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A piactér átalakítási munkái miatt
a piacot a Liszt Ferenc térre és
környékére telepítik majd át, dön-
tött rendkívüli ülésén a szekszárdi
önkormányzat közgyűlése.

A piactér átalakítása júliusban kezdõ-
dik, igazodva a Béla király tér rekonst-
rukciós munkáinak befejezéséhez. Az
átépítés idejére a piacot a Liszt Ferenc
térre és annak környékére telepítik ma-

jd át. Jelenleg az áthelyezés elõkészíté-
se folyik, azaz a piac üzemeltetéséhez
szükséges hatósági engedélyek beszer-
zése zajlik.

Folytatás a 3. oldalon.

Júliusban költözik a piac
A Liszt Ferenc téren és környékén találnak átmeneti otthonra az árusok

Jó hangulatban, „Táncos hívogató-
val” indult a Szekszárdon június 8.
és 12. között a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár szervezésében
megtartott Ünnepi Könyvhét.

Az elsõ napon tíztõl tízig várták progra-
mok a könyvszeretõ közönséget. A han-
gulat megalapozásaként Leipold Erzsé-
bet könyvtáros vezette be játékosan a
néptánc alapjaiba a gyerekeket. Ehhez a
Csurgó Zenekar szolgáltatta a zenét,
amely késõbb az énekese, mókameste-
re, Siklósi Krisztián „Griffmadáron re-

pültem” címû gyermekverses kötetébõl
készült önálló albumát is bemutatta -
folytatva a táncos játékokat.

Napközben a kézmûves foglalkozá-
son elkészített falovacskájukkal azonnal
huszárrá válhattak a gyerekek, és mene-
telés, majd tánc közben énekelhették,
hogy „Talpra magyar…”, „A huszárnak jól
van dolga...”, vagy „Kossuth Lajos táborá-
ban…”. Emellett játékos gyerekdalok is
szerepeltek a mûsoron.

A táncos-zenés játékok között is nagy-
szerû hangulatban telt az idõ, hiszen
Dönci tovább mesélt. Édesapja, Dicsõ

Zsolt költõ „Világgá maradok” címû kö-
tetében versbe szedve mondja el, fedez-
teti fel a gyermeki gondolatokban rejlõ
õszinte bölcsességet. Akinek kedve tá-
madt, az kartonpapírból és faágból ké-
szült ló mellett saját minikönyvet is alkot-
hatott, vagy játszhatott Toma és csapata
történelmi játékaival.

A nyitónap délutánján a felnõtteket
várták programok. Elõbb a kizárólag az
interneten terjesztett Spanyolnátha Mû-
vészeti Folyóirat szerzõinek könyvbe-
mutatójára került sor.

Folytatás a 10. oldalon.

Könyvek, mûvek zenével és illusztrációkkal
Mészöly-zarándoklat is színesítette az Ünnepi Könyvhét eseményeit

A piactéri árushelyek az építkezés idejére a Liszt Ferenc térre és környékére kerülnek át
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A RÉSZLETEKÉRT KÉRDEZZE
ÉRTÉKESÍTÕ KOLLÉGÁINKAT!

Inkább a tetõtéri ablakait
öltöztesse fel

árnyékolókkal!
Minden 30. árnyékolóvásárló
augusztus 30-ig visszakapja

a megvásárolt árnyékolói 
TELJES ÁRÁT!
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Tájékoztatás utcanevek változásáról
Az okmányirodában illetékmentesen cserélik a lakcímkártyát és a forgalmi engedélyt

Az utcanevek változásáról a városhá-
za és a járási hivatal közös tájékoz-
tatóját az alábbiakba adjuk közre.

Mint ahogy a korábbiakban már megje-
lent, az „Egyes törvényeknek a XX. szá-
zadi önkényuralmi rendszerekhez köt-
hetõ elnevezések tilalmával összefüggõ
módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII.
törvény 2013. január 1-én lépett hatály-
ba.  A törvény 4. §-a a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 14. §-át a következõ szöveggel mó-
dosította:

„14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pont-
jában meghatározott közterület, illetve
közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. szá-
zadi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szer-
vezet nevét, amely a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerre köz-
vetlenül utal.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése a 136/2013.
(V.30.) sz. határozatával az alábbiak sze-
rint döntött a XX. századi önkényural-
mi rendszerekhez köthetõ új utcák ne-
vének megállapításáról:

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyûlése az Allende
utca elnevezését nem változtatja meg.

II. A közgyûlés az alábbi új utcane-
vekrõl döntött:

Jácint utca (volt Alpári Gyula ut-
ca), Csengey Dénes utca (Bencze
Ferenc), Mészöly Miklós utca (Ber-
tók Róbertné), Orgona utca (Cséby
fiúk), Mattioni Eszter utca (Flach
Imre), Dienes Valéria utca (Gróf
Pál), Halas utca (Halasi Andor), Hor-
váth Károly utca (Halász Béla),
Szent-Györgyi Albert utca (Kecs-
kés Ferenc), Borostyán utca (Ke-
mény Sándor), Búzavirág utca
(Kövendi Sándor), Létay Menyhért
utca (Landler Jenõ), Roboz Zoltán
utca (Martos Flóra), Obsitos utca
(Népfront), Viola utca (Ocskó Lász-
ló), dr. Hadnagy Albert utca
(Prantner János), Jedlik Ányos utca
(Ságvári Endre), Sipos Márton utca

(Soós Sándor), dr. Szakály Ferenc
utca (Szakály testvérek).

III. A Közgyûlés a Holub utcát meg-
hosszabbítja a jelenlegi Gróf Pál utca ke-
resztezõdésétõl a jelenlegi Kecskés Fe-
renc utca keresztezõdéséig.

A fentiekben jelzett utcanévváltozá-
sokról értesítettük a közhivatalokat,
közintézményeket és közszolgáltató-
kat. Az új utcanév- és házszámtáblák
gyártásáról – saját költségvetése terhé-
re – az önkormányzat gondoskodik,
azok kihelyezése a közeljövõben meg-
történik.

Tájékoztatjuk az érintett utcákban la-
kókat, illetve az ott székhellyel, telep-
hellyel rendelkezõ gazdálkodó szerveze-
teket, hogy a névváltozások miatt szük-
séges lecserélni a polgárok lakcímét tar-
talmazó hatósági igazolványokat.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szek-
szárdi Járási Hivatal Okmányirodája ille-
tékmentesen kicseréli a lakcímet és sze-
mélyi azonosítót igazoló hatósági igazol-
ványt (lakcímkártyát), valamint a gépjár-
mûvel rendelkezõ személyek, illetve gaz-
dálkodó szervezetek tulajdonát képezõ
vagy üzemben tartásában lévõ gépjár-
mûvek forgalmi engedélyeit. Tekintettel
arra, hogy az okmányok kérelemre cse-
rélhetõek, ezért az okmányirodában va-
ló személyes megjelenés szükséges.

Lakcímkártya esetében elegendõ csa-
ládonként egy nagykorú személy megje-
lenése az ügy intézéséhez, míg forgalmi
engedély tekintetében személyes vagy
meghatalmazotti megjelenés esetén foly-
tatható le az eljárás. Kérjük az ügyfeleket,
az ügyintézéshez hozzák magukkal sze-
mélyi azonosításra alkalmas okmányukat
(személyi igazolványt, vezetõi engedélyt
vagy útlevelet és lakcímkártyát), gazdálko-
dó szervezetek esetén cégkivonatot és
aláírási címpéldányt, valamint nem sze-
mélyes eljárás esetében meghatalmazást,
illetve a lecserélendõ igazolványokat.

Az okmányiroda ügyfélfogadási idõ-
pontjai: hétfõtõl péntekig 8.00 órától
20.00 óráig.Az okmánycserék megkez-
désének idõpontja: 2013. június 20.

Együttmûködésüket köszönjük!
Dr. Göttlinger István dr. Ugodi Andrea

Szekszárd a TM Kormányhivatal

Megyei Jogú Város Szekszárdi Járási

aljegyzõje Hivatalának vezetõje
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Júliusban a Liszt térre költözik a piac
Idén nyáron is a Comenius iskola látja el a nyári napközis feladatokat

Folytatás az 1. oldalról.
Agrárlogisztikai vállalkozás költözik

a szekszárdi ipari parkba. Mint azt Hor-
váth István, a megyeszékhely polgár-
mestere elmondta, az önkormányzat
szerdai rendkívüli ülésén határozatban
hagyta jóvá a szerzõdés tervezetét,
amely szerint egy helyi cég 1,8 hektár-
nyi területet vásárol meg az ipari park-
ban, és itt építi ki regionális központ-
ját. A munkálatok hamarosan meg is
kezdõdnek.

A rendkívüli közgyûlésen napirend-

re kerültek az adósságkonszolidációval
kapcsolatos aktuális teendõk is. Dön-
töttek az egyeztetés ütemérõl, vala-
mint az eljárásba bevont ügyletekrõl
és pénzintézetekrõl.

Foglalkozott a közgyûlés az általános
iskolások nyári napközis felügyeleté-
vel is. Az általános iskolák január 1-jé-
vel a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásába kerültek, ám
a gyermekek napközbeni ellátása to-
vábbra is önkormányzati feladat. A vá-
rosatyák úgy döntöttek, hogy a tavalyi

nyári szünethez hasonlóan az idén is a
Gyermekszoba Családi Napközik kere-
tében a Comenius Általános Iskola fo-
gadja a gyerekeket. A felügyeletért
nem kérnek díjat sem az önkormány-
zattól, sem a szülõktõl, de az étkeztetés
megszervezésében számítanak az ön-
kormányzat közremûködésére. Mint
az a határozati javaslatban szerepelt:
az intézmény az elõzõ évben is változa-
tos programokat kínált, és mind a szü-
lõk, mind a gyerekek elégedettek vol-
tak az ellátással. V. M.

Segítenek és a környezetet is óvják
Civileket támogat akciójával az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

A civil szervezetek - az állampolgárok
önkéntes szerveződései - a társa-
dalom, a társadalmi és kulturális
élet fontos elemei. Tevékenységük,
szerepvállalásuk jelentős mérték-
ben hozzájárul a társadalmi problé-
mák kezeléséhez, a közösségi igé-
nyek kielégítéséhez.

Mindezt a társadalom honorálja, de az
állam, az önkormányzatok támogatása, s
a pályázatokon nyerhetõ pénz nem min-
dig elég eredményes mûködésükhöz.
Ezért a minap Szekszárdon egy önkor-
mányzati cég, az Alisca Terra Kft. egy
ma még párját ritkító kezdeményezést
jelentett be. A maguk módján támogat-
nak a városban mûködõk közül tizen-
két civil szervezetet, s õket meg is hívták
a hulladékudvarukon tartott sajtótájé-
koztatóra. 

A cél, mint azt Artim Andrásné, az Alis-
ca Terra Regionális Hulladékgazdálko-
dási Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta,
kettõs: a hulladékudvarokban szelektí-
ven gyûjtött hulladék arányának növelé-
se és a civilek támogatása. Ennek érde-
kében éves kampányt szerveztek „Hul-
ladékból adomány” címmel, amelynek
során a lakosság által a hulladékudvarok-
ba vitt szétválogatott anyagot úgymond
forintosítják, s az összeget havonta egy-
egy civil szervezetnek adják.

