
XXI. évfolyam, 21. szám                                                      Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. május 29.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

„A vidék élni akar!”
Szekszárdi konzultáció a nemzeti vidékfejlesztési stratégiáról

A vidék élni akar! címmel nyilvá-

nos társadalmi konzultációt tart a

Vidékfejlesztési Minisztérium az

ország öt városában. Ezek egyik

helyszíne – annak is köszönhető-

en, hogy a parlament mezőgazda-

sági bizottságának alelnöke, Hor-

váth István, Szekszárd polgármes-

tere – városunk volt május 19-én. 

A fórumra gazdákat, agrárszakembere-
ket, a mezõgazdaság, a környezetvéde-
lem, valamint az egészségügy iránt ér-
deklõdõket várták a PTE Illyés Gyula Pe-
dagógiai Fõiskola aulájába, hogy fejtsék
ki véleményüket a következõ tíz évre
vonatkozó vidékfejlesztési stratégiáról. 

A rendezvényen megjelent dr. Án-
gyán József, a VM parlamenti államtit-
kára, Illés Zoltán környezetügyi állam-
titkár, dr. Szócska Miklós, a NEFMI
egészségügyi államtitkára, Szaló Pé-
ter, a BM településfejlesztési helyettes
államtitkára, valamint Gyaraki Zoltán
élelmiszer-feldolgozási fõosztályveze-
tõ. A program levezetõ elnöke Rieger
László, a minisztérium stratégiai fõ-
osztályának vezetõje volt. 

Horváth István bevezetõjében saj-
nálatos tényként említette, hogy míg
korábban a magyar vidék a szorgal-
mas, gazdálkodó embereket, az élel-
miszert elõállító háztáji gazdaságok
sorát jelentette, mára az elszegényedés,

a hátrányos helyzet, a kilátástalanság
jellemzi a vidéki ember életét. Ezt a
helyzetet a kormányzat a következõ
tíz évben meg kívánja változtatni,
hogy a vidék Magyarországa ismét vi-
rágzó Magyarországgá váljon. – A vi-
déken élõk dolgozni, boldogulni akar-
nak, erre szemléletes példa az a folyo-
són rögtönzött kis termékbemutató
is, ahol helyi kistermelõk kínálják
portékáikat – mondta a polgármes-
ter. Az elõcsarnokban ugyanis kenye-
ret, mézet, mézeskalácsot, bort, kecs-
kesajtot, szódavizet, kolbászt, szalon-
nát és egyéb helyi készítésû finomsá-
gokat kóstolhattunk.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kitelepítés, betegellátás, mentés a Dunából
Tolnában vizsgázott az uniós katasztrófaelhárító rendszer

A földrengés az a természeti kataszt-
rófa, amely azonnal óriási károkat
okoz, tragédiák sokaságát idézi elõ,
de az elhárítása, a következmények
fölszámolása is minden ilyennél na-
gyobb, tervszerûbb, gyorsabb és

nem utolsósorban összehangoltabb
munkát igényel a hivatásos védelem
és az ebben részt vevõ civil szerveze-
tek részérõl is. Fel kell készülni, élet-
hûen modellezve az ilyen eseteket.
Ennek lehettünk a szemtanúi május

24-én, amikor a most zajló európai
uniós projekthez, az „IRIS – 2011” el-
nevezésû nemzetközi katasztrófavé-
delmi gyakorlatsorozathoz csatlako-
zott a megye.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Veszélyhelyzetekben a szakemberek tervszerû, összehangolt, pontos munkájára van szükség
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Jó volt „belesni” a kormányablakon 2.
Eszembe nem jut bárkit arra sar-

kallni, hogyha ha feszült, menjen

be egy fél órácskára az alig öt

hónapja megnyílt kormányablak-

ba. De tény, hogy számos ügyet

ott egy helyen elintézhetnek már

az ügyfelek. Amit egyelőre még-

sem, arról pontosan felvilágo-

sítást kapnak: mikor, hogyan,

melyik hatósághoz kell fordulni-

uk. A Garay téri kormányablakba

betérve jó légkör és készségesség

fogad a ma már ritkaságszámba

menő mosoly kíséretében. Mikor

“belestem” hihetetlen kiegyensú-

lyozottságot, megértő hozzáállást

tapasztaltam. Hasonlóan, mint a ki-

jövő ügyfelek.

AZ EGYABLAKOS 
ÜGYINTÉZÉSRÕL

– Szekszárdon idén január 3-án nyitot-
tuk a kormányablakot a Garay tér 4–6.
szám alatt – emlékeztetett beszélgeté-
sünk kezdetén László Varga Zsuzsanna,
a Tolna Megyei Kormányhivatal fõigaz-
gatója. Majd így folytatta:

– Felkészült kollégáim két mûszak-
ban dolgoznak, reggel 8 és este 8 kö-
zött várják az ügyfeleket. A munkatár-
sak felvételüket megelõzõen erõs ki-
választáson mentek át, majd speciális,
magas színvonalú képzést kaptak,
melynek egyik legfontosabb része az
etikai alapelvek – mosolygós, készsé-
ges ügyintézés... – elsajátítása volt. Lé-
nyeg, hogy az ügyfelek minden eset-
ben elégedetten távozzanak az kor-
mányablakból.
– Mit jelent a sokat emlegetett egy-
ablakos ügyintézés?

– Ez 2013-ban, a járási központokkal
összekapcsolódóan kerül kialakításra.
Természetesen a szóban forgó közpon-
tokban is lesznek kormányablakok,
amelyek más irodák feladatait is átve-
szik. Tehát: az ügyfélbarát közigazgatás
alapjai lesznek a kormányablakok, ame-
lyekben az egyablakos ügyintézést sze-
retnénk megvalósítani. Ez azt jelenti,
hogy az állampolgár minden ügyét egy
helyen tudja intézni. Másképpen: ha
bármely hatósággal kapcsolatos a kázus,
az ügyfél bemegy a kormányablakhoz,

ott megkapja a szükséges nyomtatvá-
nyokat, amelyeket akár a munkatársak
segítségével kitölt, s az már a mi dol-
gunk, hogy az ügyben eljárjunk a ható-
ságoknál. Még egyszerûbben fogalmaz-
va az a lényeg, hogy az ügyet intézõnek
nem kell három-négyfelé rohangálnia,
hanem egy helyen, azaz kormányablak-
nál minden dolga intézõdik.
– Mondana erre példát?

– Hogyne. Legyen szó családtámoga-
tási ellátásról, vagy egyéni vállalkozói te-
vékenység megkezdésérõl, adatváltozás-
ról, vagy éppen szüneteltetésrõl, nem
kell az ügyfélnek elmennie az okmány-
irodába, az egészségbiztosítási pénztár-
hoz vagy a földhivatalba, hanem idõvel
egy helyen minden elintézõdik.
– A még kis múltú kormányablakot
kezdik megkedvelni?

– Örömmel mondhatom, hogy fo-
lyamatosan növekszik az ügyfélszám.
Egyre több a családtámogatási kére-
lem, egyre többen fordulnak oda
gyermekgondozási segély, anyasági
támogatás, családi pótlék, gyermek-
nevelési támogatás ügyében. Ez ért-
hetõ, hiszen a meglevõ ügyfélszolgála-
tok gyakran túlzsúfoltak, viszont a
kormányablakban nincs sorban állás,

mellette pedig kultúrált
környezet és felkészült
munkatársak fogadják a
betérõket.
– Egyelõre párhuzamo-
san mûködnek az emlí-
tett ügyfélszolgálatok?

– Még igen, egészen
addig, amíg erre így van
szükség, de idõvel ez
megváltozik. Elmondha-
tom azt is, hogy az utób-
bi hónapban egyre töb-
ben jönnek hozzánk
nyugdíjazással kapcsola-
tos kérdésekkel. Kollégá-
im az érintettek ügyét
úgy elõkészítik, hogy az
az adott hivatalban már
problémamentesen ke-
rül a megfelelõ „útra”.
Ám amennyiben lehetõ-
ség van rá, a kormányab-
lakban a teljes dokumen-

tációt továbbításra átveszik. Össze-
gezve: az ügyfelek átfogó tájékoztatást
kapnak, biztosítjuk a nyomtatványo-
kat, elindítjuk az ügyeket, illetve gon-
doskodnak arról, hogy az egyes szak-
igazgatási szerveknél az érdemi ügy-
intézéshez szükséges adatok rendel-
kezésre álljanak. Már így is jelentõsen
lecsökkennek a határidõk. Jelenleg
már harminc ügytípusfajta intézése
folyik a kormányablakban. 

„SEGÍTENI AKARUNK!”
Anyuka és három év körüli Zsófi lánya
lép ki a kormányablak ajtaján. A fiatal
nõ elégedett, mert „nem kell máshova
mennem, sínen van az ügyem”. Zsó-
fikának sincs oka zúgolódásra, mert jó-
kat rajzolt a „kisasztalon”, s mutatja is a
színes babákkal teli lapot. 

Amikor belépek ebbe a hivatalba –
utóbbi fogalmat nehezen mondom ki,
hiszen agyunkban egészen más rögzült
hivatalként – ketten lépnek elém, már-
már fogadnak, és segítségüket ajánlják.
Elmondom, mi járatban vagyok, majd
kölcsönösen bemutatkozunk. 

Horváthné dr. Gelencsér Edit, a
kormányablak vezetõje hellyel kínál, s
átad egy tájékoztatót. A puffon ülve

szétnézek. Visszafogott, csöppet sem
hivalkodó elegancia, tágas tér, ahol ba-
bakocsik is bõven elférnek. A fõnök-
asszony készséggel magyarázza, mi
mindent lehet náluk elintézni, miben
tudnak segíteni, s melyek a legfõbb
ügykörök, s hozzáteszi, hogy elége-
dettségükre sokan böngészik honlap-
jukat. (www.kormanyablak.gov.hu)
Érdekességként említem, hogy egy
idõs férfi a 2007-ben lezárult – M6-os
autópálya építéséhez kötõdõ – kisajá-
títási ügyével kapcsolatos problémájá-
val fordult hozzánk.
– Másodszor járok itt, s meggyõzõ-
désem, hogy az itteni nyugalom át-
ragad az ügyfelekre.

– Gyakran feszülten érkeznek,
mert úgy vélik, elintézhetetlen az
ügyük. Ám amikor alaposan megvizs-
gáljuk a lehetõségeket, amikor elindít-
juk a dolgot, s látják, hogy valóban se-
gíteni akarunk, megnyugszanak, mi-
közben bizalmuk egyre nõ. 

A tágas váró sarkában pici puffok,
kicsi asztal, Edit asszony otthonról ho-
zott mesekönyvei, rajzlapok és színes
ceruzák szolgálják az apróságokat,
míg az anyuka vagy a nagymama tár-
gyal, és segítséget kap a felkészült höl-
gyektõl. Egyébként heten dolgoznak
itt, öt jogász, egy szociális munkás, va-
lamint egy államigazgatási szakember.
Nem bírom ki, hogy faggatózzam, mi-
lyen ügyeket intéztek, amikor nem-
rég itt járt Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes?

– Az egyik ügyfél nem tudta, ho-
gyan lehet levetetni az ingatlanról a
haszonélvezeti jogot, mivel a haszon-
élvezõ elhunyt. Másikuk elõzetes fel-
világosítást kért az Új Széchenyi-terv-
rõl, illetve arról, miként lehet majd la-
kásfelújításhoz támogatást kapni.

– Már napi harminc körüli az ügy-
felek száma – tudom meg, s azt is,
hogy jelenleg az okmányirodával jól
kiegészítik egymást.

Faggatózásomra az is kiderül, hogy
szó volt az „ügyfelek könyve” beveze-
tésérõl. S ha már lenne? Biztos, hogy
Szekszárdon nem egy, s nem is csak
tíz elismerõ vélemény díszelegne
benne. V. Horváth Mária

Már igényelhetõ a pénzintézetek egy
részénél a kedvezményes kamatozá-
sú agrár forgóeszköz hitel, melyet a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. bocsá-
tott ki, s a vele szerzõdõ kereskedel-
mi bankokon keresztül folyósít az
érintetteknek.

