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Idén június 22. és 24. között rendezik meg
Szekszárdon a Szent László Napokat, amely a
hagyományokhoz híven ezúttal is gazdag
programmal, színes forgataggal várja az ér-
deklődőket.

A megyeszékhely védőszentjének ünnepére
idén is változatos kulturális és gasztronómiai
programokat állítottak össze a szervezők. Pócs
Margit, a rendezvényt koordináló polgármesteri
hivatal közművelődési és civil kapcsolatok refe-

rense segítségével az alábbiakban szemezge-
tünk a kínálatból. (A Szent László Napok teljes
programját a jövő heti számunkban közöljük,
de megtalálják a város weboldalán, a www.szek-
szard.hu-n is.)

Június 22-én, pénteken Tavaszy Noémi grafi-
kus, festőművész kiállításával és Bacsmai László
plébános köszöntőjével indul a program, s
ugyancsak a Wosinsky Katolikus Közösségi Ház
ad otthont a tavaly kezdődött Szent László és ko-
ra konferenciasorozat második részének. A
„Szent László és népe” címet viselő tanácskozá-
son világi és egyházi előadókat hallgathatnak
meg az érdeklődők, a konferenciát Mayer Mi-
hály pécsi megyéspüspök nyitja meg. Szintén
pénteken kezdődik a IV. DIGI 24 Filmfesztivál a
Garay téren, ahol három napon keresztül „Film-
tér”, koncertek és szabadtéri filmvetítés várják a
látogatókat. A Belvárosi Római Katolikus temp-
lomban a Szent László Napokat megnyitó ünne-
pi szentmisét Mayer Mihály megyéspüspök, Bí-
ró László püspök és Tempfli József Nagyvárad
katolikus püspöke celebrálja 18 órá-
tól. Az esti (21 óra) Béla téri fáklyás
felvonulást követően ünnepi köszön-
tőt mond Horváth István polgármes-
ter, Bíró László és Tempfli József
püspök, majd „Üdvözlégy, te  boldog
Várad” címmel Várad és Szent László
emlékezete a nagyváradi Szent Lász-
ló Római Katolikus Gimnázium diák-
színjátszói előadásában.

A szombat egyaránt gazdag gaszt-
ronómiai és kulturális programot kí-
nál. Tizenhat szekszárdi bortermelő
csatlakozott a nyitott pincék rendez-
vényéhez, emellett a Vármegyeháza

kertjében található Borkutat is megnyitják a
nagyérdemű előtt. Délelőtt (10 óra) indul az iro-
dalmi zsongás – benne felolvasás és dedikálás
szekszárdi szerzőkkel –, 11-től pedig a DIGI 24
fesztivál filmes játéka a Garay téren. Az Illyés
Gyula Megyei Könyvtárban 18 órától fáklyás
könyvvásárt, a kertmoziban pedig vetítést tarta-
nak. Ugyancsak este hatkor kezdődik a Múzeu-
mok Éjszakája szekszárdi rendezvénye a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeumban, ahol az Örök-
ségünk Tolna megye évszázadai és a
Mednyánszky kiállítást tekinthetik tárlatveze-
téssel az érdeklődők. A Babits- és a Mészöly-
emlékházban is felolvasások, illetve kiállítás
várja a látogatókat, míg a Béla teret este benépe-
sítik a Pörkölt és Bor Ünnepének résztvevői.

A vasárnap a Szent László Napi Vigadalom
ideje. Június 24-én az ünnepi szentmise mellett
többek között vásári komédiák, lovagrendi be-
mutatók és történelmi bajvívók, középkori vá-
sár, mese- és bábműsorok, kézműves foglalkoz-
tatók, középkori tánc és zenei összeállítások
várják a vendégeket, akik természetesen az ün-
nepi forgatag utolsó napján sem maradnak éhe-
sek vagy szomjasak.

A Szent László Napok rendezvényei – köszön-
hetően a támogatóknak – ingyenesen látogatha-
tók. fekete

Nagyváradi vendégek
a Szent László Napokon

Újra a városé a Vízmű
és az Alisca Terra

Visszavásárolta az Alisca Terra Kft. és a Szekszárdi Víz-
és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrészét a megyeszék-
hely, vagyis az önkormányzat kifizette a 850 millió fo-
rintos vételárat – jelentette be sajtótájékoztatón Horváth
István polgármester. 

Mint ismeretes, a vízmű 49 százaléknyi üzletrészét 2004-
ben 451 millió forintért adta el a közgyűlés. A hulladékszál-
lítással foglalkozó társaság ugyancsak 49 százalékát pedig
tőkeemeléssel idegenítették el 2001-ben. Szekszárd jól mű-
ködő, értékes cégeket vásárolt vissza. Az azokban megter-
melt jövedelmet pedig a város fejlesztésére tudják fordítani,
mondta a polgármester.

Horváth István szólt az országos visszhangot keltett
csikkrendeletről. November elsejével módosítják a köztisz-
tasági rendeletet, ennek azonban célja a nem dohányosok
elleni boszorkányüldözés, hanem a tisztább Szekszárd –
hangsúlyozta a város első embere.

Újságírói kérdésre dr. Haag Éva alpolgármester megerősí-
tette: a Szekszárdon létesítendő mentőhelikopter-bázis épí-
tése a megfelelő ütemben halad. A város már aláírta a föld-
használati szerződést, melynek értelmében – egy jelképes
összegért – átadja az Ipari Park mellett található terület ke-
zelését az Országos Mentő Szolgálatnak, a bázis létesítésé-
hez szükséges önrészt a Paksi Atomerőmű Zrt. állja. Az en-
gedélyeztetés folyamatban van, így hamarosan az építkezés
is megkezdődhet.
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 28. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 28. 
(csütörtök) 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és negyedik
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal
I. em. 40. sz. iroda

III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő – IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

Június 13. (szerda) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület  

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Június 4. (hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és 
harmadik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

JÚNIUS 10., 24., JÚLIUS 8., 22., 29.

F E L H Í VÁ S O K !
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. június 24-én rendezi meg
a Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom elnevezésű rendezvényét. A szervezők
olyan önkéntesek jelentkezését várják a vigadalomra, akik saját, illetve a Polgármes-
teri Hivatal által biztosított korhű jelmezekbe öltözve részt kívánnak venni a lebo-
nyolításban, illetve 16 és 17 óra között a középkori jelmezes felvonuláson, melynek
útvonala: Béla király tér–Garay tér–Széchenyi utca–Szent László utca–Flórián ut-
ca–Béla király tér. Jelentkezni a 74/511-722 telefonszámon (CISZOK iroda, Szent Ist-
ván tér 10.) június 13-ig lehet. A saját korhű jelmezben felvonulni szándékozók a vi-
selettel kapcsolatos tanácsot kérhetnek Csaláné Bohli Cecíliától (20/9892-548).

* * *
A Szent László Napok rendezvényei alatt útlezárásokra és forgalomelterelésekre ke-
rül sor a Béla király téren és a környező utcákba, ennek megfelelően módosul né-
hány helyi járatú autóbuszok közlekedési útvonala is. (Következő számunkban rész-
letesen közöljük a lezárások idejét és helyét.) Kérjük megértésüket és közreműködé-
süket a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében.

* * *
A Szent László Napok szervezői sürgős kéréssel fordulnak a szekszárdi lakosok-
hoz. A június 22-én, pénteken Nagyváradról érkező, és a rendezvényen fellépő Szent
László Katolikus Gimnázium 20 fős színjátszó csoportjának családoknál történő el-
szállásolásához, és részbeni ellátásához szeretnénk önzetlen segítségüket kérni, kü-
lön is szeretettel kérve a katolikus családok és hívek megértését és támogatását.
A csoport tagjai részére három éjszakára kellene az otthonukban térítésmentesen
szállás, valamint június 22-én vacsorát, 23-án, 24-én és 25-én reggelit biztosítani.
Kérjük segítségüket abban is, hogy az Önöknél éjszakázó diák reggeli után időre el-
jusson a megadott helyszínre. Lehetőség van egyszerre több fiatal elhelyezésére is,
illetve a szomszédok, barátok összefogása megkönnyítheti a biztonságos elhelye-
zést.
A befogadó családok áldozatkészségét megköszönve, megbecsülésünk jeléül a Ba-
bits Mihály Művelődési Házba szóló színházjegyeket, éttermi vacsorameghívást, csa-
ládi fagyizásra szóló jegyeket, könyvcsomagokat sorsolunk ki, és adunk át a rendez-
vény értékelésekor.
A felajánlással június 12-én 12 óráig lehet jelentkezni a Garay Gimnáziumban Nagy
László tanár úrnál (tel.: 30/500-2829) vagy a Belvárosi Római Katolikus Plébánián.
Nagylelkűségüket előre is köszönik a szervezők.

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A 

TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT NYUGDÍJAS
TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 

értesíti tagjait, hogy június 14-én (csütörtök) 7–8 óráig tisztított csirke
(500 Ft/kg-áron) árusítását tartjuk.
Az igényeket június 11-ig – fogadónapokon – lehet bejelenteni.

A SZEKSZÁRDI 
VAGYONKEZELŐ KFT.

B É R B E  A D J A
Szekszárd, Piactéri üzlet 

(hrsz: 1822)
alapterület: 87+27 m2

Szekszárd, Mészáros L. u. 7.  fsz.
üzlet 
(hrsz: 3915/6/A/4)
alapterület: 50 m2

Szekszárd, Perczel 1–3. fsz. üzlet 
(hrsz: 2564/12/A/12)
alapterület: 19 m2

Részletes felvilágosítás:
Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel.: 74/319-468, 510-422

KÖ Z L E M É N Y
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ezúton tájékoztatja
a város lakosságát, hogy a Kadarka utcai, egykori sajtérlelő épületegyüt-
tesének bontása június 15-ig megkezdődik.
Az előreláthatóan 30 napig tartó munkálatok ideje alatt kérjük a környé-
ken lakók, illetve az arra közlekedők türelmét és megértését!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügyek intézése – a
rendkívül megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel,
átmenetileg – 2007. május 14-től elsősorban előzetes
időpont-egyeztetés után történik. 
A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, az
alábbi telefonszámokon szíveskedjenek időpontot kér-
ni:  • lakcím ügyek: 504-192 és 504-193,

• útlevél: 504-187,
• személyazonosító igazolvány: 504-194,
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!



Bő három évvel ezelőtt volt leg-
utóbb a Szekszárdi Vállalkozói
Szalon vendége Tölgyessy Péter
alkotmányjogász, politikai elem-
ző. Túl voltunk az európai parla-
menti választáson, ami a Fidesz-
nek kedvezett, de az akkor még
az ellenzéki párt padsoraiban he-
lyet foglaló egykori SZDSZ-es
frontember mégis azt jósolta az
elmúlt választási ciklus félidejé-
ben, hogy: „ha minden így folyta-
tódik a hazai belpolitikában, Or-
bán Viktorék nem fogják meg-
nyerni a választást. 

Nos ez bejött, ami egyértelműen
az MSZP-n belüli váltásnak, Gyur-
csány megjelenésének, ha úgy tet-
szik az új, a baloldali értelmiséget,
az ingadozókat megnyerő politikai
marketingnek köszönhető, állapí-
totta meg elöljáróban immáron tel-
jesen kívülállóként az ismert szak-
értő, majd egy érzékletes példával
szolgált: „Amennyivel megnyerte
Gyurcsány a miniszterelnöki vitát
Orbánnal szemben, annyival tudott
győzni a bal-liberális koalíció a
jobb oldallal szemben, ez a parla-
menti választások végeredményén
tükröződött. Nem volt olyan szoros
végeredmény, mint 2002-ben. A
Fidesz a falvakban, ahol abszolút
fölényben volt, van riválisaival
szemben, nem tudott újabb szava-
zókat mozgósítani, miközben a vi-
déki kis- és nagy városokban és a
fővárosban is vérveszteségeket
szenvedett el.

Össznépi átverés-show
– A választási kampányok persze

a nép olyan mértékű átverése jegyé-
ben zajlottak, ami inkább a dikta-
túrák sajátja, mint a demokráciáké
– indítottuk a beszélgetést az elő-
adóval.

– Ez példátlan volt, mindkét fő
erő szemellenzősen ígérgetett, a FI-
DESZ bele is kényszeríttette ebbe
az MSZP-t. Itt mindenki be akarta
csapni a népet. Az egyiknek sike-
rült, a másiknak nem. A szocialis-
táknak sikerült jobban gyerekként
kezelni az embereket. Azokat a
szólamokat ugyanis már nem na-
gyon vették be az emberek, hogy a
harminc–negyven százalékos reál-
béremelés és más természetbeni
juttatások ismeretében rosszabbul
élünk. Amikor már itt-ott azért szi-
várogtak ki mértékadó körökből
vészjósló adatok a gazdaság 1985-
öt idéző mértékű irtózatos eladóso-
dásáról, akkor még megígérni az
adócsökkentést és az ebből finan-
szírozható 14. havi nyugdíjat, a
vissza nem térítendő támogatáso-

kat a gazdasági szféra eddigi nem
nyerteseinek, szóval ezt a józan
többség nem vehette komolyan.

– De a balhét mégis a választáso-
kon győztes MSZP-nek kell elvin-
nie, nem ezt ígérték, velük jutot-
tunk idáig.

– A szocialisták egyetlen nagy
célja volt, hogy Orbán Viktor ne ke-
rüljön vissza a hatalomba, ezt min-
den áron, minden eszközzel – ha
kell hazugsággal is! – akarták meg-
akadályozni. Nem számított, hogy
tudták, hogy kis híján már rájuk
dől az ország. Kínos helyzet állt
elő, mert a nyilvánosságnak kellett

volna mondani valamit, de mit és
hogyan? Beismerni azokat a szoci-
alistákra mindig jellemző osztoga-
tó gazdaságpolitikai baklövéseket,
amiket az állami és gazdasági ki-
bontakozás elé állítottak, amiket
biztosan még évekig meg kell szen-
vedni, nos, erre a miniszterelnök
mégsem vállalkozhatott.

– Az Élet és Irodalom című folyó-
irat oknyomozása szerint ez meg-
rendezett nagy színjáték volt, ma-
guk a párt prominensei, Gyurcsány
hívei vitték ki a beszédet, és az is el
volt intézve, hogy a központi mé-
diumok azonnal leadják. Olyan
verzió is kering, hogy a kormányfő
ellenzéke teregette ki a szennyest.

– Ezekkel én nem foglalkozom,
mert az a véleményem, hogy ami
bekövetkezett tavaly ősszel, az az
öszödi beszéd nélkül is megtörtént
volna. A nemzetbiztonsági hivatal
vizsgálatai persze rámutatnak,
hogy nem kívülről vitték ki a hang-
anyagot, hanem valaki bentről vet-

te fel, hisz ugyanazon a frekvenci-
án van, mint az eredeti beszéd.

