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Kosarasoké a flaszter
Közel száz csapatot indul(t) a szekszárdi streetball fesztiválon

A tizennegyedik szekszárdi streetball fesztiválon stílszerûen tizennégy palánk várja a csapatokat

Immár a harmadik hétvégén tar-
tanak „autómentes” napo(ka)t a
belvárosban. Előbb a Pünkösdi
Fesztivál, a múlt héten gokart
verseny, ezúttal pedig az utcai
kosárlabda kedvéért zárják le a
Szent István teret és környékét.

A streetball fesztivál Szekszárd egyik
legnagyobb tömegeket megmozgató
szabadidõs sportrendezvénye. Az idei,
sorrendben tizennegyedik felvonásra
hét kategóriában közel száz csapat ér-
kezését várják a szervezõk. A három-
három elleni meccsek mellett termé-

szetesen idén sem maradhatnak el a
dobóversenyek, de lesz látványos zsá-
koló-show is. Az ország egyik legnép-
szerûbb streetball-helyszínén idén is
forró lesz a hangulat: az idõjárás mel-
lett ezért a fair play szellemében küzdõ
csapatok is tehetnek.
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Még a karzaton is lógtak az ér-
deklődők a megyeháza díszter-
mében, ahol tömött széksorokkal
kezdődött június 7-én a Trianon-
emlékest.

Gyimóthy Levente

Az összejövetel házigazdája, dr. Tóth
Csaba Attila köszöntõjében kitért az
elmúlt 20 év folyamatos ellenállására,
melyet a balliberális oldal a Trianon-té-
ma felemlegetésének kérdésében el-
követett. Hangsúlyozta: a hazánkban
történt valódi változás mindig a ma-
gyar népen, s nem a vezetõin múlik.

Dr. Andrásfalvy Bertalan profesz-
szor, az Antall-kormány volt közokta-
tásügyi minisztere, az est elõadója
szerint az 1920. június 4-i trianoni
tragédia egyértelmûen az évszáza-
dos széthúzás, és a nemzet egyet
nem értésének gyümölcse. A szom-
szédérdek és a Habsburgok nemzeti-
ségeket a magyarok ellen hangoló
politikája már e széthúzás következ-
ménye volt. Ha nemzetünk összefo-
gott volna, a tragédia elkerülhetõ lett
volna – hangsúlyozta. Jelenleg min-
den történelmi fordulópontunk taní-
tásánál a tények elhallgatása, a büsz-
keség és az emlékezet kiirtása érzõ-
dik. „A történelemórán nem azt kel-
lene tudni, hogy VIII. Henrik hány
évig uralkodott, s hány felesége volt,
hanem átlátni hazánk történelmé-

nek fordulópontjait: mikor, és miért
gyõztünk, vagy veszítettünk!” – tette
hozzá az ismert professzor.

Az oktatásban mélységesen elítéli
az olyan hamis képzetet keltõ munká-
kat, mint amilyen Glatz Ferenc Ma-
gyarok Krónikája, mely egy elhallgató
tendenciát követ, amikor „görbe há-
tú, elmaradott nomád népként” írja le
a magyarokat. Andrásfalvy doktor úgy
érzi, már-már sorsszerûnek tûnik,
hogy a magyarság elbukik. Mégis,
egyes – népünk sorsát meghatározó
– helyzetekben lehetett volna nemet
mondani. Nem tudjuk, miért gyilkol-
ták meg a Habsburg trónörököst

1914-ben. Különös, hogy a legna-
gyobb büntetést a magyarság kapta a
világháború lezárásakor, így a kéthar-
mados országvesztést és a lakosság fe-
lének idegen országhoz csatolását. Az
is érdekes, miért járta a mondás a szlo-
vákoknál 1920-ban: „a magyar urak
országát fölosztották”.

A magyar nemesség Trianonhoz
vezetõ felelõsségérõl szólva beszélt
egy – napjainkig elhallgatott – 1768-
as iratról, melyben egy magát megne-
vezni nem akaró nemes úr, az uralko-
dóhoz intézett levelében így fogal-
maz: „tegyenek valamit a magyar és
német földbirtokosok ellen, akik el-
ûzik a magyar jobbágyokat, helyükbe
románokat telepítve!” Mint ismert, az
erdélyi nemesség részérõl mindez az
olcsóbb munkaerõ vágya miatt tör-
tént. Andrásfalvy eredendõ okként
emlékeztetett Werbõczy István nádor
1514-es tripartitumára, Magyarország
szokásjogának „hármaskönyvére”,
mely a nemeseket a magyar honfogla-
lók utódaiként említi, a többi lakossá-
got gyakorlatilag itt talált, leigázott
népként állítja be. Innen indult a ma-
gyar nemesség igazi elkorcsosulása, s
valójában itt kezdõdött Trianon, mert
ehhez a meghatározáshoz idomultan
kezdett viselkedni a nemesség, akik
késõbb megvetették saját népüket.
Erre az „elkorcsosult” arisztokrácia
tényére hívja fel Széchenyi többször
is a figyelmet írásaiban.

Dr. Andrásfalvy Bertalan a magyar-
ság korábbi erényeirõl is szólt, melyek-
kel a világban a mai napig népünket
azonosítják: így szkíta/hun/avar mi-
voltunk, vagy az oszmánok felett ara-
tott 1456-os nándorfehérvári gyõzel-
münk, melyre déli harangszóval emlé-
keznek máig mindenütt. Az elhallga-
tott tényekrõl is beszélt, amikor õsi
szkíta kereszténységünk régészeti lele-
teit (az ereklyetartó mellkereszteket)
történelemkönyveink meg sem emlí-
tik. A szintén nem megfelelõ rangon
kezelt Szent István-i törvényekrõl pe-
dig megjegyezte: korunk Európájának
alapalkotmánya is lehetne, ahogy a
nemzetiségekrõl ír az uralkodó.

Trianonnal kapcsolatban a pro-
fesszor az összefogás fontosságára
mutatott rá török és hazai példákkal:
így Kemál Atatürk török miniszterel-
nök az 1920-as diktátummal történt
szembeszállására, vagy amikor Balas-
sagyarmat és Sopron népe nemet
mondott a diktátumra. „Minden hata-
lom érdeke, hogy ne fogj össze, így
legfontosabb cél a nemzetünk össze-
tartása kell legyen!”

A Trianon-emlékest a négytagú kár-
pátaljai Credo együttes és a Bartina
népzenekar koncertjével folytató-
dott, és fellépett Vesztergám Miklós
tárogatómûvész is, aki hangszeres
elõadása mellett lebilincselõen versel-
te el Pap-Váry Elemérné örökbecsû
imáját, a Magyar Hiszekegyet.
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Trianon-emlékest a megyeházán
A nemzeti összefogás hiányáról beszélt Andrásfalvy Bertalan professzor

Dr. Andrásfalvy Bertalan

■ A Szedresi Lovas Udvarház és a Garay
János Általános Iskola által megrende-
zett rajzpályázatra – ami idénre orszá-
gossá, sõt nemzetközivé nõtte ki ma-
gát – 1200 alkotás érkezett be.

A lovak, a lovak gondozása, a lovag-
lás élményének megörökítése volt a
témája a Szedresi Lovas Udvarház és a
szekszárdi Garay János Általános Isko-
la által immár második alkalommal
meghirdetett rajzpályázatnak. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel Sebes-
tyén Gyula, a Lovas Udvarház ügyve-
zetõje és a szervezõk úgy döntöttek,
hogy idén országos pályázatot hirdet-
nek. Az ötlet sikeres volt. Az ügyveze-
tõ elmondta, a pályázatra 137 telepü-
lésrõl – hazánkból és a határokon túl-
ról, Erdélybõl és Szlovákiából – több
mint 1200 alkotás érkezett. Ezek je-
lentõs része rajz és festmény, kisebb
hányaduk pedig fotó.

A pályamunkák mennyisége azon-
ban nem ment a minõség rovására.
Az eredményhirdetésen a Kovács Fe-
renc vezette zsûri 76 díjat osztott ki.
Az óvodások, az alsó és felsõ tagozato-
sok, és a középiskolások külön kate-

góriában szerepeltek. A zsûri elnöke
az alkotások értékelésénél elmondta,
hogy nehéz dolguk volt a legjobbak ki-
választásánál, az életkori sajátosságok-
nak megfelelõ rajzkészséget és az
egyéni látásmódot díjazták. 

Az óvodások között a nyúli Csöröge
Flóra, az alsó tagozatosaknál a berety-
tyóújfalui Diószegi Beatrix érdemelt
fõdíjat. A felsõ tagozatosok korosztá-
lyában a bonyhádi Nagy Éva, míg a kö-

zépiskolásoknál a
székelyudvarhelyi Zsí-
ros Emõke Csilla ké-
szítette a legszebb al-
kotást a zsûri vélemé-
nye szerint.  A fotók
közül a legkiemelke-
dõbbnek a békéscsa-
bai Alagics Szofija al-
kotását ítélték. Szek-
szárd különdíját a
szintén békéscsabai
Schmitt Andrea kapta,
míg a  Gyermekek
Szabadidejéért Alapít-
vány díját a földesi Joó
Réka érdemelte ki al-

kotásával. A legeredményesebben sze-
replõ óvoda a hõgyészi Szivárvány
Óvoda volt a pályázaton, míg az isko-
lák közül a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanulói kapták a legtöbb elisme-
rést a mintegy hetven díjazott közül.

A legjobbnak tartott 300 mû au-
gusztus 20-ig megtekinthetõ Szedres-
ben, a Lovas udvarházban.

Bor Boglárka

Minden várakozást felülmúlt a rajzpályázat

A legjobb alkotásokból kiállítást rendeztek

Borok és húrok
Szekszárd nagy hagyományú irodalmi,
zenei és világhírû szõlõ- és borkultúrá-
val bír. Ez késztette a Szekszárdi Gitár-
kvartett tagjait 2008-ban, hogy útjára
indítsák az évenkénti Borok és húrok
elnevezésû ingyenes fesztivált.

A III. Borok és húrok a Pécs 2010
Európa Kulturális Fõvárosa társren-
dezvénye, és ismét a Múzeumok éj-
szakájához kapcsolódik, június 19-én,
szombaton 14 órától. A zenekar min-
den évben valamilyen koncepció sze-
rint válogatja a fellépõket. Idén a
Mediterráneum zenéje áll a közép-
pontban. A múzeum elõtti (esõ ese-
tén a múzeumbéli) koncertsorozatot
a Sütianap zenekar nyitja mediterrán
jellegû zenéjével. Pálos Miklós és
Márkvárt János borbemutatója után a
Szekszárdi Gitárkvartett lép színpad-
ra a Földközi-tengeri népek zenéinek
bemutatásával.

Csötönyi László szavalatait a tradi-
cionális délszláv népzenét modern
feldolgozásban játszó, kecskeméti
Õškestar együttes követi. Újabb bor-
bemutató után a Misztrál együttes
balkáni lüktetésû muzsikája zárja a
koncertek sorát.
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Hova lett a magyar tej?
Szakmai konzultáció Szekszárdon: az új kormány társadalmi tényezõként kezeli a mezõgazdaságot

Végzetes lehet a magyar mező-
gazdaságra az a drámai mélyre-
pülés, amely 2004 óta folyamato-
san tapasztalható az ágazatban,
s amelynek különösen nagy vesz-
tesei a szarvasmarha-tenyésztők,
tejtermelők és tejfeldolgozók.

Cser Ildikó

– Sürgõs beavatkozás hiányában elsor-
vad a tejágazat, és magával rántja a töb-
bi szektort is. Mi másként tekintünk
az agráriumra, mint a most leköszönt
kormány. Társadalmi szereplõnek tart-
juk a mezõgazdaságot, hiszen nemcsak
beazonosíthatóan biztonságos élelmi-
szert termel, hanem gondoskodik a vi-
dék eltartóképességérõl, valamint a táj-
és környezetbarát agrárkörnyezet
fenntartásáról is. Fontos szerepet tölt-
het be emellett az állástalanok számá-
nak csökkentésében is, hiszen a Fidesz-
kormány ígérete szerint tíz év alatt
megteremtendõ 1 millió munkahely-
bõl 200 ezret a mezõgazdaság biztosít-
hat például állattartó gazdaságokban, a
feldolgozás, kereskedelem, logisztika
területén – mondta egyebek közt Font
Sándor (Fidesz-KDNP), a parlament
mezõgazdasági bizottságának elnöke
azon a csütörtöki szekszárdi konzultá-
ción, amit Horváth István polgármes-
ter, a bizottság alelnöke és Koller Atti-
la, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatója hí-
vott össze a magyar tejgazdaság helyze-
tének értékelése és az állami feladatok
áttekintése érdekében.

