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EURÓPA-BAJNOK
SZEKSZÁRDI KOSARAS
LÁNYOK

MEXIKÓBAN IS REMEKELT

A GARAYS DIÁK 4. OLDAL 12. OLDAL

A XVII. Nemzetközi Duna Menti Folk-
lórfesztivál egyik programjaként
nemzetközi aratóversenyt rendeztek
Sióagárd határában. A gyõzelmet a
Szekszárd-újvárosi Római Katolikus
Társaskör csapata szerezte meg.

Vihar elõtti rekkenõ hõség már dél-
elõtt 9 órakor, jóféle pálinka, kiadós
reggeli és énekszó – így indult a szom-
bati Aratónap a sióagárd-leányvári
pincéknél. Miután az aratók megte-
remtették az alaphangulatot, kaszát,

sarlót, gereblyét ragadtak, és népvise-
letben vonultak a verseny helyszínére.
A kijelölt tábla szélén tizenkét csapat
sorakozott fel, köztük egy bolgár, egy
lengyel és egy olasz arató brigád is. 

Folytatás az 5. oldalon.

Arattak az újvárosiak
Sióagárdon nem akadt párja a katolikus társaskör brigádjának

Nemcsak az idõ, az aratás minõsége is számított a Sióagárd mellett rendezett versenyen

ADORJÁNI-KIÁLLÍTÁS:
KÉPEK A SZÖVEG
MÖGÖTT

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

7. OLDAL
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Festés, szemétgyûjtés, felújítás
Az elmúlt négy hónapban 19 alkalommal mozdult meg a város lakossága

A 2009. április elsején indult

„Szépítsük együtt Szekszárdot!”

program túl van az első négy hó-

napján. A város több pontján lát-

ható volt a mozgalom molinója,

jelezve, hogy az ott élő emberek

ténylegesen tesznek környeze-

tük, s így a város szépítéséért.

Az elmúlt hetekben 19 alkalommal
mozdult meg a lakosság. Többnyire
korlát- és játszótérfestést vállaltak, de
volt cserjeültetés, szemétgyûjtés, to-
vábbá óvoda és futballpálya felújítás is.
A programok jó hangulatban teltek,
érezhetõ volt az összejövetelek közös-
ség formáló hatása. Az akciónapokon
készített fényképeket megtekinthetik
a www.szekszard.hu honlapon. A Ki-

hívás napján és a Nyárnyitó fesztivá-
lon is hangot adhattak az emberek a
programmal kapcsolatos véleményük-
nek, ötletüknek, felajánlásaiknak, ahol
különbözõ környezetvédelmi játékok-
kal várta az érdeklõdõket a Zöldtárs
Alapítvány és a „Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” program koordinátora. 

A városszépítõ program folytató-
dik tovább. Várjuk magán szemé-
lyek, cégek, intézmények, civil szer-
vezetek ötleteit és felajánlását a
programmal kapcsolatban.

Augusztus 3-tól Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központja szemétgyûjtési program-
sorozatot indít önkéntesek segítsé-
gével a „Szépítsük együtt Szekszár-

dot!” városi program keretein belül.
Az akció sikeres végrehajtásához
számítunk a lakosság közremûködé-
sére és támogatására!

A résztvevõknek munkaeszközt
és frissítõt biztosítunk. A progra-
mok idõpontjait és helyszíneit meg-
találják a www.szekszard.hu honla-
pon vagy a városban kihelyezett pla-
kátokon.

Következõ szemétgyûjtési akci-
ónk: augusztus 10. (hétfõ) 8 és 10
óra között, a Bajcsy- Zsilinszky utca
és a pályaudvar környékén. A segí-
tõk jelentkezését személyesen, illet-
ve telefonon az alábbi elérhetõsé-
gekre várjuk: Páll Laura (tel.: 06-30/
4948-028, laura@szekszard.hu),
Cser Henrietta (Szent István tér 10.,
tel.: 74/511-722).

Indul a parlagfûszezon
Rendszeres ellenõrzéseket tart a hivatal

A parlagfű és a szintén erősen

allergén feketeüröm pollenjei-

nek száma hétről hétre növek-

szik a levegőben. 

Még alacsony koncentrációban van-
nak jelen, hiszen csak a virágzás elején
járunk. A „fõszezon” általában augusz-
tus közepétõl szeptember elejéig tart.
A pollenkoncentráció növekedése
azonban több ezer allergiás minden-
napjait keserítheti
meg megyénkben is.
Éppen ezért az illeté-
kes hatóságok komoly
– tizenötezertõl ötmil-
lió forintig terjedõ –
bírsággal sújthatják
azokat, akik területü-
kön nem irtják a par-
lagfüvet.

A mezõgazdasági
szakigazgatási hivatal
illetékes igazgatósága
és a polgármesteri hi-
vatal július végi ellen-
õrzését követõen –
amikor két városszéli
területen találtak a
gyomnövénybõl jelen-

tõsebb mennyiséget a szakemberek –
Amreinné dr. Gál Klaudia elmondta: a
parlagfû-mentesítés hatékonyságának
növelése a cél, nem pedig az, hogy
mindenáron bírságoljanak. Az aljegy-
zõ hozzátette, hogy a sok embernek
betegséget okozó parlagfû irtásához
kérik a lakosság együttmûködését.

A közterület felügyelõk és a hiva-
tal szakemberei a megyeszékhely
belterületén ellenõriznek. A családi

házak mellett megnézik az
óvodák, iskolák, kórházak
sportpályák, közintézmények
környékét. Bejárják a kertvá-
rosi részek, zöldövezetek, tu-
risztikai célpontok, építkezé-
sek környezetét. 

Hol lehet bejelenteni? 
A parlagfûvel fertõzött terüle-
tekrõl szóló bejelentéseket sze-
mélyesen, írásban, lehet meg-
tenni a Tolna Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazga-
tóságán, valamint a polgármes-
teri hivatalban, illetve a
06/80/204835-es ingyenes zöld-
számon.

Egy kifejlett
parlagfû levele

Kedden délelõtt a Halasi Andor és a
Bencze Ferenc utcák találkozásánál he-
lyezték el az 51. szelektív gyûjtõszige-
tet az Alisca Terra Kft. munkatársai.

Mint azt Németh László, a cég
üzemeltetési igazgatója lapunknak el-
mondta: a regionális hulladékgazdál-
kodási projekt keretében korábban
telepített 38 sziget után ezúttal saját
erõbõl felújított gyûjtõedényeket he-
lyeztek ki, és hasonló módon még au-
gusztusban az 52. szelektív gyûjtõt is
elhelyezik a Klapka lakótelepen.

Dr. Gaál Zsuzsanna, a körzet önkor-
mányzati képviselõje hangsúlyozta: a
lakosság igényét tolmácsolta a leg-
utóbbi közgyûlésen, az Alisca Terra
Kft. pedig dicséretes gyorsasággal ki
is helyezte a gyûjtõedényeket. Az
utóbbi években az emberek megis-
merték az elõnyeit, és megtanulták
használni a szelektív gyûjtõket –
mondta a képviselõ, és reményének
adott hangot, hogy a régi-új szelektív
gyûjtõ-sziget enyhít a város egyik ne-
uralgikus pontjának „terhelésén”.

Újabb szelektív sziget
Saját erõbõl bõvített az Alisca Terra Kft.

Durgonics Dávid gyorsan használatba vette a szelektív gyûjtõt

A legutóbbi akció keretében a Wosinsky és Kölcsey lakótelepen az
óvodák környezetét tisztították meg a lakók
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n „A náci Németország által kontrollált
területen lezajlott irányított népirtást
az emberiség történetének legszomo-
rúbb tragédiái közé kell sorolnunk” –
hangsúlyozta Horváth István a július
12-én, a holocaust 65. évfordulóján a
Mûvészetek Házában megtartott meg-
emlékezésen. 

Zsidó honfitársaink második világ-
háborús sorsa – ahogy Szekszárd vá-
ros polgármestere a korabeli esemé-
nyeket felidézte – az 1939-es és '41-es
megkülönböztetõ törvényekkel,
majd országunk 1944. március 19-i
német megszállásával megpecsételõ-
dött. Utóbbi esemény már a szó sze-
rinti fizikai megsemmisítés visszafor-
díthatatlan poklát hozta el a Tolna
megyei zsidóság számára is. Az emlé-
kezés és emlékeztetés hangulatában a
megjelent megyei és városi túlélõk,
együtt érzõk az egykori zsinagógá-
ban, gondolatban végigkísérhették a
szörnyû tragédia poklokba tartó me-
netét. Így idézték fel 1944. április 7-
ét, mikor a gettók felállítására vonat-
kozó szigorú rendeletek érvényesí-
tést nyertek, majd május 2-át, mikor
megyénkben a bonyhádi gettóba
1180 helybéli zsidót, köztük hatszáz
szekszárdi és környékbeli lakost gyûj-
töttek be. Tolna megye akkoriban a
pécsi csendõrkerületbe tartozott, így
kerültek Bonyhádról Pécsre, a Lakits
laktanyában kialakított gettóba a me-

gyei izraeliták, ahonnan július 8-án
indult el a halálvonat Auschwitz-
Birkenauba.

Mint azt Horváth István kiemelte:
Szekszárd város korabeli polgármes-
tere, dr. Vendel István kezdetektõl
fogva ellenezte a begyûjtéseket, és
megakadályozta városunkban a gettó
felállítását. Horthy Miklós 1944. júli-
us 7-én hazánkban leállítatta a depor-
tálásokat, Szálasi hatalomra kerülésé-
vel, s a budapesti gettó novemberi
felállításával azonban folytatódtak a
megpróbáltatások. Összesen 5232

Tolna megyei és szekszárdi zsidó em-
bert deportáltak, s közülük csupán
815-en érhették meg a visszatérés
szabadító érzését. Hatalmas volt a zsi-
dóságot ért trauma, s a túlélõk álmai-
ból kitörölhetetlen sebet hagyott a
szörnyû múlt – mondta a polgármes-
ter, majd hozzátette: a zsidó emberek
több száz éve honfitársaink, akik No-
bel-díjas tudósokat, tehetséges színé-
szeket, zenészeket adtak hazánknak,
országunk gazdasági fellendülést je-
lentõ idõszakaiban pedig döntõ sze-
repet játszottak. 

Schönberger András pécsi fõrabbi
az 1945 áprilisi zsidó felszabadulás
boldogságáról beszélt. Mint rámuta-
tott, a holokauszt, valamint a világban
a XX. században – Ukrajnában, Afriká-
ban, Ázsiában – megtörtént népirtá-
sok elszenvedõinek közös reménye
volt, hogy a legreménytelenebb hely-
zetben is mindig akadtak kezek, me-
lyek próbáltak segítséget nyújtani. A
rendezvény megrendítõ percei vol-
tak, mikor Papp Lajos túlélõ, egy ak-
kor 21 éves munkaszolgálatos katona
osztotta meg a hallgatósággal szemé-
lyes, szívszorító történetét a szerbiai
Bor városától Abdáig menetelõ zsidó
ezred megpróbáltatásairól.