A kampánynyitó sajtótájékoztatón el-
mondták, az adományozás sorrendjét
legtöbb esetben jeles napok alapján ha-
tározták meg. Június 21-én van a zene
ünnepe, így elsõként a hónap vége felé
a szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar kap-
ja meg a hónap során bevitt újrahaszno-
sítható hulladék értékével arányos ösz-

szeget. Õket júliusban a vízilabda szak-
osztály követi, majd augusztusban a
Szekszárd Kosárlabda Utánpótlása Ne-
veléséért Alapítvány gyarapodik. Szep-
tember utolsó vasárnapja a hallássérül-
tek világnapja, így abban a hónapban a
Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesülete kapja a pénzt. Október 15. a
vakok és gyengénlátók, a fehér bot nem-
zetközi napja, ebben a hónapban a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna megyei
Egyesületének munkáját segíthetjük sze-
lektív hulladékgyûjtéssel. A tél közeled-
tével, novemberben a Gemenci Sóly-
mok Jégkorong Egyesületet segíti az
Alisca Terra a kampánnyal, december 3.
a fogyatékos emberek nemzetközi nap-
ja, abban a hónapban a fogyatékkal élõk
sorsát egyengetõ Kék Madár Alapítvány-
nak jut a pénz. Január 22. a Himnusz szü-
letése, a magyar kultúra napja, az ado-
mányozott a Bartina Néptánc Közhasz-
nú Egyesület. Február elseje a civilek
napja, az a hónap a Szekszárd-Újvárosi

Római Katolikus Társasköré. Március-
ban a Csiga-Biga Mozgás- és Képességfej-
lesztõ Alapítvány gyarapodhat. Április
másodika az autizmus nemzetközi
napja, amikor a világ minden részén az
autizmussal élõkre és családjaikra fi-
gyelnek, így az „Esõmanók” Tolna Me-
gyei Autista Gyermekekért Közhasznú
Egyesület kapja az összeget. Az ENSZ
1994-ben a család nemzetközi napjává
nyilvánította május 15-ét, így jövõ má-
jusban - tizenkettedikként - a Szekszárdi
Nagycsaládosok Egyesülete gyarapodhat
az Alisca Terra Kft. kampánya jóvoltá-
ból.

A sajtótájékoztatón kihirdették a kam-
pány szlogenjét is: „Önnek hulladék, ne-
künk segítség! Adományozzon hulladé-
kot, bennünket támogat!” Ezt a mottót a
civil szervezetek magukénak vallják.
Nem csak azért, mert ennek eredmé-
nyeként anyagilag is jól járnak, hanem
mert – mint elmondták többen – szelek-
tív hulladékgyûjtéssel a környezetet is

óvjuk, s a feldolgozható anyagok újra-
hasznosításával a Föld vészesen fogyó
ásványi kincseit is kíméljük.

A megye negyven településén szolgál-
tató cég igazgatója, Artim Andrásné
megjegyezte: egy „kósza” ötlet a kam-
pánysorozat alapja, de bíznak abban,
hogy hasznos lesz. Az együttmûködõ ci-
vil szervezetek is segítenek majd, anya-
gi érdekeltségük okán is, a szelektív hul-
ladékgyûjtés népszerûsítésében.

Azt, hogy a hulladékudvarokba bevitt
anyagok révén mekkora összeget kap-
nak a civilek, az az éppen aktuális átvé-
teli áraktól függ majd. Átvételkor pon-
tokban állapítják meg a támogatást, esze-
rint egy kiló papír és zöldhulladék 1-1
pontot, egy kiló PET palack 2 pontot, az
alumínium italos dobozok kilója 10, a
fém konzerves dobozoké pedig 3 pon-
tot ér. Ezek a pontok alakulnak majd az
aktuális szorzóval forintokká.

A pénznek pedig már mindenütt meg-
van a helye. A zenészek kottát vásárolnak
rajta, a sportolók versenyeztetésre, edzõtá-
borra fordítják, a siketek és nagyothallók
egy mobil elektromos eredményjelzõ táb-
lát, a vakok és gyengénlátók számítógépet,
hozzá beszélõ szoftvert szeretnének vásá-
rolni. A bartinások tánccsizmákra költe-
nék, a Katolikus Társaskör a Szent István
Ház felújítását folytatná, a Kék Madár Ala-
pítvány összejöveteleket szervezne a hát-
ránnyal élõ fiataloknak, a Csiga-Biga Alapít-
vány kutyás programokkal szeretné mi-
nél több ép és akadályozott gyermek fejlõ-
dését segíteni. Az Esõmanók fejlesztõ esz-
közöket vennének az autista gyermeknek,
míg a nagycsaládosok a gyerekekkel meg-
látogatnák Tolna megye várait, nyáron pe-
dig elutaznának a Balatonra.  - szepesi -

Az Alisca Terra Kft. által indított akció kedvezményezettjei

Környezetvédelmi
referenst keresnek
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és Városfejlesz-
tési Igazgatóságának Városigazgatá-
si és -rendészeti Osztályára környe-
zetvédelmi referens munkakör betöl-
tésére.

Részletes információ a város hon-
lapján, a www.szekszard.hu/allas ol-
dalon olvasható.
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A vadállomány védelmében már az
árhullám észlelésekor feltöltötték
a gemenci erdő vaddombjait. Most
ezek jelentik az egyetlen menedé-
ket az állatoknak.

A gemenci erdõ mintegy 15 ezer hektá-
ros területének körülbelül 99 százaléka
víz alatt van, csupán a mesterséges ma-
gaslatok, a vaddombok és a régi nyári
gátak jelentenek menedéket az állatok-
nak – mondta el Sipos Sándor, a Ge-
menc Zrt. erdõgazdálkodási és mûszaki
igazgatója. Az állomány védelmében az
etetõk átcsoportosítását és feltöltését
már az árhullám észlelésekor elkezdték,
jelenleg pedig az áradástól nem veszé-
lyeztetett erdõszéleken lévõ etetõk fo-
lyamatos ellátásáról gondoskodnak. Szá-
las- és szemestakarmányt helyeznek ki a
víz elõl menekülõ szarvasok, õzek és
vaddisznók számára. A menedékül szol-

gáló negyven vaddombon jelentõs szá-
mú állat gyûlt össze, Sipos Sándor ugyan-
akkor arra is kitért, hogy a veszteség el-
kerülhetetlen. Ennek mértékérõl azon-
ban csak akkor kapnak pontos képet,
ha már be tudnak menni a területre.

Ugyanakkor a vízzel körülvett vad-
dombokat a Duna visszahúzódásáig
nem közelítik meg, mivel minél keve-
sebb emberi jelenlétre törekednek, an-
nak érdekében, hogy az állatok mene-
külési útvonalát ne zavarják. Emiatt –
megköszönve az aggódó érdeklõdést –
az embereket is arra kérik, kerüljék az
árvízzel borított területek környékén
és a körtöltéseken ne érdeklõdjenek
személyesen.

Ugyancsak a Gemencbõl menekülõ
vadak, valamint az autósok védelmét
szolgálja, hogy az 55-ös számú fõút Pör-
böly-Baja közötti szakasza továbbra is
le van zárva. H. E.

Menekülnek a gemenci erdõ vadjai

A vaddombok jelentik a menedéket a szarvasoknak is

FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

Túl a legek árvizén
A Duna megint bizonyította erejét. Kül-
földön áttört gátakat, elöntött városokat,
s bár itthon is megdöntött minden ko-
rábbi rekordot, a gátak maradtak, mert
tízezrek állták a sarat végig a folyó men-
tén. S bár ez az ár az eddigi legmagasabb
vízszinttel ostromolta a partokat, a védõk
is minden korábbinál többen voltak. Em-
ber s gép ellenállt a hömpölygõ víznek.

Az árhullám a héten érte el a megyét,
Szekszárd határában, a Sió árvízkapu-
nál szerdán éjjel 1259 centiméter maga-
san tetõzött, 32 centivel meghaladva a

korábbi legmagasabb, 2006. április 7-
én mért vízszintet.

A tûzoltók, katonák és a sok önkéntes
jelesre vizsgázott. Bátánál s másutt is szá-
zak, ezrek erõsítették éjjel-nappal a töl-
téseket, rakták ezerszám a homokzsáko-
kat. Most már apad a Duna, de a gátakat
még vigyázni kell. Ha a víz visszatér med-
rébe, kezdõdik az újabb munka, a ho-
mokzsákok visszaszedése, fertõtlenítés.
És bizonyára nem fogják elfelejteni meg-
köszönni azoknak a munkáját, akik le-
gyõzték a folyót.  - sz l -

KERTÉSZETI ABC Szekszárd, Piac tér. Telefon: 74/413167. 
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 730-tól 1600 óráig, szombaton 730-tól 1130-ig! 

FarmForg Kft. Nagykereskedelmi raktár: Szekszárd, Palánk 18.
( a mezõgazdasági szk. iskola mellett ), tel.: 74/410-073, fax: 74/413-850.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30 órától 15.00 óráig!

SZEKSZÁRDIAK FIGYELEM! 
NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK PALÁNKRÓL!
Szakmérnöki szaktanácsadással, nagy termékválasztékkal, 

versenyképes árakkal várjuk vásárlóinkat palánki raktárbázisunkon!

JÚNIUSI ajánlatunk:
Minimum vásárlási 
érték: 5000,- Ft. 
Növényvédelmi elõrejelzés:
www.farmforg.hu

Szezonérintett gomba- és rovarölõ szerek!

Totális gyomirtó szerek.

Levéltrágyák nagy választékban!

Árengedményes vegyszer napok a Kertészeti ABC-ben!
Szekszárdi üzletünkben június 30-ig keddi és csütörtöki 

napokon minden szõlõben használatos gombaölõ 
és minden totális gyomirtó szer 6% engedménnyel!

Szúnyog-kullancs irtó, riasztó termékek hatalmas választéka a Kertészeti ABC-ben!
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Rendezvény alatt a forgalom elõl elzárt terület: Szent István tér Garay

Gimnáziumtól az 56-os szoborig terjedõ 4 sávos útszakasz. A helyi já-

ratok szombaton 10 órától másnap reggelig módosított útvonalon köz-

lekednek, nem érintik a Szent István és a Liszt Ferenc teret, az 5-ös és

6-os járatok nem érintik a Nyomdát.

Bálok, konferenciák otthona lesz a rendezvényterem

Az "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ
kialakítása (azonosítója: TIOP-1.2.1-
08/2-2009-0010) címet viselõ projekt-
ben megszépült Mûvészetek Házában
szeptember 15-ig látogatható a Tolna
Megyei Tárlat címû kiállítás, amely nem
kevesebb, mint 28 megyei mûvész alko-
tását tárja a nagyközönség elé. Szek-
szárd megújult kulturális „ékszerdobo-
za” a múlt héten helyet adott az Össze-
tartozás Napja városi megemlékezésé-
nek, a hónap végén pedig a Szent Lász-
ló napi ünnepség helyszíne lesz.