A városházán megtartott kétórás
eszmecserén részt vett Istvánfalvi
Miklós, a Tej Terméktanács alelnöke,
dr. Babella György, a Magyar Tejipari
Egyesülés Igazgatótanácsának elnöke,
Krajcsovics András, a Szarvasmarha-
tenyésztõk Országos Választmányá-
nak elnöke, Hegedûs Imre, a Bicskei
Mezõgazdasági Termelõ és Szolgálta-
tó Zrt. igazgatója és Gerbrandt
Redmer de Boer, a Sole-Mizo Zrt. ve-
zérigazgatója.

A tanácskozás során döbbenetes
adatok hangzottak el a helyzet érzékel-
tetésére. Az elmúlt hat évben 300 mil-
lió literrel csökkent az éves tejterme-
lés és 400 millió literrel a feldolgozás.
A magyar piacot elárasztják a külföldi
termékek: a hazánkban forgalmazott
tartós tejek (UHT) 68 százaléka, a köz-
kedvelt trappista sajt több mint 50 szá-
zaléka importból származik. A magyar
gazdák ugyanakkor a jelenlegi átlag 75
forintos önköltségi áron elõállított te-
jet 60-69 forintért kénytelenek értéke-
síteni. A hazai fogyasztók ezért túlnyo-
mórészt nem magyar terméket fo-
gyasztanak. Probléma az is, hogy a
más országokhoz képest Magyarorszá-
gon különösen sok multinacionális
áruházlánc – erõfölényével visszaélve
– olyan árdiktátumot alkalmaz, ami
súlyos versenyhátrányba szorítja a ha-
zai beszállítókat.

Évente 700 millió liternyi magyar
tejre lenne szükség a most külföldrõl
beáramló importmennyiség helyett a
belföldi fogyasztók „visszahódításá-
ra”. Ekkora mennyiség elõállítása mi-

nimum tízezer új munkahelyet je-
lenthetne.

Font Sándor hangsúlyozta, hogy az
új kormány megálljt akar parancsolni
a jelenlegi tarthatatlan állapotnak.
Szükséges például a Versenyhivatal
mûködésének felülvizsgálata, amely
több esetben eljárást indított kartell-
gyanúra hivatkozva magyar termelõk
ellen, akik összefogva védekezõ piaci
magatartást próbáltak kialakítani a fel-
vásárlókkal szemben. Kiemelte emel-
lett az Orbán Viktor miniszterelnök
keddi beszédében említett másodla-
gos minõsítõ vizsgálati rendszer beve-
zetését, amely szintén a magyar piac
védelmét szolgálná a beáramló import-
termékekkel szemben, s amit a magyar
árukkal szemben külföldön már alkal-
maznak. Az elõzõ kormány azonban
2005-ben éppen akkor „robbantotta
szét” a magyar élelmiszerbiztonsági ha-
tóságot, amikor az EU-csatlakozást kö-
vetõen arra éppen a legnagyobb szük-
ség lett volna.

Elhangzott egy magyar tulajdonú
„agrobank” létrehozásának ötlete is,
amely az állam elvárásainak megfele-
lõen, kedvezõ kamatozású hitelekkel
segítené a mezõgazdaság szereplõit. 

A házigazda Horváth István az im-
port csökkentése, a tejfogyasztás nö-
velése és az áruházláncok magas árré-
seinek csökkentése mellett az iskola-
tej program kiterjesztését is fontos-
nak tartja.

Magyar tejet
a háztartásokba

– Országos szinten ma már mind-
össze 1,2 milliárd liter tejet dolgozunk
fel, a piacunk 25 százaléka elveszett. Ez
önmagában is szomorú, de rengeteg
munkahely megszûnését is okozta,
amelyek elsõsorban vidéken vesztek

el. Az Európai Unióban a lakosság zöm-
mel a hazai tejtermékeket fogyasztja,
az import maximum 15-20 százalék.
Ennek így kellene lennie Magyarorszá-
gon is, azt a 700 millió litert, ami most
külföldrõl jön, a magyar falvak is elõál-
líthatnák. A hazai tej fogyasztásával pe-
dig a lakosság támogatná a magyar élel-
miszeripart – nyilatkozta lapunknak
Koller Attila, a Tolnatej Zrt. vezérigaz-
gatója. A cégvezetõ elmondta, hogy az
említett negatív tendenciák miatt ma
már nem jutnak elegendõ tejhez Tolna
megyén belül, ezért hat megyébõl vá-
sárolnak fel tejet, mintegy 200 partner-
rel állnak kapcsolatban.
– Mi az oka annak, hogy a Tolle termé-
kei olykor drágábbak Szekszárdon,
mint az ország más városaiban?

– Erre sajnos nincs befolyásunk,
minden kereskedelmi lánc maga hatá-
rozza meg az árpolitikáját. Gyakran
találkozunk mi is azzal, hogy egy ha-
sonló kategóriás import élelmiszerre
5-10 százalékos árrést tesznek, ugyan-
akkor a mi termékeinkre 50-60-70
százalékot.
– Mennyire látja eredményesnek a
mai konzultációt?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy
elinduljon a kommunikáció a kor-
mány és közöttünk, ágazati szakem-

berek között. Az ilyen beszélgetések-
nek az lehet az elsõdleges célja, hogy
a politikusok fontos információkat
kapjanak, illetve megfogalmazódhas-
sanak olyan közös elképzelések, ame-
lyekkel eredményt lehet érni. Nem
lesz könnyû változtatni a mostani
helyzeten, hiszen 61 százalékkal ke-
vesebb egyéni gazdálkodó foglalko-
zik tejtermeléssel. A gazdálkodás egy
életforma, ha valaki nem abban nõ
fel, nem azt látja a szüleitõl, akkor ne-
héz rávenni, hogy elkezdje. Remélhe-
tõleg azonban még az utolsó pillanat-
ban is lehet fordítani ezen a negatív
trenden. Jó jel, hogy az új kormány
törekszik erre.

Horváth István, Font Sándor és dr. Babella György
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A tejágazat képviselõi a konzultációt követõ sajtótájékoztatón

Koller Attila
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Másfél százan éltek a ritka lehetõséggel
Újvárosi egészségnap: már a folytatást tervezik a katolikus társaskör vezetõi

Igazi sikertörténet volt az újvárosi katolikus
társaskör éves programjában kiemelten sze-
replő egészségnap, amely átfogó, komplex
szűréssel a prevenciót szolgálja, s amelyen
nem csak társasköri tagok vehetnek részt
minden évben.

Bálint György

Idén már nem sokkal a 8 órai ajtónyitást követõen ér-
keztek a „páciensek” a Szent István Ház nagytermé-
be. Elöljáróban mindjárt vért vettek, s valóban másod-
percek leforgása alatt már is fény derült a jelzésérté-
kû vércukorértékre, és szintén percek kérdése volt az
is, hogy az a fránya koleszterinszint hogy áll a magya-
ros étkezés következtében. Ha ennél is többet akart
tudni az illetõ, akkor Vágóék az egyik sarokban beren-
dezkedve a testtömeg, ezen belül testzsír és az izom
részarányára a szervezeten belül, és egyéb kevésbé is-
mert anatómiai tényezõkre is rámutatattak a korsze-
rû eszközök segítségével. Olyan tanácsokat is adtak,
amivel még a gyógyszerszedés, a kémia jelenléte is ab-
szolút mellõzhetõ.

Reumatológiai és
bõrgyógyászati szûrés

Még ezzel sem ért véget az ingyenes kínálati palet-
ta. Az elfüggönyözött részen következhetett az a bõr-
gyógyászati és reumatológia szûrés, amire valóban
ritkán adódik lehetõség az átlagember számára. S ha
mégis, akkor meg kevésbé élünk vele, mondván az
ilyen jellegû, de elviselhetõ problémákból nagy baj
nem lehet, ami persze a különbözõ közszájon forgó
negatív történetek tükrében egyáltalán nincs így.

– Ismerve a mai egészségügyi helyzetet, a pénzhi-
ányt, a dolgozók leterheltségét – aminek következté-
ben legjobb esetben is hónapok alatt juthatok be
ilyen vizsgálatokra – egy kisebb csodával ér fel, hogy
bõ félóra alatt minden vizsgálaton túl vagyok –
mondja egy az ötvenes éveiben járó hölgy, aki öröm-

mel konstatálta, hogy a cukor- és a koleszterinérték
változatlanul rendben. A korral járó reumatológia
problémára is fény derült, s a nem két percig tartó be-
szélgetés után tanácsokat is kapott a terápiát illetõen.

Akadt persze, akinek nem volt felhõtlen öröme
az e napra kirendelt egészségügyi stábbal való talál-
kozás során. A tények makacs dolgok. Akinek példá-
ul minden különösebb elõzmény nélkül 200-as volt
a vérnyomása, azt azonnal orvoshoz küldték. Java-
solták az éppen határértékek körül mozgó, 15-20 ki-
lós súlyfelesleget cipelõknek a diétával, mozgással
való testsúlycsökkentést, azt a tablettás cukorbete-
get pedig, akinek a koleszterinértéke újra a rossz zó-
nába „tévedt” megpróbálták lebeszélni az önorvos-
lás gyakorlatáról. Vagyis, hogy ezentúl nem érde-
mes feleznie takarékossági, vagy gyógyszer-ellenes-
ségi okokból az elõírt napi egy pirulát, mert a nega-
tív hatás már is tetten érhetõ az amúgy is több rizi-
kófaktorral bíró betegnél. 

Takács Tamásné, a társasköri régi tagja egyébként
is megragad minden alkalmat a vizsgálatra. Az idén a
nagy érdeklõdésre való tekintettel – így többek kö-
zött rá is gondolva – egy órával meghosszabbították
a „rendelési idõt”.

– Három gyerekem van, már csak miattuk is fon-
tos az egészségem. Jó volt ilyen rövid idõ alatt meg-
tudni, hogy nincs ok az aggodalomra. A már koráb-
ban jelentkezett vérnyomásgondok mellett más vo-
natkozásban rendben vagyok – jegyezte meg távo-
zóban.

Ami és aki
az ingyenesség mögött van

Nichter Antal, a szó igazi és átvitt értelmében is
oszlopos tagja a társaskörnek. Az egészségnap ötlet-
adója, megszervezõje, civilben a megyei kórház pszi-
chiátriai osztályának ápolója. Most is talált olyan
szakmabelieket – még orvosokat is –, akik hajlandó-
ak voltak fizetség nélkül segíteni – egy teljes munka-
napon át. No és a társaskör hagyományosnak számí-
tó támogató-felkutatási képessége is kellett, hogy
anyagiak hiányában ne hiúsuljon meg a rendezvény.

– A KRKA Magyarország Kft. a koleszterinszûrés
gépi és tesztcsíkos hátterét ingyen biztosította szá-
munkra, és velünk volt egész nap a vizsgálatok elvég-
zésénél segédkezõ cégképviselõ, az egészségügy me-
gyei berkeiben ismert Schäfer Magdolna – mondta
„Tóni”. A költségek érzékeltetésére legyen elég csak
annyi: egy tesztcsík ezer forintba kerül, no és a készü-
lékek bérleti díja sem elhanyagolható összeg...

Három vizsgálat hiányzott a másfél százhoz, így a
lelkes stáb még tíz percet ráhúzott a nyolcórás mû-
szakra. A kerek szám ugyan már nem jött össze, de
ez abszolút mellékes: a nap sikere megkérdõjelezhe-
tetlen. A jelekbõl ítélve nem telik el újabb év az új-
városi társaskör következõ egészségnapjáig. Az ága-
zatot igénybe véve, de arról terheket is levéve, fó-
kuszban a tüdõszûréssel, és még egy-két fenyegetõ
betegség megelõzését szolgáló vizsgálattal.

Vérnyomásmérés az egészségügyi napon

Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe
2010. június 26-án

A tavalyi sikeres borünnep lefoglalt asztalhelyeit idén is biztosítjuk kedves

barátainknak és várjuk a szekszárdiak azon további társaságait, akik

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

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

az általuk hozott bográcsban megfőzik a számukra kedves ételüket.

