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Városi
Szent István-nap

SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

tisztelettel meghívja Önt, 
hozzátartozóit és ismerőseit

A VÁROSI SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE

ÜNNEPI PROGRAM

8.45 ÜNNEPI SZENTMISE
a Belvárosi római katolikus templomban

9.30 Ökumenikus kenyérszentelés, 
áldás a templomban
Celebrálják: Bacsmai László katolikus plébános

Balázsi Zoltán református tiszteletes
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész
Orgonán közreműködik: Koller Tamás

10.00 Levonulás a szentelt kenyérrel 
a Művészetek Házába a Bartina Néptánc
Együttes és az Ifjú Szív Táncegyüttes
kíséretében

10.00 TÉRZENE a Szekszárdi Gitárkvartett
előadásában (Művészetek Háza előtt)
Művészeti vezető: Csele Lajos

10.30 ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS a Művészetek Házában
Himnuszok
Ünnepi beszédet mond és a díjakat átadja: Horváth
István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Az Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelentése
A Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadása
A „Közjóért” kitüntető díjak átadása
A „Szekszárd javáért” kitüntető címek átadása
A „Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” díj
átadása
A díjat átadja: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
A „Roma Nívódíj” átadása
A díjat átadja: Sárközi János József, a Szekszárdi Roma
Hagyományőrző és Diáksport Egyesület elnöke
A megszentelt, megáldott új kenyér megszegése,
kenyérosztás
Szózat

AZ ÜNNEPI MŰSOR SZEREPLŐI:
Csötönyi László versmondó, Jakab Lászlóné népdalénekes,
Karácsonyiné Müller Beáta énekművész, Lang Ottília ének-

művész, Lozsányi Tamás orgonaművész, Lozsányi Soma, a Liszt
Ferenc Művészeti Iskola növendéke, Pálfi László, a Szegedi

Tudományegyetem Zeneművészeti Karának hallgatója 
Farkas Beáta és Orbán György műsorközlők

KÖZREMŰKÖDIK:
Bartina Néptáncegyüttes • Ifjú Szív Német Nemzetiségi

Néptáncegyüttes • Szekszárdi Gitárkvartett

Információ az ünnepi közgyűléssel kapcsolatban: 
Gonda Mária (Művészetek Háza) Tel.: 74/511-247

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

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
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
V. sz. választókerület

A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

ÁCS REZSŐ alpolgármester
Augusztus 9.
(csütörtök) 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal
I. em. 40. sz. iroda

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

Augusztus 16.  
(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

Augusztus 14.  
(kedd) 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

Augusztus 27. 
(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

Augusztus 16.  
(csütörtök) 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon (17–19 óráig)
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY
képviselő

Augusztus 6. 
(hétfő) 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
Augusztus 28. 
(kedd) 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
Augusztus 27. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Augusztus 30. 
(csütörtök) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

AUGUSZTUS 12., 26., SZEPTEMBER 9.

A polgármesteri, a jegyzői és a képviselői fogadóórák iránt a Polgármesteri Hivatal polgármesteri és
jegyzői titkárságán az 504-102 és 504-103 telefonszámokon kérhető információ.

TELJES KÖRÛ JELZÁLOGHITELEZÉS
LAKÁS CÉLRA, ADÓSSÁGRENDEZÉSRE, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
DÍJTALAN ÜGYINTÉZÉSSEL – kérésére akár otthonában is.

Telefon: 06-30/411-72-65 • kövecses.laszlo@ing.hu
KÖVECSES LÁSZLÓ ING Biztosító szerzõdött partner

EURO-ALAPÚ BEFEKTETÉS – garantált hozammal!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
értesíti a lakosságot, hogy az E-ON hálózatkorszerûsítési munkái miatt
augusztus 16-án, csütörtökön 8 és 17 óra között áramszünet lesz a
Béla tér és a Bezerédj utca egy részén, ami érinti a Polgármesteri Hi-
vatal és az Okmányiroda épületét is, ezért ezen a napon nem csak az
ügyintézés szünetel, de az irodák telefonon sem lesznek elérhetõek.
Kérjük szíves megértésüket!

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozatánál 

téli tárolásra alkalmas burgonya, hagyma kedvezményes áron meg-
rendelhető előzetes előjegyzés alapján, naponta 8–10 óráig Babits Mihály
Művelődési Ház, mozi bejárata melletti irodájában vagy a 06/20 415-4867
telefonszámon. Burgonya: 80 Ft/kg egységáron, hagyma: 100 Ft/kg
egységáron. Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos megrendelőnket!

Névadó pályázat
Tisztelt Polgárok!
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata névadó pályázatot hirdet a
június 21-i közgyűlésen megalapított közétkeztetési gazdasági társaság
elnevezésére. A városi tulajdonú cég profiljának megfelelő szellemes,
frappáns elnevezéseket 2007. augusztus 31-ig várjuk – a beküldő nevének
és címének feltüntetésével

– hagyományos (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.) vagy

– elektronikus levélben (postmaster@szekszard.hu), „Közétkezte-
tés” jeligére.

A legjobb pályamunkát egy 5000 (ötezer) forintos ajándékutalvánnyal ju-
talmazzuk.

INFORMÁCIÓS 
SZOLGÁLATA
Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
74/312-348, 20/424-6954

Tájékoztató az utazási költségtérítés
szabályozásának változásáról

A 2007 júniusától hatályos jogszabály (120/2007 (V. 31.) Korm. rend.) szerint azok
a betegek, akik orvosilag igazoltan nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, és
ezért az egészségügyi intézménybe, sajátos nevelésû gyermek (mozgás-, hallás-,
látássérült, ér telmileg akadályozott, illetve autista) esetében pedig gyógypedagógiai,
vagy oktatási intézménybe gépkocsival utaznak, útiköltségükhöz kilométerenként
10,50 Ft támogatásra jogosultak. A változás a tömegközlekedéssel közlekedõket
nem érinti. A kísérõ költségtérítésében is tör tént változás.
Július 1-jétõl gépjármûvel tör ténõ utazáskor a kísérõt költségtérítés nem illeti meg,
viszont a beteg 21 Ft/km támogatásban részesül. Tömegközlekedési eszközzel
tör ténõ utazás esetén – amennyiben indokolt – továbbra is 1 kísérõ részére térít az
egészségbiztosítási pénztár utazási költséget.

Kérjük, amennyiben a városban parlagfûvel fertõzött
területet észlel, jelezze a következõ, ingyenesen hívható

(zöld) számon: 06/80-204-835! Köszönjük.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kibővítette a gyep-
mesteri ügyeletet. 2007. augusztus 1-jétől hétköznapokon 18 óráig, illet-
ve szabadnapokon (szombat) 8 és 18 óra között is lehetőség van bejelen-
ti a város közterületein észlelt elhullott állatokat, illetve kóbor kutyákat.
A bejelentéseket a következő telefonszámon fogadja a gyepmester:
30/956-8209. Műszaki Iroda

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő összejövetele 2007. augusztus 28-án 14 órai kezdettel lesz a
szekszárdi kórház kultúrtermében. Az előadás címe: A diabetesz
veseszövődményei. Előadó: dr. Wagner Gyula főorvos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

U R O L Ó G I A
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
Helye: Ergonom Kft. orvosi ren-
delője, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34

A Szekszárdi Szüreti
Napokra

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK

2007. szeptember 13.
és 16. között.

Jelentkezés: Tourinform-irodában
Gáspár Gabriellánál

Tel.: 74/529-611
E-mail: szekszard@tourinform.hu



Városunkban hozza létre kelet-
európai piacának központját a
svájci Adval Tech fém- és mű-
anyagipari cégcsoport – közölte a
vállalat első embere Szekszárd
polgármesterével történt keddi
megbeszélését követően.

A több, mint 80 éve alapított
fémipari manufaktúra 1989-ben lé-
pett ki a tőzsdére, s ezt követően
indult rohamos fejlődésnek. A kon-
szern Svájc mellett Németország-
ban és Dél-Amerikában is rendel-
kezik gyárakkal, az USA-ban és
Ázsiában pedig szervizüzemekkel
– mondta el újságírók előtt Jean-
Claude Philipona vezérigazgató.
Az 1300 főt foglalkoztató Adval
Tech 200 millió eurós éves forgal-
mat bonyolít. A cég új stratégiája
alapján globalizálni kívánja tevé-
kenységét, ezért a kelet-európai pi-

acot is megcélozza.
A svájci konszern
választása – több
cég átvilágítása után
– a Szekszárdon
négy éve működő,
német tulajdonú
QSCH Kft. megvá-
sárlására esett, s ez-
zel együtt döntöttek
a szekszárdi köz-
pont kialakítása
mellett. 

Az Adval Tech
tervei szerint az au-
tóalkatrész beszállító QSCH jelen-
legi 14 millió eurós éves forgalmát
és az itt dolgozó 200 alkalmazott
létszámát középtávon a duplájára
növelnék. Ehhez a megvásárolt 5
hektáros területen új üzemcsarno-
kot is építenek.

Horváth István polgármester el-
mondta, hogy a tárgyalások során
megállapodtak a szakképzés fej-
lesztéséről, illetve a távolabbi pers-
pektíva szerint az autóipar mellett
az egészségipar területén is lehet-

séges az együttműködés,
kapcsolódva a Pécsi Pó-
lus programhoz. Ennek
keretében kiemelt fejlesz-
tési lehetőséghez juthat-
nak a jó programok. Ki-
emelte, hogy még az idén
negyven alkalmazottat
vesz fel a QSCH Kft.
Bernd Kunze hozzátette,
szakképzett munkaerőre
van szükségük. A szak-
munkások magyarországi
képzéséhez pedig segítsé-
get adnak Svájcból.

Fájdalmas, helyzetértékelő vere-
ségeket szenvedett el a magyar
férfi és női kosárlabda utánpótlás
az elmúlt hónapokban lezajlott
különböző korosztályú világver-
senyeken, még az úgynevezett
„B” divízióban is. 

Az egyik üdítő kivételnek számít
az U16-os korosztályú lányváloga-
tott, amely a lettországi Európa-baj-
nokságon nem csupán az elitkate-
góriában az úgynevezett „A” divízi-
óban tudott maradni, hanem remek
győzelmekkel lepte meg a hazai és
nemzetközi közvéleményt, és mo-
mentán Európa legjobb nyolc kor-
osztályos nemzeti csapata közé tar-
tozik az egykori legnevesebb hazai
kosaras Balogh „Bubu” Judit vezet-
te együttes. Ami számunkra külön
öröm és e hasábokon a szokottnál
bővebb méltatást kíván a helyi lap-
ban, nos ennek a csapatnak a gerin-
cét a szekszárdi utánpótlás-nevelő
műhely három gyöngyszeme Tamis

Dorottya, Bálint Réka és Gergely
Dominika képezte. Erre a sportág
ötvenes évek óta datálódó szek-
szárdi történetében – beleértve a
Szabó Ödön, Buttás Pál nevével
fémjelzett hőskorszakokat is – nem
volt még példa.

Anyja meg a lánya 
és a többiek

Ennek okán bizony kijárt a pu-
szis, virágcsokros ünnepi fogadás a
polgármestertől már az NB I felnőtt
mezőnyében is edződő, tehetségét
bizonyító reményteljes tiniknek,
akik közül sajnálatos módon Ger-
gely Dominika, a remekül egy az
egyező, gólerős miniember családi
okokból nem lehetett jelen. De
képviselte őt az Atomerőmű KSC
Szekszárd két meghatározó tréne-
re: ezen sikerek alapvetően megha-
tározó kovácsának számító nevelő
edző, Szabó Noémi, valamint a
klub országosan elhíresült után-
pótláspárti vezető edzője, Újhelyi
Gábor, aki szabadságát megszakít-
va érkezett a városházi fogadásra,
hogy még az augusztus 20. utáni
első edzés előtt személyesen gratu-
lálhasson a fiatal játékosoknak re-
mek teljesítményükért.

Gyorsan megindultak az emléke-
zés filmkockái. Merthogy a cso-
portmeccseken, ugye, fölényesen
vertük Szlovákiát (67-41), nagyon
magabiztosan Fehéroroszországot,
jött egy vállalható vereség a csehek
ellen (63-50), de ezzel együtt is a
középdöntőbe érkezett a nagysze-
rűen kezdő korosztályos válogatott. 

2007. AUGUSZTUS 12. 3333H É T R Ő L  H É T R E
Szekszárdon lesz 

az Adval Tech regionális központja

Horváth István polgármester a befektető cég vezetőivel

„Az én Tolna megyém” című fo-
tókiállítás, amit augusztus 31-én a
Művészetek Házában nyit meg dr.
Pálos Miklós, a megyei közgyűlés
alelnöke, lesz a nyitórendezvénye
az idén is megrendezésre kerülő
Megyenapnak, amit este hétkor ün-
nepi hangverseny követ. A Megye-
nap emléket állít az 1699. szeptem-
ber elsejének, amikor I. Lipót király
aláírta a Tolna vármegyének pecsé-
tet adományozó a királyi diplomát.

A szeptember elsejei ünnepségek
helyszíne Tolna lesz: reggel 9-kor
ünnepi ökumenikus istentiszteletet
tartanak a Római Katolikus Temp-
lomban, majd huszárbandériumi
kísérettel vonulnak a résztvevők a
Hősök terére, az ünnepélyes zász-
lófelvonásra. A sport és szabadidő
központban (a volt lovarda épülete)
tartják az ünnepi közgyűlést. Dél-
után 2 órakor a Sztárai Mihály Gim-
náziumban kerül sor a megyei tan-

évnyitóra, s az „Év legjobb tanuló-
ja” díj átadására. Itt dr. Braun Már-
ton országgyűlési képviselő mond
ünnepi köszöntőt. Színes progra-
mok sora várja a családokat a
„Duna-partyra” a folyam tolnai
partján. (Ha rossz idő lesz, akkor a
rendezvények beköltöznek a sport-
és szabadidő központba). Ugyan-
ezen a helyszínen kerül sor az utca-
bálra, amelyen a Wery-Take zene-
kar húzza a talpalávalót.