– Eltelt egy év azzal, hogy tervsze-
rűen csökken, hat százalék felé tart
a tarthatatlan tíz százalékról az ál-
lamadósság, azzal, hogy a kor-
mányzati retorika reformok megin-
dításáról beszél, ezt miképpen kell,
lehet értelmezni.

Se igazi reform, 
se növekedés

– Téved az a szocialista politikus,
aki azt mondja, hogy a nehézsége-
ken túl van az ország. Most jön az
igazán kemény lecke, amikor a 6
százalékról kell levinni a 3 felé az
államháztartás hiányát, ami még

800–1000 milliárd meg-
találását jelenti. Hon-
nan hogyan, miből? A
gazdasági növekedés
meglehetősen egy hely-
ben, 3 százalékon to-
pog, miközben az újon-
nan csatlakozott orszá-
gok közül többen is 6–8
százaléknál tartanak.
Nincs számottevő el-
mozdulás a még min-
dig igen magas infláció-
ról. Átfogó reformok,
legföljebb szilánkok,
egyáltalán nincsenek.
Ami van, az se a jó
irányba megy. Mert a
vizitdíj, az ágyszám-
csökkentés, kórházle-
építés, a potyautasok
kiszűrése az egészség-
ügyi kassza feltöltését
szolgálja ugyan több-
kevesebb sikerrel, de
nem indukál olyan re-
formokat, amire na-

gyon nagy szükség lenne, hogy le-
csúszásunk ne folytatódjon. Nem
gondolom, hogy a több biztosítós
modell, amiről beszélnek, mintegy
varázsütésre a megoldást jelente-
né. Ez irtózatos módon szegregál-
ná a magyar egészségügyet, ami
szerintem már régóta fizetős. Ezt
kéne nyilvánossá tenni. Ha minden
ellátásért tíz százalék körüli össze-
get kellene fizetni mindenkinek,
nyilván szociális okokból lennének
azért kivételek, akkor megmarad-
hatna a szabad orvosválasztás, az
orvos, a kórház-rendelőintézet ver-
senyezhetne a betegért, nem a biz-
tosító kényszerítené ki a jobb telje-
sítményt, hanem maga a beteg.
Most valami olyasmi történt, ami a
szocializmus éveinek tervutasítá-
sos gazdaságirányításában történt,
föntről megmondani, hogy melyik
régióban, melyik korházban, mire
van, mire nincs szükség. Hát per-
sze, hogy káosz van ebből: műkö-
dő, jól teljesítő osztályok részlegek

is folyamatosan áldozatul esnek,
miután csökken a színvonal, nő az
elégedetlenség. Amondó vagyok,
nem is baj, hogy az efféle refor-
moknak álcázott intézkedések
megbuknak, mert 17 évvel a rend-
szerváltozás után arra ítéltetnek, rá
kell, hogy ébredjenek, ez nem mű-
ködőképes.

– A felsőoktatásban lecövekelünk
a tandíjvitánál, noha reformok
már csak a piac visszajelzései miatt
halaszthatatlanok.

– Véleményem szerint a tandíjra
a reformok elindításához  szükség
van. Záros határidőn belül ki kell,
hogy derüljön, hogy a rengeteg
mesterségesen létrehozott intéz-
mény, kar közül melyekre van va-
lójában szükség, melyek képesek
versenyképes diplomát, használha-
tó tudást adni. Isten ments, hogy
ezt úgy kellene megoldani, mint
ahogy azt napjainkban az egész-
ségügyben látjuk: a kormány el-
dönti, hogy melyik intézmény jó,
melyik rossz, és gyorsan íróasztal
mellett döntenek. Úgy látom, hogy
ezt a gyakorlatot itt nem követik.
Én azzal a gyökeres változtatással
értenék egyet, hogy a gyerekek vi-
szik magukkal az úgynevezett fej-
pénzt is, minekután kiderül, mely
intézményekre, karokra van igazán
szükség, és melyekre nem. 

– Azt mondja kevés az igazi re-
form, s ami van, az sem jó irányba
megy. Ha lemaradunk azoktól az
országoktól, akiket mindig lesaj-
náltunk, annak mi lehet a követ-
kezménye az országra, a népre néz-
ve?

– Nehéz megjósolni. Az őszi za-
vargásoknak még igazán nem volt
úgymond szociális indíttatású gyö-
kere, ezek kristálytisztán politikai-
ak voltak a megmérgesedett jobb-
oldal kezdeményezésével. Hogy
meddig kell még lejjebb menni ah-
hoz, hogy az ország közel fele ut-
cára menjen és jelzésértékű, forra-
dalmi jellegű szociális megmozdu-
lás legyen Magyarországon, mint
45 előtt, nem lehet tudni. Valahogy
az ország lakosainak jelentős része
a maga kis élhető világát fel tudja
építeni, amiben úgy elvan, s a töb-
bi, ami körülötte van, talán izgatja,
de nem mozgatja.

– Az elmúlt egy évből politikai tő-
két a Fidesz kovácsolt, nyernek
2010-ben?

– Addig sok minden történik, no-
ha az MSZP momentán sosem lá-
tott mélyponton van. Lehetetlen jó-
solni is. Ha nem változik a helyzet,
a félidő után még az is előfordul-
hat, hogy az MSZP valakit kintről, a
neoliberális értelmiség soraiból be-
hozva, Gyurcsány nélkül vág neki a
választásnak, amire most kicsi az
esély. B. Gy.
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NEM VAGYUNK TÚL A NEHEZÉN

„Az igazi reformokból jóformán semmi sem látszik”
BESZÉLGETÉS TÖLGYESSY PÉTERREL
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MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

SZEKSZÁRD ÉS KISTÉRSÉGE
Szeretne segítséget kérni otthoni teendőiben? • Szeretne eljutni barátaihoz, 

orvoshoz, szolgáltatókhoz, de nehezen tud kimozdulni otthonról? • Gyermeke 
„más” mint a többi? • Információra van szüksége ügyei elintézéséhez?

MI SEGÍTÜNK!
Ezért jött létre a segítséggel, illetve a fogyatékossággal élő embereket (testi, ér-
zékszervi, értelmi fogyatékossággal élőket egyaránt) és családtagjaikat segítő

KOLPING TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
– SZEKSZÁRD ÉS KISTÉRSÉGE

Célunk: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakó-
környezetükben történő segítése személyre szabott, komplex feladatok és ellá-
tások közvetítésével, illetve közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.
Főbb feladatunk:
Tanácsadás, információnyújtás: bármely kérdésére, problémájára igyek-
szünk megoldást találni. (Ellátási formák, gyógyászati segédeszközök, speciá-
lis nyaralási lehetőségek, speciális intézmények.) Térítésmentesen vehető
igénybe.
Térítésköteles szolgáltatásaink: 
(a térítési díj megállapítása szociális helyzet figyelembevételével történik)
Személyi segítő szolgálat: hétköznapi tevékenységekben (mosás, tisztálko-
dás, öltözködés, étkezés, bevásárlás, tömegközlekedés stb.) való segítségnyúj-
tás, hivatali ügyintézés, gyermekfelügyelet, sétáló- és beszélgetőtársként (felol-
vasás) is számíthat ránk.
Szállítószolgálat: egyéni, illetve csoportos szállítást vállal 8 főig (kerekes szé-
kes mozgássérültek szállítására alkalmas gépkocsival). Kirándulás, színház-,
múzeumlátogatás, illetve rendszeres szállítás. (Oktatási intézményekbe, mun-
kába járás, orvosi vizsgálatra, gyógykezelésre való eljutás.)
Szolgálatunk a jelenlegi ellátórendszerekkel együttműködve végzi tevékenysé-
gét azzal a céllal, hogy elősegítse a fogyatékkal élő emberek számára a társa-
dalomban való egyenlő részvételt, valamint hogy támogassa a fogyatékkal élő
embereket abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet él-
hessenek.
Elérhetőségeink:

Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 73.
Tel.: 74/510-584, 20/801-3506
Fax: 74/510-584 
E-mail: tamszolg.szekszard@kolping.hu

Az iroda nyitvatartási rendje:
Hétfő: 7–15 óráig
Kedd-csütörtök: 8–16 óráig
Pénteken: 7–13 óráig

Hívására személyesen felkeressük Önt otthonában.
Szeretettel várjuk jelentkezését!

Szegediné Récsei Krisztina
szolgálatvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága értesíti Szek-
szárd város polgárait, intézményeit
és civil közösségeit, hogy a 2007. évi
költségvetésben a Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága elkülö-
nített keretein az 

Ifjúságpolitikai Kereten 2400 eFt
a pályázható, támogatási célú elő-
irányzat.

Az Ifjúságpolitikai Keretből
pályázat útján részesedhetnek azok, akik az
alábbi célok valamelyikének megoldására vál-
lalkoznak:
1. A fiatalok egészséges életmódra nevelése,

a kiemelt kockázati tényezők felismerése,
illetve hatásuk elleni küzdelem (alkohol,
drog, mentálhigiénés megelőző munka) ak-
tív résztvevői.

2. Segítséget nyújtanak a pályakezdés és be-
illeszkedés nehézségeivel küzdőknek az al-
ternatív életprogramok kialakításában, az
önmenedzselés és önérvényesítés fogásai-
nak elsajátításában.
(Álláskereső-, átképző-, klubok, illetve in-
formációs szolgáltatások.)

3. Gyakorló terepet biztosítanak a demokrati-
kus jogérvényesítés technikáinak elsajátí-
tására, a különböző szintű önkormányzati
munkába történő eredményes bekapcsoló-
dás készségének kibontakozására (pl.: di-
ák, ifjúsági, nemzetiségi önkormányzatok).

4. A városban élő fiatalok és szervezeteik
nemzetközi kapcsolatainak építésére és
bővítésére vállalkoznak.

5. A város számára fontos ismeretek elsajátí-
tására vállalkoznak, illetve kapnak lehető-
séget, és vállalják, hogy ezeket az ismere-
teket a város érdekében mozgósítják. 

6. Az európai létforma kialakításához szüksé-
ges technikák, művelődési formák megva-
lósítására törekednek. 
A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-

zottsága a keretből támogatni kívánja azon
kezdeményezéseket is, amelyek a szekszárdi
ifjúságot segítő kortárs, illetve felnőtt segítők

felkészítését, képzését, továbbképzését, haté-
konyságuk növelését valósítják meg. 

A keret önmagában nem lehet a felsorolt
tevékenységekhez szükséges pénzeszközök
kizárólagos forrása. 

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöl-
tésével lehet. Formanyomtatvány hiányában a
bizottság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az ré-
szesülhet, akinek nincs köztartozása, illetve
az önkormányzattal korábban kapott támoga-
tás felhasználásáról elszámolt, az önkormány-
zat felé egyéb tartozása nincs, valamint azok
a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, ön-
szerveződő közösségek, amelyeket a Tolna
Megyei Civil Szolgáltató Központ nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlások
mellékelhetők. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága döntése előtt kérheti az Szekszárdi
Ifjúsági Önkormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban leírt cé-
lokra használja fel, illetőleg a támogatással
nem számol el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága a pályázaton nyert összeg felhaszná-
lásáról a rendezvényt, illetve felhasználást kö-
vető 1 hónapon belül kér elszámolást, amely-
nek feltételeiről a nyertes pályázókkal a támo-
gatás átutalását megelőzően Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata szerződést
köt. 

A pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlésének Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága címére (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) 2007. június 15-ig kér-
jük eljuttatni, a pályázatokról a bizottság
2007. június 30-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról, illetve átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága

F E L H Í VÁ S

Kiíró neve, címe, telefon- és 
telefaxszáma:

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
tel: 74/504-100, fax: 74/419-618

A pályázat címe: Közcsatornára történő
rákötés támogatása 2007.

A pályázat célja: A lakosság közcsator-
nára történő rákötésének elősegítése.

Támogatható tevékenység: Bekötőveze-
ték műszaki megvalósítása, a tisztító-
idom elfolyó oldaláig.

A támogatás igénybevételére jogosul-
tak köre: Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén élő azon magán-
személyek, akik ingatlanuk előtt kiépített
közcsatornára rá tudnak kötni.
A támogatás jellege, mértéke: Vissza
nem térítendő támogatás. A támogatás
utólagos finanszírozás, melyet az elszá-
molást követő harminc napon belül a
Polgármesteri Hivatal utal támogatott
számlájára vagy lakcímére. A támogatás
felső határa: bruttó 150 000 Ft.

A rendelkezésre álló összeg mértéke és
forrása: A pályázat támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 800 000 Ft,
melynek forrása Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2007. évi költség-
vetésének Környezetvédelmi Alapja (V.
B. mell. 43. sor).
A támogatás feltételei:

– pályázó a közcsatornára rákötendő
ingatlan tulajdonosa és állandó lako-
sa kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása (mel-
lékletként tartalmaznia kell a Vízmű
Kft. szolgáltatói hozzájárulását
víziközmű hálózat létesítéséhez, vala-
mint egy árazott költségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a köz-
csatornára történő rákötést 2007. no-
vember 15-ig (I. forduló), illetve 2008.
április 30-ig (II. forduló) megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját erő aránya,
– kisebb fajlagos költség az elvezetett

szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
– pályázó számlákkal igazolt szippan-

Pályázati felhívás
Közcsatornára történő rákötés támogatása 2007
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2007. június 1-jén, pénteken a
Földművelési és Vidékfejlesztési
Minisztériumban Gráf József mi-
niszter a pedagógusnap alkalmá-
ból miniszteri elismeréseket
adott át. A palánki Csapó Dániel
Középiskola képviseletében Dö-
mötör Csaba igazgató vette át az
oktatási intézményeknek szóló
Nagyváthy János-díjat. Az ered-
ményekről és tervekről kérdez-
tem a kitüntetés kapcsán.

– Minek tulajdonítja, hogy az is-
kola megkapta ezt a jelentős kitün-
tetést?

– A kitüntetést az elmúlt, közel
egy évtized magas színvonalú
szakmai munkájáért kapta az isko-

la, amelyen belül elsősorban a gya-
korlati képzést erősítettük meg. Az
utóbbi időben intézményünk na-
gyon nagy hangsúlyt helyez a gya-
korlati képzésre, a tanulók gyakor-
lati felkészítésére, mivel azt vall-
juk, hogy ma már nem elegendő,
ha a diák elméletben tudja a szak-
máját. Napjainkban sokkal inkább
arra van szükség, hogy a gyakorlat-
nak és az elméletnek egy újfajta
összhangját teremtsük meg. Ehhez
egy korszerű tangazdaságot építet-
tünk, és bátran ki merem jelenteni,
hogy ez a tangazdaság megközelíti
a legkorszerűbb üzemek színvona-
lát, igaz, hogy kis méretben, de
minden megtalálható benne. 

