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A SZEKSZÁRDIAK ÉLETÉT IS
MEGKESERÍTETTE AZ ESŐ 12. OLDAL

KÉT GENERÁCIÓ
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EGYÜTT 9. OLDAL 3. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A nemzeti összetartozás napja
Városi megemlékezés a trianoni békepaktum 90. évfordulóján

A megszentelt nemzeti lobogó elõtt a Magyarnóta Kedvelõk Baráti Körének tagjai is adtak mûsort

A Magyar Köztársaság Ország-
gyűlésének döntése értelmében
június 4. – az 1920-as trianoni
békedekrétum évfordulója – ettől
az évtől kezdve a nemzeti össze-
tartozás napja. Szekszárdon pén-
teken először emlékeztek városi
rendezvényen a 90 évvel ezelőtti
szégyenletes békeszerződésre.

A rossz idõ miatt a belvárosi temp-
lomban megtartott ünnepségen elõb-
bi Bacsmai László katolikus plébános
és Balázsi Zoltán református lelkész
megáldotta a Szekszárdi Borászok Cé-
he által adományozott lobogót – me-
lyet az ünnepség után felvontak az or-
szágzászló új, 12 méteres rúdjára –,
majd Horváth István mondott ünnepi
beszédet. A polgármester hangsúlyoz-

ta: Trianon nem történelem, hanem
bennünk élõ valóság. A trauma feldol-
gozását segítheti a határokon átívelõ
nemzetegyesítés.

Az ünnepséget a Magyarnóta Ked-
velõk Baráti Köre, a Garay János Gim-
názium diákjai (felkészítõ Báló Mari-
ann) és a kárpátaljai Credo együttes
elõadása tette igazán meghatóvá, lé-
lekemelõvé.  Írásaink a 2. oldalon.
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Az 1920. június 4-én, a versailles-i Nagy
Trianon-kastélyban aláírt békediktátum
Magyarország történelmének legször-
nyûbb tragédiája, és a világtörténelem
szégyenei közül is az egyik legnagyobb. 
A tatárdúlás, a török iga, majd a Habs-
burg-uralom sem tudott olyan pusztí-
tást okozni a magyarságnak, mint
amit Trianon tett velünk.
Trianon traumáját az ország soha nem
heverte ki. Az idõ enyhítheti a fájdalmat,
de a hiányérzetünk sosem múlik el.  A tri-
anoni tragédia következtében hazánk leg-
értékesebb területeit veszítette el. Ennek
következtében a lakosság 64 százaléka
került a szomszéd országokhoz. Az új ha-
tárok mély sebet ejtettek Magyarország
testén. Idegen országok fennhatósága alá
került a magyarság egyharmada, ráadá-

sul több mint a fele az új határok tõszom-
szédságában, egybefüggõ, színmagyar
lakta területeken élt. Az ország elveszítette
területének több mint 71 százalékát, he-
gyeinek, erdõinek, ásványkincseinek, vi-
zeinek és vasútvonalainak zömét. 
A magyarság 1920 óta járja a maga
kálváriáját. Minden tragédia feldolgo-
zása annak kibeszélésén múlik. A dik-
tátum aláírását követõen még egy ideig
napirenden volt ez. Sajnálatos, hogy az
1945 utáni kommunista uralom soká-
ig az agyonhallgatás politikáját folytat-
ta, majd a Rákosi vezette baloldal alatt
bekövetkezett a Trianonról, illetve az el-
csatolt nemzetrészekrõl való beszéd til-
tása és büntetése. Ez a tendencia 1956-
ot követõen csak erõsödött. Kádárék ve-
zetése alatt sokáig nemhogy Trianon-

ról, de még a magyar függetlenségi har-
cokról és azok hõseirõl sem lehetett
megemlékezni, beszélni. Eközben a
szomszédok „múltgyártói” saját népük
szülöttjeiként kezdték elkönyvelni a
magyar fõnemeseket és uralkodókat. A
„Trianon- szindróma” létezik és negatív
hatását az egész nemzetre fejti ki, füg-
getlenül attól, hogy a határ melyik olda-
lán élõ nemzetrészrõl van szó.  
És még nem is boncolgattuk, hogy a
2004. december 5-i népszavazás, az
MSZP-SZDSZ szégyenteljes kampányá-
nak eredményeként, mit okozott a lel-
kekben határon innen és túl. 
Trianon után 90 évvel új horizont nyílt
a kettõs állampolgárság kiterjesztésé-
vel. A nemzetegyesítés és nemzetépítés
fontos állomása a most elfogadott új
törvény. Megfordíthatjuk a balliberáli-
sok által követett irányt, ami egy Tria-
non hatásaihoz hasonló mértékû né-

pességfogyáshoz vezethet. Mert ha a je-
lenlegi tendencia nem változik, 2050-
ben már csak 8 millióan leszünk. A
mögöttünk hagyott nyolc évben a bal-
oldali többség mindent megtett, hogy
nemzetünk a lehetõ legrosszabb gazda-
sági, mentális és egészségi állapotba ke-
rüljön. Ellenben semmit nem tett a fe-
nyegetõ demográfiai katasztrófa elhá-
rításáért, a fiatal házasok gyermekvál-
lalásának elõsegítéséért, s lakáshoz ju-
tásuk támogatásáért. 
Az anyaországi és a határon túl élõ
magyarság számára akkor következ-
het be optimizmusra okot adó fejle-
mény, ha a mindenkori magyar kor-
mány következetesen és határozottan,
az uniós és egyéb külpolitikai kapcsola-
tait kihasználva fellép az összmagyar-
ság érdekében, és szakít az elmúlt évek
„merjünk kicsik lenni” balliberális poli-
tikájával. Hollendus Zsolt

Trianonról õszintén

A Parázsló Alapítvány meghívásá-
ra az 1920. június 4-én aláírt tria-
noni békediktátum okairól és kö-
vetkezményeiről tartott előadást
Raffay Ernő történész május 28-
án a katolikus közösségi házban.  

Cser Ildikó

Az elõadó felvázolta a külsõ (kis-és
nagyhatalmi), valamint a belsõ okokat
(a politikai hatalmi elit hibái), az 1989.
utáni helyzetet, és a szerzõdésnek a ma-
gyarságra máig is súlyosan ható követ-
kezményeit.

Az Antall-kormány honvédelmi mi-
nisztériumának egykori politikai ál-
lamtitkára szerint a kommunizmus
bukása, és két trianoni utódállam – Ju-
goszlávia, Csehszlovákia – összeomlá-
sa bebizonyította, hogy nem csak a
kommunista rendszer, hanem maga a
Trianon utáni állapot is életképtelen.
Ezért úgy véli, hogy 1989-1994 között
a magyar kormányoknak több lehetõ-
sége is lett volna a határok revíziójára,
de ezt elmulasztották. A hadsereget az-
óta leépítették, lerombolva a nemzet-
tudat is, a magyarság darabokra szag-
gatva él nyolc különbözõ országban. 

– Ma már nem tilos, de miért fontos
2010-ben Trianonról beszélni? – kér-
deztük a kutatótól.

– Trianon nem pusztán egy törté-
nelmi esemény, mint a '48-as forrada-
lom vagy a Rákóczi-szabadságharc.
Negatív hatásai olyan mélyrehatóak,
hogy ma is mindennapjainkban érez-
zük azokat. Amikor Csíkszeredában
vagy Aradon tartok elõadást, látom az
ottani magyarok szomorú helyzetét.
Lenézik vagy gyûlölik õket, nem tud-
ják az életüket szabadon élni, és ez az
1920-as döntés következménye. Nem-
zetközi viszonylatban is fontos Tria-

non, a körülöttünk lévõ országok, az
egész térség életét befolyásolja.  

– Miért éppen Trianon kutatása
mellett kötelezte el magát? 

– A nagyapám 34 éven keresztül
szolgált katonatisztként az elsõ világ-
háborúban és a Horthy-korszakban.
Sokat mesélt nekem, és a hallottak
annyira megfogták a lelkemet, hogy
nem tudom abbahagyni a kutatást. Já-
rom a Kárpát-medencét 1969 óta, ren-
geteg embert megismertem, és a tria-
noni magyar sors nem hagy békén.
Bánt, mikor egy székely vagy egy
moldvai csángó gyerek nem tud ma-
gyar iskolába menni, vagy ha egy felvi-
déki magyar család szlovák iskolába
íratja a gyerekét, mert lemondott a re-
ményrõl, hogy lesz változás.  

– Közben itt, nálunk még mindig
sokaknak „román” egy erdélyi és „ju-
gó” egy délvidéki magyar, holott õk
magyar földön magyarnak születtek,
és nem tehetnek róla, hogy egy határ-
ral elvágták õket az anyaországtól.

– Ez a Kádár-korszak és az 1990 utá-

ni neoliberális korszak bûne. Tönkre-
tették az egészséges nemzettudatot,
és a csonkaország  magyarságának leg-
alább nyolcvan százalékában nincs
meg a nemzeti összetartozás érzése. 

– Az új parlament pár napja meg-
szavazta a kettõs állampolgárságról
szóló törvényt, mire a szlovák kor-
mány azonnal visszavágott. Látszik,
hogy igen érzékeny pont ez ma is. 

– A szlovákok Trianon-szindrómája
érdekes dolog, mert õk vettek el tõ-
lünk területeket, ráadásul nem is Szlo-
vákia kapta meg az egykori Felsõ-Ma-
gyarországot, hanem Csehország,
mégis õk gyûlölnek minket. 

– Hazánk megcsonkítása, a nemzet-
részek elszakítása, az aránytalanul ma-
gas jóvátételi kötelezettség igazságta-
lan, és máig fájdalmas. Ön úgy fogalma-
zott, hogy revízióra jelenleg nincs reá-
lis esély. Mi lehet akkor a megoldás?

– Az egyetlen mód, hogy sok magyar
gyermek szülessék, és számban gyara-
podjon a nemzet. Az elmúlt nyolc év
szocialista-liberális kormányzása alatt
azonban kifejezetten a magyar csalá-
dok, a népszaporulat ellen ható intéz-
kedések születtek, nem véletlenül. In-
nen kell felállnunk. Egy rendes magyar,
nemzeti kormány sokat tehet ezért.

Miért fáj még mindig Trianon?
„Negatív hatásai olyan mélyrehatóak, hogy ma is mindennapjainkban érezzük azokat”

Hárommillió magyar
rekedt a határokon
kívüli területen
Az I. világháborúban vesztes szö-
vetséghez tartozó Magyarország
képviselõi 1920. június 4-én írták
alá Franciaországban, a Versailles-
hoz tartozó Nagy-Trianon kastély-
ban a békediktátumot.
Magyarország területe 282 000
négyzetkilométerrõl 93 000-re, la-
kóinak száma 18 millióról 7,6 milli-
óra csökkent. Mintegy hárommillió
magyar került a határok túloldalára.
Megjegyzendõ, hogy a 282 ezer
négyzetkilométer az akkor társor-
szágnak számító Horvátország nél-
kül értendõ, utóbbival együtt 325
ezer 411 négyzetkilométer volt a
Magyar Királyság államterülete.
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi
Magyar Királyságból a termõföld
61,4 százaléka, a faállomány 88, a
vasúthálózat 62,2, a kiépített utak
64,5 százaléka, a nyersvas 83,1,
az ipartelepek 55,7, a hitel- és
bankintézetek 67 százaléka került a
szomszédos országok birtokába.