Érdeklődni, jelentkezni 

a 30/2355-160, 

74/673-709 telefon-

számokon, vagy a 

szekszardborvidek@tolna.net, 

illetve a 

herr.judit@babitsmuvhaz.hu 

e-mail címeken lehet!

Mulassunk
együtt!
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Fókuszban az idõskori
anyagcsere-folyamat

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szer-
vezésében június 15-én (kedd) 14
órakor, a Babits Mihály Mûvelõdé-
si Ház  tánctermében  dr. Wágner
Gyula belgyógyász fõorvos tart elõ-
adást „Vese és cukor-anyagcsere
idõskorban” címmel. Az elõadás
után komplex anyagcsere megha-
tározás: vércukor, vizelet, koleszte-
rinszint ellenõrzés, vérnyomásmé-
rés lesz. Vércukor eltérés esetén cu-
koranyagcsere hosszú távú megha-
tározása (HbAC). A méréseket a Ve-
sebetegek Regionális Egyesület
munkatársai segítik. Szeretettel
várnak minden kedves érdeklõdõ
nyugdíjast!

A diabetes legújabb
terápiás kezelésérõl
A Tolna Megyei Felnõtt Diabete-
sesek Egyesületének nyári szünet
elõtti utolsó elõadása június 29-én
(kedd), 13.30 órai kezdettel lesz a
kórház Lila épületében. Dr. Sudár
Zsolt fõorvos a diabetes legújabb
terápiás kezelésérõl tart beszámo-
lót. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!

HÍRSÁVA hûség és a jó munka eredménye 
Böröcz Istvánné kapta idén a miniszteri dicséretet

Az Ápolók Nemzetközi Napja al-
kalmából az Egészségügyi Mi-
nisztérium Dicsérő Oklevelét ve-
hette át Böröcz Istvánné, a Tolna
Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórház Gyógyszertárának
vezető asszisztense.

Sas Erzsébet

– Bordó bársony fedelû mappa,
melyben az alábbi szöveg szerepel:
„Az Ápolók Nemzetközi Napja al-
kalmából, Egészségügyi Miniszteri
Dicséret Böröcz Istvánné részére
eredményes, példamutató tevé-
kenysége elismeréseként”.

– A Magyar Ápolási Egyesület és a
kórházi gyógyszertár vezetõje, dr.
Tatainé dr. Homoki Anna felterjeszté-
se alapján kaptam ezt az elismerést,
melyet május 20-án Budapesten, a Fe-
rencvárosi Mûvelõdési Központban
dr. Csák Réka, az Egészségügyi Mi-
nisztérium osztályvezetõje adott át. Jó
érzés volt, annál is inkább, mert a kö-
zel 40 évi (!) hûséges szolgálatomat
már másodízben ismerték el: 2007-
ben a kórház igazgatójától, dr. Muth
Lajostól vehettem át a Balassa-díjat. 

– Elsõ és egyetlen munkahelye a
gyógyszertár...

– Tengelici származású vagyok, a
szekszárdi Garay Gimnáziumban
érettségiztem. Tanítónõ szerettem
volna lenni, de ez az álmom nem va-
lósult meg, így a kórházi gyógyszer-
tárban lévõ mûszerraktárban kezd-
tem el dolgozni. Nagyon megtetszett
a gyógyszertári munka, a kollektíva,

s ezért két hónap után már segédasz-
szisztensként dolgoztam. Assziszten-
si végzettséget 1974-ben szereztem,
l989-ben pedig analitikus szakasz-
szisztens lettem. Nagyon szeretem a
munkámat, s a kollektíva, amelyben
közel négy évtizedet eltöltöttem, ösz-
szetartó. Együtt éltük meg a fiatalsá-
gunkat, és a gyógyszertár minden
változását. 

– Sokan nem is gondolják, hogy a
kórház ilyen nagy gyógyszertárral
rendelkezik. Analitikus szakasz-
szisztensként milyen munkafolya-
matokat végez?

– A kórház osztályait húsz munka-
társammal együtt mi látjuk el gyógy-
szerekkel. Analitikusként több anyag-
ból készítek gyógyszert, amely lehet
por, oldat, pirula, vagy kúp. Ezeket az
összetevõket ellenõrizzük, úgy meny-
nyiségileg, mint minõségileg. 

– Munkája nagy precizitást, figyel-
met kíván. Az egész napi feszült fi-
gyelmet mivel piheni ki?

– Ha hazamegyek, nagyon szeretek
szabad levegõn lenni, kertészkedni,
különösen a virágokat imádom. A fér-
jem is kórházi dolgozóként ment
nyugdíjba, egy fiam és egy lányom
van, s öröm, ha együtt van a család.  

Böröcz Istvánné közel négy
évtized munkájáért vehette át a
miniszteri dicséretet

A szakember ajánlja: mennyiség helyett minõség
Õrült diéták, diétás õrületek – az esztelen fogyókúra többet árthat, mint használ

■ A Mentálhigiénés Mûhely Nyugdíjas
Tagozatának rendezésében június 8-
án dr. Sudár Zsolt, a Balassa János kór-
ház III. sz. belgyógyászatának osztály-
vezetõ fõorvosa tartott elõadást a dié-
táról, annak fajtáiról, valamint az elhí-
zásból eredõ betegségekrõl.

A téma iránt szép számmal érdeklõ-
dõk jó hangulatú, kitûnõ elõadásban
hallgatták meg egyrészt az elhízás ve-
szélyeit, az odavezetõ utat, valamint a
diéták sokféleségének elõnyeit, fõ-
képpen veszélyeit. Sudár fõorvos be-
vezetõjében utalt arra, hogy az elhízás
sok betegséget „vonz”: cukorbeteg-
ség, daganatos, ízületi betegségek, s a
gond az, hogy mindenféle hiánybe-
tegségre „megoldás” lehet az evés. Az
elhízásnak lehetnek genetikai (pajzs-
mirigy alulmûködése, mellékveseké-
reg túlmûködése stb.), valamint kör-
nyezeti okai (nem megfelelõ táplálék,
testmozgás hiánya, pszichés okok, va-
lamint a reklámok). Az elhízás legtra-
gikusabb következménye lehet a
rossz életminõség és a rövidebb élet.

Mielõtt a különféle diétákra rátért,
elmondta, hogy ebben a témában –
miután cukorbetegeket gondoz, akik-
nek a túlsúly a legnagyobb problémá-

juk – minden könyvet elolvas, hogy
tudomást szerezzen azokról az „õrült-
ségekrõl”, melyek különbözõ diéták
formájában jutnak el az olvasókhoz.

Azok között az emberek között,
akik magas kort érnek meg, egyre
kevesebb túlsúlyosat találunk,
ugyanis az ideális testsúly az, amivel
a legtovább lehet élni. Az ideális test-
súlyt többféleképpen mérhetjük
(testtömeg index, testzsír), de a leg-
kritikusabb és legmértékadóbb a tü-
kör. A diéták korát éljük, s ahhoz,
hogy népszerû legyen, sok minden
„közremûködik”. Nyilvánosság, új-
ság, közszereplõk, példaképek,
internet, könyvek. Ezek azonban fél-
re is vezethetik a fogyni kívánót. A
fõleg a celebek által népszerûsített
„divat-diéták” szinte kivétel nélkül
egészségtelen, jojo diéták, amelyek
„végletes õrültségekre” ösztönzik
azokat, akik egy példaképhez akar-
nak hasonlítani. Sokan azért nem
szoknak le a dohányzásról, mert ak-
kor hirtelen híznak pár kilót. Mások
gyógyszernek nem minõsülõ táplá-
lék kiegészítõktõl, teáktól, tabletták-
tól várják a csodás fogyást. Ezek a
módszerek azonban többet ártanak,

mint használnak. Van, akinél mûkö-
dik, de megfigyelhetõ, hogy ott ma-
gát az étkezést „váltják ki" e szerek-
kel. Sudár fõorvos szerint annak, aki
diétázni szeretne, el kell gondolkod-
nia, hogy ezekkel a szerekkel akar-e
ettõl kezdve élni? Ugyanis bármely
hangzatos diéta – ha idõszakosan

használ is – abbahagyása után azon-
nal visszaszedjük a leadott kilókat.

A szakember elõadásában szólt a di-
éták különféle fajtáiról (fix napos dié-
ták, kötött diéták, kalóriaszámláló dié-
ták, stb.). A legfontosabb szabályok,
melyeket Sudár fõorvos szerint érde-
mes betartani, ha valaki fogyni kíván
– de nem akar éhezni –, és egészséges
szeretne maradni: A diétázásnak fej-
ben kell eldõlnie (motiváció); rend-
szeresen kell étkezni; mennyiség he-
lyett minõségi ételeket fogyasztani;
mértékletesség mindenben; folyadék-
fogyasztás; állva ne együnk; kis tányé-
rokra, kis adagokat tálaljunk; büntetle-
nül fogyasztható élelmiszerekkel rak-
juk tele a hûtõszekrényt; mozogjunk;
ne hagyjunk ki egy étkezést sem.

Végül lássuk be, hogy nem a televí-
zióban látott nõi és férfiideál az, amit
szeretnénk elérni, hanem egészsé-
ges, jó minõségû és hosszú életet sze-
retnénk élni, amelyet nem a „csoda”
diéták biztosítanak számunkra, ha-
nem az egészséges ételek, mint a
zöldség, gyümölcs, tengeri halak. Le-
gyen minden egészségre vágyó em-
ber szeme elõtt: mennyiség helyett
minõség!    Sas Erzsébet

Dr. Sudár Zsolt fõorvos tartott
elõadást a Mûvészetek Házában



n A társadalmi összefogással indított
Madárbarát park akció a végéhez kö-
zeledik. Június 14-én, hétfõn, 15.30-tól
a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Ala-
pítvány tagjai és a lakosság a Prantner
park befejezéséhez padokat, informá-
ciós táblát helyeznek ki. Ehhez várjuk
erõskezû férfiak segítségét. Asszo-
nyok és gyermekek is sokat tehetnek
a korábban kiültetett cserjék környé-
kének ápolásában. Ásót, lapátot, kapát
lehetõség szerint a segítõkész embe-
rek hozzanak magukkal.

Lakossági fórum
a Wosinsky oviban

Június 17-én, csütörtökön, 18 órá-
tól lakossági fórumot tart dr. Balás
Ákos a Wosinsky óvodában. Olyan
szülõk és lakók megjelenését várja,
akik szívükön viselik az óvoda mel-
letti park sorsát. A „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program keretén be-
lül, a lakossággal összefogva szeret-

nénk pályázni a park felújítására. A
pályázat feltétele a társadalmi szerep-
vállalás. Várunk minden kedves ér-
deklõdõt és önkéntest!

A programokról további informáci-
ót Páll Laurától a 06 30/4948-028-as
telefonon, vagy a laura@szekszard.hu
email címen kapnak.
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Lomtalanítási
akció indul

Szekszárdon:
június 14-18.

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

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

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

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

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

Polgármesteri Hivatal

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

A óvodások népszerû játszóhelye a Prantner park
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Szépítsük együtt Szekszárdot!
A végéhez közeledik a Madárbarát park projekt a Prantner utcában
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Kemény kritika az országos médiának
Kézjegy 16: antológia-bemutató a megyei könyvtárban

■ „A Kézjegy antológia 17 éve létezik.
A legelsõ kiadvány „Sintértelep” cím-
mel jelent meg. Ez változott az ismert
formacímre, mely az eltelt idõszak alatt
régi és új megyei írók munkáinak se-
regszemléjévé vált.” E szavakkal nyitot-
ta meg idei összejövetelét az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár szûkösnek bizo-
nyult, ám annál barátságosabb olvasó-
termében a Kézjegy Klub vezetõje,
Wessely Gábor.

A Kézjegy idei kiadványában 50
szerzõ szerepel. Döntõen Tolna me-
gyében élõ írók és költõk, kiknek
munkái e köteten keresztül számos
könyves seregszemlére eljutnak. A ki-
advány szerkesztõje kitért a Csányi
László emlékplakett 1996-os létreho-
zására, mely azóta is megosztott díj-
ként funkcionál: a szervezet öttagú
kuratóriumának véleménye alapján
ketten kapják.