– Milyen egyéb programok futnak
az intézményben?

– Törekszünk a szakképzés meg-
újítására. A Szakiskolai Fejlesztési
Program keretében részt veszünk a
szakiskolai képzés megújításában,
a szakközépiskolai képzésünkben
pedig a kompetenciaalapú oktatás
bevezetésére van egy szakmai
programunk. A következő tanévtől
tervezzük az új OKJ-nak megfelelő
képzések indítását, ilyen például
az agrárrendész vagy a vidékfej-
lesztési technikus. Ezek olyannyira
újak, hogy Magyarországon eddig

még ilyen szakmában
egyáltalán nem történt
képzés középfokon.

– Milyen terveik vannak
a jövőre nézve?

– Szeretnénk a megkez-
dett utat folytatni, az em-
lített új szakképesítéseket
bevezetni, és a képzésün-
ket úgy bővíteni, illetve
olyan formában tovább-
vinni, hogy a megye ag-
rárgazdaságát erősítsük

képzett szakemberekkel, akik meg-
állják a helyüket minden területen.
Nyilván ez a képzés gyakorlatias
jellegű kell hogy legyen. Szeret-
nénk ezzel összefüggésben az is-
kolát egy vidékfejlesztési centrum-
má átalakítani, azaz a gyakorlati
képzésünket a vidékfejlesztés köré
is csoportosítani, hiszen ez a jövő
útja, a vidék felemelkedése. Ez a vi-
dékfejlesztési centrum minden
olyan újdonságot magában kell
hogy foglaljon, ami a képzéseink-
hez csatlakozik, és eddig nem volt
rá lehetőségünk. Mészáros Ferenc

Gyakorlati képzés a vidékfejlesztés érdekében
A Nagyváthy János-díj a gyakorlati oktatás terén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeré-
séül adományozható annak a tangazdaságnak, tan-
üzemnek, termelő üzemnek, gyakorló és bemutató
gazdaságnak, élelmiszer-ipari társaságnak, magán-
termelőnek, valamint oktatási intézménynek,
amely a gyakorlati oktatáshoz legalább 10 év óta
korszerű feltételeket biztosít, és a termelés (okta-
tás) kiemelten magas színvonalú. Évente összesen
hat díj kerül átadásra a pedagógusnap alkalmából –
kettő gazdálkodó szervezeteknek, illetve oktatási
intézményeknek, négy magánszemélyeknek.

NEMZETKÖZI CÉG

K E R E S
OLASZORSZÁGBA

TIG-MIG fogyóelektródás
ívhegesztõket. 

Csak gyakorlattal rendelkezõ
hegesztõk jelentkezzenek. 

A KIVÁLASZTOTT SZAKEMBEREKNEK
FOLYAMATOS MUNKÁT ÉS 

MAGAS JÖVEDELMET BIZTOSÍTUNK!

Jelentkezés: 30/637-33-51

Nagyváthy János (1755–1819) 
Elszegényedett nemesi családból származott. Jogot és teológiát tanult, de érdek-
lődése hamar a mezőgazdaság felé fordult. Katonatisztként külföldi szolgálata
alatt ismerkedett Németország és Olaszország fejlettebb mezőgazdaságával, és
tanulmányozta a megfelelő külföldi szakirodalmat is. Kapcsolatba került a mag-
yar felvilágosodás több haladó szellemű gondolkodójával, maga is szerkesztett
röpiratokat. Ez utóbbbiak közül Széchényi Ferenc, a magyar nemzeti könyvtár
alapítója, támogatja a A szorgalmas mezei gazda című kétkötetes munkájának
a megjelenését, illetve Festetics György, az ország egyik legnagyobbb birtokosa
Keszthelyre hívja, és uradalmának jószágkormányzójává nevezi ki. A birtok
ügyeit hamarosan rendbe szedi, és az ő javaslatára határozza el a gróf, hogy az
uradalom szakember-szükségletének képzése céljából agrár tanintézetet állít
fel. Így jött létre 1797-ben Keszthelyen az első rendszeres gazdasági iskola, a
Georgikon.
Jószágkormányzói megbízatásának letelte után Csurgóra költözik, s az általa
kezdeményezett református gimnázium ügyeit intézi, és mintaszerű
gazdálkodást folytat a rendelkezésére bocsátott tarületen. A közélettől fél-
revonulva alkotja műveit, korábban megjelent munkáját bővíti ki.
Nagyváthy az agrártudományok művelése terén alkotott maradandót. A
mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelésében éppen a jó szakem-
berek képzését tartotta a legfontosabbb tényezőnek, emellett szorgalmazta a
tudatos tenyésztői tevékenységet. Műveiben kifejtett nézetei mindig gyakorlati
tapasztalatokon alapulnak.

tást végeztetett az erre jogosult Biozol
Kft.-vel az elmúlt évben.

A pályázat benyújtásának feltételei,
határideje: A pályázatokat a pályázati
adatlapon, az ott megjelölt mellékletek-
kel együtt, egy eredeti és egy másolati
példányban kell benyújtani, egy db zárt
borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pá-
lyázat közcsatornára történő rákötés
támogatására 2007”.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Műszaki Iro-
dáján kell személyesen benyújtani. A pá-
lyázatok benyújtása egész évben folya-
matos (végső határidő 2007. december
18.)

hétfőtől csütörtökig 
8–16.30 óra között,
pénteken 
8–14 óra között.

A pályázati csomag a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Irodáján a pénztárban törté-
nő 200 Ft térítési díj befizetését követő-
en, a befizetési bizonylat felmutatása el-
lenében vehető át az alábbi napokon és
időpontokban:

hétfő, szerda, csütörtök 
9–12 óra között.

Hiánypótlásra nincs lehetőség (azon pá-
lyázó, aki nem a pályázati dokumentáci-
ókban foglaltaknak megfelelően, illetve

hiányosan nyújtja be pályázatát, kizárás-
ra kerül).
A támogatás odaítélése: A benyújtott
pályázatok értékelését a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodája készíti el, mely
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése Gazdasági és Mezőgazdasági
Bizottsága dönt a támogatás odaítélésé-
ről. 
A 2007. június 30-ig benyújtott pályáza-
tokról a Gazdasági és Mezőgazdasági
Bizottság 2007. július 30-ig dönt (I. for-
duló).
A 2007. december 18-ig benyújtott pályá-
zatokról a Gazdasági és Mezőgazdasági
Bizottság 2008. február 15-ig dönt (II. for-
duló).
A döntésről a nyertes pályázók a döntést
követő 15 napon belül írásbeli értesítést
kapnak. A nyertes pályázók listája Szek-
szárd Megyei Jogú Város honlapján
(www.szekszard.hu) is megjelenik. A tá-
mogatásban nem részesülő pályázók kü-
lön értesítést nem kapnak.

Pályázati információ: A pályázattal kap-
csolatban bővebb felvilágosítás kérhető
Polgármesteri Hivatal 57. sz. irodájában,
illetve az 504-104-es telefonszámon, vala-
mint a lovasz.roland@szekszard.hu e-
mail címen Lovász Roland környezetvé-
delmi referenstől.
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– Mikorra tehető a Hadnagy csa-
lád Tolna megyei életének kezdete?
Milyenek voltak az első idők? Mi-
lyen eseményekkel indult édesapja
karrierje?

– Családunk a trianoni tragédia
után került Erdélyből Tolna megyé-
be. Édesapámék hárman voltak
testvérek, mind kiváló tanulók.
Apám középiskolai tanulmányait a
sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó
kollégiumban végezte, ott is érettsé-
gizett 1919-ben. Mivel a háború
után semmi remény nem maradt ar-
ra, hogy tanulmányait a román
egyetemen folytathassa, úgy dön-
tött, az anyaországban próbál sze-
rencsét. Így aztán kiváló eredmé-
nyeinek révén rögtön bekerülhetett
az Eötvös-kollégiumba. 1924-ben,
az egyetem elvégzése után a Bécsi
Történeti Intézetben folytatta a
doktori fokozathoz szükséges kuta-
tásait, ahol is Szekfű Gyula volt
munkatársa. Avatása után pályázta
meg az itt akkor megüresedett főle-
véltárnoki helyet, amely állást – je-
les eredményeinek köszönhetően –
azonnal el is nyert. Időközben meg-
hívást kapott a budapesti Lónyay
utcai református gimnáziumba,
azonban ő inkább Szekszárdot vá-
lasztotta. Ebben az időben ismert
meg kisparaszti sorsokat, és nyílt
alkalma arra, hogy védelembe ve-
gye őket az akkori pénzügyi igazga-
tással szemben, végletekig küzdve
kiforgatásuk elkerüléséért. Tervezte
egy olyan internátus létrehozását,
ami szegény sorsú magyar gyere-
kek ingyenesen végezhették volna
tanulmányaikat. Az erről szóló tár-
gyalásoknak azonban a katonai be-
hívás vetett véget. 

– Milyen volt a személyisége? Mi-
lyen hatással volt az emberekre?

– Szerény, csendes, elvhű ember
volt. Barátja, Andrásfalvy Bertalan
mondta róla egyszer: igazszerető,
igazkereső ember, aki a nehéz idők-
ben is megtartotta elveit. Csodálato-
san jó apa volt, aki hazaszeretetre,
emberségre tanított bennünket.
Édesanyám, Dömötör Ilona is sokat
segítette őt, s szellemes megjegyzé-
sei, okos tanácsai miatt anyai nagy-

szüleim is nagyon szerették, be-
csülték személyét.

– A háborús években, úgy tudom,
levéltáron belül hatalmas anyag-
mentésbe kezdett. Milyen eseménye-
ket élt meg édesapja ekkor és köz-
vetlenül a háború után?

– 1942-ben, a háború alatt kezdte
meg a levéltár anyagának elrejtését
a megyeháza börtönében. A gazdát-
lanul maradt levéltár anyagait szét-
szórták, az elrejtett iratok tetejét
szétbontották, a levéltári berende-
zéseket teljesen megsemmisítették.
A háború után hadifogságból visz-
szatérve megkezdte a károk helyre-
hozatalát. Fiatal lányként, emlék-
szem, nyaranta örökké úton vol-
tunk, s a környék kastélyaiból –
egyebek mellett az Apponyi, Csapó,
Katalin-pusztai, kajdacsi kastélyál-
lományból – gyűjtöttük a megma-
radt anyagokat. Ennek köszönhető-
en kerültek elő igen régi oklevelek,
bútorok, festmények. E mellett si-
került még édesapámnak közel
húszezer kötetnyi könyvanyagot ös-
szerendeznie, amely szintén a le-
véltár anyagát gazdagítja.

– Milyen szerepet vállalt 56-ban?
– A forradalom alatt beválasztot-

ták a 16 tagú helyi forradalmi bi-
zottságba. Ugyanúgy helytállt, mint
máshol, s neki is köszönhetően,
semmiféle attrocitás nem történt
Szekszárdon. Ávós embereket me-
nekített meg „börtönbe zárásukkal”
a kivégzéstől. Így kerülhették el a
nép általi meglincselést. November
4-ig éjjel-nappal szólt a telefon, ak-
kor értesültünk, hogy leverték a
harcot. Nagy fájdalom volt ez mind-
annyiunknak.

– A forradalom elfojtása után mi
történt vele? 

– Nagyobb szocialista ünnepek
alkalmával – mindig az ünnepség
előtt egy héttel éjjel 2 körül – meg-
jelentek a ,,rendcsinálók”, és be-
gyűjtötték a felkelésben részt vett
embereket, majd fogdában tartották
őket, amíg zajlottak az előkészüle-
tek. Egy ilyen alkalommal tért haza
két hét után, és sírva mesélte, hogy
fiatal, tizenéves gyerekeket vertek
feketére. 56 után apám barátai kö-

zül többen kaptak a részvételért ha-
lálos vagy börtönbüntetést. Ezek-
ben az időkben azon munkálko-
dott, hogy a börtönbe zártak csa-
ládtagjai anyagi támogatását meg-
szervezze és bátor támogatók hoz-
zájárulását eljuttassa a szűkölkö-
dőknek.

– A hatvanas években újra neki-
foghatott szenvedélyének, a helyi
múlt felfedezésének. Liszt- és Háry-
kutatásai kapcsán mit köszönhet-
nek neki a szekszárdiak? Milyen
nagyszabású munkákba kezdett be-
le ezekben az években?

– 12 éven keresztül kutatta Liszt
Ferenc történetét, akinek négyszeri
szekszárdi látogatásáról és Augusz
Antalhoz fűződő barátságáról jelen-
tetett meg tanulmányt Liszt szek-
szárdi kapcsolatairól címmel. Emel-
lett párhuzamosan folytatta a Háry
János létezéséhez kapcsolódó kuta-
tásait. Legalább 10 ezer iratot nézett
át, mire összeállította a vele kapcso-
latos elméletet, s nagy bizonysággal
kijelenthető lett: Háry Garay János-
nak volt egyik belső cselédje. Ezzel
tulajdonképpen életet lehelt az ad-
digi legendába. Emlékszem, annak
idején nagyon sokszor készítettek
vele riportot erről a témáról. Ki kell
emelnem doktori értekezését,
amely gróf Leiningen-Westerburg
Károly életrajzából íródott. Ez terje-
delmét tekintve szintén nem kis
munkáról tanúskodik.

De publikált a város gimnáziu-
máért való küzdelmeiről, Tolna me-
gyei török időkről, jobbágyküzdel-
mekről, a Csapó-család előkerült
18. századi országgyűlési napló-le-
letéről, valamint szintén 18. századi
szekszárdi hegyközségi alapsza-
bályok megtalálásáról… Említésre
méltó az 1956. október 20-án egy
pécsi történetkongresszuson el-
hangzott – a magyarság történelem-

hamisításáról feljegyzett hozzászó-
lása, mely ma is aktuális kérdéseket
vet fel a történelemtanítás milyen-
ségét tekintve.

Lokálpatriotizmusáról hűen ta-
núskodik, hogy mikor 1966 körül
megkezdték a régi városközpont le-
rombolását, többek között az ő el-
lenállásának volt köszönhető, hogy
az Augusz-ház megmaradhatott az
utókornak.

Férjem, dr. Gutai Miklós később
megírta az életpályáját összefoglaló
tanulmányt, munkásságának össze-
foglalóját pedig férjemmel együtt
készítettem el.

– Milyen ismeretségi körben moz-
gott? Kik voltak baráti támogatói?

