogjuk berendezni.   

– Milyen céllal vásárolják az önök
által forgalmazott lemezeket? 

– Mint említettem, ezeket feldolgoz-
zák: például korlátok, padok, bútorok,
hangfalak készülnek belõlük.

– Az új tevékenységi körrel egy fe-
hér foltot fedtek le, tehát piackuta-
tásra nem volt szükségük. Egy vál-

lalkozás beindításához azonban
anyagi háttér és némi szerencse is
szükséges.

– Az anyagi háttér a legtöbb vállalko-
zás neuralgikus pontja. Egy vállalkozás
elindítása és a financiális háttér megte-
remtése – jórészt banki hitelre gondo-
lok – nagyon komoly feladat és elköte-
lezettség. Esetünkben egy minimális
készlet megfinanszírozása 8-10 millió
forintot jelent. A hitellel kapcsolatban
megemlítem, hogy induláskor, amikor
még nincs elõzõ évi mérleg, a legtöbb
bank csak a sajnálatát fejezi ki. Ám az
elsõ sikeres esztendõt követõen már
csõstõl teszik az ajánlatokat... Kérdésé-
re válaszolva legtöbb esetben a szeren-
cse is nagy úr, bár esetünkben ezt az
elõzõ cégnél megszerzett tudásnak és
a belénk rögzült pozitív irányt megha-
tározó szemléletnek nevezem. 

– Emlékszem, hogy korábban a kör-
nyezõ országok piacain is mûköd-
tek. Ez ma is így van?

– Nem igazán. Mi arra koncentrál-
tunk, hogy elõször idehaza éljünk meg,
és csak azután érdemes külföld felé ka-
csintgatni, ha biztosított a humán- és a
financiális kapacitás. Bár beszállítóink-
tól megvannak a képviseleti jogaink,
aminek kihasználását a jelenlegi válság
okán még halogatnunk kell. Talán jövõ-
re megtehetjük az elsõ kis lépéseket.

– Hány munkatársa van a cégnek?
– A budapesti raktárban ketten lát-

ják el a feladatot, itt Szekszárdon pedig
hatan dolgozunk, s persze, elég gyak-
ran úton vagyunk, hosszú úton. 

– Nem lehet egyszerû mindenhez
értõ, megfelelõ munkatársakat ta-
lálni. 

– Nálunk nincs nagy fluktuáció, leg-
feljebb családi okok miatt távozott egy-
egy kollegánk. Valóban nem egyszerû
átlátni a dolgokat, hiszen sokféle termé-
künk van rengeteg mûszaki jellemzõ-
vel. Mindezeket abszolút ismerni kell,
hogy tanácsot adhassunk a vevõknek. 

– Hol végezte az iskoláit?
– Speciális német tagozatú osztály-

ba jártam a Garay János Gimnázium-
ban, ott alapoztam meg a német tudá-
som, bár a szakmai nyelvet késõbb sa-
játítottam el. A gimnázium után mezõ-
gazdasági-gépész üzemmérnökként
végeztem Mezõtúron. Igaz, elsõre nem
vettek fel, így egy lakatosmûhelyben
dolgoztam, aminek a hasznát máig ka-
matoztatom, hiszen a fém megmunká-
lása során alaposan megismertem an-
nak tulajdonságait, így, ha a kooperáci-
ós partnerekkel való tárgyalás során e
területet érintjük, nem jövök zavarba.

– És a fõiskola után?
– Hazajöttem Szekszárdra, de nyom-

ban elvittek katonának. Miután lesze-
reltem, a KSZE-nél szerviz-technológus-
ként alkalmaztak, mivel teljesítettem a
feltételüket: a katonaság ideje alatt letet-
tem a német nyelvvizsgát. Az ismert
szekszárdi cégnél is rengeteg hasznos
tapasztalatra tettem szert. Mindössze
három cégnél dolgoztam, de mindhá-
rom olyan szerencsének számított, ami
általában csak egyszer adatik meg egy
ember életében. Vállalkozó 1992-ben

lettem: egy pécsi székhelyû, teherau-
tókkal foglalkozó céghez szegõdtem,
ahol ugyancsak modern vállalkozás-
szemléletet sajátíthattam el.

– Bátor ember, hogy már akkor vál-
lalkozó lett!

– Igaz, engem nem a gondok sodor-
tak, de tény, hogy akkor születtek az
úgynevezett igazi kényszervállalkozá-
sok. Cégek vállalkozókként foglalkoz-
tatták a kiszervezett dolgozóikat, akik
maguk után fizették a különbözõ járu-
lékokat. A kronológiát folytatva, 1998-
ban a magyarországi értékesítés veze-
tõje lettem a Perfagnál, amit késõbb
Mevaco-ra kereszteltek. Idõvel a len-
gyel, cseh és román leányvállalatok ér-
tékesítésének vezetésével bíztak meg.
Közben a Budapesti Gazdasági Fõisko-
lán közgazdász diplomát szereztem. A
többit pedig már tudja...

– Eredetileg szekszárdi?
– Itt születtem, de 12 éves koromig

Alsótengelicen élt a család. Szüleim az
állami gazdaságban voltak könyvelõk.