A díjat idén Ihárosi Ibolya, a Tolnai
Népújság munkatársa, valamint iroda-
lomszervezõ tevékenységéért Gacsá-
lyi József költõ-író vehette át dr. Pálos
Miklóstól, a bírálóbizottság tagjától. A
megyei közgyûlés alelnöke köszöntõ
beszédében hangsúlyozta: napjaink-
ban az újságírókat mérhetetlen felelõs-
ség terheli. Mint mondta, nem szeret-
né ugyanazt az 1990-es médiahelyze-
tet átélni, amikor – ahogy fogalmazott
– az akkori Antall-kormányt már meg-
alakulásánál sorozatos nemtelen táma-
dások érték a balliberális média oldalá-
ról, megvonva tõle már a kezdetekben
a bizalmat. Úgy érzi, az elmúlt napok

médiaeseményeiben, a Fidesz-kor-
mány elleni támadásokban hasonló
tendenciát vél felfedezni. „Ki beszél ar-
ról, hogy 65 évbõl 57-et a baloldal kor-
mányzott? Azt viszont már – négyna-
pos Fidesz kormányzás után –  szá-
mon kérik a közszolgálati és kereske-
delmi médiák, hogy Kósa Lajos végre
kimondta az igazat a zûrzavaros gazda-
sági helyzetrõl, melybe az országot az
MSZP-SZDSZ kormány nyolc év alatt
sodorta!” – fogalmazott az alelnök. Dr.
Pálos Miklós szerint átalakulás elõtt áll
a megyei és országos sajtó. Egyben ar-
ra kérte a helyi médiákat: adják meg
az ilyenkor kijáró bizalmat az új kor-
mánynak, utalva az árvízhelyzet keze-
lésére, valamint az elõzõ kormány
ügyeinek gyors átvételére.

Gacsályi József a díj átvételekor ar-
ról szólt: jó lenne, ha felfigyelnének
Szekszárdra, mint az irodalom vidéki
„fõvárosára”, mely – Babits, Mészöly,
Baka és Csengey után - aranyat termõ
porában, szóbeli képfestésével hallat-
hat még magáról. „Az újságíró ne be-
széljen, hanem írjon!” – jelentette ki a
másik díjazott, Ihárosi Ibolya. A Nép-
újság munkatársa úgy érzi, a kolle-
gák, barátok véleményén túl az olva-
sóké a legfontosabb számára. A ren-
dezvény zárásaként diákok olvastak
fel a Kézjegy-antológia szerzõinek
mûveibõl.

A két Csányi-díjassal két hét múlva,
Sas Erzsébet kolléganõnk rovatában
olvashatnak interjút. 

Gyimóthy Levente

A díjazottak, Ihárosi Ibolya és Gacsályi József dr. Pálos Miklóssal

■ Egy szép nõ tekint kifelé a termé-
szetbe díszes keretben, rajta és körü-
lötte betûk, szavak, a tipográfia alapve-
tõ szavai. Ponyvaregény. Ez a kép fo-
gadja a Mûvész Presszóba lépõt, és ez
jól rávilágít Schubert Péter Tótfalusi-
díjas grafikus, tipográfus kiállításának
lényeges elemeire.

Ötletes megoldásokkal válik a nõ, a
nõi test képelemmé. A hullámos, felfor-
dult szöveg szerint a tengerfenék nem
egyenletes mindenütt, sõt a víz mozgá-
sának megfelelõen változik. A szöveg-
gel együtt élõ nõi fenék is változik. Ki
gondolná, hogy egy nõi test is lehet
mûszaki rajz tárgya. Az LSM méretezé-
se címû rajzon szemlélhetjük egy
Liegende Schwarze Mädchen pontos
méreteit, irányait (is). Schubert Péter
azonban nem csak a külsõt méri fel
pontosan, csontig belelát a nõbe. Átvi-
lágítja, mint a röntgensugár. Számba
veszi a csontokat, és köztük érdekes
darabot, egy kapcsolat nevût is felfe-
dez. Ha a Prométheusz park felõl té-
rünk be presszóba, egy képsorozatot
láthatunk elõször egy fokozatosan elõ-

tûnõ, majd a számok forgatagában el-
tûnõ szép nõrõl.

A számok és a betûk Schubert Péter
alkotásainak másik legfõbb képszerve-
zõ elemei. A tipográfus, akit mindenki
ismer Szekszárdon, sõt a régióban leg-
alább a Schubert Grafikai Stúdió mun-
káin keresztül, azok közé tartozik, akik
még az eredeti értelmében alkalmaz-
zák a tipográfiát (a görög tüposz: kép,
minta és graphein: írni szavakból szár-

mazik) – hangsú-
lyozta Baky Péter,
festõmûvész, a Mû-
vészetek Háza igaz-
gatója megnyitójá-
ban – mûvészetként,
magas szakmai szín-
vonalon. A számok
és betûk nála mesél-
nek. Évszámok be-
szélnek a XX. század-
ról, az egyes évek hõ-
fokáról, alattuk lán-
gok játszanak, és egy
riadt, szörnyülködõ
arcú nõ. A bal oldali

cilinderbõl kockák röpülnek ki, oldala-
ikon nem csak hat szám van, A szagga-
tott vonallal elválasztott jobb oldali ci-
linder lefordítva, talpánál fehér virág. A
gyufák egyre kisebbek, fokozatosan le-
égnek egy, kettõ, három, zéró, és csak
hamu marad utánuk.

Schubert Péter kiállítása július 13-
ig tekinthetõ meg a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban mûködõ Mûvész
Presszóban. Kovács Etelka

Kiállítás: nõk írásjelekkel

Baky Péter nyitotta meg a Schubert-kiállítást

Beilleszkedési Program 
csoportfoglalkozásainak
eredménye
A tartós munkanélküliek társadalmi
és munkaerõ-piaci integrációjának
elõsegítése érdekében indult a Humán-
szolgáltató Központ Családsegítõ Köz-
pontjában a Beilleszkedést segítõ prog-
ram 2009 májusában.
A program megvalósulását az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítvány tá-
mogatja. 
A programban részt vevõk kötelezõen
mûködnek együtt a Családsegítõ Köz-
pont munkatársaival. A Beilleszkedést
segítõ programba bevont ügyfelek az
aktív korúak ellátására (mely lehet
rendszeres szociális segély, vagy rendel-
kezésre állási támogatás) jogosultak
közül kerülnek ki.
A program szolgáltatásaként novem-
berben elindítottuk a feltáró csoportok
mûködtetését, melyeket három alkal-
mas összejövetelekre szerveztünk. 
Cél a munkaerõ-piaci helyzet önértéke-
lésének tudatosítása és a csoportban
mûködés élményének biztosítása volt.
Három heterogén 17 fõs csoport indult,
mely januári idõponttal zárult. 
Novemberi alkalommal ismerkedés,
decemberben SWOT-analízis és kérdõ-
ív felvétele, januárban eredmények
visszajelzése zajlott le. 
A csoporttagok a lezárást követõen is
szerettek volna még találkozni. Korábbi
tapasztalataik nyomán, kölcsönös tá-
mogatás céljából, önsegítõ csoport ala-
kult, melynek a helyszínét a Családsegítõ
Központ biztosítja a továbbiakban is. 
Az önsegítõ csoportok általában a köl-
csönös segítségnyújtásra szervezõd-
nek, melyeket azonos élethelyzetû em-
berek hoznak létre. Célja mindig egy
közös szükséglet kielégítése, közös
egészségkárosodás vagy probléma le-
küzdése, a kívánt társadalmi illetve
személyes változás elõidézése. 
Az önsegítõ csoport március 30-án in-
dult a korábbi csoporttagok szervezõ-
désével, melyet a tagok is, és az intéz-
mény is sikernek könyvelt el, hiszen az
emberi kapcsolatoknak tényleg köz-
ponti szerepe van a kiegyensúlyozott
életre vonatkozóan. 
Áprilisi kezdettel újabb két csoportot
indítottunk, melyeket júniusban zá-
runk. Reményeink szerint újabb önse-
gítõ csoporttagok belépésének eredmé-
nyével.
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Családi elhivatottság
Az Év tûzoltója 2009-ben: Horváth Attila százados, tûzmegelõzési kiemelt fõelõadó

„Az év tűzoltója” kitüntető címet
egy évtizede ítéli oda városunk
közgyűlése a kiemelkedő tűzoltá-
si, illetve tűzmegelőzési tevé-
kenység elismeréseképpen. Ez
évben a Gazdasági és Mezőgaz-
dasági Bizottság elnöke, Kővári
László adta át a díjat a parancs-
nokság tűzmegelőzési kiemelt
főelőadójának, Horváth Attila
tűzoltó századosnak.

Kosztolányi Péter

A díjazottal hivatásról, családról, múlt-
ról és jövõrõl beszélgettünk.

– Városunk elsõ hivatásos tûzoltója
az apai dédnagyapám, Horváth Sán-
dor tûzmester volt. Nagyapám nem
tudta folytatni az örökséget, ám édes-
apám (aki 2003-ban lett az év tûzoltó-
ja) 1980-ban hivatásos tûzoltónak állt.
Jómagam 2001-tõl vagyok tûzoltó,
öcsém, Péter két évvel késõbb, hú-
gom, Tímea pedig 2007-ben szerelt
fel. Idõrõl idõre, óhatatlanul beleme-
rülünk a tûzoltóságról, a tûzvédelem-
rõl szóló beszélgetésekbe, feleségem
és édesanyám ilyenkor inkább ma-
gunkra hagy bennünket...

– Ha tûzoltóra gondolunk, sisa-
kos, bontófejszés hõsök jutnak az
eszünkbe...

– Az állampolgárok többsége a vo-
nulós tûzoltókkal találkozik. Õk segí-
tenek közvetlenül egy-egy tûz- és bal-
esetnél, kárfelszámolásnál. E felada-
tok elvégzésével a tûzvédelmi tör-
vény ruházza fel a tûzoltóságokat,

csakúgy, mint a tûzmegelõzéssel. Én
az utóbbi területen tevékenykedem.
Az osztályunkra négy fõ feladatcso-
port hárul: hatósági feladatok, szak-
hatósági tevékenység, tûzvizsgálat,
valamint a propagandatevékenység.

– Mire volt szükség e kitüntetés
elnyeréséhez?

– Tûzoltónak lenni hivatástudat: nem
ismerni azt a fogalmat, hogy lehetetlen,
csak azt, hogy további ismeretekre van
szükség. Némely ügyek, melyek felülír-
ják a családomnak szentelt magánidõt,
nagyfokú toleranciát igényelnek a sze-
retteimtõl is, hisz a feleségem mellett
két kislányom is vár otthon. Stabil házas-
ság, családi élet nélkül nem tudnék hiva-
tástudatot kialakítani. Végül, de nem
utolsósorban szükség volt olyan közvet-
len munkatársakra is, akik érdemesnek
és méltónak találtak e címre.

– A jövõre tekintve mit nyújt ez
az elismerés?

– A címet az elvégzett munka elis-
meréseként, továbbá a jövõbeni fel-
adatvégzés ösztönzõjeként vettem át.
Nemcsak a díj, hanem a gyors mûszaki
fejlõdés is folyamatos továbbképzésre,
tanulásra ösztönzi a tûzoltót. Tüzek
voltak, vannak és lesznek, és egyre
több a mûszaki mentés. Mi pedig a kol-
legáimmal azért vagyunk, hogy meg-
elõzzük a tûzesetek, mûszaki problé-
mák kialakulását, ha pedig bekövetkez-
tek, segítsük azok felszámolását, illetve
az elvégzett vizsgálatok eredménye-
képp tanuljunk a hibáinkból.

Horváth Attila százados Kõvári Lászlótól vette át az elismerést
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Csillag
Balázs, a Szekszárdi Városi Sport és Szabadidő Központ igazgatója,
valamint Csatári Mónika, az Eszterbauer Borház vezetője. Kettőjüket
a futás, és egy kiváló edző, Németh Gyula köti össze.

Egy férfi:
Csillag Balázs

Egy nõ:
Csatári Mónika

– Meséljen arról, hogyan került
kapcsolatba kedvenc sportágával,
a futással?