A Szent István tér másik oldalán nap-
ról napra újabb terek készülnek el az új
mûvelõdési házban. Mint azt Vörös Gá-
bor, a kivitelezõ ZÁÉV Építõipari Zrt.

projekt fõmérnöke lapunknak elmond-
ta, befejezés elõtt áll az egykori Panorá-
ma Mozi nagytermének helyén kialakí-
tott, megépített multifunkcionális ren-
dezvényterem. A bálok, ünnepségek,
konferenciák és lagzik lebonyolítására
alkalmas, több mint 430 négyzetméte-

res teremben egyszerre 450 ember ül-
tethetõ le. Az ülõhelyek fele hordozha-
tó székekkel, a másik
fele motoros mûköd-
tetésû mobil lelátóval
megoldott. A mûvelõ-
dési ház többi hasonló

funkciójú teréhez hasonlóan a rendez-
vényterem is speciális, akusztikai fal-
burkolatot kapott, a mennyezeten pe-
dig hangvetõket szereltek fel a szakem-
berek. A szekcionálható, két teremre
osztható tér déli oldalán egy 36 négy-
zetméteres színpad kapott helyet, ami
mobil elemekkel tovább bõvíthetõ. Be-
építettek egy díszletemelõ berendezést,
ami az alagsori díszletraktárból képes
mozgatni elõadások kellékeit.

A megyeszékhely egykori legna-
gyobb mozitermében a jövõben ismét
vetíthetnek filmeket, köszönhetõen a
mintegy 64 négyzetméteres vászonnak,
a Dolby 7.1-es hangrendszernek és a
megrendelés alatt álló 3D-s projektor-
nak, ami speciális moziélmény elérését
teheti lehetõvé.

Meghívó: Levéltári Esték sorozat
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület a Tolna Megyei Levéltárral kö-
zösen „Levéltári Esték” címmel elõadássorozatot indított. Ennek keretében a levél-
tár kutatói közremûködésével olyan elõadások hangoznak el, amelyekbõl az érdek-
lõdõk megismerhetik Szekszárd város történetét, itt élõ elõdeink cselekedeteit.

Június 25-én, kedden 17 órakor Aradi Gábor levéltáros „Kéjnõk és prostituáltak
a dualizmus korában Szekszárdon” címmel tart elõadást a Református Gyülekezeti
teremben (Bezerédj u. 3.). A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Szekszárd, Rákóczi u. 8. (a fõiskolával szemben)
Telefon: 06-20/2886-830

Szekszárd, Béri B. Á. u. 79. alatt (a Penny-nél) lévõ üzle-
tünk vasárnap délelõtt is nyitva tart. 06-20/2886-840

www.heberlinghusboltok.hu
További kedvezményre jogosító kuponkód honlapunkon:

Június 20-án, csütörtökön nagy füstölt- és csemegeáru
akció szekszárdi üzleteinkben!

ÚJDONSÁG: Csevaphús!!!!
Pácolt húsokra, vadhúsokra megrendelést felveszünk. 

Ingyenes nyári tábor Szálkán 2013. június 23-29-ig, 16-25 éves fiatalok számára.
Anyanyelv, kommunikáció, irodalom, versmondó mûhely, kézmûves foglalkozá-
sok, szabadidõs programok.

Érdeklõdés, jelentkezés: 
0620/2233447, 
tolnatit@gmail.com
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A nagyvadak elõszeretettel járnak a „tilosban”
Aranyfürt néven mûködik tovább a szekszárdi vadásztársaság

Az átlagembernek nem kapja fel a fejét, ha
megszűnik az adott településen egy sokáig mű-
ködő vadásztársaság. A látszat ellenére azon-
ban eme szenvedély összehozta társaság meg-
szűnése bizony okozhat zavarokat, ami a civil
szférában, de a települési önkormányzatnál biz-
tosan hamar lecsapódik.

Ez történt Szekszárdon is a Bakta vadásztársaság 2011-
es megszûnésével. Nélkülük megduplázódott - külö-
nösen a zárt kertes területeken - a vadkárok száma,
nem kívánatos mértékben szaporodtak el bizonyos
kártékony madárfajok is. Mielõtt  kezelhetetlenné vál-
hatott volna a probléma, 2012-ben - végett vetve a Sár-
közben a kulisszák mögött lezajlott bonyolult jogvitá-
nak is - az õcsényi és a korábbi szekszárdi vadásztársa-
ság még tavalyi egyesülésével, ötven taggal felállt és új-
ra ellátja közhasznú tevékenyégét az immáron Szek-
szárdi Aranyfürt névre hallgató vadásztársaság.

- Mi történt a társaság területén, Szekszárdon a meg-
szûnés bõ egy éves  idõszakában? - kérdeztük Scheidler
Antal önkormányzati mezõõrt, a társaság hivatásos va-
dászát, aki Klézli Ferenc elnök megbízásából nyilatko-
zott lapunknak.

Gyérült a károkozó vaddisznóállomány

- A Bakta vadásztársaság megszûnését követõen túl-
szaporodott a vaddisznóállomány, a fácánok száma vi-
szont megfogyatkozott. A kettõ persze a természet tör-
vénye alapján nagyon is összefügg. A 2011/12-es száraz-
ság okozta táplálékhiányban „megindult” vaddisznók
felették a fácántojásokat, megakadályozva a szárnya-
sok természetes szaporodását. Társaságunk 2012-es
megalakuláskor ennek visszaszorítása volt a vadászok

legfontosabb feladata. Az õzállomány közepesnek
mondható, a mezei nyúl egyedszáma pedig fölfelé íve-
lõben van - mondta a szóvivõ, aki nap, mint nap meg-
fordul a neuralgikus területeken, s így „forró drótos” in-
formációval bír mind az önkormányzat, mind a vadász-
társaság számára.

Az Aranyfürt területe az állatállomány összetétele, az
urbanizált világ jelenléte, annak szétszabdaltsága okán
aligha nevezhetõ ideálisnak. Az apróvadak jelenléte
hangsúlyosabb más vadásztársaságokhoz képest. A te-
rületen relatíve kevés az összefüggõ erdõ, viszont sok
a zárt kert. A szekszárdiakhoz tartozó 3000 hektáros
terület mindössze 5 százaléka vadászható a már hatá-
lyos új törvény alapján. A nagy vadak elõszeretettel for-
dulnak meg a „tilosban” is, így vadászatuk nem éppen
rutin feladatot jelent. Összehangolt munkát igényel ez
a kormányhivatal illetékes szervétõl, a rendõrségtõl és

a területileg illetékes vadásztársaságtól. A
jó együttmûködés gyümölcsének is ne-
vezhetõ: nem csak közhasznú, eredmé-
nyes, de biztonságos is a térségben az
egyébként veszélyeket magában hordó
vadászat. A közvéleményt aggasztó, meg-
osztó vadászbalesetek sem a távolabbi,
sem a közelebbi múltban nem történtek,
és okkal remélik, így lesz ez a jövõben is.

- A biztonság megteremtése változatla-
nul mindenek fölött áll társaságunknál -
fogalmaz Scheidler Antal. - A vadászterü-
leteken kívüli helyszíneket ott fogjuk fel-
állítani ezután is, ahol a vad vélhetõen tar-
tózkodik. Ha ezeken a helyeken zártkerti
vadászattal zavarjuk a vadakat, akkor elér-
jük azt, hogy ki tudjuk hozni az állatokat

a kritikus területrõl a vadászterületre. Így történik a
szükséges gyérítés is. Az etetéssel egyébként a nem va-
dászható, de a biológiai sokszínûséghez nélkülözhe-
tetlen madárfajokat is sikerül megmenteni. A csökkent
értékû takarmány alacsony áron történõ biztosításával
sokat segít nekünk ebben a szekszárdi Schieber Kft.,
az õcsényi szárítóüzem és Németh Sándor gazdálkodó.

A szezon után a társaság aktuális feladata a rókák,
szürkevarjak, szarkák gyérítése,  a magaslesek kialakítá-
sa a vadászterületeken, illetve a meglévõk karbantartá-
sa, egyszóval az októbertõl áprilisig tartó fõszezonra va-
ló felkészülés. Jó hír a szekszárdi vadászok számára,
hogy az idén elejtett 18 õzbak agancsai között már öt
kapott bronzérmet a trófeabírálatnál, másik öt pedig
400 gramm feletti súlyt ért el, ami jelzi azt a minõségi
gyarapodást, ami már az újjáalakult szekszárdi vadász-
társaság tevékenységének is köszönhetõ. B. Gy.

Napfény és meleg kellene a jó búzaterméshez
A Tolnában ötvenezer hektáron elvetett
õszi búza eddigi tenyészidõszakában
meteorológiailag alapvetõen minden
kedvezõen alakult.

Tavaly õsszel véget ért az aszályos idõ-
szak, a nedvesség folyamatosan biztosí-
tott volt, s a hótakaró jóvoltából a márci-
usi fagy sem tudott ártani. A kalászok
szemtermése látszatra a várakozásnak
megfelelõ, nagyon szép és egyben gaz-
dag tõszámú vetéseket láthatunk. Azon-
ban ha a június nem hozza meg a búza be-
éréséhez szükséges, az évszaknak meg-
felelõ meleget, az mennyiségi, de még in-
kább minõségi szempontból nagy prob-
lémát okozhat - hallhattuk a folyamato-
san határszemlét végzõ, növényvédelem-
mel foglalkozó szakemberektõl a Min-
erág Kft. szokásos fajtakísérleti bemutató-
ján, Szekszárd északi határában.

Nagyon nem kéne már a búzának az
esõ, mert a virágzás, a kötõdés, a zöld-

érés idõszakában vagyunk, és bizony
fuzáriózis, s annak súlyos következmé-
nyei fenyegetnek. Ellene nagy valószínû-
séggel védekezni kell még a betakarítá-
sig hátralevõ idõszakban.

- Tünetei, hogy a kalász rózsaszínné, il-
letve fehéressé válik, s az egyes magva-
kon a pelyvalevelek borítása alatt is ró-
zsaszínû elváltozás figyelhetõ meg, belül
pedig súlyos fuzáriumtoxin a tünet -
mondta dr. Vörös Géza, a kormányhiva-
tal Talaj- és Növényvédelmi Igazgatósá-
gának igazgatója.

Az Európai Unió egyébként szigorú
szabályt hozott a búza mikotoxin tartal-
mát illetõen: étkezési búzánál ez a szám
1,75 milligramm/kg, az úgynevezett du-
rumbúzánál 1,25 a megengedett érték,
s erre mostantól oda kell figyelni, nem
árt növényvédelmi szakembert is bevon-
ni a termelésbe. Tavaly 8-10 százalék volt
a belsõ fuzáriumfertõzöttség, de a mos-

tani idõ kifejezetten kedvez ezen gom-
babetegségnek, biztosan nagyobb szám-
ban fordul majd elõ az idén.