– Igazán családcentrikus ember.
Ezt részben feleségétõl, Gutai Iloná-
tól, másrészt pedig a vejét nagyon
szeretõ anyósától, dr. Gutai Miklós-
nétól tudom.

– Valóban remek a kapcsolatunk!
Úgy képzelje el, hogy egyik hétvégen
az én szüleimnél, a másikon pedig
anyósomnál kosztolunk. Ehhez ra-
gaszkodnak.

– Bemutatná a családját?
– Feleségem szintén a Metmark-nál

dolgozik. Bármennyire hitetlenkednek
is sokan, szerintem remek dolog egy
helyen dolgozni. Mindketten tudjuk a
másikról, mikor érkezik haza, miért
kell tovább bent maradnia, így nem
merülnek föl bennünk kérdõjelek,
ahogyan sok házaspár esetében igen.
Két különbözõ beállítottságú, igen te-
hetséges lányunk van: Krisztina õsszel
harmadikos gimnazista lesz, angolból
felsõfokú nyelvvizsgája van, most az
olaszra készül. Az elmúlt tanévben or-
szágos történelmi esszépályázat elsõ
helyezettje lett. Zita 13 esztendõs,
most kezdi a gimnáziumi idõszakát a
Garayban. (A nyolcosztályos gimnázi-
um elsõ két évét az 5. számú iskolában
végzik a diákok.) Zita minden tárgy-
ban kiváló, gyakorlatias, talpraesett,
pörgõs lányka.

– Ki következzék?
– Két pályaválasztás elõtt álló fiatal-

embert javasolnék: Krómer Balázst és
Bencét. Az ikrek negyedikesek lesznek
a Garay gimnáziumban. Balázst na-
gyon érdekli a vadászat, Bence pedig a
sportok elkötelezettje.

Hosszú László: „Elõször idehaza éljünk meg”
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Szekszárdnak mindig vágya volt a jó is-
kola: a XVIII. században latint is oktató
tanítóért küzdöttek, 1812-ben a gimná-
ziumért borral vesztegettek, 1876-ban
a polgári fiúiskola, húsz év múlva már
a gimnázium vonzotta a közeli s távo-
li nebulókat.

Augusztus derekán szinte felboly-
dult a helység. A lapokban egymást
érik a csábító hirdetések. De vajon
kiknek szóltak? A népiskolák közül
három katolikus, egy-egy református
és izraelita. Ezek és a Májer-Arlow in-
tézet mintegy 400-500 diákra számí-
tottak – igen különbözõ színvonalon.
Volt, ahol hat pedagógus 50-60 gyer-
meket nevelt, másutt háromszor eny-
nyien feleennyi tanító idegeit tették
próbára. Az ipari iskolába csak heti
egy-két napot jártak, ellenben a leány
és fiú polgári iskolának együtt 300-
350, a gimnáziumnak 140-150 növen-
déke volt. Ebbõl a polgáristák és gim-
nazisták több mint fele nem helybeli,
s nem rokonoknál lakik.

Õket célozzák az iskolai hirdetések
1904-ben: „A vidéki szülõk figyelmez-
tetnek, hogy leányaik szálláshelyének
megválasztásánál a legnagyobb körül-
tekintéssel járjanak el. Az iskola igaz-
gatója készséggel szolgál útmutatás-
sal”, sõt a fiúknál „szívesen ajánl meg-
felelõ és megbízható szállásadó csalá-
dokat; az igazgató tudomása és bele-
egyezése nélkül tanulókat elhelyezni
nem szabad”. Öt év múlva „figyelmez-
tetnek a tisztelt vidéki szülõk: az igaz-
gató utasítását vegyék igénybe, kinél
városunk azon családjai, kik kosztos
tanulókat tartani óhajtanak, ebbeli
szándékukat bejelentik”.

Ebbõl világos: az akkori kollégium
nélküli idõkben komoly bevételt je-
lentett számos családnak a diáktartás.
Mindkét csoportra vártak a kereske-
dõk. Molnár Mór – egyébként nyom-

dász – így hirdet 1904. augusztus 14-
én: „Iskola-szerek, irónok, tollak, toll-
szárak, irkák, irkatartók, palavesszõk,
palatáblák, szivacsok, füzetek (szótá-
rak, jegyzetek), vonalzók, rajztáblák,
rajztömbök, törlõ-gummik, ecsetek,
festékek, festék-dobozok és festék-pa-
letták, legjobb minõségû valódi kínai
tuss, fekete író- és színes rajztenták,
rajzpapír és patronpapír kiváló jó mi-
nõségben. Körzõk nagy választékban
70 fillértõl 20 koronáig. Kihúzó-tol-
lak 60 fillértõl 10 koronáig. Könyv-
táskák 40 fillértõl 12 koronáig jutá-
nyos áron beszerezhetõk Molnár
Mór papírkülönlegességek és iroda-
szerek áruraktárában.”