A hitel célja a mezõgazdasági ter-
melés, elsõsorban az állattenyésztés
versenyképességének javításához, a
jó minõségû termékek elõállításához
forrás biztosítása a mezõgazdasági
termékek elsõdleges elõállításával,

halgazdálkodással foglalkozó vállalko-
zások és a baromfi- és sertés-állatte-
nyésztési ágazatban tevékenykedõ
termeltetõk részére. A termelõk és a
tenyésztõk 1-50 millió forint között, a
termeltetõk 250 millió forintig vehe-
tik igénybe a kedvezõ kamatozású hi-
telt. Az MFB felügyeletével (forrásbiz-
tosítása mellett) zajló hitelprogram-
ban való részvételhez önerõ nem
szükséges.

A 15 milliárd forintos keretbõl tíz
milliárdot az állattenyésztési ágazat

szereplõi – ezen belül ötmilliárd fo-
rintot a sertés- és baromfiágazatban
tevékenykedõ integrátorok igényel-
hetnek. A fennmaradó ötmilliárdos
hitelforrás a növénytermesztésbõl,
kertészetbõl élõ gazdákra vár.

Pontytenyésztõk figyelem!

Vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ a minõségi pontyter-
melés hatékonyságának növelése
érdekében. A támogatás mértéke

40 eurónak megfelelõ forint/hektár
a támogatási kérelem benyújtásá-
nak évében a kérelmezõ saját hasz-
nálatában lévõ összes üzemelõ ha-
lastóterület után, de az ügyfelen-
ként adható támogatás maximum
10 000 eurónak megfelelõ forint-
összeg lehet. 

A támogatás igénylése 2011. júni-
us 1–30. között lehetséges. További
információk a Gazdálkodói Informá-
ciós Szolgálat kamarai tanácsadóinál
érhetõk el. Forrás: MA

Már igényelhetõ a kedvezményes agrárhitel! 

László Varga Zsuzsanna fõigazgató
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„A vidék élni akar!”
Szekszárdi konzultáció a nemzeti vidékfejlesztési stratégiáról

(Folytatás az 1. oldalról.)
A vidék tragikus helyzetét érzékel-

tetve dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy megyénkben a telepü-
lések többsége 1000 fõ alatti, olyan
falvakban, ahol százötven évvel ez-
elõtt még kétezren laktak, ma ötszáz
alatti a lélekszám. A most készülõ vi-
dékfejlesztési stratégia megfordíthat-
ja az elvándorlást és az elszegénye-
dést, s erre szükség is van, hiszen egy
kistelepülés olyan értékeket tud meg-
õrizni, amelyek egy egész nemzet
megmaradását segíthetik.

„NÉGER MUNKÁSSÁ” DEGRADÁLTÁK
A MAGYAR GAZDÁT

Dr. Ángyán József államtitkár a magyar
nemzetgazdaság iránt mélyen elkötele-
zett, részletes, számos megdöbbentõ
tényt és adatot tartalmazó elõadásában
egyebek mellett így fogalmazott: – Véget
kell vetni az olyan stratégiáknak, ame-
lyek szûk körök „belsõ lezsugázásai” so-
rán születtek. Ki kell hozni a gödörbõl a
magyar agráriumot, de illúzió, hogy eh-
hez mindenki egyetértését meg lehet sze-
rezni. Hiszen olyan érdekcsoportok el-
lenállásába ütköznek az intézkedések,
akik a változásokat minden eszközzel
meg akarják akadályozni. Az elõzõ két
ciklusban ugyanis mindössze egy-két
száz ember 108 milliárd (!) forintnyi eu-
rópai uniós támogatást vitt el négyezer
szerzõdéssel. Széthordták a nemzeti va-
gyont, és az országot kiszolgáltatták azok-
nak a külföldieknek, akik így hatalmas
extraprofithoz jutottak, amin persze
megosztoztak a döntéshozókkal. Saját ha-
zájában „néger munkássá” degradálták a
magyar gazdát, 12 cukorgyárunkat szin-
te egy pillanat alatt eladták, cukorterme-
lési jogosultságunk 75 százalékát felaján-
lották, miközben például Szlovákia csak
15 százalékról mondott le. Így az itthon
elõállított cukor ma saját szükségletünk-
re sem elég. Mindezt parlamenti vizsgá-
lóbizottság fogja kivizsgálni, ám egyér-
telmûen felmerül például Gyurcsány Fe-
renc, Gráf József és még számos politi-
kus felelõsségének gyanúja.

– Olyan élelmiszer-ellátási rend-
szert szabadított Magyarországra az
elõzõ kormány, hogy a termékeket

több ezer kilométerre szállítgatják, a
sárgarépa például 1847 kilométert
utazik, mire ideér. Tejport hoznak be
Kínából, és a falusi ember ma beuta-
zik a városba porból készült tejért. A
hosszú utat azonban az élelmiszerek
csak úgy bírják ki, ha tartósítószerek-
kel és egyéb káros adalékanyagokkal
kezelik õket – hangsúlyozta az elõadó.

DEMOGRÁFIAI 
FÖLDPROGRAM INDUL 

– A nemzetek biztonsága ma nem attól
függ, mint a 19. században. Az élelme-
zés, az ivóvízellátás, az energiabizton-
ság és a környezetvédelem legalább
olyan fontos, mint a katonai biztonság
– szögezte le dr. Ángyán József. Ezért a
kormány mindezt stratégiai kérdés-
ként kezeli.

A helyzetértékelésbõl azt is megtud-
hattuk, hogy az állami földek 80
százalékát (sokszor áron alul) ma a
180 legnagyobb hazai tõkéstársaság
bérli, részben ismeretlen tulajdonosi
háttérrel. A kormány demográfiai föld-
programot indít útjára a letelepedõ és
gazdálkodni szándékozó fiatal házas-
párok számára. Fontos elõrelépés volt
az is, hogy az Alaptörvényben lefektet-
ték: ismeretlen tulajdonú tõkés társa-
ságoknak közpénzbõl nem lehet tá-
mogatást adni. A kormány támogatni
fogja ugyanakkor a helyi piacokat, ki-
emelt figyelmet fordít az élelmiszer-
biztonságra és az energiagazdálkodásra,

mely utóbbi alatt kis energiatermelõ
helyi üzemek létrehozását is értik. 

– Új társadalmi szerzõdést kell kötni
a jövedelemfelosztásra – zárta elõadá-
sát a professzor, és bejelentette, hogy a
vidékfejlesztési stratégia konzultációja
május végéig tart, majd várhatóan õsz-
szel kerül a parlament elé. A tervezet
szövege megtalálható a minisztérium
honlapján, s a hónap végéig várják hoz-
zá a lakossági véleményeket, javaslato-
kat e-mailben vagy telefonon.

A MIKROVÁLLALKOZÁSOK 
A FENNMARADÁSÉRT KÜZDENEK

Illés Zoltán a környezetvédelem, az
egészséges alapanyagok és csomago-
lóanyagok, a megújuló energia fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Gyarak Zol-
tán a hazai élelmiszer-feldolgozás hely-
zetét ismertetve rámutatott: az ágazat-
ra tõke- és alapanyaghiány, a korszerû-
en szakképzett munkaerõ hiánya, in-
novációs elmaradás, az elaprózódott
vállalkozások, a kíméletlen árverseny, s
a magas áfa jellemzõ. Ma a hazai feldol-
gozók 96 százaléka kis- és közepes vál-
lalkozás, 85 százalékuk 10 fõ alatti
mikrovállalkozás, amelyek a fennma-
radásért küzdenek, miközben a nagy
üzletláncok egyre rosszabb minõségû
élelmiszerrel töltik meg a polcokat.
Ezen a kormány változtatni kíván. A ha-
lászatról, erdõ- és vadgazdálkodásról
szólva a szakember a hazai hal- és vad-
húsfogyasztás növelését emelte ki. 

EGÉSZSÉGÜGY 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Dr. Szócska Miklós államtitkár szerint
tarthatatlan, hogy ma csak 3,8 millió a
járulékfizetõk száma Magyarországon,
miközben 9,8 millióan jogosultak ellá-
tásra. Ha az orvosok és ápolók elván-
dorlása így folytatódik, hamarosan
nem lesz, aki tisztába tegye a betege-
ket – figyelmeztetett a szakember. A
kórházak többsége eladósodott a ko-
rábbi évek hatalmas pénzkivonása mi-
att, de több százmilliárdos fejlesztési
forrás érkezik az unióból az ágazatba,
és az egészségügyi alap egyensúlyban
van. Tehát remélhetõ, hogy elõbb-
utóbb képzõdik olyan forrás, amibõl
az elesett intézményeknek segíteni le-
het – mondta. – Az egészségügy meg-
mentése nem egy-két hónap alatt va-
lósulhat meg, de elkezdõdött – jelen-
tette ki dr. Szócska, aki elengedhetet-
lennek tartja a racionalizálást, a
betegutak rendezését, az alapellátás
megerõsítését, a prevenciós progra-
mokat. Horváth István a kormány cél-
jai között említette az áruházláncok
jövedelemszerzõ képességének ellen-
õrzését, a harmadik országból beho-
zott termékek forgalmazásának szabá-
lyozását, az osztatlan közös földtulaj-
don megszüntetését, a fiatal gazdák
esélyhez juttatását, a magyar földtulaj-
don védelmét. Arra kérte a jelenlévõ-
ket, hogy javaslataikkal, véleményük-
kel, támogatásukkal legyenek partne-
rek ebben, és akkor a vidékfejlesztési
stratégia meg is fog valósulni. 

Ezt követõen mintegy húsz hozzá-
szóló mondta el saját tapasztalatait,
kritikai észrevételeit, valamint javasla-
tait. Egyetértve abban, hogy a magyar
vidék ezer sebbõl vérzik, a kormány-
nak nagyon sok tennivalója van a kilá-
balás érdekében. Egy év után még
mindig túl sok az adminisztráció, job-
ban kellene figyelni az ökológiai folya-
matokra, vannak korrigálandó dönté-
sek is, de a jobbító szándék egyértel-
mûen látszik. Azonban a helyi adottsá-
gok kihasználásával, összefogással, jó
ötletekkel addig is sok lehetõséget ki
lehet aknázni, mint ahogy arra több
példa is elhangzott az este során. 

Gyimóthy – Cser

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tisztelettel meghívja a város lakosságát
a magyar hõsök emlékünnepére május 29-
én (vasárnap) 9.00 órára az I. világháborús
emlékmûhöz (Bajtársak szobor) a Szent Ist-
ván térre. Az ünnepséget szervezi: a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Há-
za. Közremûködnek: Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület Szekszárdi Szervezete és a
608. Sz. Schola Cserkészcsapat.

Magyar hõsök emlékünnepe
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának TÁMOP-3.1.3-10/2-
2010-00111 pályázata kapcsán
KÖZBESZERZÉSI REFERENSI

feladatok ellátására.
A részletes pályázati felhívás a

www.szekszard.hu honlapon tekint-
hető meg.

Állásajánlat Pedagógusok
figyelmébe

A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar Könyvtárába a
pedagógusnap alkalmából 2011. júni-
us 6–10. között a pedagógusok egy
évre ingyen iratkozhatnak be. A ked-
vezmény igénybevételéhez szüksé-
ges információk az alábbi címen ol-
vashatók: http://lib.igyfk.pte.hu.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A hipotézis: a Richter-skála szerinti

6,5 erõsségû földrengés alakul ki Ma-
gyarországon, melynek epicentruma
Szekszárd–Paks–Tamási térsége. En-
nek következtében épületek, utak, hi-
dak rongálódnak meg, emberek szá-
zai kerülnek közvetlen életveszélybe.
Gyorsan riasztják a megyei védelmi
bizottságot, a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságon megala-
kul a veszélyhelyzeti központ. Az
azonnal beavatkozást igénylõ vész-
helyzet a Szent László hídon alakult ki,
amelynek egy része leomlott, autók,
emberek estek a Dunába, a híd átjár-
hatatlan.

Sajnos, nem elképzelhetetlen do-
logról van szó. Ilyenkor számolni kell
azzal is, hogy antennák, kábelek olyan
számban és oly mértékben sérülnek,
hogy hirtelen leáll a modern hírköz-
lést biztosító digitális rendszer. Nincs
telefon, internet, semmilyen kapcso-
lat. Ilyenkor aranyat ér a rádióamatõ-
rök segítsége. A gyakorlat során ter-
mészetesen õk is a helyszínen van-
nak, hátha egy ideig nem lehet más-
hogyan kapcsolatot létesíteni a külvi-
lággal. „Ilyen helyzetekben el kell érni
azt, hogy följussunk az egyik mûhold-
ra, hogy láthatóvá, hallhatóvá váljunk,
információkat, segítséget kaphas-
sunk. Például a szeizmológiai intéze-

tektõl, akik jelzik: mely térségekben
várható földmozgás, hová kell mozgó-
sítani erõket a lakosság kitelepítésé-
hez. Az egész mentés sikerességének
alapját képezik ezek az információk,
ezek nélkül nincs racionalitás, terv-
szerûség” – mondja az operatív védel-
mi törzs irányításában részt vevõ
Mácsai Antal, a mûveleti mentésben
legfontosabb szerepet betöltõ Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság vezetõje.