Raffay Ernõ
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Szekszárdot sem kímélte az esõ
Szomorú mérleg: elárasztott területek, megcsúszott partfalak, beomlott pincék, kidõlt fák

Az elmúlt hét esőzései valóban
próbára tették a városi csapa-
dékvíz elvezető rendszert, ám
úgy tűnik, hogy az állta a rendkí-
vüli próbát – jelentette ki Leposa
Gyula, a hivatal városüzemelteté-
si és fejlesztési igazgatóságának
osztályvezetője, aki az elmúlt na-
pokat ennek ellenére szinte ál-
landó helyszíneléssel töltötte. 

Bálint György

– Négy helyrõl érkezett bejelentés
partfal-, illetve löszfalleomlásról, ame-
lyek az utakat járhatatlanná tették, s
ezekben az ügyekben azonnal megtör-
tént az elhárító intézkedés, minekután
teljes egészében, vagy részben meg-
szüntettük az akadályokat.

Komolynak tûnõ kár keletkezett a
Csalogány utcai házaknál: az Alisca ut-
ca felé terjeszkedõ rézsû két helyen is
látványosan megcsúszott – ezt az ott
élõk közül többen az elsõ komolyabb
esõzés eljövetelére meg is jósolták –,
ami akár több tízmillió forintos kárt
vonhat maga után. Szakvélemények
szerint a kivitelezõ DIB Rt. rosszul
készítette el a feltöltést és a tömörítést.
Az utat már a Strabag tette rá, aminek
a széle levált a rosszul feltöltött talaj mi-
att. Az ebbõl is adódó viták miatt a vá-
ros nem is vette át a területet, de a ki-
alakult helyzetre való tekintettel neki
kell majd helytállnia, s a lehetõ leg-
gyorsabban beadni a kárigényt a vis
maior keretre. Addig is szakértõt kell
felkérni a kialakult állapot veszélyessé-
gének megállapítására, s ha kell, ideig-
lenesen korlátozni a közlekedést – ve-
títette elõre a halasztást nem tûrõ te-
endõket az osztályvezetõ.

A már nem elhanyagolható károkat
okozó útbeszakadásokra is volt  né-
hány példa Szõlõhegyen, valamint a
felsõvárosban, a Bocskai és a Bethlen
utcák környékén. Folyamatban van a
károk felmérése, a vis maior alap ter-

hére szóló bejelentéseket már összesí-
tették, és el is küldték az illetékes hely-
re. A legnagyobb károk, ahogy az
most látszik, a természeti környezet-
ben estek: nagyon sok fa rogyott meg

a rendkívüli mennyiségû, 220 milli-
méternyi esõtõl. Ezek avagy azonnal
kidõltek, vagy roppant veszélyes álla-
potba kerültek, ami miatt ki kell(ett)
vágni õket. 

– Hogy a fákban ekkora károk kelet-
keztek volna, mint most, azt hiszem, er-
re nem volt példa az elmúlt évtizedek-
ben – mondta Leposa Gyula. – A fõ
problémát ezúttal nem a dombvidék je-
lentette közvetlenül, hanem a sík terüle-
tek, ahonnan nem tudtak befolyni a vi-
zek a Séd-patakba annak magas vízállá-
sa miatt, s emiatt visszatorlódások kelet-
keztek. Ennek következménye volt pél-
dául az Epreskerti ipartelep rég nem lá-
tott elöntése. A Béke-telepen élõk is
ilyen okok miatt küzdöttek a vízzel. A
csapadék elvezetéséért felelõs Csendes-
árok színültig telt, amin ennyi esõ után
nem is lehet nagyon csodálkozni...

A vízügy természetesen lehetõségei
közepette fókuszált erre a helyzetre is.
A bátai fõcsatorna átemelõje folyama-
tosan üzemelt, ami a Séd-patak víz-
szintjére is pozitív hatással volt. 

Fertõzések
a letarolt búzatáblákban

Rég volt már ennyire „talányos” a
búzatermés várható mennyisége és
minõsége. Komoly fertõzésekrõl szá-
molt be lapunk érdeklõdésére dr.
Füzi István fejlesztõ mérnök, aki
minden évben a kísérleti táblákon
szerzett tapasztalatait osztja meg a
termelõkkel.

– Valóban nagyok a gondok. Ilyen
mértékû vörösrozsda fertõzésre, mint
ami most jellemzõ, nem is emlékszem
az elmúlt évekbõl. A jól áttelelt
fuzárium is jelen van, de megjelent a
foltbetegség is. Legalább kétszer kel-
lett volna védekezni, s azt is nagyon
összehangoltan, koncentráltan, de az
idõjárás ezt is hátráltatta.

– Lehet még valamit tenni a vár-
ható derûs napokon a búzával?

– Szerintem igen, mert most las-
sabb a fejlõdés, jóval hosszabb lesz a
tenyészidõszak. Ha van még zöldfelü-
let, akkor érdemes védekezni, mente-
ni, ami még menthetõ.

A Béke-telepen élõk lakóházait fenyegette a víz
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Szükséglakásban helyezték el a családot
A nagy mennyiségû csapadék idézte elõ, hogy csütörtökön az egyik Munkácsy
utcai családi ház életveszélyessé vált. A helyszínre érkezõ tûzoltók és a polgári
védelem szakemberei még mentették, amit lehetett, ám a tulajdonosnak és csa-
ládjának azonnal el kellett hagynia a megrongálódott házat.
A helyszínre érkezõ Horváth István polgármester felajánlotta a város segítsé-
gét: a családnak elõbb a Gemenc Hotelben foglaltak szobát, pénteken pedig
a Fecskeházban találtak számukra átmenetileg egy komfortos lakást, amely-
nek bebútorozásában az önkormányzat és a polgári védelem is segít.
Bár az eset szerencsére nem torkollott tragédiába, a családnak így is elég baj,
hogy el kellett hagynia otthonát, amire ráadásul nincs biztosításuk...

A városban több fát kellett kivágni, illetve gallyazni 

A Csalogány utcai házak elõtt megcsúszott rézsûrõl az E-On szak-
emberei távolították el a veszélyessé vált villanyoszlopokat
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Óvodás korú lett az Ízlelõ Családbarát Étterem
n Május 28-án ünnepelte harmadik
születésnapját az országban elsõként
társadalmi vállalkozásban létrehozott
családbarát étterem, az Ízlelõ. A szüle-
tésnapról Mészáros Andreát, a Kék Ma-
dár Alapítvány ügyvezetõjét kérdeztük.

– Születése óta milyen változáso-
kon ment át az étterem?

– Az elsõ hetekben naponta 20-30
vendég tért be hozzánk, ma már száz
körül van az átlag napi vendégszám.
Azóta egyre kisebbnek bizonyul az ét-
terem, ezért elindult egy projekt a bõ-
vítésre. A fejlesztés érdekében a jelen-
legi munkatársak továbbképzése már
folyamatban van, és további jelentke-
zõk képzése is elindult.

– Mivel érték el ilyen gyorsan a ven-
déglétszám emelkedését?

– Nem lehet egy-két dolgot kiemel-
ni, nálunk minden prioritást élvez. Fi-
nomak, friss alapanyagból készülnek
az ételek, és folyamatosan változik a kí-
nálat. A fõételek között minden nap kí-
nálunk egy hagyományos, egy kímélõ
és egy húsmentes fogást, így minden-
ki ízlésének megfelelõen választhat.

Kicsi gyerekkel is szívesen látjuk a
vendégeket, s ha valaki haza kívánja
vinni az ételt, azt is megteheti. Családi-
as a hangulat, kedvesek a felszolgálók,
maximális a tisztaság. Háromféle me-
legétkeztetési jegyet is elfogad az étte-
rem. Szervezünk rendezvényeket csa-
ládoknak, baráti társaságoknak, cégek-
nek helyben, illetve kiszállítással.

– Társadalmi vállalkozásban mû-
ködik az étterem. Mit takar ez?

– Az üzleti tevékenységet az adott
társadalmi céllal összhangban végzi.

Éttermünknél ez abban nyilvánul
meg, hogy fogyatékossággal élõket
foglalkoztat. Ezzel egyrészt munkahe-
lyet teremt azok számára, akik hát-
ránnyal indulnak a munkaerõpiacon,
másrészt példa arra, hogy ez mûkö-
dõképes. A munkavállalók nincsenek
elszigetelve a külvilágtól, változatos,
érdekes munkát végeznek. A Kék Ma-
dár Alapítvány egyéb szolgáltatások-
kal is segíti a hátrányos helyzetûek
munkavállalását. Gondos üzleti terve-
zés elõzte meg az indulást, és nagy si-
kernek könyveltük el, hogy az étte-

rem már az elsõ év végére önfenntar-
tóvá vált. 

– A három év alatt országosan is
meg- és elismerték a tevékenységü-
ket. Mire a legbüszkébbek?

– Az Ízlelõ az elsõ fogyatékossággal
élõket foglalkoztató étterem az ország-
ban. Sok más város keresett meg ben-
nünket, tanulmányozni, hogy mûkö-
dünk, segítséget, tanácsot kérni hason-
ló jellegû vállalkozás indításához. Siker-
nek könyveljük el, hogy a város lakói
nyitottak, elfogadóak velünk. Büszkék
vagyunk arra, hogy munkánkat szak-
mailag is elismerték: 2008-ban a „Fe-
hér Liliom” díjjal, amely a kiemelkedõ-
en higiénikusan mûködõ étteremnek
járó elismerés, tavaly pedig a NESs-
CITI díjjal, mint a 2008-as esztendõ ki-
emelkedõ társadalmi vállalkozását. – A
fõszakács, Both Sándor „Sanyi bácsi”
és Kovács János „Tanár úr” irányítása
alatt az étterem munkatársai családias
hangulatban, rengeteget fejlõdtek, ki-
teljesíthetik önmagukat, s a munka ál-
tal nyújtott sikerélmény olyan hajtó-
erõ számukra, amely hozzásegíti õket
a teljesebb élethez. Sas Erzsébet



52010. június 6. HÉTRŐL HÉTRE

Gyereknap tündérrel és oroszlánnal
Fergeteges programok a Prométheusz parkban és a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál

Zsúfolásig megtelt gyerekekkel a
Prométheusz park az immár kilen-
cedik alkalommal megrendezett
Tolle gyermeknapon. Karonülőktől
a tizenévesekig mindenki nagy-
szerűen szórakozhatott a Babits
Mihály Művelődési Ház közremű-
ködésével létrejött kavalkádban,
és azon sem lepődhetett meg
senki, ha egy tündérrel vagy egy
oroszlánnal találkozott.

Kovács Etelka

A hangulatot megalapozta a Csurgó
zenekar fergeteges, hangszerbemuta-
tóval egybekötött koncertje és a Barti-
na Néptánc Egyesület legkisebbjei-
nek, az elõképzõ csoportnak a bemu-
tatója. A színpadról egész nap remek
zene szólt a rockosított gyermekda-
loktól a tinédzserek kedvenc slágerei-
ig a BNF-tõl, azután a Sugarloaftól. Fo-
kozta a hangulatot egy-egy táncbemu-
tató, akrobatikus rock and roll a Szöcs-
ke táncegyüttestõl, egy újabb néptánc
mûsor a Bartinától, és önvédelmi be-
mutató. A sok-sok játék között idén is
az ugrálóvárra és az óriáscsúszdára
vártak a legtöbben, a kígyózó sor dél-
utánra már nem töltötte be az egész
parkot. Népszerû volt a kajakozás a kis
tavon, de a délután megérkezett go-
kartokra várók sora sem fogyott el so-
ha. A legkisebbek kellemes idõtöltést
találhattak a játszószõnyeg érdekes já-
tékai között, a kevésbé mozgalmas já-
tékra vágyó nagyobbak pedig kipró-
bálhatták tudásukat a TÁMOP támoga-
tással létrejött szimultán sakkpartin. A
mintegy 50 kihívóból senkinek sem si-
került megvernie Balázs Imrét, a Ba-
bitsban mûködõ sakkszakkör vezetõ-
jét. Aki mindezek után felfrissülésre
vágyott, elég volt betérnie a Tolle tej-
bárba, ahol háromféle tejes turmixot
kóstolhatott, és még egy tombolaje-
gyet kaphatott. Az összes program és

az egész napos filmvetítés a moziban
is ingyenes volt a Tolnatej Zrt. támoga-
tásának köszönhetõen.