Szeptember másodikán a rendez-
vényeket Zombán, a kastélypark-
ban tartják délelőtt 10 órától. Ha-
gyományőrző együttesek műsora
mellett főzi a jobbnál jobb ételeket
a megye ötven településének öt-öt-
tagú csapata a „Minden ízében Tol-
na megye című gasztronómiai talál-
kozón, tájékoztatta a jeles rendez-
vényről a sajtó képviselőit dr. Pus-
kás Imre, a megyei közgyűlés elnö-
ke. - hm - 

Szekszárd városa is nevezett a
„Virágos Magyarországért” kör-
nyezetszépítő versenyre, melynek
zsűrije a közelmúltban járt a me-
gyeszékhelyen.

A falvak és városok virágos szép-
ségversenyét 15 éve rendezik meg
Magyarországon. Évente mintegy
háromszáz település jelentkezik,
közülük egy község és egy város
kap fődíjat, s jut tovább az európai
döntőbe. (Idén Eger és Noszvaj
képviseli hazánkat a kontinentális
megméretésen.) Az ítészek kioszta-

nak továbbá öt Arany Rózsa-díjat is.
Paks már nyert fődíjat, Szekszárd
pedig 2006-ban Arany Rózsát.

A verseny szellemi atyja, a honi
főkertész szövetség tiszteletbeli el-
nöke, Kokics Tibor vezette zsűrit –
melynek tagja volt Klézl Teréz,
Paks főkertésze is – a város általá-
nos rendezettsége, a közterületek
külleme érdekelte. A szakemberek
tegnap Horváth István polgármes-
ter, Szeleczki József irodavezető és
Katz Zoltánné főkertész társaságá-
ban járták be várost. Az útvonal

érintette többek között a Kálváriát,
az Alisca és Otthon utcát, Szőlőhe-
gyet, s a zsűri megtekintett egy-egy
játszóteret a Hirling, illetve a Béri
Balogh utcában is. Természetesen
nem maradt ki a túrából a belváros,
valamint a felsőváros sem, ahol a
csapat a Tringa Pincészet vendége-
ként ebédre és borkóstolóra volt hi-
vatalos. A program végén Kokics
Tibor elismerően szólt a látottakról.

Ez volt az előrosta, s miután min-
den pályázónál viziteltek, tíz-tíz fa-
lu és város marad versenyben.

Megyenap: augusztus 31. –
szeptember 2.

A zsűrinek tetszett a virágos Szekszárd

ILYEN MÉG NEM VOLT: 

Szekszárdi főszereplők a
magyar nemzeti csapatban

A Tamis–Bálint–Gergely trió
európai nívón kosarazott

Folytatás a 12. oldalon.
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Lapunk nyári szünidejében is
számos fontos dolog történt váro-
sunkban, amelyek közül néhány-
ról most adunk összefoglalót Ol-
vasóinknak, nehogy bármiről is
lemaradjanak. Hiszen jól tudjuk,
sok városlakó anyagiak híján
nem járat újságokat, így a helyi
hírekről, eseményekről jórészt a
Szekszárdi Vasárnap szolgál szá-
mukra információkkal. 

Civilek 11 millió forintos készü-
léket adományoztak a kórháznak

Felemelő ünnepségen adta át a
„Rák ellen, az emberért” Alapít-
vány a kórház tüdőosztályának azt
a 11 millió adomány-forintból vásá-
rolt német gyártmányú video-bron-
hoszkópos készüléket, ami már
kezdeti stádiumban, biztonsággal
műthető szakaszában felismeri a
tüdő daganatos megbetegedését.

Sas Erzsébet, a kuratórium elnö-
ke az előzményekről elmondta,
hogy 2000-ben Szlavicsek Lászlóné
Hilda asszony ötlete nyomán Antus
Gyula – szomorú, de már mindket-
ten örökre távoztak – alapította
meg a Thermokezeléssel a rák el-
len Alapítványt, majd elkezdődött
a gyűjtés a 34 millió forintos beren-
dezésre. Viszont az évek folyamán
több ok is az eltervezett gép meg-
vásárlása ellen szólt: például gyó-
gyító hatását illetően megoszlik az
orvosszakma véleménye, az OEP
nem finanszírozza a szóban forgó
kezelést, a szekszárdi kórházat
nem jelölték ki onkológiai cent-
rummá. Ezek alapján Antus Gyula
azt kérte a kuratóriumtól, hogy az
összegyűlt pénzt mindenképpen a
rák gyógyítására fordítsák, s a kór-
ház szakmai javaslata alapján dönt-
senek, milyen műszert vásárolja-
nak. Ezért – nem éppen egyszerű-
en – a régi helyébe lépett az új, „A
rák ellen, az embe-
rért” Alapítvány.

K a n y a r o d j u n k
vissza a pénz egyál-
talán nem könnyű
gyűjtésére. Már a
kezdetekben támo-
gató segítséget aján-
lott föl a ma már
egyesületként műkö-
dő és az alapítvány
céljait maximálisan
támogató Segítő Kéz
nőklub. A 12 szek-
szárdi hölgy jótékonysági esteket,
kiállításokat, árveréseket szerve-
zett, szponzorokat keresett, ado-
mányokat gyűjtött, amihez hozzá-
adódtak a városlakók adóiból fel-
ajánlott egy-egy százalékok. Érthe-
tően lelkesen és mosolyogva érkez-
tek az átadó ünnepségre az egyesü-
let tagjai, amelyen részt vett a kór-
ház vezetése, a tüdőosztályt vezető
főorvos és munkatársai is. Az emlí-
tett osztálynak egy – megelőzésre,
diagnosztizálásra és terápiára al-
kalmas – video-bronhoszkópos ké-
szüléket adományoztak, amely

Helf László főorvos szavai szerint
„látja az egész tüdőt”, sőt a kezde-
ti, s még biztonsággal műthető sza-
kaszban felismeri a daganatos
megbetegedést. Ugyanis a régi mű-
szert tavaly augusztus óta csak kín-
nal-keservvel lehetett működtetni,
ráadásul csak gyenge minőségű ké-
pet adott. Új berendezés vásárlásá-
ra viszont a kórháznak anyagiak hí-
ján nem volt lehetősége.

Sas Erzsébet kuratóriumi elnök
őszinte háláját fejezte ki mindazok-
nak, akik valamilyen módon hoz-
zájárultak a július 2-án átadott és –
természetesen – Hilda névre ke-
resztelt berendezés megvásárlásá-
hoz. Ám felidézte azokat a nehéz-
ségeket, gondokat, amelyek az el-
múlt hét év során hátráltatták, oly-
kor gátolták tevékenységüket. „De
ma végre célba értünk, sokak érde-
kében” – szögezte le taps kíséreté-
ben az elnök.  

TŰZOLTÓSÁG: 
KORSZERŰ KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS ÜGYELETI PULTRENDSZER

ÁLLT SZOLGÁLATBA
A Szekszárdi Önkormányzati

Tűzoltó-parancsnokság modern, a
kor színvonalának abszolút megfe-
lelő kommunikációs és ügyeleti
pultrendszerrel gyarapodott. Már
ideje volt lecserélni az 1983-ban, az
akkori szabvány szerint épült pult-
rendszert, aminek műszaki állapota
már csak 30-35 százalékos volt,
szögezte le Horváth István polgár-
mester a július 10-én tartott sajtótá-
jékoztatón. Mint kifejtette, a lakos-
ság biztonságérzetét javító rendszer
kiépítésére a város önkormányzata
nyújtott be pályázatot az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság-
hoz. Hozzátette, a 65 millió forint

pályázati pénzhez a 3,5 millió forint
önrészt a város állta.

– Fontosnak tartottuk a korsze-
rűsítést, hiszen a mintegy 120 ezer
ember lakta környék 48 településé-
re vonulnak a szekszárdi tűzoltók.
Az új berendezés révén felgyorsul
a reagálás, nő a hatékonyság, a la-
kosság biztonságérzete javul, a 76
tűzoltósági munkatárs korszerű
körülmények között dolgozhat –
emelte ki a polgármester.

Sarkadi Ferenc alezredes, városi
tűzoltó-parancsnok arról szólt,
hogy a régi, manuális vezérlőegy-

ségek lecserélésével
egységessé vált a ri-
asztási rendszer.
Hozzátette, hogy a
korszerűsítés folya-
mata 2005-ben kez-
dődött, ám még nem
ért véget most új víz-
szállító járművet
szereznek be, hama-
rosan konditermet alakítanak ki az
épületben, hogy legyen módjuk a
tűzoltóknak folyamatosan karban-
tartással javítani fizikai állapotu-
kon. A parancsnok arról is beszá-
molt, hogy a pultrendszer leszállí-
tása és beüzemelése között mind-
össze 44 nap telt el, köszönhetően
a generálkivitelezőnek, a budapes-
ti székhelyű Omikron Kft.-nek. Ám
a munkálatok elvégzéséhez – bele-
értve a helyiség megfelelő átalakí-
tását – a készenléti állomány tagjai
is hozzájárultak 160 ezer forintnyi
– eredeti szakmájuk szerinti – tár-
sadalmi munkával.

A parancsnokság vezető híradó-
sa, Farkas Tibor főtörzsőrmester
készségesen, mi több, büszkén
mutatta meg az új – a kívülálló szá-
mára látványos – pultrendszer mű-
ködését. Elmondta, hogy több kü-
lönböző szekszárdi céget kötöttek
be a tűzriasztó rendszerbe. Ismer-
tette a tűzriasztás különböző mó-
dozatait, bemutatta azt a képer-
nyőt, amin ellenőrizhető a
szerállapot, azaz különböző
színű lámpák jelzik, melyik
kocsi merre van az adott pilla-
natban. A települések térképe-
in a tűzcsapok elhelyezkedése
is látható, kapcsolatban van-
nak az Országos Meteorológi-
ai Szolgálattal, sőt, amennyi-
ben veszélyes árut szállítanak a
megyén át, a képernyőre hívható
az adott anyagok tulajdonságai. 

MEGNYÍLT AZ ORSZÁG
NYOLCADIK

BRICOSTORE-JA
Az ország nyolcadik Bricostore-

ja július 11-én városunkban nyílt
meg. Ezen a reggelen vásárlók és
kíváncsiskodók tömege gyűlt össze
a 7000 négyzetméter alapterületű,
s több tízezer termékcsoportot kí-
náló, kétmilliárd forintos beruhá-
zással, nyolc hónap alatt megvaló-
sult áruház bejárata előtt – a kapu-
nyitásra várva.

Előző napon, kora este zártkörű,
ugyanakkor nagyszabású ünnepsé-
gen fogadta a francia barkácslánc
legújabb létesítménye a város veze-
tőit, a környék településeinek pol-
gármestereit, a beszállítókat, az
építőket, a szerelőket, valamint a
másnap munkába álló dolgozókat.
Horváth István Szekszárd polgár-
mestere köszöntjében az áruházzal
való eddigi együttműködésről és a
továbbiakban rejlő lehetőségekről
szólt, majd kiemelte, hogy a város

életében azért is nagy jelentőségű
az áruház, mert hatvan embernek
biztosít munkalehetőséget. Az áru-
ház vezetője, a 33 esztendős Bartek
Zsolt úgy fogalmazott, hogy a szek-
szárdi áruház a cég új koncepciójá-
nak első elemeként a helyi sajátos-
ságok és igények szem előtt tartá-
sával működik. Érdemes kiemelni,
hogy a Bricostore Hungária Kft.
karöltve a várossal közel két kilo-
méternyi kerékpárutat épít a
Tartsay utcában, a tehermentesítő
út mentén, amelynek első, 800 mé-
teres szakasza már elkészült. A to-
vábbiakban pedig részt vesz a vá-
rosszépítési projektekben.

VARGA S. JÓZSEFRE
EMLÉKEZTÜNK

Volt kollegánk, Varga S. József
író-újságíróra emlékeztünk szüle-
tésnapján, július 14-én. Sajnos, ő
már nem lehetett velünk, három

évvel ezelőtt, július 5-
én örökre távozott. Jó-
zsi felesége, Berni asz-
szony irodalmi kerti
partit rendezett,
amelyre a családtagok
mellett meghívta a ro-
konokat, barátokat,
volt kollégákat. Leg-

alább negyvenen foglaltunk helyet
a kert árnyat adó fái alatt.

A riportokból, tárcákból, novel-
lákból válogatott és a Babits Kiadó
által megjelentetett négy kötet
azért sorakozott az asztalon, hogy
a felkért közreműködők felidéz-
hessék kedvenc fejezeteiket egy-
egy kedves „Józsi-történet”, vagy
jellemző sztori kíséretében. Szepe-
si László munkájából adódó lehe-
tőséget kihasználva A kisember
megjelenését követő rádiós-riport-
tal készült. Emelkedetté vált a han-
gulat Józsi hangjának, beszédének
hallatán. Valamennyien a hang irá-
nyába, az ablakpárkány felé fordul-
tunk, s lelkünk legmélyén tán arra
is gondoltunk, nyomban kitárul-
nak az ablakszárnyak, s barátunk
integet felénk. Nem kizárt, hogy
meg is tette?!