– Nagy barátságba került Illyés
Gyulával, Féja Gézával, András-
falvy Bertalannal, Mészöly Miklós-
sal, s nem utolsósorban Babits test-
vérével, Istvánnal, akivel ugyancsak
rendszeres levelezésben állt. Ne-
künk, gyerekeknek ez külön kincs
volt, hogy ott ülhettünk és hallgat-
tuk ezeknek az embereknek a be-
szélgetéseit. Édesanyám kiváló há-
ziasszonyként rendszeresen meg-
hívta őket vacsorára. Mikor apám
meghalt, azt írta édesanyámnak:
,,..ilyen érték nem tűnik el. Bennem
is tovább él, vigasztalóan, báto-
rítóan…”. Megjegyzem, a szomorú
az, hogy sokan élnek vissza ezzel
az értékkel, tudásával, anyagait úgy
megjelenítve, tőle idézve, mintha
azok az írások a feldolgozó szerző
agyából pattantak volna ki. Ezek a
,,hamisítások” nem igazán tesznek
jót emlékének. 

– Mit üzenhet dr. Hadnagy Albert
a mai fiatalságnak életútjával, em-
berszeretetével?

– Édesapám nagyon büszke volt
székelységére, magyarságára. Ezzel
az értékvilággal élve üzenhet össze-
fogást a mának minden szinten, s
hogy a mai fiatalságban nagyobb
hajlandóság legyen úgy hazaszere-
tet irányában, mint becsület és ha-
gyományőrzés tekintetében. Mert
úgy gondolom, sokadmagammal,
az az ember, aki nem becsüli a múl-
tat, annak jövője sem lehet!

Gyimóthy Levente

Közel negyven éve, hogy örökre itt hagyta városát dr. Hadnagy Albert,
megyeszékhelyünk egyik kiválósága. Szellemével, fáradhatatlan igye-
kezetével – mellyel átmentette az utókornak megyénk kulturális örök-
ségének legjavát – a mai napig találkozhatunk, ha kirándulást teszünk
környékünk kastélymúzeumaiba, vagy ellátogatunk városunk várme-
gyeházának levéltárába. Az idősebbek még emlékeznek példaértékű
munkabírására, amellyel a világháború alatt, után sikerült megóvnia a
végső pusztulástól évszázadok irathalmazát. És emlékezhetnek em-
berszeretetére, lokálpatriotizmusára is, mely élete minden percében
jellemezte, s mely segítette őt híres kutatási eredményeinek létrejöt-
tében… Idén, a főlevéltárnok születésének 106. évfordulója apropóján
tettünk látogatást leányánál, Ilonánál, hogy meséljen nekünk múltról,
találkozásokról, küzdelmekről, amelyek édesapja életútját igencsak
behatárolták…

,,Hagyományőrzés és hazaszeretet”
106 éve született dr. Hadnagy Albert megyei főlevéltárnok

Beszélgetés dr. Gutai Miklósné Hadnagy Ilonával

Kedves Asszonyom, 
Engedje meg, hogy osztozhas-
sam én is gyászában.
A szép este, amit eltölthettem
otthonában, a néhány órás be-
szélgetés és az egy-két levél ele-
gendő volt, hogy ne csak megis-
merjem kedves férjét, hanem
őszintén meg is szeressem.
Az ilyen érték nem tűnik el.
Bennem is tovább él, vigasztaló-
an, bátorítóan.
Kezét csókolja, őszinte rokoni
érzéssel

Küldi
Illyés Gyula

Tihany, 1962. május. 31.
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– Milyen gyermekbetegségek ütöt-
ték fel a fejüket az utóbbi egy-két év-
tizedben?

– Úgy tapasztalom, főleg a víru-
sos betegségek kerültek előtérbe,
mivel korábban, éppen a védőoltá-
sok és az antibiotikumok hiányá-
ban elsősorban bakteriális fertőzé-
sek száma volt jelentős.

– És az allergia?
– Az utóbbi időben – nagyrészt a

civilizációs ártalmak miatt – terjedt
el, már-már népbetegséggé vált.
Már csecsemőkorban számolnunk
kell – például – a tehéntejfehérje-al-
lergiával, ami kétéves korra meg-
szűnik, köszönhetően az immun-
rendszer megerősödésének. Ezt kö-
vetően előtérbe kerülhetnek a légúti
panaszokat – orrfolyás és viszketés,
köhécselgetés – okozó tünetek,
amelyek sajnos átmehetnek allergi-
ás hörghurutba. Ezt a gyermek im-
munrendszerének függvényében
vagy le tudja küzdeni, vagy megma-
rad akár serdülőkorig, majd elmú-
lik, ám késő felnőttkorban ismét je-
lentkezhet. 

– Az allergiát lehet gyógyítani? 
– Karban lehet tartani, amire ma

már megfelelő szerekkel rendelke-
zünk.

– Következzék az orr- és a garat-
mandula. Azt tapasztalom, ezekkel
kapcsolatban is megoszlanak a vé-
lemények. Van, aki az eltávolításuk-
ra esküszik, ám vannak szakembe-
rek, akik szűrő szerepüket hangsú-
lyozva ellenkező álláspontot képvi-
selnek.

– Valóban. Viszont alapvetőnek
tartom, hogy mindig konzultáljunk
fül-orr-gégész kollégákkal, hogy
mikor érdemes kivenni és mikor
nem. Ha valakinek igen gyakran
van középfülgyulladása, mielőbb ki
kell deríteni az okát. Az elhúzódó
nátha miatt, a gyulladásos állapot
miatt, az orrmandulák nagyobbak
maradnak, emiatt a középfül nem
tud szellőzni, ezért savós folyadék
marad benne. A dobhártya előbb-
utóbb megvastagszik, ami a gyer-
mek hallásromlását vonhatja maga
után. Ilyenkor eldöntendő: orrman-
dula műtét legyen, vagy egy kis
csövet ültessenek a dobhártyába,
ami megoldja a középfül szellőzé-
sét.

– Két gyermekük van, ugye?

– Andrea most érettségizik, Dani
fiunk hetedik osztályos.

– Megúszták a mandulakivételt?
– Meg. Szerencsére nem voltak

betegesek, amit annak tudok be,
hogy sokáig szoptattam őket, amit
jó időn át a főzelékek követtek.

– Egy időben a kismamák nem
szívesen szoptattak. Mintha e téren
is változás történt volna.

– Igen. Egyre többen és egyre
hosszabb ideig szoptatják a kisba-
bájukat. Ez azért fontos, mert a ba-
ba születésekor hoz magával bizo-
nyos immunglobulin szintet, majd
az anyatejjel még kap, utána a meg-
erősödött immunrendszer gondos-
kodik a védelemről. Hiszen a fertő-
zések során emelkednek az im-
munszintek, s kétéves kor körül vá-
lik értetté a már többször említett
immunrendszer. Megjegyzem, az a
tapasztalat, hogy akit nem szoptat-
nak, az esendőbb.

– Vissza a családhoz. Férje mivel
foglalkozik?

– Mezőgazdász, régen a Medi-
na–szedresi téeszben dolgozott, ám
munkahelye megszűntével magán-
gazdálkodó lett, kukoricával, búzá-
val és napraforgóval foglalkozik.

– Mindketten medinaiak?
– Igen, bár férjem Medina-szőlő-

hegyi.
– Doktornő, miért választotta az

orvosi, gyermekorvosi hivatást?
– Mert gyermekkoromban sok-

sok éjszakát átköhögtem, gyakran
volt tüszős mandulagyulladásom. S
már akkor foglalkoztatott a gondo-
lat, ha tudok, majd segítek az en-
gem követő köhögős gyerekeken. A
hivatásválasztásba „beleszólt” az
akkor nálunk dolgozó Jakus dok-
tornő, aki táskával a kezében gyalo-
gosan járt a házakhoz, a betegek-
hez. Nagy hatással volt rám, majd
az is, hogy mi mindenhez értett a
nagy tudású orvosnő. Ide tartozik,
hogy apám nem igazán értette,
hogy falusi gyerek miért köhög eny-
nyit? Egyetemista koromra derült
csak ki, hogy allergiás vagyok.

– Amikor végzett, a szekszárdi
kórházban helyezkedett el?

– Csordás Jenő főorvos úr osztá-
lyán 1986-ban. Remek iskola volt,
mivel ő jó szemléletet biztosított a
beteghez való hozzáállásra, s a vizs-
gálatok során csak irányt adott. Bár-

mit meg lehetett vele konzultálni.
Abban az időben még nagyon kevés
vizsgálólehetőség állt rendelkezés-
re, csak belépésem évében került
ultrahang a kórházba. A jó iskola
folytatódott dr. Schultz Károly főor-
vos jöttével. Az ő keze alatt szak-
vizsgáztam, az adjunktusimat is ő
segítette.

– Ha a vizsgálat során az adott
megbetegedés mellett feltűnik egy-
egy gyermek – mondjuk – szélsősé-
ges viselkedése, vagy akár lelki
probléma, azt szóvá teszi, ad taná-
csot?

– Óvatosan, a megbántás legcse-
kélyebb szándéka nélkül, legin-
kább a segítségnyújtás céljával kér-
dezek rá a szülőre, hogy történt-e
olyasvalami a gyermekkel, ami
megviselte? Persze, erre leginkább
az óvónők és a gondozónők figyel-
nek föl, mert a gyerek eljátssza a
sérelmeit… Én azt látom, hogy ma-
napság sok szülő azért próbál lehe-
tőségeihez mérten szinte mindent
megadni – megvenni – gyermeké-
nek, mert kevés ideje jut az együtt
játszásra, mesélésre, dalolásra…
Felvetésemre a legtöbb szülő meg-
nyílik, s közösen keresünk megol-
dást. De az sem ritka, hogy a gon-
dokkal maguk a szülők keresnek
meg – tanácsért. Az orvos–szülő
kapcsolat legfontosabb tényezője a
bizalom.  

– Van arra lehetőség, hogy az óvo-
dákban, bölcsődékben pszichológus
figyelje meg a kicsik viselkedését, s
a változtatásra tegyen javaslatot?

– Ezek az intézmények együtt-
működnek a nevelési tanácsadóval.
Amikor problémás esetet tapasztal-
nak, szakember megy ki a helyszín-
re, ahol megfigyeli a foglalkozáso-
kat, hogy kiderüljön, aggodalomra
ad-e okot az adott gyermek viselke-
dése. Amennyiben igen a válasz,
akkor ezt a hogyan tovább érdeké-
ben jelzik a szülőknek. De első lé-
pésben az is elképzelhető, hogy a
kolléga az intézmény dolgozóinak
ad tanácsot a gyermekkel való fog-
lalkozásra.

– Egyre több védőoltás van.
– A hagyományosak 2006 elejétől

teljesen átalakultak egy modernebb
formájú oltási rendszerré, beleértve

a kiszerelést és a jobb minőséget is.
Lassan évtizede, hogy bevezették a
Haemophylus influenzae B-t. Ez
nem influenza, hanem agyhártya-,
középfül- és gégegyulladást okozó
kórokozó (nem vírus, hanem bakté-
rium) elleni védőoltás. Sajnos, van-
nak olyan – nem kötelező – oltások,
amelyeket meg kell vásárolni, mivel
még nincsenek bent az oltási rend-
ben. Ezek között találhatóak elfo-
gadható árú, egy-kétezer forintos
készítmények, de igen drágák is. 

– Az utóbbiakra igyekszik rábe-
szélni a szülőket?

– Mindenképpen tájékoztatni kell
őket. De gyermekgyógyászként ép-
pen a megelőzés miatt ajánlanom is
kell, hiszen a védőoltásokra szük-
ség van. Sajnos vannak, akik ezeket
nem tudják megfizetni… 

– Térjünk át a demográfiai hely-
zetre, ami jelenleg katasztrofális.

– Amikor én 1986-ban elindultam
a pályámon, a születések száma
duplája volt a mainak. Biztos, hogy
ez gazdasági okokra is visszavezet-
hető és felgyorsult életritmusunk-
kal is összefügg.

– Az egzisztenciális okok mellett a
karrierépítés is kitolta a szülések
idejét.

– Igen, bár a szülőnők kora két
csoportot képez: vannak, akik ko-
rán szülnek, s vannak, akik 30 éves
koruk után szánják csak rá magu-
kat. Mert addigra befejezték a ta-
nulmányaikat, jó állásukba bedol-
gozták magukat, s csak utána „en-
gedik meg” maguknak a kisbabát.  

– Szülés után pedig igyekeznek
vissza munkahelyeikre. Viszont ál-
talában kevés a bölcsőde. Szekszár-
don is, igaz?

– Igen. A városnak egy bölcsődé-
je van nyolc csoporttal, és egy ma-
gánbölcsőde működik. A mai világ-
ban jóval több helyre volna igény.

– A városi bölcsőde orvosaként
hogyan fogalmazza meg az intéz-
mény feladatát?

– Az elsődleges szempont a gon-
dozás, mellette bizonyos tekintet-
ben az iránymutatás. Éppen ez ok-
ból is rendszeresen összeülünk, s
kidolgozzuk a korszerű és a gyer-
mekek számára megfelelő táplálko-
zást, aminél a fő hangsúly a zöld-
ségféléken és a gyümölcsökön van,
a változatosság mellett ügyelni kell
az ételek helyes összetételére. 

– További bölcsődei feladatai?
– Elvégzem a státuszvizsgálato-

kat, ami fizikális állapotfelmérést
jelent: fogak száma, szívműködés,
súly- és magasságmérés és még szá-
mos más… 

– Utolsó kérdésem következik.
– Szívesen ajánlom Barkóczi

Nándornét, aki a 4-es iskola ma-
gyartanára, egyben igazgatóhelyet-
tese. Örömmel olvasnék arról, hogy
miként lehet a pedagóguspályán
ilyen hosszú időn át ilyen lelkese-
déssel helyt állni?

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Az úgynevezett Pilates módszer szekszárdi bevezetője, Matusné
Lubastyik Anita, akinek két és fél éves Flóra lánya egyelőre még böl-
csis, azt javasolta, beszélgessünk dr. Kuner Mária házi-gyermekorvos-
sal, egyben a Perczel utcai bölcsőde „doktor nénijével”. Anita által
megjelölt témák – a védőoltások, az immunrendszer, a város bölcső-
dei helyzete – mind olyanok, amelyek kifejtése bizonyos esetekben
erősítheti a szülők szándékát, illetve az elbizonytalanodott kisma-
máknak segít az eligazodásban, döntéshozatalban, például a védőol-
tásokkal, vagy éppen a mandulaműtétekkel kapcsolatban. 

BEMUTATJUK!

Szükségesek a védőoltások,
ahogyan a szoptatás is
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A megyei könyvtár és a megyei
német kisebbségi önkormányzat
mindig jó viszonyban volt, ami a
folyamatos együttműködésben is
megnyilvánult, szögezte le az ön-
kormányzati elnök, dr. Józan-
Jilling Mihály. „Nem véletlenül
találtunk ismét egymásra, még-
pedig a kistérségek érdekében”,
közölte az elnök azon a konferen-
cián, amit közösen rendeztek és a
hét első napján tartottak Kistérsé-
gi, közművelődési együttműkö-
dés címmel a Német Színházban.