– Berettyóújfalun születtem, de
Szekszárdon nõttem fel. A Babits isko-
lában jártam – ahol édesanyám hosz-
szú évekig tanított –-, majd az I. Béla
Gimnáziumban érettségiztem. Hetedi-
kes koromban kezdtem el atletizálni,
amit a gimnáziumban folytattam. Né-
meth Gyula edzõnek, aki végigkísérte
a pályafutásomat, a mai napig sokat
köszönhetek. A futás olyan jól ment,
hogy meghívást kaptam az Egyesült Ál-
lamokba, Cedar Falls egyetemére, ahol
sportösztöndíjjal tanultam.

– Bizonyára ez nagy siker volt Ön-
nek, de hogy fogadták a szülei?

– Szerencsére volt aki „utat” tört, job-
ban mondva futott nekem: édesanyám
öccse, Szántó Tamás, aki 1979-ben fe-
dett pályás csúcsot futott, éppen abban
az évben, amikor születtem.

– Milyen eredményeket ért el a
sportban, s mit tanult az egyete-
men?

– Közgazdaságtant tanultam, köz-
ben sportoltam, az egyetem színében
versenyeztem. A futás jól ment, 2001-
ben az Amerikai bajnokságon máso-
dik lettem. Közben idehaza, 2002 nya-
rán magyar csúcsot futottam 5000 mé-
teren. Mecser Lajos 34 éve fennálló re-
kordját döntöttem meg. Felnõtt Euró-
pa-bajnokságon is indultam, és hetedik
helyezést értem el. A sportban képzel-
tem el a jövõmet, így 2003 nyarán visz-
szamentem Amerikába, a nagybátyám-
hoz. Sajnos egy térdsérülés közbeszólt,
így haza kellett jönnöm. Még hittem
benne, hogy kijuthatok az olimpiára,
ekkor viszont egy vakbélmûtét akadá-
lyozott a felkészülésben. Elgondolkod-
tam, hogyan tovább... A Pécsi Egyetem
Közgazdaság Tudományi Karán sze-
reztem egy másoddiplomát, és haszno-
sítottam jó szintû angol nyelvtudáso-
mat: szakfordítói képesítést szereztem.
S közben persze edzettem...

– Ezek szerint a nagy álomról nem
tett le?

– Annak ellenére, hogy sokat dol-
goztam, jók voltak az eredményeim.
Országos bajnokságokat nyertem, jó
formában voltam, mégsem sikerült ki-
jutni 2008-ban az olimpiára.

– Lelkesen és csillogó szemmel me-
sél a futásról...

– Ha valaki valamibe sok energiát
fektet, és sikere van, az nagy öröm.
Úgy éreztem, mindent megtettem,
ezért kesergés helyett inkább tovább
futottam. Egy idõ után ugyanis úgy
beépül az ember életébe, nem is tud
nélküle meglenni.

– A fordítással mi lett?
– Jó volt, szerettem, de kerestem az

igazi utamat, ami a sporttal kapcsola-
tos. Akkor hirdette meg a szekszárdi
önkormányzat a pályázatot a Városi
Sport és Szabadidõ Központ igazga-
tói állására. Pályáztam, megnyertem, s
most sok és érdekes, rövid és hosszú
távú feladat áll elõttem.

– Milyen tervek, feladatok ezek?
– A sportcsarnok nyáron belülrõl

és kívülrõl teljesen megújul, nagy és
idõszerû munka lesz. A másik terv az
atlétikai pálya, amely remélhetõleg
õszre elkészül. A magánéleti terveim
között is szerepel a sport: szeretném
õsszel lefutni a maratont.

– A laikus is észreveszi, hogy spor-
tolóval áll szemben: karcsú, fitt...

– Nagyon mozgékony gyerek vol-
tam, a szüleim úgy gondolták, vala-
hogy le kell kötni ezt a sok energiát.
Tolnai származású vagyok, ott jártam
általános és középiskolába. Érettségi
után a Gábor Dénes Mûszaki Fõisko-
lát kezdtem el, de ezt megelõzõen
már sportoltam. Sáth Sándor keze
alatt – mint oly sokan – kezdtem el
asztaliteniszezni, s miután volt atléti-
kai edzésünk is, innen indult el a futás
iránti vonzalmam. Sajnos nem tud-
tam futni, ami kínos volt, ugyanis
mindig utolsóként értem a célba.
Édesanyámnak elpanaszoltam, aki a
kezembe adta a „Futás csodálatos vilá-
ga” címû könyvet. Bármily furcsának
is hangzik, könyvbõl tanultam meg
futni, s olyan jól, hogy hamarosan
már a fiúkkal edzettem.

– Ez fõiskola alatt is folytatódott?
– Nemcsak a futás, de a fõiskolai ta-

nulmányaim sem folytatódtak, jött
ugyanis a nagy szerelem, Eszterbauer
János borász személyében. Házasság-
kötés, majd amikor megszületett a
kislányom, a futást elfelejtettem: a csa-
ládnak, a gyermeknevelésnek éltem.

– Hogyan került vissza az életébe a
futás?

– Amikor a kislányom nagyobb lett,
elõször is elkezdtem dolgozni. Felépült
az Eszterbauer Borház, melyet 2004-tõl
én vezetek. A párom is hobbifutó, s õ
ösztönzött, hogy térjek vissza a futás-
hoz. Egyrészt az egészségemért, más-
részt a szabadidõ értelmes eltöltéséért.
Eleinte nem nagyon ment – hét év ki-
hagyás után ez természetes –, de aztán
belejöttem. Egyszer a társaságban felve-
tõdött, nem szeretnék-e maratont fut-
ni. Tavaly tavasszal aztán teljesítettem
Párizsban, természetesen alapos felké-
szülés után. Németh Gyula edzõnek –
akár csak Balázs – nagyon sokat kö-
szönhetek, õ készített fel erre a nagy fi-
zikai és mentális kihívást jelentõ távra. 

– Mit jelent az Ön számára a futás?
– Jó érzés, amikor az ember maga

mögött hagy minden gondot, a siker
pedig további sikerre ösztönöz. Tisz-
tában vagyok vele, hogy a futás bátor-
ságot, kitartást, elszántságot kíván, s
ez erõsíti az ember önbizalmát. Arról
nem beszélve, hogy a hosszútávfutók-
nak csak harmada nõ. Hetenként hat
alkalommal edzek, a csapat remek,
sok a fiatal, átveszem a tempójukat és
a szemléletüket is. 

– Kislányuk is követi a futásban a
szüleit?

– Vivien most 12 éves, és Huszár
Krisztánál tanul aerobicot, de az idén
nyáron már elviszem magammal fut-
ni. Minél több sportágban érzi ott-
hon magát, annál jobb. Mi magunk,
egy másik sport szerelmesei is va-
gyunk: biciklizünk a párommal egy
nagyon jó társaságban. 

– Szekszárdon már híre van – ter-
mészetesen jó híre – ennek a társa-
ságnak...

– Két túrát teszünk meg egy évben:
az egyiket Pünkösdkor Villányba, a má-
sik a Balaton körbekerekezése, amikor
egy nap alatt 210 km-t teszünk meg. A
villányi túrához tartozik egy kellemes
emlékem: három évvel ezelõtt megvá-
lasztottak Villányi borkirálynõnek. Ez
is egy jó példája a szekszárdi és a villá-
nyi borászok jó kapcsolatának.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Kitartás, elszántság, egészség

Szabadidejükben mindketten futócipõt húznak
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A ki e két jelenséget szerencsé-
sen átvészelte már életében
legalább egyszer – de mennyi-

vel többször, sóhajt a jámbor polgár –,
az átérzi, mit jelent adózni, vagy adós-
nak lenni. A múltban sem nagyon volt
másként…

Zord hírlapi közlemény tudatta
egykor, miként vették elejét a körbe-
tartozásnak. „Alulírt bírósági végre-
hajtó… közhírré teszi”, hogy a bíró-
ság végzése nyomán „dr. Spányi Leó
ügyvéd által képviselt Patak Ignác s
testvérei cég javára Etl József
szegzárdi lakos ellen 34 forint 31
krajcár erejéig foganatosított kielégí-
tési végrehajtás útján le és felülfoglalt
573 forint 50 krajcárra becsült szo-
babútorok és a „Csörgetó”-i uszodá-
ból álló ingatlanok nyilvános árverés
útján eladatnak… A fent elõsorolt in-
góságok készpénzfizetés mellett a
legtöbbet ígérõnek becsáron alul is
el fognak adatni. Szegzárd, 1895. jú-
nius hó 10. Tóth Ignác királyi járásbí-
rósági végrehajtó.”

Nem nehéz kiszámítanunk: a ka-
matokkal és végrehajtási díjjal is több
mint tízszeresen foglalt felül a végre-
hajtó, s hiába csillant fel a régi szek-
szárdi polgár szeme, hogy most meg-
veheti a Csörge-tó uszodáját, addig
mégsem jutott el – akkoriban – az ár-
verés, mert Etl mérnök úr fizetett. 

Megesik az évente mással is, gon-
dolhatnánk, de egészen különbözik
az adóstól az adózó lelkialkata. Dr.
Angyal Pál Adócsalás címû 1931-es
könyve, mely nem egyéb nemzet-
gyûlési törvény magyarázatánál, kife-
jezetten megemlíti az adóval szem-
beni különös honi viselkedést: „Az
adó mindenütt gyûlöletes teher,
amely alól szívesen menekül, aki tud.
Másutt azonban, ha igyekszik az adó-
zó az államot megrövidíteni, ezzel
nem kérkedik, s ha sikerült is mûve-
lete, ezt nem tekinti érdemnek. Né-
pünknek ezt a jellemvonását mente-

ni nem lehet… Az adóerkölcs hiánya
régi magyar betegség, s nem csupán
társadalmi tünet, hanem történelmi
folyamat eredménye.” S még mondja
valaki, hogy nem vagyunk hagyo-
mánytisztelõk…

Létezett a tisztelet adója is, mely
elvileg az Úr szolgáinak járt ki legin-
kább, persze nem mindig – a Bo-
lond Istók 1878. június 9-i adomája
szerint. „Virágvasárnapján kihirdet-
te a plébános híveinek, hogy azok,
kik civil módra házas viszonyban
élnek (azaz vadházasságban), jelen-
jenek meg nála nagy kedden, s õ
majd felvilágosítja õket ezen élet-
nek a jövõ életre való káros hatásá-
ról. A kihirdetett napon összegyûlt
az ilynemû hívõk nem kis serege, s
midõn a plébános áhítattal kérdé: –
Megjelentetek-e mindnyájan, híve-
im? – Meg ám – válaszolt egy tûzrõl

pattant menyecske –, csak egyedül
Veronka, a plébános úr szakácsnéja
hiányzik!”

Az adóhoz való hozzáállást szinte
aforizmaszerûen találjuk a Szek-
szárd Vidéke 1881. április 28-i szá-
mában. „Megcsökönyösödött az
adófelügyelõ lova. Hiába biztatta
szép szóval, nógatta ostorral a gazdá-
ja, ki a gyeplõt maga szokta kormá-
nyozni, sehogyse akarta elfoglalt ál-
láspontját feladni a szürke. A hatal-
mas úr végre is kijött a flegmájából,
s mint más közönséges ember, el-
kezdett haragjának fennszóval kife-
jezést adni. Egy polgártárs tanúja lé-
vén az esetnek, odaszól az adófel-
ügyelõ úrnak: – Hja, nagyságos
uram! Hiába üti azt a lovat, az nem
adófizetõ polgár, amelyik többet
húz, mint amennyit bír. Az ló.”

Lanius Excubitor

Adó- és adósságadomák
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ÓDON DERÛ 251. Ódon időben

JÚNIUS 14-ÉN

115 éve, 1895-ben a katolikus
óvoda javára adták elõ a Szép
Ilonka címû melodrámát; itt szü-
letett Kálmán Lujza polgári isko-
lai tanárnõ, a helyi sajtó munka-
társa.
110 éve, 1900-ban a fõvárosi
sajtó hírül adta: elhunyt Schnei-
derbauer Jakab volt bírónk, bor-
kereskedõ.

JÚNIUS 15-ÉN

115 éve, 1895-ben rendkívüli
megyegyûlésen szívélyesen bú-
csúztak a szatmári fõispánná ki-
nevezett Simontsits Béla alis-
pántól.

JÚNIUS 16-ÁN

135 éve, 1875-ben Vespásián
János Vácról Szekszárdra tele-
pült orvos az óvodában ingyen
rendelt a szegények számára.