Lufiból a Prométhuesz parkban
sem volt hiány minden megtalálható
volt ott a lótól a több lóerõs verdáig,
pár lépéssel arrébb, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum elõtti téren pedig lu-
fiból meghajtogatta a kívánság szerin-
ti figurát Buci bohóc, és ügyességi ve-
télkedõkre hívta a vállalkozó kedvûe-
ket. Az egyik versenyzõtõl egészen
egyedi akrobatikus technikát láthat-
tunk ugrálókötelezésben, de a ver-
senyt mégis az egy perc alatt legtöb-
bet ugró nyerte. Kipróbálhatták ma-
gukat a gyerekek lufifújásban, asztali
fociban, részt vehettek rajzversenyen,
a múzeumban játékos feladatlapokat
oldhattak meg. Mindeközben vívtak a
hordólovagok, és más érdekes törté-
nelmi játékokat is megtanulhattak a
gyerekek Tomától és csapatától. Köz-
ben néhányan már frissen készült
agyagedénnyel egyensúlyoztak, amit
a várdombi Rács Róbert fazekas, népi
iparmûvész vezetésével készítettek,
de még sokféle kézmûves mestersé-
get kipróbálhattak kicsik és nagyok a
Waldorf Óvoda és Általános Iskola tá-
mogatásának köszönhetõen. Neme-
zelhettek, gyöngyöt fûzhettek, filcék-
szert készíthettek, vagy éppen egy ba-
bát fonálból. Itt is népszerû volt az
arcfestés, és természetesen a légvár is,
ahova éppen egy kalóz közelített.

A rendezvény a „Múzeumok Min-
denkinek Program. A Múzeumok ok-
tatási-képzési szerepének erõsítése”
címû TÁMOP 3.2.8/B/08 program
keretében valósult meg.



A héten befejeződött az ingyenesen igé-
nyelhető fűmag és cserje kiosztás. Az
igénylők a kapott fűmagot és cserjét csak
közterületen használhatják fel, melyet a
közterület-felügyelők ellenőrizni fognak.
Június 12-én, szombaton a Budapest
Bank dolgozói és a szülői közösség össze-
fogásával a Kadarka utcai óvodában kez-
dődnek meg a munkálatok. Feladatnak
idén az óvoda udvarában lévő játszóesz-
közök és a kerítés festését vállalták az ön-
kéntesek. 
A Budapest Bank „Törődés Napja” című
pályázaton nyert összegből tavaly a Baj-
csy óvoda szépítésén segítettek a gyere-
kek nagy örömére.
Ugyanezen a napon a Wosinsky óvodá-
ban is önkéntesek tevékenykednek a Tün-
dérkert Alapítvány szervezésében. Itt az
óvoda kopott kerítésének lefestése a fel-
adat, melyhez környékbeli lakók segítsé-
gét is várják.
Mindkét munkálatokhoz Szekszárd MJV
Önkormányzata adja a szükséges anyago-
kat, eszközöket.
A programról érdeklődni Páll Lauránál, a 06
30/4948-028-as telefonszámon, vagy a
laura@szekszard.hu e-mail címen lehet.
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Lomtalanítási
akció indul:
június 14-18.

Az egészségügyi miniszter 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelete szerint a nagy-
darabos hulladékot a közterületre ki-
rakni csak az elszállítás napján lehet.
Kérünk mindenkit, aki igénybe kíván-
ja venni az ingyenes szolgáltatást,
hogy a lomtalanítási programban
megjelölt lakóhely szerinti szállítás
napján helyezze ki hulladéktároló edé-
nye mellé az elszállítandó hulladékot.

Nagyobb lakótelepes körzeteknél
a lomhulladék koncentráltabb gyûj-
tése érdekében külön kérésre az el-
szállítás napját megelõzõen hulla-
dékgyûjtõ konténerek kerülnek ki-
helyezésre.

Felhívjuk a városlakók figyelmét,
hogy a szállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki az elszállítandó hulladé-
kot. A szállítás napján késve kihelye-
zett hulladékot a Hivatal nem szállítat-
ja el! Az akció során építési törmelé-
ket, veszélyes hulladékot, üzemszerû
tevékenységbõl eredõ ipari hulladé-
kot nem szállítanak el.

A fa-, és cserjenyesedék csak köte-
gelve, a lomb csak zsákokba kötve ke-
rül elszállításra.

A lomtalanítással kapcsolatos to-
vábbi információ a Mûszaki Irodán
(tel.: 74/504-129), illetve az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Kft.-nél
(tel.: 74/528-850).

Polgármesteri Hivatal

2010. JÚNIUS 14. 2010. JÚNIUS 15. 2010. JÚNIUS 16. 2010. JÚNIUS 17. 2010. JÚNIUS 18.

A szekszárdi büntetés-végrehajtási intézet öt elítéltje is hozzájárult ah-
hoz, hogy a megyeszékhely szebb legyen. A Prantner János utcai
parkban lévõ sétaösvény tükrét ásták ki tegnap reggel 8 órától délutá-
nig. Az akció része a Börtön a városért programnak, amelyet az inté-
zet vezetése nemrég indított az önkormányzattal együttmûködve.
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Pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú város Önkor-
mányzata Egészségügyi Gondnoksága
(7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) pá-
lyázatot hirdet Ifjúsági orvos munka-
kör betöltésére.

Munkahely: ifjúsági orvosi rendelõ.
Feladata: 14 év feletti középfokú,

nappali rendszerû iskolai oktatásban
résztvevõ tanulók megelõzõ jellegû
iskola-egészségügyi orvosi ellátása, a
tanulók egészségi állapotának szûré-
se, követése, sporttal összefüggõ is-
kola-egészségügyi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, iskola

egészségtan és ifjúságvédelem, vagy
belgyógyászat, vagy csecsemõ és
gyermekgyógyászat szakvizsga – hite-
les másolatok.

– erkölcsi bizonyítvány, alkalmas-
ságot igazoló okirat.

Határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, bérezés a Kjt. szerint.

Pályázat benyújtásának határideje:
2010. 06. 30. Pályázat elbírálásának
határideje: 2010. 08. 30.

A munkakör 2010. 09. 01. napjától
tölthetõ be.

További információt ad: Dölles
Lászlóné Egészségügyi Gondnokság-
vezetõ. Telefon: 74/511-477.

Szépítsük együtt Szekszárdot!
Új program indult a büntetés-végrehajtási intézet részvételével



72010. június 6. MOZAIK

A Gagliarda együtt énekelt az országgal
Csúcskoncert szekszárdi szereplõkkel a Mûvészetek Palotájában 

Amit május 16-án es-
te Budapesten, a Bar-
tók Béla Nemzeti
Hangversenyterem pó-
diumán láthattam,
már látványnak is le-
nyűgöző volt.

kipi

A mintegy százfõs Buda-
foki Dohnányi Ernõ
Szimfonikus Zenekar
mögött és körül az „Éne-
kel az ország” mozgalom
egyesített kara, bizony ki-
vételes látványossága ze-
nei életünknek. Az or-
szág 18 kórusának félezer
énekese – köztük a szek-
szárdi Gagliarda kórus
tagjai – nem csupán reprezentálta, de-
monstrálta is a magyar kórusmozga-
lom erejét.

Aztán, amikor felhangzott az idei
csúcskoncertre kiválasztott mû,
Händel: Izrael Egyiptomban címû kó-
rusoratóriuma, nyilvánvalóvá vált,
hogy a hangzás is egyedülálló. Nem
csak azért, mert duzzadt az erõtõl, de
pontos és kimunkált volt minden szó-
lama, minden tónusa. Már maga a vál-
lalkozás is heroikus. Nem véletlen,
hogy a zeneirodalom e remekmûve
csak ritkán látható és hallható a hang-
versenytermekben. Egy szimfonikus
zenekar hangzásvilágára és két egy-
másnak felelgetõ kórus négy-négy
szólamára komponálta Händel, így
elõadása különleges zenei apparátust
és felkészültséget igényel. A zenekar
és az öt – többnyire duettekben
Prayer Book zsoltárait éneklõ – szó-
lista finoman cizellált hangzásait kel-
lett a létszámával is uralkodó kórus-
nak ellenpontozni, kontrasztjaival
drámaivá tenni. Kellett is, hiszen az

Egyiptomot sújtó tíz csapás története
a Szentírás szövegének is talán leg-
expresszívebb része. A szász létére
angol nemzeti zeneszerzõvé lett ba-
rokk mester e mûve megírásakor –
1737 és 1739 között – élete talán leg-
mélyebb válságával küzdött. Az agy-
vérzés részleges bénulással, opera-
színházának csõdbejutása teljes anya-
gi összeomlással fenyegette. Nem vé-
letlen, hogy a megpróbáltatás évei-
ben elõszeretettel nyúlt a nagy bibli-
ai témákhoz. Szüksége volt a hitre és
a reményre. Az Izrael Egyiptomban
egyébként trilógiának készült. A Jó-
zsef-történetet feldolgozó, kissé gyá-
szos hangulatú elsõ részt már maga
Händel kivette a mûbõl, így maradt a
Tíz csapás és a Vörös tengeren való
átkelés diadalmas története.

Nagyszerû választásnak bizonyult a
mû, hiszen minden adva volt az igazi
misztérium, a csoda hiteles megidézé-
séhez. Természetesen részese lett en-
nek az öt szólista is. A két basszus,
Szentimrei László és Konkoly Balázs

kellõen árnyaltnak, míg a meggyõzõ
szoprán Csereklyei Andrea és drámai
alt Megyesi Scwartz Lúcia plasztikus-
nak hatott. Kálmán László tenorja pe-
dig igazán élményszámba ment. A
karnagy, Hollerung Gábor megint na-
gyot alkotott. Egy ekkora zenei appa-
rátus mozgatása már-már teremtõ
erõt sejtet. Egy biztos, nem csak kitû-
nõ muzsikus, de kivételes, kisugárzás-
ra képes személyiség. 

A közönség a koncert végén önfe-
ledten ünnepelte a zenét, a közös
éneklés élményét, az „Énekel az or-
szág” mozgalom teljes diadalát. Für-
késztem a kórus sorait, kerestem a
„gagliardásokat”. Láttam is õket, de túl
messze voltak ahhoz, hogy megte-
gyem, amit most megteszek: köszö-
nöm, hogy ott láthattam õket, mint az
éneklõ ország szekszárdi polgárait! 

* * *
A Gagliarda Kamarakórus hagyo-

mányos, év végi záró koncertje június
17-én (csütörtök) 19 órakor lesz a Mû-
vészetek Házában. A belépés díjtalan.

A zenekar és az ötszáz fõs kórus a nemzeti hangversenyterem pódiumán

■ Ötödik alkalommal rendezték meg
Pozsonyban a Musica Sacra Nemzet-
közi egyházzenei kórusversenyt má-
jus 20-23-a között. A rangos megméret-
tetésen részt vett a szekszárdi Gárdo-
nyi Zoltán Református Együttes Nas-
zladi Judit karnagy vezetésével, egye-
düli református kórusként.