Két hét múlva a konkurens már eh-
hez igazította hírverését: „A közelgõ is-
kolaév alkalmából ajánlom dúsan felsze-
relt raktáramat a tisztelt közönség be-
cses figyelmébe. Fölöslegesnek tartom
raktáromon lévõ számos cikk felsorolá-
sát, elég, azt hiszem, annyit mondanom,
hogy az összes szakmába vágó tárgyak a
legnagyobb mennyiségben nálam kap-
hatók. A már 40 év óta fennálló üzletem
elég bizonyítékot nyújthat arra nézve,
hogy úgy a legnagyobb választék, mint
az áruk kitûnõsége és olcsósága a legké-
nyesebb igényeknek is teljesen megfe-
lelhet. A tisztelt tanító urak és iskolaszé-
kek külön kedvezményben részesül-
nek. Teljes tisztelettel Krammer Vilmos

könyv-, papír-, író-, rajzszer- és zenemû-
kereskedése.”

Ha ehhez megvették Pirnitzertõl a
felkötni való „fehérnemûeket”, akkor
már csak a diákok kedvét kellett meg-
hozni.  Dr. Töttõs Gábor

A közelgõ iskolaév
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MESÉLÕ EMLÉKEINK 80.

Ódon időben

AUGUSZTUS 17-ÉN

150 éve, 1859-ben született Nagy
Lajos pedagógus, író, aki Szekszár-
don is dolgozott. 85 éve, 1924-ben
megjelent Babits Mihály Ádáz kutyám
címû verse.
AUGUSZTUS 18-ÁN

130 éve, 1879-ben kijelölték a
gemenci gõzhajóállomás leendõ
helyét.
AUGUSZTUS 19-ÉN

100 éve, 1909-ben Mutschen-
bacher Ödön tûzifa-kereskedõ gé-
pet vett, „mellyel a tüzelõfát a lehetõ
leggyorsabban lehet fölaprítani, s
amellett szabályos alakot nyer az
összevagdalt aprófa”.
AUGUSZTUS 20-ÁN

210 éve, 1799-ben Szluha György
plébánosunk a bécsi Szent István-
dómban misézett. 100 éve, 1909-
ben alelnökké választották Molnár
Mórt a vidéki nyomdatulajdonosok.
AUGUSZTUS 21-ÉN

480 éve, 1529-ben a szultán hadá-
val Szekszárdra ért.
AUGUSZTUS 22-ÉN

140 éve, 1869-ben született Bony-
hádon Virág Ferenc: itteni plébános-
ként választották pécsi püspökké.
AUGUSZTUS 23-ÁN

110 éve, 1899-ben a szekszárdi
Piszter Imre a ciszterci rend fennál-
lása 800. évére könyvet írt az alapí-
tó Szent Bernát apát életérõl.

Múlik a nyár… (Az Én Ujságom gyermeklap rajza 1905-bõl)

Hatalomra vágysz?

„Ezután ezt mondták az izraeliek Gedeonnak:
Uralkodj rajtunk te, aztán a fiaid és az unokáid is,
mivel megszabadítottál bennünket Midján kezé-
bõl!” De Gedeon így válaszolt nekik: „Én nem
uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok
a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok!”
Bírák könyve 8,22-23

Ha valakinek igazán meg akarod ismerni a jelle-
mét, adj neki nagyobb hatalmat. Mi ugyanis na-
gyon szeretünk uralkodni. Manapság leginkább a
szülõk a gyermekeken, mert õk kénytelenek elvi-
selni. Meg is tudjuk mi ezt magyarázni: „Mert ne-
ked még nincs önuralmad, de a mi célunk az,
hogy minél elõbb a saját lábadra állj!” Viszont,
akinek felnõtt gyermeke van, és rossz vele a kap-
csolata, az hagyjon fel a „leuralkodósdival”, és
megjavul a kapcsolatuk. Aztán a fõnök beosztott
viszony, de mégis a legszomorúbb az, ha valaki-
nek a „baráti” köre csak egy házikedvencre ter-
jed ki.
A Biblia mind a 66 könyvével azonban arról be-
szél, hogy a Teremtéskor az Isten az embert nem

ruházta fel azzal a joggal, hogy a másik emberen
uralkodjon, „csupán” a szeretet és a szolgálat út-
ját választhatja, ha Istennek kedves életet szeret-
ne élni. Az ószövetségi Izrael, és a kereszténység
célt tévesztett irányzatai – és sajnos a világ ösz-
szes országának kormánya – tragédiája abban
áll, hogy õk Jahve felhatalmazása mögé bújva
akarják megvalósítani a saját világbirodalmukat.
Amikor Sámueltõl királyt kérnek a zsidók, az Úr
válasza, hogy „nem téged vetettek meg, hanem
engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk.”
Bár Isten engedélyezte a királyság rendszerét, és
hozott is ki belõle áldásokat (Dávid, Ezékiás,
Jósiás, stb.), de láthatjuk Izrael és a világ törté-
nelmébõl, hogy amikor ember uralkodik az em-
beren, annak vége – ahogy Madách mondaná –
az ember tragédiája.
Isten nem adja ki kezébõl az uralmi jogkört, ezért
ennek a dávidi királyságnak Krisztusba kellett tor-
kollania, hogy az uralom visszaszálljon Istenre.
Ézsaiás próféta mondja: „Mert egy gyermek szü-
letik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az õ

vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Ta-
nácsos, Erõs Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme. Uralma növekedésének és a béké-
nek nem lesz vége a Dávid trónján és országá-
ban, mert megerõsíti és megszilárdítja törvénnyel
és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Se-
regek Urának féltõ szeretete viszi véghez ezt!”
És aki mégis ledöbbenne, hogy Isten mint a világ
teremtõje és megváltója jogot tart az emberi éle-
ten uralkodni, életet adni és életet elvenni, annak
idézem a Világmegváltó szavait: „Tudjátok, hogy a
népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok
hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így le-
gyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az
legyen a szolgátok, és aki közöttetek elsõ akar
lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy õ szolgáljon, és életét adja válságul
sokakért.”
Uralkodni akarsz? Hamarosan szolga lesz belõ-
led!
Uralomátadó vagy Krisztus javára? Uralomgya-
korló lesz belõled! Válassz!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor
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JEGYZET

Táplálkozzunk 
egészségesen!

112009. augusztus 30. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2009. augusztus 25-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Július 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég” (Weöres Sándor: Kániku-
la). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Tokaji Gyula, Kölcsey ltp. 1. és Klézli  Erzsébet, Kálvin tér
8/A. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Még Magyarországon sem panaszkodhat senki,
hogy nem hívják fel elég gyakran a figyelmét

erre a szó szerint életfontosságú tudnivalóra. Még akik
(emberhez méltatlan módon) a kukákból kénysze-
rülnek beszerezni a mindennapi betévõ falatokat,
azoknak sem kell nélkülözniük a megfelelõ szintû tá-
jékoztatást, felvilágosítást, hiszen a kukákban újságo-
kat is találnak dögivel. Szinte nincs olyan újság, ame-
lyikben ne lennének jobbnál jobb, ínycsiklandozó étel-
receptek és természetesen a jó tanácsok, ötletek sem hi-
ányozhatnak mellõlük ismeretterjesztõ jelleggel arról,
hogyan táplálkozzunk minél egészségesebben. Az új-
ságok gyûröttségén, szakadozottságán kívül sok más
nem elhanyagolható (és fõleg nem elhallgatható) hiá-
nyosságai is vannak ezeknek a jó szándékú, segítõ-
kész médiainformációknak, tanácsoknak. Ugyanis
rengeteg ember képtelen ezeket a hasznos informáci-
ókat hasznosítani, például a létminimum alatt élõk,
a hajléktalanok, a minimálbérrel foglalkoztatottak
(kivéve ha milliárdosok titokban), de felesleges is, lehe-
tetlen is mindenkit felsorolni, akik annak is örülnek,
ha nagyon egészségtelen módon is, de valahogy még-
is egy kis táplálékhoz jutnak. Persze, valamivel a mi-
nimálbér feletti jövedelemmel rendelkezõk sem ugrán-
dozhatnak örömükben úgy, mint a majmocskák az
õserdõben, banánszüret idején, sõt, még a tõlük is
akár 10-20 ezer Ft-tal többet keresõ vásárlók is kétszer
is (kétszer is, ezerszer is!) meggondolják, hogy megen-
gedhetik-e maguknak azt a luxust, hogy olykor-olykor
2-3 kiló leértékelt (finoman fogalmazva: túlérett) ba-
nánt vegyenek a család egészséges táplálkozásának
elõsegítése érdekében.

A z az igazság (nem ünneprontó szándékkal
mondom, de mindig nem hallgathatom el),

hogy ezek az úgynevezett egészséges méregdrága
zöldségek, gyümölcsök, amelyik némelyike távolról
valóban úgy is néz ki, egyáltalán nem olyan egyértel-
mûen és igazoltan egészségesek, mint ahogy azt az
árusítók, reklámozók állítják róluk. Ugyanis a zöld-
ségek, gyümölcsök túlnyomó többsége olykor 10-
14 ezer kilométernél is távolabbról érkezik hozzánk,
ezért méregzölden, éretlenül szedik le õket, majd út-
közben megérik. Ha addig sem, akkor az áruházak-
ban. Úgyis olyan drága, hogy nem kapkodják el az
árut a vevõk, ezért van rá esély, hogy az eredetileg
éretlen gyümölcs „túlérjen” és kénytelenek legyenek ki-
csit leértékelni... No, jó... nem veszem el az étvágyukat
inkább megismétlem kis dolgozatom címét: Táplál-
kozzanak egészségesen! Bálint György Lajos
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Az NB II lehet az igazi megtartó erõ
A skandináv klubmodell szerint mûködtetnék a Szekszárdi UFC-t

Újra egymásra találtak a régóta
szimpatizáló felek a közös ügy, a
szekszárdi labdarúgás stabilizá-
lása, s a már nagyon ráférő fé-
nyesítése okán.