JÚNIUS 17-ÉN

105 éve Tisza István aláírta
Szekszárd rendezett tanácsú vá-
rossá alakulási kérvényét.

JÚNIUS 18-ÁN

130 éve, 1880-ban kaszinónk
már a mai helyére tervezte a
Garay-szobrot, mert „így majd
csinosítják az épületeket”.

JÚNIUS 19-ÉN

100 éve, 1910-ben sajtónk tu-
datta: „az új polgári leányiskola
teljesen elkészült”.

JÚNIUS 20-ÁN

145 éve, 1865-ben Szekszárd
válaszolt Pesthy Frigyes helytör-
téneti és földrajzi kérdéseire.

Akik már kinn vannak a vízbõl: fürdõzõk a régi Csörge-tó partján

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megúju-
lásával, hogy megítélhessétek: mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami ne-
ki tetszõ és tökéletes.” (Róma,12:2)

A mai kor emberének nélkülözhetet-
lenül szükséges, hogy rálátása legyen
azokra a történésekre, melyeknek
akarva-akaratlanul sokszor részesévé
válik. A médiákon keresztül jövõ in-
formáció áradat naponta megdöb-
bent, amikor olyan eseményekrõl ad
hírt, melyekben nem lelhetõ fel az
embernek embertársa felé irányuló
jó szándéka, sõt az egymás ellen fordu-
ló romboló, ártó indulatok követhe-
tõk nyomon.

Ez a néhány soros írás, mint címé-
ben is benne van hírrõl, JÓ HÍRRÕL
kíván szólni.

Az emberi közösségeket szabá-
lyok irányítják. Ahol ezek a lényeget

meghatározó szabályok nem mû-
ködnek, ott kivédhetetlenül jelent-
keznek a kisebb-nagyobb bajok.

Beszéljünk most néhány fontos
keresztyén életszabályról, amely
nemcsak a hívõ ember életére néz-
ve krisztusi elvárás, hanem nagy ál-
talánosságban mindannyiónk gon-
dolat- és cselekvésvilágát befolyásol-
hatják. Krisztus tanításának alapté-
tele a szeretet nagy parancsára épül.
Ennek kivetítõdése a gyakorlati élet-
re Krisztus tanításában és cseleke-
deteiben tetten érhetõ. Tanítványa-
it is arra neveli, de az õt hallgató so-
kaságot is, hogy a képmutatás nél-
kül való felebaráti szeretet életük ré-
sze legyen. A jó és a gonosz jelenlé-
tét világunkban, szûk környeze-
tünkben is tapasztalhatjuk. Az ezek-

hez való viszonyulást, a köztük való
eligazodást figyelemre méltó jelzõk-
kel jelöli az Írás: „iszonyodjatok a
gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.”
Napjainkban hiánycikk a tisztelet-
adás is, amiben lehetnénk az ajánlás
szerint: egymást megelõzõk is. Ven-
dégeket várunk, nyári vakációnk so-
rán rokonainknál, barátainknál ven-
dégségben voltunk, a vendégszere-
tet gyakorlása is szép erénye az em-
berséges embernek. Az emberi
kapcsolatok értékmérõje az empáti-
ás készség. Minõségében határozza
meg, méri le lelkiségünket. „Örülje-
tek az örülõkkel, és sírjatok a
sírókkal”, egymás terhének a hordo-
zását is szépen megtanulhatjuk. Ko-
rántsem merítettük ki az életsza-
bályok tárházát, csupán néhány

olyan dologra utaltam, amelyek nél-
külözhetetlenek az Istennek tetszõ
életvitel gyakorlásában.

Balázsi Zoltán
református lelkész

EVANGÉLIUM
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Az alkohol
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A rejtvény megfejtését 2010. június 22-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Május 30-ai rejtvényünk helyes megfejtése: "Mily harmatos, mily friss a rózsa, hogy csattog a madár”
(Komjáthy Jenõ: Májusi reg).

A helyes megfejtõk közül Drégely Sándorné (Vincellér u. 1.) nyert két belépõt a The Irish Dance
Experience június 26-i szekszárdi elõadására. A nyereményt postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

„Ómiszter alkohol, hát itt vagy már
megint?” Szóval, statisztikai adatok sze-

rint Magyarország világviszonylatban is nagyon
elõkelõ helyen áll az egy fõre jutó – 96%-os etil-al-
koholra átszámított – szeszes italok fogyasztásá-
nak tekintetében. Bár a focistáink és nem az alko-
holistáink lennének a világranglistán ilyen tartó-
san és folyamatosan az élmezõnyben, de ne is be-
széljünk errõl, mert még bánatomban véletlenül
át találom lépni a mértékletesen ivók napi pia fo-
gyasztási átlagát, ami 10-30 gramm 96%-os etil-al-
koholnak felel meg.

E zt a napi átlagot egyébként nagyon könnyû
átlépni, ugyanis 1,2 deciliter 12%-os alko-

holtartalmú bor elfogyasztása 10 gramm 96%-os
etil-alkohol elfogyasztásával egyenértékû, és ha
én az ebédhez is és a vacsorához is elfogyasztok
2-2 deci 12,5-13%-os alkoholtartalmú finom vö-
rösborocskát, akkor ezzel a megbocsájthatat-
lanul könnyelmû cselekedetemmel már a nagy-
ivók amúgy is nagyon széles táborát gyarapí-
tom, és ettõl a határtól már igazán csak egy kis
macskaugrásnyira van az, hogy a francia kuta-
tók közelmúltban közzétett tanulmánya szerint
alkoholista legyek. Pedig ezek a különbözõ mé-
diatermékekben népszerûsített, ámde teljesen is-
meretlen címû és nevû francia kutatók nem
azért tették közzé közegészségügyi tanulmányu-
kat, hogy az alkoholisták számát tovább növel-
jék világszerte, hanem azért, mert rájöttek, hogy
sokkal jobb az általános egészségi állapota azok-
nak az embereknek, akik mértéktartóan a napi
3 deci 12%-os alkoholtartalmú bornál több bort
egy cseppel sem isznak, mint az antialkoholis-
táknak.

Aminap a harmadik deci 12,5%-os alkohol-
tartalmú finom bor megivása után véletle-

nül eszembe jutottak ezek a kiváló francia kuta-
tók, akikrõl még azt sem lehet tudni, hogy antial-
koholisták-e, mértékletesen ivók-e, nagyivók-e,
vagy idült alkoholisták-e. Én tanulmányuk alap-
ján a legutóbbira tippelnék. Aztán – mielõtt még
a 4. deci pohár bort is kitöltöttem volna a poha-
ramba – arra gondoltam, hogy ezek a nagy te-
kintélyû kutatók mikor teszik közzé azt a tanul-
mányukat is, amelyben minden kétséget kizáró-
an bebizonyítják, hogy a napi 1-2 cigit elszívók
általános egészségi állapota sokkal jobb a nem-
dohányzókénál.

Bálint György Lajos



n Egy egész nyarat betöltõ  Fadd-Dom-
bori sporttábor a láthatáron az ifjúsá-
gi tábor területén (Dunasor) a tervek
szerint június végi indulással, egészen
augusztus végéig.

A tábor szervezõje a kenu sportág
két ismert világklasszis sportolója: a
többszörös világbajnok, olimpiai
bronzérmes paksi Kozmann György,
valamint a maratoni kenuzás legyõz-
hetetlenje, az utóbbi idõben a tolnai
klub színeiben is versenyzõ sokszo-
ros világbajnok Csabai Edvin. Ebbõl
egyáltalán nem következik, hogy csak
eme sportág szerepelne a kínálati pa-
lettán. A kajak-kenu csak egy sportág
az egyhetes sporttábor kínálati palet-
táján, az újdonságerõvel bíró kajak-

póló a második. A sárkányhajó pedig
egyszerûen nem hiányozhat, hiszen
az elmúlt öt év legdinamikusabban
fejlõdõ, komoly hátországgal bíró új
sportág Magyarországon, amelynek
szervezésével a Magyar Sárkányhajó
Szövetség és immáron a Magyar Ka-
jak Kenu Szövetség is foglalkozik. (Az
MKSZ égisze alatt zajló magyar sár-
kányhajó válogatottak összeállításá-
nál fontos szerep jut a tavaly a kenu-
zástól visszavonult Kozmann György-
nek, akit tavaly szövetségi kapitány-
nak neveztek ki.)

A dombori sporttábor az idehaza
négy legnépszerûbb labdajáték mind-
egyikét (labdarúgás, kosárlabda, kézi-
labda, röplabda) is fölvonultatja. A

küzdõsportok közül a cselgáncsot és
a karatét lehet választani, de megjele-
nik a kínálati palettán a vasárnaptól-
vasárnapig tartó táborban számos
ügyességi kategóriába sorolható moz-
gásforma, és az úgynevezett extrém
sportok is. A tábor vendége lesz egy-
egy napra Kovács Ágnes egykori vi-
lágbajnok úszó, Lipcsei Péter, a ma-
gyar futball most visszavonult kiváló-
sága, Kovács Antal olimpai bajnok és
Hadfi Dániel Európa-bajnok cselgán-
csozók, Vajda Attila olimpiai bajnok
kenus, Benedek Dalma világbajnok
kajakozó, Gyenesei Leila, a világ élvo-
nalába tartozó öttusázó, Szilágyi Áron
világbajnok vívó és még sokan má-
sok. A Starline Tehetséggondozó és

Rendezvényszervezõ Iroda egyhetes
tábora vasárnaptól vasárnapig tart, a
részvételi díj a sportfoglalkozások
mellett napi négyszeri étkezést is
magába foglal. Az elsõ napon a szülõ-
ket is bevonják a programba a szer-
vezõk, aki bepillantást nyerhetnek a
tábor életébe, segítve ezzel bizonyos
esetekben a beilleszkedést. 

Jelentkezni az interneten, a
www.starlineagency.hu címen, az ott
megtalálható, le- és kitölthetõ ûrlapon
lehet. Minden további információért
a +36/30-81-222-61-es számot érde-
mes hívni, vagy elektronikus levélben
a sporttábor2010@gmail.com címre
elküldött kérdésekre is választ kapnak
a sporttábor iránt érdeklõdõk. B. Gy.
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SZAC: új csapat a láthatáron 
Csak a kínai lány produkált átlagon felülit az Extra Ligában hetedik szekszárdiaknál

Meglehetős csend honol mostan-
ság a Szekszárdi Asztalitenisz
Klub háza táján. A csapat a 7. he-
lyen zárt a honi élvonalat jelentő
Extra Ligában, a Közép-Európai
Szuper Ligában pedig – mint ar-
ról annak idején beszámoltunk –
a helyosztó után kilencedikek
lettek a 12-es mezőnyben.

Bálint György

A szekszárdi klub hagyományosan en-
nél elõkelõbb helyen szerepel, de az
elmúlt idényben az erõsítést nem sike-
rült megoldani. A 15 éves kínai Liu Siyu
mellé nem tudtak meghatározó játé-
kost szerzõdtetni, a keret régi és új tag-
jai közül még nem, vagy már nem hor-
doznak olyan kvalitásokat, amivel a
szûkebb élmezõnyben végezhetett
volna a Szekszárd AC. Persze egyes já-
tékosok önmaguk kvalitásaihoz viszo-
nyítva sem nyújtottak kiegyensúlyo-
zottnak mondható jó teljesítményt az
idén, miután elgondolkodhat Sáth Sán-
dor szakmai igazgató: ki is maradjon a
következõ szezonra.

A helyzet éppolyan nehéz és képlé-
keny, mint máskor. Azok a támogatók,
akik a klub mögött állnak, még nem
nyilatkoztak. Mindenesetre Sanyi bá-
csi – aki természetesen elégedett légi-
ósa teljesítményével – úgy búcsúzott
el a 65 százalékos mutatóval rendelke-
zõ kínai játékostól, hogy visszavárja
õt. Fontos láncszeme lehet a hazai ifi
ranglistán már második, európai stí-
lusú, még fejlõdõképes játékos a
SZAC-nak, s az ázsiai tini is Szekszár-
don képzeli el a folytatást.

Hogy aztán ki érkezhet Haraszti Nó-
ra, Tóth Edina, Wittinger Judit mellé,
az egy többismeretlenes egyenletnek

felel meg. Egyelõre az látszik, hogy a
szerény bérek, a cseppet sem kevés
dologi kiadások – utazás, versenyezte-
tés – elõteremtése talán nehezebb
lesz, mint bármikor a rendszerváltás
után. Persze valahogy mindig idõre
megoldódtak a financiális kérdések...