- Nem minden toxin fertõzõ, de az ál-
talunk legismertebbek bizonyítottan
azok. Nem csak a humánegészségügy-
ben, hanem az állattenyésztésben is ko-
moly problémát okozhat: az állatok ko-
rai pusztulásával és komoly szaporodás-
biológia gonddal kell számolni, ha ilyen,
mérgezett takarmány kerül felhaszná-
lásra. Ilyen idõjárási körülmények mel-
lett még a virágzásban, de legkésõbb a vi-
rágzás végén érdemes védekezni fuzári-
um ellen. A toxinszint az idén nagyon
fontos minõségi paraméter lesz a búzá-
nál - jegyezte meg a szakember. - Aki ed-
dig a fuzárium elleni védekezéssel külö-
nösebben nem foglalkozott, az még
most megteheti, mert a növényen ezen
stádiumában fejti ki igazán a hatását a
növényvédõszer, nem pedig még a vi-

rágzás kezdetén - tanácsolta a gazdálko-
dóknak Vörös Géza.

Ha valaki két védekezést alkalmazott
a tenyészidõszakban, akkor a toxin-
szint szinten biztosan a kritikus határ-
érték alatt marad.

A búza más gombabetegségei (liszt-
harmat, foltosodás, rozsdásodás) minden
évben valamilyen mértékben megjelen-
nek a búzatáblákon. A szeles, változékony
idõjárás ezek számottevõ kifejlõdését - a
jelekbõl ítélve - nem tette lehetõvé.

Visszatekintve a búza és az árpa eddi-
gi tenyészidõszakára, a bemutatót meg-
elõzõen szó volt - egyfajta okulásként - a
levéltetvek által okozott õszi fertõzések-
rõl, aztán a tavasszal megjelenõ úgyneve-
zett vetésfehéritõ lárvák pusztító hatása
elleni védekezésrõl, amit a szükséges esz-
közök, technológia birtokában, a jelek-
bõl ítélve jól oldottak meg a helyi gabo-
natermesztõk.  B. Gy.

Fácánok és nyulak a terítéken
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„A giccshez giccsember kell!”
Adorjáni Endre szobrászmûvész esztétikáról, s az alkotás befogadásának irányairól…

Vajon a művészetek ősidők óta
csak informális szereppel bírnak,
avagy sokkal inkább rituális, lelki,
szellemi, birtoklási vágyból fakad-
nak? Erről és a művészet témájá-
ban sok egyéb más érdekességről
is igyekezett lerántani a leplet az
EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem elő-
adásán Adorjáni Endre, egyetemi
oktató, szobrászművész.

A Mentálhigiénés Mûhely és a PTE IGYK
sorozatának legutóbbi elõadásán a szob-
rászmûvész hangsúlyozta: lehetséges,
hogy létezik egyfajta genetikai kód a mû-
vészetben. Az adottságok öröklõdnek a
génekben, s elképzelhetõ, hogy vala-
mely elõdünk mûvészi képességei telje-
sednek ki száz évvel késõbb élõ leszár-
mazott tulajdonságaiban. A mûvészetek
a prelogika és nem a formális logika (tu-
dományok) alapján mûködnek. Ugyan-
akkor mindkét irányzat a természetbõl

inspirálódik, s azért lé-
teznek, hogy jobbá te-
gyék a világot.

„A giccshez giccsem-
ber kell” - mondta a mû-
vészietlen világról az
elõadó, egyben megje-
gyezte: ha valaki a mula-
tós, vendéglátó ipari ze-
nét gyönyörûen fújja is,
s abból kell megélnie,
inkább váltson tevé-
kenységet. A giccsnek két alappillérérõl
is szólt, amely érzelmi vonalon hatalmas
letargiát és nosztalgiabefogadást mutat,
míg a másik oldalon kitörõ vidámság
meglétét hordozza. A népmûvészetrõl
ugyanakkor kifejtette: az szokásrendsze-
rével a születéstõl a halálig igen magas
színvonalat képvisel, s „olyan, mint egy
vadszõlõvirág illata”.

Az esztétikában az igazságtartalom a lé-
nyeges, ettõl különleges egy alkotás - fej-

tette ki a mûvész, majd a
nevelés kérdésérõl be-
szélt. Adorjáni úgy látja,
a gyermekeknél 2 és 4
éves kor környékén
olyan bevésések történ-
nek, amelyek egész éle-
tükben meghatározóak.
A zenére nevelést példá-
ul már 2 éves kortól, a
rajzot pedig 10 éves kor-
tól érdemes fejleszteni.

Mint mondta, egy kicsit születni kell min-
denre. Fontos a humorérzék megléte,
amelyet 3-5 éves korban már fel lehet fe-
dezni. Ez egyben az intelligencia egyik je-
le, valamint a kreatív képességek finom
elõrejelzõje. Az elõadó hangsúlyozta azt
is: ha a gyermeket engednék kiteljesed-
ni, s nem a szabályrendszerekkel telített
formális logika alapján oktatnák, akkor
esélye lenne arra, hogy felnõtt korában
is szerteágazó módon gondolkodjon, és

más jellegû összefüggéseket is keressen,
amelyek stílusként képesek mûködni!
Kérdés, mi kell ahhoz, hogy az ember
mûvésszé váljon. Adorjáni szerint „a te-
hetség olyan zsenge fû, amelynek szük-
sége van ápolásra, az ember pedig nem
csinál mûvészetet, ha az nem belülrõl fa-
kad”.

A kiteljesedés mindannyiunk életében
egy bizonyos fokon áll, elérését nem kell
siettetni. „Nem érdekel a közönség, hogy
értéket teremtsek!” - hangsúlyozta a mû-
alkotás és a befogadó kettõs kulcs- és zár-
szerkezetének taglalása kapcsán Adorjáni.
Kétfajta befogadó létezik alkotás és befo-
gadó tekintetében: az egyik a fogékony
ember, aki rendet csinál a káoszban, s a
komplexitást keresi. A kevésbé fogékony
ember szintén befogadó, de sztereotípi-
ák alapján dönt, mi tetszik neki. Talán az
a mûvészet célja, hogy elmondjuk életün-
ket, beszéljünk róla, talentumként szól-
junk a másikhoz. Gyimóthy Levente

„Meg kell õrizni a magyar élet jogfolytonosságát!”
„A szó, Trianon, az elmúlt évszázad-
ban a fájdalom szinonimájává vált”
- jelentette ki dr. Bakay Kornél ré-
gészprofesszor, tanár a nemzeti
összetartozás napján, június 4-én
megtartott Léleképítőn.

Az idén a Magyar Érdemrend Tiszti-ke-
resztje polgári tagozatának kitüntetésé-
ben részesült Bakay olyan kérdésekre
kereste a választ, mint hogy miért ép-
pen Magyarországot szemelték ki az
egyetlen megsemmisítendõ országnak,
miért nem védtük meg az országot, ami-
kor védekezhettünk volna, miért bocsá-
tottak meg a szlovákoknak, románok-
nak, horvátoknak németbarát politiká-
jukért, s vajon miért nevezhetik egye-
sek magyarkodásnak, ha szeretjük a ha-
zánkat? Az elõadó véleménye szerint a II.

Világháborút követõ évtizedekben min-
dent elpusztítani látszó, primitív kö-
zönyt erõltettek népünkre. Úgy látja, fo-
lyamatosan tûrjük a megaláztatást szom-
szédaink részérõl, amely országok a mi
1000 éves hazánkból „születtek meg”.
„A magyarságot ellenségei kezdetektõl
fogva idegen testnek minõsítették Eu-
rópában, és a megsemmisítésére töre-
kedtek” - hívta fel a figyelmet a kutató,
majd kiemelte azt is: sajnálatos módon a
magyarság egyedülálló a kontinensen,
hiszen testvérnépeik, a hunok, az ava-
rok, vagy a kazárok eltûntek az idõk fo-
lyamán. Tény, hogy a jelenkor fogyatko-
zó tendenciája ellenére a magyarok meg
tudtak maradni, ami már isteni csodá-
nak számít - tette hozzá.

Bakay kitért arra is, hogy Magyaror-
szág felosztásának terve (Masaryk-terv)

már 1915-ben megszületett. Vélekedése
alapján az I. világháborút úgy vesztet-
tük el, hogy csapataink gyõzelemre áll-
tak, hiszen például a délvidéken érintet-
len hadseregcsoportok állomásoztak.
Az 1918-ban hatalomra jutott tehetség-
telen Károlyi Mihály regnálása alatt - mi-
után november elején visszavonta az
olasz vonalakról a hadtesteket -, 15 érin-
tetlen magyar zászlóalj tért haza zárt
rendben, amelyek megvédhették vol-
na a hazát, de leszerelték õket. Dr.
Bakay Kornél elmondta: minderre
1919-ben a 133 napig tomboló prole-
tárdiktatúra hadsereget szétverõ hoz-
záállása csak „rátett egy lapáttal”. Ekkor
mintegy ötezer ember a székely had-
test keretében a végsõkig kitartva, hõ-
siesen szállt szembe a románokkal, míg
a Prónay Pál vezette nyugat-magyaror-

szági felkelés, vagy a balassagyarmati el-
lenállás látható eredményt hozott a tri-
anoni diktátummal szemben.

A professzor úgy véli, Trianon egyik
legfõbb elõzményét, az 1867-es kiegye-
zésnél kell keresni, szerinte ugyanis a li-
berális demokrácia, amely addig telje-
sen idegen volt a magyar nép lelkületé-
tõl, ezzel a momentummal bontakozott
ki. „Magyar az az ember, aki magyarul
gondolkodik, beszél és a hagyományo-
kat szentnek tartja, vagyis fáj neki Tria-
non!” - fogalmazott, végül megjegyezte,
az elcsatolt területeken meg kell õrizni a
magyar élet jogfolytonosságát. A jelenle-
gi miniszterelnökhöz hasonló nagy ké-
pességû vezetõje Bethlen István vagy Te-
leki Pál óta nem volt az országnak - zár-
ta elõadását Bakay a jelen magyar politi-
káról szólva. Gyimóthy Levente
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Mármarosi húskereskedés már Szekszárd belvárosában is
Széles választék, minõség, udvarias kiszolgálás - jó áron a Korzóban

Már tíz éve jelen van a megyei húskeres-
kedésben Mármarosi Zsolt, aki mielõtt
belevágott volna a saját vállalkozásába,
négy évet hentesként Ausztriában is el-
töltött. Hazatérve - kellõ tapasztalatokkal
felvértezve - kezdett az önálló vállalkozás-
ba. Elõbb Tolnán nyitottak boltot, aztán
Faddon, majd Gerjenben is megjelentek.
Az alapvetõen családi indíttatású vállalko-
zás elérkezettnek látta azt az idõt, hogy a
megyeszékhelyen is üzletet nyisson. Im-
már a negyedik Mármarosi húsboltot. A
megfelelõ helyet a Korzó áruházban, iga-
zán ideális helyen találták meg.

Szalámi- és hurkaféleségek,
ingyenes szolgáltatások

Már a nyitónapon szembetûnõ volt a
húsok, húskészítmények, baromfitermé-
kek széles választéka, a frissáru „döm-
ping”, amivel az új kereskedés a szekszár-
di vevõket várja. ”Minõség, udvarias ki-
szolgálás és a kedvezõ ár, amirõl a vásár-
lók is meggyõzõdhetnek” - válaszolta Már-
marosiné Hájas Andrea arra a kérdésre,
hogy mivel is próbálják majd megnyerni
a megyeszékhely vásárlóinak kegyét.