Ahogy kiérünk a Szent László híd
Bács-Kiskun megyei oldalán felállított
mûveleti területre, már látjuk az egyik
kis dzsiprõl: a lehetõ legkorszerûbb

mûholdkeresõ parabola már mûkö-
dik, valahol gyorsan internetkapcso-
latra is szert tesz a védelmi törzs. Meg-
indulhat  a központtal a párbeszéd, lát-
hatóvá válunk a nagyvilág számára is.

Közben a lehetõ leggyorsabban zaj-
lik a Dunába esett autóroncs felkuta-
tása szonárral, majd a kiemelése kis-
nyomású emelõpárnával, a sérült sze-
mély hordágyba rögzítése, alpintech-
nikával történõ kiemelése és egy kö-
télpályán történõ partra juttatása.
Nincs gond az egyes mûveleti elemek-
kel, azok összhangjával. A 14-15 or-
szág képviselõjét – köztük amerikai
és japán megfigyelõket tömörítõ – de-

legáció is elismerõen csettinthet a
gyorsaság, szakszerûség, gondosság
és higgadtság láttán. 

A feltételezés szerint a földrengés
okozta útrongálódás közepette fölbo-
rult egy veszélyes anyagokat szállító
autó a 6-os úton, Csámpa közelében.
A mérgezõ vegyi anyagok veszélyezte-
tik a lakosságot, amelynek evakuálá-
sát azonnal meg kell oldani. A betege-
ket el kell látni, és gyorsan  megállapí-
tani a szélirányt, merre terjedt tovább
az úgynevezett RBV-szennyezés, kiket
kell riadóztatva biztonságos helyre
menekíteni, vagy a lakásukban tartat-
ni a közelgõ veszély miatt. Persze az
azonnali beavatkozást végzõ védelem-
nek ez idõ tájt van egy másik fõ csa-
pásiránya, ez most Tamási és Pince-
hely térsége, ahol a „forgatókönyv”
szerint épületek omlottak össze, s alat-
tuk még élõ emberek is lehetnek... A
problémát csak fokozza (ez szintén
csak hipotézis), hogy a Primagáz Zrt.
telephelyén, Pincehelyen a megsérült
tároló gömbbõl 4 tonnányi PB-gáz ke-
rült ki a levegõbe.

Az operatív törzs az IRIS-projektre
kifejlesztett szoftver alapján hozta
meg ezúttal is a döntéseit, s jól vizs-
gázott a rendszer a gyakorlatban. Jö-
võ májusig több ilyen katatasztrófa-
elhárító gyakorlatra is sor kerül
Európában. B. Gy.

Kitelepítés, betegellátás, mentés a Dunából
Tolnában vizsgázott az uniós katasztrófaelhárító rendszer
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Megalakult a Toll 
Világszövetség 

Világszövetséget hozott létre májusban tíz nem-
zetközi középvállalat annak érdekében, hogy a fo-
gyasztókat, a sajtót és a politikusokat felvilágosít-
sa a libatoll és a libapehely elõállításáról. A Német-
országban bejegyzett szervezet felvállalja az ismét-
lõdõ állatvédelmi aggályok megválaszolását is. Tag-
jai arra törekszenek, hogy javítsák az állatvédelmi
körülményeket a termelésben és a feldolgozásban,
illetve errõl közéleti párbeszédet és célzott isme-
retterjesztõ kampányt kezdeményezzenek. 

A toll és a  pehely évszázadokon átnyúló nép-
szerûsége környezetkímélõ tulajdonságának és
sokoldalúságának köszönhetõ, extrém terhelés
alatt sem veszti el formáját, hidegben melegít,
melegben pedig hût, ilyen jellemzõi semmilyen
mûanyagnak nincsenek. Az elõállítás körülmé-
nyei azonban esetenként heves vitákat váltanak
ki. A szövetség ezért azt a célt tûzte ki, hogy az
átláthatóság és az állatvédelem a lehetõ legna-
gyobb hangsúlyt kapjon a gazdálkodásban. A
történelem egyébként kétezer évvel ezelõtti
idõktõl említi az élõ libákról származó tollnye-
rést, e kultúra tehát szerintük hasonlítható a
szintén elfogadott birkanyíráshoz is. A szövet-
ség azt szorgalmazza, hogy a toll különleges tu-
lajdonságai jobban elõtérbe kerüljenek. Az ér-
deklõdõk a szövetség elképzeléseirõl a késõbbi-
ekben a www.pro-daune.de weboldalon is tájé-
kozódhatnak. 

Forrás: Baromfi Termék Tanács

2011. május 21-én! „TeSzedd! Ön-
kéntesen a tiszta Magyarország-
ért” mottóval a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, vala-
mint a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um az Önkéntes Központ Alapít-
vánnyal együttmûködve nagysza-
bású hulladékgyûjtõ akciót szer-
vezett, mely során Tolna megyé-
ben több mint 1300 önkéntes tisz-
tította meg a környezetét, 23 tele-
pülésen.

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal 104 munkatársa két helyszí-
nen: a Sió-csatorna Szekszárd-M6-os

híd közötti szakaszán, illetve a Sö-
tétvölgyi horgásztó környékén
gyûjtötte össze a hulladékokat. Az
elõkészületekben és a gyûjtésben
a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség a Közép-du-
nántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság Szekszárdi Sza-
kaszmérnöksége munkatársai is
aktívan részt vettek. Az akció me-
gyei koordinátora a Mentálhigié-
nés Egyesület Önkéntes Köz-
pontja volt.

Sikeresen lezajlott a „TeSzedd!” hulladékgyûjtési akció
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Kérdõív és játék 
a Zöld Gondolat
Lovagrenddel

A Zöld Gondolat Lovagrend a környe-
zettudatos magatartás népszerûsítését
zászlajára tûzõ egyesület.  
A www.zoldgondolat.hu/kerdoiv cí-
men egy rövid kérdõívet tettek közzé,
melyet május 23. és június 3. között le-
het kitölteni. A válaszok és az eredmé-
nyek összegzõ anyagát júniusban pub-
likálják a honlapon.

A kérdõívhez egy játék is tartozik.
Akik megadják e-mail címüket, sorso-
láson vesznek részt. Közöttük 5 darab
A város arca címû, Pécsrõl szóló
könyvet sorsolnak ki.

Szervokormány, légrugó, sminkbox
Cadillac-találkozó a Garay téren

Színes látványosság várta az érdeklõ-
dõket múlt szombaton a Garay téren.
Az elsõ szekszárdi Cadillac-találkozó
résztvevõi sorakoztak fel a szobor kö-
rül, akik Horváth Zoltán helyi szervezõ
jóvoltából egy bortúrára érkeztek váro-
sunkba. A különleges jármûvekre több
százan voltak kíváncsiak, ami érthetõ,
hiszen a Cadillac az egyik legismertebb
autómárka a világon. 1902-ben alapí-
totta a céget Henry Leland, majd 1908-
ban eladta a General Motorsnak. A
Cadillac név eredete Detroit alapítójá-
hoz, Antoine Laumet de La Mothe
Cadillac nevéhez kötõdik, aki egyben
Henry Leland õse is volt, és így róla
kapta az autógyár a nevét. 

A jármûveteránok, melyek között –
vendégként – egy Buick és egy Chev-
rolet matuzsálem is volt – igényes ki-
vitelükkel, aprólékosan kidolgozott al-
katrészeikkel, különleges lámpáikkal,
keréktárcsáikkal, süppedõs bõrülése-
ikkel, zümmögõ motorjaikkal látható-
an lenyûgözték a szekszárdi közönsé-
get. Sokan derékig a motortérbe ha-
jolva nézegették, mire voltak képesek
a mérnökök és a gyártók már a
40–50–60-as években is. A találkozó-
ra eljött a budapesti Álomautó Múze-
um tulajdonosa, Farkasdi Károly is,
aki családjával három autót hozott el
abból a hetvenbõl, amelyeket Budafo-
kon, a Leányka utca 1/B alatt található
múzeumukban lehet látni. A finom-
mechanikai mérnök végzettségû tu-
lajdonostól megtudtuk, bérelni is le-
het a kocsikat, de restaurálnak is vete-
rán autókat. Farkasdi úr negyven évig
Svédországban élt, majd õ építette itt-
hon az elsõ tropicáriumot. Kérdésemre
lelkesedéssel sorolta a Cadillac erényeit. 

– Amivel most jöttem, az egy
Cadillac Eldorado Biaritz, egy ritka-
ság, és nagyon szeretem. A Cadillac-
ben megvan minden, ami egy luxus-
kocsiban kell, már 1957-ben centrál-
zárral gyártották, szervokormány,

automata sebességváltó jellemzõ
ezekre a veteránokra. Volt, amelyikbe
a hölgyeknek a hátsó ülés könyöktar-
tójába egy komplett sminkboxot, a
férfiaknak a kesztyûtartóba kis ita-
losüveget és hat poharat tettek mág-
neses talppal. Nem ritka a légrugózás
vagy a lézeres kis fotocella, ami érzé-

keli a szembejövõ autót, automatiku-
san lekapcsolja a reflektort, majd ha
elhaladt a másik kocsi, akkor vissza.
Volt kifordítható elsõ ülésû modell is,
ami modern autókban sincs, pedig
milyen jó lenne egy nagyobb pocakú
vagy mozgássérült személynek… Ám
a kérdésre, hogy mivel jár a hétköz-

napokban, Farkasdi Károly meghök-
kentõ választ ad.

– Suzukival, egy kis négykerék-meghaj-
tású dzsippel, hogy fel tudjak járni a hegy-
re. Van egy 1994-ben vett 600-as Merce-
desem is, de két éve felmondta a szolgála-
tot az elektronikája, holott csak 250 ezer
kilométer volt benne. Cser Ildikó

Farkasdi Károly a Cadillac Eldorado
Biaritz volánjánál
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APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I.
emeleti rész, 170 m2-es lakterülettel,
140 m2-es tetõtér-beépítési lehetõség-
gel, 350 m2-es zárt udvarral és dupla
garázzsal eladó. 20/916-52-34.

Egyre több fiatal jár jegyes oktatásra
„A kapcsolatunk egy felsõbb szintre emelkedett”

Az egyházi esküvőt megelőző je-

gyes oktatást egyre több fiatal

tartja fontosnak, ugyanis – akár

szülői, nagyszülői kérésre, akár

saját elhatározásból – mind töb-

ben érzik úgy, hogy házasságu-

kat szeretnék templomban, Isten

színe előtt megkötni. A jegyes

oktatásról kérdeztem Bacsmai

László plébános urat, és egy je-

gyes oktatáson részt vett párt,

Wittinger Ágnes fogászati asz-

szisztenst és Majkut Milán tűzvé-

delmi mérnököt.  

– Plébános úrnak mi a tapasztalata,
milyen indíttatásból jönnek, és mi-
lyen értékrendekkel gazdagodnak
a fiatalok a jegyes oktatás alatt? 

– Azért jönnek, mert mindketten,
vagy legalább az egyik fél szeretne
templomban esküdni. Az elején általá-
ban félve ülnek be az oktatásra, mert
bevallásuk szerint egy hittanpótló
elõadásra számítottak, eközben pozi-
tívan csalódnak, ugyanis a közös élet-
re való felkészítést kapnak, nemcsak
tõlünk, papoktól, hanem házaspárok-
tól, illetve pszichiáter és orvos elõadó-
inktól is. 
– A fentiek szerint több hivatást
gyakorló közelíti meg azt a témát,
amellyel a fiatalokat a házasság-
kötés elõtt felkészítik…

– Õk a Házas Hétvége közösség tag-
jai, már gyakorlott házaspárok vannak
köztük, akik az elõadások mellett a
kiscsoportokat vezetik, ahol feldol-
gozzák az elhangzottakat. Ifjabb háza-
sok beszámolnak az életükrõl, az örö-
meikrõl és gondjaikról. Olyan fiatal-
ember is járt a jegyes oktatásra, aki
megkeresztelkedett, és egy hét múlva
fog bérmálkozni. 
– A 2010-es esztendõben hány je-
gyespár vette igénybe a jegyes okta-
tást? És idén idáig?