A két dolgot 
együtt kell csinálni

Egyszerûbb lenne az élet, ha Sáth
Sándor csak azokkal foglalkozna, akik
a klub hátországát jelentik. Akik ör-
vendetes módon ott vannak az elsõ
hatban az országos újonc, serdülõ és
ifi ranglistán. No meg azokkal a 8-14
éves fiúkkal – noha a férfi szakosztály
mûködése már abszolút nem férhet
bele a büdzsébe –, akik rendszeresen
edzésre járnak, versenyeznek, s már
most kirajzolódik az átlagon felüli te-
hetségük. A város önkormányzata
biztosan nem adna a mostaninál keve-

sebb támogatást, ha csak utánpótlás-
neveléssel foglalkozna a klub, és csak
másodosztályú csapatai lennének. Ta-
lán arra is érkezhetne állami támoga-
tás, ha Mohácstól Paksig a hazai tehet-
séggondozás egyik színterévé válna a
szekszárdi klub, ami egyébként is kö-
zel áll Sáth Sándor elképzeléséhez.

Drágább a nevelés,
mint az igazolás

– Ez mind szép és igaz lenne, ha
megállt volna az idõ, és a hetvenes-
nyolcvanas évek magyarországi viszo-
nyai között élnénk – kezdett bele a
fenti felvetés cáfolatába a mester. – Ak-
kor Páder János OTSH elnökhelyettes
mondásának érvényt tudtunk szerez-
ni: az edzõ dolga a tehetségek felfede-
zése, s az oda való eljuttatása, ahol
szinte garantált a fejlõdésük. Akkor a
legolcsóbb, legjobban megtérülõ
munka az utánpótlás-nevelés volt. Ma

már egyáltalán nem az, az asztalitenisz-
ben sem. Sõt, megkockáztatom: ha
minden költségelemet számolok, az
utánpótlás-nevelés a legdrágább. Azt
gondolom, más labda-, illetve csapatjá-
tékok képviselõi – itt Szekszárdon is –
megerõsítenének ebben. Mûhelytá-
mogatásról, erre a célra elérhetõ forrá-
sokról nem tudok, a támogatók köre
pedig csak arra ad, hogy az NB I ki-
emelt bajnokságában szerepeljek, le-
hetõleg nemzetközi kupában is indul-
junk. Más nem érdekli, oldjam meg,
ahogy tudom. Mi a két dolgot együtt
kezeljük. Meggyõzõdésem, hogy kell
egy számottevõnek nevezhetõ élvo-
nalbeli csapat is amellett, hogy a tehet-
ségek kibontakoztatásáról természe-
tesen nem mondhatunk le.

Cédula nevekkel
Sáth Sándornak persze van egy erõs

szkepszise ez utóbbi sikerességével
kapcsolatosan: „A mai gyerekek zöme
már nem vállalja be azt a lemondást,
ami az élsporttal jár. Ha még is, akkor
a szülõ fogja vissza olykor õket, ami
alapvetõen akadályozhatja a tehetség
kibontakoztatását. A be-becsúszó hár-
masokért mindjárt az asztalitenisz volt
okolható a szülõ olvasatában, és az
ilyen esetek egyre gyakoribbak...”

Búcsúzóul Sáth Sándor egy cédulát
vesz elõ, rajta 6 lány és 6 fiú neve.
Balaskó Beáta, Szabó Ágnes, vagy
Mandacki Mirella nevével már talál-
kozhattunk a tehetségüket bizonyító
komolyabb versenyek megnyerésé-
vel, az azokon való jó szerepléssel. A
szakvezetõ nagyon szeretné megérni,
ha eljutna oda valamelyik helyi tehet-
séggel, hogy frontemberként számol-
hatna a piramis csúcsán álló felnõtt
csapatában.

Liu Siyu nem okozott csalódást. A kínait visszavárják Szekszárdra

Tucatnyi sportág, hetente egy sztárvendég
Egész nyarat betöltõ sporttábor Fadd-Domboriban
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Kiemelkedõen ugrott a Baka diákja
Takács Zoltán 165 centivel nyerte a diákolimpia magasugró számát

A magasugrás diákolimpiai bajnoka-
ként tért haza Takács Zoltán, a Baka
István Általános Iskola Tagozatának 6.
osztályos tanulója a tanulásban aka-
dályozott tanulók oktatási intézmé-
nyeinek országos atlétikai diákolim-
piájáról.

A június 4. és 7. között Zánkán
megrendezett viadalon a szekszárdi
sportoló kiemelkedõ, 165 cm-es
eredményével szerzett aranyérmet a
megyék legjobbjai között. Felkészítõ
testnevelõ tanára Schönhardt János-
né volt. K. E.

Felhívás!
A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros
Egyesület, mint a 36. Gemenci Nagydíj
Kerékpáros verseny rendezõje, felhí-
vást intéz azokhoz a magánszemélyek-
hez és cégekhez, akik szívükön viselik
Magyarország egyik legnagyobb múlt-
tal rendelkezõ sporteseményének to-
vábbélését, sikeres megvalósítását,
hogy jelentkezzenek az alábbi elérhetõ-
ségeken!

Levélcím: 7100 Szekszárd. Petõfi u.
13. Telefon: 74/316-455, 70/313-58-45.
E-mail: schgz@freemail.hu

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

egyesületi elnökTakács Zoltán a dobogó legfelsõ fokán

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Június 15. (kedd) 14 óra
A Mentálhigiénés Mûhely Önkén-

tes Központ Nyugdíjas Tagozata szer-
vezésében egészségügyi elõadás a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház földszinti
termében.

Elõadó: Dr. Wágner Gyula belgyó-
gyász fõorvos. Elõadás címe: Vese- és
cukoranyagcsere idõskorban. Az elõ-
adás után komplex anyagcsere meg-
határozás: vércukor, vizelet, koleszte-
rinszint ellenõrzés, vérnyomásmérés
lesz. Vércukor eltérés esetén cukor-
anyagcsere hosszú távú meghatározá-
sa. A méréseket a Vesebetegek Regio-
nális Egyesület munkatársai segítik.

Schubert Péter grafikusmûvész ki-
állítása látható a Mûvész presszóban.
A kiállítás megtekinthetõ július 13-ig. 

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

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

Június 15. (kedd) 19.30 óra

Kamarazene szaxofonra és zongo-
rára. Közremûködik: Seleljo Erzsébet
(szaxofon), Seleljo Irén (zongora).

Mûsoron: Fernande Decruck, Ro-
bert Muczynski, Soproni József, Er-

win Schulhoff darabjai. Belépõjegy:
500 Ft.

Támogató: a Magyar Zenemûvésze-
ti Társaság

Június 17. (csütörtök) 19 óra
A Gagliarda Kamarakórus tisztelet-

tel meghívja Önt, családját és barátait
évadzáró hangversenyére, a Mûvésze-
tek Házába.

Mûsoron: reneszánsz és XX. száza-
di kórusmûvek, népdalfeldolgozások.

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk! A belépés díjtalan.

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Június 10–16-ig
17.30, 20.00: Szex és New York 2. –
színes szinkronizált amerikai romanti-
kus vígjáték (16)

Június 17–23.
15.30, 17.30: Emlékezz rám – színes
feliratos amerikai romantikus film
(hétfõ-szerda 17.30-kor)

ART TEREM
Június 10–16.

17.00: Egy másik ember – fekete-fe-
hér feliratos svájci film (16)

19.00: Látogatás – színes magyar
játékfilm (16)

Június 17–23.
19.00: 52-es történet – színes feliratos
görög film (16)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu
n Az önkéntes munka mozgatóereje a
szeretet, amely olyan érték, olyan for-
rás, amellyel mindenki jól jár – emel-
te ki Dér Miklósné, a szekszárdi Civil
Kerekasztal vezetõje az önkéntesek
napján, az elmúlt pénteken. A szek-
szárdi civilek ez alkalomból idén is Há-
la Gálával és az önzetlen önkéntes
munka elismeréseként két Szomjú-díj
átadásával ünnepeltek egymás között. 

Az egyik díjat idén Gaálné Hoffer-
csik Dóra vehette át, aki az Ifjú Szív
Német Nemzetiségi Tánccsoport
mûvészeti vezetõjeként és a Clark
Ádám Flottillánál is hosszú évek óta
szeretetteljes, türelmes, elkötelezett
munkát végez a gyermekekért. Ezzel
érdemelte ki számos intézmény, ma-

gánszemély és civil szervezet elisme-
rését és szavazatát is. 

Szintén a Szomjú Györgyrõl elne-
vezett díjjal méltatták Kálóczi Andrea
tevékenységét. Több mint 10 éve áll
a RÉV szenvedélybetegeket segítõ
szolgálat élén, a szekszárdi Kábító-
szer Egyeztetõ Fórum önkéntes veze-
tõje. Ötleteinek, kitartásának köszön-
hetõen minden olyan szervezetre ha-
tással van, ahol az önkéntesség és ci-
vil lét jelen van, ugyanakkor hosszú
évek óta aktív részese a város közös-
ségi és kulturális életének.

A díjátadó ünnepség után bált ren-
deztek a Babits mûvelõdési ház már-
ványtermében. H. É.Kálóczi Andrea

Gaálné Hoffercsik Dóra

Az önkéntes munkát
szeretet táplálja

Több idõpontban szervez kenutúrát a
Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP). A
túra során bejárják a vadregényes Vén-
Dunát, ami alig több mint száz évvel
ezelõtt a Duna fõ ága volt. A részvevõk
megismerkedhetnek a területen élõ
hódok életmódjával, megcsodálhatják
az ott élõ vízimadarakat, illetve a feke-
te gólyákat, a barna kányákat, sõt réti
sassal is találkozhatnak. A nyolc kilo-

méteres túra három órás. Idõpontjai:
június 20., július 3., augusztus 7. A
résztvevõk létszáma korlátozott, alkal-
manként 20 fõ, ezért kérik az elõzetes
jelentkezéseket. Telefonon a 30/377-
33-88 számon, e-mailben pedig: kom-
los@ddnp.kvvm.hu -n. 

A túra indulási helyérõl és idõpont-
járól idõben kapnak értesítést a részt-
vevõk. - h -

„Hódító hód” kenutúrák a Gemencben
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SZEKSZÁRDI SZENT LÁSZLÓ NAPOK
2010. június 25–27.

Június 25. péntek

18.30: A felújított Szent János és Pál Kápolna
megáldása szabadtéri ünnepi szentmise keretében

A kápolnát megáldja és a mise fõcelebránsa:
Mayer Mihály megyés püspök.

A misén közremûködik a Mondschein Kórus és a
Belvárosi Plébánia Szent Cecília Kórusa, vezényel
Koller Tamás kántor.

A 2010. évi Szekszárdi Szent László Napok
ünnepélyes megnyitója. Ünnepi köszöntõt
mond: Horváth István, Szekszárd MJV polgármes-
tere, Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke, Bíró
László tábori püspök és Balázsi Zoltán református
lelkész. Közremûködik a Belvárosi Plébánia Szent
Cecília Kórusa, a Mondschein Kórus és a Muslinca
Férfikar. Utána szeretet-vendéglátás a kápolna kert-
jében.

Június 26. szombat
10.00-TÕL: Nyitott pincék látogatása
10.00: A Vásárok Világa IV. címû könyv bemuta-

tása a Mûvészetek Házában
A 2008. évi Vásárok Világa Konferencia elõadása-

iból szerkesztett kiadványt bemutatja: dr. Lukács
László DSc. fõmuzeológus, Szent István Király Mú-
zeum Székesfehérvár

11.00: Stekly Zsuzsa zománcmûves  kiállításának
megnyitója a Babits Mihály Mûvelõdési Ház üveg-
termében. A tárlatot megnyitja: Kubanek Miklós.
Közremûködik: a Bartina Néptánc Egyesület Aprók
csoportja

14.00-22.00: Irodalmi Zsongás az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár udvarán. 