E délutánon csupa megható pil-
lanatok sorjáztak, például amikor
Józsi legszeretettebb versét Kiss Já-
nos adta elő, amikor Mözsi Szabó
István festőművész barátságuk kö-
telékébe avatott be minket, amikor
az unokatestvér gyermekkoruk
életképeiből elevenített fel néhá-
nyat, amikor Józsi – házuk falán le-
vő – emléktáblájához újabb, virág-

Tudósítások a nyáron történtekrõl
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gal ékített nemzetiszínű szalagot
kötöttünk. Sokáig beszélgettünk
még – kisebb-nagyobb csoportok-
ba verődve…

AZ OBI NEM MÁSOK
ELLEN, HANEM A

VÁSÁRLÓKÉRT HARCOL
Augusztus 2-án nyitotta meg ka-

puit a Tartsay Vilmos utcában a 19.
OBI áruház. A hat és fél ezer négy-
zetméter alapterületű „otthonte-
remtő és barkácsközpont” több tíz-
ezerféle terméket kínál, mégpedig
igazodva a város és a térség igé-
nyeihez, mint például bőséges vá-
lasztékkal várja a szőlészeket és a
borászokat. A legújabb áruház ter-
mékválasztéka négy területet ölel
fel: lakáskultúrát, műszaki árukat,
az építkezéshez és a felújí-
táshoz szükséges terméke-
ket, valamint a kerti, kerté-
szeti cikkeket.

Az elsejei bemutatóval,
avatással egybekötött sajtó-
tájékoztatón Reiter László,
az OBI Hungary ügyvezető
igazgatója két fontos dolgot
szögezett le a piaci verseny
kapcsán. Egyrészt, hogy az
nem Szekszárdon, hanem az
országban dől el, másrészt
pedig – utalva a szemközti áruház-
ra – közölte, ők nem mások ellen,
hanem a vevőkért dolgoznak. Mi
több, együttműködnek a várossal:
hamarosan kijelölik azt a játszóte-
ret, amit az uniós normáknak meg-
felelően felújítanak.

Horváth István polgármester le-
szögezte, „komoly dolog a város
életében, hogy hetven új munkahe-
lyet teremtett az áruház”. Hozzá-
tette, az sem volt közömbös, hogy
a kivitelező a helybeli vállalkozók-
nak is biztosított munkát az építke-
zés során. A miskolci származású,

három gyermekes Tőczik Levente,
az áruház igazgatója önmagát be-
mutatva elmondta, hogy végzettsé-
gét illetően tanár, s a családja jelen-
leg Kaposváron él. Itteni terveit
ecsetelve kiemelte, hogy akik eddig
vártak rájuk, nem fognak csalódni,
hiszen bőséges kínálatuk mellett
mindig is nagy hangsúlyt fektet a
minőségre és az alacsony árakra.

ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS 
A MÚZEUMBAN

SZEPTEMBER 30-IG
Különleges, sőt kuriózumnak

számító kiállításokkal kedvez a
szekszárdi és környékbeli érdeklő-
dőknek a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum. Nem rég gyönyörködhet-
tünk Mednyánszky képeiben, ok-

tóberben pedig
„Meg is mosa-
kodjál” címmel
nyílik a fürdés és
mosakodás kul-
túrtörténetét be-
mutató kiállítás a
Szentendrei Mú-
zeum anyagából.

Július 11-től
szeptember 30-ig
látható a „Kin-
csek a kalocsai

ásványtárból” című bemutató,
amelynek már a megnyitóján is
meglepően sokan vettek részt.
Tóth Mike jezsuita tanár gyűjtötte a
XIX. század végén a csodálatos ás-
ványokat, amelyekből az egyedül-
álló és nagyhírű kiállítás a kalocsai
múzeum kőtárában tekinthető
meg. Szekszárdra szintén gazdag
anyag érkezett, amelyeket elsősor-
ban esztétikai szempontok szerint
válogattak a raktárból. A különle-
ges ásványokon fosszíliák – ős-
lénylenyomatok, megkövesedett ál-
lat- és növénymaradványok – látha-

tók. Felnőtteknek,
diákoknak egyaránt
érdemes betérniük a
múzeum időszaki ki-
állító termébe, s
megnézni ezeket a
különleges ásványo-
kat. Erre még bő
másfél hónap áll ren-
delkezésre. 

V. Horváth Mária

lett a viadal, visszatért – mégpedig
új formában Pécs és a Mecsek, be-
kapcsolódott a versenysorozatba
Paks és környéke is. Fontos volt a
verseny reklám és marketing érté-
kének, hogy Pécsen nem csupán
áthaladtak a bringások, mint ko-
rábban – különösebb utóhatás nél-
kül – hanem megálltak, pontosab-
ban érkeztek, vagyis így már meg-
érintette a baranyai fővárost a szá-
mukra is évtizedeken át fontos Ge-
menci Nagydíj. Éppen a legjobbkor
történt mindez: újra prosperál
Cornix néven a Mecsek-aljai kerék-
pársport. Nekik, mármint kitűnő
versenyzőiknek köszönhető első-
sorban, hogy az idén megtört az el-
múlt évtizedek versenyein olykor
nyomasztóvá vált külföldi hegemó-
nia. A győzelmet most is egy kül-
földi szerezte meg egy bizonyos
Sander Oslander nevű holland ré-
vén – egyébiránt németalföldi ver-
senyző most nyert először a bő há-
rom évtized alatt –, de a második, a
Cornix színeiben tekerő Kusztor
Péter lett, csapattársai közül Árvai
Attila és Ivanics Gergely is befért –
nem csak a tízbe a 120-as mezőny-
ből, hanem az első hatba! 

Jót tett a versenynek a Szekszárd
központi dizájnváltás: a boldog bé-
keidőket idéző színpadot felváltot-
ta egy látványos, színpadi produk-
ciókra alkalmas, ami a forgalomtól
elzárt sétáló utcában jól mutatott, s
ez a változtatást is érdemes volt
meglépni. E sorok írója már tavaly
felvetette, hogy a Baranyával való
összeborulás okán talán érdemes
lenne kopogtatni ezzel az verseny-
nyel az Európa Kulturális Fővárosa
Pécs menedzsmentjénél is – mert a
sport is a kultúra része – és egy so-
mogyi szakasz bekalkulálásával
gondolkodóba ejteni az illetékese-
ket, 2010-ig – ha csak egy alkalom-
ra is! – igazán nagy régiós lenne a
Gemenci Nagydíj, amely a kulturá-
lis főváros projekt nagy reklámhor-
dozója is tudna lenni ötnapossá vá-
lásával.

Annak ellenére, hogy alapvetően
nem változott a szekszárdi felnőtt
futball financiális helyzete – me-
gyebajnokság középcsapatai is „fi-
zetősnek” számítanak a természet-
beni juttatásokat sem felajánlani
tudó szekszárdiakkal szemben – az
UFC nevezett az NB III-ra, mert
azok, akik maradtak, azokkal, akik
a mostoha körülmények ellenére
jöttek, látnak esélyt a klubnál a
bent maradásra az NB III-ban,
amely osztály kell is az utánpótlás
legjobbjainak, az onnét kiörege-
dőknek fejlődésük érdekében.

Újra országos bajnoki címet
szerzett Csillag Balázs, az AC
Szekszárd országos csúcstartó kö-
zéptávfutója. Ezúttal nem klasszi-
kus számában az 5000 méteren,
hanem úgymond kiegészítő szá-
mában az 1500 méteren. Ehhez egy
nagyszerű csapattaktika is kellett,

hiszen a szekszárdi futóatlétika új-
hullámos, későbbi reményekre föl-
jogosító versenyzője, Szőke Gergő
is a döntő mezőnyében volt a szé-
kesfehérvári fináléban, és a lehető
legteljesebb odaadással vállalta a
„nyúl szerepét”, a neves csapattárs
győzelmét nagyban elősegítendő.
Balázs ebbéli sikerét – egyébként
ez volt a harmadik győzelme 1500-
on pályafutása során – beárnyékol-
ja az a tény, hogy fő számában,
5000 méteren a rá nem jellemző
módon csak úgy elszállt, magyarán
szólva ideje korán feladta. Van lel-
kiismeret-furdalása emiatt, de röp-
ke érdeklődésünkre kijelentette:
ebből a rövidzárlatból még ne von-
juk le azt a következtetést, hogy
biztosan nélküle rendezik a jövő
évi olimpián a futóversenyeket.
Röpke egy éve van arra, hogy az ál-
tala tartott 13 p 26 mp-es magyar
csúcs közelébe kerüljön, erre tö-
rekszik, ez adja az értelmét a jelen-
legi gyürkőzéseinek „Megpróbá-
lom az egyáltalán nem lehetetlent”,
s ha nem jön össze, akkor már csak
szerényebb célokat kitűzve atleti-
zálok versenyszerűen, és szép las-
san visszavonulok” – vetítette előre
a közeljövőt a sokszoros magyar
bajnok szekszárdi atléta.

A pénz szűkössége okán, no és a
fiatalítás jegyében – persze kettő
között ok-okozati összefüggés felté-
telezhető – teljesen átalakul a Szek-
szárdi Női Asztalitenisz Klub a ha-
marosan szeptember elején induló
új szezonra. Sem a kínai LI Meng
Jiao, sem a hazai élversenyző, nagy
tapasztalatú Molnár Zita, sem a
megbízható, sok fontos meccset
nyerő Szvitán Krisztina, nem áll
már szolgálataival a menedzser,
Sáth Sándor rendelkezésére. A je-
lekből ítélve az „Öregnek” vadona-
túj csapata lesz, mégpedig egy új kí-
naival. Liu Boyu-t, a 20 éves, hazá-
jában sem a futottak még kategóriá-
ban jegyzett asztaliteniszezővel
már mindenben megegyeztek, de
emellett kész tényként említhető,
hogy a Postás két fiatalja a 17 éves
Végh Zsuzsanna és az eggyel fiata-
labb Tóth Edina lesz a szekszárdi
klub erősorrendben második vagy
harmadik játékosa. A célkitűzés a
tavaly elért eredményekhez viszo-
nyítva (Szuper Liga 3 helyezés, a
hazai bajnokságban Extra Liga ne-
gyedik hely) mindenképpen szeré-
nyebb lesz, ezzel a mester is tisztá-
ban van, de ezzel együtt is a várako-
zás, a vágyakozás és az új kihívások
bizsergető érzésével várja a Tolna
megye „pingpong-pápája” korát
meghazudtoló lendülettel az új éva-
dot. Vajon hányadikat kezd és hány
évesen? Ha látná nyomtatásban a
korát, ahogy lassan 30 éve ismerem
Sanyi bácsit, nagyon nem örülne
neki. Persze a sportágban eltöltött
évei, felettébb publikusak, ígérem
az új évadban ezt is megírjuk.B. Gy.

Az Ifjúsági Unió (fő) szerepválla-
lásával lezajlott az immáron 33.
Alisca Bau–Gemenci Nagydíj
nemzetközi országúti kerékpárver-
seny. Két évvel ezelőtt a régebbi fő-
szervezők háttérbe vonulásával, a
szponzorációs kérdések bizonyta-
lanságával felvetődött a kérdés: va-
jon abban a formában, ahogy elin-

dult, ahová az ezredfordulóig elju-
tott Magyarország egyik legrango-
sabb szekszárdi szervezésű verse-
nye, tovább tud-e menni vagy a
stagnálás, a lassú elsorvadás veszi
kezdetét. Nos úgy tűnik, az Ignácz
György vezette szervező bizottság
sikeresen birkózott meg a rá háru-
ló feladatokkal. Ismét négynapos

Tudósítások a nyáron történtekrõl

Tények, információk, kommentárok
Ez történt, történik a helyi sportban
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Augusztus első két napján elő-
adásokkal, bemutatókkal hívta fel
a szoptatás fontosságára a figyel-
met a megyei kórház – a szülészet-
nőgyógyászati osztály kezdemé-
nyező szervezésében – a Szoptatás
világhete alkalmából.

A kórház kultúrtermében tartott
rendezvény ötletadója és moderá-
tora dr. Répásy István, a szervező
osztályt vezető főorvos volt. Elő-
adás hangzott el a korai anya–gyer-
mek kapcsolat jelentőségéről, e
kapcsolat elősegítéséről. A máso-
dik napon a hordozókendő haszná-
latával és a babamasszázs jelentő-
ségével ismerkedhettek a résztve-
vők.

Dr. Schultz Károly, a gyermek-
osztályt vezető főorvos a szakma

szemszögéből elemezte az anyate-
jes táplálás jelentőségét. Leszögez-
te, örömmel tapasztalja, hogy e té-
ren is szemléletváltás következett
be hazánkban. A kilencvenes évek
elejétől fellendülés látható, hiszen
egyre több kismama szoptatja ba-
báját. Ez jórészt a gyermekorvosok
és védőnők kitartó munkájának az
eredménye. A kórházból hazatérő
anyukák 95 százaléka szoptatja új-
szülöttjét, ám ez a gyermek két hó-
napos korára 50-60 százalékra
csappan. Mindössze az ötven szá-
zalék táplálja anyatejjel hat hóna-
pig a babáját.

Schultz főorvos tapasztalata sze-
rint sok kismama többek között
azért hagy fel a szoptatással, mert
a némi „kihagyást” követő újbóli

Hétfőn délelőtt a Babits Mihály
Művelődési Házban tartott sajtótá-
jékoztatón jelentették be, hogy
megalakult a Nők Szekszárdért
Közhasznú Egyesület. A terembe
belépve csodás kép tárult az érke-
zők elé. Húsz színes, hangulatos és
ízléses – foltvarró technikával ké-
szült takarót és kispárnát állítottak
ki, valamint a – könyvtár támogatá-
sával – 110 gyermekkönyvet.