A versenyre az érseki palota tükör-
termében került sor. A kórus 2 kate-
góriában indult az énekversenyen.
Kamaraegyüttesek és vegyeskarok
között kívánta megmérettetni magát.
A rendkívül nehéz zenei vetélkedõ-
ben 12 ország 16 kórusa mutatta be
mûsorát. A szekszárdiak elõször ka-
marakórus kategóriában álltak a do-
bogóra, ahol 23 fõ énekelhetett. A

versenykiírás feltételei szerint meg-
szólaltatták Grieg: Ave maris stella,
Schütz: Ehre sei dir Christe, Bárdos:
Tiszta patakod partjainál és Orbán:
Timor et tremot kezdetû kórusmûve-
ket. Az angol, német, szlovák és litván
zsûritag bronz diplomával jutalmazta
a szekszárdiak énekét. A Gárdonyi
Kórus vegyeskarok között is színpad-
ra lépett. A szigorú versenyfeltételek-
nek megfelelõen bemutatták Kodály:
Szép könyörgés, Schütz: Verleih uns
Frieden genädiglich, Bruckner:
Christus factus est és Orbán:
Daemon irrepit callidus címû mûveit. 

A neves szakemberekbõl álló zsûri
ezt a teljesítményt is bronzdiplomá-
val jutalmazta. 

A VII. Református Zenei Fesztivál
2010. június 4-6-a között kerül meg-
rendezésre Budapesten. A szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együt-
tes június 5-én, szombaton ad(ott)
önálló koncertet a Teológia díszter-
mében 17 órakor. (IX., Ráday u. 28.)

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes pozsonyi egy-
házzenei nemzetközi versenyen va-
ló részvételét támogatta: 

Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlése - Dr. Puskás Imre elnök,
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének Mûvelõdési és Oktatási
Bizottsága, Oktatási és Kulturális
Minisztérium és a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. 

Református kórussiker Pozsonyban

Mecénás
Tehetséggondozó

Támogatás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Mûvelõdési
és Oktatási Bizottsága pályázatot hir-
det a kiemelkedõ képességû, a városi
fenntartású intézményekben tanul-
mányaikat folytató fiatalok és felkészí-
tõik teljesítményének elismerésére a
Mecénás Tehetséggondozó Támo-
gatás elnyerésére a Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottság 2010. évi Mecénás Te-
hetséggondozó Támogatási keretében
e célra biztosított 1 650 000 Ft keret-
összeg erejéig. 

A támogatásból a tudományok, a
szaktárgyak, és a sport terén tehetsé-
get mutató és bizonyító diákok része-
sedhetnek. Ugyancsak jutalomban ré-
szesíthetõek a fentiekben megjelölt
személyek felkészítõ tanárai és edzõi is. 

A pályázat útján nyújtható támoga-
tás formája egyszeri jutalom.

A pályázat útján támogatható:
a) az Oktatási Közlönyben megje-

lent országos tanulmányi versenyek és
szakmai tanulmányi versenyek elsõ
három helyezettje és felkészítõ tanára,

b) egy-egy tudományos, mûvészeti
ágban vagy országos diákolimpián ki-
emelkedõ eredményt elérõ fiatal,

Pályázatot nyújthat be: 
a) magánszemély 
b) intézmény
Pályázni kizárólag a pályázati adat-

lap hiánytalan kitöltésével lehet. For-
manyomtatvány, illetve adóazonosító
jel hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2010. augusztus 15. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
döntése elõtt kérheti az ágazatilag il-
letékes bizottság véleményét. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
szeptember 15-ig dönt a pályázatokról. 

A jutalmat a bizottság ünnepélyes
keretek között 2010. november 30-ig
adja át. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlésének

Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága
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Adam bíró és a Stukker
Gregor von Holdt a 2009/2010-es évad legjobb színmûvésze a Német Színházban

A Magyarországi Német Színház társulata
és a négytagú szakmai zsűri egyhangúlag
Gregor von Holdtot választotta a
2009/2010-es évad legjobb színészének. Az
idény eleje óta Szekszárdon szereplő berlini
színművészt Szatmári Juhos László szárnya-
ló madarat formázó kisplasztikája emlékez-
teti majd az elismerésre.

Kovács Etelka

A Miniévad záróeseményeként megrendezett díjáta-
dón a közönség üdvrivalgása mutatta, hogy a nézõk
is egyetértettek a döntéssel.

– Számított erre az elismerésre?
– Két nagy szerepet játszottam ebben az évadban:

Adam bírót az Eltört korsóban, és K. Müllert a Ko-
mámasszony, hol a stukkerben. Sok lehetõségem
volt, hogy megmutassam magam, ezért nem voltam
igazán meglepve.

– Ön már az elsõ bemutatón kitûnt különleges,
kifejezõ mozgáskultúrájával...

– Mielõtt színész lettem, elvégeztem a Sportpeda-
gógiai Egyetemet, ahol mindenféle sportággal kel-
lett foglalkoznom. Asztalitenisztõl az atlétikán, kézi-
labdán keresztül a súlyemelésig. Ez a képzés a meg-
elõzésre és a rehabilitációra irányult. Késõbb dol-
goztam is ezen a területen, mentálisan sérült embe-
rekkel foglalkoztam. Tanultam is tõlük, a náluk látott
mozgásokat felhasználom egy-egy szerepem meg-
formálásánál. A Kleist-darab rendezõje, Verena Koch
nagy hangsúlyt fektetett a testi kifejezõeszközökre.
Nekem könnyebb kidolgoznom egy olyan szerepet,
amelyik lehetõséget ad arra, hogy sokat mozogjak
benne. Verenának pedig jó szeme van ahhoz, hogy
észrevegye, miként tudná a színész legjobban kiak-
názni a személyiségében rejlõ lehetõségeket a sze-
rep megformálásakor. Ha például tettem egy tánc-

mozdulatot, azt mondta, ez jó, ezt folytasd, gondold
át, miként tudod beépíteni a szerepedbe. Én egy
mozgolódó ember vagyok, ezt általában vígjátékok-
nál jobban ki tudom használni, de komoly szerepe-
ket is játszottam, alakítottam például James Joyce-ot.
Abban az elõadásban is sokat építettünk a mozgásra.

– A zsûri egyik tagja, Scarlat Anna színésznõ az
értékeléskor azt mondta, ön elõadást csinált az
elõadásban.

– Ez jó is, meg nem is. Jó, ha minden szereplõnek
megvan a maga elõadása az elõadásban, és ezek

összhangban vannak, de nem jó, ha csak egy valaki-
nek van, az megtöri az elõadás egyensúlyát. Görgey
Gábor úgy írta meg K. Müller szerepét, hogy nagy
teret enged a színésznek a karakter megformálásá-
ban. Annyit írt le, hogy Müller megterít, és közben
dúdol egy dallamot, de hogy ezt a színész miként te-
szi, az rá van bízva, amennyire a rendezés is megen-
gedi. Florin Gabriel Ionescu jól vezetett ebben.

– A kellemes élmények ellenére az évad végén
mégis elhagyja a szekszárdi színházat...

– Családias hangulattal és sok kedves emberrel
találkoztam itt. Szerencsére eljátszhattam két nagy
szerepet. Kényelmes volt itt, mint színész nyugod-
tam hátradõlhettem, és csak a szerepem megformá-
lásával foglalkozhattam, biztosított volt minden, ami
az elõadáshoz szükséges. Itt játszottam elõször kõ-
színházban, Berlinben különbözõ alternatív, kísér-
leti társulatokban szerepeltem. Azt is nagyon szere-
tem, és bár én is vidéki vagyok, Dél-Németország-
ban nevelkedtem, a vidéki nyugalom után, mégis hi-
ányzik a világváros pezsgõ kulturális élete. Ebbõl a
nagyon kényelmes közegbõl megyek el, anélkül,
hogy lenne bármi biztos pontom a jövõre nézve.
Több lehetõség áll elõttem: visszamehetek Berlin-
be a James Joyce-ciklus folytatására, de egykori ta-
nárom a Theakademierõl visszahívott, hogy legyek
az asszisztense. Voltam egy meghallgatáson Linz-
ben, innen választ várok, hamarosan pedig Luxem-
burgba megyek egy meghallgatásra. Bizonytalan vi-
zekre evezek magas hullámokkal...

Gregor von Holdt, alias K. Müller

Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe
2010. június 26-án

A tavalyi sikeres borünnep lefoglalt asztalhelyeit idén is biztosítjuk kedves

barátainknak, és várjuk a szekszárdiak azon további társaságait, akik

a közös „bulizás” reményében velünk mulatnak a megyeháza előtti téren,

és az ott központilag biztosított nyolc fős asztalnál, fával rakott tűznél

az általuk hozott bográcsban megfőzik a számukra kedves ételüket.

Érdeklődni, jelentkezni 

a 30/2355-160, 

74/673-709 telefon-

számokon, vagy a 

szekszardborvidek@tolna.net, 

illetve a 

herr.judit@babitsmuvhaz.hu 

e-mail címeken lehet!

Mulassunk
együtt!

Andrei Hansel marad
Május 30-i lapszámunkban tévesen szerepelt
Andrei Hansel neve a Magyarországi Német Szín-
ház társulatából távozó színészek között. A 2007
óta Szekszárdon játszó színmûvész a következõ
évadban is a társulat tagja marad.
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Két generáció összhangban
Elter Gábor: „Az elvégzendõ munka iránti tisztelettel tesszük a dolgunkat”

Vajon milyen vállalkozásbarát
rendeletekre vár, és hisz-e abban,
hogy a jó törvények enyhítenek a
vállalkozói társadalom nehézsé-
gein? Dr. Nagy József szülész-nő-
gyógyász, a kórház nyugalmazott
osztályvezető főorvosa az imént
felsorolt témakörökről is szeretné
megismerni Elter Gábor vállalko-
zónak, az Elter Lámpaház Kft.
ügyvezetőjének álláspontját.

V. Horváth Mária

– Miután elvégezte a vízügyi fõisko-
lát, építészmérnöki másoddiplomát
szerzett. Hol és mit dolgozott annak
idején?

– Az építõiparban tevékenykedtem:
kivitelezéssel, fejlesztéssel és beruhá-
zással foglalkoztam. Hat évente mun-
kahelyet változtattam, egyfelõl így hoz-
ta a sors, másrészt pedig így tartottam
egészségesnek. Amikor váltottam,
mindig tanultam valamit.

– „Tüke” szekszárdi?
– „Tüke” bátaszéki vagyok, de közép-

iskolába már ide jártam, a Garay gim-
náziumba. 

– Miért döntött késõbb a lámpák
mellett?

– Egyszerû a történet, ám a kezdet
számunkra fájdalmas volt. A rendszer-
változás idején építõipari vállalkozó let-
tem. Mivel alapvetõen nem vagyok vál-
lalkozó típus, nehezen indultam el
ezen az úton. Egyszerûen nem tudtam
elviselni a bizonytalanságok és igazság-
talanságok sorát, a vadkapitalizmus ge-
nerálta versenyt. Le is robbantam, s
nemcsak lelkileg, hanem fizikálisan is.
Egyre romlott az egészségi állapotom...
Volt egy komoly mûtétem, s két éven
át odahaza voltam, sõt le is százalékol-
tak. Feleségem, Márti nélkül nem tu-
dom, mi történt volna velem. Neki kö-
szönhetem, hogy két esztendõ múltán
kezdtem fölépülni.