A meghívottak – a megye telepü-
léseinek német kisebbségi önkor-
mányzati vezetői, a helyi közműve-
lődés és a hagyományőrző tevé-
kenységben részt vevő szakembe-
rek – szép számmal érkeztek a ta-
nácskozásra.

Ajánlataikat és terveiket össze-
foglalva dr. Józan-Jilling Mihály el-
mondta, kulturális központtá sze-
retnék tenni a Deutsche Bühne
Ungarn-t. Ősztől olyan kultúrasz-
szisztens működik a színházban,
aki közművelődési feladatokat lát
el. A fizetését két teljes éven át a
német kormány fedezi. Elsősorban
olyan németprogramokat fog me-
nedzselni, amelyek eddig hiányoz-
tak a palettáról. Megemlítette az el-
nök, hogy szeretnének filmklubot
működtetni a színház épületében,
más településeken is bemutatható
kiállításokat hoznak a német kultú-
ra területéről, de tervezik a buda-
pesti Goethe Intézetből lehozni a
„költöztethető” programokat.   

Liebhauser János, a megyei
könyvtár igazgatója kiemelte, a kis-
térségi támogatás a könyvtárak
olyan színtű stabilitását biztosítja,
amire az adott település teljes köz-
művelődését rá lehet majd építeni.

Elekes Eduárdné megyei vezető
szakfelügyelő a hétfői konferencia
elsődleges célját abban határozta
meg, hogy minél teljesebb infor-
mációt adjanak át a német kisebb-

ségi önkormányzatok vezetőinek.
Fontos, hogy ismerjék a legújabb
könyvtárfejlesztési, -korszerűsítési
lehetőségekről.

– Konkrétan arról van szó, hogy
könyvtárellátó szolgáltatási rend-
szerek alakultak Tolna megyében,
minden kistérségben. Mind az öt
többcélú kistérségi társulás élt az-
zal a lehetőséggel, hogy igénybe ve-
szi az úgynevezett mozgókönyvtári
normatívát az államtól. Idén ez az
összeg 1,3 millió forint minden
egyes kistelepülésre. Jelenleg 72
szolgáltató helyünk van, tehát kö-
zel százmillió forintot jelent a nor-
matíva. Ez a váratlan forrás felhasz-
nálható a könyvtári épületek kor-
szerűsítésére, beleértve a bútorok
cseréjét is – fogalmazott Elekes
Eduárdné, s hozzátette, hogy a kis-
településeken nem önálló könyvtá-

rak működnek, hanem
szolgáltató helyek.
Ugyanis a megyei
könyvtár, vagy a városi
könyvtárak e helyeket
mindennel – informáci-
óval, dokumentumok-
kal – ellátja.

A vezető szakfel-
ügyelő kiemelte, cél-
juk, hogy a kistelepülé-
seken meglevő bor-
zasztó hátrányos hely-
zet felszámolják, még-
pedig azáltal, hogy

elektronikus információt, könyvtá-
ri szolgáltatást stb. visznek ki. Hoz-
zátette, hogy a falusi könyvtárak
egyben közösségi helyek, ahol
mindent szerveznek: foglalkoztatá-
si információs pontok működnek,
kulturális rendezvényeket kínál-
nak, teleházakként is működnek, s
valamennyiben biztosított a széles-
sávú internet hozzáférés, mind-
egyikben megindult a képzés a di-
gitális kultúra elsajátítására. Mel-
lette pedig ott van a hagyományos
könyves-kultúra, amiről nem sza-
bad lemondani.

A kialakult jó partnerség jegyé-
ben a szakfelügyelő kifejtette:

– A kisebb településen egyaránt
kulcsember, azaz közösségszerve-
ző a könyvtáros és a kisebbségi
vezető, s együtt „húzzák” maguk-
kal az embereket a helyi érdekek
megteremtésében, gazdagításában
és a hagyományok megőrzésében
egyaránt. Ezzel a kistelepülések
összetartó ereje nő, hiszen a helyi
igények, a helyi hagyományok, a
helyi érdekek és a helyi lehetősé-
gek mindenki számára meghatáro-
zóak.  V.H.M. – N.Á.

Soma, az ország lé-
lekgyógyító, mo-
solyra derítő, bongy-
or fürtös Somája
kápráztatta el kö-
zönségét kedd este,
szándékoltan nem
kevés energiát átad-
va a Művészetek Há-
zában. A természet
persze hasonló ve-
hemenciával vála-
szolt neki egy ki-
adós záporral… 

A „miNőség”című program kere-
tében szervezett előadással egybe-
kötött klubestre a Kék Madár Alapít-
ványnál lehetett jelentkezni, a prog-
ram az Európai Unió társfinanszíro-
zásával a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében valósult meg. 

Somának számtalan arcát láthat-
tuk már eleddig képernyőn és élő-
ben is, most néma csöndben hall-
gattuk szavait, figyeltük komolysá-
gát. A női öntudatra ébredésről és a
hétköznapi mágia jelentőségéről
beszélt. Sokan a szkeptikusok kö-
zül most bizonyára mosolyogni
kezdenek, azonban korántsincs er-
re okuk, mert amiről szó esett, tu-
dományos alapon legalább annyira
megközelíthető, mint az ezoteria ol-
daláról. A mai napig létezik sajnos a
jelenség, mikor férfiak parancsol-
nak nőkre: Mint Soma mondta,
nem vagyunk még oly messze a bi-
gott vallásosságtól és a kommuniz-
mustól, ahol ezek rendre megestek,
de épp itt az ideje, hogy érvényt
szerezzünk egyéni létezésünknek.
Egyszerűen ahol meg lehet tenni,
ott meg kell tennünk, hogy nem
mosollyal reagálunk ezekre a játsz-
mákra, hanem türelmes határozott-
sággal kiállva önmagunk mellett és
önmagunkért, nem megijedve egy-
egy váratlan reakciótól vagy
mártíromkodástól, a férfi önsajnál-
tatásától. A hétköznapi mágia pedig
pont ott kezdődik, mikor dur-
cázástól mentesen, higgadtan mér-
legeljük, miben élünk, merre tar-
tunk, mik töltik meg a nekünk
szánt és oly gyorsan illanó életéve-
ket. Rájövünk, hogyha még apró
döntésekről légyen is szó, de élhe-
tünk választási lehetőségekkel! A
mi bölcsességünk, hogy felismerjük
a formát, hogyan gyakorolhatjuk
ezeket úgy, hogy ne törjünk meg
napról napra.  

Ugyanilyen fontos, hogy tisztá-
ban legyünk adottságainkkal, érté-
keinkkel. Napjainkban már nem ter-
ror, hanem legalább olyan durva
média-manipuláció szabja meg, ki-
nek hogy kell kinéznie, milyen pa-
raméterekkel kell rendelkeznie, ha
vonzó nő akar maradni, ez hatal-
mas megvezetés! Ahogyan nincs

két egyforma ujj-
lenyomat, úgy
nincs két egyfor-
ma személyiség,
ízlés, lélek, test
sem, hangzott el.
„Nehéz, persze,
hogy nehéz a sok
sablon alól előás-
ni magunkat, de
alvó ember az, aki
mindig arra vár, a
másik mondja
meg mit tegyen,

hogyan, mit válasszon, miként old-
ja meg a problémáit. Egy pici önsaj-
nálat belefér, de csak egy csipetnyi,
utána nagy levegő, megbocsátás a
mártír embereknek,  mártír anyák-
nak, mártír társaknak és máris ezer-
szer mondjuk el hangosan, mire va-
gyunk képesek, mik az értékeink,
mi a becsülnivaló és szép bennünk.
Mert nincs fontosabb az önmegerő-
sítésnél! Ezzel tökéletesen átformál-
hatjuk tudatunkat és olyan változá-
sokat indíthatunk el az életünkben,
amelyekről azelőtt nem is álmod-
tunk volna.” Nem kell bonyolult
példára gondolni, tanácsolta Soma,
ő egészen kicsi korában, mikor még
Hajdúnánáson élt eldöntötte, hogy
kora művésznője lesz, semmi kétsé-
ge nem volt, erre készült egész éle-
tében. A hite volt az, ami segítette,
hogy egy kis településről Budapest-
re költözzön egy beteg embert ápol-
ni cserében a lakhatásért… ma pe-
dig ő Soma! 

Az alvó ember után következik
hát a felébredő ember, aki már azt
elemzi, mivel mit vonzott az életé-
be, miért és hogyan felelős ő körül-
ményeiért. Nem másokat hibáztat
és gajdolja sirámait, nem sajnál
agyon másokat, remek szereplehe-
tőségekhez juttatva őket ezzel, ha-
nem egyszerűen együttérez. Egy
ideig. Nem könnyű helyesen kiala-
kítani a női szerepeket, az anya-is-
tent, a vénuszi nőt és a főpapnői mi-
nőséget. A minap érkezett hozzá
egy levél, amelyben egy férfi kifogá-
solja, hogyan végezhetné el az orá-
lis szex lényegét azzal a nővel, aki
drága gyermekeinek anyja…? A to-
tális önzés és diktatúra legmarkán-
sabb példája. Talán mondani sem
kell, a kölcsönösség egy nő és egy
férfi esetén is ugyanazt jelenti… 

Soma szerint a hit a legfontosabb.
Mi alakítjuk magunknak! Mi formá-
lódunk, gazdagszunk általa. Soma
elmesélte saját példáját… Kisgyer-
mekként kinyitott egyszer egy
könyvet… csupa-csupa kék nyomot
pillantott meg benne, amiről az
édesanyja azt mondta ez a kék ma-
dárnak lábnyoma… Harmincöt éves
korában immár előadóművészként
fordult meg a fejében: hátha tinta
volt… P.

Újabb egymásra találás a
kistérségekért

Középpontban a helyi érdekek,
hagyományok és igények

Liebhauser János és dr. Józan-Jilling Mihály

A tudatosság mágiája 
„A kék madárral kezdődött minden…”
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EVANGÉLIUM

�Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

(János 3:16)

Az evangélizációról
A protestáns egyházak életében fontos szerepet játszanak az úgy-

nevezett üdvtörténeti ünnepeken túl, az evangélizációs alkalmak.
Általában az ünneptelen félév időszakában él sok gyülekezet az Is-
tenhez való közeledésnek ezzel az áldásokban gazdag alkalmával.
Mint minden szellemi és lelki dolognak megvan a maga sajátságos
története, fejlődése; így az evangélizáció is köthető dátumokhoz,
helyekhez, e szolgálatban hatékony munkát végző Istentől elhívott
emberekhez.

A Szentlélek 1910-ben tette világméretű egyházi problémává az
evangélizációt, amikor az edinburghi világmissziói konferencia
Mott János vezetésével így fogalmazta meg Krisztus népének felada-
tát „A világ evangélizálása ebben a nemzedékben!” A felekezeti ha-
tárok feloldása is kicseng ebből a gondolatból (ökumenizmus). Az
evangélizáció olyan korszakban bontakozott ki, amikor a filozófia
is, de az általános világnézet is az Isten hittől eltávolodóban volt a
különböző izmusok hatására, minek eredményeként a pneumati-
kus fogékonyság megfogyatkozott az emberekben. Mindezen ténye-
zők szinte kirobbantották az evangélizációs alkalmakat.

Az evangélizáció célját és feladatát Jézus missziói parancsának
egészében kell látnunk ahhoz, hogy azt jól értsük. Márk evangéliu-
ma szerint a feltámadott Jézus megjelent tanítványainak és így
szólt. „Menjetek el szerte az egész világba és hirdessétek az evangé-
liumot minden teremtménynek. Azok elmentek, hirdették az Igét,
az Úr pedig együtt munkálkodott velük, s megerősítette az igehirde-
tést a nyomában járó jelekkel.” (Márk 16:14–15,20) Lukács evangé-
liuma a tartalmát fogalmazza meg a küldetésnek: „Hirdetni kell az
Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között”
(Lukács 24:47) Máté evangéliuma pedig a sákramentummal kap-
csolja össze a missziót: „tegyetek tanítvánnyá minden népet, meg-
keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”
(Máté 28:19) Ha ezekből az Igékből levonjuk a mára szóló következ-
tetéseket elsősorban az válik hangsúlyossá, hogy az egyház élete és
megújulása küldetésének betöltésétől függ. 

A küldetés tartalma: az evangélium, az a jó hír, amely megtérésre
hív és bűnbánatot hirdet. Az evangélium örömhíre nem azt jelenti,
hogy azt mindenki örömmel fogadja, hanem, hogy aki befogadja,
annak életében örömöt teremt. Jézus evangéliuma a mennyek or-
szágáról szóló jó hír és az Isten közelségébe való hívogatás. Térjetek
meg, mert eljött és eljövendő a mennyek országa! Az első lépés a
magvetés. Magvetéskor nem megtelnek a zsákok, hanem szórjuk a
drága magot, szinte beletapossuk a földbe a termés reményében. A
magvetés is evangélizáció! Mivel az evangélizáció a gyülekezet kö-
zös ügye, az alkalmak során elhangzottak a gyülekezet tagjait szó-
lítják meg, így a Krisztus kegyelmét elfogadva a gyülekezet élő és
szolgálatot vállaló tagjai lehetnek. Ebből adódik, hogy a gyülekezet
nemcsak tárgya, hanem alanya is az evangélizációnak, ezért minél
hatékonyabb és tudatosabb a részvétel, annál több áldás várható az
evangélizációtól. Isten adja, hogy így legyen.

Evangélizációs alkalmakra hívogatjuk a testvéreket 2007. június
14–17. napjain, a református templomba. Igét hirdet: Csűry István
nagyváradi püspök-helyettes.

Balázsi Zoltán
református lelkész

Foltvarázs
Már ezren is megcsodálták azokat

az aprólékos gonddal készült, ötle-
tes, míves, foltokból varrt textilképe-
ket, amelyek a XI. Országos Foltvar-
ró Kiállítás és Találkozó pályázatára
érkeztek. A Művészetek Házában jú-
nius 17-ig látható tárlatot a Pünkösdi
fesztivállal együtt nyitották meg, és
ott adták át az idei rendező
Szekszárd környéki Foltvarró Egye-
sület ötfős szakértő zsűrije által oda-
ítélt díjat a négy kategória 12 kiemel-
kedő munkát létrehozó alkotójának,
valamint 7 különdíjra érdemes folt-
varrónak. Ezeket a munkákat a talál-
kozó idejéről már jól ismert szalag-
gal díszített kis szalmakalappal jelöl-
ték meg a kiállításon.