– Ingyenes beiratkozás és számítógéphasználat
– Óránként irodalmi vetélkedõk, könyvtártotó

ajándékokkal
– BETAKARÍTÁS a reneszánsz irodalomban és ze-

nében
– Reneszánsz táncok tanítása, kézmûves foglalko-

zás
– Középkori dalok: Közremûködik Radnai Erzsé-

bet – ének és Lozsányi Tamás – zongora
– Szekszárdi írók, költõk délutánja: mûveiket elõ-

adják Erdélyi Z. János, Gacsályi József és Kis Pál Ist-
ván

– Óriás keresztrejtvény-fejtés ajándékokkal
– Szabadtéri filmvetítés 18.00 órai kezdettel: Ró-

meó és Júlia (rendezte: Franco Zefirelli)

Pénteken és szombaton 10-16 óráig ingyen láto-
gatható kiállítások:

Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szent I. tér 26.)
A tolnai táj évezredei az õskortól a honfoglalásig;

Megelevenedett képek: Egy kisváros a századfordu-
lón; Örökségünk. Tolna megye évszázadai

Péntek, szombat, vasárnap 10–16 óráig ingyen lá-
togatható kiállítások:

Irodalom Háza – (Babits Mihály u. 15.): Babits és
Szekszárd; Dienes Valéria emlékszoba; Baka István
emlékkiállítás.

Mûvészetek Háza: Színek és formák Tolnában cí-
mû kiállítás.

18.00-24.00: Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe a
Béla király téren. Családok, baráti társaságok jó han-
gulatú találkozója, ahol szabad tûzön fõ és illatozik
a százféle ízesítésû szekszárdi pörkölt, jóféle borok
társaságában. Rendezõ: Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft.

Június 27. (vasárnap)
Szent László Napi Vigadalom a Béla király téren

8.45-10.00: Ünnepi szentmise a Belvárosi Római
Katolikus templomban. Énekel a Szekszárdi Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus.

10.00: Vigadalomnyitó fanfárok
10.00: Vásárnyitás, középkori játszók és kézmû-

ves bemutatók
10.00: „Ludas Matyi” vásári komédia gyermekek-

nek a Budapesti Utcaszínház elõadásában
11.00: Interaktív fegyverbemutató gyerekeknek

a Szent László Vitézei Egyesület (Hollókõ) közremû-
ködésével

11.30: Solymászbemutató
12.00: Delelõ
Benne: László-napi kirakodó vásár, kézmûves és

népi játékok, vitézi próbák, harci eszközök kipróbá-
lása, íjászkodás, kiállítások, finom étkek és italok.

14.00-TÕL: Az Ifjúsági Fúvószenekar szabadtéri
koncertje

14.30: Pavane Táncegyüttes zászlódobálóinak
(Szeged) parádéja

15.00: Szabadtéri középkori muzsika –
Ungaresca Consort

15.30: Toldi erõmûvész – a Visegrádi Palota Játé-
kok „Örökös Toldi gyõztese”

16.00: Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás
– A királyi pár és díszes lovas kíséretének bevo-

nulása
– Pavane Táncegyüttes zászlódobálóinak parádéja
– A város tisztségviselõi
– Váci Lovas Század
– Szent László vitézei (Hollókõ)
– Langaléta Garabonciások (Kiskunfélegyháza)
– Bartina Néptánc Egyesület aprói mint apródok
– Alisca Nyilai Egyesület (Szekszárd)
– Ungaresca Consort (Szekszárd)
– A környezõ országok népeinek bevonulása
– Borászok 
– A város kézmûvesei és mesterei
– A leghitelesebb középkori kalmár cím átadása
– A királyi elsõ udvarhölgy kiválasztása

18.00-18.30: Szent László Vitézei – korabeli fegy-
verek, harci viseletek bemutatója

18.30-19.30: Don Giovanni – vásári komédia fel-
nõtteknek, a Budapesti Utcaszínház elõadása

19.30-21.00: Külhoni népek folklórcsoportjai-
nak bemutatója

21.00-21.30: Máglyagyújtás Körtánc a máglyánál
– a Bartina Néptánc Egyesület csoportjainak és az
Ifjú Szív Német Nemzetiségi  Táncegyüttes a viga-
dalmas napot záró közös tánca

A Vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása; középkori ját-

szók és bemutatók; Alisca Nyilai íjászat; László-napi
kézmûves vásár; kiállítások, étkesek, borpavilonok,
gasztronómiai különlegességek a belvárosi étter-
mekben; nyitott pince programok (szombat:
Márkvárt Pince, Sebestyén Pince, Bodri Pincészet,
Fekete Borpince, Heimann Pince, Mészáros Bor-
ház, Módos Borászat, Sárosdi Pince, Remete Bor;
Grünfelder-Czéh Pince, Ribling Pince, Dúzsi Tamás
Pincéje; vasárnap: Sebestyén Pince, Ribling Pince,
Dúzsi Tamás Pincéje).

Rendezõk: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza; Szekszárd Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. Fõtámogató: NKA.

A rendezésben együttmûködõ intézmények,
szervezetek: Pécsi Egyházmegye; Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar; Parázsló Alapít-
vány; Illyés Gyula Megyei Könyvtár; II. Géza Gimná-
zium Bátaszék; Babits Nyugdíjas Klub; Platán Nyug-
díjas Klub; Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas Tagozata; Szekszárd Alsóvárosi Ró-
mai Katolikus Közhasznú Egyesülete; Szekszárd Fel-
sõvárosi Közössége; Szekszárd-Újvárosi Római Ka-
tolikus Társaskör; Alisca Nyilai Egyesület; Európai
Kádárok Kft.; Gemenc Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.;
Kotányi Hungária Kft.; Pannon Varázs Kft.; Pécsi
Nemzeti Színház; Római Katolikus Plébánia Szek-
szárd; Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság; Városi Tûzoltó-parancsnokság.

A Szekszárdi Szent László Napok az EKF- Pécs
2010 befogadott társrendezvénye.

Csatlakozó rendezvények:
Június 24-25: Szent László és kora II. (Szent
László és kultusza) címmel tudományos konfe-
rencia. Rendezõ és helyszín: Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kara.
Június 25-27.: III. Parázsló Szabadegyetem.
Elõadások Szent László, középkor, magyar tör-
ténelem témakörökben. Helyszín: Szent József
Katolikus Iskola Szekszárd Garay tér 9. Rende-
zõ: Parázsló Alapítvány
Június 26.: "Királyi íjas vadászat Szent László
erdejében" - íjászverseny. Helyszín: Sötétvölgy.
Rendezõ: Alisca Nyilai Egyesület.

Közlekedési információk
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Szent Lász-
ló Napok miatt az alábbi útlezárásokra kerül sor
a városban:
Június 25-én, péntek 16 órától várhatóan 22
óráig a Szent János és Pál kápolna megáldása
miatt a Széchenyi utca a szülészettõl az Erste
bank sarkáig. A Bezerédj utca, Ybl M. utca,
Szentgáli Gy. utca zsákutca lesz. Június 26-án,
szombaton reggel 6-tól éjfélig a pörköltfõzõ ün-
nep miatt tilos a parkolás a Béla király téren. Jú-
nius 27-én, vasárnap reggel 6 órától várhatóan
23 óráig a Béla király tér Okmányiroda-Bartina
ABC-Megyeháza által közrefogott terület lesz le-
zárva. A Bezerédj utca zsákutca lesz, itt a bu-
szok nem közlekednek.
A Munkácsy, a Bartina és a Szent László utcán a
helyi autóbusz közlekedés zavartalan.

Udvarhölgyválasztó
szépségverseny
ama Szekszárdi Szent László Napi Vigada-
lomban, Szent Iván (június) havának 27-dik nap-
ján, adatik tudtára Szekszárd városa és a kör-
nyezõ települések népeinek, hogy a 2010-dik
évi Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom
alkalmábul, az vidék hajadonjai és asszonyai kö-
zül megválasztatik László király urunk hitvesé-
nek, Adelheid királyné úrasszonynak Elsõ Ud-
varhölgye.
Mindazon nõi személyek, akik a cím elnyerésé-
ért versengeni kívánnak, június 15-ig jelentkez-
hetnek a Babits Mihály Mûvelõdési Házban.



n Az elmúlt héten lezárult a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által elnyert pályázati program,
amely a közösségi közlekedés fejlesz-
tését célozza meg és ezzel kapcsolatos
tanulmányok elkészítését tette lehe-
tõvé.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
DDOP-5.1.2/A - 2009-0003 jelû, „Kö-
zösségi közlekedés projektgene-
rálás – Szekszárd MJV közösségi
közlekedési rendszerének fejlesz-
tését célzó koncepció, valamint
megvalósíthatósági tanulmá-
nyok készítése” címû pályázat kere-
tében a Városkutatás Kft. – Közleke-
dés Kft. által alkotott konzorcium az
alábbi tanulmányok elkészítését vál-
lalta:

1. Szekszárd MJV és vonzáskörzete
közlekedési rendszerének fejlesztését
célzó koncepció elkészítése

2. Dinamikus és statikus utastájé-
koztató rendszer bõvítése

3. Közösségi közlekedést kiszolgáló
létesítmények felmérése, utasvárók
létesítése, akadálymentesítés

4. A közösségi közlekedés elõnyé-
nek biztosítása, jelzõlámpás csomó-
pontok összehangolása, buszsávok lé-
tesítése

5. A kerékpáros és a közösségi köz-
lekedés együttmûködése és kölcsönös
elõnyeik kihasználása érdekében az
intermodális csomópontban a B+R
rendszer alapjainak megteremtése

6. A tarifális parkolás-szabályozás je-
lenlegi rendszerének felülvizsgálata,
továbbfejlesztése az egyéni közleke-
dés vonzóképességének csökkentése
érdekében, a P+R rendszer kiépítése

7. A helyi és az agglomerációs kö-
zösségi közlekedés együttmûködésé-
nek kidolgozása, Közlekedési Szövet-
ség vizsgálata

Szekszárd MJV és vonzáskör-
zete közlekedési rendszere fej-
lesztését célzó koncepció

A koncepció a Szekszárd és térsé-
gének közlekedés-fejlesztésével foglal-
kozó tanulmányok vezetõ kötete. Az
anyag áttekinti a legfontosabb problé-
mákat, a helyzetértékelõ munkarésze-
ket, a várossal való együttmûködés ke-
reteit, valamint a javaslatokat, ame-
lyek Szekszárd és vonzáskörzete köz-
lekedési fejlesztéseit célozzák.

A koncepció – a hat megvalósítha-
tósági tanulmány összefoglalásán túl
– megfelelõ mélységben foglalkozik

Szekszárd és környéke közlekedési
helyzetével. 

Lehetséges projektkapcsolódás egy
késõbbi konstrukcióhoz 

– Az utastájékoztatás feltételrend-
szereinek javítása, az utasinformációs
rendszerek fejlesztése

– Szekszárd, Autóbusz-állomás és
térségének intermodális fejlesztése

– Autóbusz-kapcsolatok fejlesztése
a Csatári utca térségében

– Autóbusz-kapcsolatok fejlesztése
a Garay tér térségében

– A térség nagy forgalmú megálló-
helyeinek átfogó fejlesztése
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
Június 29. (kedd), 16-18 óráig,
Garay János Általános Iskola (volt 2.
számú Általános Iskola), Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Június 22. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda,
V. sz. választókerület
Június 29. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15
óráig, polgármesteri hivatal I. em. 40.
sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18
óráig, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
Június 15 . (kedd) 16-17 óráig,
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Június 8. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Június 14. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

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

KÖZLEMÉNY

ÚTLEZÁRÁS. Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy 2010. június 11-én
reggeltõl június 12-én (szombat) 20
óráig Streball fesztivál rendezvény
miatt a Szent István tér – az Augusz
Imre utcától a Holub utcáig – a forga-
lom elõl lezárásra kerül. Megértésü-
ket köszönik a szervezõk.

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete véradást
szervez  a Szent László-napi vigada-
lomhoz kapcsolódóan június 27-én,
vasárnap 14 és 17 óra között a Béla
király téren, a véradó kamionban. A
vért adók között ajándékokat sorsol-
nak ki. Kérjük, hozza magával sze-
mélyi igazolványát és TAJ-kártyáját.

APRÓHIRDETÉS

Közösségi közlekedés – újabb megvalósult önkormányzati pályázat

Szekszárdon városközpontban, tég-
laépületben I. emeleti, 30m2-es táv-
fûtéses garzonlakás eladó. Érdek-
lõdni: 0620/916-52-34.
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