Az emlékmûsorban a Tücsök Klub
a „Hegedûs a háztetõn” címû darab-
ból adott elõ részleteket, valamint
Radnóti Miklós költeményei hangzot-
tak el. A megemlékezés koszorúzással
zárult: a Mûvészetek Háza elõtt álló
emlékmûnél civilek és társadalmi
szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait. Gyimóthy Levente

Lélekemelõ emlékezés az egykori Zsinagógában
Holocaust 65.: „A túlélõk álmaiból kitörölhetetlen sebet hagyott a szörnyû múlt”

Az önkormányzat nevében Horváth István polgármester és Csil-
lagné Szántó Polixéna, a mûvelõdési bizottság elnöke koszorúzott

Holocaust
A holocaust görög szó, jelentése
égõ áldozat, amely az ókori zsidó-
ság bárányáldozati szertartásaiból
ered. Mai használatában népirtás
„szinonimája”.   

Vendégségben
az elsõ Óbecsei

Községi Napokon
Július 31. és augusztus 2. között elsõ íz-
ben rendezték meg Szekszárd szerbi-
ai testvérvárosában, Óbecsén a közsé-
gi falunapokat, amelyre városunk de-
legációja is meghívást kapott.

Az idõpont apropója, hogy a Mo-
narchia egykori uralkodója, Mária Te-
rézia augusztus elsején bocsájtotta ki
azt a dokumentumot, amelyben
egyenlõnek ismeri el a környéken élõ
magyar és szerb nemzetiségû lakoso-
kat. Óbecsén egyébként azóta is bé-
késen él egymás mellett a két náció, s
ennek a Községi Napok alkalmával
újra tanubizonyságát adták.

A dr. Haag Éva alpolgármester ve-
zette miniküldöttség – Csillagné
Szántó Polixéna bizottsági elnök mel-
lett Fetzer Róbert, a Turisztikai Kft.
ügyvezetõje utazott a délvidékre a hi-
vatalos fogadáson túl kulturális prog-
ramokon is részt vett. Így például
megtekintették a helyi amatõr szín-
játszók által elõadott Koldusoperát és
Rúzsa Magdi koncertjét is.

Az óbecseiek a szüreti fesztivál al-
kalmával viszonozzák a látogatást.

Segítséget kaptak a túléléshez
A Civil Alapból 6,5 millió forint jutott a szekszárdi szervezeteknek

Hatvannyolc pályázó civil szerve-

zet között összesen 6,5 millió fo-

rintos működési támogatást osz-

tanak ki Szekszárd város önkor-

mányzatának Civil Alapjából. 

V. M.

A hétfõ délután tartott sajtótájékozta-
tón dr. Haag Éva alpolgármester el-
mondta: örvendetes, hogy a város a je-
lenlegi gazdasági helyzetben képes
volt ugyanannyit áldozni a civil szerve-
zetekre, mint az elmúlt évben, és re-
ményeik szerint jövõre sem lesz ez
másképp.

A nonprofit szervezetek jelentõs
mûködési gondokkal küzdenek, ne-
hezen tartják fenn magukat, így so-
kat jelent számukra az önkormány-
zat segítsége.

– Átlagosan 100 ezer forintos tá-
mogatásban részesültek a civil szer-
vezetek – mondta Fajszi Lajos, a köz-
gyûlés sport, ifjúsági és civil szerve-
zetek bizottságának elnöke. A ki-
emelt szervezetek – fõként amelyek

önkormányzati feladatok ellátásában
is segédkeznek – magasabb összegû
támogatást kaptak. Így például a hal-
lássérültek és a látássérültek egyesü-
letei, az állatotthont mûködtetõ ala-
pítvány, vagy a polgárõrség.

A megyeszékhely évente mintegy
60 millió forintot fordít a civil szerve-
zetek támogatására. A természetbeni
juttatásokat is figyelembe véve – példá-
ul a bérleti díjak elengedése – az összeg
már közelít a 80 millió forinthoz.

Dr. Haag Éva alpolgármester és Fajszi Lajos, a közgyûlés Sport-, If-
júsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke adott tájékoztatást
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Mexikóban is remekelt a garays diák
Vulkánkitörést is látott a földrajz-világversenyen járt Kiss Balázs

Hiszem, többen emlékeznek az

elmúlt tanév vége felé megjelent

„Számomra a versenyzés hobbi, a

helyezés öröm” című cikkünkre,

amelyben Kiss Balázs, a Garay

gimnazista tanulmányi versenye-

ken aratott sikereiről írtunk.

V. Horváth Mária

Rövid idõ múlva nagyszerû hírt kapott
Balázs: beválogatták a Mexikóban ren-
dezendõ földrajz-világverseny három-
tagú magyar csapatába az egri Leõwey
Tímeával és a debreceni Németh Ist-
vánnal. Három napon belül döntenie
kellett a családnak, s ez már csak azért
is nehéz volt, hiszen az új típusú influ-
enza vírust Mexikóból eredeztetik...

– Boldogan indultam volna azonnal,
de szüleim eleinte elzárkóztak. Támo-
gatott viszont Barbara, Brüsszelben
dolgozó nõvérem, dr. Almási István, a
kórház járványügyi fõorvosa pedig
megnyugtatta anyukámat, hogy a fer-
tõzés veszélye nagyon kicsi – mondja
Balázs, aki bõ egy hónap múlva ün-
nepli 16. születésnapját. A hosszú
úton talizmán is óvta: egy Szent László
korából származó pénzérme, amit
Zalakovics Klára tanárnõtõl kapott.

A kis csapatot dr. Trócsányi András,
a Pécsi Tudományegyetem professzo-
ra vezette – a földrajzi világversenyek-
re 2001 óta õ viszi a diákokat –, aki az
elutazás elõtt három napos felkészí-
tést tartott.

– A tanár úr szétosztotta az orszá-
gokat. Nekem nyolcvannyolcból –

közte Kínából, Kanadából, Egyiptom-
ból, Franciaországból és parányi gyar-
matokból – kellett felkészülnöm, ami-
re kábé tíz nap állt a rendelkezésem-
re. Atlasz, könyvek és az internet se-
gítségével feldolgoztam az országok
nagyobb részét.

Balázsék párizsi átszállással repül-
tek Mexikóvárosba, ahol négy csilla-
gos szállodában helyezték el õket.

– Elõször Párizsból telefonáltam
haza, még legalább tízszer. Megcsör-
gettem apukámékat, õk meg vissza-
hívtak. Volt, hogy az idõeltolódás mi-
att magyar idõ szerint éjjel kettõkor
telefonáltam...

A hét órás idõeltolódás a fiatalok
számára nem okozott nagyobb gon-
dot, és a versenyláz se zavart be, mert
õk a National Geographic World
Championship valamennyi forduló-
ján nyugodtak maradtak.

A verseny elsõ körében, a 60 pon-
tos teszten 55 egységet ért el a ma-
gyar csapat, akik természetesen ango-
lul dolgoztak, s úgy is kommunikáltak
társaikkal. A második forduló során
egy hatalmas lapra puzzleként kellett
kirakniuk a világtérképet, majd egy
borítékból elõkerült húsz matricát –
volt közöttük ókori romváros is – kel-
lett felragasztani az atlaszra.

– Segédeszközt lehetett használni?
– Az agyunk volt a segédeszköz. A

döntõrõl – amit közönség elõtt, az ant-
ropológiai múzeumban rendeztek –
egy pont híján lemaradtunk. Kanada
az elsõ helyen 130 ponttal jutott be, az
USA 126-tal lett a második döntõs, a
lengyelek 123 pontot szereztek. Mi
122-t gyûjtöttünk, vagyis egyetlen
pont hiányzott a dobogós helyhez.

Ömlik a szó Balázsból. Látszik,
hogy nagy hatással volt rá a mexikói
„kiruccanás”. Megtudom, hogy a
kaktuszlé nem tartozott a kedvencei
közé, értékelte viszont a rengeteg
gyümölcsöt, epret, dinnyét, ananászt.
Beszámolt arról is, hogy a hotelbõl rá-
láttak a világ legnagyobb városi park-
jára, ahol egyszer kirándulást is tettek,
de eltévedtek. Végül hazajutásuk érde-
kében fogtak egy kis bogárhátú taxit.
„Mázlistának” nevezi magát, amikor
azt meséli, látott egy vulkánkitörést.
Ellátogattak Teotihuancánba, egy haj-
dani romvárosba, amit 600-ban még
kétszázezren laktak. Látták a Hold- és
a Nappiramist, ebédeltek egy barlang-
étteremben, s minden este összejött a
teljes csapat.

Szép barátságokra tettek szert.
Megbeszélték, hogy jövõ nyáron
Egerben jönnek össze, de a kapcsola-
tot addig is tartják. Egyébként a ma-
gyarok nagyon népszerûek voltak,
amit az is bizonyít, hogy a búcsúesten
valamennyi versenyzõ az õ fehér aján-
dékpólójukban – elején piros-fehér-
zölddel hímzett Hungary felirattal –
pompázott.

A Mexikóban sikerrel szerepelt, a földrajzi világverseny döntõjérõl
éppen csak lemaradt csapat. Jobbról a szekszárdi Kiss Balázs
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Folytatás az 1. oldalról.
Elsõként az itáliai csapat végzett a

munkával, a jó idõeredmény azon-
ban nem volt elég az elsõ hely meg-
szerzéséhez, hiszen a zsûri a munka
minõségét is vizsgálta. Figyelembe
vették például a tarló felületét, magas-
ságát, a kévék tömörségét, és a
zárókéve tájolását, sõt még a csapa-
tok megjelenését is. 

Kõvári László zsûrielnök szerint jö-
võre talán annyit lehetne változtatni
az értékelésen, hogy a munka minõ-
sége még több, az idõ tényezõ pedig
még kevesebb jelentõséget kapna. Az

elsõ helyen végül a Szekszárd-Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör csa-
pata végzett, megelõzve az olaszokat
és a házigazda sióagárdiakat.

A szekszárdi csapat elsõ alkalom-
mal vett részt a versenyen. Kaszásuk,
Márkvárt János azonban nagy gyakor-
lattal rendelkezik. 

- Nem kellett készülni, ez hosszú
idõ alatt szerzett gyakorlat kérdése -
nyilatkozta a 81 esztendõs férfiú. Hoz-
zátette, neki volt módja elsajátítani a
technikát, hiszen egészen fiatal korá-
tól a kombájnok elterjedéséig gyako-
rolhatott nyaranta. H. É.