– Márti mivel foglalkozott?
– A Szarvasi lámpaboltot vezette. Az

üzlet azonban bezárt, õ is munkanél-
küli lett. Ekkor döntöttem úgy, hogy
megvásároljuk a Rákóczi utcai házat, s
létrehozunk egy igazán jó lámpabol-
tot, aminek beindításához jól kama-
toztak Márti kapcsolatai. Az üzletet
2003. január 3-án nyitottuk meg, alap-
területe a mainak csupán egyharmada
volt. Mégis sokan úgy vélték, hogy
Szekszárdnak nincs szüksége ilyen
„hatalmas” lámpaházra.

– Nem lett igazuk...
– Ahogy gyarapodtak a lámpake-

reskedelemmel kapcsolatos ismerete-
im, úgy nõtt bennem e szakma iránti

tisztelet, s egyre nagyobb fantáziát lát-
tam benne. Eközben fiam, Balázs vég-
zett a dunaújvárosi fõiskola mûszaki
menedzseri szakán. Elkezdett dolgoz-
ni az Audinál, de haza szeretett volna
jönni. Vállalkozásunk még nem volt
elég erõs, mégis úgy gondoltuk, foly-
tassuk együtt.

– Úgy tûnik, bejött. Nemcsak Balázs
szegõdött szülei mellé, hanem dina-
mizmusa, felkészültsége is.

– Pontosan így történt. Igen jó elegy
a fiatalok frissessége és az idõsek szí-
vós kitartása, azaz amikor összhang-
ban van a két generáció. Öröm és nagy
büszkeség, hogy nálunk ez így mûkö-
dik. Tudja, mivel indított Balázs? Újra
cserélte a teljes számítógépes infrast-
ruktúrát, s õ hozta létre az ország elsõ
internetes lámpaáruházát.

– Kérem, mutassa be leányukat is.
– Klári bölcsész, Németországban

diplomázott. Jó érzéke van a marke-
tinghez, így e téren rengeteget segít,
bár fõállású anyuka. Három unokánk
van, András négy, Dorka kéteszten-
dõs, Marci pedig egyéves. Balázsék kis-
fia, Robi kétéves, kisöccse pedig au-
gusztusban jön a világra. Az unokák je-
lentik a hobbinkat, igyekszünk sok
idõt tölteni velük.

– Folytassuk Balázs újító szellemé-
nél, amihez ön is csatlakozott.

– Ráébredtünk, hogy az, amit tágabb
értelemben magunk körül látunk, csak
kicsi szegmense a szakmánknak. Ki-
ruccantunk hát Frankfurtba, a kétéven-
ként megrendezésre kerülõ európai
lámpakiállításra, megnézni, milyen is a
„világ”. Egyrészt elképedtünk, másrészt

hasznos tapasztalatokat szereztünk,
ami új stratégia kialakítására sarkallt
minket. Ott a multik uralják a belpiac
kiszolgálását. Azt bocsátják rendelkezé-
sünkre, amit el akarnak adni, nem pe-
dig azt, amit mi szeretnénk venni.

– Lehetett ezen változtatni?
– Igen, sikerült. Frankfurtban ismer-

tük meg az elsõ – akkor még jövendõ-
beli – lengyel partnerünket. Elmen-
tünk hát a nyersanyagokban gazdag,
lámpás vállalkozásairól híres Lengyel-
országba, ahol nemcsak üzleti partne-
rekkel találkoztunk, hanem megta-
pasztaltuk a pozitív gondolkodás ter-
mészetességét, valamint azt, miként
kell az eredményesség felé fordulni.

– Öt céggel vannak állandó kap-
csolatban. Nem túl sok ez? Mekko-
ra Szekszárd és környéke „lám-
paigénye”?

– A vonzáskörzet mintegy 180 ezer
embert jelent, ez viszont egy komoly
lámpásvállalkozás számára kevés. Úgy
gondolkodtunk, amint elkezdünk im-
portálni, hogy megtérüljön a költsé-
günk, beindítjuk nagykereskedelmi
hálózatunkat. Mára száznál több part-
nerünk van, beleértve Budapestet és
az ország számos városának lámpake-
reskedõit. Ezt segíti a – ma már negye-
dik generációs – internetes áruhá-
zunk. Most vezetjük be a SAP új vállalat-
irányítási rendszerét, s ennek kereté-
ben ma már interneten is rendelhet-
nek a partnereink.

– Megérezték a gazdasági válságot?
– Hát hogyne, de a válságkezelés

alaptörvényeit alkalmaztuk, alkalmaz-
zuk a recesszió kivédésére.

– Beszélgetésünk hajnalán érkezett
haza Lengyelországból. Ragaszko-
dik az újdonságok személyes meg-
tekintéséhez? 

– Gépkocsivezetõvel is lebonyolít-
hatnánk az ügyleteket, viszont ha Ba-
lázzsal kiutazunk, már akkor látjuk az
újdonságokat, amikor a katalógus
még csak gondolatban létezik...

– Vásárlóként azt tapasztaltam, ve-
võikkel igen jó a nexusuk.

– Keresve a tiszta formákat, az egy-
szerû vonalakat és a harmóniát, vevõ-
ink elképzeléseit maximálisan tiszte-
letben tartjuk, ám figyelmet fordí-
tunk a jó minõségre, de arra is, hogy a
megvásárolt holmik a használat során
ne adjanak okot panaszra. Szóval „ki-
egyezünk”. Más területeken pedig
igyekszünk olyan exkluzív termékek-
kel is jelentkezni, amelyek eltérnek a
tömegkínálattól. Elmondhatom, hogy
így sikerült kapcsolatba kerülnünk
olyan fõvárosi lakberendezõkkel,
akikhez eddig nem találtuk a „kul-
csot”. Azóta együttmûködünk, javasla-
tainkat kérik. Mi pedig adunk, illetve
választási lehetõségeket vonultatunk
föl számukra.

– Nyilván szolgáltatásaik között
szerepel családi házak, illetve szál-
lodák világítóeszközökkel való fel-
szerelése.

– Természetesen. Fontosnak tart-
juk, hogy neves szekszárdi belsõépíté-
szekkel is személyes kapcsolatot ápo-
lunk. Összegezve: tesszük mindezt az
elvégzendõ munka iránti tisztelettel.
Ez is része ars poeticánknak.

– Ezzel el is érkeztünk a Nagy fõor-
vosnak adandó válaszokhoz.

– Mi vállalkozók olyan törvények
meghozatalában reménykedünk,
amelyek visszaadja a munka becsüle-
tét, hogy rangja lesz a hitelességnek, s
hogy az emberek képesek lesznek
fenntartások nélkül együtt dolgozni,
a vállalkozóbarát rendelkezések pe-
dig inspirálják a teljesítményt... A je-
lenlegi rendeletek azt sugallják, hogy
a vállalkozó lop, csal, hazudik. Az
ügyeskedõ, az igen. A jó vállalkozó a
lehetõségek keretein belül gondosko-
dik a környezetében dolgozókról és
közvetve azok családjáról.

– Az utolsó kérdés következik, de
elõtte erõsítse meg, igaz, hogy mun-
katársait angol „lámpanyelvre” ta-
níttatja a cég költségén? 

– Ez pontosan így igaz. Kérem,
hogy következzék az ácsmester,
Bartis László, aki tetõfedõ világbaj-
nok. Kizárólag jó munkát végez, s a
környék jelentõsebb épületeinek te-
tõfedése az õ keze munkáját dicséri.

„Nem tudtam elviselni a vadkapitalizmus generálta versenyt”
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A helyi reformátusok történeté-
ben sokféle idõszámítás dívik,
a kezdetekrõl több a bizonyta-

lan, mint a biztos adat. Számosan azt is
kétségbe vonják, hogy a török hódolt-
ság idején egyáltalán éltek-e itt hitbéli
õseik, vagy csak Mérey 1711-es szerzõ-
désében bukkannak föl elõször?

Az adatok és a logika segítségével
megkísérelhetjük a választ. Éppen az
itt lelkészkedõ Kathona Géza könyvé-
bõl tudjuk: 1549 után – mikor a budai
pasa a protestánsokat beáruló tolnai
bírót csaknem karóba húzatta – nyílt
alkalom arra, hogy „mindazoknak,
akik csak hallgatni akarják, az evangé-
liumot szabadon, félelem nélkül prédi-
kálják”. Forrás hiányában ennek itteni
eredményét egészen 1580-ig nem ta-
láljuk, de ebbõl az évtõl már egyértel-
mû a bizonyosság.

A török közigazgatási egység, a szan-
dzsák adózási rendje szerint „a papok
forint- és kapuilletéket, valamint juh-
adót nem adnak, de tizedeket földhasz-
nálat címén adjanak”. Az összeírásból,
mely 50 családfõt mutat ki gyermekei-
vel, „megismerjük Szekszárd reformá-
tus lelkészének, Miklós papnak
a nevét, valamint jegyzõjé-
nek, Petko deák mûködé-
sét” – mondja Szekszárd
város történeti monog-
ráfiájában dr. Vass Elõd.
Kényelmes lenne ezt el-
hinnünk, csakhogy az
összeírás nem jelzi a vallá-
sát, hanem csupán annyit:
„Miklós pap”, s ebbõl
nem biztos, hogy pro-
testáns. Ezt azonban
mindjárt bizonyítja,

amit utána írnak: „András fia”, tehát
gyermeke volt, így már katolikus nem
lehetett. 

Hogy milyen vallású volt, arra
kis kitérõ után érdemes vála-

szolnunk. Elõbb azt nézzük
meg, volt-e valami nyoma a
katolikusoknak? Két ilyenre
is találunk. Az említett
összeírás végén ott áll: „a pa-
pok régi szõlõje Mehemed

kátib kezében, egy darab”. Ez
azt bizonyítja, hogy azok a pa-

pok már nincsenek itt, szõ-
lejüket egy élelmes török
birtokos vette bérbe - im-
már a szultán helyi megbí-

zottaitól. Van azonban valaki, aki ra-
gaszkodhatott régi hitéhez, róla beszél
a tíz évvel késõbbi adólajstrom: „Máté
szerzetes rétje Sábán aga birtokában”.
Hihetõleg a Remete-kápolna helyén él-
hetett Máté, aki már bizonnyal nem
gazdálkodott, sõt olyan hívei sem akad-
hattak, akik bérelték volna rétjét, így
azt török kézre adta – hihetõleg némi
szerény jövedelem fejében.