A hentesáruk és a füstölt készítmé-
nyek a kakasdi vágóhídról érkeznek, de
az õ elképzelésük, receptúrájuk alapján
készülnek, kerülnek a boltjaikba.

- Füstöltáruinkkal igyekszünk megfe-
lelni a legkülönbözõbb fogyasztói igé-
nyeknek, így van csemege és enyhén csí-
põs portékánk, de készítünk igazán erõs
változatot is - mondja Andrea asszony. -
Télen foglalkozunk fehér szalámival, s a
kolbász kétféle: csemege és csípõs.

-  A hentesáruban is a megszokottnál
nagyobb választékkal találkoznak ma-
jd a vevõk?

- Így igaz. A szekszárdi üzletünkben ez

hangsúlyosabb lesz, mint a régebb óta
mûködõ tolnai, faddi és gerjeni boltja-
inkban. Szalámik, virslik, kenõmájas, va-
lamint Bogádról származó nyelves disz-
nósajt és egyéb hurkafélék is szerepel-
nek majd a kínálatunkban. Szezonális
dolgokkal is foglalkozunk: így például ta-
vasztól õszig pácolást is vállalunk a hú-
sokra, erre engedéllyel is rendelkezünk.
Ha szükséges, a páclében több napig tá-
roljuk a terméket. Kis mennyiségben is
kielégítjük az ebbéli igényeket. Tolnán
nagyon bevált ez a szolgáltatás, különö-
sen a fiatalabb korosztály igényelte. Télen
friss darált hús, félsertés is rendszeresen

ott van a kínálati palettánkon. Fontos
megjegyezni, hogy nálunk ezektõl a szol-
gáltatásoktól nem lesz drágább a megvá-
sárolt termék, a darálás, a szeletelés,
ugyanis ingyen van: a megrendelt húso-
kat - mennyiségtõl függetlenül - ellenszol-
gáltatás nélkül konyhakészre készítjük.

- Milyen akciókra számíthatnak az
üzletbe betérõk?

- Napi akciókat tervezünk, már csak
ezért is érdemes betérni hozzánk, a Kor-
zó áruházba. Üzletünk a Kiskorzó téri
parkoló felõl könnyen megközelíthetõ.

- Árulja el, miért lesz érdemes a jövõ
héten felkeresni a Mármarosi húsboltot
„a jó minõséget, jó áron" jegyében?
- Kedden a sertéslapocka (kilója
1099 Ft), szerdán a füstölt kolozs-
vári szalonna (1499 Ft/kg), csütör-
tökön a csirkecomb (699 Ft/kg),
pénteken a marhanyak (1399
Ft/kg), míg szombaton a disznóto-
ros „nyakapecsenye” (1299 Ft/kg)
kapható akciós áron üzletünkben.

Rendelésfelvétel: 30/688-94-54,
30/497-08-23, 30/647-02-41. (X)
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– Bizonyára sokan kíváncsiak a
Szekszárdi Vérellátó létrejöttére, a
kezdetekre. Kérhetnék egy kis törté-
neti áttekintést? 

– A helyi véradó állomás 1957-ben jött
létre. Elsõ fõorvosa dr. Kolumbusz Lász-
ló volt, aki l987-ig, nyugdíjba vonulásá-
ig irányította a munkát. Nevéhez fûzõ-
dik az önkéntes, térítésmentes véradás
megszervezése. Fáradtságot nem ismer-
ve, szívós munkával rakta le megyénk
vérellátásának alapjait, és jelölte ki az
irányt. Szakmát, emberséget, tisztessé-
get tanulhattunk tõle. Az Õ idõszaka
alatt mintegy 60 szakember dolgozott a
véradó állomáson, s olyan sikeres volt a
véradás, hogy más kórházakat is tud-
tunk segíteni. A kiszállásos véradás meg-
szervezése is Kolumbusz fõorvos nevé-
hez fûzõdik.

– Kezdetben volt az önkéntes téríté-
ses, majd az önkéntes, de térítésmen-
tes véradás...

– A véradó állomás megalakulásakor
csak térítéses véradás volt, ami azt jelen-
tette, hogy hathetenként lehetett vért
adni, s bizony sokan ebbõl éltek. Tolna
megyében 1960-ban indult az önkéntes,
térítésmentes véradás. A véradók szem-
pontjából a térítésmentesség pozitív
volt, hiszen bár nem kaptak pénzt a vér-
adásért, de kiderülhettek addig nem is-
mert betegségeik. Sõt, ezután már nem
fûzõdött érdekük az esetleges tudott be-
tegségük eltitkolásához sem.

– A véradó állomás létrejötte óta több
helyszínen is mûködött, néha szû-
kös, méltatlan körülmények között.
Mikor költöztek a jelenlegi helyre?

– 1972 novembere óta mûködik az ál-
lomás a jelenlegi helyen, akkor a munka-
társak létszáma 34 volt. A vérvételek szá-
ma éves szinten elérte a 12 ezret, a lakos-
ság 5,6 %-a aktív véradó volt. A költözkö-
dés emiatt is idõszerûvé vált, hiszen a ré-
gi hely már elviselhetetlenül szûkös volt.
Talán itt kell megjegyeznem, hogy tudo-
mányos munka mindig is folyt az állomá-
son, a tudományos érdeklõdés mindig
megvolt a munkatársakban.

– Az akkori önkéntes véradók, akik
térítésmentesen, lelkiismereti köte-
lességbõl adtak vért, az évtizedek so-
rán egyre fogytak. Milyen okokra ve-
zethetõ ez vissza?

– Megszûntek a nagy létszámmal dol-
gozó munkahelyek, ahol a dolgozóknak
dicsõség volt vért adni. Akadtak olyan

munkahelyek, amelyek szabadnappal is
jutalmazták véradóikat. Megszûnt a kö-
telezõ sorkatonai szolgálat, ahol a kiska-
tonák véradás után szabadságot kaptak.
Megszûntek a szépen megrendezett
véradó-kapó találkozók, amelyek na-
gyon jó hangulatú és a véradók számá-
ra elismerõ, kellemes rendezvények vol-
tak. Az adatvédelmi törvény változása
miatt a véradók már nem tudhatták,
hogy kinek az egészségét, életét mentet-
te meg a vérük.

– Mennyiben változott a fenti jól mû-
ködõ, szervezett állapot?

– Egyrészt az elõbb említettek miatt,
másrészt csatlakoztunk a 2000-ben meg-
alakult Országos Vérellátó Szolgálathoz,
munkajogilag, szervezetileg egyaránt.
Kevesebb lett a véradó, a hagyományos
nagy véradóhelyek megszûntek, bizo-
nyos szakmai tevékenységek is átkerül-
tek a régióba. Ez kényszerû létszámcsök-
kentést hozott magával. Dr. Liszátz Mária
fõorvosnõnek - aki az egyetem után ke-
rült oda és onnan is ment nyugdíjba - a
legnehezebb és legfájóbb döntések soro-

zatával kellett szembenéznie. Hálátlan,
embert próbáló idõszakot élt meg az el-
bocsátások miatt. A munkatársak létszá-
ma tízzel csökkent. Összehasonlítás-
ként: az ezt megelõzõ idõszakban 13 ez-
er palack vért vettünk le, ami jelenleg 9
ezerre csökkent. Ebbõl kétezret a vér-
adó állomáson, míg további hétezret ki-
szállásos véradásokon veszünk le.

– Miután a létszám ennyire lecsök-
kent, a véradások megszervezéséhez
milyen segítséget kapott az állomás? 

– Az Országos Véradó Szolgálat
(OVSZ) megalakulásával kialakult egy új
rendszer, a szervezés átkerült a Magyar
Vöröskereszt hatáskörébe, azóta együtt
dolgozunk.

– Ön, mint az egyetlen orvos, aki a be-
tegeket a véradás elõtt megvizsgálja,
bizonyára a legjobban tudja, hogy
milyen indíttatásból adnak vért
azok, akik még adnak.

– Két évvel ezelõtt a kollégáimmal ké-
szítettünk egy felmérést sok-sok kérdés-
sel, amibõl azt szûrtük le, hogy a vér-
adók egyszerûen „csak” segíteni szeret-
nének a beteg embereknek a gyógyulás-
ban. Sajnos, egyre kevesebben gondol-
kodnak így. Az emberek rohannak a
pénz után, s talán akkor lehet igazán
mozgósítani õket, amikor személyesen
érintettek, illetve szembesülnek egy-egy
olyan helyzettel, hogy éppen rájuk, az õ

vérükre van szükség. A mi munkahe-
lyünk talán az egyetlen, ahol sem a nem,
sem a vallási, vagy politikai hovatartozás
nem számít. Mindenkinek a vérére szük-
ség van.

– Errõl éppen az jutott eszembe,
hogy igen, a vér az egyetlen, ami több-
szörösen is összeköt bennünket, em-
bereket. Nem hiába vannak szép
mondások a vérrel kapcsolatban...
Mi volt az amszterdami nemzetközi
konferencia tanulsága a véradással
kapcsolatban?

– Színvonalas, elõremutató elõadáso-
kat hallgathattam végig, amelyeknek kö-
zös tanulsága volt. Mégpedig az, hogy a
világon hasonló problémákkal küzde-
nek a véradást illetõen. Ezek a követke-
zõk: elöregedett a népesség, egyre több
az olyan betegség, amelynek gyógyításá-
hoz nagy mennyiségû vérre van szük-
ség, valamint egyre kevesebb a fiatal do-
nor. A jövõre vonatkozóan már több or-
szágban dolgoztak ki modern, a mai fia-
talok érdeklõdésének megfelelõ tervet,
ennek a látványos eredményérõl szá-
moltak be több európai ország képvise-
lõi. Mit néznek, olvasnak a mai fiatalok?
Hogyan tudjuk az üzeneteinket hozzá-
juk eljuttatni? A közösségi oldalak, az
okos telefonok segíthetnek, ezen az
úton kell nekünk is elindulni. „Trendi-
vé” kell tennünk a véradást.

– Pápai származású, Pécsett dokto-
rált. Hogyan került ebbe a „sorba”
Szekszárd?

– Az egy külön regény, mint minden
ember élete. Ötödéves voltam az egyete-
men, amikor férjhez mentem egy szek-
szárdi pilótához, s így lettem szekszárdi.
S immár több mint három évtizede a vér-
adó állomás a munkahelyem. A kezde-
tekkor még hárman voltunk orvosok,
ma már egyedül vagyok.

– Két lány, Kata, a kutya, a kert és a
konyha... Kifejtené bõvebben ezt a rö-
vid családbemutatást?

– Két lányom van: Adrienn jogász,
Alexandra egyetemista. Kata az uno-
kám, akire ha csak rágondolok, elmoso-
lyodom. A kutyánk - aki szintén lány –
s a kert, amely nekem a feltöltõdést, a ki-
kapcsolódást jelenti. A legnagyobb
öröm pedig az, amikor itthon van a fér-
jem, a lányaim, a vejem, az unokám és
a közeli rokonaim mind együtt va-
gyunk, s így ülhetünk le egy finom va-
sárnapi ebédre.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban DR. BOCSKAI TÜNDE, az Országos
Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátójának főorvosa. Rande-
vúnk, beszélgetésünk apropója, hogy június 14. a véradók világnapja,
valamint az Amszterdamban június elején megrendezett nemzetközi

szakmai konferencián szerzett tapasztalatai.