Elsõre mindjárt elsõk lettek
Az újvárosi társaskör aratott a versenyen

Elõször vettek részt az aratónapon

Másnak talán megéri?
Alvállalkozásba adná a helyi közlekedést a Volán

Dombóvár után Szekszárdon is

alvállalkozásba adná a helyi köz-

lekedést a Gemenc Volán Zrt. –

közölte a társaság. 

nA közlekedési társaság a helyi járatok
üzemeltetésére közbeszerzési eljárást
hirdetne. Ehhez a városi közgyûlés
hozzájárulása szükséges, miután a me-
gyeszékhellyel közszolgáltatási szerzõ-
dése van a Gemenc Volánnak. A társa-
ság a megállapodás lejártáig, 2012. de-
cember 31-ig tervezi alvállalkozásba
adni a helyi közlekedést - mondta Mis-
zler Miklós, a cég személyforgalmi üz-
letág-igazgatója. 

A döntés oka, hogy az évi 230 mil-
lió forintos árbevétellel mûködõ he-
lyi járatokon 50-60 millió forintos
veszteség keletkezik, a tulajdonos Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nek
viszont az az elvárása, hogy a közleke-
dési cég ne végezzen veszteséges te-
vékenységet - fogalmazott Miszler,
hozzátéve: a Gemenc Volán nem tud-
ta eléggé érvényesíteni akaratát,
amely a nagyobb önkormányzati tá-
mogatásra irányult.

A szekszárdi közgyûlés 2009-ben 15
millió forintos támogatást nyújt a vo-

lántársaságnak, ehhez szintén 15 mil-
lió forintos normatív támogatás, vala-
mint állami árkiegészítés járul.

A Gemenc Volán Zrt. jelenleg 18 au-
tóbusszal mûködteti a helyi közleke-
dést Szekszárdon. Az igazgató szerint
a költségeket az is növelte, hogy 11 új
Mercedes buszt állítottak forgalomba,
amelyek fenntartása drágább, mint az
idõsebb jármûveké.Miszler Miklós a
veszteség további okaként említette,
hogy a megyeszékhely 2008-ban átala-
kította a menetrendet, aminek követ-
keztében tíz százalékkal nõtt a meg-
tett kilométer, ugyanakkor csökkent
az utasforgalom.

A Tolna megyei volántársaság júli-
us elsejétõl a dombóvári helyi és a
Dombóvár-Tamási helyközi közleke-
dést adta alvállalkozásba: az autóbu-
szokat a korábban nemzetközi járato-
kat üzemeltetõ Orangeways Zrt. bérli
a Volántól.

Ács Rezsõ alpolgármester szerint
korai lenne bármit kijelenteni, hiszen
az önkormányzathoz érkezett hivata-
los megkeresést még nem látta.

- A részleteket ugyan nem ismerem,
de mielõbb le kell ülnünk, hogy meg-
oldást találjunk a problémákra. Az

mindenesetre furcsa,
hogy az általam ismert
15-20 millió helyett
hirtelen 50-60 milliós
hiányról beszélnek a
társaságnál.

Az alpolgármester
hozzátette: kérdéses,
kinek érné meg az
évek óta veszteséges
szolgáltatás alvállalko-
zóként mûködtetése...
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Az egészséges életmódot tanulták
Schneidler Mónika: „Reményeink szerint jövõre már nem lesznek ducik”

– A reggeli? Zsemle, sajt, zöld-

paprika és tea volt – válaszolt

kérdésemre a tornaórára készülő

Balázs, majd az egészséges hú-

sokról, pontosan a mangalicáról

tartott rögtönzött kiselőadást.

Merthogy érkezésünk előtt erről

beszélgetett a kilenc lányból és

öt fiúból álló, 7-14 év közötti cso-

port. Szandi a pulykára esküszik,

Nikinek „sajna” a tyúkhús jön be.

V. H. M.

A kórház gyerekosztályát a nyári szün-
idõ kezdetének két hetére átrendez-
ték, hogy a ducitábor, majd az asztmás
gyerekek programsora ne zavarja a
kisbetegek nyugalmát. Az elsõ emele-
tet a kétszer öt napra táborhellyé ala-
kították.

Ottjártunkkor a gyerekek a máso-
dik napot töltötték a táborban, de
egyikük sem volt éhes. Mint mond-
ták, naponta ötször étkeznek. Áron
meggyõzõdéssel közölte, hogy majd
odahaza is figyelnek az étkezésre, az
ételek összeállítására, és már tudják,
„mozgásra is szükségünk van, még-
pedig rendszeresen”.

Közben folyik a tornaóra Dózsa
Attiláné gyógy-testnevelõ irányításá-
val. A gyerekek kitartóan végzik a cél-
zott gyakorlatokat. Az óra befejezése-
kor Szandi megemlíti, hogy õ az
úszást kedveli legjobban, Balázs pe-
dig a „kavics-szedegetést”. Tegnap
egy perc alatt 65 kavicsot sikerült a
lábujjaival fölszedni.

– Reményeink szerint ezek a gyere-
kek jövõre már nem lesznek ducik. Az
a tapasztalatunk, hogy a duci tábor-
ban elsajátítják az egészséges életmó-
dot, amihez a megfelelõ táplálkozás
mellett a rendszeres mozgás és a kellõ
folyadékbevitel is hozzátartozik. A tá-
borban ötször étkeznek, ami rend-
ben tartja a szénhidrát-háztartást,
nem esik le a vércukorérték – magya-
rázza Schneidler Mónika, a gyerekosz-
tály vezetõ fõnõvére, majd elém teszi
a heti étrendet. Megjegyzi, hogy a teát

édesítõszerrel készítik, a tízórai általá-
ban alma müzliszelettel, vagy
korpovit keksszel, vacsorára pedig ke-
firt, illetve diabetikus joghurtot és
abonettet kapnak a táborlakók. Az
ebédek átgondoltan változatosak, de a
lényeg, hogy nincs éhezés. Mégis az
öt nap alatt akár két kilótól is megsza-
badulhatnak a most még túlsúlyos
gyerekek.

A programok szintén színesek: a
torna és a kézmûves foglalkozások
mellett több, az egészséges életmód-

dal kapcsolatos vetélkedõt, úszást, sõt
lovaglást is beiktattak, amelyek „leve-
zénylésében” szívesen segít az osztály
valamennyi dolgozója.

A pécsi székhelyû Mosolygó Kór-
ház Alapítvány támogatásával rende-
zett tábor legfõbb célja, hogy rögzül-
jön a gyerekekben az egészséges élet-
mód minden csínja-bínja, vagyis oda-
haza is folytassák a táborban elsajátí-
tottakat. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján kijelenthetõ, hogy a legtöbb eset-
ben ez így is történik.

A tábor egyik közkedvelt programja volt a lovaglás
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n A Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért szervezésében jú-
lius 23-án nyílott meg Tarján Iván fotó-
mûvész kiállítása a Balassa János Kór-
ház folyosógalériáján.

A megnyitón jelen volt Szalamanov
Zsuzsa az alapítvány kuratóriumának
elnöke, Mihály Sándor az Országos
Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs
Irodájának vezetõ koordinátora, és Dr.
Németh Csaba a kórház fõigazgató-he-
lyettese, aki megnyitotta a tárlatot.

„Tarján Iván alapítványunk munka-
társa, aki saját életének egy meghatá-
rozó élménye kapcsán kezdte el fo-
tózni a transzplantációval kapcsolatos
témákat – mondta Szalamanov Zsu-
zsa. – Gyermekkori legjobb barátja
lett vesebeteg, akit 1976-ban transz-
plantáltak. Neki segített „megvívni” a
harcot a betegséggel – sikerrel. 

Tarjáni Iván a fotózáson túl, szer-
keszti a szervátültetettek újságját,

honlapjukat, számtalan filmet készí-
tett az alapítvány programjairól, vala-
mint operatõre volt a 2002-es Magyar
Filmszemlén díjazott „ROZI” címû do-
kumentumfilmüknek. A mûvész
most kiállított képein a mûvese-keze-
lésen lévõ betegeket, a szervkivétel

mozzanatait, a szervátültetõ mûtétet
és a gyógyult emberek hétköznapjait
mutatja be.

A megnyitót Oberritter Dóra és
Decsi-Kiss András énekkel és gitárjá-
tékkal, Kákonyi Ferencné szavalatával
tette ünnepélyessé.

Árnyék és fény: emberi sorsok
Kiállítás nyílt Tarjáni Iván, a szervátültetettek fotósa képeibõl

Kiállításmegnyitó a kórház folyosógalériáján

Rendkívüli véradás
a fesztiválokon

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete e hónapban két fesztiváli
helyszínen is rendez rendkívüli vér-
adást. 

Augusztus 22-én, szombaton 10 és
14 óra között Bátaszéken, a Bonyhádi
úton (a vasúttal szemben lévõ szabad
területen), az Iparos Grill Fesztivál ke-
retében várják az önkéntes véradó-
kat. Másnap, 23-án pedig már Tolnán,
a Tolnai Nyári Fesztivál helyszínén, a
Duna-parti Viziszínpadnál várják a se-
gítõket 9 és 13 óra között.

Az „Adj vért, és ments meg három
életet!” szlogennel futó rendezvény
ideje alatt vércukor és koleszterin
szint mérést, tovább allergia szûrést is
tartanak. A szervezõk szeretettel hív-
ják és várják a 18 és 65 év közötti, ma-
gát egészségesnek érzõ és segíteni
szándékozó rendszeres és leendõ vér-
adókat. Kérik, hogy a véradásra sze-
mélyi igazolványukat és TAJ-
kártyájukat hozzák magukkal.
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Képek a szöveg mögött
Adorjáni Endre kiállítása a Mûvész Presszóban

n „Ezek nem jó rajzok” – kezdte kiállí-
tásának megnyitását Adorjáni Endre
szobrászmûvész (Kolozsvár, 1950),
majd sorolta a szempontokat, amelyek
szerint a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
Mûvész Presszójában kiállított könyv-
illusztrációit kritika illetheti. Valóban,
ezek a képek a szöveget olvasva nem
megvilágító jellegûek, mint a klasszi-
kus illusztrációk, hanem azokat a kép-
zeteket, gondolatokat, érzéseket ábrá-
zolják, amelyek a szöveg elolvasása so-
rán felmerültek a mûvészben.