A Céhremek Szabó Józsefné pécsi
céhmester Zsolnay-kert című teljes
egészében kézzel varrt alkotása —
tájékoztatott Acélosné Solymár Mag-
dolna céhmester, a Szekszárd
környéki Foltvarró Egyesület vezető-
je. A Kertek és virágok kategória más
foltvarrókat is személyes hangú folt-
képek létrehozására késztetett. A kü-
löndíjasok közül Pappné Kosztelnik
Editnek elhisszük, hogy saját kertjét
varrta bele Az én kertem című fali-
képébe, Siposné Cseh Margit pedig
az évszakok váltakozását mutatja be
Kertem egy éve című munkájában, a
szombathelyi Szépműves Egylet
Psalmus Hungaricus (Magyar zsol-

tár) című faliképe a középkort idéző
díszítőmotívumokból épül fel. So-
mogyi Ferencné Lángoló szirmok cí-
mű képén (3. díj) egy szirommotí-
vum tánca kelti a lángoló tűz lobogá-
sának képzetét. 

A Szentendrei Folt Műhely Kéz-
műves Egyesület Támadj föl pünkös-
di szél című alkotása is megmozdul
és a forgásból kibontakozik a Szent-
lélek galamb formájában. Ez a mun-
ka a pünkösd szellemiségét idéző
Pünkösdi jelképek, pünkösdi hagyo-
mányok kategória első díjasa. A har-
madik kategória: Részeg ember lépé-
sei blokk variáció igazán fantáziadús
munkák elkészítésére adott lehető-
séget, míg a negyedik, Használati
tárgy kategória-asztalterítő egészen
hétköznapinak tűnik, mégis igen öt-
letes abroszok készültek, például te-
ázáshoz.

A kiállításon láthatók Winkler
Dorottya elragadó porcelánbabái
nem csak a gyermekek számára ér-
dekesek. Az egyedi, számozott ba-
bák egy-egy karaktert jelenítenek
meg, nevetnek, sírnak, játékbabával,
teddymacival vagy textilből varrt au-
tóval játszanak, régi korokat idéző
kis bölcsőben vagy gyerekkocsiban
fekszenek. Hajuk emberi hajból
vagy moherparókából készült, sze-
mük kézzel fújt kristály. Nem mind-
egyikük teljes teste porcelán, egyik-
másikuk törzsét textilből varrta a ba-
bakészítő, ahogy a kis ruhácskák és
az ágyneműk is az ő keze munkáját
dicsérik.  K. E. 
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KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

Önnek csak meg kell rendelnie, 
a többit bátran ránk bízhatja.

Info: 20/265-19-99

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

Céges hitelek, 
Széchenyi-kártya kiváltás,

átváltása!

20/994-98-86

Harmincéves fennállását ünnepelte a gyakorló
Háromnapos rendezvénysorozattal jubilált az általános iskola

A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kara Gyakorló Ál-
talános Iskolája idén harmincéves.
Az eredetileg a főiskola épületében
helyet kapott gyakorlóiskola az
(akkor még) új épületbe huszon-
egy évvel ezelőtt költözött, és je-
lenleg is itt található. Ma mintegy
hatszáz diák tanul a gyakorlóban,
nem utolsósorban annak köszön-
hetően, hogy lépést tartandó a vi-
lág és az iskolával szemben tá-
masztott követelmények változásá-
val, hat éve alapfokú művészeti is-
kolaként is működik az intézmény,
továbbá az idegen nyelvi, informa-
tikai és úszásoktatást előtérbe he-
lyező osztályok közül választhat-
nak a tanulók és a szülők. Két éve

az iskolához tartozik a százötven
ovissal büszkélkedő gyakorló óvo-
da is.

A jeles eseményt (ti. a fennállás
harmincadik évfordulóját) megün-
nepelendő májusban háromnapos
ünnepségsorozatot szervezett a
Gyakorló. A programok megnyitá-
sára, majd a későbbiekben énekre,
táncra, kavalkádra a Garay téren
került sor. A stílusosan harminc-
órás úszáson diákok, tanárok egy-
aránt részt vettek a főiskola uszo-
dájában. 

A Gyakorló aulájában rajzpályá-
zat eredményhirdetését és az alko-
tások kiállítását tekinthették meg
az érdeklődők. Foci vándorkupa
került méltó helyére, tanár–diák

meccsen kaptak lehetőséget a ta-
nulók a „visszavágásra”, régi és
mai diákok találkoztak az iskolá-
ban, felavatták az Elismerésfalat és
osztálytalálkozókat szerveztek az
egykor az intézményben tanult,
mára kiművelt emberfők számára.

Az ünnepségsorozat csúcspontja
pedig a Babitsban lebonyolított gá-
laműsor volt, melynek keretében
egyéni és csoportos produkciókkal
léptek fel a Gyakorló tanulói és ta-
nárai: versmondást, hangszeres ze-
nét, énekkart hallhattak a szép
számban megjelentek, továbbá
táncos és egyéb színpadi attrakció-
kat tekinthettek meg a színvonalas
programok nívós zárásaként.

Megemlékezés
Koszorúzással, előadással és kiállítással emlékeztek meg a trianoni „bé-
keszerződés” évfordulójára, június 4-én, hétfőn Szekszárdon. A program
17 órakor emlékezéssel kezdődött: a szervezők a Béla király térre, az egy-
kori Országzászlóhoz koszorúzásra hívták a szekszárdiakat. Ezt követő-
en, 18 órától a Babits Mihály művelődési házban Takaró Mihály irodalom-
történész tartott előadást „Trianonok után feltámadás” címmel. (Az elő-
adásról következő számunkban részletesen beszámolunk.) A léleképítő
előadását követően, 19.30 órakor megnyílt Szabó György „visszatért” bé-
lyegzés-gyűjteményének bemutatója a Művészetek Házában. A gyűjte-
ményben a Magyar Bélyegek Árjegyzéke nyilvántartásában szereplő vala-
mennyi, 1938 és 1941 között használt „visszatért” bélyegzés látható, fu-
tott leveleken, levelező lapokon.
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Keserves műfaj egy
tegnap még közöt-
tünk járt emberről
életrajzot összehozni.
Babits Mihály írta
1938-ban: „Mindegyik
ijesztő! Hirtelen és
készületlenül zuhan-
ni az ismeretlenbe.
Vagy ellenkezőleg,
várni, készülni rá, ár-
nyékban élni, a halál-
tudat rettentő szoron-
gásában, melyet a boldog állatok
nem ismernek… Ki méri, hogy me-
lyik a rosszabb? Ezt mindenki csak
maga döntheti el a maga számára,
máshogy a keresztény, máshogy a
pogány! Talán éppen ezért fontos
az életre figyelnünk…”

Dr. Károly István Szekszárdon
született 1957. december 28-án. La-
kóhelyén, Medinán végezte az álta-
lános iskolát, s már nyolcadikos-
ként különdíjat nyert a megyei
helytörténeti pályázaton. Történe-
lem iránti vonzalmát fokozta, hogy
1971-től gimnáziuma színhelyén,
Gyönkön részt vett a megyei ré-
gésztáborban, az ottani híres avar
temető feltárásán. (Innét kapta ba-
rátaitól a Régész nevet.) A honis-
mereti szakkörben tovább mélyült
érdeklődése, s az országos néprajzi

gyűjtőpályázaton si-
kerrel szerepelt a né-
pi gyógyászatról
szóló műve. Az EL-
TE régészet–történe-
lem szakára szere-
tett volna járni, de a
sikertelen felvételi és
a levéltárban eltöl-
tött év a levéltár–tör-
ténelem szak felé
vonzotta. Ezt 1983-
ban fejezte be, szak-

dolgozatát Néhány medinai föld-
műves-család genealógiája címmel
írta meg. (Később e művét egykori
gimnazista barátja, Földi István
közreműködésével országosan fi-
gyelemreméltó újítással, számító-
gépes feldolgozással jelentette meg
a Tanulmányok Tolna megye törté-
netéből 11. kötete.)

Kissé jelképes az, hogy – amint
tanulmánya mellékletei szétfeszí-
tették a sorozat hagyományos for-
máit – ő maga is újra vágyott, és to-
vábblépett. Egyik alapítója lett az
Editor Kft.-nek, majd a Babits Ma-
gyar–Amerikai Kiadó Részvénytár-
saságnak, valamint az újabb idők
első országos ellenzéki napilapjá-
nak, a Dátumnak. Ez utóbbi mun-
katársai között – a helyi erők mel-
lett – nem egy híressé lett politikust

tétele, a Királyi Könyvek 1867-1918
című történeti és bibliofil csemege,
s mellettük számos jelentős kiad-
vány.

Dr. Károly István – ha nyughatat-
lan tenni vágyása ezt engedte volna
– akár a lexikon kiadásából boldo-
gan élhetett volna, de minden in-
kább jellemző volt rá, mint a ké-
nyelemszeretet. Kudarcai újabb és
újabb küzdelemre ösztönözték,
nehézségeit páratlan munkabírás-
sal rendre legyűrte, s mindez még
több tennivalót hozott számára.

Azt írja Babits imént idézett esz-
széjében: „vannak, akiknek a halál
bejön az életükbe, melléjük ül az
íróasztalhoz, és telerajzolja kopo-
nyákkal a papirosukat”. Dr. Károly
István bizonyosan ilyen ember
volt, mert tudomásul vette az örök
megérthetetlent, de az utolsó pilla-
natig nem adta meg magát sorsá-
nak. Vajon lesz-e a jövendőben aki
értékeli tetteinek, törekvéseinek je-
lentőségét, aki egyáltalán érzékeli,
mit jelentett 1989 körül – a semmi-
ben nem biztos és félelemmel-for-
rongással teli világban – nemcsak
elgondolni, hanem kockáztatni,
tenni, és újra tenni. Alighanem
nemzedékek hosszú sora jön és
megy majd, amire valaki újra egy-
más mellé rakosgatja a tényeket, s
talán felfedezi mögötte az embert,
aki 1997. június 13-án ment el kö-
zülünk. Dr. Töttős Gábor

találhatunk a legkülönbözőbb pár-
tokból, de a változtatás közös és
tiszta szándékával. Dr. Károly Ist-
ván nem puszta szemlélőként, ha-
nem merész vállalkozóként, s ha
kellett, akár számítógépes tördelő-
ként is állt e mögött. Ezt értékelte
Marc Palmer, az USA akkori nagy-
követe, aki 1989-ben meglátogatta
az újságot és a kiadót. Ez idő tájt a
100. számát megérő napilap mel-
lett a Magyarok című folyóirat is
megindult Szekszárdon.

Volt abban valami nagyszerű,
ahogy a semmiből egyszeriben or-
szágos jelentőségű kiadó támadt a
megyeszékhelyen. Hogy ez meny-
nyire nem túlzás, elég a legjelentő-
sebb kiadványok közül néhányra
gondolnunk. A Révai lexikon teljes
sorozat, majd a megindult s napja-
inkra már befejezett kiegészítés
(Kollega Tarsoly István szerkeszté-
sében), a Magyar föld, magyar faj,
A magyarság néprajza, A magyar
művelődés története, a szabadság-
harc vértanúiról szóló reprint köte-
tek régi és fájó hiányt pótoltak. Do-
kumentumértékűek az amerikás
magyaroktól megjelent művek
éppúgy, mint Csáth Géza naplójá-
nak első könyvformátumú közzé-

Június 11-én 105 éve, 1902-ben
megjelent Ketskés Elek szekszár-
di kántortanító Üdvözlégy Mária!
című műve.

Június 12-én 195 éve, 1812-ben
Dugnicsán János, aki a belvárosi
templom avatásán a szentmisét
mondta, Zombán lett plébános.

Június 13-án 225 éve, 1782-ben
Szluha György, jövendő plébáno-
sunk a bihari főispán-beiktatásra
írt művet. 50 éve, 1957-ben forra-
dalmi részvételéért kivégezték a
Béla téri börtönben Nagykónyi
szülöttét, Romvári Józsefet. 10
éve, 1997-ben hunyt el dr. Károly
István levéltáros, kiadó-alapító.

Június 14-én 110 éve, 1897-ben
megtelt, és ezért bezárták a refor-
mátus temetőt.

Június 15-én 90 éve, 1917-ben
Batthyány Tivadar szekszárdi
képviselő lett a király személye
körüli miniszter.

Június 16-án 100 éve, 1907-ben
Czank Józsefet, akinek lovai a
Sión hajót vontattak, a kötél a
vízbe sodorta, de az úszni nem
tudó embert szerencsésen ki-
mentették.

Június 17-én 190 éve, 1817-ben itt
született Mutschenbacher Antal
zenész, ’48-as honvédtiszt, már-
tír.

Ifjú levéltárosként 
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Dr. Károly István emlékezete

A kép bal szélén Marc Palmer, a jobbon dr. Károly István

ÓDON IDŐBEN

„Tégy a rászorultakért”
SZOCIÁLIS ALAPRA BENYÚJTANDÓ

PÁLYÁZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet azon, a város-
ban működő civil szervezetek részére, amelyek szociá-
lis vagy egészségügyi tevékenységet látnak el.

A pályázatra jelentkezhetnek:
azok a non-profit szervezetek, 

• amelyek tevékenységüket elsősorban Szekszárdon végzik,
• az APEH felé adótartozással nem rendelkeznek,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé adó- és

egyéb tartozásuk nem áll fenn,
• konkrét pályázati programmal rendelkeznek.

A pályázat benyújtási határideje: 
2007. június 30.

A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának
portáján (Szekszárd, Vörösmarty u. 5., Tel.: 311-630) vehetők át.
A pályázatokat ugyanott, Radványi Petra bizottsági referensnél le-
het leadni.
A pályázat elbírálása 2007. július hónapban történik meg.

SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága
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STREETBALL INFORMÁCIÓK
Szekszárdon 2007. június 16-án kerül megrendezésre
Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat • Nevezési határidõ: 2007. június 10.
Nevezni lehet: Horváth-Adidas márkabolt 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 21., Korzó Áruház, TESCO. 
Nevezési lap letölthetõ, illetve információk a www.streetballnet.hu
weboldalon
Szekszárdon – a más helyszínektõl eltérõ – ujjatlan piros pólók
lesznek

Amit erre az évre egy közép, illet-
ve hosszú távú program jegyében
elterveztek, azt időarányosan tel-
jesítette az Atomerőmű KSC
Szekszárd női kosárlabda szak-
osztálya. Az első csapat hozta az
alsóház rivális csapataival szem-
ben (BEAC, Csata SE, Kecskemét,
Nagykanizsa) a kötelezőnek
mondható, a szurkolók érdeklő-
désének fenntartásához szüksé-
ges győzelmeket), majd a ráját-
szásban a 9. helyért folytatott, jó
erőkből álló Ceglédet oda-vissza
verte Újhelyi Gábor együttese. 