„Trendivé” szeretnék tenni a véradást
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„A mi munkahelyünk talán az
egyetlen, ahol sem a nem,
sem a vallási, vagy politikai
hovatartozás nem számít.
Mindenkinek a vérére szük-
ség van.”
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Humán Bi-
zottsága pályázatot hirdet a kiemelkedõ
képességû, a városi köznevelési intéz-
ményekben tanulmányaikat folytató fi-
atalok és felkészítõik teljesítményének
elismerésére a

Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás

elnyerésére, a Humán Bizottság 2013.
évi Mecénás Tehetséggondozó Támo-
gatási keretében e célra biztosított
2.500. 000 Ft  keretösszeg erejéig.

A támogatásból a tudományok, a szak-
tárgyak, és a sport terén tehetséget mu-
tató és bizonyító diákok részesedhet-
nek. Ugyancsak jutalomban részesíthe-
tõek a fentiekben megjelölt személyek
felkészítõ tanárai és edzõi is.

A pályázat útján nyújtható támogatás
formája egyszeri jutalom.

A pályázat útján támogatható:
a) Az Oktatási Közlönyben megjelent

országos tanulmányi versenyek 1-6. he-
lyezettje és felkészítõ tanára.

b) Az Országos diákolimpia 1-6. helye-
zettje és felkészítõ tanára.

c) A Helikon Középiskolások Mûvé-
szeti versenyén kiemelkedõ eredményt
elért tanulója és felkészítõ tanára.

d) A Szakma Kiváló Tanulója, valamint
az Országos Szakmai Tanulmányi Verse-
nyek 1-6. helyezettje és felkészítõ tanára.

Pályázatot nyújthat be: köznevelé-
si intézmény.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap
hiánytalan kitöltésével lehet. Forma-
nyomtatvány, adóazonosító jel, illetve
bankszámlaszám hiányában a bizottság
formai hiba miatt bírálat nélkül elutasít-
ja a pályázatot.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. augusztus 23. 

A Humán Bizottság 2013. szeptember
30-ig dönt a pályázatokról.

A bizottság a jutalmat ünnepélyes ke-
retek között, 2013. november 30-ig ad-
ja át.

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illetve át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján.

Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyûlésének Humán Bizottsága

Felhívás: Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás

In memoriam Horváth Sándor
Mikor végül tûz emészti el,
aki egész életében tûzoltó
volt: tán az hoz csak a gyász-
ban megnyugvást. Szek-
szárd elsõ hivatásos tûzol-
tójának unokájában a kez-
detektõl lobogott a láng;
már akkor ez éltette, mikor
1980-ban tûzmegelõzési
elõadóként megkezdte a
pályáját, majd elvégezte a
tisztképzõ tagozat tûzmegelõzési szakát.
Lendülete, hivatástudata, pontossága az
ország legjobb tûzmegelõzési szakem-
bereinek egyikévé emelte - kiváló tudá-
sát országos szakmai megmérettetése-
ken való remeklése éppúgy bizonyítot-
ta, mint a hétköznapokban kiépített, hi-
vatását elõsegítõ kapcsolatai és alázatos,
ugyanakkor kérlelhetetlen hozzáállása
az ügyfelekhez és a munkához.

Tûzoltóparancsnok-helyettesként
nemcsak a megelõzési tevékenységben,
hanem a tûzoltásban, mûszaki mentés-
ben is részt vállalt. Irányítói munkálko-
dása a Nagyvilág Filmszínház és az
õcsényi repülõtér hangárjának tûzeseté-
nél vagy éppen a pörbölyi vasúti baleset-
nél kiválóan példázza elkötelezettségét.

Sosem mulasztotta el, hogy
az állomány fiatal tagjait ta-
nítsa és segítse. A Tolna Me-
gyei Tûzoltószövetség alel-
nöke, a hivatásos tagozat
vezetõje volt. Érdemeit elöl-
járói is felismerték: számos
megyei és országos kitün-
tetést és belügyminiszteri
elismerést birtokolt. Szek-
szárd város 2004-ben Az év

tûzoltója címmel díjazta pályáját.
Szolgálati viszonya 2005-ös megszû-

nését követõen csupán néhány évnyi
nyugalom adatott meg neki; a váratlanul
jelentkezõ betegség lesújtóan gyorsan
kerítette hatalmába a testét. Enyhíteni
fájdalmunkat itt a tudat, hogy hivatása
iránti lobogó szenvedélyét családjában
továbbörökítette, és hogy egykori jelen-
létének bélyegét végképp belénk égette.
Mert õ méltónak bizonyult arra, hogy
pecsétként a karunkra, a szívünkre te-
gyük, hiszen szeretete a családja, és szen-
vedélye, a hivatása iránt most is „úgy lo-
bog, mint a lobogó tûz, mint az Úrnak
lángja”. S a gyászban tán csak az hoz
megnyugvást, ha azt, aki egész életében
tûzoltó volt, a tûz emészti el.  kp

Könyvek, mûvek zenével és illusztrációkkal
Mészöly-zarándoklat is színesítette az ünnepi könyvhét szekszárdi eseményeit

Folytatás az 1. oldalról.
Vass Tibor, Székelyhidi Zsolt, Berka

Attila és Vass Nóra mutatta be legújabb
kötetét. Azután szintén a PAD Irodalmi
és Mûvészeti Egyesület szervezésében
Mészöly-zarándoklaton vehettek részt az
érdeklõdõk a Porkoláb-völgyi Mészöly-
tanyához, ahol a részvevõk megnézhet-
ték a Spanyolnátha „Jelentés az atléták-
ról” címû mûsorát.

Közben a megyei könyvtárban a sze-
gedi egyetemen alakult Kelda Acoustic
gondolatgazdag, kellemes hangzású ze-
néjét hallgathatta meg a közönség élet-
rõl, szerelemrõl, hazáról, majd a 19. Kéz-
jegy antológiát mutatták be a szerkesz-
tõk, szerzõk. Idén elõször grafikák he-
lyett Krizák István mûvészi fotóival il-
lusztrálták a kötetet. A fotográfus nem le-
hetett jelen a kötet bemutatásakor - amit
a szerkesztõk, Acsádi Rozália és László-
Kovács Gyula tettek meg -, miután tûz-
oltóként az árvízi védekezésben akadt
dolga... A prózát, verset, szociográfiát és
két fordítást is tartalmazó antológiában
a szerzõk alfabetikus sorrendben szere-
pelnek. Kosztolányi Péter, a Kézjegy

egyesület ügyvezetõje összeállított a 39
szerzõ közül 27-nek a soraiból egy új
mûvet, és hozzá diaporáma vetítést is
készített. A kötetben már nem szerepel-
hetnek Kadosa Bea és Iszkai Ilona mû-
vei, de a tavaly elhunyt Bartos Arankától
nemcsak versben búcsúzott el Acsádi
Rozália, de szó szerint közölték az utol-
jára, halálos ágyán írt verseit is.

A folytatásban ismét helyi szerzõkkel
ismerkedhettünk a Komjáth(i)yak ze-
nés irodalmi estjének köszönhetõen.
Szécsi Margit versét tisztelgésként Se-
bõéknek zenésítették meg. A mûsorból
azonban hamar kiderült, hogy Tamás,
Péter és Attila különösen szeretik Kis
Pál István költészetét, számos versét
megzenésítették. A trió Csengey Dénes-

rõl is megemlékezett: a Cseh Tamásnak
írt Suttogó dallal.

Mielõtt Kis Pál István Garay János Ob-
sitosát elõadta volna, a költõ születésének
200. évfordulója alkalmából, meghozta a
közönség kedvét a vershallgatáshoz váro-
sunk híres szülöttének Szegzárdi borda-
lával. Az Obsitost, bár nincs benne a hiva-
talos tananyagban, Kis Pál István mindig
tanítja, mert öniróniát tanulhatunk belõ-
le, ami késõbb, mai módon, beépül az em-
ber személyiségébe. A vidám megemléke-
zés után Kis Pál István arról beszélt, hogy
hogyan jut el az ember a versmondástól
az írásig, az autonóm alkotásig. Ennek be-
mutatásához saját mûveit is segítségül
hívta, de fõként Mészöly Miklós: Térkép
Aliscáról címû elbeszélésének egy részle-
tét, amelyben az 1807-ben kidõlt diófa, és
a céhlegények által belévert nagyfejû szö-
gek szerepelnek. A kérdés az, hogy me-
lyik szeretne inkább lenni az ember: szög
vagy diófa? Õ elsõre inkább Zelenka tanár
urat választotta, de a diófa a versírásban
kiterebélyesedett. K. E.

(Az ünnepi könyvhét további esemé-
nyeirõl a jövõ héten számolunk be.)

A Csurgó Zenekar muzsikájára táncoltak a gyerekek
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"Ha valakinek közületek száz juha van,
és elveszít közülük egyet, vajon nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusz-
tában, és nem megy-e addig az elveszett
után, amíg meg nem találja? És ha meg-
találta, felveszi a vállára örömében, ha-
zamegy, összehívja barátait és szom-
szédait, majd így szól hozzájuk: Örülje-
tek velem, mert megtaláltam az elve-
szett juhomat. Mondom nektek, hogy
ugyanígy nagyobb öröm lesz a menny-
ben egyetlen megtérõ bûnösön, mint ki-
lencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs
szüksége megtérésre." (Lk 154-7)

Ott szorongott a szakadék szélén, na-
gyon félt. Próbálta felidézni, hogy me-
lyik lehetett a végzetes tévedés, amikor
letért az úttól, amikor elengedte a pász-
tor hangját. De hiába, már összemosó-

dott minden za-
varos emlékei-
ben. Már csak a
keserûség és a
rettegés ma-
radt tisztán,
megfoghatóan.
Egy furcsa gon-
dolat suhant át
fején: mintha a többiektõl hallott volna
már ilyet estet, mintha a nyáj beszélt
volna arról, hogy Õ ismeri õket, vigyáz
rájuk. Lehet, hogy észrevette a Pásztor
az õ hiányát? Lehet, hogy esetleg Õ
most útban van, hogy megtalálja az el-
tévedtet? De nem tudta igazán megra-
gadni ezt a gondolatot. Túl szép, hogy
igaz legyen. Egyszerûen nem fért a fejé-

ben, saját logikai rendszerében, hogy
valaki otthagyjon kilencvenkilenc bá-
rányt - és útnak induljon egyért. "Ilyen
nincs!" - vitatkozott saját reményével -
"mindenkit a nyereség érdekel, az egy
senkinek se számít." Amúgy is elég ma-
kacs és nehéz esetnek tartotta magát.
Minek is kockáztatná a Gazda saját tes-
ti épségét, miért vesztegetné idejét ér-
te? Ugyan, mit nyerne õvele?