Visszatérve (talán Siklósi vagy Mo-
nostori) Miklós papra, elég furcsa len-
ne, ha a teljesen kálvinistává lett terü-
leten, a hitéleti központ, Tolna közvet-
len közelében nem kálvinista lenne. A
régi Fölsõváros lakói is azok lettek és
maradtak, s bár 1650 körül már
Õcsénybe jártak templomba, a nagy-
szombati jezsuiták még 1711-ben is
térítõket küldtek ide, mivel „a török
alatt a Kálvin-féle tévhit széles körben
elterjedt”. Ez már elõzõleg megfölözte
1690-ben Radonay pécsi püspök, me-
gyénk fõispánja, mikor azt írta a refor-
mátusoknak: „ha minden nap 25 kö-
böl aranyat adnátok is, mégsem szen-
vednélek el püspökségemben. Mert
azt mondom, az ökör, szamár, sõt a
pokolbéli ördög hamarabb nyer örök
életet, mint egy kálvinista…”

Ehhez képest Mérey engedménye
elõrelépés volt (letelepedhettek, tanítót
fogadhattak, de papot nem), s bár nem
sokkal utána újabb tilalmak következ-
tek, 1785-ben már saját templomukat is
felavathatták. Dr. Töttõs Gábor

Kálvinista évszázadok
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 151. Ódon időben

JÚNIUS 7-ÉN

120 éve, 1890-ben Harray Kál-
mán kakasdi esperes a „Peronos-
pora viticoláról” adott elõ a város-
házán. 
JÚNIUS 8-ÁN

110 éve, 1900-ban Perler Keresz-
tély keserves hangú levélben kér-
te oldják fel a Szegzárd Szálló
bérletébõl, mely megingatta testi-
szellemi erejét.
JÚNIUS 9-ÉN

100 éve, 1910-ben nyugalomba
vonult Tihanyi Domokos tanfel-
ügyelõnk.
JÚNIUS 10-ÉN

185 éve, 1825-ben szerény kül-
sõségekkel tartották Tihanyi Ta-
más - tûzvész miatt elhalasztott -
fõispáni beiktatását.
JÚNIUS 11-ÉN

125 éve, 1885-ben meghalt An-
gyal Gábor '48-as fõhadnagy, ta-
karékpénztári könyvelõnk, és
120 éve, 1890-ben Steiner Adolf
borkereskedõnk. 45 éve, 1965-
ben hunyt el Németh Gyula evan-
gélikus gyülekezetünk alapító,
templomépítõ lelkésze.
JÚNIUS 12-ÉN

100 éve, 1910-ben Babits A költõ
szól címû verse jelent meg a Va-
sárnapi Ujságban.
JÚNIUS 13-ÁN

130 éve, 1880-ban a sétatér fel-
avatásáról írták: „hölgyeinket di-
cséret illeti, mert nem jelentek
meg túlhajtott fényben”.

A református templom

A velünk lakó Isten
Úrnapja a legméltóságosabb Oltári-
szentség ünnepe. Isten egy apácát vá-
lasztott ki, hogy az úrnapja megho-
nosodjon az Egyházban. Lüttichi Ju-
liannának hívták, aki látomásában lá-
tott egy teliholdat egy fekete folttal, és
Jézus a látomásban azt mondta neki,
hogy ez a folt azt jelenti, hogy hiány-
zik még egy ünnep az egyházban, az
õ Szentséges testének és vérének ün-
nepe, így aztán a 13. századtól kezd-
ve a katolikus keresztény világban
megtartjuk ezt a nagyon kedves ün-
nepünket.

Jézus azt mondja ez az én tes-
tem, ez az én vérem. Ezek a szavak
eljutnak az értelmünkig, de ha
nem jutnak el a szívünkig, az a leg-
nagyobb baj.

Tehát az Oltáriszentség titkához
is, ahogy a Szentháromsághoz is
nem az értelmünkkel, hanem a szí-
vünkkel kell közelednünk.

750 körül Itáliában Lanciano
egyik templomában egy fiatal papot
gyötrõ kétség szállta meg: vajon

tényleg Krisztus testévé és vérévé
változott a kenyér és a bor, mely fö-
lött az átváltoztatás szavait imádkoz-
ta? Egyszerre forróság öntötte el, és
megrendülten látta, hogy az oltáron

lévõ ostya színe pirossá vált, és fel-
duzzadt, vérzõ hús lett belõle, a ke-
helyben pedig piros vér pezsgett. A
pap sírva borult térdre, miközben
Tamás apostol szavait ismételte: „Én
Uram, én Istenem!”

Tehát nem az eszemmel, hanem a
szívemmel kell közelednem az Oltá-
riszentség titka felé is.

Milyen jó lenne, ha eljutna min-
den keresztény szívéig ez, akkor
nem lenne annyi szentmisemulasz-
tás, mert Jézus pont a szentmisé-
ben jön el közénk. Nem lenne any-
nyi passzív misehallgató, vagyis
több lenne az, aki szentáldozáshoz
járulna.

A barokk templomok oltárai fö-
lött sokszor lehet látni egy pelikán
madarat, ahogy csõrével fölsérti a sa-
ját testét, és vérével táplálja fiókáit,
hogy el ne pusztuljanak. Õ belepusz-
tul, de fiókáit megmenti. Jézus a mi
pelikánunk, aki szintén meghalt ér-
tünk a testét és vérét adta nekünk,
hogy nekünk örök életünk legyen.

Ezt a szeretetet köszönjük meg
neki a mai napon, ezért mondunk
köszönetet, hogy virraszt a Szent-
ségházban és vár ránk, és minden
szentmisében kész arra, hogy sze-
mélyesen találkozzon velünk a
szentáldozásban, csak mi ne utasít-
suk el az õ felénk irányuló szerete-
tét. Ámen. Bacsmai László

plébános

EVANGÉLIUM

A reformáció helyi
meghonosodásával

egyidõs jelkép (1577)

A gyülekezet
áldott

ünnepe
Hálaadó istentiszteletet tartot-

tak az elmúlt vasárnap a 225
éves szekszárdi református
templomban

Maradjatok meg hitetekben –
bátorította a szekszárdi reformá-
tus gyülekezet tagjait dr. Bogárdi
Szabó István püspök a templom
fennállásának 225. évfordulója
alkalmával tartott vasárnap dél-
utáni hálaadó istentiszteleten. Az
eseményen jelen volt és köszön-
tõt mondott Horváth István,
Szekszárd polgármestere, a köz-
gyûlés levezetõ elnöki tisztét
Rácz József esperes látta el.

Szép, áldott ünnepe volt ez a
szekszárdi gyülekezetnek, amely
hitében megerõsödve, feltöltõd-
ve távozott az ünnepi alkalomról
– foglalta össze az eseményeket
Balázsi Zoltán szekszárdi refor-
mátus lelkész. V. M.
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A rejtvény megfejtését 2010. jûnius 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Május 23-ai rejtvényünk helyes megfejtése: „Tengerként áradt felém az orgona, jázmin és akác”
(Szabó Lõrinc: Májusi éjszaka).

A helyes megfejtõk közül Hegyi Bernadett (Wosinsky ltp. 12.) nyert két belépõt a The Irish Dance
Experience június 26-i szekszárdi elõadására. A nyereményeket postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

A baj, ahogy tréfásan (tréfásan?) mondani
szokták, a lábtöréssel kezdõdik és a nyaktö-

réssel végzõdik. Ennyit a kedélyeskedõ népi böl-
cselkedésrõl, ámde igazándiból az a baj, hogy
mellébeszéléssel, viccelõdéssel nem szûnnek meg
maguktól még a magunk által kreált álproblé-
mák sem, amikre eredetileg azért volt (van?)
szükségünk, hogy elterelhessük velük a mások - és
ami még ennél is rosszabb! –, a saját magunk fi-
gyelmét is azokról az elõttünk álló nagyon is való-
ságos, égetõen sürgetõ gondokról, feladatokról,
amikrõl tudtuk, hogy képtelenek vagyunk rájuk
megfelelõ megoldást találni. Ráadásul mostaná-
ban, eléggé hosszú ideje már, ez a kellemetlenül
szeszélyes, szélsõséges, mérhetetlen károkat okozó
idõjárás is tetézi a bajainkat. Lassanként majd-
nem mindenki kezd olyan elviselhetetlenül idege-
sítõ és nyomasztó léleknyomorító módon elked-
vetlenítõ lenni, mint ez a már nagyon régóta tar-
tó borús, hideg, esõs idõjárás. 

T évedés ne essék, én nem panaszkodom, ezek
– ahogy mindenki láthatja és tapasztalhatja

– tények, és a tények – ez is köztudott dolog – na-
gyon makacs dolgok. A tények akkor is tények ma-
radnak, ha úgy teszünk, mintha nem is létezné-
nek, és durcás kisgyerekként hátat fordítunk ne-
kik. Ezek után jogosan fogalmazódhat meg az a
kézenfekvõ kérdés bárkiben: ha tudom, hogy pa-
naszkodással, siránkozással egy fikarcnyival se
vagyunk elõrébb, akkor egyáltalán mi a jó fenéért
hozakodom elõ ezekkel az egyáltalán nem lélek-
emelõ dolgokkal szinte állandó jelleggel? Szeren-
csémre (életemben talán elõször fordul elõ velem)
most olyan piszok nagy szerencsém van, hogy egy
pillanatig se kell valamilyen biztos védettséget
nyújtó mentség mögé elrejtõznöm, vagy valami
elfogadható válaszon törnöm azt az okoskodó fe-
jecskémet, mert ezúttal (teljesen véletlenül) a kér-
désben benne foglaltatik a válasz is. 

H át azért, hogy mindenkiben, akiben ilyen
kérdés fogalmazódik meg, egyértelmûen

érthetõvé váljon, hogy pusztán frázispuffogta-
tással, siránkozással, bûnbak kereséssel semmi-
re sem megyünk. Ha ez a tény végre valahára
kitörölhetetlenül belevésõdik mindenkinek az
agyába, akkor egy kicsit fellélegezhetünk, mert
egy bajjal kevesebb lesz, és a címben feltett kér-
dést kiegészíthetjük így: – Mi a baj? Segíthetek
valamiben?

Bálint György Lajos



n A Challenge Day és Szekszárd hosszú idõ óta össze-
tartozó fogalmak a honi szabadidõsport térképén. A
lélekszámot alapul vevõ kategóriák szerint itt sportol-
nak a Kihívás Napján messzemenõen a legtöbben Ma-
gyarországon. Legalábbis az erre a napra szóló 15 per-
ces mozgásait precízen rögzítõ jegyzõkönyvek sze-
rint. Jóval többen, mint például Kaposváron vagy Sal-
gótarjánban. Hány ilyen mozgást regisztráltak május
20-án nulla és 21 óra között az idén? Összesen száz-
hetvenegyezer-hétszázhatvannyolcat.

Jó érzés, hogy van egy olyan dolog, amire
Szekszárdon ennyire „rákattantak” az emberek, az
óvodástól a veteránokig. Itt jó értelemben presztízs-
kérdés a Challenge Day. Legalább egy napra az
amúgy egyáltalán nem sportoló is lelkesedik, és vár-
ja az újabb városi gyõzelmet. Ilyenkor már éjfélkor
olyan élénkség van a sportcsarnokban, mint soha
máskor, s legalább ezen a napon találkoznak a kü-
lönbözõ sportágak képviselõi, s azok az amatõrök
is, akik legföljebb látásból ismerik egy mást: a

rekortánról, a gyeprõl vagy éppen a salakról. Újra
együtt az épek és (mozgás)sérültek.

Az egészben az a legnagyobb, ahogy ez a gépezet-
ként beinduló hálózat szinte valamennyi oktatási in-

tézményt mozgósít, megtalálva az adminisztráció
nem éppen hálás feladatához szükséges embereket
is. Az egyes számú óvoda például több mint négy-
ezerrel, a hármas a háromezer fölé emelkedõ moz-
gásszámmal járult hozzá a sikerhez. A Baka iskola
már a hétezres számot ostromolta, a Babits átlépte
az ötezres határt. A magabiztos gyõzelemhez, gya-
níthatóan kellett a Dynamic TC triatlonistáinak jól
megszervezett, egész napos hosszútávúszása,
amely nagyon sok embert bevonva, óriási értékszá-
mot produkált.

Leképezõdött ezen a napon Szekszárdon a „Tán-
coljon együtt az egész ország” névre hallgató prog-
ramsorozat is: egy vállalkozó táncpedagógus jóvoltá-
ból volt népi táncház a gyerekeknek, ami nagy nép-
szerûséget aratott a körükben – tudtuk meg Aszta-
los Adrienn városi ifjúsági és sportreferenstõl, aki
gyorsan hozzátette: jövõre a modern táncot is be-
hozzák a programba, a felsõ tagozatosok és a közép-
iskolások megnyerése okán.