– Tavaly 24 pár járt jegyes oktatás-
ra, de voltak olyanok is, akik máshol
készültek. A 2010-es esztendõben
már 30 házasságkötésünk volt. Az
idén eddig már 20 pár kezdte nálunk
a jegyes oktatást – közben megszapo-
rodott a létszám – és 24 pár fejezte be.
Továbbra is megadjuk számukra azt a

lehetõséget, hogy ifjú házas csoportot
alakítsanak, havi rendszerességgel
összejöjjenek a plébánián, ahogy az
elõzõ évek házaspárjai, és gyakorlot-
tabb párok vezetésével erõsítsék egy-
mást az életre szóló elkötelezõdésben.

ÁGNES ÉS MILÁN, 
A JEGYESPÁR 

Wittinger Ágnes és Majkut Milán elvé-
gezve a jegyes oktatást, s lázasan ké-
szülve a 2011. július 30-i esküvõjükre,
örömmel és elragadtatással mesélnek
arról az idõszakról, amikor az oktatás-
ra jártak. Mindkettõjük nagyszülei val-
lásosak voltak, de sajnos a menyasz-
szony nagyszülei már nem élnek. Ág-
nes katolikus, Milán református, és ar-
ról mesélt, milyen jólesett neki, hogy
Bacsmai plébános úr nem mondta azt,
hogy pogány, csak azt, hogy kereszte-
letlen. Ágnes kiskorában sokat járt
templomba a nagymamával, akinek a
leghõbb vágya volt, hogy egyszer eb-
ben a templomban unokáját meny-
asszonyként láthassa. Ágnes és Milán
számára kapcsolatuk kezdetétõl egyér-
telmû volt, hogy szeretnék az egész éle-
tükre, egymásnak szóló hûségesküjü-
ket a templomban kimondani.  

Az eljegyzésük meghitt és bensõ-
séges volt, egy budapesti színházi este
után elmentek vacsorázni, mindez
Ágnes 30. születésnapján történt. Ott
húzta fel Milán szerelme ujjára az el-
jegyzési gyûrût. „Milán elõvett egy do-
bozt, arra gondoltam, valami ékszer a
születésnapomra, s igazi meglepetés
volt, hogy egy köves eljegyzési gyûrû

ragyogott benne” – mondja Ágnes
csillogó szemmel. 

A jegyes oktatásról úgy meséltek,
hogy egyikõjük elkezdett egy monda-
tot és a másik befejezte. Lelkesen írják
le azt a tíz alkalmat, amely számukra
nagyon sokat adott, és remélik, hogy
házaséletük során az ott hallottakat jól
tudják majd hasznosítani. 

Amikor eldöntötték, hogy beiratkoz-
nak az oktatásra, mert mindenképpen
szeretnének templomi esküvõt, még
nem gondolták, hogy sokkal többet
kapnak, mint amit reméltek. Ágnestõl
nem állt távol a hit világa, hiszen áldo-
zott, bérmálkozott, s gyermekkorában
rendszeresen járt templomba a nagy-
mamával. Milán már az elsõ elõadáso-
kon örömmel hallotta, hogy milyen
fontos dolgokra világítanak rá az elõ-
adók, melyek elengedhetetlenek egy ki-
egyensúlyozott, hosszú párkapcsolat-
hoz. Minden elõadó más-más aspektus-
ból közelítette meg a témát, amelyet az
óra végén kiscsoportos elõadások kere-
tén belül még egyszer átbeszéltek. 

Házi feladatokat kaptak, egy-
mással kapcsolatos témákat kellett fel-
dolgozniuk, s nem azért, hogy ott fel-
olvassák vagy jegyes társuknak meg-
mutassák, hanem, hogy önmaguk
merjék megfogalmazni a másikkal
kapcsolatos véleményüket, érzései-
ket, esetleg kétségeiket. 

Filmet néztek: A „Szerelempróba”
címû filmet értékelték ki az egyik
órán, amely éppen a maguk és a tár-
suk megismerésére, a napi témákhoz
kapcsolódó vélemények átgondolására

volt jó példa. Írtak szerelmeslevelet
egymásnak, ez volt az egyetlen feladat,
amelyet elolvashattak. Nehéz volt, de
jólesõ érzés, amikor kiderült, mennyi-
re ismerik egymást, s mennyire egy-
formán gondolkodnak az élet dolgai-
ról, valamint a legfontosabb, hogy
mennyire tisztelik és szeretik egy-
mást, minden jó és rossz tulajdonsá-
gukkal együtt. 

Milyen a jó házastárs? A kérdés-
re már megfontoltan és a hallottak
alapján olyan válaszokat adtak, amely
valóban azt mutatja, ha részben tud-
ták is ezeket a dolgokat, igazán a je-
gyes oktatáson tudatosodott és érlelõ-
dött meg bennük. A másik megisme-
rése, s olyannak való elfogadása ami-
lyen. Vidámság, amellyel sok-sok ne-
héz órát, helyzetet meg lehet oldani.
Az együtt eltöltendõ minõségi idõ fon-
tossága, amikor nem csak „egymás
mellett élnek”, hanem egymással, egy-
másért élnek. A szülõi háztól való elsza-
kadás, amely mindkét félnek nehéz: a
gyermeknek és a szülõnek egyaránt,
de tudomásul kell venni, hogy új család
jön létre a házasságkötéssel, amelytõl
kezdve már Õk a legfontosabbak egy-
más számára. A gyermekvállalás, ami-
rõl együtt kell dönteniük, ahogy a
gyermeknevelésrõl is. A megbocsátás,
mint a házasság egyik alappillére. 

Minden jegyes oktatásról feltöltõd-
ve mentek haza, érezték, hogy kap-
csolatuk egy felsõbb szintre emelke-
dett, mert kaptak valamit, amiben ad-
dig bizonytalanok voltak, útravalót,
ahhoz a nehéz, ám szép feladathoz,
amelyben hamarosan helyt kell állni-
uk, a családalapításhoz, ahol a hétköz-
napokban megmutathatják, valóban
ismerik, tisztelik, szeretik egymást, s
egész életükre vállalják fel egymást.  

Beszélgetésünk végén Ágnes a ked-
ves, vidám, boldogságtól ragyogó
menyasszony elérzékenyülve nézett
Milánra, a komoly, megfontolt võle-
gényre, és felidézte Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt elsõ levelébõl „A
szeretet himnusza” részleteit, amely a
legfontosabb és legszebb emberi tu-
lajdonságokról ír, s amelynek befeje-
zõ mondata: „De köztük a legnagyobb
a szeretet.”  Sas Erzsébet

Léleképítõ: Álmostól Bartókig cenzúra nélkül
Álmostól Bartókig cenzúra nélkül cím-
mel Kubinyi Tamás újságíró, televíziós
szerkesztõ tart elõadást a Léleképítõn
június 8-án SZERDÁN 18 órakor a
Garay-gimnázium dísztermében. A be-
lépés díjtalan.
„A rendszerváltás után lettem újságíró,
a Magyar Televízió szamárlétráján lép-
kedve riporter, szerkesztõ, felelõs szer-
kesztõ és hasonló címek alatt. Hamar
felismertem, hogy kétféle újságíró léte-

zik, az egyik jobboldali, a másik függet-
len. Ez a probléma terelte figyelmemet

a szómágiára, a beszédzuhatagban, in-
formációs szmogban és hírfüggöny-
ben megmutatkozó hamis világképre
(…) Eddig tíz mûsor elindításában vet-
tem részt, közülük a történelmi tár-
gyú Agora váltotta ki a legnagyobb ér-
deklõdést. A világ magyarsága klubo-
kat alakított és egymás között ma is
interneten cserélik az egyes epizódo-
kat. Ezen felbátorodva tervezem a
folytatást (…)

Wittinger Ágnes
és Majkut Milán
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A nemzeti összetartozás napja
Június 4. (szombat) 10.30 óra 

Megemlékezés a trianoni békediktátum 91. évfordulója alkalmából

Beszédet mond Horváth István, Szekszárd város polgármestere.
Közremûködnek az I. Béla Gimnázium diákjai és a Szaggató zenekar. 

A megemlékezést követõen gyertyagyújtás az országzászlónál.
Helyszín: Szekszárd, Béla király tér, római katolikus templom. A programot

szervezi: a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza.

Eltitkolt õsi magyar történelmünk… 2.
Aradi Lajos Pilis-kutató hiánypótló elõadás-sorozata

Aradi első, Szekszárdon tartott

előadását – melyről lapunk ápri-

lis 17-i számában írtunk – a Pilis

hegység érdekes, szív alakzatú

kirajzolódása magyarázatával

zárta. A legutóbbi alkalommal a

Pilis név jelentésének értelmezé-

sével folytatta a kutató roppant

lebilincselő sorozatát az iparka-

mara székházában. 

A „pilis”, mint elmondta az 1890 körül
kitalált „szláv” eredettel szemben régi
magyar szó, mely fejtetõt, kopasz részt,
vagy másként kifejezve kupát (fej leg-
teteje) jelent. Utóbbi, a „kupa” is régi
magyar kifejezés, mely az angol „cap”
szóban (sapka), vagy a héber „kipá”-
ban is visszaköszön, de Koppány (Ku-
pa) vezér nevének „koponyaság” jelen-
tése, valamint kopasz szavunk is a fej-

tetõvel kapcsolatos, sõt a ,„kupán vág-
lak” kifejezésben elrejtve is használjuk
az említett szót. Érdekesség, hogy a „pi-
lis” és „kupa” (fejtetõ) szavak az õsi spi-
ritualitásban a fejen lévõ koronacsak-
ra részt jelölik, mely összekapcsol min-
ket az égi hatalommal. A pilis jelentésé-
re egyébként Ipolyi Arnold, az 1800-as
évek elején élt szeged-csanádi megyés
püspök országos gyûjtése talált választ,
jóval azelõtt, hogy az Akadémia 1850-
es éveket követõen legtöbb magyar
szavunkra szláv és finnugor eredetet
próbált ráhúzni! E szó hazánk legtöbb
területén megtalálható, így például a
Tolna megyei Sárpilis, vagy a zalai
Pölöske (Piliske) település nevében is.
Már a szkíta idõktõl a Pilis hegység te-
rülete fejedelmi szálláshelynek számí-
tott. Esztergomban – mondta Aradi –
számtalan erre utaló lelet került elõ. En-

nek ellenére még most is tart az az aka-
démiai „kurzus”, mely szerint a szkítá-
kat mindenképpen le kell választani õs-
történetünkrõl, ezért e leleteket a mú-
zeumokban egy kitalált Kárpát-meden-
cei kelta korszakhoz „zsúfolják be” –
fogalmazott. 

A Pilisben és a Visegrádi-hegység-
ben kutató régészek is úgy látják,
hogy e leletek egyértelmûen szkíták-
tól származnak, akik tárgyaira közvet-
lenül a hunok, majd az avarok, végül a
honfoglalás anyagai ,„rakódnak”. Ne-
ves történészünk, László Gyula is a
szkíta–hun–avar–magyar párhuzam
álláspontján állt, hiszen megállapítot-
ta, hogy a szkíta leleteken talált írásje-
lek pontosan megegyeznek a székely-
magyar rovásírással, s a magyar avar,
hun, szkíta nyelv, valamint ezekben a
sírokban talált ornamentika (díszítõ-
mûvészet) is teljesen egyforma! – mu-
tatott rá Aradi. Fontos tény, hogy a Pi-
lis vonulata Budakalászig fehér színû,
s Kesztölcnél is rengeteg fehér szikla
jelenik meg a hegy oldalában. Mivel –

csak és kizárólag – a királynak volt
elõjoga ilyen fehér kõbõl építkezni
(királyi fehér), ez a tény is utal arra,
hogy e vidéken lehetett egy valódi ki-
rályi Fehérvár, amint az is, hogy az
1358-as Képes Krónika várelnevezé-
se királyi fehérként (Alba Regia) a kõ
különleges anyagára utal, nem pedig
az 1980-as évek krónikaértelmezésé-
ben, „Székes Fehérvár”-ként helytele-
nül kiolvasva azt. Aradi a következõ
tényre is kitért: 2000 körül mintát
vettek hazánk területein élõ emberek
DNS-ébõl, amelybõl kiderült, a mai
magyar lakosság 95%-ban ugyanazon
genetikai markereket hordozza, mint
a Kr. u. 400 körüli hun, vagy a honfog-
lalás kori magyarok! Ezt utóbb Czeizel
Endre genetikus is elismerte – tette
hozzá. Az, hogy a Pilis fejedelmi köz-
pont volt, bizonyítja, hogy a rómaiak
hunokkal vívott legnagyobb csatáját
itt, Szob és Pilismarót térségében vív-
ták, s késõbb e terület déli részén, a
Tárnok völgyében halt meg három
hun kapitány, Béla, Keve (Attila hun
király apósa) és Kadocsa egy, a római-
ak ellen lezajlott harcban (Kr. u.381). 