Bálint György

Fehér Attila játékos-ügyvezetõ és Di-
enes Pál edzõ, a 2000-tõl-2003-ig terje-
dõ sikerkorszak két fontos szereplõje
abszolút egy követ fújnak a klub köze-
lebbi és a távolabbi jövõjét illetõen: leg-
feljebb három éven belül újra a másod-
osztályba vezetnék vissza a szekszárdi
felnõtt labdarúgást.

De ki ad ehhez pénzt, hogyan, mi-
bõl lesz ehhez legalább harminc-negy-
venmilliós éves költségvetés? – vetõd-
het fel a szekszárdi futball tartós feltá-
madásában reménykedõkben. Fehér
Attila rögtön arra kér, ne így, ne innen
közelítsük meg a témát. Bár elismeri:
ha megválasztják, akkor neki a szpon-
zorszerzésben mérhetõen eredmé-
nyesebbnek kell lennie, mint összes
elõdjének a rendszerváltozás óta. Az a
klubmodell, amit elképzelt, annak mû-
ködtetése is az eddiginél jóval több
pénzt igényel, még akkor is, ha sikerül
keresztülvinni a roppant szimpatikus
skandináv metodikát, ahol a fél-pro-
fik, vagy ha úgy tetszik fél-amatõrök,
vagy a tisztán amatõrök létezése nem
terheli úgy a klubkasszát, mint amikor
mindenki a fociból óhajt megélni,
amire egy adott kisvárosi gazdasági fel-
lendülés esetén sincs lehetõség.

Perspektíva
6-tól 22 éves korig

– Olyan fejlõdési utat, perspektívát
kell tudnunk fölvázolni, amit egy hoz-
zánk kerülõ 6 éves gyereknek egészen
22 éves koráig lehetõséget nyújt ambí-
ciói, kvalitásai kibontására. Lényeges,
hogy nemcsak a futballpályán, hanem
a civil életvitelben is – kezd bele a szek-
szárdi viszonyokra adaptált nagy ívû

tervek ismertetésébe Fehér Attila. – A
fociovi után bekerülhet a Garay Általá-
nos Iskola labdarúgó tagozatába, de
emellett részese lehet annak a sokolda-
lú, az eddigiektõl eltérõ metodikájú
képzésnek is, amit az iskola pedagógiai
programja nyújt az oktatás megújítása
jegyében. Erre épülhet az I. Béla Gim-
názium hamarosan létrehozandó
sporttagozata. Az iskolákba beférkõzik
a kézilabdásokkal közösen tervezett
akadémiai képzésünk, ami szintén egy
remek, izgalmas, jövõbemutató terv. A
gyerek, miközben futballozik, az életre
is készül, mi több: használható tudást,
képzettséget is szerez – akár az érettsé-
git követõen is. Az menet közben kide-
rül, hogy labdarúgóként milyen pályát
futhat be. Ha azok az akadémiák jelent-
keznek érte, ahol az intézmény hold-
udvarában már NB I-es csapat van, s a
kiszemelt is magában hordoz élvonal-
beli kvalitásokat, akkor az illetõt el kell
engednünk. Ez az élet rendje, de ebbõl
már most is profitált a klub, ami nem
lebecsülendõ bevételt jelenthet a jövõ-
ben is. A szülõknek is meg kell érteni-
ük, hogy az általunk befektetett mun-

kának is ellenértéke van. Néhány kivé-
teltõl eltekintve amúgy ezzel nem is
volt gond eddig sem.

– Igen ám, de Budapestrõl, Pécsrõl,
Kaposvárról és majd  Paksról is, már
15 éves korban csábítják, viszik a
gyerekeket, ami komoly hátráltató té-
nyezõ a saját téglából való NB II-es
építkezésnek...

– Azzal a klubmodellel, aminek az
alapjait már leraktuk, amit tovább erõ-
sítünk, szélesítünk –  reményeink sze-
rint az önkormányzat, az itteni gazda-
sági erõk eddiginél nagyobb segítsé-
gével –, sikerülhet meggyõzni a szülõ-
ket: 17 éves koráig éppolyan jó helyen
van nálunk a srác, mint bárhol a z or-
szágban – fûzi tovább a gondolatme-
netet Dienes Pál. – Aki kitûnik, az to-
vábblép, de nagyon remélem, hogy
akibõl NB II-es játékos lehet, az marad,
és itt képzeli el a jövõjét, nem máshol.

Focipénz mellett/helyett
fix munkahely

– Akkor is, ha a más csapatok
ajánlataival változatlanul nem lesz
versenyképes az UFC-é?

– Ahogy most is több esetben ké-
pesek a játékosok visszautasítani az it-
teninél sokkal több pénzrõl szóló
ajánlatokat, mert az itteni komfortér-
zet, a klubhoz tartozás érzése, a fejlõ-
dési perspektíva többet ér teszem azt
pár százezer forint bevételnél, úgy
ezek az értékek dominálhatnak a ké-
sõbbiek során is, amikor az NBII-ért
játszunk, vagy ott már megragadunk
– mondja Fehér Attila.