Ezeknek a friss, lendületes, érzé-
keny és expresszív tusrajzoknak,
amelyeket néhol aquarellel kombinál,
máshol montázzsá szervez alkotójuk,
mindegyike megjelent egy-egy kötet-
ben, a kiállításon mégis másként lát-
hatjuk. A képek új értelmezést nyer-
nek, és eltávolodnak a szövegtõl. Az
egyik grafikán – amelyet a Székhelyi
József elõadóestjeibõl készült Szófotó
címû kötethez rajzolt – olvasható
Adorjáni közvetlen hangú megjegyzé-
se: „Jocó, most ráállok a szöveg mö-
götti területre”. Eközben a szobrász
saját világa tárul fel. Hozzátesz az ér-
telmezéshez, új irányba tereli azt. Õ a
szöveg elsõ értelmezõje.

A Mozaikpor fekete-fehéren nyom-
tatott illusztrációi közül itt két erede-
ti színes grafika látható. Így feltûnik,
hogy a kettéhasadt háttér piros-fehér-
zöld színû. Adorjáni rajzain újra és új-

ra megjelenik a széthasadt ország,
széthasadt ember motívuma. Egy õsz
öreg még emlékszik a hatalmas hegy-
re, a tengerre, a kis falura. Adorjáni
pedig felelevenít egy erdélyi népszo-
kást. Néha ugyan fricskát mutat a
szerzõnek, de a humánum hatja át
munkáit, miként édesanyjáét, Adorjá-
ni Albertné Nagy Aranka, református
lelkész, költõét (1926, Gyorok-2009,
Kolozsvár) is. Az õ egyik kötetéhez
készített elõször könyvillusztrációt
fia. Benne, református lelkipásztor
édesapja szerint, remek rajzkészség-
gel rendelkezõ felmenõi után, jobban
kivirágzott a tehetség.

Adorjáni Endre kiállítása szeptem-
ber 22-ig tekinthetõ meg a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház Mûvész Presz-
szójában. Kovács Etelka

Agyag és szellem találkozása
Sárközi kerámiák a Babits ház pincéjében

nTizenegy fazekasmester alkotásaiból
nyílt állandó kiállítás a Babits Mihály
Emlékház pincéjében. A Wosinsky
Mór Megyei Múzeum tárlatát Szabadi
Mihály koreográfus nyitotta meg.

Hatvannál is több kerámiát tekint-
het meg a közönség a Babits-házban
július 14-én megnyílt fazekaspin-
cében. A tizenegy éve elhunyt Bíró
Annamária sárközi hagyományokat
ápoló, valamint a barcaújfalusi tradíci-
ókat megújító edényremekei, és a ha-
bán kerámia továbbfejlesztése iránt
elhivatott Verseghy Ferenc munkái
mellett még számos korsó, kancsó,
bokály, tál, szilke és étkészlet kerül be-
mutatásra a kiállításon.

A fent említetteken kívül Steig Ist-
ván, Kozák Éva, Hadikfalvi Andrea,
Jaszenovics Géza, Rács Róbert, Steig

Ágnes, Sütõ Károly, Tamás József és
Teszler Ella mûvei képezik a tárlat jó-
részt sötét alapú, írókás edényekbõl
álló anyagát. A kiállítás, melyet dr. Ba-
lázs Kovács Sándor rendezett, a ter-
vek szerint nyitott marad a jövõben
csatlakozni kívánó alkotók elõtt is,
ami annál is kívánatosabb, hiszen a
tárlatot megnyitó Szabadi Mihály ko-
reográfus rámutatott: ezekben a kerá-
miákban „a szellem találkozik az
anyaggal, az agyaggal”.

A megnyitón számosan megjelen-
teket dr. Gaál Attila múzeumigazgató
köszöntõje és Sebestyén István szé-
kely mesemondó fabulája után a
szervezõk a pince hûvösébe invitál-
ták, ahol a közönséget vasárnap és
hétfõ kivételével naponta tíztõl este
hatig várják.  Kosztolányi

Képmozgásban az élet
Szeptember 6-ig látható Kovács Tibor és Eifert János közös kiállítása a Mûvészetek Házában

Két gyökeresen eltérő művészi vi-

lág a Művészetek Háza Képnovel-

lák című kiállításán ér össze. A

kifejező mozdulat egyaránt meg-

határozó eleme Eifert János fotó-

művész (Hódmezővásárhely,

1943) és Kovács Tibor festőmű-

vész-tanár (Budapest, 1959) al-

kotásainak. Mindkéttőjüknél a

nő alakja tükrözi a lélek rezdülé-

seit, viszonyulásait, a finom

erotikumot.

Kovács Etelka

Eifert, aki 1960 és 1977 között a Hon-
véd Táncegyüttes hivatásos táncosa-
ként lépett fel, fotóinak képi világába
is magával hozta a táncot. Szerelmem,
a Tánc címû kiállításának képeibõl ké-
szített montázsában túllép azon, hogy
élményszerûvé tegye a táncmozdula-
tokat, tovább is „táncolja” a neves ko-
reográfusok mûveit. Kísérletei vará-
zsos, mélyreható képeket szülnek. A
tánc számára mindenben megjelenik,
a tûz lobogásában a mély érzelem. An-

gelus Iván moderntáncmûvész hár-
masportréjában az intellektuális kon-
centráció. Az örök téma, Anya gyerme-
kével rendhagyó módon egy „feleme-
lõ”, feszes balettmozdulatban jelenik
meg. Egy másik hármaskép a víz alatti
süllyedést, lebegést és felfelé törést mu-

tatja. Az életet jelentõ levegõ emelke-
dett, szabad, örökmozgó princípiuma
pedig maga a tánc.

„Egy varázslatos utazás a nõi tes-
ten – tetõtõl talpig” Eifert Hát aktjá-
val kezdõdik, és az õ fotóival folyta-
tódik Desmond Morris – A csupasz

nõ címû könyvében. A nõi test gyö-
nyörûsége legtisztábban ezen a
fényképen jelenik meg a kiállításon.
Az érzéki nõiség más fotókon nem
önmagáért való. A Mozgásban,
Turczi István – Erotikonjának címol-
dala, látszólag szélsebesen repülõ
nõalakja valójában a végpontot, az
ütközést mutatja.

A szekszárdi Kovács Tibor a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán Keserû Ilona
tanítványa volt, 1987-ben kapott rajz-
tanári diplomát. Lelki történéseket
tükrözõ mozdulatokat fest geomet-
rikusan redukálva, intenzív színekkel.
Arc nélküli alakjai mozdulataikban él-
nek Egy-egy pillanatban rögzíti az ér-
zéseket. Az 50 éves festõmûvésznek
ez a szeptember 6-ig megtekinthetõ
tárlat az 50. kiállítása. A kortárs foto-
gráfia kiemelkedõ alakjának, Eifert Já-
nosnak 150 önálló kiállítása volt, és
650 csoportos tárlaton szerepelt, 168
díjat, nagydíjat, különdíjat és diplo-
mát érdemelt ki mûveivel. A Képno-
vellák bepillantást enged sokoldalú,
újító mûvészetébe.

Kovács Tibor és Eifert János közös kiállítása a Mûvészetek Házában

Adorjáni Endre

Keddtõl szombatig
várja a látogatókat a

fazekaspince
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Az idõjárás közbeszólt
Pénteken sokan, másnap kevesen rokiztak a vásártéren

Nem volt kegyes az időjárás 

a július második víkendjén meg-

rendezett I. Szekszárdi Rock &

Roll Hétvége szervezőjéhez és

közönségéhez sem.

H. É. 

– Bár a pénteki programok a vártnál
több embert vonzottak, a szombati vi-
har visszavetette az érdeklõdést –
mondta Puha Róbert fõszervezõ.

Ez már csak azért is sajnálatos,
mert számos kiváló magyar zenekar
mellett ekkor léptek fel a külföldi
vendégek is, így a nemzetközileg is
jegyzett blues-formáció, Big Daddy
Wilson az Egyesült Államokból és
Ripoff Raskolnikov Ausztriából. Aki
ott volt a vásártéren, az viszont
kitûnõen érezte magát. Vasárnapra

szintén jó együtteseket tartogattak,
úgymond a hazai élvonal tagjait.
Zárásként például a Roy és Ádám
együttesbõl ismert Roy rock and roll
csapata, a Pesti Flash lépett fel.

– Összességében napi ezer lá-
togatóra számítottunk, ennek
körülbelül a fele jött össze az adott
körülmények között – értékelte az
eseményeket a fõszervezõ. Puha
Róbert hozzátette: jövõre akkor is
folytatja, ha most ráfizetéssel is zár a
hétvége. 

Az elsõ alkalom mindig nehéz,
viszont kevés ilyen kifejezetten rock
and rollra épülõ rendezvény van az
országban, amit a fellépõ csapatok is
kiemeltek, és ami a késõbbi siker
záloga lehet.

A szekszárdi származású énekesnõvel felálló Sophie and the
Rhythm Rats nevû banda nyitotta a hétvégét

Az elsõsorban zenei programot a Magyar Veterán Opel Klub
tagjainak országos találkozója színesítette

Nem lesz csúszás
az M6 „közepsõ”

sztráda-szakaszán
A munkák hatvanöt százaléka elkészült
az M6-os autópálya „középsõ”, Dunaúj-
város és Szekszárd közötti szakaszán,
amelyet a kivitelezõ szerint 2010. már-
cius 31-ig átadnak a forgalomnak.

A 65 kilométer hosszú pályaszaka-
szon jelenleg az aszfaltréteg 60 száza-
léka készült el, a földmunkák 90 száza-
lékával végeztek. A tél beállta elõtt a
kivitelezõnek el kell készülnie a pá-
lyatest építésével. A tervek szerint
jövõre már csak a kisebb munkákat, a
pálya festését, az elektromos próba-
üzemet kell majd elvégezni.
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Vendégeim a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Lafferthon

Marianne dietetikus, személyi edző, gyógytornász, valamint Szegedi

Zsolt gyógymasszőr. Mindketten napi munkájuk során olyan embe-

rekkel találkoznak, s igyekeznek nekik segíteni, akik a helytelen

életmód, rossz tartás, túlsúlyosság, kevés mozgás, valamint a korral

járó, illetve örökölt mozgásszervi betegségektől szenvednek.

Egy férfi:
Szegedi Zsolt

Egy nõ: Lafferthon
Marianne

– Milyen szerepet játszott ifjúko-
rában a mozgás? 

– Ötödikes koromban az egyik tor-
naóra végén megjelent Sulák Endre
edzõ, és súlyemelõket toborzott. Je-
lentkeztem, s miután szorgalmas vol-
tam, országos bajnoki címmel és két
év válogatottsággal fejeztem be a
sportpályafutásomat.

– Saját elhatározás hatására ma-
radt abba sportkarrier?