Tóthi Jánosné, az egyesület elnö-
ke a civil szervezet fontosságát töb-
bek között abban látja, hogy „mi
nők gondoskodóak és érzékenyek
vagyunk, figyelünk embertársaink-
ra segítségnyújtásra való hajla-
munk okán is”. Leszögezte az el-
nök, hogy szándékukban áll fel-
venni a kapcsolatot más szerveze-
tekkel, hiszen „ha minél többen va-
gyunk, annál többet tudunk tenni”
a rászorulók és az elesettek érdeké-
ben.

Visszatérve a takarókra és köny-
vekre, Tóthi Jánosné elmondta,
hogy augusztus 10-e és 13-a között
Facsád város meghívására Romá-
niába utaznak, s részt vesznek a

„Bunyaszekszárdi emléknapokon”.
A takarókat – amelyeket három
foltvarró társával együtt készítettek
– akkor adják át a facsádi óvodá-
nak. A könyveket pedig az iskolá-
nak. Bár Facsád jórészt románok
lakta város polgármesterével és
képviselő-testületével egyetemben,
szeptemberben mégis indít egy
magyar nyelvű első osztályt a város
vezetése az ott élő szórvány ma-
gyarság gyermekeinek. Tehát a
könyveket nekik adományozzák.
Ezzel is megerősítik, hogy a hajdan
Szekszárdról és a környékből ki-
vándorolt családok emléke és le-
származottaik nincsenek elfeledve.
Tervezik, hogy Facsádon és Igazfal-
ván foltvarró alkotásokból kiállítást
rendeznek, s amennyiben az ott
élők igénylik, később foltvarró tan-
folyamot is tartanak, ami hasznos,
sőt akár kereseti lehetőséghez jut-
tatja a szorgalmas vállalkozó szel-

lemű hölgyeket.
Az új egyesület

szeptember elején ru-
haneműt oszt az 5-ös
számú iskola környé-
kén, majd folytatja a
gyűjtést a rászorulók
számára. A Hunyadi
utcában – az orvosi
rendelő épületében –
minden hétfőn és
csütörtökön reggel 9
órától délig várják az

adományokat. Terveik között sze-
repel, hogy Grykaysz Gyula kétsze-
res olimpiai bajnok sírját ők maguk
gondozzák az alsóvárosi temető-
ben. - hm -

házasélet okán elkezdi szedni a fo-
gamzásgátlót, ami rossz hatással
van a tej termelődésére. Kiemelte,
hogy a szoptatás terén is fontos
lenne a családi támogatás, ám erről
a környezet gyakran lebeszéli az
újdonsült anyukát.

Kitérve az anyatejes táplálás fon-
tosságára, kiemelte a főorvos a ba-
ba immunrendszerének védelmét,

az anya–gyermek kapcsolat meg-
alapozását, valamint azt, hogy a
kisbaba számára a legoptimálisabb
összetételű az anyatej. Rákérdez-
tünk arra, hogy van-e úgynevezett
„gyenge tej”, amire a szoptatás ab-
bahagyásakor hivatkoznak a ma-
mák. Schultz főorvos határozottan
közölte, hogy ilyen nincs, vagyis e
kifogás csak ürügy, sőt azt is ki-
emelte, hogy a koraszülött babák
esetében a tej alkalmazkodik a
helyzethez: magasabbá válik a fe-
hérje- és a cukortartalma. Felveté-
sünkre, hogy sokan mondják,
„nem tudok szoptatni”, közölte a
főorvos, hogy a kismamák 95 szá-
zaléka igen is tud, ám arra is fel
kell készülni – például a terhesség
alatti tornával, masszírozással.

A felkészülés kapcsán fehér fol-
tot emelt ki dr. Schultz Károly. Kö-
zölte, hogy már a középiskolákban
is foglalkozni kellene a szoptatás
fontosságával, hiszen az anyatejjel
táplált babák nagyobb eséllyel in-
dulnak, mint azok a társaik, akiket
tápszerrel etettek. Kijelentette,
hogy nálunk a középiskolások kö-
rében e témában feltehetően a nul-
lával egyenlő a felvilágosítás.

V.H.M.

Az anyatejjel táplált baba jobb
esélyekkel indul…

A szoptatás világhete

Megalakult a Nők Szekszárdért Közhasznú Alapítvány

Ajándékok Facsádra

Fusz György, a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai
Karának főigazgatója pozitív jel-
zésnek ítéli, hogy idén jelentkez-
tek a legtöbben, 2255-en a szek-
szárdi főiskolára, szemben példá-
ul a tavalyi 1600-zal. Mint várha-
tó volt, a legnépszerűbb szakok:
a kommunikáció és médiatudo-
mány, valamint a turizmus és
vendéglátás, közölte sajtótájé-
koztatóján a főigazgató. Hozzá-
tette, hogy mindkét slágerszakon
magas volt a ponthatár: a „kom-
munikáción” 134, a „turizmu-
son” 132. Így a két szakon az álla-
milag támogatott hallgatók szá-
ma összesen 14, a többieknek – a
24 médiaszakosnak és a 45 tu-
risztikai szakra felvettnek – a
költségtérítést kell vállalniuk.

Ez az év az első, hogy összessé-
gében jelentősen csökkent a lét-
szám, az új felvételi rendszer hatá-
sára. Ám erre a főiskola előre ké-
szült, folyamatosan alakították át a
kari struktúrát. Ennek folyamán in-
dították el tavaly a turizmus–ven-
déglátás szakot, ami a régióban je-
lenleg egyedüli, így stabil szak
lesz. Viszont a pedagógusképzés
komoly érvágást szenvedett, a in-
tézmény harminc éve alatt az idei
az első, amikor nem tudnak levele-

ző tanító szakot indítani. A főigaz-
gató megjegyezte, hogy az egész
országban mindössze 88 levelező
tagozatos pedagógus-hallgatót vet-
tek föl. Szociális munkás szak – a
jelenlegi állás szerint – a felvehető-
höz képest csupán egyharmados
létszámmal indul. Viszont újként
lép be a német-nemzetiségi tanító
szak. Ám a nagyon kis létszámmal
induló szakok veszélyben vannak,
amit a pótfelvételi enyhíthet.  

Az első helyen 560-an jelölték
meg a szekszárdi főiskolát. Az ösz-
szes felvett hallgató száma 435. A
pótfelvételi során 100–150 hallgatót
várnak. Pótfelvételire csak azok a
potenciális hallghatók jelentkez-
hetnek, akiket sehova nem vettek
fel, illetve sehova nem adták be je-
lentkezési lapjukat. A pótfelvételire
egy hallgató csak egy intézménybe
és egy szakra jelentkezhet. A je-
lentkezési laphoz a felsőfokú intéz-
ményekben lehet hozzájutni, Szek-
szárdon a főiskola portáján. A je-
lentkezés benyújtásának határideje
augusztus 13. A pótfelvételihez va-
ló kérelmet a kiválasztott intéz-
ményben kell benyújtani. Állami-
lag finanszírozott képzésre csak a
felsőfokú szakképzésben – másutt
nem! – lehet számítani, ahol még
bőven van hely. 

V.H.M.

Legnépszerűbb a turizmus
és a kommunikáció

Pótfelvételi: 13-án még jelentkezhetnek
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– Az idézett kérdéshez hozzáte-
szem, hogy tanárnőben az eszten-
dők folyamán töretlenül megmaradt
a „pedagógus-lélek”. 

– Nem véletlen, hogy régen a pe-
dagóguspályára jelentkezőknek –
szemben a mai gyakorlattal – alkal-
massági vizsgán is át kellett esniük.
Tehát kiderült, hogy a felvételiző
rendelkezik-e azzal a – később ala-
kítható, fejleszthető – vénával, ami
elengedhetetlen a hivatásunkhoz.
Sajnos, az alkalmassági már az én
időmben sem létezett, úgyhogy a pá-
lyára jelentkezőknek maguknak kel-
lett – kellene – e téren megítélniük
önmagukat. A másik, szintén fontos
tényező a családi háttér, ami bizto-
sítja, hogy az ember annyit áldoz-
hasson hivatására, egyben hobbijá-
ra, amennyi több mint szükséges.
Mivel a férjem szintén pedagógus,
számára mindig természetes volt,
hogy – akár odahaza is – bizonyos
„hivatali” munkákat kell végeznem.
Nálunk soha nem merült fel a kér-
dés, hogy az iskolai feladatok csakis
az iskola falai közé tartoznak-e, vagy
sem. Persze, ez oda-vissza műkö-
dött, működik. Hiszek abban is,
hogy az elkötelezettséget, mentali-
tást meghatározzák a gének. Ennek
hiányában az alapok és a folytatás
kialakítása nagyon keserves.

– Miként bocsátották nyári sza-
badságra a „kisebbeket”, vagyis az
iskola tanulóit? 

– Ahogyan minden évben és min-
den szünet előtt. Az osztályfőnökök
az utolsó tanítási hetekben több-
ször is elbeszélgetnek a gyerekkel:
figyelmeztetik őket a veszélyfor-
rásokra, millió tanáccsal látják el
őket. Az évzárón pedig az igazga-
tónő hívja fel a szülők figyelmét,
hogyan kerülhetőek el a vízi és a

kerékpárbalesetek, határozottan
ajánlja, adjanak otthoni feladatokat
a gyerekeknek, hogy ne töltsék
napjaikat az utcán… s azt is, hogy
töltsenek minél több időt együtt,
szervezzenek közös programokat.
Az iskola pedig számos táborozási
lehetőséget kínál a gyerekeknek. 

– Sokan nehezen, vagy egyáltalán
nem tudják megfizetni a táborok
költségét.

– Sajnos, a táborok elég drágák,
de az árak nem tőlünk függnek. S
azok a családok, akik nem engedhe-
tik meg maguknak a költséges tábo-
roztatásokat, igyekezzenek olyan
értelmes és felelősségteljes feladato-
kat bízni gyermekeikre, amelyeket
biztosan örömmel ellátnak.

– Kérem, mondjon néhány példát.
– Szívesen, de előrebocsátom,

hogy a teendők a gyerek korától,
érdeklődési körétől, a család lak-
helyétől és számos mástól függe-
nek. A nagyobbakat megbízhatják a
napi bevásárlással, a szobájuk rend-
ben tartásával, foglalkozhatnak a
kistestvérrel, vagy rendbe tehetnek
egy–egy ágyást a kiskertben. A tíz
év fölöttiek többsége megérti, hogy
a felsoroltak segítséget jelentenek a
szülőknek, s így többet kirándulhat,
társasozhat… együtt a család.

– Pedagógusként is igyekszik ilyen
irányba „terelni” a gyerekeket? 

– Igen, bár 13 esztendeje, amióta
igazgatóhelyettes vagyok, minderre
kevesebb alkalmam nyílik. Amikor
még osztályfőnök voltam – ami vál-
tozatlanul nagyon hiányzik – sokat
beszélgettem tanítványaimmal a
családi összefogás és az egymás se-
gítésének fontosságáról.

– Azt tudom, hogy igyekszik e hi-
ányt enyhíteni egyéb feladatok vál-
lalásával.

– Osztálykirándulások alkalmá-
val mindig csatlakozom egy-egy
osztályhoz, s ebben az úgymond
„nagynéni” szerepben lehetőség
adódik, hogy közel kerüljek a diá-
kokhoz. De természetesen elkísé-
rem a tanítványaimat a tanulmányi
versenyekre, sőt előtte a felkészíté-
süket is vállalom. Fogalmazhatok
úgy is, hogy a pedagógus igyekszik
megkeresni a gyerekekhez való kö-
tődési pontokat.

– Milyen szakos?
– Eredetileg magyar–orosz, de ké-

sőbb letettem németből a C típusú
nyelvvizsgát, s közel tíz évig néme-
tet is tanítottam, de most csak ma-
gyart.

– Több tanítványa éppen ön miatt
kötelezte el magát a magyarral.

– Ez óriási örömöt jelent. Ilyen-
kor is azt mondom, érdemes volt
ezt a hivatást választani és hűséges
maradni hozzá. Igaz, gyakran érik
megjegyzések a pedagóguspályát,
de mindezek ellenére határozottan
állítom, hogy csodálatos. Például
nincs hozzá hasonló a tekintetben,
hogy az ember naponta kap vissza-
jelzést a munkájáról akár egy mo-
soly formájában. Nap, mint nap ér
apróbb, vagy nagyobb öröm, bár
hozzáteszem, keserűség is. Szem-
ben más pályákkal, ahol gyakoribb
a ború, mint a derű.

– Honnan e nagyon erős pedagó-
gusvéna?

– Ezen már magam is sokat tű-
nődtem, hiszen családunkban ed-
dig nem voltak pedagógusok. Vi-
szont jogászok igen, ezért is szeret-
te volna apukám, ha azt a „megszo-
kott” vonalat erősítem. De általános
iskolában, még Gyönkön volt egy
rendkívüli egyéniségű magyar ta-
nárnőm, aki rengeteget követelt,
igen magasra tette a mércét, ami
nekem már akkor is nagyon tet-
szett. Az ő példájára még akkor
döntöttem a pályámról.

– A nyári szünidő alatt kellően ki-
piheni magát, regenerálódik a pe-
dagógus és a diák? 

– Sajnos, vannak kisgyermekek,
akik furcsa, felspannolt állapotban
kezdik az új tanévet. Azért, mert
odahaza nincs meg a nyugalom, az
a kiegyensúlyozott légkör, amiben
egy gyermek – vagy felnőtt – kellő-

en fel tud töltődni, és ki tudja ma-
gát pihenni úgy, hogy testileg és lel-
kileg is képes legyen megfelelni egy
újabb kihívásnak. Mert, ugye, min-
den tanév valamiféle „kezdetet” je-
lent. Egyértelműen nem kárhoztat-
hatók azért a szülők, ha a gyerme-
keik nem képesek felkészülten kez-
deni a tanévet, bár el kellene ezen
gondolkodniuk… Szóval az apukák
és az anyukák sokat dolgoznak,
egy részük elvállal minden munkát,
hogy – anyagiakban legalább is – a
korábbi esztendők életszínvonalát
biztosítsák gyermekeiknek. Elsőd-
leges az anyagiak, illetve a lelkiek
rangsorolása. Másképpen: a roha-
nás, a hajtás és a pénz fontosságát
szembe kéne állítaniuk a szülők-
nek egy-két közös hétvége, vagy
egy családi nyaralás „hozadékával”. 