– Ha a város, a klub, a cégek és az is-
kolák szoros együttmûködése azt is je-
lentheti, hogy az NB II-es szinten telje-
sítõ focista a végzettségéhez, képzett-
ségéhez megfelelõ munkát kap a vá-
rosban, ami már egy tisztességes meg-
élhetést jelent kindulópontként –
hangsúlyozza Dienes edzõ, aki már
hosszú évek óta civil fõállás mellett,
„skandináv módon” fél-amatõrként
edzõsködik, s ez a focisták számára is
a követendõ út.

Az elképzelés valóban több mint
szimpatikus: remélhetõleg a színvo-
nalas mûködtetéshez szükséges álla-
mi és helyi gazdasági források is
meglesznek belátható idõn belül.
Dienes Pál úgy látja, ha marad a csa-
pat, és két olyan szintû játékossal,
mint a szekszárdi kötõdésû Micskó
Márk, vagy az innét induló, s az NB
III-as Paksot szolgáló Mészáros István
– õket már az idén is szerették volna
leigazolni – tudnak erõsíteni, akkor
két év elég lehet a harmadosztályú
bajnokság megnyeréséig. Most is a
dobogó a cél, hiszen csupán Ganczer
Péter távozott (Újpest), de ezzel nem
gyengültek, mert a PVSK-tól hazaté-
rõ, tavaly sokáig NB III-as gólkirály-
jelölt Varga Balázstól sokat várnak a
támadósorban.

Mindenestre a bajnoki fõpróba
rosszul sült el: az UFC kikapott a szin-
tén NB III-as Pogány otthonában a
Magyar Kupában (3-1), és kiesett. Et-
tõl persze még lehet sikeres a vasárna-
pi mohácsi elõadás...

Dienes Pál Fehér Attila

ASZTALITENISZ. Körvonalazódik a
Szekszárdi Asztalitenisz Club felnõtt csa-
patának kerete. A hazai Extra Ligában, és
a nemzetközi porondon, a Közép-Euró-

pai Szuper Ligá-
ban induló gárdá-
ba három új játé-
kost, köztük két
külföldit szerzõd-
tetett Sáth Sándor
szakmai igazgató
a napokban. A leg-
fiatalabb szerze-
mény a pekingi

sportiskolából érkezõ Le Sûi, aki mind-
össze 15 éves. Aláírt már a csapathoz az
anyai ágon magyar, de ukrán állampol-
gárságú 19 éves Mocsik Irina, aki né-
hány évvel ezelõtt vegyespárosban kor-
osztályos Európa-bajnok volt. Hazai iga-
zolás a Békésrõl érkezõ, 17 esztendõs
Honti Nóra. A tavalyi csapatból Tóth
Edina és Wittinger Judit maradt, a
frontemberként szerzõdtetett, de a
fontos meccseken csalódást okozó fõ-
városi illetõségû Juhász Mariannal
nem újítottak szerzõdést. A SZAC idei
célja a felnõtt csapattal a bajnoki ne-

gyedik hely, illetve a nemzetközi csa-
patbajnokságban a felsõházi rájátszás-
ba kerülés.

ÚSZÁS. A ta-
valyi Sipos Már-
ton-emlékver-
seny, az orszá-
gos vidékbaj-
nokság után az
1995-ös korosz-
tályú úszók or-
szágos bajnoksá-
gán is remekelt

a Szekszárdi Vízmû SE tehetsége,
Csirzó Ádám. A szekszárdi fiú 100
méter mellen gyõzött (1:10.28), 200-
on pedig kevéssel szorult a dobogó
második fokára (2:36:01) a gyermek-

bajnokság döntõjében. Nem sok hi-
ányzott az éremhez a ‘97-es korosz-
tályban 100 és 200 méter pillangón
rajtkõre álló Berta Áronnak, aki mind-
két számban a negyedik helyen zárt.

KÉZILABDA. Augusztus 20. és 23.
között immár 16. alkalommal rendezi
meg az UKSE a Radenska-kupát. A
nemzetközi utánpótlás felkészülési
tornára idén nyolc korosztályban 70
csapat küldte el nevezését, köztük
több határon túli alakulat. A házigaz-
da szekszárdiak rajtuk kívül NB I-es
klubok korosztályos együtteseivel is
felveszik a versenyt. A nyitónap esté-
jén az UKSE NB I/B-s felnõtt gárdája
az élvonalbeli Dunaferrel játszik be-
mutató mérkõzést.

Sportmix

Tóth Edina

Csirzó Ádám
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Augusztus 28-án (péntek) 20 óra
Gyimesi táncház a mûvelõdési ház
tánctermében
A gyimesi táncokról, hagyományokról
elõadást tart és a táncházat vezeti: Fitos
Dezsõ és Kocsis Enikõ táncmûvészek.
Közremûködik: Vizeli Balázs és zene-
kara. Belépõ: 500 Ft.

Mûvészetek Háza
Képnovellák: Eifert János fotómû-
vész és az 50 éves Kovács Tibor fes-
tõmûvész 50. kiállítása

A tárlat megtekinthetõ szeptember
6-ig, hétfõ kivételével naponta 10-18
óráig (augusztus 10-ig a Mûvészetek
Háza zárva tart.)