– Sajnos gerincproblémáim lettek,
nagy szenvedések között készültem a
válogatottal a világbajnokságra, s vé-
gül a fájdalom „gyõzött”. Kezelésekre
jártam, reumatológiai szakrendelések-
re. A fájdalmakra a megoldást a masz-
százs jelentette, Loridon Angéla keze
alatt hétrõl hétre csökkentek a pana-
szaim, majd teljesen meg szûntek.

– Meghatározó élmény lett a fájda-
lom „elûzése”, hiszen ezt választot-
ta hivatásul…

– Az egyesületi sportmasszõr, Laka-
tos János és Loridon Angéla keze alatt
tapasztalt eredmények alapján dön-
töttem el, hogy én is ezzel szeretnék
foglalkozni. A masszõri bizonyítványt
2004-ben szereztem meg, majd felvet-
tek a kórház reumatológiai osztályára.

- Mi a hivatása legfontosabb „kelléke”?
– Empátia, segítõ szándék, türe-

lem, szakmai tudás – ezekkel mind
rendelkezni kell. Ha sorrendet szeret-
nénk felállítani, akkor a szakmai fejlõ-
dés a legfontosabb. Ötéves tevékeny-
ségem mérlege mintegy 4000
páciens és 25 ezer kezelés. Hála a pá-
cienseknek, akik méltónak találnak
arra, hogy megosszák velem problé-
májukat, hogy aztán együtt keressük
a kiutat. Sokat tanulok tõlük, amivel
aztán mások hasznára tudok lenni.

– Mozgásszervi problémákkal me-
lyik nem küzd jobban?

– A betegek túlnyomó többsége nõ,
de az is igaz, hogy a férfiak nem törõd-
nek olyan mértékben magukkal, mint
a hölgyek. A legjellemzõbb a derékfá-
jás, a nyak és vállfájdalom. Elszomorí-

tó, hogy évrõl évre egyre alacsonyabb
a betegek átlagéletkora. Ez a túlterhelt-
ségre, a stresszre vezethetõ vissza, il-
letve a helytelen táplálkozásra, a moz-
gásszegény életmódra. Az élet nagyon
elgyorsult, mind fizikai, mind lelki,
mind szellemi terhelést illetõen nõtt,
ami tükrözõdik a testen is.

– Igénylik a betegek a jó tanácso-
kat, s aztán betartják õket?

– Jó tanácsot mindenki szívesen fo-
gad, és kérnek is, sokszor akár az ut-
cán is. A dolog neheze az alkalmazás-
ban van. Megszokásainkat – mit
eszünk, mennyit és hogy pihenünk,
vagy csak dolgozunk és alszunk – át
kell formálni. Idõt kell szakítani ma-
gunkra. Egy tanács csak annyit ér,
amennyi megvalósul belõle. Minden-
esetre egyedül nehéz. A csoportos te-
vékenységek, jó közösségben végzett
gyógytorna hozhat elõrelépést. 

– Mivel tartja karban önmagát?
– Jó idõben 14 éves fiammal és pá-

rommal, Katával, motoros túrázással
töltjük a hétvégéket. Elõszeretettel lá-
togatunk kilátókat, mindig lenyûgöz
az elénk táruló látvány, talán, mert az
egész hetemet egy kis helyiségben töl-
töm. Kedvencünk még a pécsi extrém
park, ahová évente ellátogatunk. A na-
ponta mozgásra szánt idõt kerékpáro-
zással és sétával töltjük.

– Mikor határoztad el, hogy az
egészségügy valamelyik ága lesz a
hivatásod?

– Mindig is vonzott a pálya, érde-
kelt az orvoslás. A szüleim doktornak
szántak, de úgy gondoltam, az azzal já-
ró felelõsséget nem tudom vállalni. A
diétás nõvéri, illetve akkor már
dietetikusi munka szintén az egész-
ségügyhöz kapcsolódott. A diploma
megszerzése után különbözõ fekvõ-
beteg intézetekben dolgoztam diete-
tikusként, így a paksi rendelõintézet
cukorbeteg tanácsadójában étrendi
tanácsadóként, és az atomerõmû dié-
tás étlapját állítottam össze.

– Az emberek többsége az ÁNTSZ-
nél ismert meg. Mikor kerültél oda?

– Tizenöt éve kínálkozott a lehetõ-
ség, hogy az ÁNTSZ megyei intézeté-
nek dolgozója lehessek. Az egészsé-
ges táplálkozás témaköre mellett az
egészségnevelés más területein is
kaptam feladatokat, amelyhez több is-
meretre volt szükségem. A PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Karának Egészségfej-
lesztõ Mentálhigiénikus szakán 2001-
ben kaptam diplomát. A Kriston-
intimtornával 2003-ban ismerkedtem
meg, és immár öt éve oktatom. A dié-
tás tanácsadás munkaköri feladatom
volt, azonban szerettem volna komp-
lex módon foglalkozni a fogyni vá-
gyókkal. Fontos volt, hogy errõl is töb-

bet tudjak, s egy edzõképzésen ezt
meg is tettem. 

– Mikor döntötted el, hogy önálló
vállalkozásba kezdesz?

– Az ÁNTSZ elsorvasztásának folya-
matában három éve megszûnt a mun-
kaviszonyom. Már korábban dolgoz-
tam vállalkozóként szociális intézmé-
nyekben dietetikusként, ezt a tevé-
kenységi körömet bõvítettem azáltal,
hogy létrehoztam a Testkultúrházat. A
szellemi alapok megvoltak hozzá, hi-
szen a szolgálatnál közvetlen fõnököm,
dr. Vendég Magdolna mindig támogat-
ta a képzéseken, továbbképzéseken
való részvételemet. A sportoktatói tan-
folyam elvégzése után, 2008 májusá-
ban úgy döntöttem, hogy belevágok.
Szellemi muníciómat közben gyógy-
masszõri végzettséggel bõvítettem.

– Mit jelent, mit takar az általad vá-
lasztott „Jókor, jó helyen, jó kezek-
ben” szlogen? 

– Érezzük saját felelõsségünket
egészségünk megõrzésében, s a gene-
tikailag is kódolt felnõttkori túlsúlyt
„elveszíteni”. Tudjuk, hogy ez jobb
közérzetet, jobb minõségû éveket je-
lentene, de az ezzel kapcsolatos tette-
ket elnapoljuk. Jókor, mert mindig
várjuk azt a kedvezõ idõt, amikor ke-
vesebb a gond, a megoldandó feladat,
de ez legtöbbször csak illúzió. Ha erõt
veszünk magunkon, edzés után érez-
zük, hogy megérte. Jó kezekben, jó
helyen, hiszen a Testkultúrház törek-
szik komplex szolgáltatást nyújtani.

– Aki ilyen kompletten igyekszik
megszervezni mások egészségét,
hogy vigyáz a sajátjára. 

– Nagyon kevés a szabadidõm, a hét-
vége viszont a családomé. Édesanyám
nyolcvanhárom éves, két felnõtt gyere-
kem Budapesten tanul, és ünnep, ha
hazalátogatnak. Az utazás a kedvenc
idõtöltésem: párommal, Hársfalvi Lász-
lóval felkerekedünk, s ha hosszabb idõ-
re megyünk, bicikliket is visszük ma-
gunkkal. Az úti cél általában valamilyen
vonzó természeti környezet, ahonnan
a víz semmiképpen sem hiányozhat!Segítenek, ha fáj, sajog...
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SAS ERZSÉBET ROVATA

„Úgy siess, hogy oda is érj”



R égente úgy tartották, hogy az a
legjobb hírû nõ, akirõl egyálta-
lán nem szólnak a hírek. Nem

tudjuk, volt-e valamilyen rokoni kap-
csolatban a XVII. századi híres hadve-
zérrel, az itt selyemgyári tisztviselõ le-
ányaként született Wallenstein Róza, a
késõbbi báró Schönberger Béláné, de
a róla szóló hírek mennyiségére nem
panaszkodhatott. A minõségére már
annál inkább…

Ahogy a Pécsi Figyelõt idézve a
Tolnamegyei Közlöny 1899. július
16-i száma megírta, az ottani bíróság
izgatottan várta a feltûnõen csinos
hölgy itteni lap ellen indított sajtópö-
rét. „Elcsábított leányzó; a zsarolásig
megzsebelt csábító; elítélés a zsarolá-
sért; az öt havi börtönnek királyi
kegy útjáni elengedése” forogtak
közszájon Rózáról. „Hát még maga a
sajtópör anyaga: csavargás miatt ki-
utasítás Hódmezõvásárhelyrõl, s en-
nek megfelelõ regényes módon az
inkriminált hírlapi közleményben
való feltálalása; a megsértett nõ, kirõl
illetõségi helyén, Szegzárdon megje-
lenõ egyik lap ki merte írni, hogy er-
kölcstelen magaviselete miatt utasí-
tották ki. Végül hozzávéve még azt is,
hogy a panaszosnõ, kinek ügyében
annak idején Polonyi Géza az ország-
házban is interpellált, oly illusztris
erkölcsi tanúkra hivatkozott, mint
Szilágyi Dezsõ és még többen - nem
csoda hát, ha 9 órára pontosan meg-
jelentek a harmadik évnegyed összes
esküdtjei…”

Ott volt a vádlott Horváth Ignác is,
de sem a tanúk, sem ügyvédje, Geiger
Gyula, sem a panaszos nem. Budapes-
ti Gizella utcai lakásán sem találták, de
azt mondták nekik: „Szentesen vagy
Szegeden található a Központi Kávé-
házban. Hát ott már egy éjszaka alatt
nem lehetett keresni… Az esküdtek-

nek egy órai várakozás után az az elég-
tételük sem volt meg, hogy legalább
láthatták volna, pedig egy jó kedvé-
ben levõ esküdt esdeklõ kedveskedés-
sel hangoztatta még egyszer a ke-
resztnevét: – Rózácska?!”

Ennél már csak akkor volt nagyobb
baj, amikor megjelent – éppen tíz év
múlva, 1909 júliusában a Monarchia
párizsi követségén. Elõzõleg kitiltot-
ták már Budapestrõl is, ahol 1904-ben
mégis frigyre lépett Schönberger tá-
borszernagy fiával, Bélával. Öt év múl-
va a Tolnavármegye már nem írja,
hogy városunk leánya… Állandó pári-
zsi lakásán magyar cselédséget tartott.
A leányok egyike, Német Mari meg-
unta az állandó ütésverést, hajcibálást,
s mikor elbocsátását megtagadták, el-
keseredésében egy útiköltségre szánt

gyémántos karkötõvel megszökött.
Persze eladni nem tudta, felszolgáló-
nak állt, a rendõrség elfogta. 