Az is érdekes, hogy a Pilisben 72 vá-
rat írnak le a források, s a terület 1301-
ig a magyar királyi család birtokában
volt. A magyar királyok idejében pe-
dig – Aradi kutatási alapján is – a Pilis
lehetett az igazi koronázó hely, s
ahogy Attila a várát (Õsbudavár), vagy
Árpád vezér a sátrát, úgy Szent István
is e részen építhette fel a „Szûzanya
tiszteletére” bazilikáját, nem pedig a
területtõl túl messze fekvõ, akkoriban
mocsaras területû Székesfehérváron.
(folytatjuk) Gyimóthy Levente

Három-hegyi túrán gyerekekkel a Pilis-beli romoknál
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Ferrari alkatrészek a Korsófölde utcából
Jubileumi évfordulóhoz ért a

Prettl Hungária Kft. szekszárdi

üzeme: idén ünneplik megalaku-

lásuk 15. évfordulóját. Nyerki

Emil cégvezető 2010 augusztu-

sában vette át az irányítást,

nem kisebb feladatot vállalva

ezzel, minthogy a Prettl Hungári-

át a csoport legjobb európai

gyárává tegye. 

Az eredetileg gépész- és anyagmérnök
végzettségû szakember 2003 óta fog-
lalkozik vállalatirányítással. Jelenleg a
Pannon Egyetem Doktori Iskolájának
másodéves menedzsment szakos hall-
gatója. A gépeknél ma már érdeke-
sebbnek tartja a szervezetek „mûkö-
dését” ahol, mint mondja „egyéni és
szervezeti érdekek, érzelmek csapnak
össze”. A mai napig rajong a techniká-
ért, amit hobbija is bizonyít: szabad-
idejében veteránautókat épít. 

– A Prettl Hungária Kábelgyártó
Kft. Szekszárd kiemelkedõ ipari
szereplõje. Mivel foglalkoznak? 

– A cég autóipari kábelek konfek-
cionálásával foglalkozik, a jelenlegi
gyár és a kft. 1996-ban jött létre. Az
évek során tendencia volt, hogy a
magasabb hozzáadott értéket képvi-
selõ, bonyolult, több technológiát
igénylõ termékek kerültek Szek-
szárdra, a munkaigényes, de kis hoz-
záadott értékkel rendelkezõ termé-
kek pedig keletre mentek. 2003-ban
döntés született a mûanyag-fröccs-
öntés meghonosításáról is. 2011
õszén új, innovatív termékek gyártá-
sát fogjuk megkezdeni, és érkezik
egy gyártósor is a Prettl-csoport Ber-
lin melletti gyárából.

– Termékeiket világklasszis gépjár-
mû márkák használják fel. Milyen
elvárásoknak kell megfelelniük,
hogy a megrendelõik elégedettek le-
gyenek Önökkel?

– Mondjuk úgy, hogy a terméke-
ink a Tatától a Ferrariig terjedõ palet-
ta minden szegmensében megtalál-
hatóak. Minõségi elvárásaik egyértel-
mûek: csak a tökéletesen mûködõ
termék adható el. Azt még szoknom
kell, hogy a végvevõ számára láthatat-
lan kábel esztétikai megjelenése is
abszolút prioritás – méghozzá na-
gyon költségesen teljesíthetõ köve-
telmény. A szükséges minõségirányí-
tási tanúsítványokkal természetesen
rendelkezünk, de a lényeg nem ez.

Csak akkor lehet a vevõ által megkö-
vetelt minõséget szállítani, ha azt a
gyártósoron akarjuk elérni, és nem
utólagos „minõségellenõrzéssel”.
Nem volt ez mindig így, sokat kellett
a kollégákkal beszélgetni, hogy eb-
ben mindenki partner legyen. Óriási
a verseny, egy reklamált darabon to-
vábbi rendelések múlhatnak. Május
közepétõl új minõségügyi vezetõnk
van, az õ elsõ számú feladata az eddi-
gi rendszer átgondolása, gyakorlat- és
életszerûvé tétele. Az én fogalmaim
szerint az elõdök sok papírt és kevés
megoldást gyártottak.

– Hány helyi munkaerõt foglalkoz-
tatnak, a szakembereik kiválasztá-

sánál is hasonló alapossággal jár-
nak el, mint a termelésnél? 

– Sokszor elmondtam az elmúlt hó-
napokban: nem érdekel, ki hol lakik,
milyen nemzetiségû, ki a rokona, csak
az számít, mit tesz le a közös asztalra.
Ha tud és akar dolgozni a közös sike-
rért, a csapatban a helye. A cég létszá-
ma a mindenkori vevõi igényekhez
igazodik, a saját törzsgárda mellett
foglalkoztatunk kölcsönzött kollégá-
kat is. Jelenleg 250 fõ körül mozog a
házban foglalkoztatottak száma, ez az
õsz folyamán valószínûleg emelkedni
fog. Az utóbbi idõben új kolléga felvé-
telére csak néhány pozícióban volt
szükség, fontosabb feladat volt a meg-
lévõ munkatársakkal a párbeszéd el-
kezdése. Hiszek abban, hogy ha értel-
mesen elmagyarázzuk dolgozóink-
nak, mit miért kell csinálni, precízen
végrehajtják. Képzett, lojális és moti-
vált dolgozók nélkül minden termelés
halálra van ítélve. Remélem, kollégáim
egyre inkább megértik, hogy a növek-
võ hatékonysági követelmények, tisz-
tasági-munkavédelmi, minõségi elvá-
rások nem ellenük, hanem értük van-
nak. Hosszú távon megélhetést nyúj-
tó termelést csak professzionális mó-
don és környezetben lehet folytatni.
Olcsó népszerûség lenne ezekbõl en-
gedni, és ezzel már középtávon a cég
mûködését kockáztatni.

– A szekszárdi üzem idén lesz 15
éves. Megünneplik a jubileumi év-
fordulót? 

– Kora õszre tervezünk egy szolid
ünnepséget. A törzsgárdánk minden-
képpen kap valamilyen ünnepi elis-
merést, azon még gondolkozunk,
hogy elõdeimet és az érdeklõdõ lako-
sokat meghívjuk egy ünnepi gyárláto-
gatásra. (x)

Bencze Péter

Nyerki Emil cégvezetõ
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Harminchárom éve ünneplik a vi-

lágon mindenütt május 18-án a

múzeumok nemzetközi napját. A

Wosinsky Mór Megyei Múzeum is

évtizedek óta külön programok-

kal kedveskedik látogatóinak

ezen a napon, amelynek ünneplé-

sét a közgyűjtemények népszerű-

sítésére, a kulturális párbeszéd

gazdagítására, a múzeumok te-

vékenységének fókuszba állítá-

sára a Múzeumok Nemzetközi Ta-

nácsa 1977-es konferenciáján

határozta el. A szekszárdi esemé-

nyek idén változó sikert arattak.

Délelõtt megtelt a kiállítóterem a
Semmelweis Orvostörténeti Múze-
um Démoni ragály: a pestis címû ván-
dorkiállításának tárlatvezetésére.
Nemcsak a Szent László Középiskola
Vendéglátó Szakképzõ Tagintézmé-
nyének 9. osztálya, de legalább annyi
felnõtt is örömmel hallgatta Andrásné
Marton Zsuzsanna múzeumpedagó-
gus érdekességekkel teli ismertetõjét
a gazdag kiállításról. A gyerekek szíve-

sen keresték a kiállított szobrokon
Szent Rókus, a pestisbõl gyógyulók
védõszentjének és Szent Sebestyén-
nek a pestisesek segítõszentjének att-
ribútumait. Örömmel fedezték fel
Szent Rókus mellett az õt kísérõ ku-
tyát, kezében a botot, a kobaktököt a
vállán, és a pestiskelést a combja bel-
sõ oldalán. A nyíl általi halálra ítélt
Szent Sebestyén ábrázolásán pedig a
nyílvesszõt. Többen nem elégedtek
meg a tárlatvezetés során szerzett is-
meretekkel, elhatározták, hogy bár a
tanóra véget ért, délután visszatér-
nek, hogy a kiállítás részeként megte-
kintsék a tízperces videófilmet is a
pestisrõl. A pestisorvosnak viszont
senki sem szeretett volna sisakot ké-
szíteni, így az érdekes „csõrös” maszk
vastag kartonpapír sablonja a fiók-

ban maradt. A Tolna megye évszáza-
dait bemutató élményekben gazdag
Örökségünk címû állandó kiállítást
azonban annál szívesebben nézték
meg a Szent József Iskolaközpont
ötödikes diákjai.

Andrásné Marton Zsuzsanna el-
mondta, hogy a múzeum látogatói leg-
nagyobb számban a gyerekcsoportok.
A gyerekek, fõleg amióta interaktív ki-
állításokat rendeznek, nagyon szeret-

nek a múzeumba járni, vannak köztük
visszatérõ vendégek is. A másik, a mú-
zeumot gyakran látogató korcsoport,
a nyugdíjasok. Csak a középkorosztály
fordul meg ritkán az intézményben,
inkább csak a gyerekekkel együtt csa-
ládi programokon. Egyrészt miattuk,
másrészt a turisták kedvéért június 1-
jétõl megváltozik a nyitvatartási rend:
szombaton, és újdonságként vasárnap
is 10–16-ig látogatható a múzeum, így
a családoknak is lesz alkalma egy-egy
hétvégi múzeumlátogatásra. A vasár-
napi nyitva tartás miatt viszont már
nemcsak hétfõnként, de keddenként
is zárva lesz a múzeum. Ez szeptember
30-ig biztosan így marad.

A múzeum következõ nagyszabású
rendezvénye az évek óta igen népszerû
múzeumok éjszakája lesz június 18-án.
Újra a borok és húrok fesztivállal kez-
dõdik majd 14 órától. Nagy érdeklõ-
désre tarthat számot a római kiállítás-
hoz kapcsolódóan megszervezett gla-
diátorbemutató 18 órától. Kis idõre a
látogatók is gladiátorrá válhatnak
majd jelmezbe bújva. Természetesen
most sem maradhat el a korábban
nagy sikert aratott zseblámpás kaland-
túra a múzeumban. A pince felújítása
miatt új útvonalon „túrázhat” majd
egyszerre három csoport a máskor a
közönség elõl elzárt terekben. K. E.
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FELHÍVÁS! Atlétikai napközi
A Szekszárdi AK SE és a Sportél-
mény Alapítvány ATLÉTIKA NAPKÖZIT
szervez az új atlétikai centrumban a
városi sport- és szabadidőközpont te-
rületén. Alsó tagozatosoknak: június
20–24. között 8-16 óráig. Felső tago-

zatosoknak: augusztus 22–26.
között 8–16 óráig. Jelentkezés
június 15-ig és bővebb információ:
scherer.tamas@sportelmeny.hu
Egészséges táplálkozás mindennap!
A napközi ára: 12 000 forint.

Ismerkedjetek meg az atlétikával és az új pályával!

A PTE IGY Gyakorlóiskola és AMI
Táncmûvészeti tagozata 10. alkalom-
mal rendezi meg koncertvizsga elõadá-
sát 2011. június 5-én – két alkalommal
– 11 és 15 órakor, a gyakorlóiskola au-
lájában. A magas színvonalú mûsort az
idén megrendezésre került országos
versenyen moderntánc kategóriában
1., 2., 3. helyezést elért növendékek mu-
tatják be. A 150 diákot számláló tagozat

mind a 13. évfolyama részt vesz az elõ-
adáson, amelyre nagy lelkesedéssel ké-
szülnek a diákok a felkészítõ tanárok-
kal együtt. A tanév utolsó elõtti vasár-
napján ezzel a koncertvizsgával szerez-
nek kellemes kikapcsolódást a szülõk-
nek és minden kedves érdeklõdõnek.
Felkészítõ tanárok: Valkainé Daczó
Eszter, Valkai Csaba Csanád, Táborfi-
Rónai Nóra, Mészáros Andrea.