Szekszárdé az erkölcsi siker, meg a vele járó tár-
gyiasult jutalom: 60 ezer forint értékben sportsze-
reket oszthatnak a legaktívabb óvodáknak és isko-
láknak. B. Gy.
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Az UKSE igényt tart az élvonalra
Újra felcsillant az NB I-be kerülés lehetõsége a szekszárdiak elõtt

A várakozás bizsergető érzésével
tértek pihenőre az NB I/B-s női
kézilabda bajnokságban harma-
dik helyen végzett UKSE Szek-
szárd játékosai. Nem tudják
ugyanis egész pontosan, hogy mi-
re is készülnek cirka egy hónap
múlva, amikor újra találkoznak.

Bálint György

Maga Varga Jenõ ügyvezetõ elnök sem.
Ez a bizonytalanság azonban egészen
más, mint ami általában a magyar csa-
patok háza táján felüti a fejét. Pozitív
töltetû. Egy biztos: egy játékerõben bõ-
vülõ csapat vág neki az új idénynek,
amely a feljutással járó elsõ helyet cé-
lozza meg. Ám arra is van esély, hogy
adminisztratív – vagy ha úgy tetszik,
jogi úton – élvonalbeli legyen az UKSE.
(Mint emlékezetes, tavaly nyáron a
Hunnia bizonytalansága után létezett
ilyen lehetõség a szekszárdiak számára,
de abból a „diplomáciai manõverbõl”
nem lett semmi.) És most? Amikor ar-
ról hallani, hogy több, a bennmaradást
kiharcoló klub olyannyira padlón van
anyagilag, hogy nincs esélyük arra,
hogy június 30-ig hitelt érdemlõen iga-
zolni tudja: van a bankszámlán az NB
I-es induláshoz szükséges 35 millió. Eb-
ben a cipõben jár a Hódmezõvásárhely
is, amely a bennfentesek szerint
át/eladná az indulás jogát.

Szekszárd-Hajdúnánás
osztályozó is lehet

– Tisztázzuk a félreéréseket: az
MKSZ szabályzatának értelmében
egyetlen klubnak sincs lehetõsége,
hogy eladja, vagy átadja a jogot bárki-
nek – szögezi le Varga Jenõ, az UKSE

ügyvezetõ elnöke, az országos szövet-
ség elnökségének tagja. – A kézilabdá-
ban nincs így, s ez jó, például az ezzel
járó visszaélések miatt. A kézilabda
szövetség elejét veszi az ilyesféle jogi
trükközéseknek.

– Mégis úgy hírlik, UKSE „forró
drótos” kapcsolatban áll a Hódmezõ-
vásárhellyel...

- Ez így igaz. Nagy valószínûséggel
õk nem indulnak, így fennmarad egy
hely. Hogy ezzel mi történik a továb-
biakban? Az ügymenet elsõ lépése-
ként fölajánlják a helyet a két kiesõ
egyikének, de hasonló okok miatt
szinte kizárt, hogy a Hunnia élni tud-
jon ezzel. Nem sokkal jobb ennél a
helyzet Kiskunhalason. A napokban
váltottam szót edzõjükkel, a Veszp-
rém egykori kiváló kézilabdázójával,
Éles Józseffel, aki õszintén elmondta:
alig van már játékosuk. A bajnoki má-
sodik Gyõr II nem indulhat a szabály

szerint (egy klubnak két csapata nem
szerepelhet egy osztályban), ebben
az esetben mi jövünk a sorban. No
meg az NB I/B Keleti csoportjának
másodikja, a Hajdúnánás.

– Mint hírlik, õk is élnének vele...
– Erre is van megsoldás, amit osztá-

lyozónak is nevezhetünk. Két meccs
alapján eldöntik, ki lesz NB I-es, és ki
marad a második vonalban.

– Testben-lélekben már erre készül-
nek?

– Csak a párharc eshetõségére,
mert amúgy minden képlékeny. Sok
minden történhet még a nevezési ha-
táridõ lejártáig. Mi már elküldtük
szándéknyilatkozatunkat.

Három játékossal
már megállapodtak

– Nem akárkikkel tárgyaltak az el-
múlt hónapokban, és most sem ad-
ják alább az igényeiket.

– Három játékossal: egy kapussal,
egy irányítóval és egy átlövõvel gya-
korlatilag megállapodtunk, de nevek-
kel még nem szolgálhatok, és közel
vagyunk a megállapodáshoz még egy
átlövõvel.

– Akkor is jönnek, ha csak NB I/B
van? 

– Úgy tûnik, igen.
– No és a régiek, akik idáig vitték a

csapatot, velük megegyeztek már
mindenben?

– Nem kellett, mert 2011-ig szól a
szerzõdésük.

– Az értékük nekik is nõtt...
– Ez kölcsönös: mi adtunk egy lehe-

tõséget arra, hogy teljesítsenek, fej-
lõdhessenek. Mi ezt megteremtettük,
õk pedig éltek vele. Le is ültünk min-
denkivel egyénileg beszélni, és szer-
zõdni is a közeljövõre.

– Mehlmannal, a Gyõr korábbi
balkezes kitûnõségével abban ma-
radtak a télen, hogy újra tárgyalnak.

– Nincs mirõl, a játékos Veszprém-
be igazolt.

Kovács Jenõben
továbbra is bíznak

– Nagy neveket hoznak, még ha
kicsit eljárt fölöttük az idõ?

– Olyanokat, akik még nem idõsek,
de komoly NB I-es rutinjuk van, és még
fejlõdõképesek. Több százezer forin-
tos fizetéssel megélhetési kézilabdáso-
kat nem óhajtunk szerzõdtetni.

– A vezetõ edzõi poszton történhet
változás?

– Nem, ebben már másfél hónap-
pal ezelõtt megállapodtunk. Kovács
Jenõvel elégedettek vagyunk, ha az él-
vonalban folytathatjuk már most, ak-
kor is õ lesz a vezetõ edzõ.

Az új idényben is Kovács Jenõ dirigálja majd az UKSE csapatát

Ezt megint jól megszervezték
Szekszárd verhetetlennek tûnik a Kihívás Napján
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Asztalos Adrienn vette át a díjat
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Jön a 14. szekszárdi streetball fesztivál
Száznál is több csapatot várnak a június 12-ei „belvárosi pattogtatásra”

■ A kõbányai nyitórendezvénnyel elin-
dult a legnagyobb tömegeket megmoz-
gató hagyományos nyári, utcai orszá-
gos kosárlabda (közismert nevén
streetball) fesztivál, amely mindjárt a
második hétvégén Szekszárdra ér.

Ez jó hír a remélhetõleg megint szá-
zas nagyságrendû résztvevõknek,
akiknek mintegy húsz százaléka az or-
szág távolabbi részébõl várható. Az
évek hosszú során jól összecsiszolódó
szervezõ gárda a játékosok által meg-
szeretett helyszínen, a Garay gimnázi-
umtól a múzeumig terjedõ aszfalton
most is egy jó versenyt kíván szervez-
ni a sportág kedvelõinek. A szakmai
kérdésekért felelõs Kovács Gyula an-
nak a reményének adott hangot, hogy
a megyei „vetélytársak”, Dombóvár és
Paks belépése ellenére Szekszárd to-
vábbra is megõrzi vezetõ helyét Kör-
menddel társbérletben, vagyis idén is
túlszárnyalják a százcsapatos indulói
létszámot, amit persze az elmúlt évti-
zedben sokszor jóval meghaladtak.

A helyszín, a környezet a legideáli-
sabb, de az aszfalt bizonyos szakaszo-
kon hagyhat némi kívánnivalót maga
után. Fõleg azok után, hogy az elmúlt
idõszakban a szekszárdi rendezvény e
tekinteben is „verte” a többi helyszínt. 

Nemenként hét korcsoportban le-
het nevezni a négyfõs csapatoknak, ter-
mészetesen most is verbúválódhatnak
vegyes csapatok. Dobóversenyek és
zsákoló show zajlik majd a centerpá-
lyán, nevezés ezekre a helyszínen. Ter-
mészetesen most is lesznek hírverõ bu-
li meccsek is: állítólag a helyi borászok-
nak is lesz egy erre a napra szervezõdõ
kosaras csapata. A 12 ezer forintos csa-
patonkénti nevezési díj mellé termé-
szetesen jár majd a minden évben rop-
pant népszerû streeball póló.

A szervezõk a verseny zökkenõmen-
tessége érdekében kérik, hogy a csapa-

tok június 8-ig nevezzenek a már jól is-
mert helyszíneken, a Horváth Sport
üzleteiben: a Széchenyi utcában, a Kor-
zóban vagy a Tesco üzletsorán.

Az idén az adidas mellett új fõtámo-
gató lépett be az országos viszonylat-
ban sajnos kissé ellaposodni látszó
versenysorozatba, az OTP Junior.

További versenyhelyszínek: Zánka
(június 19.), Békéscsaba (július 4.),
Debrecen (július 18.). Körmend (au-
gusztus 14.), Dombóvár (augusztus
28.), Pécs (szeptember 4.), Paks
(szeptember 12.), Budapest (szep-
tember 19.) B. Gy. Felhívás !

A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros
Egyesület, mint a 36. Gemenci Nagydíj
Kerékpáros verseny rendezõje, felhí-
vást intéz azokhoz a magánszemélyek-
hez és cégekhez, akik szívükön viselik
Magyarország egyik legnagyobb múlt-
tal rendelkezõ sporteseményének to-
vábbélését, sikeres megvalósítását,
hogy jelentkezzenek az alábbi elérhetõ-
ségeken! Levélcím: 7100 Szekszárd. Pe-
tõfi u. 13. Telefon: 74/316-455, 70/313-
58-45. E-mail: schgz@freemail.hu

„Szekszárdiak! Rendezzünk színvo-
nalas kerékpárversenyt a szekszárdi-
aknak!” Schneider Konrád

egyesületi elnök

Az Ír Sztepptánc Királynõje
A The Irish Dance Experience Szekszárdon

Egy különleges előadás házigaz-
dája lesz Szekszárdon a Városi
Sportcsarnok. Egy egyedülálló
táncegyüttes lesz a város vendé-
ge: azt ígérik, produkciójuk fe-
lejthetetlen élményt jelent majd
a közönség számára. 

Az ír kultúra jellegzetességei – azaz a
lenyûgözõ muzsika és temperamen-
tumról árulkodó táncok – világszerte
hódítanak: Magyarországon is évek
óta népes tábort vonzanak. Így aztán
bizonyára sokak érdeklõdését felkelti
a The Irish Dance Experience show,
elvégre Catherine Gal-
lagher társulata az ír
sztepptánc legkiválóbb
táncmûvészeibõl áll. 

Az együttes alapítója,
szólótáncosa és koreográfusa az ír
nemzeti bajnok és többszörös világ-
bajnok Catherine Gallagher, akinek
neve szerte a világon sokak számára
ismerõsen cseng, hiszen a Gallagher
családból származnak Írország leghí-
resebb táncosai. A négy testvér közül
a legidõsebb, Michael Patrick
Gallagher már tizenkét évesen világ-
bajnokságot nyert, jelenleg pedig a
Riverdance amerikai csapatának ve-
zetõje. A legfiatalabb testvér, George

Bernard Gallagher szintén a világhírû
Riverdance táncosa, amíg Barry John
Gallagher a Lord of the Dance tagja. 