Róza elégedetlen volt a francia
ügybuzgalommal, a követségre sie-
tett, ahol Mészáros Lajos közölte ve-
le: a konzulátus ebbe nem avatkoz-
hat. „A báróné ingerülten kiáltotta: –
Úgy látszik, nem tudja, kivel beszél. –
Dehogynem. Eleget olvastam a ma-
gyar lapokban a bárónéról.” Amikor
aztán a cselédlánnyal való cinkosság-
gal vádolta Róza a diplomatát, s már-
már nekiesett, az kivezettette. Ez-
után a hölgy Clemeceau-tól a német
követig mindenkinek telefonált,
majd Mészáros elbocsátását követel-
te – hiába.

Három év múlva, 1912-ben több-
ször is hallatott magáról, októberben

Veronallal öngyilkos lett, de egyik hír
szerint megmentették, a másik sze-
rint meghalt. Temetésérõl viszont
nincs adat…

Lanius ExcubitorRózácska kalandjai
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ÓDON DERÛ 237.

Ódon időben

AUGUSZTUS 10-ÉN

90 éve, 1919-ben felakasztották a
direktórium tagjait. 80 éve, 1929-
ben itt született Szamos Rudolf, a
Kántor bûnügyi regények írója. Az
uszodatulajdonos elhatározta: Sipos
Márton, s a jövendõ híres úszók szá-
mára márványtáblát állít. 
AUGUSZTUS 11-ÉN

295 éve, 1714-ben a szekszárdi
megyegyûlés panaszkodott az ön-
kényeskedõ katonaságra: ha a
helyzet nem változik, az emberek el-
menekülnek s csak vadállatok fog-
nak itt lakni. 
AUGUSZTUS 12-ÉN

120 éve, 1889-ben Bantler Ödön
gyógyszerész Budapestrõl Duna-
földvárra, majd Szekszárdra kerék-
pározott.
AUGUSZTUS 13-ÁN

90 éve, 1919-ben született Nagydo-
rogon Kopré József költõ, aki jeles
verset írt kórházunkban tett látoga-
tásáról.
AUGUSZTUS 14-ÉN

75 éve, 1934-ben sajtónkban dr.
Fábián a villamos kés nevû új sebé-
szeti eszközrõl írt.
AUGUSZTUS 15-ÉN

125 éve, 1884-ben a szekszárdi da-
lárda Gyöngyösön adott koncertet.
AUGUSZTUS 16-ÁN

100 éve, 1909-ben megjelent Ge-
renday László Gyönge emberek cí-
mû novelláskötete.

Akit talán a szépségéért szeret-
tek… (Homicskó Athanáz rajza)

…s akit biztosan nem azért: Po-
lonyi Géza (Jeney Jenõ rajza)

Azután egy példázatot mondott a meghívottak-
nak, amikor észrevette, hogyan válogatják a fõ-
helyeket: „Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj
a fõhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb
embert is meghívott. És ha odamegy hozzád, aki
meghívott téged is meg õt is, és így szól: En-
gedd át neki a helyet! - akkor szégyenszemre az
utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghív-
nak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor
jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Bará-
tom, ülj feljebb! - s akkor becsületed lesz minden
asztaltársad elõtt. Mert aki felmagasztalja ma-
gát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát,
felmagasztaltatik.” (Lukács 14,7-11)

Öcsémmel egyik este egy komolyzenei koncertre
voltunk hivatalosak. Az egyik zenésztõl tiszteletje-
gyet kaptunk, amely arra jogosított, hogy belép-
jünk az elõadóterembe. Amennyiben volt szabad
ülõhely, akkor ott helyet is foglalhattunk. Ha nem
volt, akkor állni kellett a mûsor alatt. Beléptünk a te-
rembe. Mindenki helyet foglalt már, de még vár-
tunk egy kicsit, hátha valaki késik. Amikor elkezd-
tek bevonulni a zenészek, döntöttünk: leülünk.
Több hely is volt szabadon, de az elsõ sorok vala-

melyikét választottuk. Ez lesz a legjobb - gondol-
tuk. Amikor felhangzott az elsõ néhány hang, fellé-
legeztünk, senki sem pályázik a mi helyünkre.
Rosszul gondoltuk. Néhány perccel az elõadás el-
kezdése után ugyanis nyílt az ajtó. Ketten léptek
be, és egyenesen a mi helyünk felé tartottak. Oda
szólt a jegyük. Fel kellett állnunk és elindulni a sö-
tétben helyet keresni magunknak. Végül szinte a
legutolsó sorban találtunk két szabad helyet. Nem
volt kellemes érzés.
Ez az eset a fenti jézusi példázatot juttatta eszem-
be. A meghívott vendégek a fõhelyeket válogat-
ják. Jézus azonban figyelmezteti õket, hogy in-
kább az utolsó sorban keressenek maguknak ülõ-
helyet, akkor nem érheti õket váratlan meglepe-
tés. Tanulságként pedig azt mondja: „Aki felma-
gasztalja magát, megaláztatik”, és fordítva. Itt nem
arról van szó, hogy az Isten aláz meg bárkit is.
Sokkal inkább arról, hogy minél magasabbra tö-
rekszünk saját erõnkbõl, annál nagyobbat eshe-
tünk, annál nagyobb lehet a csalódásunk is. Ne a
fõhelyeket keressük, hanem a saját helyünket! Azt

a helyet, amelyet az Isten rendelt ki nekünk: a csa-
ládunkban, kapcsolatainkban. Az ember minél in-
kább más helyére pályázik, annál nagyobbat csa-
lódik. Saját helyünket kell megtalálni ebben az
életben. Ez adhat egyedül megbecsülést nekünk,
hiszen ehhez kapcsolódik a mi Urunk hívása, elhí-
vása: „Barátom, ülj feljebb!”

Kovács Zoltán metodista lelkész

E V A N G É L I U M
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Törõdjünk többet 
az egészségünkkel
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A rejtvény megfejtését 2009. augusztus 18-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 28-ai rejtvényünk helyes megfejtése: "Aranyszín kévékbõl rak hosszú rendeket” (Kis János: Ara-
táskor). A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Cseh Mária, Tartsay ltp. 5. és Rapp Mónika, Bocskai
u. 30/A. . A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Én minden ellenkezõ híreszteléssel ellentétben amit
csak lehet, igyekszem elkövetni, hogy legalább je-

lentõsebb mértékben ne romoljon (ha már javítani
képtelen vagyok rajta) az egészségi állapotom. (Az
egészségügy állapotának helyrehozatalát meg ne
tõlem várják.) Szóval, én a lehetõségeimhez képest
mindent elkövetek annak érdekében, hogy minél
tovább élvezhessem - a mostani sajnálatos nehézségek
ellenére is - az életet, az életem. Higgyék el, hogy nem
is olyan egyszerû feladat ez, még számomra sem, pedig
én igazán igyekszem mindent és mindenkit
megérteni, amit/akit csak lehet: elvonást, levonást,
áfaemelést, kórházcsõdöt, mindenféle mellébeszélést,
egyszóval mindent igyekszem higgadtan elfogadni
(ha már okosabbat nem tehetek). Már csak azért is,
mert nekem már nagyon vigyáznom kell az
egészségemre, ugyanis lassanként teljesen magamra
maradok ezzel a problémámmal is - szavahihetõ or-
vos ismerõseim szerint. Ezért aztán, ha csak a legc-
sekélyebb lehetõség is adódik rá, nem hagyom magam
felidegesíteni, mert akkor rögtön felmegy a vérny-
omásom, megemelkedik a koleszterin szintem, és a
vércukrom is (éhhomra mért!), ami egyáltalán nem
tréfadolog az én koromban már. Nahát, ebbõl is láthat-
ja mindenki, hogy számomra létkérdés higgadtságom
mindenáron való megõrzése. Engemet nem szabad
hogy kihozzanak a sodromból a szükségszerû, sõt,
kényszerû megszorítások, elvonások, még a
családipótlék kettéválasztott adóalapos megadóz-
tatása sem! Befejezem, mielõtt még felmenne a vérny-
omásom.

Persze, vannak olyan tragikus események, amik
hatása alól nem vonhatja ki magát az ember.

Ilyen volt nemrégiben a popkirály halála, ami miatt
érzett szomorúságomat, megdöbbenésemet csak az a
körülmény tudta valamelyest enyhíteni, hogy Uri
Geller (a világhírû mentalista) elõre látta a tragédiát.
Elmondása szerint (Uri szavára mérget lehet vásárol-
ni) többször is figyelmeztette barátját, hogy hagyja
abba a drogozást, de Jackson ilyenkor haragudott rá,
ezért mások rajta kívül meg sem próbálkoztak a zenei
idolt a helyes irányba terelni. Uri Geller szerint: "A drog
személyiségtorzító hatása elõtt Michael egy szerete-
treméltó, jó ember volt." Ezen elgondolkodtam. Ha Uri
Geller magyar választópolgár lenne, akkor esetleg
lenne egy ilyen nyilatkozata?: "Miniszterelnöksége
elõtt Bajnai Gordon..." Ne haragudjanak, nem tudom
befejezni... Félek, még elbõgöm magam.

Bálint György Lajos
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Európa-bajnok szekszárdi lányok
Bálint Réka és Tamis Dorottya alapembere volt a magyar válogatottnak

A magyar kosárlabda-válogatott

aranyérmet szerzett az U18-as lá-

nyok B-divíziós Európa-bajnoksá-

gán. A nagyszerű sikerből orosz-

lánrészt vállalt az Atomerőmű

KSC két szekszárdi fiatalja: Bá-

lint Réka és Tamis Dorottya.

Bálint György

Korosztályos nemzeti együttesünk a
két szekszárdi lány nélkül nem sokra
ment volna. Minden bizonnyal maradt
volna a kontinens második vonalában,
így viszont újra ott van Európa elitjé-
ben. Nemcsak papíron, de játéktudás-
ban is. A magyar lányok mind a nyolc
meccsüket megnyerték – erre talán a
szekszárdiak klubedzõje, a már-már ki-
veszõben lévõ megszállottságot nagy-
apai ás anyai ágon öröklõ Szabó Noé-
mi sem fogadott volna nagyobb ösz-
szegben – mindegy, ki volt az ellenfél.
A KSC-s fiatalok vezérelte magyar gár-
da elintézte Romániát (58-50), Angliát
(75-53), aztán a középdöntõben Finn-
országot (94-72) és Portugáliát (58-
45). Szlovéniát kétszer verték az egyko-
ri sokszoros válogatott Balogh Judit
gondjaira bízott, többnyire már NB I-
es felnõtt meccseken pallérozódó fia-
talok: egyszer a középdöntõben (61-
41), majd az Európa-bajnokság finálé-
jában (60-47). Mindössze egyszer volt
igazán izgulnivalójuk, a nyolcvanmilli-
ós Németországgal szembeni elõdön-
tõben...