10. koncertvizsga

Jelenet a 2010-es
vizsgáról

A múzeumi világnap fõként a gyerekeké volt 
Változik a nyitva tartás

Tárlatvezetés a Démoni ragály: a pestis címû kiállításon. 
Jobbról Andrásné Marton Zsuzsanna múzeumpedagógus
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A szekszárdiak együtt énekeltek az országgal…
„Romantikus misegála” a Mûvészetek Palotájában 

A budapesti Művészetek Palotája

Bartók Béla Nemzeti Hangver-

senytermének pódiumán a Buda-

foki Dohnányi Ernő Szimfonikus

Zenekar és az Énekel az ország

mozgalom 500 fős egyesített kó-

rusa kivételes, de évenkénti je-

lentkezésével már egyáltalán

nem szokatlan látványossága ze-

nei életünknek. Május 22-én este

már hatodik produkcióban láthat-

tuk a Hollerung Gábor vezényelte

„nagy csapatot”, köztük – milyen

öröm leírni egy szekszárdinak – a

Gagliarda Kamarakórus tagjait. 

A csúcskoncerten Berlioz és Puccini
egy-egy miséjét hallhattuk, ami már
önmagában is szokatlan és merész vál-
lalkozás. Merész, hiszen a Messe solen-
nelle és a Messe di Gloria, mint fiatal-
kori zsengék, nem tartoznak a két szer-
zõ gyakran megszólaltatott mûvei kö-
zé. Berliozé különösen nem, hiszen a
szerzõ által elégetett partitúra másola-
ta alig negyedszázada került elõ. De
Hollerung Gábor, a jeles karnagy sem-
mit nem tesz véletlenül. A darabokat,
mint a két zseniális komponista élet-
mûvének pompás ígéretét idézte a pó-
diumra, kicsit meg is valósítva a szüle-

tésük pillanatában még csak ifjúkori
ábrándként dédelgetett álmokat.

Berlioz eredendõen törekszik a
monumentalitásra, 1829 után ez lett a
Lesueur nyomán meghirdetett és
képviselt „új zene”, a musique des-
criptive esztétikájának vezérgondola-
ta is. De a Messe solennelle megírása-
kor (1821) még csak 18, a többszöri
átdolgozást követõ bemutatón (1825)
is mindössze 22 éves. Még egy gyöt-
relmes évtized kell a Conservatoire
elvégzéséhez, a négyszer is megpályá-
zott Római-díj elnyeréséhez, a pateti-
kus programzenét ihletõ júliusi forra-
dalom kitöréséhez. Itt még csak egy
autodidakta, egy lelkesen fuvolázó or-
vostanhallgató bizonygatja, hogy tud
már eleget a zenérõl, a zenekari és kó-
rushangzásokról, hogy egy reményte-
li pályán elinduljon. És amit hallunk,
nem hagy kétséget. A romantikus he-
vület szétfeszíti ugyan a mise zárt ke-
reteit, de pont az, ami átsejlik így a
klasszikus szövedéken, mutatja a
hangszerelés roppant hangzattömbö-
ket görgetõ, a freskóin hatalmas
tömegeket felvonultató, hallgatóságát
õrült és mámoros táncokba kergetõ
késõbbi mestert. Itt még nincs jelen a
rá jellemzõ vezérmotívum, helyette

ott van viszont a 30-as években meg-
születõ nagy mûvek, a Fantasztikus
szimfónia, a Faust elkárhozása, a
Requiem és a Te Deum számos meg-
hökkentõen eredeti hangzása, hogy
kiprovokálja a nyíltszíni tapsokat.
Mindehhez persze kell a kiváló zene-
kar, a nagyszerû szólista trió (Cserek-
lyei Andrea – szoprán, Gál Máté – te-
nor és Kálmán Péter – bariton) és a
rendkívül impozánsan megszólaló
kórus! 

A hangverseny szünete mintha 58
évig tartott volna. Az 1880-ban hu-
szonegy éves Puccini – luccai konzer-
vatóriumbeli – vizsgamiséjére érkez-
tünk vissza. A zenészcsalád gyermeke
persze érettebb. A kötelezõ penzum
– a mise zárt kereteinek megtartása –

nem okoz neki gondot, de már eldön-
tötte, hogy Verdi nyomdokaiba lép. A
kórus számára egy nagy dráma aktív
szereplõje. Hol a szertartás ünnepé-
lyességével árad, hol a templom elõtti
téren mindennapjait élõ kisváros be-
szûrõdõ bel cantóira felelget. A két
férfi szólista is az operaszínpadot
idézte, de remekül. Puccini már nem
plakátokat fest, még a nagy tablók is
akvarellesen, de realisztikusak. Zenei
lelkülete félreérthetetlenül olasz, s
mint ilyen, nemzeti romantikus. Az
életmû ismerõi azonnal felismerhet-
ték az Agnus Dei és a késõbbi Man-
non Lescaut közötti zenei párhuza-
mot, de volt olyan motívum is, mely a
Toscával vagy épp a Bohémélettel jel-
zett rokonságot. A klasszikus misék-
hez képest az újdonságot a hangzásvi-
lág és a szólisták dialógjával forma-
bontó lezárás hozta. A becsukott sze-
mek elõtt egy olasz kisváros csendese-
dett el hangos ünnepe után. Az alko-
nyati hangulatot mintha egy pohár jó
olasz Vino Azzuro zárta volna… érezte
ezt egy lelkes szekszárdi hallgató…
hogy aztán tapsoljon, tapsoljon, tap-
soljon… az Éneklõ országnak, a siker-
ben részes kórustagok között a
gagliardásoknak. (Kipi)



Idén huszadik alkalommal ren-

dezték meg a Weöres Sándor or-

szágos gyermekszínjátszó talál-

kozót, a regionális seregszemlé-

nek pedig ötödször adott otthont

Szekszárd, ezúttal május 13-án.

Tolna, Somogy, Baranya, Fejér,

Veszprém és Bács-Kiskun megye

legjobbjai érkeztek hozzánk.

Szinte mind arany minősítésű

előadás, amit a 6 megyéből érke-

zett 12 színjátszó csoport, össze-

sen 260 gyermek adott elő.

A délelõtt a mesejátékoké, mesefeldol-
gozásoké volt, a furfangos, bölcs, sok-
rétegû népmeséké. Az örökérvényû
magyar mellett az olasz mesék és a vo-
gul mondák világába is bepillanthat-
tunk, ezek mellett még Móra Ferenc
Didergõ királya is színre lépett.

Az elõadások sorát a szervezõ,
Garay János Általános Iskola és AMI
igen nagy létszámú, 36 fõs Borbolya
színjátszó csoportja kezdte egy kis fa-
lubéli pletykálkodással a fõszervezõ,
Csizmazia Ferencné rendezésében.
Majd a találkozó egy másik szekszárdi
résztvevõje, a Mazsolák következtek, a
Szent József Iskolaközpont színjátszói
a Didergõ királlyal Vadóc Eszter ren-
dezésében.

A két kiváló alsónánai csoport közül
az elsõ, a Nánai Apróságok, az iskola ti-
zenkét elsõ és második osztályosa,
egyéni feldolgozásban, játékos mozgá-
sokkal adta elõ a furfangos vándorle-
gényrõl szóló A kõleves címû mesét. A
gyerekek közül hárman logopédiai fej-
lesztésen vesznek részt, egy tanuló pe-
dig sajátos nevelési igényû. Árváné
Rácz Mária és Simonné Balogh Borbála
rendezésében készült elõadásukat pár
nappal késõbb a zsûri beválogatta a
debreceni országos gyermekszínjátszó
fesztiválra. Akárcsak a Nánai Garabon-
ciások után fellépõ székesfehérvári
FelleghajtóTársaság Fanyûvõ, Kõmor-
zsoló, Vasgyúró címû elõadását, amit

Illyés Gyula Fanyûvõ, Vasgyúró, Hegy-
hengergetõ, valamint Arany László
Fehérlófia és hasonló népmesék alap-
ján Oláh-Molnár József alkalmazott
színpadra. A találkozó következõ elõ-
adása, a siófoki Turbó Csiga A Nap leá-
nya címû olasz meseötlet felhasználásá-
val elkészített saját meséje, az égitestek
között dúló viharok sajátos játéka Ta-
kács Tünde rendezésében szintén sze-
repel Debrecenben. Ugyanígy a dél-
elõtt utolsó fellépõi, a Pécs különbözõ
középiskoláiból összeállt Csajok, akik
Családi kör címû bemutatójukban
érezhetõen a saját tapasztalataikat, min-
dennapi játékainkat dolgozták fel el-
gondolkodtató, és egyben szórakoztató
formában. Miközben elõadták, hogy
miként látják a családban zajló játszmá-
kat, észrevehettük, hogy nemcsak a ka-
maszok reagálnak furcsán, de sokszor a

szülõk is. Ez a Gál Éva vezetésével létre-
jött produkció vezetett át a délutáni ko-
molyabb elõadások világába. Elõtte
azonban a zsûri, Perényi Balázs diák-
színjátszó-rendezõ és Körömi Gábor
drámapedagógus értékelésében elis-
merõen szólt a látott elõadásokról. Dra-
maturgiailag, színpadképben, díszlet-
ben, játékban mind megállta a helyét,
és még a nagy létszámú csoportokat is
sikeresen mozgatták a rendezõk.

A délután elsõ elõadása a színját-
szás õshazájába, az ókori Görögor-
szágba vezetett, mégpedig az egyik
legélõbb klasszikushoz Kreon világá-
ba Antigonéhoz. A Komáromi Sándor
által rendezett, színpadi elemeket
nagyszerûen használó, színvonalas,
már-már diákszínjátszásnak nevezhe-
tõ elõadás egyetlen hibája, ahogy a
zsûri is megjegyezte, hogy, amit kife-

jez, nem volt igazán a játszók, a
magyarpolányi (Veszprém megye)
Ördögfiókák sajátja. A dávodi Klágya
csoport a rendezõ, Horkics Erika által
hét mesébõl összeszõtt elõadásában
élhettük át a nap legmegrendítõbb
pillanatát, és egyben megtaláltuk az
egyetlen boldog embert, akinek inge
nincsen. Végül újra szekszárdi cso-
portok következtek. A Cs&P csapat, a
Garay János Mûvészeti Iskolából és a
Baka István Általános Iskolából érke-
zett felsõs diákjainak elõadása újra a
kezdetekhez, az ókori Görögországba
vezetett. Ahogy Aesopus mesélte cí-
mû feldolgozásuk, amelyben öt kevés-
sé ismert Aesopus-mesét fûztek össze
Rotkainé Pászti Lívia vezetésével, és
jelenítettek meg mozgással, például
egy örvényt különlegesen, szemlélete-
sen, és szöveggel, máig tanulságul
szolgálhatnak. Idézet a prológból: „S
mi a mesék tanulsága? / Sok az embe-
rek álsága”. A színdarabhoz felhasz-
nálták Ungár Tamás egy forgató-
könyvét. Zárásként a szervezõk másik
csoportja a Kis Gadra lépett színre az
Addig jó, míg álom – életképeivel
Csizmazia Ferencné rendezésében. A
színjátékban saját életük problémái-
val, kihívásaival foglalkoztak, amely-
rõl azt gondolták, hogy társaiké, bará-
taiké egyaránt. Aztán a darab végén
rájönnek valamire…

Zárszavában Körömi Gábor gratu-
lált a sokféle, itt-ott a diákszínjátszás
szintjét súroló elõadáshoz. Az elsõdle-
ges cél mégis az, hogy a gyerekek a
színjátszás által felszabadult emberek-
ké váljanak, akik megfelelõen tudják
képviselni a saját érdekeiket.

A rendezvény fõ támogatói: Szek-
szárd MJV Mûvelõdési Bizottsága és a
helyszínt adó DBU. K. E.
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Garays díjesõ a Süss fel, nap! fesztiválon
Kimagasló eredményt értek el 

a szekszárdi Garay János Általá-

nos Iskola színjátszói, vers- és

prózamondói a III. Süss fel, nap!

gyermekművészeti fesztiválon

május 14-én.