Ekkor hallotta meg a hangot. Megme-
revedve figyelt: csakugyan az õ nevét ki-
áltja valaki? Aztán kezeket látott feléje
nyúlni. Az Õ kezét, amely véresre zúzó-
dott a kutatás veszélyes útjain, az élet
szakadékaiban, pokoli szikláin.... Ezek az
erõs kezek megragadták és felemelték.
A szakadék iszonyatos látványa helyett

már csak egy ismerõs arcot látott. Meg-
döbbent attól, amit errõl a drága arcról
most szavak nélkül is olvasott: Õ talán
még jobban vágyódott báránya után,
mint a bárány Õ utána - pedig ez a nyo-
morult kis állat az életnél is jobban vágy-
ta pásztorát. S talán még jobban örült
mint a bajból kimentett - pedig a bárány
szíve majd kiugrott a helyérõl... 

Aztán már ott pihent az erõs válla-
kon. S miközben hazafelé vitték azt vet-
te észre tisztuló érzéseit figyelve, hogy
valami megváltozott. Valami új jelent
meg az õ makacs kis szívében, amit ad-
dig parancsszó nem tudott életre hívni,
sem törvény ereje nem tudta rávenni:
hálát érzett Pásztora iránt, és rájött,
hogy mennyire szereti Õt.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

Evangélium

Egy példázat margójára

E heti rejtvényünk megfejtését június 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.). Június 2-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Gobbi Hilda, Szabó néni”. A helyes választ beküldõk közül könyvet

nyert: Jenvay Attila (Szekszárd, Árok utca 5.). Gratulálunk, a könyvet postán küldjük el.

Meghívó
lelkészbeiktatásra
„Nem kell futva mennetek, mert az
ÚR jár elõttetek, Izráel Istene lesz
mögöttetek is.” (Ézs 52,12)

A Szekszárdi Református Egyház-
község és Presbitériuma szeretettel
hívja Önt és Kedves Családját lelkész-
beiktató istentiszteletérec2013. júni-
us 29-én, szombaton 15 órára, a szek-
szárdi református templomba (Kál-
vin tér 16.).

Az istentiszteleten dr. Szabó István,
a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke igei szolgálatával
Rácz József, a Tolnai Református Egy-
házmegye esperese beiktatja dr.
Kaszó Gyulát, a szekszárdi reformá-
tus egyházközség megválasztott lelki-
pásztorát.

Az istentiszteletet követõen szere-
tetvendégségre hívjuk Kedves Test-
véreinket a templomkertbe.
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Van egy szekszárdi kötõdésû fiatalem-
ber, aki az új küzdõsportok, a grappling
(földharc), aikidó, brazil birkózás (jiu-
jitsu) egyik hazai „térítõje”, edzõje, ver-
senybírója, szervezõje, sokszor minde-
nese. Õ Szõts Gábor, aki szép
lassan hazatért, aki ezen sport-
ágakban teremt már több éve
kibontakozási lehetõséget a
szekszárdi és a környékbeli fia-
talok számára az általa létreho-
zott Hikari Aikidó Sportegyesü-
letben.

A grapplingben versenyzõ-
ként is letette a névjegyét: há-
rom évvel ezelõtt a dakovoi
vébén a veteránok között nem talált le-
gyõzõre a súlycsoportjában, és világbaj-
noki címmel tért haza. Eközben már
több mint tíz éve edzõsködött szülõvá-
rosában, Szekszárdon, majd késõbb Ta-
másiban is meghonosította a fentebb
már említett sportágakat. A 6 évestõl az
ötvenévesekig több mint ötvenen for-
dulnak meg a városi sportcsarnokban
heti két alkalommal tartott edzésein.
Zömmel olyanok, akik szeretnék meg-
ismerni, mi több versenyszerûen ûzni
ezeket a sportágakat, amelyekben már
minden évben Európa- és világbajnok-
ságot is rendeznek. Szõts Gábor azokat
is szívesen látja, akik csak pusztán elsa-
játítani akarják valamelyik sportágat,
avagy rekreációs céllal érkeznek.

Mint emlékezetes, két grapplinges ta-
nítványa már komoly nemzetközi sike-
reket ért el, amelyekrõl lapunk is beszá-
molt. A szekszárdi Rõfi Gyula a 2011-es
és a tavalyi világbajnokságon egyaránt

bronzérmet szerzett. Aztán az idén
Kõnig Sára a hazai rendezésû kecskemé-
ti kontinensviadalon egy Eb-ezüsttel iga-
zolta a szekszárdi mûhelyben zajló ma-
gas szintû munkát.

Ingyenes belépés
az egésznapos programra!

A hétévesektõl a 17 évesekig már há-
rom országos bajnokságot is rendeztek.
Minden egyes alkalommal Szõts Gábor
és egyesülete rendezésében, mivel a Ma-
gyar Brazil Jiu Jitsu Szövetségen belül az
utánpótlás nevelésért a szekszárdi edzõ
a felelõs, mivel országos szinten is õ fog-
lalkozik a legtöbb fiatallal. A verseny az
õ közremûködése révén az idén, június
22-én a szekszárdi sportcsarnokban zaj-
lik majd a kezdõtõl egészen az ifjúsági
korosztályig. A viadal nyílt, ami azt jelen-
ti, hogy a környezõ országokból is vár-
nak versenyzõket, ami érdekesebbé és
rangosabbá is teheti az eseményt. A
nyílt versenyek esetén szinte kötelezõ a
hozzánk látogató szomszédos országok
csapatait megtisztelni azzal, hogy a ma-
gyar együttes is részt vesz az ottani baj-
nokságokon. Így történt, hogy az egye-
sületi berkekben gyakorló Zsitvai Kata

és Molnár Tamás az elmúlt években a
horvát bajnoki címet is megszerezte sa-
ját korosztályában és súlycsoportjában.

Szõts Gábor örömmel vette, hogy lát-
va az új küzdõsportokba bekapcsolódó
szekszárdiak számát, a városi önkor-
mányzat már a tavalyi országos korosz-
tályos bajnokságot is támogatta, az idén
pedig a Nemzeti Tehetség Programon
belül tudják megszervezni a rendez-

vényt. A verseny így az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma megbízásából, az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet és az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Alap által meghirdetett NTV-SV-12 pá-

lyázati támogatásból valósul meg. Több
korosztályban, illetve súlycsoportban is
indulnak majd a házigazda szekszárdi
Hikari Aikidó SE versenyzõi. Nehéz len-
ne közülük felsorolni a korábbi magyar
bajnokokat és érmeseket. Nagy valószí-
nûséggel az idei évben is több érmet
gyûjtenek majd be, így biztosan lesz ki-
ért szurkolnia az eseményre kilátoga-
tóknak.

A verseny fõbírája a sportág õshazá-
jából érkezik: a fõbíró-instruktor szere-
pét a brazil feketeöves, Max Carvalho
látja majd el a június 22-i országos baj-
nokságon.  (X)
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Bemutatkozik a brazil birkózás, a jiu-jitsu
Június 22-én Szekszárd rendezi a gyermek és az ifjúsági országos bajnokságot

A szekszárdiak magyar bajnoka, Földesi Bálint keze emelkedik a mag-

asba a tavalyi versenyen

RÉPAEGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM

Akciós ajánlatunk
június 17-tõl június 22-ig:
●● görögdinnye       189 Ft/kg
●● új magyar 

sárgarépa           229 Ft/kg
●● TV paprika I.o.   489 Ft/kg

• vitamingazdag zöldség-gyümölcs
választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
• zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-Péntek: 7-16, szombat: 7-12 óráig a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Elõrendelés: 06-74/412-225, mobil: 06-30/348-5676. NÉZZEN BE HOZZÁNK!

EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
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Csak egy csapat volt a pályán
Bajnoki címet szerzett az Atomerõmû-KSC Szekszárd U23-as csapata

Jó volt szekszárdinak lenni az el-
múlt hétvégén Oroszlányban, ahol
a 23 éven aluli kosaras hölgyek or-
szágos bajnoksága zajlott: totális
KSC-fölénnyel.

Mindez persze csak azok számára meg-
lepetés, akik nem ismerik az úgy tíz év-
vel ezelõtt elkezdett mûhelymunkát,
ami elsõsorban a jelenlegi utánpótlás
szakágvezetõnek, Szabó Noéminek és
Harsányi Máriának köszönhetõ. Õk és
a nekik szívesen segítõ testnevelõk fel-
kutatták a jó adottságú, ügyes - nem fel-
tétlenül magas - lányokat, és elkezdõ-
dött valami, amivel a felnõtt csapat ak-
kori vezetõedzõje, Ujhelyi Gábor is azo-
nosult. Az a fanatizmus, de legfõkép-
pen az a hozzáértés, ami jellemezte a
háttérben zajló munkát, a szélesebb
közvélemény számára érzékelhetõ mó-
don 2007-ben jelentkezett, amikor a
már értékmérõ korosztályban, a kadet-
tben a KSC Szekszárd megnyerte az or-
szágos bajnokságot. A Bálint Réka (ma
már a Diósgyõr játékosa), Tamis Do-
rottya és Hajdú Zsanett nevével fémjel-
zett korosztály napjainkig garantálta,
hogy a garnitúra szinte minden évben
nyer valamit. Az említett trióhoz új ge-
neráció újabb nevei csatlakoztak, aki-

ket már nem csupán marketingfogás-
ból lehetett felvinni a felnõtt csapat-
hoz, hanem tudásuk, fejlõdésük okán
is. Árvay Júlia, Simon Anikó és Studer
Zsuzsa nevét már megismerhettük az
elmúlt év(ek)ben, de van még legalább
három-négy olyan kvalitású játékos a
szekszárdi utánpótláskeretben, akikkel,
ha megmarad bennük az élsportolóvá
válás belsõ motivációja, hamarosan ta-
lálkozhatunk akár már õsszel, de legké-
sõbb jövõ tavasszal a felnõtt együttes-
ben. Olybá tûnik, hogy egy másik Stud-

er lány, a mindössze 15 éves Ágnes -
amolyan igazi üstökösként - helyet kö-
vetelhet magának az elsõ csapat kereté-

ben. Az irányító poszton szereplõ saját
nevelésû fiatalról a sokat látott
Harsányi Mária utánpótlásedzõ már
évekkel ezelõtt azt mondta: „Ilyen
adottságú gyerekkel edzõi pályafutá-
som során - a BSE csapatait is beleértve
- még nem találkoztam.” Koránál fogva
a KSC felnõtt csapatában már alapem-
ber Zele Dorina is csatlakozhatott az
U23-asokhoz, s ez újabb rossz hír volt az
országos bajnokság döntõbe jutott to-
vábbi csapatainak. A B-csoportba sor-
solt szekszárdiak elõbb „tönkreverték”
a Debrecent (91-35), aztán kis híján 50
ponttal ütötték ki a Tatát (111-63). Az
elõdöntõben a Szeged még csak meg-
nehezíteni sem tudta a Szabó Noémi di-
rigálta atomos együttes dolgát. A finálé-
ban a magyar nõi kosárlabda utánpótlás
nevelésében a mai Szekszárd szerepét
korábban betöltõ NB I/B-s Kecskemét
próbálta meglepni a KSC-t. Ugyan a
döntõ a korábbiaknál kiegyenlítettebb
csatát hozott, a szekszárdiak sikere egy
percig sem volt kétséges (81-64.)