– A nyelvtanulás terén komoly si-
kereket tudhat magáénak az iskola.

– Szívesen támasztom alá néhány
számmal. Tavaly 55, idén 38 diák
tette le sikeresen az alapfokú német
nyelvvizsgát. A középfokút illetően
júniusig ez a szám 19, illetve 11. Az-
óta nyilván nőtt a nyelvvizsgásaink
száma. Szerintem ez valóban jó
eredmény. Elmondom még, hogy
iskolánkban német kétnyelvű, né-
met nemzetiségi oktatás is folyik,
de van általános tagozatunk is, sőt
szolgáltatásként angol nyelvet is ta-
nítunk, amit a szülők szívesen vá-
lasztanak és vállalnak. Negyedik
osztályban, amikor belép az első
idegen nyelv, akkor már nem kell fi-
zetni érte.

– Pedagógusok, szülők és diákok
egyaránt fontosnak tartják a nyelv-
tudást, mint a boldogulás egyik
alapkövét. A felsőfokú oktatási in-
tézmények a diploma feltételei kö-
zött előírják az egy, vagy két nyelv-
vizsgát.

– Ma már valóban megköveteli az
élet, a munkahely a nyelvtudást.
Ezért is fontosnak tartjuk, hogy er-
re már általános iskolában ráhan-
goljuk a diákokat. Sőt a nyelvvizs-
gára való célirányos felkészítését is
vállaljuk. 

– Feszültséggel terhes a pedagó-
gus-társadalom?

– Hogyne lenne feszültség a kol-
légák között, amikor folyamatosan
bizonytalanságban élnek. Ennél
roszszabbat nem tudok elképzelni.
Feszült a tempó, sok a munka, má-
sok lettek a gyerekek… s közben
nem tudjuk, lesz-e elegendő tanuló
az iskolában, szükség lesz-e a mun-
kánkra…?

– Ki kövesse önt e hasábokon?
– Két különleges diákunkat java-

solom, akik szorgalmasak, művel-
tek, remek a stílusuk, olvasottsá-
guk pedig kiemelkedő. Ritkaság, de
az órák közti szünetben is könyv
van a kezükben, emellett vidám,
kedves gyerekek. A két leány –
most kezdik a nyolcadik osztályt –
Hegedűs Kata és Kustos Anna. 

V. Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Sorozatunkban még a nyári szünet előtt beszélgettünk dr. Kuner Má-
ria házi gyermekorvossal, aki egyben a Perczel utcai bölcsőde „doktor
nénije”. A beszélgetés – soha nem változó – utolsó kérdésére Kuner
doktornő így válaszolt: „Szívesen ajánlom Barkóczi Nándornét, aki a
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule magyartanára és igazga-
tóhelyettese. Örömmel olvasnék arról, hogy miként lehet a pedagó-
guspályán ilyen hosszú időn át ilyen lelkesedéssel helyt állni?”

BEMUTATJUK!

A pedagógus naponta kap
visszajelzést a munkájára



remélhetőleg a kö-
vetkező években ki-
teljesedik, és a
szekszárdi Szent
László-napok ren-
dezvénysorozata a

Kárpát-medencében található Szent László nevét vi-
selő települések nemzetközi fesztiváljává válhat.

Pócs Margit szerint a nagyváradi vendégek rész-
vétele nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek
azok a civil és céges támogatások, amelyeket példa-
értékűnek nevezett, a vendégek Szekszárdra utazá-
sát a Kereskedelmi és Hitelbank, illetve a Szekszár-
di Rotary Klub támogatása tette lehetővé, az étkez-

2007. AUGUSZTUS 12.8888 M O Z A I K

Védőszentjének ünnepét az idén
is méltó rendezvénysorozattal ün-
nepelte meg a város. Az ünneplés-
be a város szinte minden intézmé-
nye, közössége bekapcsolódott, is-
mét voltak kiállítások, hangverse-
nyek, filmvetítés és filmfesztivál,
nem maradt el a pörköltfőző-ver-
seny és a Szent Iván-éji máglya-
gyújtás sem, és a szekszárdi borá-
szok újra nyitott pincékkel várták a
szekszárdiakat és az idelátogató
vendégeket.

Az idei rendezvény igazán emlí-
tésre méltó különlegessége Pócs
Margit – aki a rendezvény a rendez-
vény szervezője és koordinátora
volt – szerint mégiscsak az volt,
hogy az idei évben a Szent László-
napokra nagyváradi vendégek is ér-
keztek. A belvárosi templomban
együtt misézett a szekszárdi szár-
mazású Bíró László püspökkel
Tempfli József Nagyvárad – Szent

László alapította a nagyváradi püs-
pökséget – püspöke. 

Nagyváradról diákok is jöttek, a
Szent László Római Katolikus Gim-
názium diákjainak színjátszó cso-
portja verses, zenés, táncos össze-
állítással léptek fel a
Béla téren.

Pócs Margit azt is
elmondta, hogy az
idei kezdeményezés

Szép hagyományokkal folytatódott a
Szent László-napi rendezvénysorozat

A Szekszárdi Szent László-Napi Vigadalom támogatói: 
K&H Szekszárdi Vállalati Fiók • Babits Nyugdíjas Klub • Bognár Cecil ön-
kormányzati képviselõ (Decs)  • Csillag és Társa Bt. • Dél-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács • E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. •
Gellér Sándor • Ghadah Gharam Hastáncegyüttes • Idesüss Pékség •

Jelmez-Art Kft. (Szolnok - www.jelmezart.com) • Magyar Vállalkozói Szalon Szek-
szárd • Mentálhigiénés Mûhely • Nemzeti Kulturális Alap • Országos
Mentõszolgálat(Szekszárd) • OTP Bank Nyrt. • Paksi Atomerõmû Zrt. • Pécsi
Nemzeti Színház • Platán Nyugdíjas Klub • Radenska Ásványvíz  • Római Katoli-
kus Plébánia • Rotary Club Szekszárd • Schubert Péter grafikus • Sió Motel •
Szálka Mûvészetéért Alapítvány • Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasz-
nú Egyesület • Szent László Római Katolikus Gimnázium (Nagyvárad) • Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság • Tolna Megyei Önkormányzat • Városi
Tûzoltóparancsnokság • Waldorf Alapítvány • Gemenc Volán Rt. • SZ+C Stúdió
Kft. • Tücsök Klub Zenés Színpad • Hadházy Árpád • Tolna Megyei Siketek és Na-
gyothallók Egyesülete • Bíró Sándor ötvösmûvész

A szervezők csapatából
Pócs Margit és Bognár Cecil

A királyi pár Nagy Janka és Szabó Géza



tetésük költségét a SZ+C Stúdió
Kft. és a Borvidék Kht. biztosította,
az elszállásolásukban a szekszárdi
Posta Péter, Tóth Tamás, Vereczkei
Zoltán, Tamás Endre, Farkas Judit,
Grünfelder Károly, dr. Almási Ist-
ván, Simon Béla és dr. Pálos Miklós
illetve családjaik nyújtottak segítsé-

get, hazautazásukban pedig a Ge-
menc Volán Rt. és Bognár Cecil vál-
lalt szerepet.

A Szent László-napok rendez-
vénysorozatát az idei évben – és
Pócs Margit szerint ez is példaérté-
kűnek mondható – 92 önkéntes se-
gítette. gl
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EVANGÉLIUM

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változza-
tok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek: mi az Isten akarata, 
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

(Róma 12:2)

A mai kor emberének nélkülözhetetlenül szükséges, hogy rálátása
legyen azokra a történésekre, melyeknek akarva-akaratlanul sokszor
részesévé válik. A médiákon keresztül jövő információáradat naponta
megdöbbent, mikor olyan eseményekről ad hírt, melyekben nem lelhe-
tő fel az embernek embertársa felé irányuló jó szándéka, sőt az egymás
ellen forduló romboló, ártó indulatok követhetők nyomon.

Ez a néhány soros írás, mint címében is benne van hírről, JÓ HÍR-
RŐL akar szólni.

Az emberi közösségeket szabályok irányítják. Ahol ezek a lényeget
meghatározó szabályok nem működnek, ott kivédhetetlenül jelentkez-
nek a kisebb, nagyobb bajok.

Beszéljünk most néhány fontos keresztyén életszabályról, amely
nemcsak a hívő ember életére nézve Krisztusi elvárás, hanem nagy ál-
talánosságban mindannyiónk gondolat- és cselekvésvilágát befolyásol-
hatják. Krisztus tanításának alaptétele a szeretet nagy parancsára épül.
Ennek kivetítődése a gyakorlati életre Krisztus tanításában és cseleke-
deteiben tetten érhető. Tanítványait is arra neveli, de az őt hallgató so-
kaságot is, hogy a képmutatás nélkül való felebaráti szeretet életük ré-
sze legyen. A jó és a gonosz jelenlétét világunkban, szűk környeze-
tünkben is tapasztalhatjuk. Az ezekhez való viszonyulást, a köztük va-
ló eligazodást figyelemre méltó jelzőkkel jelöli az Írás: „iszonyodjatok
a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.” Napjainkban hiánycikk a tiszte-
letadás is, amiben lehetnénk az ajánlás szerint: egymást megelőzők is.
Vendégeket várunk, nyári vakációnk során rokonainknál, barátainknál
vendégségben voltunk, a vendégszeretet gyakorlása is szép erénye az
emberséges embernek. Az emberi kapcsolatok értékmérője az empáti-
ás készség. Minőségében határozza meg, méri le lelkiségünket. „Örül-
jetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal” – egymás terhének a hordozá-
sát is szépen megtanulhatjuk. Korántsem merítettük ki az életszabá-
lyok tárházát, csupán néhány olyan dologra utaltam, amelyek nélkü-
lözhetetlenek az Istennek tetsző életvitel gyakorlásában.

Balázsi Zoltán
református lelkész

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Kedvezményesen szerezhet OKJ-s szakmát 
a következő tanfolyamokon:

• Önköltségesek részére: részletfizetési kedvezmény.
• Munkanélküliek részére: munkaügyi központi támogatás 

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
• Idegenvezető • Idegenforgalmi menedzser 
• Idegenforgalmi ügyintéző • Valutapénztáros és ügyintéző
• Falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Kereskedelmi menedzser • Marketing- és reklámmenedzser 
• Marketing- és reklámügyintéző

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
• Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német • Francia • Olasz • Spanyol

Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 
SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, 
KAZETTÁK ÉRTÉKESÍTÉSE.

Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 
(bejárat a Találka tér felől) 
Telefon/fax: 74/418-779 • E-mail: kit@kit.hu Esély 

a sikerre!

Aki június 23-án este 21 óra ma-
gasságában éppen a Babits utcá-
ban sétálgatott, keresgélve a kü-
lönböző Szent László-napi prog-
ramok között, annak azt hiszem,
vétek lett volna kihagyni a Ba-
bits-ház  pincemúzeumában
megnyílt, s látványtechnikailag
igen pazar és különleges élményt
adó üvegkiállítást. Idén egyéb-
iránt a „Múzeumok éjszakájá”-
nak már-már hagyománnyá váló
eseménysorozata ismét feltűnően
élénk érdeklődés közepette
zajlott le, úgy a Babits em-
lékház kertjében, mint a
többi városi helyszínen.

A helyi művészet iránti
egyre nagyobb fokú kíván-
csiság így az elismert kőfara-
gó és üvegművész, Bakó
László kiállításának nem ép-
pen közhelyes – fáklyás és
gyertyafényes – megnyitóján
is érzékelhető volt. 

Kétség nem fér hozzá, el-
ragadó élménnyel gazdago-
dunk, ha végigjárjuk a Vár-
dombon élő és alkotó szobrászem-
ber „panteonjának” legfrissebb
„gyermekeit”. 

A Babits-ház pincemúzeumá-
ban, az apró zöldes fényeffektekkel
megvilágított üvegszobrocskák kö-
zött bolyongva az embernek olyan
érzése támad, mintha a teremtés
momentumai villannának szeme
elé, méterről méterre haladva,
egyedi látványvilágukkal egyfajta
utat mutatva az univerzum kiútta-
lannak tűnő sötétjében.

A „Tojás születése”, egy „Kupor-
gó” alak, vagy éppen a „Forrás”-

ként emlegetett,  kancsóból kiindu-
ló üvegleképeződés mind-mind Ba-
kó László egyedi, e tájegységhez
szorosan kötődő művészi elképze-
léseit tükrözteti a betérő vándor
elé. Így például az amúgy nem ép-
pen könnyen létrehozható szőlő-
fürt-faragvány is, mely méltóképp
„képviselheti” a szekszárdi környe-
zet éltető erejét, s ami évezredek
óta meghatározza az e tájon élő
ember borászathoz fűződő elsza-
kíthatatlan viszonyát.

A jó pár „remekmű” között igen
figyelemre méltó alkotás még a kü-
lönlegesen megmunkált  „Álmaim
párnája”, melyet tiszta csiszoltsá-
gában, tökéletességében, s egyedi
zöldes hangulatú megvilágításában
még a tökélyre törekedő ókori gö-
rög filozófus, Platón is megirigyel-
hetné.