25 ÉV 25 PRODUKCIÓ
A Mûvészetek Háza 25. születés-
napján, augusztus 18-án és 19-én 10-
16 óráig (Art Napközi a Mûvészetek
Háza elõtti téren )
Augusztus 18-án, kedden
11.00 órakor
Zeneiskolás növendékek hangversenye

1. Balogh Fanni – zongora
2. Amma Orsolya – cselló
3. Károlyi Dorina – ének
4. Papp Zsófia – hegedû
5. Müller Mariann – trombita
6. Barsi Balázs – zongora
15.00 órakor
7. Mondschein Német Nemzetiségi
Kórus
16.00 órakor
8. Környei Miklós
9. Környei Attila
10. ifj. Környei Miklós 
17.00 órakor
Volt zeneiskolás növendégekek hang-
versenye:
11. Erõs Ditta Rebeka – zongora
12. Havasi Eszter – fuvola
13. Priskin Zsuzsa – gitár
14. Bolvári Dávid – trombita
18.00 órakor
15. Havasi Boglárka – fuvola
16. Lányi Péter – zongora
18.30 órakor
17. Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi
koncertje
19.30 órakor
18. Madrigálkórus hangversenye

21.00 órakor
19. SzemFülEs(t). Egy pohár jó szek-
szárdi vörösborral kezében tekintheti
meg Képnovellák címû tárlatunkat,
ahol az eligazodásban Kovács Tibor
mûvész tanár lesz segítségünkre. Köz-
remûködnek: „Muslincák”
20. Tûzzsonglõrök
Augusztus 19-én, szerdán
16.30 órakor
21. Szabó Dóra Karola és barátai kon-
certje
17.30 órakor
22. Lozsányi Soma orgonakoncertje
18.00 órakor
23. Lozsányi Tamás orgonamûvész
19.30 órakor
24. Lang Ottilia és Müller Beáta dalestje
Zongorán közremûködik: Dobai Ta-
másné

Panoráma Mozi 
NAGYTEREM:
Augusztus 13-19.
Harry Potter és a félvér herceg –
szinkronizált amerikai fantasy (12)
Csütörtök-vasárnap: 15.00, 17.30,
20.00 órakor

hétfõ-szerda: 17.30, 20.00 órakor
Augusztus 20-26.
17.30: Nász-ajánlat – színes szinkroni-
zált amerikai romantikus vígjáték (12)
20.00: Közellenségek – színes fel-
iratos amerikai film (16)
ART TEREM:
Augusztus 13-19.
17.00: Õrült Szentivánéj – színes
feliratos orosz film (12)
19.00: Vakság – színes feliratos
kanadai-brazil-japán film (16)
Augusztus 20-26.
17.00: Che – Az argentin – színes
feliratos francia-spanyol-amerikai
filmdráma (12)

19.00: A felolvasó – színes feliratos
amerikai-német romantikus dráma (16)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 184/2009. (VII.29.) szekszár-
di öh. számú határozatával pályázatot hir-
det a fenntartásában mûködõ Városi
Sport- és Szabadidõközpont (Keselyûsi
u. 3.) igazgatói állásának betöltésére.

Az igazgatói megbízás 2009. október
1. napjától 2014. szeptember 30. napjá-
ig határozott idõre szól. 

Pályázati feltételek: 
- szakirányú felsõfokú iskolai végzett-

ség (gazdasági vagy sport-szakirányú) 
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
- vezetõi, sport-szervezõi gyakorlat 
- idegen nyelv ismerete 
- helyismeret 
A kinevezés és az illetmény megállapí-

tása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtá-
sáról rendelkezõ 325/2008. (XII.29.)
Korm. rendelet szerint történik. 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
- magasabb vezetõi pótlék
A vezetõi megbízással járó munkakö-

ri feladatok: az intézmény szakmai, gaz-
dasági irányítása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítványt,
- a felsõfokú végzettséget igazoló okle-

vél közjegyzõ által hitelesített másolatát,

- a sport- és szabadidõközpont veze-
tésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai
vezetõi programot,

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát,
hogy a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzés Központ inter-
netes oldalán való megjelenést követõ
30 napon belül. (www.kszk.gov.hu)

A pályázat megjelenik Szekszárd vá-
ros honlapján. (www.szekszard.hu)

A pályázat benyújtásának helye: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatalának Jegyzõje 
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
A borítékra kérjük ráírni:
„Városi Sport- és Szabadidõközpont

vezetõi pályázat” 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat véleményezését követõ el-

sõ közgyûlés. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágo-

sítást Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Közoktatási, Mûve-
lõdési és Sport Osztályán kaphatnak.
Telefon: 74/504-175, 74/504-160

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése fenntartja a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás
a Városi Sport- és Szabadidőközpont

igazgatói állásának betöltésére

Megyenap tizenegyedszer
1000 éves évforduló a programok középpontjában

n Idén Tolna megye 1000 éves évfor-
dulója bõvíti a megyenapi programok
sorát, amelyek közül a zászlóátadások
eddig sikeresen zajlottak le – értékelte
dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Köz-
gyûlés elnöke a Megyenap kapcsán
összehívott sajtótájékoztatóján.