A 9. hely azért értékes, mert ezt
oly módon érte el az együttes,
hogy a kispadon a saját nevelésű,
maguknak korosztályukban és a fe-
lett is országos hírnevet szerzett sa-
ját nevelésű, 16–17 éves játékosok
ültek, ők kerültek a képzésük je-
gyében mélyvizes bevetésre az NB
I A csoportjában. Hogy a küldetés
mennyire jól sikerült, az éppen az
említett helyosztón domborodott
ki, amikor több meghatározó fel-
nőtt játékos hiányzott a Szekszárd-
ból sérülés vagy éppen formaha-
nyatlás miatt. S ez roppant fontos
dolognak számít a szekszárdi női
kosárlabda jelenének és jövőjének
tárgyalásakor, már most van, léte-
zik egy olyan hátország, amivel a
magyar mezőnyben a több száz-
milliós költségvetéssel dolgozó
csapatok sem rendelkeznek. 

Úgy tűnik, a gazdaságban gya-
korta használt szóösszetétellel él-
ve, a „gyerekek” hamar a „működő
tőke” szerepét tölthetik be az egye-
sületnél, de az ő megtartásuk – no-
ha szerződésük van a kosaras tinik-
nek sem lesz egy könnyen teljesít-
hető lecke a klubvezetés számára,
mert más élvonalbeli csapatok csá-
bos ajánlatokkal már környékezik
őket, ami persze jó előre prognosz-
tizálható is volt. 

A kassza megint üres, feltöltődé-
se bizonytalan, bár az Atomerőmű
és a Volán biztosan a csapat mögött
marad, de mindez szükséges, de
nem elégséges feltétele a csapat ér-

tékei megtartásának, az új félkész
és kész játékosok leszerződtetésé-
nek. Márpedig igazolni már csak a
távozó Lódi és Hofmann okán is
muszáj. Herr Péter elnök előttünk
is nyitja a klub pénzügyeinek dosz-
sziéját.

ADÓSSÁGRA KÖLTÖTT 
MEGTAKARÍTÁS

– Azzal, hogy két magyar és két
román játékostól is megváltunk,
folyamatosan megtakarítottunk
mintegy húszmilliót, ami most na-
gyon jól jönne, de az a helyzet,
hogy ezekből a pénzekből a játéko-
sokkal és az állammal szemben
fennálló tartozásainkat tudtuk ren-
dezni, közelítvén a nullszaldó felé,
mert valamikorra már egyenesbe
kell, hogy jöjjünk, ezt senki nem
nyeli le helyettünk. 

Nehéz helyzetben vagyunk min-
den új évadnyitó előtt, mert ilyen-
korra már mindenkivel meg kelle-
ne állapodnunk legalább a követke-
ző évadra, de ezt most tisztesség-
gel nem tehetjük meg, mert, saj-
nos, az a helyzet, hogy annak kell,
idézőjelben értve örülni, hogy csak
egy havi bérrel tartozunk a játéko-
soknak, nem több hónappal. 

Újra le kell ülnünk a főtámoga-
tókkal, de ennél több kell, hogy le-
gyen legalább ilyen csapatunk is,
és meg tudjuk tartani kiemelkedő
tehetségeinket. 

A Bálint Rékának és a Tamis Dor-
kának már is konkrét ajánlata van
több csapattól. 

Mint új elnök, mint vállalkozó
küldetésemnek tekintettem, hogy
egy év elteltével már behozzak leg-
alább egy nagyobb támogatót. Már
csak azért is, mert nem számít-
hatunk időtlen időkig az atom-
erőműre, mert mellette számottevő
támogatóként a Gemenc Volán, a
Tarr Kft., az Alisca Bau létezik, de
eddigi tárgyalásaim, megkeresé-
sem ilyen szempontból nem hozott
eredményt, s úgy látom nincs is
ilyen a város és a sport iránt elkö-

telezett legalább közepes nagyságú
cég, vállalkozás Szekszárdon. 

– A kisebbekből több mint négy-
ezer vállalkozás azért létezik a me-
gyeszékhely és természetes vonzás-
körzetében, csak errefelé lehetne
kutakodni...

– Én amondó vagyok, hogy a vá-
rosi és megyei vezetés támogatását
elnyerve, meg kell tudnunk szólíta-
ni a kisvállalkozásokat, hogy egy
valóban nemes ügyért a saját neve-
lésű játékosokból álló élvonalbeli
csapat hosszabb távú létezéséért,
ki-ki erejéhez mérten segítsen, és
az 50 ezertől 1 millióig terjedő
szponzorációból alakuljon ki egy
olyan éves költségvetés, amely
mindenki számára átlátható,
amelyből nem sztárgázsikat fize-
tünk egy-két játékosnak, hanem a
jövőbe invesztálunk be. Én azt
nem mondom, hogy egy ilyen
összefogás gyümölcsét csak a mi
klubunk élvezze, hiszen az általam
tisztelt kézilabdázóink, vagy éppen
a labdarúgók hasonló terveit is se-
gíthetné egy ilyen, ha úgy tetszik új
típusú összefogás, ami sajnos már
régóta nincs a városban...

FIATAL CENTEREKET
KÖRNYÉKEZNEK

Szerencsére van egy olyan, ide
mindezek ellenére kötődő edző,
mint Újhelyi Gábor, aki éppen az it-
teni hátország miatt marad, és en-
nek okán mondott nemet egy má-
sik csapat ajánlatára, ami biztos
anyagi háttérről és a jelenlegi fize-
tésének duplájáról szól. De őt,
mint híres fiatal párti NB I-es neve-
lő és képző edzőt jobban érdekli az
a szakmai kihívás, néha nonszensz
helyzet, hogy a 32 éves játékos és a
16 évest úgy dolgoztassa együtt,
hogy ebből mindenki profitáljon és
ez a pályán is érzékelhető legyen.

– Kalapot emelek az előtt, ami
ennél a szakosztálynál az utánpót-
lásban évek óta zajlik, párját ritkí-
tó, hogy mind a négy korosztály-
ban az első négy között van a szek-
szárdi csapat. Úgy, hogy két évvel
idősebbek ellen érik el az eredmé-
nyeket, úgy, hogy már most a leg-
fiatalabb korosztályban is roppant
ügyes, korához képest képzett, a
játék szeretetével beoltott kicsiket
látni, ez számomra nagy élmény.
De tudomásul kell venni, hogy a
gyümölcs itteni beéréséhez is meg
kell teremtenie a klubnak az anya-
gi hátteret. Mert ahhoz is pénz kell,
hogy mi el tudjuk hozni az általam
megjelölt két-három magas fiatal
korú tehetséges játékost, akikre a
továbblépéshez szükségünk van
szigorú szakmai szempontok alap-

ján, mert szerkezethiányosan cen-
terek nélkül nem tudunk tovább-
lépni, kell a képzéshez az 1-es, 2-
es, a 3-as, a 4-es és az 5-ös posztra
játékos. Nem lesz könnyű megsze-
rezni őket, hisz országos szinten
hiánycikk a jó adottságokkal bíró
magas játékos – avat be a közeljövő
terveibe és nehézségeibe a vezető
edző.

A klubelnök azt mondja a három
fiatal centerrel már fel is vették a
kapcsolatot, és igyekeznek min-
dent megtenni azért, hogy a vezető
edző kívánalma teljesüljön. 

– Vincze Viktóriával beszéltünk,
ő úgy tűnik a BSE és köztünk fog
dönteni. Ő pesti játékos, de Kecske-
méten van. A húga Vincze Andrea,
aki a Csata SE-ben van, nos, ő is
egyik kiszemeltünk, de neki még
egyéves szerződése van a fővárosi
klubnál, könnyebben tárgyalnék,
ha már egy átigazolásra elkülöní-
tett egymillió a számlánkon lenne.
Kerestük már a Bozóky Bettit Sze-
geden, egy 17 éves tehetségről van
szó. Egyelőre azt mondtuk neki: mi
a nagy csapatban számítanánk rá,
Szegeden erre nincs esélye.

A tervek kapcsán fölvetődik mi a
szándék az egyetlen légiós, a pén-
zét megszolgáló, az itthoni me-
zőnyben ritka magas bosnyák
Daniela Vardával.

– Ha az említett igazolások be-
jönnek, akkor lehetőségeink szű-
kössége okán és szakmai szem-
pontok szerint is őt nem szerződ-
tetjük. Ő sokat segített nekünk, de
már nem a modern centerjátékot
képviseli, márpedig nekünk –
megint csak a jövőt fontosnak tart-
va – ilyen játékos kell. Abban ma-
radtunk, hogy keressük majd egy-
mást a nyár során.

A kulisszák mögött zajlik az élet,
az ember azon meditál, hogy az
anyagiak szűkössége meghiúsítja-e
a szekszárdi terveket. Vagy a fiatal
játékosok sorsát irányító szülők
esetleg nem a pillanatnyi anyagi
motivációk alapján döntenek. Hat-
e a szekszárdi miliő, számít-e az a
sportágban elterjedni látszó nézet,
aki tényleg fejlődni akar, és egyszer
sok pénzt szeretne keresni a kosár-
labdával, az Újhelyit, a Szekszár-
dot, az itteni miliőt választja. Eköz-
ben eszembe jut az itteni pénzte-
lenségen még a nyolcvanas évek
közepén-végén eltűnődő Dönci bá-
csi, aki a maga csendes visszafo-
gottságában közölte: „...márpedig
szódavízzel nehéz piros tojást fes-
teni!” Ma – noha papíron, a retori-
kában mindenki szegény –, még in-
kább érvényes, a gázsi csak nőtt.

B. Gy.

Csak a szakmai környezet az egyetlen tőkéje a szekszárdi kosárlabdának

Sikeres év után is bizonytalan a financiális háttér
Újhelyi: „Amúgy nagyon jó úton haladunk”
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A rejtvény megfejtését 2007. június 20-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Május 27-i rejtvényünk megfejtése: Bíró Sándor, Kakasdi faluház.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Horváth Imre, Kapisztrán u. 18/A és Kovácsek Rená-
ta, Kerámia u. 87. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
SZEKSZÁRDI ÉS SZEKSZÁRD KÖRNYÉKI CSOPORTJA

KLUBDÉLUTÁNT
SZERVEZ 

minden hónap elsõ csütörtökén 
14 órai kezdettel 

a Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti
irodában. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Csoportvezetõk

Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány

beszámolója a
2006. évi

közhasznú
tevékenységéről 

Az alapítvány, mint kiemelten közhasznú szer-
vezet – melyet a Tolna Megyei Bíróság a Pk60.
130/1997/6 határozata alapján nyilvántartásba
vett – a 2006. évi működéséről a hatályos törvé-
nyi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az alapítvány tevékenységét az alapító okirat-
ban foglaltak szerint végzi. A karitatív szociális
segítés keretében támogat idős, egyedül élő em-
bereket (élelmiszer, ruha, étkezés, gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz, lelki gondozás), hát-
rányos helyzetű fiatalokat, családjukat (élelmi-
szer, ruha, étkezési díj, táborozás), sok gyer-
mekes családokat (élelmiszer, ruha, közüzemi
díj), hajléktalanokat. A problémás családok,
szenvedélybeteg fiatalok, felnőttek segítését a
rév szolgálat végzi A szakmai segítés helyi és
megyei önkormányzati, valamint állami támo-
gatásból történik. A szociális hátteret a karitász
biztosítja (élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, köz-
üzemi díj). A karitász csoport sem önkormány-
zati, sem állami támogatásban nem részesül. A
karitatív munkát önkéntesek végzik.

Tárgyévi összes bevétel: 41.661 eFt, amelyből
közhasznú célú működésre kapott támogatás:
20.716 eFt (helyi és megyei önkormányzat, álla-
mi támogatás, szja 1%), pályázati úton elnyert
összeg: 20.037 eFt, egyéb (lakossági is) támoga-
tás: 908 eFt.

Tárgyévi összes kiadás: 32.066 eFt, amelyből
személyi jellegű (rév) 21.701 eFt, anyagjellegű:
7.775 eFt, egyéb: 1.275 e Ft, (écs: 1.315 eFt).

Az Alapítvány vagyona: 36.257 eFt, amelyből
tárgyi eszköz: 19 060 eFt, forgóeszköz: 17.182
eFt,

A részletes közhasznúsági jelentést – amely az
alapítvány irodájában megtekinthető – a kura-
tórium az 1/2007. sz. határozatával 2007. április
20-án elfogadta.

Dr. B. Tóth Mihályné,
a kuratórium elnöke

Szegőné Nyakas Eszter,
a kuratórium titkára 
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Május 24.–június 15-ig 
a márványteremben 
XXXVII. Tolna megyei 
gyermekrajzkiállítás

* * * * *
VII. Diákvezető-képző Tábor 
Időpont: 2007. június 21–24.
Helyszín: Alsómocsolád–Vendégház
A tábor díja: 9000 Ft/fő
Program:
Szekciómunka – Előadások a diákjo-
gokról, oktatási jogokról – Sport,
játék, kirándulás

Finn–ír–magyar 
ifjúsági csere
Időpont: 2007. június 27.–július 4.
Helyszín: Tornio
A tábor díja: 160 000 Ft
Program: kirándulás, túrázás, városné-
zés (Tornio, Rovaniemi) – hegymászás,
kajakozás, csónakkirándulás, lovaglás,
horgászat, úszás, szaunázás, fürdőzés 
Jelentkezés és információ: 
Polip Ifjúsági Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel/Fax: 74/529-612 
E-mail: polip@polip.ngo.hu,
www.polipifjusag.hu

MŰVÉSZETEK HÁZA
Pünkösdi jelképek, pünkösdi
hagyományok címmel 

Országos Foltvarró Kiállítás
Megtekinthető: június 17-ig hétfő
kivételével 10–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Június 14–17. 16, 18, 20 órakor
Június 18–20. 18, 20 órakor

A KARIB TENGER KALÓZAI 3.
A VILÁG VÉGÉN
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm

ART TEREM
Június 7–13-ig 

16 órakor A CSALÁD KICSI KINCSE  
Színes, feliratos amerikai vígjáték 

18 órakor ALATRISTE KAPITÁNY 
Színes, feliratos francia kalandfilm 

20 órakor A 23-AS SZÁM 
Színes, feliratos amerikai film 

Tourinform Iroda 
a Babits Mihály Művelődési Házban,

a színházi főbejárat mellett
Telefon: 529-611, fax: 529-615

E-mail: szekszard@tourinform.hu
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 9–17 óráig 
szombaton 9–14 óráig

• Ingyenes információ helyi és
országos látnivalókról, prog-
ramokról, szállás és étkezési
lehetőségekről.

• Turisztikai kiadványok.
• Információ turisztikai pályáza-

tokról és kiállításokról.
• Üdülési csekkek átvétele. 
• Szállásfoglalás Magyarországon.

F E L H Í VÁ S !  
A Liszt Ferenc Művészeti Iskola Bartina Néptánc Tagozata 

felvételt hirdet gyermekek számára 6 éves kortól. 