Bakó László üvegszobortárlata
egyébként – bejelentkezéssel –
szeptember közepéig egyénileg
vagy csoportosan folyamatosan
megtekinthető.

Gyimóthy Levente

A polgármester és családja a jelmezes felvonuláson és civilben 

Aki falakat és verőereket becéz…
Bakó László üvegkiállítása a Babits Emlékházban
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„Égjen tovább a Szeretet Lángja!”

F E L H Í VÁ S
Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre 2006 szeptemberében
először a Szeretet Lángja elnevezésű véleményformáló rendezvény a
Hétszínvilág Otthon szervezésében. Az ismét Szekszárd szívében, a Garay tér-
re tervezett program elsődleges célja felhívni a figyelmet, lehetőséget adni az
odafigyelésre, a másság megismerésére és közelebb hozni a többségi társada-
lomhoz a fogyatékossággal élő embereket.
Az idei évben is szeretnénk, ha szeptember 21-én ugyanazon a színpadon, a
segítséggel és az anélkül élők egyaránt bemutathatnák tehetségüket, képessé-
geiket, értékeiket az érdeklődőknek. 
Várjuk iskolák, óvodák, intézmények, civil szervezetek, művészeti csoportok
stb. jelentkezését a fenti elérhetőségeken augusztus 15-ig.
A téren felállított sátrakban bemutatkozási lehetőséget biztosítunk
sérült emberek ellátását biztosító intézményeknek, érdekvédelmi szerveze-
teknek, céljaik, tevékenységük ismertetésére.
A reményeink szerint az idén is egy jó hangulatú délutánt követően a résztve-
vőkkel és az éppen arra járókelőkkel zárásként közös énekléssel, jelképes fák-
lyagyújtással ismét fellobbanthatjuk a Szeretet Lángját.
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
7100 Szekszárd Alisca u. 4. 4/16. • Tel.: 06-30/550-38-21
E-mail: segitsrajtam@freemail.hu, szocmunkas@citromail.hu

Pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet a tíz pécsi egyetemi, fő-
iskolai kollégiumi férőhely 2007/2008.
tanévi elnyerésére. 
Pályázhatnak azok a szekszárdi lakhelyű, jó tanul-
mányi eredményt, magas felvételi pontszámot elért,
szociális körülményeik alapján rászoruló hallgatók,
akik helyhiány miatt nem nyertek felvételt a pécsi
kollégiumokba, és kollégiumi férőhely nélkül tanul-
mányaikat megkezdeni vagy folytatni nem tudják. 
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
1. Az 2006/2007. tanévben városi férőhelyet elnyert

hallgatók jogosultsága folytatólagosan nem érvé-
nyes, a 10 férőhely elosztása újra történik az aláb-
biakban részletezett szempontok figyelembevéte-
lével a megjelölt hivatalos igazolásokkal ellátott
pályázatot benyújtók között. 

2. A pályázati kiírásnak meg nem felelő – hiányosan
beküldött – pályázatokat nem értékelik a bizottsá-
gok.  

3. A pályázatok értékelésének módja:
a) A Művelődési és Oktatási Bizottság az alábbi

meghatározó szempontok szerint 5 férőhely
odaítéléséről dönt.

Tanulmányi előmenetel, felvételi eredmény alap-
ján előnyt élveznek:

– a felsőfokú tanulmányokat kezdő, jó érettségi
eredménnyel és magas felvételi pontszámmal
felvett hallgatók,

– magasabb évfolyamon tanulóknál jó tanulmá-
nyi eredmény.

b) Családi körülmények és a jövedelmi, vagyoni
viszonyok alapján a Szociális Bizottság 5 férő-
hely odaítéléséről dönt. 

Előnyben részesül a pályázó, ha a családban: 
– gyermekeit egyedül neveli a szülő,
– három vagy több gyermeket nevelnek, 
– egynél több továbbtanuló fiatal van,
– idős, beteg vagy rokkant szülő taníttatja gyer-

mekét(eit),
– tartósan munkanélküli szülő vagy családtag van.
Jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján:
– a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem

nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét (54 260 Ft/fő),

– a család nem rendelkezik a lakhatását biztosító
ingatlanon kívül más, – az Sztv. 4. § (1) bekez-
dés bb) pontjában meghatározott értékű (mini-
mál nyugdíj 70-szerese: 1 899 100 Ft) – ingatlan-
nal vagy ingó vagyonnal,

4.  A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek: 
– Rövid, tömör életrajz (kitérve a tanulmányokkal

kapcsolatos kérdésekre, családi, jövedelmi kö-
rülményekre, indokolva a kollégiumi férőhely
szükségességét).

– Érettségi vizsga eredménye, felvételi eredmény,
elért pontszám, év végi vizsgaeredménye (lecke-
könyv), kollégiumi felvételi értesítés. (Hitelesí-
tett fénymásolatban is küldhetőek.)

– A pályázat benyújtását megelőző havi nettó jöve-
delemről szóló munkáltatói igazolás, APEH-iga-
zolás, adóbevallás, nyugdíj, járadék, stb. vala-
melyike.

– Nyilatkozat a lakás- és egyéb vagyoni körülmé-
nyekről (űrlap szerint).
5. A pályázatokat két azonos példányban a Polgár-

mesteri Hivatalhoz (Szekszárd, Béla király tér 8.)
kell benyújtani.

A fenti adatokat titkosan kezeljük.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján átvehető formanyomtatvánnyal lehet.
A pályázat beadási határideje:

2007. augusztus 17. 
A pályázatok elbírálásáról a bizottságok 

2007. augusztus 31-ig döntenek.
Szekszárd, 2007. június 21.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
pályázatot hirdet „Szekszárd Város és Kistérsége Turisztikai Kft.”  

ügyvezetői feladatainak ellátására
Pályázati feltételek:

– Közgazdász vagy szakirányú idegenforgalmi egyetemi végzettség
– Angol és német nyelvből minimum középfokú 

C típusú nyelvvizsga
– minimum 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– Államilag elismert menedzser szakos végzettség, vagy szakmai tréning

okirattal igazolt megléte
– A turizmus területén szerzett gyakorlat, marketingismeret
– Vezetői tapasztalat
– Tolna megye turisztikai értékeinek ismerete
– Szakmai nyelv ismerete angol és német nyelvből

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajz fényképpel
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– Motivációs levél (minimum 1 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 31.
Az ügyvezető személyéről és díjazásáról a pályázók személyes meghall-
gatását követően Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptemberi
ülésén dönt.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályázatokra kérjük ráírni
„Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közoktatási szakértőket keresnek
A kistérségi közoktatás-fejlesztési tervek (KKFT) elkészítésének
szakmai segítésére szakértőket keres a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség.
A jelentkezőknek egy pályázatot kell beadniuk, amely sikeressége esetén a ne-
vük felkerül egy szakértői/szolgáltatói listára. Erről a listáról fognak szakértőt
felkérni a kistérségi többcélú társulások a közoktatás-fejlesztési tervük elké-
szítéséhez.
A fenti tervek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív
Program DDOP-2007-3.1.2. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központjaik fejlesztése című hamarosan meghirdetésre kerülő pályázati ki-
írásra benyújtandó pályázatokhoz szükségesek.
A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig a ddrft@ddrft.hu e-mail címre lehet be-
nyújtani. Az Ügynökség munkatársai kérik, hogy az e-mail tárgyában tüntes-
sék fel a KKFT-SZAKÉRTŐ megjelölést.
A felhívásról érdeklődni Varga Irénnél, az ügynökség munkatársánál a
82/527-988-as telefonszámon vagy az inci@ddrft.hu e-mail címen lehet.
A pályázati anyagok a www.deldunantul.com/palyazat honlapcímen talál-
hatók meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden támogatónak, szülőnek és partner-

szervezetnek, akik nagylelkű felajánlásukkal lehetővé tették  A „Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 15 segítséggel élő fiatal részvételét a XX. Or-
szágos és VII. Nemzetközi Kulturális Fesztiválon.

Az idei évben Győr városa adott otthont a nagyszabású rendezvénynek. A 62
résztvevő szervezet közül néhány – közöttük miénk is – abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy a két órás ünnepélyes megnyitón is szerepelhetett.

Alapítványunkat vers kategóriában Kovács Zsuzsanna képviselte.
Szalontáncosaink angol-, és bécsi keringőt táncoltak. Felkészítő tanár Gaál

László.
A hangszeres zene kategóriában 8 fő mérette meg magát három dallal.
A modern tánccsoportunk két koreográfiát mutatott be a Rómeó és Júlia zené-

jére, amit a városközpontjában felállított szabadtéri színpadon is bemutathatott.
A szakmai értékelők által az aznapi műsorból legalkalmasabbnak tartott pro-

dukciók kaptak bemutatkozási lehetőséget a Megyeháza téren felállított színpa-
don.

Ez a legnagyobb elismerés, amit kaphattunk és amire nagyon büszkék va-
gyunk.

Alapítványunk kuratóriuma külön köszönettel tartozik a felkészítő tanároknak
és a Rómeó és Júlia zenéjére táncoló fiataloknak egyaránt. Név szerint Kákonyi
Kármennek, Horváth Zoltánnak, Keszthelyi Istvánnak, Kanalas Gyöngyinek, Ka-
nalas Eszternek, Zsédenyi Zsuzsannának, Kanalas Máriának, Pánczél Ferencnek,
Keszthelyi Renátának és Lakatos Tibornak.

A legnagyobb köszönettel Asztalos Zsuzsanna Viktória táncpedagógusnak, ko-
reográfusnak tartozunk, aki felkészítette a modern táncot tanuló hátrányos hely-
zetű fiatalokat és 4 fő részvételi díjának jelentős részét is átvállalta.

Köszönjük!
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Nehéz bármit is mondanunk an-
nak, aki nem ismerte személyesen,
de annak is, aki saját élményeivel
jócskán kiegészíthetné a mindenki-
ben egyedi képet arról a tanáregyé-
niségről, aki csak igazolványa sze-
rint volt dr. Pataki József, tanítvá-
nyainak Patya bácsija.

Vasutas családba született Bar-
cson 1912. augusztus 15-én. Az ele-
mi iskolát még ott, a gimnáziumot
már Szekszárdon végezte. (Későn
érő ifjak vigasza, hogy közepes ta-
nuló volt, érettségije is így sikerült
1931-ben, s legföljebb önképzőköri
titkársága és mozgékonysága sejte-
tett valamit a jövőből.) A pécsi Er-
zsébet Tudományegyetemen a tör-
ténelem–földrajz szakon találta
meg igazi hivatását: doktori érteke-
zését a Sárköz népességtörténeté-
ből írta. Számára, aki ekkoriban a
Földrajzi Intézet adjunktusa, de jo-
gi doktorátust is szerez
már, e korai munkája A
néma forradalom or-
szágos hírű szerzője,
Kovács Imre barátságát
hozta. 

Pályáját a II. világhá-
ború törte ketté. Akár-
hányszor humorosan
emlegette ugyan, hogy
ő volt a füleki vár utolsó
kapitánya, s aztán a
„keleti akadémián fo-
goly-fácán korában” tá-
nyér levesekért tanult
meg oroszul, de a vele
táborban volt Örkény
István írásait mégsem

lösszel foglal-
kozva – az Aka-
démia a Földraj-
zi Közlemények-
ben jelentette
meg az ember
tájátalakító sze-
repéről és fele-
lősségéről írott
t anu lmányá t ,
amelyben a fel-
hőszakadás ta-
nulsága nyomán
a komplex talaj-
védelmet sürget-
te. Neki köszön-

hetjük a Tolna megyei kalauzt, a
szűkebb hazánkról szóló első úti-
könyvet, amelyet évtizedekig szin-
te ronggyá olvastak az idegenveze-
tők és érdeklődők.

Természetjáró szenvedélye nem
csökkent 1972-es nyugdíjba vonu-
lása után sem, s ez – egy Grábócra
megtett havas kirándulás meg a ki
nem hevert tüdőgyulladás – okozta
halálát 1985. június 15-én. Szek-
szárd és a megye, amely minden
szaváért és lépéséért hálás lehetne,
soha, semmilyen méltó formában
nem ismerte el munkásságát,
amely így tanítványai lelkében él
tovább. Dr. Töttős Gábor

érezte hitelesnek,
teljesnek erről az
időszakról. Azt is
aligha képzelte,
hogy egykor majd itt
szerzett nyelvtudása
jelenti kenyerét a
földrajztanítás mel-
lett.

Pedig néhány év
alatt így lett. Amikor
1949-ben visszatért
az őt útjára bocsátó
Alma Materbe, más-
fél év múlva már őt
beszélik rá az igaz-
gatói teendők elvállalására. Az
1951-1953 közti rövid két évben az
épület homlokzatának megújításán
és a bürokrácia túlélésén fáradozik
eredménnyel. Hamarosan az Aka-
démiánál díjat nyert tanulmánya
jelenik meg könyvként a Sárköz
természeti földrajzáról. Diákjai
számára élményteliek „földtörténe-
ti miatyánk”-kal kezdődő földrajz-
órái meg a megye s az ország leg-
szebb tájain tett kerékpáros és gya-

logtúrák.
Noha a kortársak szerint

1956-ban nem akart többet,
csak diákjait nem engedte
egyedül felvonulni, hanem ve-
lük együtt ment, ez elég volt
ahhoz, hogy örökre eltiltsák a
történelem tanításától. Igaz,
Patya bácsinak nem kellett pa-
pír, hogy feledhetetlen óráin
nemzeti önérzetet építsen, szé-
les látókört nyisson, no és per-
sze sajátos fanyar humort cse-
pegtessen a vele túrázó „alsó-
felső mezei hadakba”.