A bajnoki átszervezés olyan helyzetet
teremt(het) Szekszárdon, hogy januárig
- néhány 23 év fölötti magyar játékossal
kiegészülve - akár az Oroszlányban dia-
dalmaskodó csapat is indulhat(na) az új
A-csoportos bajnokságban... B. Gy.

A KSC korosztályos csapata 2007. után nyert ismét bajnokságot

A Szekszárd Bad Bones Divízió II-es
amerikaifutball-csapata végig nagy küz-
delemre késztette az élvonalbeli Buda-
pesti Wolves második csapatát a bajnok-
ság legutóbbi fordulójában, és kevésen
múlott a bravúr, a gyõzelem kiharcolása.

A szekszárdiak szívós munkával, csu-
paszív játékkal és jó csapatvédekezéssel
az utolsó negyedben átvették a vezetést.
Négy perc volt vissza. Kereplõk, dudák,
harsonák keltek életre a mûfûves pálya
mellett. A mintegy 150 fõs szurkolótá-
bor lelkesítette az övéit. A Bad Bones tá-
madott, de „touch down” nem jött össze:
a bírók támadóhibát ítéltek. Jöhetett a
Wolves, amely volt annyira összeszedett,
hogy folyamatos nyomást gyakorolva ki-
harcolta a gyõzelmet az alapszakasz utol-
só mérkõzésén (29-34).

A vereség persze nem osztott, nem
szorzott, az alapszakaszban már e mér-
kõzés elõtt eldõlt: mindkét gárda ott lesz
a hat csapatos, felsõházi rájátszásban.

- Nem szoktak hazai pályán, egy ilyen
körülmények között született „touch

down-t” visszafújni, de sebaj, nem keser-
günk, mert ez a vereség nagyon is vállal-
ható egy ilyen jó csapat ellen. A nagy
meleg miatt a végére elsõsorban, fejben
fáradtunk el, de ez legközelebb már nem
így lesz – jegyezte meg a Bad Bones já-
tékos-alelnöke, Szabó Ferenc.

Tõle megtudtuk, hogy a korábbi tré-
ner, Cserjés Károly távozott, az új vezetõ-
edzõ a pécsi dr. Krasznai Miklós lett. Az õ
munkáját segíti továbbra is Táczi István,
aki a védelem csapatrészt rakja össze.

A Wolves elsõ osztályú csapatát is irá-
nyító Kovács István a visszavágón is ne-
héz meccsre számít, a nem csak ügyes,
hanem meglátása szerint egy újonchoz
képest fizikálisan meglehetõsen jó Szek-
szárd ellen. Sajnos azon a meccsen nem
léphet majd pályára a védekezés „fõfal-
emberének” számító Kovács Krisztián,
aki térdszalag-szakadással zárta az ütkö-
zetet, így számára befejezõdött az idény.
A Bad Bones rájátszásbeli elsõ ellenfelé-
nek kiléte (pesti, vagy szombathelyi gár-
da) lapzártánk után derült ki. B.Gy.

Bad Bones: irány az elõdöntõ!
A Szent László napok hétvégéjén vá-
rosunk környékén mérik össze tudá-
sukat, navigációs érzéküket a mo-
dernkori kincskeresők, a geo-
cacherek (geokesserek).

Szombaton 9 órától két kategóriában
indulnak a versenyzõk: hosszú távon
(24 órás, 72 km-es „maraton”) a legtöbb
elsõ találat megszerzéséért és rövid tá-
von, ahol a mintegy 16 km-en kihelye-
zett 20 navigációs pontból kell megta-
lálni a legtöbbet a legrövidebb idõn be-
lül. A III. Szekszárdi Nagy Sportágválasz-
tón tapasztalt érdeklõdésre tekintettel
10 órától az érdeklõdõ családok és ama-
tõrök egy GPS nélkül is könnyen telje-
síthetõ 6 km-es távon próbálhatják ki a
„kincskeresést”. A június 29-i megmére-
tés versenyközpontja a városi sportcsar-
nokban lesz.

Mi is a geocaching? A geocaching egy
mûholdas navigációs szabadidõs tevé-
kenység, mely ötvözi a kirándulást a
„kincskeresés” izgalmával. Lényege,

hogy a segítségével olyan helyekre jus-
sunk el, amit érdemes felkeresni, de le-
het, hogy nem szerepel az útikönyvek-
ben. A helyismerettel rendelkezõ geo-
cacherek ezért az általuk erre érdemes-
nek ítélt helyen elrejtenek egy vízhatlan
tároló dobozkát, az úgynevezett ge-
oládát, benne egy logfüzettel és némi
apró ajándékkal.

Ezek után az interneten publikálás-
ra kerül a rejtek koordinátája, a meg-
mutatni kívánt hely érdemi informá-
cióival, történetével együtt. A geoláda
weboldalára látogatók ismeretei bõvül-
hetnek helytörténeti, technológiai,
geológiai... ismeretekkel. A geocaching
lényegében bármilyen GPS képes ké-
szülékkel játszható, de akad, aki térkép-
pel és iránytûvel keresi a ládákat. To-
vábbi információ: www.aliscacc.hu,
www.geocaching.hu.

A rendezvény másnapján a szervezõk
közös szemétszedésre invitálnak min-
den, a környezetvédelemért tenni aka-
rót a Bárányfoki parkolóhoz.

Modernkori kincskeresõk Szekszárdon 

A bajnokcsapat:
Zele Dorina, Hajdu Zsanett, Tamis
Dorottya, Studer Zsuzsa, Studer
Ágnes, Kövér Dorina, Mácsik Niko-
lett, Wolf Adrienn, Nyirati Petronel-
la, Wiesner Fanni, Simon Anikó,
Árvay Júlia.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁI

Három Garays diák járt az arpinói Ciceró versenyen
A Garay János Gimnázium színvonalas
oktatásának már sok-sok éve része a latin
nyelv tanítása. A nemzetközi Cicero ver-
seny hazai válogatóján kitûnõen szere-
peltek az iskola diákjai: Kóka Boglárka
harmadik, Buzás Zsófia hetedik helyezést
ért el, s így bekerültek a tizennégy fõs ma-
gyar csapatba, amely a májusi nemzetkö-
zi döntõn képviselhette hazánkat.

Az olaszországi Arpinóban, Cicero szü-
lõvárosában megrendezett eseményt egy
négy napos római tanulmányi kirándulás
elõzte meg. A csapatot három tanár kísér-
te, akik között ott volt a szekszárdiak fel-
készítõ tanára, dr. Gesztesi Enikõ is. A ma-
gyar küldöttség a négy nap alatt - kis túl-
zással - bejárta az Örök Város szinte
összes látványosságát: a Szent Péter Bazi-
likát, a Pantheont, a Colosseumot, a Foru-
mot, a Capitoliumot, a Circus Maximust,
emellett sort kerítettek egy vatikáni láto-
gatásra is. A templomok és múzeumok
mellett az olasz ízeket is felfedezték. A Ró-
mában eltöltött idõ alatt összetartó és vi-
dám társasággá kovácsolódtak össze a ma-
gyar diákok, akik egy csapatként indultak
a versenyre.

Az arpinói gimnázi-
umban rendezett ver-
senyen a feladat egy
Cicero-szöveg lefordí-
tása volt az anyanyel-
vünkre, valamint egy,
a szöveghez kapcsoló-
dó kommentár meg-
írása. A megméreté-
sen tizenöt európai
ország 193 versenyzõ-
je gyûlt össze. A követ-
kezõ napokban a csa-
pat bejárta Arpinót és
a fölötte emelkedõ
Acropolis-dombot, de
eljutott Vico nel Laz-
ióba és a Monte Cassino-i apátságba,
ahol az apát egy a számukra írt latin nyel-
vû köszöntõvel várta a magyarokat. Más-
nap ünnepélyes eredményhirdetésen, a
város fõtéren felállított színpadon adták
át a díjakat. Hazafelé Rómában még
megnézték a Spanyol lépcsõt, és a Trevi
kutat, amibe - a visszatérés reményében
- természetesen néhány pénzérmét ha-
jítottak.

A szekszárdi lányok ezúton mondanak
köszönetet Gesztesi tanárnõnek, aki
évek óta készítette fel õket a nemes meg-
mérettetésre, továbbá hálásak a gimnázi-
um Centenáriumi Alapítványának, a Ro-
tary Clubnak és a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériumának, hogy anyagi támogatá-
sukkal lehetõvé tették utazásunkat. Ez az
egy hét Olaszországban felejthetetlen él-
mény volt mindannyiuk számára.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 11-én (kedd) tartotta.
Polgármesteri Hivatal, I. em., polgármes-
teri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. Polgármeste-
ri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 11-én (kedd) tartotta.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület
Június 6án (csütörtök) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Kadarka utcai óvoda.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig.
Babits Mihály Általános Iskola.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén, 18-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A hónap elsõ szerdáján
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület.
A hónap második hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig.
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület.
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. A hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig, Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

Teremõrt keresnek
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szek-
szárd, Szent István tér 26.) teremõri ál-
lást hirdet közalkalmazotti kinevezés-
sel, heti 12 óra munkavégzéssel, szom-
baton és vasárnap 10-16 óráig. Jelent-
kezni lehet a 74/316-222 telefonszám 13-
as mellékén, június 20-ig.

Füstöltáruvásár
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szervezésé-
ben a Rákóczi u.8. szám alatti (a Fõisko-
lával szemben,) valamint a Béri Balogh
Ádám utca 79. szám alatti (Penny Mar-
ket mellett) húsboltok június 20-án ak-
ciós füstöltáruvásárt tartanak reggel 7-
11 óráig. Szeretettel várnak minden
nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

Levéltárak éjszakája
Különleges programot kínál a Tolna Me-
gyei Levéltár: június 22-én, szombaton
18 és 23 óra között, késõ este ismerked-
hetnek meg az érdeklõdõk az intéz-
ménnyel. A helyszín a Vármegyeháza
épülete, a Tolna Megyei Levéltár belsõ
helyiségei. A csoportos vezetés órán-
ként indul, minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak.

A kis szekszárdi csapat a Pantheon bejáratánálUROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14.

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
30/698-64-90
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Mango Mediterrán Étterem & Bár
Szekszárd sétálóutcájában 

vasárnap is nyitva 12 órától 18 óráig
vasárnapi, családi menüvel

asztalfoglalás: +36-20-550-1954 ❖❖ www.mangoetterem.hu
VB Sportbolt

7100 Szekszárd Széchenyi u.47. Tel: 74/415-501

Az akció 2013. június 1-jétõl a készlet erejéig tart és készpénzfizetés esetén érvényes.

KIÁRUSÍTÁS

Ruházat és cipõ kiárusítás

20-50% engedménnyel.
görkorcsolyák

Egyes gördeszkák 
és gördeszka lapok

Akár 20-50% engedménnyel

Árvíz után visszatér az élet -rel!

Nõi-, férfi- és gyermekszandálok,
szandálcipõk és papucsok

széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!
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