A felvételi helye: Babits Mihály Művelődési Ház, 
időpontja: 2007. június 11. hétfő, 16-18 óráig. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A Szekszárdi Szüreti Napok rendezősége a
2007. szeptember 13–16-ig tartó
SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK

ideje alatt ismét meghirdeti a városunkban 1923 óta hagyományos, a ma-
gyar szőlő- és borkultúra értékeinek megbecsülését, a szekszárdi történel-
mi borvidék hagyományainak megismertetését célzó

SZÜRETI KIRAKATDEKORÁCIÓS
VERSENYT

A versenyen Szekszárd (elsősorban a városközpont) utcai kirakattal ren-
delkező üzletei, szolgáltató irodái vehetnek részt.
A versenyeztetett kirakati dekorációk megjeleníthető témájaként ajánljuk

• a térség évszázados szőlőtermesztő és borkészítő hagyományai,
• a borkalendáriumi aktualitások (boros-szőlős ünnepek, jeles napok,

szőlővédőszentek),
• a hozzájuk kapcsolódó szokások, hiedelmek, szőlős-boros legendák

megjelenítését,
• a hagyományos szüreti vigasságok hangulatának felidézését.

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el.
A bíráló bizottság 2007 szeptember 1. és szeptember 7. között tekinti meg
a versenyre nevezett kirakatokat.
Eredményhirdetés szeptember 15-én, szombaton, 20 órakor lesz, a Béla ki-
rály téri színpadon, a SZÜRET SZÉPE és a SZÜRETI FELVONULÁS ered-
ményhirdetésével együtt.
Jelentkezés: 2007. június 30-ig, a Babits Mihály Művelődési Házban

(Szekszárd, Szent István tér 10. telefon: 529-610; 
e-mail: babits@t-online.hu) 

Nevezési díj: 3000 Ft
Információ: Pék Jánosné / Szanyóné Lóki Gabriella

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  Kezdés: 20 órakor
12. Az órák  

R.: Stephen Daldry 
19. Idő van   

R.: Gothár Péter
26. Fekete Péter

R.: Milos Forman

JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
13. Modern Jazz Quartett
20. Norah Jones
27. Diana Krall

KERTMOZI Kezdés: 20 órakor
14. Best of L'art Pour l'art              
21. Az ezeregy éjszaka virágai
28. Dekameron

ROCKKLUB Kezdés: 20 órakor
15. Nightwish
22. Led Zeppelin
29. Dream TheaterMUSKÁTLI

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
10 db = 600 Ft

CSEREPES 150-200 Ft
FUTÓPETÚNIA 200 Ft
ÖRÖKZÖLDEK 300 Ft-tól

JÚNIUS 15-ÉN,
PÉNTEKEN 

SZEKSZÁRDON, A BABITS
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN,
A MOZI ELŐTERÉBEN

Hulladék-csereakciót szervezett
a Környezetvédelmi Világnap al-
kalmából június 5-én  Szekszárdon
a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodája, az Alisca Terra Kft., az
ÖKO-Pannon Kht. és az Electro-
Coord Magyarország Kht. a
Wesselényi utcai (a mentőál-
lomással szemben) szelektív
hulladékgyűjtő szigetnél. Aki
az akció alatt a szelektív
gyűjtőszigetben értékes hul-
ladékot helyezett el, jelképes
ajándékot kapott. A papír
hulladékért újrapapírból ké-
szült jegyzettömböt, gyere-
keknek kifestőt, a műanyag-
ért hűtőmágnest, míg az üve-
gért praktikus bevásárló vá-
szontáska járt. Az akció kere-
tében működésképtelen ház-
tartási gépeket és elektroni-
kai berendezéseket (hűtő-
szekrény, mosógép, vasaló,
villanyborotva, mikrosütő,
televízió, rádió, fényképező-
gép, számítógép, monitor
stb.) is leadhattak a szekszár-
diak.

A városlakók körében igen
népszerű volt az akció, hi-
szen nem csak a szelektív

sziget telt meg estére, de a kidobás-
ra ítélt elektronikai berendezéseket
gyűjtő Electro-Coord Magyaror-
szág Kht. teherautója, illetve a par-
kolóban felállított öt köbméteres
konténer is.

APRÓHIRDETÉSEK
SZŐLŐ, gyümölcsös gondozását,
borászkodást, egyéb kerti munkákat
VINCELLÉR vállal (igény szerint segéd-
munkásokat biztosítva). Érdeklődni:
70/553-17-38

ÁPRILIS 2-án született kiscicának gon-
doskodó családot keresek. 20/473-
76-79

Népszerű volt 
a hulladék-csereakció

Baka Zoltán és kisfia szelektíven gyűjtött
papír- és műanyag hulladékért vehetett át

ajándékot
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Szinte minden európai személy-
autó, haszon- és tehergépjármű kü-
lönböző kábelkötegeinek szállítója
a svájci holding német – Stuttgart
környéki – ágához tartozó Cab
Technológiai Holding szekszárdi
székhelyű kft.-je. Persze, a cég rég
túlnőtte az öreg kontinens határait,
s például Tajvan, vagy Mexikó is
megrendelőik közé tartozik, tud-
tuk meg Kardos Péter ügyvezető-
től, aki fiatal kora ellenére, hat év
munkaviszony után lett cégvezető.
Kérdésünkre elmondta, hogy pá-
lyafutását – sikeres pályázata révén
– Németországban, az anyacégnél
kezdte, amit városunkban terme-
lésvezetőként folytatott, s egy éve
kinevezték a gyár élére.  

A kft.-nél „házon belül” 260-an
dolgoznak, hetven százalékban
hölgyek, s csupán a harminc száza-
lék a férfi. A kézimunkát, elsősor-
ban szerelést végzők kilencven
százaléka nő, a gépeken dolgozók
fele nő, a másik fele férfi. A szek-
szárdi gyár mellett Bátaszéken
negyvenes létszámmal szociális
foglalkoztatót működtetnek, sőt
Romániában, Nagyszebenben is
van gyáregységük, ahol hetven dol-
gozónak biztosítanak munkát. Ma-
radva még a szekszárdi dolgozók-
nál, érdemes megemlíteni, hogy az
úgynevezett improduktív állomány
csupán negyvenegy-két főből áll, s

az irodai dolgozók kilencven szá-
zaléka bírja a német nyelvet. 

Mint már említettük, kábelköte-
gek készülnek az üzemben, ame-
lyek a mai gépjárművel összes
elektromosan vezérelt berendezé-
sét hivatott vezérelni. Ilyen egysé-
gek a motorvezérlő, ülésállító, ab-
lakemelő, tükörállító, világításkap-
csoló stb. rendszerek a legkülön-

bözőbb cégeknek, mint a Siemens,
a Webasto, a Lear, de közvetlen a
Volkswagennek is.

Meglepődöm az igen korszerű
géppark láttán, de akkor még in-
kább elképedek, amikor közli Kar-
dos Péter, hogy termékeik kifutási
ideje 3 és 7 év közé tehető. Ám ez
rövidebb idő is lehet, ugyanis ter-
mékváltáskor a gépeken levő szer-
számokat cserélik le, s máris indul-
hat az új termék sorozatgyártása.
Ez jórészt két műszakban történik,
ám a kilenc fröccsöntő gép és keze-
lőik három műszakban termelik a
legkülönbözőbb műanyag alap-
anyagokból készülő pozicionáló,
húzásmentesítő szerepet ellátó ele-
meket, csatlakozókat.

Kardos Péter beszélgetésünk so-
rán utalt arra,
hogy az utóbbi
időben Közép-
Kelet-Európa az
autógyárak cél-
pontja lett. Egy-
re-másra nyitják
üzemeiket euró-
pai, illetve ázsiai
gyártók a kör-
nyező országok-
ban. 

– Szekszárd és
környéke érde-
kelt benne, hogy
m e g m u t a s s a ,
adottak a feltéte-

lek a térségben hasonló beruházá-
sokhoz. Működésünk a klaszter
lobbi ereje okán a régió érdekét is
szolgálja tehát. A város, sőt a tér-
ség, illetve a régió felemelkedése
pedig a cégeink működését, fejlő-
dését segítené. Érdekeltek vagyunk
tehát abban, hogy az ipari parkba
új cégek települjenek – szögezte le
Kardos Péter.

A város szívében található a
METMARK, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. irodája. A nyugal-
mat árasztó kellemes környezet a
kemény munka és a gyors reagálás
színtere. Így érthető, hogy a telefo-
non érdeklődő, illetve a betérő szá-
mára másodpercek alatt kiderül a
munkatársak felkészültsége, segí-
tőkészsége, s az, hogy e cégnél –
ahogyan Hosszú László ügyvezető-
igazgató fogalmaz – a partner min-
dig az első helyen áll. 

A 2002-ben alakult cég egyes ter-
mékeivel a kis- és közepes felhasz-
nálókat célozta meg, másokkal pe-
dig a nagyobb vállalatok megren-
deléseit teljesíti. Mivel partnereik
igényeit már a kezdetektől maxi-
mális minőségben és gyorsasággal
elégítette ki a METMARK, e név
úgy terjedt szájról szájra, mint a
népmese. A tájékoztatásban fontos
szerep jut a folyamatosan bővített
és részletes ismertetőkkel feltöltött
internetes oldaluknak. Mindezzel
párhuzamosan folyamatosan fej-
lesztettek, ám az igazgató szerint –
terveik tükrében – a sikeres bő
négy esztendő „még csak alig ha-
ladta meg kezdetet”. 

Mielőtt rátérnénk termékkínála-
tukra, bepillantást nyújtunk a je-
lenlegi működés praktikumaiba. A
termékekhez szükséges jó minősé-
gű alapanyagokat Európa különbö-
ző országaiban – Olaszország, Hol-
landia, Németország, Csehország –
vásárolják, amelyeket hazai cégek-
kel alakítatnak megfelelő méretek-
re, „mint az úri szabónál”. 

Az értékesítés raktáraikból – pél-
dául a 2003 májusában Kőbányán
nyílt budapestiből – történik. Ha-
marosan Szekszárdon – a már meg-
levő átadó átalakításával – is nyit-
nak raktárt, sőt stratégiai céljaik
között szerepel egy saját feldolgo-
zással kombinált új iroda, raktár,
üzem jellegű komplexum beruhá-

zás megvalósítása a kapcsolható
Uniós támogatások felhasználásá-
val. 

Mint említettük, a kis- és köze-
pes felhasználókat perforált lemez-
pozíciókkal – raktári kínálatuk
meghaladja a több száz típus – lát-
ják el. Számos nagyobb cég náluk
szerzi be az expandált lemezeket –
amiből 15-fajta van raktáron – a
nyolcféle hullámrácsot, vagy a le-
mezbefoglaló profilokat. A külön-
böző járórácsok hasznossága meg-
kérdőjelezhetetlen: a szervizaknák
aljában csúszásgátlóként szolgál,
ahogyan például a tejszállító autók
és más tartálykocsik tetején is beik-
tatásukkal biztonságossá válik a já-
rófelület. Újdonságaik közé tartoz-
nak az akadálymentesítést szolgáló
felhajtó rámpák. Ezek a kocsikra,
lépcsőkre helyezhető rámpák pél-
dául a mozgásukban korlátozott,
kerekes kocsival közlekedő embe-
rek különböző helyekre való biz-
tonságos feljutását garantálják.

A biztonságtechnikai felhaszná-
lást illetően az épülő börtönök –
például a tiszalöki – számára ké-
szül a honvédségi megnevezés sze-
rinti: gyorsan telepíthető NATO
drót, ami megfelelő akadályt jelent
az „illetéktelenül távozni szándé-
kozók” visszatartására. De ezekből
a drótokból egyre több ipari üzem
is rendel a forgalmazótól, a MET-
MARK-tól. De foglalkoznak külön-
böző galambriasztó rendszerek ér-
tékesítésével, telepítésével. Büsz-
kén említették jó referenciaként a
Budapest Sportarénát.

Figyelemre méltó Hosszú László
a klaszterrel kapcsolatos megfogal-
mazása. Mint mondta, egyrészt
azért fontos az alapítói tagságuk,
mert sok autóipari cég tartozik
megrendelőik közé, másrészt pe-
dig ma már igazi „rangot jelent
klasztertagnak lenni”.

– hm – ná –

Húsz alapító tagot számlált a 2005 végén megalakult Szekszárdi Autó-
ipari Alkatrész-beszállítók Klasztere, amely korszerű gazdasági
együttműködés. E hazánkban ritkaságszámba menő, önkéntes
együttműködési forma céljairól, hasznáról már – februárban (is) – ol-
vashattak. Sorozatunkban bemutatjuk a klaszter immár 24 tagját, s
tegyük hozzá, a nagy érdeklődés arra utal, hogy többeket foglalkoztat
a csatlakozás lehetősége.

CAB TEC KFT.

Nemcsak az autóipart,
a térséget is képviseli

METMARK KFT.

„A partner mindig az
első helyen áll…”
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F E L H Í V Á S !
Családi napközi indul 2007 szeptemberétől a
Kálvin téren, melyre szeretettel várjuk bölcső-
dés és óvodás korú gyermekek beíratását.
Mire jó a családi napközi: 
Akinek fontos munkahelye megtartása érde-
kében a gyermekelhelyezés, annak biztonsá-
gos és otthonos környezetet kínál ez a bölcsődénél és óvodánál kevésbé zsúfolt
nevelési–oktatási és gyermek-felügyeleti lehetőség, melyre az utóbbi néhány évben
ad lehetőséget a törvényi előírás.

Óvodai és bölcsődei gyermekfelügyeletnek megfelelő szolgáltatást nyújt. 
Fontosnak tartjuk, hogy a napközi a gyermekek számára derűs, jó hangulatú időtöl-
tést jelentsen.
A gyermek családias körülmények között nevelkedik.
Fokozottan figyelünk a minél nyugodtabb, harmonikusabb gyermekcsoport összeál-
lítására.
Napközinkben heti rendszerességgel életkorhoz kötődő fejlesztő-, illetve iskola-elő-
készítő foglalkozásokat: zenei előképzést, logikai készségfejlesztést, beszédkész-
ség-fejlesztést, kézműves foglalkozásokat, mozgáskultúra fejlesztését tartunk gya-
korlott pedagógus szakemberekkel.
Valamint játékos idegennyelv-oktatást (angol, német) is folytatunk.
A kedvezőbb körülmény (jóval alacsonyabb létszámú csoportok) a fertőző betegsé-
gek továbbterjedését is nagyban gátolja.
A napközi időtartama: reggel 7 órától du. 17 óráig tart.
A teljes napi ellátás és foglalkoztatáson kívül játszóházra, időszakos gyermekfel-
ügyeletre is lehetőség nyílik. 

Érdeklődni lehet a 74/511-165-ös, valamint a 20/569-7430-as telefonszámokon