A kecskeméti Kálmán Lajos Óvoda, Álta-
lános Iskola és Mûvelõdési Ház Hetény-
egyházi Mûvelõdési Háza és a Webszín-
ház által meghirdetett fesztiválra, amely ta-
lálkozási illetve színvonalas megmérette-
tési lehetõséget szeretne biztosítani azok-
nak a gyerekeknek és felkészítõiknek,
akik valamely mûvészeti ágban tehetsé-
gükkel, szorgalmukkal megértek a na-
gyobb nyilvánosságra, idén több mint
300 diák jelentkezett egyéni vagy csopor-
tos produkcióval. Ezek az elõadásokról
készült felvételek alapján elõdöntõn vet-
tek részt két korcsoportban: I. 6–9 évesek

és II. 10–14 évesek, összesen 5 kategóri-
ában: 1. Zene a. Vokális zene b. Hangsze-
res zene 2. Próza- vers- és mesemondás 3.
Tematikus játék, színjáték 4. Néptánc, né-
pi játék 5. Tánc. A 70 elõértékelésre neve-
zett produkció közül a neves szakembe-
rekbõl álló zsûri döntése alapján 53 lép-

hetett fel a fesztiválon. A 260 gyermek és
kísérõ pedagógusaik között szerepelhe-
tett a Csizmazia Ferencné, a Garay János
Általános Iskola tanára, drámapedagógu-
sa által benevezett 10 gyerek közül 7, és a
2 színjátszó csoportból 1. Közülük a vers-
és prózamondás kategória I. korcsoport-

jában Kimagasló díjjal tüntették ki Csiz-
mazia Dórát (3. o.), aki Benjámin László:
Bolhamadár c. mûvével lépett fel, Napra-
forgó díj- Különdíjjal az elsõ osztályos Sili
Gergõt, aki Végh Györgytõl A képzelet
varázspálcát adta elõ. A II. korcsoportban
Kimagasló díjat kapott Miller Oliver Ti-
bor (4. o.) Z. Német István: Csokigyár cí-
mû mûvének elõadásáért. Napraforgó
díj- Különdíjjal tüntették ki Kágyi Árvács-
ka Rebekát (4. o.), aki Kántor Péter: Õsz-
re fordul c. versét szavalta. Kimagasló dí-
jat érdemelt a Garay J. Ált. Iskola és AMI-
Borbolya színjátszó csoportja Falubéli
pletykások elõadásáért. A csoport mun-
káját zenés feldolgozással segítette az
egyik tanítvány édesapja, Sili Károly. Di-
csérõ szavakkal illette a zsûri továbbá a fel-
készítõ tanár, Csizmazia Ferencné Móni-
ka munkáját, mind a darabválasztás, mind
a versválasztás terén. K. E.

Mesejátékok és létkérdések
Gyermekszínjátszó találkozó Szekszárdon

A szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI Borbolya 
színjátszó csoportja a Falubéli pletykások címû darabot adta elõ.

Rendezõ: Csizmazia Ferencné



A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt második látoga-
tása Szekszárdon

Liszt 1865-iki szekszárdi társaságában
- mint a naplóból kitûnik - különösen
nagy szerepet játszott a világhírû ma-
gyar hegedûmûvész, Reményi Ede. Az
Augusz-család irataiból kiderül, hogy a
szabadságharc után számûzött Remé-
nyi Augusznak köszönhette, hogy visz-
szatérhetett hazájába. Ezek az adatok
nem tartoznak tárgykörünkhöz, de bi-
zonyítják, hogy Reményi kísérõjével,
Plotényi Nándorral együtt Augusz An-
talban, nemcsak Liszttel való baráti kö-
teléke miatt, de ettõl függetlenül is, a
magyar muzsikusok nagy pártfogóját
látták. A szekszárdi emlékeiket külö-
nös szeretettel õrizték. Reményit a he-
lyi sajtó nagy lelkesedéssel üdvözli, mi-
kor 1891. június 8-án ugyanabban a te-
remben tartja meg hangversenyét,
amelyben 1865-ben Liszt elõtt játszott.

A koronázási mise 1867

Ferenc József magyar királlyá koroná-
zása 1865 õszén már idõszerûvé vált.
Az ünnepélyes alkalomra szóba került
egy koronázási mise komponálása is.
Az eszmét, hogy egy ilyen mû megal-
kotója csak Liszt Ferenc lehet, Augusz
Antal vetette fel. A „Szt. Erzsébet orató-
rium” nagy sikerû bemutatása után
Schwendter apát Liszt tiszteletére 60

terítékes vacsorát rendezett, amelyen
Augusz, mint ünnepi szónok, a követ-
kezõket mondta: „Huszonhat eszten-
deje annak, hogy Vörösmarty Téged, a
„világhírû dalnokot” köszöntött és ha-
zád dicsõségedért virágfûzérekkel öve-
zett. Akkor azt mondtad, hogy az az
erõ, amely egykor a harcmezõkön szer-
zett diadalokat, most arra hivatott,
hogy ezt az országot a béke áldásaiban
részeltesse. Amit az ember érez, gon-
dol és akar, azt zenében, szavakban és
cselekedetekben fejezi ki. Te a kedély
és az érzelem területét járod és a zene-
mûvészetet választottad, mint minden
magasabb mûveltség talpkövét. Törek-
vésed még a Szép, a Nemes és Nagy bi-
rodalmában is csak a legtökéletesebb-
re irányult és így történt, hogy Te a hír-
név tetõpontján egy magasabb hivatás
elõérzetében a legkomolyabb alkotás-
ba kezdtél. Miután a zene minden idõ-
ben, minden történeti nép kultuszá-
ban, mint az istentisztelet lényeges ré-
sze szerepelt, a Te törekvésed, mûvé-
szeted, irányzatod csak ebben találhat-
ta meg igazi feladatát. - Hazafias érzésed
a nagy nemzeti indulóban jutott kifeje-
zésre. Vallásos buzgalmad az esztergo-
mi misében szállt fel a Mindenhatóhoz.
Egy egész nemzet imája emelkedett itt
a magyar Sion magasságaiba, ahonnan,
- ahogy mondtad - a népek mûveltsége
a kereszténységgel együtt Magyaror-
szág határain túl is elterjedt... Idõnként
visszatérsz hozzánk, hogy új babérai-
dat hazádnak szenteld, hogy ünnepeit
felmagasztald. Remélhetjük, hogy nem
nagyon sokára a nagy nemzeti ünnep
alkalmával körünkben leszel, amikor
Istvánnak, az apostoli királynak koroná-
ja megszenteli a király és az ország al-
kotmányos szövetségét s a Te zenéd
hatalmas hívó szavára az ország milli-
ói egyesülnek, hogy énekük egy nagy
nép zsoltárába olvadjanak.”

Az írásban megmaradt beszéd hí-
ven tükrözi Augusz mélységes meg-
gyõzõdését: Lisztnek nemzeti hivatást

kell betöltenie, s erre neki alkalmat
kell nyújtani. Minden ilyen alkalom
egy-egy állomása lesz a felfelé ívelõ
magyar zenemûvészetnek. Augusz
ebben az esetben is az elõkészítõ sze-
repét játszotta. Beszédének olyan
nagy nyilvános visszhangja támadt,
hogy a hangadó újságok már úgy ír-
tak Liszt komponálási megbízatásáról,
mint egy köztudomású tényrõl. A her-
cegprímás személyesen is szóba hoz-
ta Liszt elõtt az ügyet, jelezve, hogy a
bécsi jóváhagyás után a hivatalos
megbizatást is elküldi neki Rómába. 

Ettõl kezdve Liszt gondolatvilágát
teljesen betölti a mise megkomponá-
lása. Még élénken él emlékezetében a
sok gáncs és rosszakarat, amelyek
majdnem meghiusították esztergomi
miséjének elõadását. Okulva a tapasz-
talatokon, ezúttal nagy körültekintés-
sel igyekezett mûvét a legkönnyeb-
ben érthetõ és énekelhetõ stílusban a
külsõ, formai kívánságoknak alávetni.
Erre céloznak Auguszhoz írt sorai:
„Remélhetõ, hogy miséjét mindenki
mindjárt megérti, mintegy majd
veleénekli”. Jól tudja, hogy mit kö-
szönhet Augusznak ezúttal a bécsi ud-
var körébõl felmerült akadályok elsi-
mításában. „Legbensõbb hálával tar-
tozom mindazoknak, akik ezzel a fel-
adattal járó különös megtiszteltetést

nekem szánták és lehetõvé tették:
mindenekelõtt Neked igen tisztelt Ba-
rátom.”

Az Augusz-család levéltárában a Ko-
ronázási Misével kapcsolatban érde-
kes dokumentum található. A mûrõl
Ábrányi Kornél írt egy „Zenészeti Ta-
nulmányt”. Ezt Gobbi Henrik lefordí-
totta németre, s a 24 ívre terjedõ, sok-
szorosított, kézírással készült szöve-
get átnézés végett megküldték Liszt-
nek. Augusz féltõ gonddal õrizte meg
azt a példányt, amelyben Liszt sajátke-
zû korrektúrája, törlései, vagy hozzá-
adásai, változtatásai találhatók. A ta-
nulmány magyar és német kiadása
pontosan követi Liszt javításait, ame-
lyek annyira részletesek, hogy szinte
átdolgozásnak is beillenek.

Külön tanulmányt érdemelne a
Liszt által korrigált szöveg és az erede-
ti Ábrányi-szöveg összehasonlítása,
annál is inkább, mert Liszt korrektú-
rájának az impuruma is megban az O.
Sz. K. zenei osztályának õrizetében.
Itt a gót betûkkel írt német szöveget
talán éppen a fordító, Gobbi készítet-
te el Liszt számára, nem számítva arra,
hogy a sûrûn írt sorokban a tetemes
javításoknak kevés hely marad. Ezért
készült Liszt második, nagyobb for-
májú papíron, világosan áttekinthetõ
korrekturája. Az impurum a háború
után került az O. Sz. K. birtokába.

Liszt kéziratának mindkét példánya
Auguszéktól származik. Bizonyosra
vehetjük, hogy mind a tanulmány né-
met fordítása, mind a fordításnak
Liszt-féle átdolgozása, Augusz közvetí-
tésével történt.

Liszt harmadik szek-
szárdi látogatása

1870. július 30.–november 16.

Liszt szívesen emlékezett 1865-i szek-
szárdi látogatására és õszintén visszakí-
vánkozott. Szekszárdra való visszatéré-
sének tervei többször is felmerülnek
leveleiben, de sokféle kötelezettsége
miatt öt év telt el, míg ezek végre 1870.
nyarán megvalósulnak. Mintegy en-
gesztelésül a sok halasztásért hónapok-
ra terjedõ látogatásáról, s nagyszabású
tervekrõl szól. Szekszárd erre az idõre
a zenei világ központja, Athénje lesz, -
írja. Igazi ünnepi heteket rendeznek,
melyen olyan zenei kiválóságok vesz-
nek részt, mint Reményi, Plotényi és
Menter Zsófia. Augusz szívvel-lélekkel
csatlakozik Liszt elgondolásaihoz. A
maga részérõl örömmel tesz meg min-
dent, hogy a „Féte Séxardique” igazi
ünnep legyen. Ezért a kitûnõ zenemû-
vészek mellett, a német festõmûvészet-
nek és a tudományos világnak olyan
neves képviselõit hívja meg Szekszárd-
ra, mint Wilhelm Kaulbach és Justus
Liebig báró. Mindketten Liszt jó bará-
tai és õszinte csodálói. Kaulbach Liszt-
portréi az 50-es weimari évekbõl világ-
szerte ismertek.

Liebig, a bajor Tudományos Akadé-
mia elnöke, a vegytan minden ágában
korszakalkotó tudós. Augusz valóban
jó társaságot választott ki nagy barát-
jának. Sajnálatos, hogy egyikük sem
jöhetett el a szekszárdi találkozóra.
Liebig bárót súlyos betegsége gátolta
az utazásban, kimentõ levélben adja
tudtul Augusznak lemondását.
Kaulbach visszautasító levele kissé bi-
zarrnak tûnik fel elõttünk, mert egész
furcsa elképzelései voltak a magyar
urak életérõl. Neki ugyanis - ahogy ír-
ja - csodálatos dolgokat beszéltek Ma-
gyarországról, ahol a nemesség és a
fõnemesség Kelet és Nyugat minden
élvezetében részes. 