A Millenniumi megyezászló átadá-
sára a 109 település közül eddig több
mint 65 jelentkezett, amit örömmel
nyugtázott az elnök. Az esemény az
egész jubileumi évet felöleli, amely-
nek idõpontjai a megyei önkormány-
zat weblapján (www.tolnamegye.hu)
érhetõk el. Az emlékév egyik legna-
gyobb vállalása a Millenniumi szobor
felállítása a Vármegyeháza kertjében,
amelyre a hét meghívottból hat mû-
vész nyújtotta be tervét. A Magyar
Képzõmûvészeti Intézet lektorátusa
értékelte a terveket és két alkotó
munkáját emelte ki: Szatmári Juhos
Lászlóét és Imre Péterét. Közülük ke-
rül ki a szoborpályázat gyõztese.

A szeptember elsejei, megyenapi
ünnepi közgyûlést idén a simontor-
nyai várban rendezi a megyei önkor-
mányzat. 

A Megyenap kísérõrendezvénye au-
gusztus 30-án, a Fadd-Dombori sza-
badstrandon megrendezésre kerülõ
Nyárzáró Családi Nap, amely gyer-
meknek és felnõttnek egyaránt kelle-
mes kikapcsolódást ígér.

A Megyenap kísérõrendezvénye,
Fadd-Dombori, augusztus 30.

10.00: Tolna megyei települések fõ-
zõversenye – Ételek szabadtûzön
(bogrács, grill)

Gyermekprogramok: arcfestés, bo-
hócmûsor, légvár, rodeó

Kistérségek kispályás labdarúgó-
tornája

Megyei zenekarok mûsora a nagy-
színpadon

13.00: Moderntáncegyüttesek mû-
sora a kisszínpadon (Szöcske Akroba-
tikus Rock & Roll Klub, Csillag Show
Dance, Iberican Dance, Titti Corsi
Dance)

13.45: Fõzõverseny eredményhir-
detése

14.00: MINIMAX gyermekmûsora
14.30: Rodeó-verseny felnõtteknek
15:00 Sárkányhajóverseny (20

fõs csapatok részvételével)
16.00: Sztárcsináló – Karaoke-show
16.30: Varázsolj a labdával! – Free-

style Football bemutató
16.45: Hangszeres bemutató
17.00: A Millenniumi megyezászló

átadása Fadd Nagyközség számára
17.15: ISTVÁN, A KIRÁLY – Táncjá-

ték. Közremûködik az EuroDance
Táncszínház

18.00: WU2 együttes (U2 Cover
Band) élõ koncertje

19.00: Hooligans – élõ koncert
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Augusztus 11. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület: 
Augusztus 25. (kedd) 16-18 óráig
Garay János Általános Iskola (volt 2. számú
Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Augusztus 18. (kedd)16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
Augusztus 25. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-
kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17-18 órá-
ig, I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
Bejelentkezés a 30/417-9659-es
telefonszámon.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület
A képviselő asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
Augusztus 12. (szerda) 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
Bejelentkezés a 20/942-7848-as
telefonszámon.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén, 16-17
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
Bejelentkezés: 30/911-2119-es, vagy
a 20/215-1023-as telefonon (17-19
óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Augusztus 10. (hétfő) 16.30-17.30
óráig, Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap második keddjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
keddjén 16-18 óráig
Szent István Ház (Rákóczi u. 69.)

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
Bejelentkezés: 30/2470-750-es
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

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

KÖZLEMÉNYEK

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában au-
gusztus 29- én (szombaton) az ügy-
félfogadás pénteki munkarend sze-
rint történik.

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt au-
gusztus 19-én 8 órától várhatóan 17
óráig Szekszárdon, az Epreskert ut-
cában, a volt Óra-Ékszertõl az utca
végéig áramszünet lesz. A szolgálta-
tás átmeneti szüneteltetése miatt
kérjük megértésüket!

SZENT ISTVÁN-NAP ÚJVÁROSBAN.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör vezetõsége augusz-
tus 20-án, csütörtökön, 16 órakor A
Szent István-napi ünnepet tart a
Szent István Házban, melyen a ke-
nyérszentelés után  mindenkit meg-
vendégelünk egy pohár borral. Min-
denkit szeretettel várunk.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart augusztus
17-én, hétfõn, 8 és 9 óra között a
Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. Szeretet-
tel várnak minden rászorulót.

KIADÓ TEREM. Városközpontban
(Béla tér) lévõ kulturált 80 fõs terem
kiállításokhoz, konferenciákhoz,
megbeszélésekhez olcsón kiadó!
Érdeklõdni: 20/9475-072.

RENDKÍVÜLI VÉRADÁS. A Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szerve-
zete rendkívüli véradást szervez au-
gusztus 22-én, szombaton, 10 és
14 óra között Bátaszéken, a Bony-
hádi úton (a vasúttal szemben lévõ
szabad területen), az Iparos Grill
Fesztiválon, majd másnap, 23-án
Tolnán, a Tolnai Nyári Fesztivál hely-
színén, a Duna-parti Víziszínpadnál,
9 és 13 óra között.
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