Emellett tudományos mun-
káját is folytatta: 1961-ben –
legkedvesebb témájával, a

Erózió 1961-ben a Görögszó-dűlőben 
(Dr. Pataki József fényképe)

MESÉLŐ EMLÉKEINK 50.

Patya bácsi szelleme

Dr. Pataki József 
igazgató korában

Kovács Imre dedikációja

ÓDON
IDŐBEN

Augusztus 13-án 90 éve, 1917-
ben elhunyt Lőrenthey Imre
akadémikus, aki Szekszárd
őslénytanát is kutatta.

Augusztus 14-én 120 éve, 1887-
ben a központban lévő Ud-
vardy Sándor-féle pálinkafőző
kigyulladt, s három utcába lö-
völdözte tüzes labdacsait.

Augusztus 15-én 70 éve, 1937-
ben jelent meg a Pesti Napló-
ban Babits Mihály Balázsolás
című verse.

Augusztus 16-án 105 éve, 1902-
ben a szolnoki állami polgári
lányiskola igazgatónőjévé ne-
vezték ki megyeszékhelyünk
szülöttét, Ellmann Elvirát.

Augusztus 17-én 110 éve, 1897-
ben a szekszárdi törvényszék
négy napra ítélt egy fiút, aki
apját megverte, fogait kiütötte.

Augusztus 18-án 90 éve, 1917-
ben országgyűlési képvise-
lőnk, Batthyány Tivadar tár-
canélküli miniszterként a szo-
ciális ügyek felelőse lett.

Augusztus 19-én 25 éve, 1982-
ben meghalt Szekszárdon
Steig István fazekas, a népmű-
vészet mestere.

KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA
Szekszárdi Szakközépiskolai Tagintézménye

Iskolánk a következő képzési formákat ajánlja 2007 szeptemberétől
érettségizettek részére:

• Informatikai szakirány (számítástechnikai programozó, rend-
szerinformatikus, szoftverüzemeltető) 

• Gazdasági szakirány (gazdasági informatikus, marketing- és rek-
lámügyintéző, PR-munkatárs)

• Idegenforgalmi szakirány
(idegenvezető, idegenforgalmi ügyintéző)

Minden szakon a szakmai képzés intenzív nyelvi, európai uniós és karrier-
menedzselési ismeretekkel egészül ki. 
Speciális ajánlatunk középfokú informatikai végzettséggel
rendelkezőknek: Egy év alatt rendszerinformatikusi vagy
programozói oklevelet szerezhetnek, mert a képzést egyből a
14. évfolyamon kezdhetik meg!

Vidéki hallgatóinknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Jelentkezés határidő: 2007. augusztus 24. 
Jelentkezési korhatár: 22. életév • 23. életév felett esti tagozatos képzés for-

májában indítjuk a fenti osztályokat. 
Érdeklődni a titkárságon lehet. Telefon: 74/512-367

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. • Telefon: 74/512-367
OM azonosító: 030228 • E-mail: kodoszek@enternet.hu;
kodoszek@freemail.hu • Web: w3.enternet.hu/kodoszek

FOLTVARRÓ

tanfolyam 

indul

szeptemberben

Szekszárdon,

a Kézmûves Boltban
(Szent István tér. 18.)

ACÉLOSNÉ

SOLYMÁR MAGDOLNA
foltvarró céhmester

vezetésével.

Jelentkezés: 

06-30/201-74-23

www.acelosne.extra.hu 
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SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

Szerezzen érettségi bizonyítványt
LEVELEZÕ TAGOZATON az I. Béla Gimnáziumban

Tel.: 74/511-077 • Web: www.ibela.sulinet.hu

ÉRETTSÉGIZETTEK
FIGYELEM!

Gyere hiányszakmát tanulni
az I. Bélába!

PTE-vel közösen indított felsõfokú szakképzésünk:

Mûszaki informatikai mérnökasszisztens (OKJ 55-ös, 2 év)
Elõnyök: 50 kreditet megnyersz, tandíj nincs! 
AZ EGÉSZ RÉGIÓBAN KERESETT!

ESTI TAGOZATON:
Ipari informatikai technikus szakképzés (2 év)

Jelentkezz: telefon: 74/511-077, Hajós Éva, Péter Miklós
Web: www.ibela.sulinet.hu

Az, hogy alapvetően szerkezethi-
ányosan mentek ki a lányok az Eb-
re. Nem volt ugyanis egy legalább
nemzetközi szinten középszerűnek
titulálható centere az együttesnek.
Az az egyetlen, aki volt, az nem érte
el ezt, a mércét, aki pedig lehetett
volna, az jó magyar szokás szerint
nem állt a nemzeti csapat rendelke-
zésére. Eme tény alapvetően meggá-
tolta, hogy a szűkebben vett európai
elittel fölvegye eredményességben –
mert játékban, technikában, takti-
kában, hellyel-közzel fizikumban is
fölvette – a versenyt, a küzdelmet ez
a Szekszárd-centrikus nemzeti
együttes.

– Az elődöntőt játszó szerbek pél-
dául négy 190 centi fölötti játékossal
jöttek, de ezen a fontos poszton az
oroszok, a svédek, de úgy általában
az Eb-mezőny csapatai jobban áll-
tak nálunk, amit csapatmunkával, s
a játék más elemeiben, egyéni kép-
zettségükből adódó kitűnésükkel el-
lensúlyozott a mi csapatunk. Benne
a meghatározó szekszárdiakkal – je-
gyezte meg Szabó Noémi, aki 6-7
évvel ezelőtt az édesanyjától,
Harsányi Máriától vette át ezt a
nagyszerű korosztályt, amely több
ilyen alapadottságú, a korszerű kép-
zés hatására nagyot fejlődő és már a
felnőtt csapat kispadján is ott se-
rénykedő játékost hozott a felszínre.
A szőke tréner szinte meghatott a
boldogságtól, ahogy a gyerekekre
néz, ahogy beszél velük, sugárzik
belőle a nehezen forintosítható
örömérzés. Mivel élete a kosárlab-
da, annak is eme szeglete, a sors
furcsa igazságtalan fintora, hogy
nem lehetett kint élőben az Eb-on.
Ha választhatott volna egy családos
milliós luxusút és egy nomád körül-
ményeket kínáló Eb-utazás között,
nála nem lett volna dilemma, melyi-
ket is válassza...

– Nagyon büszke vagyok rájuk, a
mieinkre, hogy már most 16 évesen
ilyen szinten kosárlabdáznak, és ar-
ra a munkára, amiben mi az elején
hittünk, és a közvetlen környeze-
tünk, edzőkollégáink is hitt ben-
nünk. Ilyen felemelő ünnepi pillana-
tokban tényleg nem kell magyaráz-
kodni, minden nehézség, minden
fáradtság, minden plusz munka ér-

telmet nyer ilyenkor. S az ebben a bi-
zsergető, hogy itt és ezzel még nem
fejeződött be semmi, a nagy sikerek
még váratnak magukra, ha a körül-
mények, a háttér megmarad, akkor a
mi közegünk felnőtt szinten is meg-
határozó kosarasokat nevelhet ki
ezekből a gyerekekből – mondta a
manöken alkatát a harmadik ikszen
túl is átmentő „echte” kosaras csa-
ládból származó szakedző hölgy.

Szóval centerek nélkül megver-
tük a svédeket a középdöntőben, ki-

oktattuk a 35 milliós Lengyelorszá-
got. Jó a szerbek és az oroszok,
majd a lettek elleni 7. helyért zajló
végjátékban csak partiban voltunk
(49-65, 44-63, 54-82), de ami az
összképet illeti: bizony ott vagyunk
ebben a korosztályban a kontinens
szűkebben vett elitjében – és nem
győzzük kellő lokálpatriotizmussal
hangsúlyozni: szekszárdi főszerep-
vállalással!...

Nem szálltak el maguktól
A csapat szellemi vezére, kapitá-

nya, a helyenként már „iványi-
dalmás” erényeket megcsillantó
Tamis „Dorka” volt.

– Jólesett, hogy a társaim is rám
voksoltak a csapatkapitányság kér-
désében – nyilatkozottan rendkívül
összeszedetten az irányító. – Érez-
tem, rajtam keresztül akarnak üzen-
ni a csapatnak, ami nagyon jólesett
és tényleg fontos a további pályafu-
tásomban. A szlovákok és fehér-
oroszok elleni csoportmeccseken
nyújtott jó teljesítmény megadta az
alaphangot, hogy a pontszerzés és
az irányítás kettős követelményének
ezen a szinten is eleget tudok tenni.

A csapat biztos kezű, már az NB I-
es felnőtt, forró légkörű meccseken
duplákat, olykor triplákat is elsüly-

lyesztő magas bedobója, Bálint Ré-
ka a maga 16 évével akkor tudott ki-
tűnni, amikor a legerősebb együtte-
sek ellen másoknak nem ment
annyira a játék.

– A csoportmeccseken még nem
vettem fel az Eb ritmusát, úgy látom,
azokon csak az átlagosomat hoz-
tam. Aztán egyre jobban ment a já-
ték és a pontszerzés is, nagyon örü-
lök, hogy a svédek elleni fontos győ-
zelemben fontos szerepem volt, és a
szerbekkel is fölvettem a versenyt,

eredményes tudtam len-
ni ezen a meccsen és a
kosárszerzés mellett a
lepattanózásban és véde-
kezésben is voltak jó pe-
riódusaim.

Frontemberek voltak,
25–30 perceket kaptak a
kapitánytól, de jó látni,
hallani, hogy tényleg
nincsenek elszállva ma-
guktól. Jó értelemben
vett megszállottak, így
biztatni kell őket: „gye-

rekek, felejtsétek már el egy kicsit a
kosárlabdát, mindjárt vége a vakáci-
ónak, menjetek már szabadságra.

Tamis Dorka: Ahhoz, hogy az irá-
nyítójátékban a felnőttek között az
NB I-ben is átlagon felülit nyújtsak
folyamatosan, még fejlődnöm kell.
Mert jó érzés az, hogy az ember irá-
nyítóként ponterősségével pluszo-
kat ad, de a fő feladat mégis az irá-
nyítás, a labda leosztása, bejátszása,
a támadás kézben tartása, a vissza-
védekezés.

A támadásban már „nagylány”
Bálint Réka is nagyon tudja, hol szo-
rít a cipő.

– Már az Eb-on is próbáltan kont-
rollálni gyengémet, a védekezést,

szóval itt és ebben kell a lehető leg-
minimálisabbra visszaszorítani, a
kihagyásokat, az üresjáratokat.

Újhelyi üzenete

Ebben nagyszerű partner lesz a
két edző, aki még három-négy igen
fiatal hasonló szintű felhozatalát is
tervezi ebben a szezonban.

– Annak, az idehaza ritkán meg-
valósuló ideális helyzetnek élvez-
zük a gyümölcseit, amikor adva
vannak, pontosabban megtalálják a
tehetséges gyerekeket, a kellő szak-
mai színvonalú munka, a képzés
hátteréül megtalálható az iskola, és
– ez nagyon fontos – a gyereküket
ebből a szempontból jól szerető
szülők. Mi itt Szekszárdon azon
dolgozunk továbbra is, hogy a hőn
óhajtott saját nevelésű játékosokból
álló szekszárdi csapat alapjait lerak-
juk, nagyon fontos lesz ebből az as-
pektusból az elkövetkezendő 2-3 év.
De az illetékesek, egyesületi és vá-
rosvezetők már azért most gondol-
janak arra: ha sikerül a tervünk, te-
remtsünk olyan feltételeket – nem
sztárgázsikra, horribilis összegekre
gondolok – tudjuk majd itt tartani
őket – óvatosan figyelmeztet Újhelyi
Gábor vezető edző.

Visszatérve a nevelő edzőre, Sza-
bó Noémire. Ha szokott a kosárlab-
dáról is álmodni, akkor megjelenik
lelki szemei előtt biztosan az a vi-
lágverő BSE-s saját nevelésű, amúgy
világverő csapat Sepseivel, Fodorral,
Tarkováccsal, Német Ágival, amit ő
nem láthatott, csak sokat hallott ró-
la. Na igen, a nagypapája, példaké-
pe, Szabó Ödön volt e magyar ko-
sártörténet csapat felfedezője, edző-
je, sikerkovácsa... B. Gy.

A lányoknak Horváth István polgármester is
gratulált.  A képen: Tamis Dorka, Bálint Réka

és Szabó Noémi.

Szekszárdi főszereplők a magyar nemzeti csapatban
Folytatás a 3. oldalról.



2007. AUGUSZTUS 12. 11113333R E J T V É N Y

A rejtvény megfejtését 2007. augusztus 22-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
Június 24-i rejtvényünk helyes megfejtése: Molnár Gyula, Árnyék. 
Nyerteseink: Kohajda Ferenc, Mérey u. 38. és Klem Henrik, Kálvin tér 4/A A könyveket postán
küldjük el a nyerteseknek.

Várólista
Helyzetjelentés az egészségügyi reform

jelenlegi helyzetéről

Orvosi beutalás
Szakrendelés: SZEMÉSZET Beutalás indo-
ka; El3.60 Cél intézmény: 170120711 

Tisztelt Szemészet!
Kérem a beteg szíves kontroll vizsgálatát.
Retinopathia miatt gondozott beteg.
Előzetes kezelés: Doxium
Szekszárd, 2007. 06. 04.
Előjegyzés: 2007. 07. 30. 11 óra 30 perc
(A vizsgálat max. 3-4 percig tart, ha na-
gyon lassan végzik el. B.GY.L. )

Tehát itt tartunk, tisztelt Egészségügyi Mi-
nisztérium.