Catherine Gallagher ötévesen kez-
dett el táncolni, és sorra sikert aratott
a legnagyobb táncversenyeken. Ver-
senyzõi pályafutásának csúcsát jelen-
tette, amikor elnyerte az Írország
Nemzeti Bajnoka címet, majd 1997
júliusában csatlakozott a már említett
Riverdance Show-hoz. – Úgy érzem,
a közönség fiatal, új arcokat és lába-
kat keres az ír táncprodukciók világá-
ban. Michel Flatley, Jean Butler és
Colin Dunne nagyon tehetséges tán-

cosok, akik inspiráltak
engem, de most már itt az
ideje, hogy megmutas-
sam a világnak saját krea-
tív képességeimet – fo-

galmazta meg legfõbb célkitûzéseit
Catherine Gallagher, aki megálmod-
ta és színpadra vitte azt a lélegzetelál-
lító, egész estés ír sztepptánc show-t,
amit most a szekszárdi közönség is
megismerhet. 

A The Irish Dance Experience
show, ahogy a cím is jelzi, az ír tánc él-
ményét nyújtja. Szabad szemmel szin-
te alig követhetõ, ahogyan a profi mû-
vészek elképesztõ sebességgel, élénk
és kifinomult bokamozgással, hatal-

mas ritmusérzékkel szteppelnek a
frenetikus zenére. Catherine moder-
nebb zenei alapokra helyezett kore-
ográfiái ámulatba ejtik a publikumot.
A fantáziával teli, eredeti mûsort fi-
gyelve a közönséget elvarázsolja az au-
tentikus ír tánc varázsa. Biztosak le-

hetnek abban, hogy egy fantasztikus
és felejthetetlen élményben lesz ré-
szük. Az elõadás Szekszárdon június
26-án lesz látható. Jegyek a Tour-
informban és a Romcar Travel Széche-
nyi utcai utazási irodájában kap-hatók.
Az elõadás idõtartama 2 x 60 perc.

www.szekszard.irsztepp.hu

Az előadás Szek-
szárdon június

26-án lesz látható.

Nevezési lehetõségek:
– a Horváth Sportboltokban: Szé-

chenyi Üzletház alagsor, Korzó Áru-
ház, Tesco

– online nevezés az interneten:
www.streetballnet.hu/nevezés2010

– a különbözõ dobóversenyekre
a helyszínen, a rendezvény napján
Fizetési lehetõségek:

– a Horváth Sportboltokban
(számlát a rendezvény napján lehet
kérni a nyugta ellenében)

– postai csekken, amit faxon to-

vábbítani szükséges a 06/1-450-
1169-re (a hátulján fel kell tüntetni
Szekszárd város nevét)

– on-line úton: ha OTP Junior kár-
tyával történik a fizetés, akkor
4X3000 Ft-os kupont kapnak a csa-
patok, amit a helyszínen lehet levá-
sárolni.

Információ:
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági

referens (74/504-175),
Kovács Gyula szakmai vezetõ

(30/20-455-11).
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Június 7. (hétfõ) 14.30 óra
Várostörténeti Klub: félévi záró ta-

lálkozó a Babits Emlékházban. Elõ-
adó: Lovas Csilla. Belépés díjtalan!

Június 8. (kedd) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-

tes Központ Nyugdíjas Tagozata szer-
vezésében Dr. Sudár Zsolt belgyó-
gyász fõorvos tart elõadást „Õrült dié-
ták, diétás õrültségek” címmel. Hely-
szín: a Mûvészetek Háza

Szeretettel várunk minden érdek-
lõdõt. Belépés díjtalan.

Június 9. (szerda) 17 óra
Schubert Péter grafikusmûvész ki-

állításának megnyitó-
ja a Mûvész Presszó-
ban.

Megnyitja: Baky
Péter festõmûvész, a
Mûvészetek Háza
igazgatója. Gitáron
közremûködik: Illés
Alexandra, László

Gabriella, Környei Attila. A kiállítás
megtekinthetõ július 13-ig.

Mûvészetek Háza
„Színek és formák Tolna megyé-
ben” címû kiállítás. A tárlat megtekint-
hetõ: október 31-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.

Jegy: 400 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak 200 Ft. Csoportok számára
díjtalan.

Június 15. (kedd) 19.30 óra
Kamarazene szaxofonra és zongo-

rára. Közremûködik: Seleljo Erzsébet
(szaxofon), Seleljo Irén (zongora).

Mûsoron: Fernande Decruck, Ro-
bert Muczynski, Soproni József, Er-
win Schulhoff darabjai.

Belépõjegy: 500 Ft. Támogató: a
Magyar Zenemûvészeti Társaság

Panoráma Mozi
NAGYTEREM
Június 2-6ig

17.30: Exférj újratöltve – színes
szinkronizált amerikai vígjáték (12)

Június 3-9-ig
20.00: Daybreakers – a vámpírok
kora – színes feliratos ausztrál-ameri-
kai akciófilm (16)

Június 7-9-ig
17.30: Testvérek – színes feliratos
amerikai film (16)

ART TEREM
Június 3-6-ig

17.00: Inkubátor – színes magyar do-
kumentumfilm

Június 3-9-ig
19.00: Vinyan – az elveszett lelkek –
színes feliratos francia-angol film (16)

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

JÚNIUS 25., PÉNTEK:
A felújított Szent János és Pál Kápol-
na megáldása szabadtéri ünnepi
szentmise keretében 

JÚNIUS 26., SZOMBAT
Nyitott pincék
Irodalmi Zsongás a Me-
gyei Könyvtár udvarán
Szekszárdi Pörkölt és
Bor Ünnepe a Béla ki-
rály téren

JÚNIUS 27., VASÁRNAP
Szent László-napi Viga-
dalom a Béla király té-
ren,benne Ünnepi Or-
száglás és külhoni né-
pek folklórcsoportjainak
bemutatója
máglyagyújtás, körtánc

Mûsorfüzetünket keresse a Mûvelõ-
dési Ház információjánál (Szent Ist-
ván tér 10.,) és a Tourinform Irodá-
ban (Béla király tér 7.)

A részletes programot keresse a
www.babitsmuvhaz.hu honlapon.

Trianon konferencia
és emlékest

Június 7-én (hétfõ) 18 órakor a várme-
gyeháza dísztermében Trianon konfe-
renciát és emlékestet rendeznek.

Köszöntõt mond Horváth István
polgármester. Elõadó: dr. Andrásfalvy

Bertalan pro-
fesszor. Témája
Trianon össze-
függésében: Mi
történt a múlt-
ban, és mit taní-
tanak róla a je-
lenben?

Ezt követõen
a kisebbségi ma-
gyar sorsban élõ

kárpátaljai CREDO verséneklõ együt-
tes ad koncertet. Közremûködik
Vesztergám Miklós tárogatómûvész.
Az est házigazdája dr. Tóth Csaba Atti-
la. Belépés a rendezvényre díjtalan!

Dolák-Saly humorest
Június 11-én, pénteken, 20 órától Szek-
szárdon, a Gemenc Hotel nagytermé-
ben. Dolák-Saly Róbert, a Laar pour L'art
társulat oszlopos tagja önálló mûsorával
érkezik Szekszárdra, ami egyben Agy-
atlantiszcímû könyvének bemutatója.
A kétórás elõadás során megjelennek a
jól ismert szereplõk: Anti bácsi, Panda-
csöki Boborján, de tiszteletét teszi az
elõadáson Leopold, a mesemondó is.
Felhõtlen szórakozás minden korosz-
tálynak. Jegyelõvétel: Tourinform iro-
da (Béla király tér), Video Világ (Garay
tér) , Gemenc Hotel porta. Informá-
ció: 06/20-551-3416.

Játsszon a Szekszárdi Vasárnappal!
Írja meg szerkesztõségünk címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) jú-
nius 8-án délig, hogy mely közismert
társulat tagja Dolák-Saly Róbert. A he-
lyes megfejtõk között két belépõt sor-
solunk ki, amelyet postán küldünk el a
nyertesnek.

Dr. Andrásfalvy

Bertalan

Szekszárdi Szent László-napok
2010. június 25-27

Ebek és gazdáik
ügyességi
versenye

A szervezõ Top-Dog kutyaiskola
sok szeretettel meghív minden
kedves érdeklõdõt a második alka-
lommal megrendezésre kerülõ Ge-
menc Agility Vándorkupa elneve-
zésû országos kutyasport rendez-
vényre. A versenyt 2010. június 12-
én, a Városi Sport- és Szabadidõ-
központ mellett üzemelõ Top-Dog
kutyaiskola területén rendezik, me-
lyet mindenki díjmentesen látogat-
hat az egész nap folyamán.

További információ:
Angyal György iskolavezetõ,

tel.: 30-413 22 92.



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Helyi Védelmi Bizottsága –
a hirtelen lezúdult nagy mennyiségû
esõzések miatt – 2010. június 1-jén 15
órára összehívott rendkívüli ülésén át-
tekintette a városban kialakult bel-és
árvíz helyzetet és az alábbi határoza-
tot hozta:
1/2010. (VI.1.) HVB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Helyi Védelmi Bizottsá-
ga a város közigazgatási területére le-
zúdult nagy mennyiségû csapadék elle-
ni védekezés tárgyában a következõ
döntést hozza:
– A bel - és árvíz elleni védekezést az Ön-
kormányzat folyamatosan biztosítja a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság által felajánlott homokzsákok-
kal, valamint homok biztosításával.
– Az Állami Népegészségügyi és Tiszti
Orvosi Szolgálat Városi Intézete a
szennyvízzel érintkezõ lakosok részére
mintegy 190 db védõoltást biztosít, me-
lyet az Intézetnél lehet igényelni.
– A Bizottság felkéri a városban lévõ

forgalmi lámpák üzemeltetõjét, hogy a
zavartalan mûködést állítsa vissza.
– A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a veszélyeztetett idõszak-
ban ügyeletet tart, mely a 74/504-700
telefonszámon elérhetõ.
– A Bizottság felkéri a szekszárdi polgá-
rokat, hogy a védekezéssel érintett terü-
leteken, (így különösen a Béketelep, a
TOTÉV telephely, Epreskert) nyújtson se-
gítséget a védekezésben részt vevõknek.
– A Bizottság felkéri a lakosságot, hogy
amennyiben a védekezésben részt ve-
võ szervek (Katasztrófavédelem, Tûzol-
tóság) segítségét indokolt esetben kérje,
tekintettel arra, hogy a védekezés ki-
emelten veszélyeztetett területekre kon-
centrálódik. 
– Az eljáró szervek folyamatos szivaty-
tyúzással igyekeznek biztosítani a ve-
szélyeztetett területek mentesítését. A
veszélyeztetett területekre a figyelõ szol-
gálatot a védekezésben résztvevõ szer-
vek megszervezték.

Dr. Haag Éva alpolgármester
HVB elnök h.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:

Június 29. (kedd), 16-18 óráig,
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola), Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület

Június 29. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület

A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület

A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület

A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület

A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület

Június 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület

Június 14. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik
csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18
óráig polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÖZLEMÉNY

ÚTLEZÁRÁS. Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy 2010. június 4-én
18 órától június 6-án 10 óráig Street
Kart Gokart Show rendezvény miatt
a Szent István tér – az Augusz Imre
utcától a Holub utcáig – és a Mikes
utca eleje (a Csokonai utcáig) a for-
galom elõl lezárásra kerül. Megérté-
süket köszönik a szervezõk.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart június 7-én
(hétfõ) 8 és 9 óra között a Dózsa Gy.
u. 1. szám alatt. A szervezõk szere-
tettel várják tagjaikat, a nagycsaládo-
sokat és minden rászorulót.

Szekszárdon városközpontban, tég-
laépületben I. emeleti, 30m2-es táv-
fûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 0620/616-52-34

APRÓHIRDETÉS
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