Úgy tûnt, hogy az ezúttal is vezér-
egyéniség Bálint Réka 19 pontja és 11
lepattanója is kevés lesz a hõn óhaj-
tott döntõhez, merthogy a mérkõzés
végét jelzõ dudaszó vészes közeledté-
vel kettõvel még a német álltak gyõze-

lemre. Ekkor azonban jött Tamis Dor-
ka a tõle megszokott mérnöki precizi-
tású duplájával, és következhetett a
hosszabbítás, majd a finálét érõ gyõ-
zelem (72-70). A szekszárdi kisember,
akit megbocsátható elfogultsággal a
poszt hazai királynõjéhez, Iványi Dal-

mához is hasonlítottak - fõ feladata, a
játékszervezés mellett 15 ponttal is
megterhelte a germán gyûrût. Hogy
valóban új Iványi lesz-e, vagy csak
szárnyal a képzelet, majd elválik. Ha
az A-csoportos Szekszárdban is olyas-
miket mûvel, mint Izraelben, akkor
18 évesen emlékeztet majd bennün-
ket arra a hajdani Dalmára, aki egykor
Kecskeméten nagyot alkotott. Oly-
annyira, hogy az akkor még ismeret-
len kosaras edzõnek, bizonyos
Rátgéber Lászlónak más kívánsága
nem is volt, mint hogy: "nem bánom,
kit igazoltak le, de azt a Dalma gyere-
ket mindenképpen."

Fõszerepük lehet az
U20-as válogatottban is

Július 17-én Horváth István
polgármester adott fogadást a
sportolóknak a városházán. A nevelõ-
edzõ, Szabó Noémi nagy boldogságot
sugárzóan ott ült két játékosa mellett.
Megálmodott szinte mindent, s örö-
me attól lett igazán állandó, hogy nem
következett be, ami azért benne volt a
pakliban: eligazolnak a tehetségek.

- Igazi ajándék, hogy maradnak -
mondja, de rögtön folytatja is: - Mint
ahogy a nagy könyvben meg vannak
írva a dolgok, idáig minden úgy törté-
nik. Feltûnnek, kitûnnek kezdõként,

a kadettben, ifiben. Gyerek fejjel be-
mutatkoznak a felnõttek között is,
korosztályukban nemzetközi poron-
don is remekelnek. Mindebben az a
gyönyörû, hogy nem tudom, hol a vé-
ge, meddig is juthatnak el pályafutá-
suk csúcsán? Úgy tûnik, ebben akár
még két-három évig nekünk is lehet
szerepünk, felelõsségünk. Abban biz-
tos vagyok, hogy NB I-es szinten már
most, 18 évesen Réka meghatározó
játékos, és Dorka is be fogja bizonyí-
tani ezt, akár már a következõ idény-
ben. Úgy gondolom, mindketten
nemzetközi szintre is predesztináltak
adottságaik, szerzett képességeik, il-
letve meglévõ hiányosságaik fejleszt-
hetõsége, céltudatosságuk, hozzáállá-
suk okán - így az edzõhölgy, aki meg-
említi még, hogy a védekezésben, a
lapattanózásban önmagukhoz ké-
pest látványosan elõreléptek. Már lát-
ja maga elõtt azt a Tamis Dorkát, aki
tempóból is eredményes lesz kintrõl,
nem csak statikus helyzetbõl. Ott van
elõtte a jó kezû Bálint Réka, aki már
esetleg a 4-7. helyek egyikért küzdõ, a
mainál erõsebb KSC legnagyobb ve-
télytársainak is hint átlagban, mond-
juk 12-15 pontot.

Itt lesznek a szemünk elõtt, mert a
kötõdés és klubhûség is nagy ezek-
ben a gyerekekben. No, és meggyõ-
zõdésük, hogy akkor tesznek a leg-
jobban, ha egy idõre még biztosan
maradnak. Mert itt tudják azokat a lé-
péseket megtenni, ami után esetleg
egy komolyabb karrierbe is belekez-
denek.

No és remélhetõleg azt is megtud-
hatjuk: milyen az a világbajnokságon
szereplõ magyar U20-as válogatott,
amelynek az e hasábokon nem ok nél-
kül dicsért két szekszárdi meghatáro-
zó embere lesz, vagy legalábbis azo-
nos értékû a soproniakkal és a pécsi-
ekkel. Amikor a honosított  center,
Krivacsevics Dorkától kap gólpasszt,
vagy Rékára jön ki egy figura mond-
juk Argentína ellen. Ez persze azzal is
óhatalanul együtt jár, hogy ekkorra
már nem szekszárdi szerelést húznak.
Szabó Noémi amondó: ki fogja bírni a
búcsút, ha az eljön, s ha lehet, akkor
még büszkébb lesz rájuk, mint most.

Horváth István polgármester foga-
dásán az örökös tiszteletbeli klubel-
nök, dr. Sólyom Bódog hozzászólásá-
ban utalt is a cselekvõ összefogást
igénylõ, a szekszárdi nõi kosárlabdá-
ban régebb óta aktuális teendõre.
„Olyan viszonyokat kellene teremte-
ni, hogy a kinevelt tehetségek – a
mostaniak és késõbbiek is –, pályafu-
tásuk kiteljesedése idején is itt ma-
radhassanak!”

Ez lenne az a bizonyos hõn óhaj-
tott hab a már eddig is szép történet
tortáján...

A két szekszárdi lány, Tamis Dorottya (balról) és Bálint Réka a
bajnoki trófeával

Horváth István polgármester fogadta és ajándékokkal köszöntötte
a lányokat és nevelõedzõjüket, Szabó Noémit
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VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gombás csülök
Hozzávalók: 

l 1 csülök 
l 40 dekagramm gomba
l fél liter tejföl
l 3 vöröshagyma
l 1-2 gerezd fokhagyma
l só
l vegeta
l őrölt pirospaprika
l egy csipet vaj az edénykenéshez

Elkészítés: 

A csülköt megfőzzük a sóval, vege-
tával, fokhagymával és 
a vöröshagymával. Amíg fő, elké-
szítjük a gombapörköltet kevés lé-
vel, félretesszük. Ha a csülök elvá-
lik a csontról, akkor felkockázzuk a
húst. 
Egy jénait kivajazunk, beletesszük
a felkockázott csülök felét, a tetejé-
re a gombapörköltet, felváltva, míg
elfogy. Végül rákenjük a tejfölt, a
tejfölbe lehet tenni egy kis reszelt
sajtot is. Sütőbe tesszük, addig süt-
jük, míg a tejföl kezd pirulni. Rizzsel
és savanyúsággal kínáljuk.

(A receptet a Hollós László-emlékév
alkalmából tesszük közzé.)

Mély rubin szí-
nû, illata köny-
nyed, fûszeres.
Kóstolva piros
húsú gyümöl-
csök és fûsze-
resség bájos
e g y v e le g é t
é rezhet jük ,
határozott, de
nem tolakodó
savak kísére-
tében. Tes-
tessége, ízvi-
lága teszi a
gombás csü-
lök kiváló kí-
sérõjévé. Fo-
g y a s z t á s a
15-17°C-on
ajánlott.

A BORAJÁNLÓ
az e'szencia Bortéka és Teashop.
Szekszárd, Garay tér 16.,
e-mail: borteka@freemail.hu
telefon/fax: 74/311-656)támoga-
tásával készült.

Sporthírek
ASZTALITENISZ. Az A-csoportban kezdi meg a sze-
replését a Közép-Európai Klubcsapatok Szuper Ligá-
jában a Szekszárd AC nõi együttese. Olyan rangos csa-
patokkal veszi fel a küzdelmet Sáth Sándor alakuló-
ban levõ együttese, mint a többszörös gyõztes oszt-
rák Forschberg, vagy a horvát élcsapat, a Mladost
Zagreb. Ha a SZAC a felsõházi rájátszásban szeretne
újra szerepelni, a tavalyi csapatot feltétlenül erõsíte-
ni kell. A hírek szerint komoly játékerõt képviselõ uk-
rán és kínai játékossal folynak elõrehaladott tárgya-
lások, miközben augusztus közepéig zajlik a sport-
csarnokban a klub saját utánpótlást pallérozó, egy-
ben tehetségkutató edzõtábora.

ATLÉTIKA. Közel félszáz érmet (21 arany, 18 ezüst,
6 bronz) szereztek a Szekszárdi Szenior Atlétikai
Klub versenyzõi az idei országos bajnokságon. A leg-
kiemelkedõbben a 65 éves korcsoportban induló
Radács József teljesített: mind az öt dobóverseny-
számban, ahol elindult, az elsõ helyen végzett.

KERÉKPÁR. A július 10-
11-én megrendezett 35.
Alisca Bau-Gemenci Nagy-
díj nemzetközi kerékpáros
verseny elsõ szakaszát Lo-
vassy Krisztián (Betonex-
pressz 2000-Limonta), a
másodikat Adam Homolka
(Ausztria) nyerte, de az
idén kétnapos Nagydíj ösz-
szetett gyõztese a szerb vá-
logatott tagjaként induló
Dér Zsolt lett. A végsõ sikertõl tavaly mindössze két
másodperccel elmaradó Madaras Zoltán az idén a

vártnál gyengébb eredmények után a szombat esti
gálán, a 42 km-es kritérium versenyen vigasztalódott,
amit a közönség nagy ovációja mellett megnyert.
Emellett övé lett a viadal legjobb hegyi hajrázójának
járó pöttyös trikó is. A legjobb magyar kerekesnek az
összetettben negyedik Lengyel Tamás (Tusnad Cy-
cling) bizonyult.

KERÉKPÁR. Triplázott a Szekszárdi Kerékpáros SE
versenyzõje, Kis Máté a serdülõ korosztály Tamási-
ban megrendezett országos bajnokságán. Steig Gá-
bor tanítványa a hegyi, majd az idõfutam viadalok
megnyerése után az országúti mezõnyversenyben
sem talált legyõzõre az U-15-ös korosztályban.

KÉZILABDA. A Szerbiában megrendezett nõi kézi-
labda ifjúsági Európa-bajnokságon a Litvánia, Mace-
dónia, Franciaország, Norvégia, Spanyolország, Svéd-
ország és Hollandia ellen mérkõzõ, két gyõzelemmel
az ötödik helyet elérõ magyar korosztályos váloga-
tottban az egyik átlagon felüli teljesítményt az UKSE
Szekszárd kapuvédõje, Kurucz Anna nyújtotta, aki
valamennyi mérkõzésen szerepelt a Papp György
irányította együttesben.