Szekszárd, 2007. 06 05.
Bálint György Lajos

Ui.: Megyek a HALÁLHOZ, szerződést kö-
tök vele, hogy csak akkor vihet el, amikor a
legeslegutolsó vizsgálatot is elvégezték raj-
tam. Hála a várólistáknak örökéletű leszek.

APRÓHIRDETÉSEK
KEDVEZŐ áron kiadó főiskola melletti, két szobás,
bútorozott, részben felújított, erkélyes lakás, akár
azonnali költözéssel is. Érd.: 30/277-3789

TÁRSTALÁLÓ PIZZA-PARTI

Szeptember 18-án Domboriban!

GYERE EL, A NAGY Õ IS OTT LESZ!

Tel.: 20/933-36-72

MASSZÁZSTANFOLYAM INDUL
SZEPTEMBERBEN!

• KEZDŐKNEK
• TOVÁBBKÉPZÉS HALADÓKNAK
• VÁLLALKOZÓKNAK

Egészségügyiseknek, kismamáknak,
munkanélkülieknek 10% kedvezmény!

Erika Masszázs és Oktató Stúdió
Nysz: 17-0051-07 • Tel.: 20/596-93-15
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NYOMJA A SÓDERT 
A SHOWMAN!

Fábry Sándor 
a Szüreti Napokon

szeptember 14-én pénteken 
20 órakor 

a színházteremben

Jegyár: 2500 Ft 

A Szüreti Napokon,
szeptember 15-én, szombaton

20 órakor 
a színházteremben az 

EXPERIDANCE
TÁNCSZÍNHÁZ

A Teremtő angyalaival (a Föld és az első
emberpáros, Ádám és Éva megteremtésé-
vel) Lucifer pedig ördögeivel alakítja eb-
ben az egész estét betöltő táncvízióban az
arányokat. A jó és a rossz - klasszikus ér-
telemben vett - csatája a magyar történe-
lem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik
ki. 

Az ezeregy éves magyar történelem fel-
jegyzésre érdemes, nagy pillanatainak fel-
villantásával monumentális és egyedülálló
kísérletet élvezhet a közönség – az alkotó
optikáján keresztül.

Jegyár: 3000 Ft
Mindkét előadásra jegyek kaphatók
2007. augusztus 10-től a színházi jegy-
pénztárban munkanapokon 14–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Augusztus 9–12. 20 órakor

A SIMPSON CSALÁD
Augusztus 23–26. 16, 18 és 20 órakor

L'ECSÓ

KISTEREM
Augusztus 9–15. 

16 órakor HASUTASOK

18 órakor A SIMPSON CSALÁD
20 órakor A 13-AS

Augusztus 16–22. 
16 és 20 órakor TÖRÉS

Színes szinkronizált amerikai–német 
animációs film

18 órakor 
S.O.S. SZERELEM!

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A PARRAG-SOUND CREATOR KFT.

2007. augusztus 19-én, vasárnap 21 órától 
a Béla király téren bemutatja

SZÖRÉNYI LEVENTE–BRÓDY JÁNOS:

István, a király 
rockopera Boldizsár Miklós: Ezredforduló című drámája 

alapján, a Mandala Dalszínház előadásában,
Varga Miklós és Vikidál Gyula főszereplésével

(A mű szerzői jogait a Zikkurat Színpadi Ügynökség képviseli,
producere: Rosta Mária)

A RENDEZVÉNYEN A RÉSZVÉTEL INGYENES!
(Esetleges rossz idő miatti esőnap kijelöléséről figyelje a későb-

biekben megjelenő tájékoztatókat!)

TÁMOGATÓK:

Tolnatáj
Televízió

Völgység-
Hegyhát
Takarék

Gemenc Cégcsoport,
Gemenc Autócentrum
Szekszárd

Színpadi és egyéb programok:
A fesztivál ideje alatt minden nap 10 órától
rendezvényvonat, vidámpark, dodgem, hul-
lámvasút, körhinta, légvár, kirakodóvásár, ját-
szóház és egyéb közönség programok várják
a kilátogatókat.

Augusztus 17. (péntek) 
Mûsorvezetõ: Szél Móni
17.00 órától Ünnepélyes megnyitó, Tolna

város polgármestere csapra veri
az elsõ söröshordót

18.00 órától Akrobat Original Dance School
(tánccsoport) 

18.30 órától Tini Disco
20.00 órától kifulladásig vízparti discoparty.

dj: DJ STEEL 
Közben: 22 órától sztárvendég:
Kefír (V-TECH)

Augusztus 18. (szombat)
14.00 órától Szabad program –

nyereményesõvel
15.30 órától Habparty

16.30 órától Német nemzetiségi program:
helyi, ill. vendég tánccsoportok
színpadi müsora

20.00 órától Latin est, spanyol ritmusok:
SKA-Pécs együttes másfél órás
koncertje

21.30 órától Retro Disco kifulladásig. 
dj: Kindl Gábor, közben
látványosság a vízen, 
sárkányhajó-felvonulás.

Augusztus 19. (vasárnap)
Mûsorvezetõ: Szél Móni
10.00 órától Mici bohóc: 

kalandozások a természetben
11.00 órától Arcfestés, játszóház
14.00 órától Hastáncbemutató
14.30 órától Csillag show tánccsoport
15.30 órától Az élet egy kabaré 

(zenés kabaré mûsor)
16.00 órától Titti Corsi Dance club
18.30 órától No Thanx („Magyar Tokio

Hotel” másfél órás koncertje)
20.00 órától Trucker Karaoke Show reggelig

Augusztus 20. (hétfõ)
Mûsorvezetõ: H. Horváth László (Rádió Antritt)
10.00–18.00 óráig Paprika Jancsi

Csúzlizdája
12.00–18.00 óráig I. András Lovagrend

közönségprogramja
(boszorkányüldözés, tolvajfogás,
középkori eszközök kiállítása és
bemutatása)

14.00–18.00 óráig Toma és csapata:
Történelmi játékok (íjászat, dárdaha-
jítás, hordós játékok)

14.00 órától a színpadon: Barti Bibic
Néptánccsoport (Szlovákia),
Forgatós néptánc egyesület
(Tolna)

15.00 órától Paprika Jancsi bábelõadás
18.00 órától I. András Lovagrend harci

bemutatója
Ghadah Gharam Hastánc
együttes (Paks)

19.30 órától Bob és Bobek (világzenék)
20.00–24.00 óráig zenél a 3 Generáció

együttes (30 év legnagyobb
magyar slágerei élõben)
Közben 22 órától Tûzijáték

A rendezvény minden nap ingyenes
Az esetleges mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Garay téri hírek
A hosszú forró nyár ellenére
Szekszárdon a Garay téren má-
ig is mindennap fáradhatatlanul
összejönnek a Gyurcsány Fe-
renc és kormánya távozását
követelõ demonstrálók.
A mindennapos rövid tüntetése-
ket továbbra is alkalmanként
meghívott vendégek elõadásai
színesítik. 
Legközelebb augusztus 14-én,

kedden 19 órakor lesz törté-
nelmi beszélgetés, melyet Kal-
már László tanár, a Kossuth té-
ri tüntetések egyik moderátora
tart.

Téma: A fõvároson kívüli or-
szággyûlések Szerencs 1507,
Torda 1568, Ónod 1707 stb.

A Szekszárdi Védegylet, mint fõszer-
vezõ mindenkit hív a Garay térre.

TOLNAI NYÁRI FESZTIVÁL
2007. augusztus 17–20. • Tolna, Duna-part vízi színpad
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Több mint 800 kutya részvételé-
vel rendeztek nemzeti CAC ku-
tyakiállítást Szekszárdon au-
gusztus 4-én. Az országos ver-
senyhez Német Vizsla Speciális
Klubkiállítás is kapcsolódott.

A szekszárdi CAC kiállításra 10
év szünet után került sor, a helyi
szervezet ezúttal nemcsak a népes
hazai mezőnyt, de külföldi résztve-
vőket is fogadott, Ausztriából, Szlo-
vákiából, Németországból érkeztek
kutyások a megméretésre.  A
Sport- és Szabadidőközpont
külső pályái biztosította ideális
környezetben, fás, ligetes terü-
leten vonultak fel a zsűri előtt a
versenyző négylábúak. Az ér-
deklődő közel ötezres nézőse-
reget a fajtabírálatok, az őrző-
védő kutyabemutató, majd a
verseny záróakkordjaként a
nemzeti versenyek hagyomá-
nyos programja, a Best in show
szórakoztatta. 

Ennek keretében szemlére
kerültek a fiatal felvezetők,
majd a kutyapárok bírálata kö-
vetkezett, végül a tenyészcso-
portok és az FCI tíz fajtacso-

portjának értékelése zárta a ver-
senyt. A legjobb eredményt elért
szekszárdi kutyák közül választot-
ták ki a város szépét. 

A verseny során a legnépesebb
mezőnyt az úgynevezett II-es fajta-
csoport (pl. boxerek, dobermanok,
schnauzerek) vonultatta fel, a ne-
vezési számok alapján ezek a leg-
kedveltebb kutyafajták hazánkban.

A szekszárdi nemzeti versenyen
induló nyolcszáz kutya közül a leg-
szebbnek a 7 éves, hosszú szőrű

collie szukát, Nyitramenti Igneous
Lace-t értékelte a versenybíróság. A
Szekszárd Szépe elismerést egy si-
maszőrű foxterrier szuka, a 2 éves
Agria Raquel Welch érdemelte ki.
Tenyésztője Korózs András és
Korózs-Papp Judit, tulajdonosa
Ottófi Melinda.

„A megyeszékhelyen 150 kutya-
fajtát 17 ringben mutattak be a ha-
zai és külföldi felvezetők, a részvé-
teli arány azt mutatta, hogy a ku-
tyások szeretik Szekszárdot és bíz-

tak a jó rendezésben –
értékelt a főszervező
Eppel János, MEOE
Szekszárdi Önálló Jogú
Szervezetének elnöke.
Az országos elnökség
tagja – aki maga is né-
met vizsla tenyésztő –
hozzátette: a Német
Vizsla Speciális Klubki-
állításon 30 versenyzőt
értékeltek, ami a kate-
góriában jelentősnek
számít, hiszen ezt a faj-
tát elsősorban nem a
külleméért tartják, ha-
nem mert nagyszerű
munkakutya. F. L.

Sima szőrű foxi lett Szekszárd Szépe

Horváth István polgármester átadja a  díjat

Beérkeztek a
pályázatok

A Szabó Dezső vasúti festmé-
nyeinek rekonstrukciója érdeké-
ben indult civil kezdeményezés
által a megvalósításra kiírt pá-
lyázat beadási határideje lejárt, a
pályázatra négy pályamunka ér-
kezett.

Minden pályázó elkészített
egy vázlatképet, amelyeket au-
gusztus 6–18-ig (hétfőn 12–17,
keddtől péntekig 9–17 és szom-
baton 8–12 óráig) Szekszár-
don, a Garay téri pavilonban
kiállítunk. 

Kérjük az adományozókat, ér-
deklődőket, tekintsék meg a váz-
latokat és szavazzanak arról,
hogy melyik pályázó vázlata tet-
szik a legjobban, melyik áll leg-
közelebb Szabó Dezső festmé-
nyeihez. 

A végső döntést egy szakmai
zsűri hozza meg, de nagyon
fontos számunkra az Ön véle-
ménye is!
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EGYPERCES KRIMI

Sértettek jelentkezését
várja a rendőrség

Arról beszélgettünk Király Balázs főhadnaggyal, a Szekszárdi Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési és kommunikációs referensével, hogy alig
van nap, amikor valamilyen gépjárműből ne lopnák ki az üzemanyagot.
Szóval „divat” lett a leszívás, ami szívatás is az anyagi kár mellett. 

Július 20-ra virradó éjszaka – mint azóta már kiderült – fiatal felnőttek
járták a szekszárdi éjszakát, s bizony le-lecsapolták a gépkocsik benzin-
jét. Több esetben csak próbálkoztak, ám a tanksapkák nem adták meg
magukat. A rendőrség kéri, hogy akiket július 20-án éjjel a tolvajbanda
megkárosított, jelentkezzenek a Várköz 4-ben, vagy hívják fel az 501-
100/3652 melléken Király Balázst. Konkrétan annak a fehér „kocka” Lada
tulajdonosának a jelentkezését is várják, aki ezen az éjszakán a Kölcsey
ltp. 3. előtt parkolt. Ugyanis ennek az autónak is feszegették a tanksapká-
ját.

Király Balázs tapasztalata szerint az üzemanyagtolvajok e módszerrel
tankolják saját járműveiket, de gyakori az is, hogy jó buli reményében
eladják a benzint, vagy gázolajat. A főhadnagy véleménye szerint sok fia-
tallal túl engedékenyek a szüleik, s nem számoltatják el őket sem az idő-
töltésükről, sem pedig a periodikus tehetősségükről. Ezután a rendőrség
éjszakánként még rendszeresebben ellenőrzi a parkolókat, miközben bíz-
nak – bízunk – az ilyen bűncselekmények elkövetőinek még szigorúbb
büntetésében. – hm –

7100 Tartsay Vilmos u. 4. Tel/fax: 74/418-117E-mail: elektrolit@terrasoft.hu

AJÁNDÉKAKCIÓ VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLETÜNKBEN! 
Minden 100 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 
AKKUMULÁTOROS FÚRÓGÉPET adunk ajándékba, a készlet erejéig.

Üzletünk nyitva tartása: hétfõ–péntek: 7–17.30, szombaton: 8–11.30 óráig

ELEKTROLIT Építő, Szolgáltató és Oktató Kft.

KŐ

Minden, ami kõbõl van!

L O H N E R
G Á B O R
M Ű K Ő K É S Z Í TŐ
M E S T E R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MŰKŐ