LABDARUGÁS. Szombathelyen folytatja edzõi pá-
lyafutását Máté Csaba, a Szekszárdi UFC volt játéko-
sa, ügyvezetõje. Máté az Illés Béla Labdarugó Akadé-
mia és az NB I-es Haladás VSE alkalmazásában dolgo-
zik a jövõben. A hamarosan közgyûlést összehívó
szekszárdi klubnál ideiglenesen Fehér Attila látja el
az ügyvezetõi teendõket, aki ha bizalmat kap, hosz-
szabb távon is vállalná a tisztséget.

KOSÁRLABDA. Szülõvárosában, Szekszárdon ké-
szül az új idényre Császár Andrea. A Spanyolország-
ban szereplõ, közel két méter magas center évek óta
bizonyít az ibériai bajnokságban, s most bemutatkoz-

hat a nõi Euroligában is. Új klubja, a Rivas Ecopolis -
ahova az Estudiantestõl igazolt - szabadkártyával sze-
repel a kontinenselitben. Császár Andrea csapattár-
sa lesz a szekszárdi vezetõedzõ lánya, Ujhelyi Petra,
aki szintén a centerposzton erõsíti a Rivast.

SAKK. Augusztus 15-én másodszor rendezik meg a
7 fordulós, rapidrendszerû Strandkupát a szekszárdi
uszodában, amelyen a profik és az amatõrök egy-
aránt megmérkõznek a nyári holtidény régiós vi-
szonylatban is rangosnak számító viadalán. A szek-
szárdi Víz- és Csatornamû Kft. és a Mattolna Tehet-
ségkutató Alapitvány által rendezett tornán 5x25
perces meccseket rendeznek.

BÚCSÚZUNK. Ötvenkilenc éves korában Buda-
pesten elhunyt Orbán László, az elmúlt évszázad
egyik legeredményesebb ökölvívója. A szekszárdi
származású bunyós pályafutása során hosszú idõn
át a megyeszékhelyen sportolt, késõbb a Bp.Hon-
védba igazolt. A madridi Európa-bajnokság arany-
érmese, az 1972-es müncheni olimpia ezüstérme-
se. Orbán egyedi stílust képviselt a sportágban az-
zal, hogy leengedett kézzel vívott a szó igazi értel-
mében. Hihetetlen mozgékonyságának köszön-
hetõen szinte lehetetlen volt megütni a súlycso-
portjában amúgy kis ütõerõvel bíró, de páratlan
technikájú bunyóst. Stílusát a profik között világ-
bajnoki címig jutó klasszis, Nasim Hamed volt ké-
pes megidézni.

A napokban, 62 éves korában elhunyt Andics
József, az ezredfordulóig létezõ, országos hírû
szekszárdi súlyemelés áldozatkész edzõje, szerve-
zõje, mindenese, a vezetõ edzõ Balogh László
jobb keze, aki számtalan országos bajnoki érmes
szekszárdi súlyemelõ felkészítését segítette.

Borajánló:

Eszterbauer Pince:

Tüke Bikavér 2007



14 2009. augusztus 9.
PROGRAMAJÁNLÓ

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Augusztus 15. (szombat) 9-12 órá-
ig
Ovi- és sulikezdõ gyermekruha- és
játékbörze a Panoráma mozi elõcsar-
nokában
Olcsó használt gyermekruha, játék,
könyv, iskolai felszerelés, egyéb haszná-
lati eszközök babáknak, ovisoknak, kis-
iskolásoknak.
Helyfoglalás csak személyesen, augusz-
tus 4-13-ig, a mûvelõdési házban. Áru-
sítóhely bérleti díja: 1000 Ft. Informá-
ció: 74/529-610.

Mûvészetek Háza
Augusztus 14. (péntek) 19.30 óra
Máté Péter emlékmûsor a GHB ze-
nekarral
Jegy: 1500 Ft, kapható a helyszínen és
az Orchidea virágboltokban.

Képnovellák: Eifert János fotó-
mûvész és az 50 éves Kovács Ti-
bor festõmûvész 50. kiállítása

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

25 ÉV 25 PRODUKCIÓ
A Mûvészetek Háza 25. születés-
napján, augusztus 18-án és 19-én 10-
16 óráig (Art Napközi a Mûvészetek
Háza elõtti téren )

Augusztus 18-án, kedden
11.00 órakor
Zeneiskolás növendékek hang-
versenye
1. Balogh Fanni - zongora
2. Amma Orsolya - cselló
3. Károlyi Dorina - ének
4. Papp zsófia - hegedû
5. Müller Mariann - trombita
6. Barsi Balázs - zongora
15.00 órakor
7. Mondschein Német Nemzetiségi
Kórus
16.00 órakor
8. Környei Miklós
9. Környei Attila
10. ifj. Környei Miklós 
17.00 órakor
Volt zeneiskolás növendégekek hang-
versenye:

11. Erõs Ditta Rebeka - zongora
12. Havasi Eszter - fuvola
13. Priskin Zsuzsa - gitár
14. Bolvári Dávid - trombita
18.00 órakor
15. Havasi Boglárka - fuvola
16. Lányi Péter - zongora
18.30 órakor
17. Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi
koncertje
19.30 órakor
18. Szekszárdi Madrigálkórus hang-
versenye
21.00 órakor
19. SzemFülEs(t). Egy pohár jó szek-
szárdi vörösborral kezében tekintheti
meg Képnovellák címû tárlatunkat,
ahol az eligazodásban Kovács Tibor
mûvész tanár lesz segítségünkre.
Közremûködnek: "Muslincák"
20. Tûzzsonglõrök

2009. augusztus 19-én, szerdán
16.30 órakor
21. Szabó Dóra Karola és barátai kon-
certje
17.30 órakor
22. Lozsányi Soma orgonakoncertje
18.00 órakor
23. Lozsányi Tamás orgonamûvész
19.30 órakor
24. Lang Ottilia és Müller Beáta dalestje
Zongorán közremûködik:  Dobai
Tamásné

Panoráma Mozi 

NAGYTEREM:
Augusztus 6-12.
17.30: Excsajok szelleme - színes
feliratos amerikai vígjáték (12)
20.00: Képlet - színes feliratos auszt-
rál film (16)
Augusztus 13-19.
Harry Potter és a félvér herceg -
szinkronizált amerikai fantasy (12)
Csütörtök-vasárnap: 15.00, 17.30,
20.00 órakor
hétfõ-szerda: 17.30, 20.00 órakor

ART TEREM:
Augusztus 6-12.
17.00: A Michael Jackson sztori -
amerikai dokumentum film
19.00: Intim fejlövés - színes ma-
gyar játékfilm (16)
Augusztus 13-19.
17.00: Õrült Szentivánéj - színes fel-
iratos orosz film (12)
19.00: Vakság - színes feliratos
kanadai-brazil-japán film (16)

Városi Szent István-napi ünnepség
Augusztus 20., csütörtök

Ünnepi Közgyûlés a Mûvészetek Házában
Ünnepi beszédet mond: Horváth  István,  Szek-

szárd Megyei Jogú Város polgármestere
Az Aranykönyvi bejegyzés közzétételének beje-

lentése
A Pro Urbe Szekszárd emlékplaket-

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

mek átadása
A „Klézli János-nívódíj a Szekszárdi

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

megszegése, kenyérosztás
Információ az ünnepi közgyûlés-

sel kapcsolatban: Gonda Mária (Mû-
vészetek Háza, tel.: 74/511-247),
Berlinger Attila (Polgármesteri Hiva-
tal, tel: 74/504-116).

Szabadtéri színpad
Béla király tér
20.00: Az államalapító
A magyar zenei és prózai irodalom egyaránt so-

kat foglalkozik a legendás királyunk – államalapító
Szent István királyunk figurájával. Az István, a király

címû rockoperán kívül csodás zenei és prózai dara-
bok születtek e témakört feldolgozva. Így például
Kiátkozottak (rockopera), a Gizella (rockopera), az
Attila, az Isten ostora (rockopera), az Árpád népe
(rockopera), valamint a Honfoglalás címû film, az
István a király prózai remekmû és az István király
intelmei Imre herceghez címû írott dokumentum.

Ezek a mûvek ihlették a Sziget Szín-
ház társulatát hogy teljesen újszerû
ünnepi mûsort alkossanak.

Fellépnek: Janza Kata, Makrai Pál, a
Sziget Színház fiatal mûvészei és tánc-
kara

21.00: „Hungarythm” – a tánc
életre kelt

A Presidance táncszínház 2 részes
tánc-showja

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

lemvilágába, hol könnyek között, hol ámulatba es-
ve, hol pedig nagyokat nevetve ismerünk önma-
gunkra és látjuk meg saját sorsunkat.

A produkció nemcsak a koncepciójában lesz
egyedülálló: a teljesen interaktív rendezésnek kö-

szönhetõen a nézõk valóban az elõadás résztvevõi-
nek, az élmény egyenrangú részeseinek érezhetik
majd magukat.

Tartalom: Mi magyarok, semmiben sem különbö-
zünk más nemzetektõl. Mi is szeretünk táncolni, ze-
nélni, nagyokat mulatni... Mindennapjainkat öröm
és bánat , élet és halál tánca járja át. Évszázadok har-
ca égett zsigereinkbe, így ha nincs kivel, -hát egy-
mással harcolunk. Földünket vér és könny áztatta,
mégis imádunk nagyokat nevetni, imádunk élni!

Szóval semmiben sem különbözünk - kicsit még-
is mások vagyunk… Más ritmust ver a szívünk, más
ritmusra jár a lábunk! Ez a Hungarythm!

Médiatámogatók: Rádió Anritt, Alisca Rádió,
Tolnatáj Televízió, Szekszárdi Vasárnap.
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Augusztus 11. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: 

Augusztus 25. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Augusztus 18. (kedd)16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Augusztus 25. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A képviselő úr augusztusban nem tart
fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: AS-
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KÖZLEMÉNYEK

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakosságot,
hogy korszerûsítési munkák miatt au-
gusztus 12-én 9 órától várhatóan 13
óráig áramszünet lesz Szekszárdon,
a Sport utcának a Keselyûsi út és
Mátyás király utca közötti részén, a
városi sportcsarnokban, a Keselyûsi
úton a volt Tüzép és Herbária, vala-
mint az E.ON területén. Megértésü-
ket köszönjük!

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

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS-VÁSÁR. A
Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozatánál téli
tárolásra alkalmas burgonya 60
Ft/kg, hagyma 70 Ft/kg és alma
(idared, golden, jonagold, brebörn)
80 Ft/kg-os kedvezményes áron
megrendelhetõ elõzetes elõjegyzés
alapján, naponta 8-10 óráig, a Pa-
noráma mozi bejárata melletti irodá-
jában, vagy a 06/20 415-4867 tele-
fonszámon.

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