(folytatjuk)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 12.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként
íródott, s mint ilyen, kiegészítések-
re, átdolgozásra szorult. Ez a feladat
a dolgozat lektorára hárult. Dr.

Prahács Margit a levéltári anyag ki-
választásának nagy és fáradtságos
munkáját megilletõ kollegiális ke-
gyelettel vállalkozott arra, hogy dr.
Hadnagy Albertnek a címben meg-
határozott témakörét, s ezzel a té-
makörrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-leve-
lek, a Liszt-irodalom és korabeli saj-
tótudósítások adataival kiegészítse
és az egész dolgozatot a szükséges
módosításokkal és jegyzetekkel el-
lássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tettünk:
felhívtuk a figyelmet a báró Augusz
család levéltárában rejtõzõ nagy ér-
tékekre.” A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Kaulbach Liszt-portréja
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Nem minden a magasság
Kopogtat egy új, tehetséges generáció a szekszárdi kosarasoknál

Újból jelentkezik egy országo-

san kiemelkedő generáció a

kadetteknél a szekszárdi női ko-

sárlabdában. Ez egyébként na-

gyon kell egy olyan csapatnál,

amelyik felnőtt szinten behatá-

rolt lehetőségekkel bír a minő-

ségi játékosok megvásárlását il-

letően. Az Atomerőmű KSC

Szekszárd ilyen. 

Még erõsen él az emlékezetünkben a
saját nevelésû játékosok kinevelésére
tett pár évvel ezelõtti sikeres kísérlet,
aminek eredményeképpen három NB
I-es, „A” csoportban meghatározó, il-
letve hadra fogható játékost nevelt ki a
Szabó Noémi–Harsányi Mária nevével
fémjelzett utánpótlásnevelõ mûhely.
De még több tehetséget is felfedeztek
Bálint Rékán, Tamis Dorottyán, illetve
Hajdu Zsanetten kívül, de nem rajtuk
múlott, hogy a már megalapozott, te-
hetséges korábbi kosarasok késõbb el-
pártoltak a versenysporttól.

A fentebb említett játékosokkal
csúcsra jutott szekszárdi kadettcsapat
több éven át uralkodott a sportágban:
mindent megnyert idehaza, amit lehe-
tett. A diadalmenet után, sajnos, a
KSC-nél kimaradt két korosztály, de 2-
3 év elteltével a jelekbõl ítélve újra ko-
pogtatnak a kapun a 15-16 évesek
újabb helyi tehetségei. Errõl tanúsko-
dott az elmúlt héten csütörtöktõl va-
sárnapig a  Szekszárdon lezajlott orszá-
gos kadettbajnokság nyolcas döntõje.

Ezen a Szabó Noémi vezette szekszár-
di csapat úgy lett ötödik, hogy egy kis
szerencsével akár bajnoki finálét játsz-
hatott volna a hazai mintaegyüttes, a
szakmailag és szerkezetileg, magassá-
gilag is pillanatnyilag a legjobb Vasas-
Csata ellen, de... Még a csoportmecs-
csen a másik finalista, a Pécsi VSK el-
len, a 2010-tõl szokásos nagy csatában
sajnos három ponttal, 64-61-re vesztet-
tek ifjú tehetségeink.

A FINÁLÉ ÉS AZ EZÜST IS 

ELÉRHETÕ LETT VOLNA

Mint kiderült, ennyin, egész pontosan
egy triplányin múlott a hallatlan nagy

bravúr. Mert hogy a mezõny legalacso-
nyabb csapata – a többiekhez képest
tényleg „törpillák” a mieink – aztán bá-
tor, remek, egy az egyezéseket felvo-
nultató, gyors támadó játékával, remek
lábmunkájú, fegyelmezett zónavéde-
kezésével legyõzte a Nyíregyházát. A
keresztbe játszás során majd ötven
ponttal a Soproni Darazsakat (92-49),
a záró napi helyosztón pedig a szom-
szédvári rivális, a Baja ellen bizonyítot-
ták a már említett stílusukkal: a magas-
ság jó ha van, de azért nem minden a
kosárlabdában. Az ötödik helyért zajló
meccs 27-7-es hidegzuhannyal indult,
de a Studer Zsuzsa, Rick Mónika és Si-

mon Anikó kiemelkedõ játékával, és
összedolgozottabb, egységesebb csa-
pat benyomását keltve szép fokozato-
san felülkerekedett a házigazda szek-
szárdi együttes, így a végére  55-49-re
nyert. Csupán a tornagyõztes, a me-
zõnybõl nem csak magasságával ki-
emelkedõ Vasas Csata ellen vesztett
Szabó Noémi együttese az elsõ napi
csoportmeccsen, de az is a vállalható
húsz ponton belüli különbségû vere-
ség volt.

– Ráleltünk egy újabb tehetséges
generációra, eltûnik az az ûr, ami ke-
letkezett a klub utánpótlásában. Nagy
dolognak tartom, hogy egy Sopronnal
vagy Nyíregyházával szemben – ahol
nem négy általános iskolából válogat-
hatnak, hanem ennek a duplájából az
ottani edzõ kollégák – sikerült bizo-
nyítanunk. Ha a Pécs-meccset nem iz-
gulják túl a bizonyítási vágytól a lá-
nyok, és bemennek a távoli dobások,
akkor a finálé is elérhetõ lett volna. A
Vasas ellen persze nekünk sem lett
volna esélyünk. Bizsergetõ érzés,
hogy ezzel a csapattal újból több évre
meghatározók lehetünk az utánpót-
lásbajnokságokban. Remélem, hogy
legalább három, az NB I „A” csoport-
jára is alkalmas játékost ki tudunk ne-
velni ebbõl a garnitúrából is, mert ez
a lényege az egésznek – mondta Sza-
bó Noémi utánpótlás-vezetõedzõ.
Csapatából a különdíjas Simon Ani-
kót beválasztották a torna All Star vá-
logatottjába. B. Gy.

DBU: Flamenco – örökké
A zene, fõként a gitármuzsika szerel-
mesei lelhetik kedvüket június 5-én a
Magyarországi Német Színházban. 

Federico García Lorca a népszerû
spanyol költõ, drámaíró, festõ, zene-
szerzõ 113 éve született. A tiszteletére
rendezett emlékest 19 órakor kezdõ-
dik. A fiatalon elhunyt mûvész – aki-
nek munkásságáról Radnóti Miklós is
megemlékezett egy versében – szellemi

hagyatéka felbecsülhetetlen. A közön-
ség Lotz Katalin és Rubányi Anita elõ-
adásában hallgathatja meg Federico
García Lorca verseit, valamint flamen-
cogitár-zene, spanyol népdalok, dalla-
mok és feldolgozásaik hangzanak el.
Közremûködik: Lotz Katalin, Rubányi
Anita, Wessely Ágnes, Szecsõdi István
és a Szekszárdi Gitárkvartett. Belépõ-
jegy: 1000 forint.

Június 4-én indul a II. Laudetur Sió-
tour vízi teljesítménytúra. Túratávok:
16, 34 km. Rajt: 8–10 óra között Medi-
nán, a közúti hídnál vagy Szekszárdon
a Palánki hídnál.

További információ, elõzetes je-
lentkezés: Ifjúsági Unió Szekszárd,
Bogdán Márton 06-70-244-5452,
www.ifu.hu.

Vízi teljesítménytúra

Fotópályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. nyilvános fotópályá-
zatot hirdet „A szekszárdi borvi-
dék dûlõi” címmel.

Pályázat célja: A szekszárdi bor-
vidék dûlõinek, szõlõtermõ terü-
leteinek mûvészi színvonalú be-
mutatása. Várunk minden olyan
fotót, ami ennek megfelel. A rész-
letes pályázati kiírás és a jelentke-
zési lap megtalálható a
www.szekszardborvidek.eu és a
www.szekszard.hu honlapokon. In-
formáció: 74-673-709.

Szabó Noémi vezetõedzõ az utánpótláscsapattal
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A rejtvény megfejtését június 12-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hi-
vatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A május 15-ei rejtvény helyes megfejtése: Pollack Mihály: Régi Vár-
megyeháza. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Mayer Katalin, 7171 Sióagárd, Dózsa Gy.
u. 48. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Minden búcsú, minden elválás fájda-
lommal jár. Még akkor is, ha csupán
rövid idõre szól. Húsvét után egyre
inkább közeledik a nap, amikor a föl-
támadt Jézus jelenései abbamarad-
nak; hamarosan elbúcsúzik tanítvá-
nyaitól, s fölmegy a mennybe. Az el-
válás fájdalmát azonban enyhíti, sõt
reménybe fordítja a Mester ígérete:
nem hagyja árván barátait, elküldi
Lelkét, s õ maga is velük marad az
idõk végezetéig.
A vigasztaló Szentlélek, akit Jézus
megígért, úgymond az Igazság Lelke.
Mekkora szükségük volt az apostolok-
nak arra, hogy tisztán lássanak! Meny-
nyi mindent kellett megtanulniuk,
megérteniük, fölfedezniük Jézus föltá-
madása nyomán! És mennyi mindent
kellett eltervezniük! Az imádságnak,
az igehirdetésnek, a hit átadásának
sajátos új formáit kellett kikísérletezni-
ük. Újjá kellett szervezniük a közös-
ség életét és szolgálatát Jézus menny-
bemenetele és a Szentlélek eljövetele
után. Hiszen Jézus földi személyében
nincs többé velük. Nem fordulhatnak
hozzá kérdéseikkel, kételyeikkel,

problémáikkal olyasformán, ahogy azt
korábban tették-tehették. Egyszer egy
özvegyasszony meghatódva mesélte
nekem, súlyos daganattal küszködõ
férje milyen tudatosan készült a halál-
ra. Nemcsak lelkileg „szedte rendbe”
magát, hanem praktikusan, racionáli-
san is átszervezte az életüket. Megta-
nította õt olyan apró „mûhelytitkokra”
– a szerszámok használatától a gáz-
cseréig – amelyekrõl neki eddig fogal-
ma sem volt, hiszen azokat mindig a
férfi intézte, végezte. Ily módon akart
segíteni neki, hogy ha majd egyedül
marad, ne egyszerre szakadjon a nya-
kába minden nehézség. Természete-
sen ezt a helyzetet mindketten a gon-
doskodó szeretet csodálatos példája-
ként élték meg.
Valami hasonlót tapasztalunk Jézus
húsvét utáni pedagógiájában is. A ta-

nítványoknak immár a saját lábukra
kell állniuk, felelõs és önálló „felnõtt-
ként” vállalva el a krisztusi létformát;
megvalósítva azt személyes gyönge-
ségeik és az õket körülvevõ világ ide-
genkedése közepette. Péter apostol
figyelmeztetése ebben a helyzetben
születik: „Legyetek mindig készen ar-
ra, hogy mindenkinek válaszolni tudja-
tok, mi az alapja reményeteknek!” (1
Pét 3,15)
Gyökeres változásokon ment át a vi-
lág és benne hazánk az elmúlt évek-
ben, évtizedekben. Új kihívások és
lehetõségek, új megpróbáltatások
és kísértések jelentkeztek az egy-
ház életében is. Jól esne nekünk is
néha odalépni a Mesterhez, taná-
csot, bátorítást kérni tõle ezekben a
helyzetekben. Az egyház, a hívõ ke-
resztény ember azonban nagykorú-
vá vált. Saját lábára kell állnia; fel-
nõtt, önálló megoldásokat kell talál-
nia az új kihívásokra. Ne feledjük
mégsem: az Igazság Lelke ma is ve-
lünk van! Jézus nem hagyott árván
bennünket.

Kirsch János diakónus

Evangélium
AZ APOSTOLOK

„NAGYKORÚSÍTÁSA”

Jazz Quartett-koncert
Tisztelettel meghívjuk június 6-án (hétfõn)
19 órára a Babits Mihály mûvelõdési ház dísz-
termébe (Fõiskola „E” épülete – Szent István
tér 15–17.), a Szekszárd Jazz Quartet koncert-
jére. (Kelemen Endre – vibrafon, Rizner Jó-
zsef – vibrafon, Hulin István – zongora, Kiss
László – trombita, Béres János – basszusgitár,
Soponyai József – dob). Jegyek a mûvelõdé-
si ház információs szolgálatánál válthatók,
belépõdíj: 700 forint.

Orbán-napi kirándulás
Az alsóvárosi fiatalok ötletének megvalósítá-
sa – a szekszárdi hegyek, szurdokok megis-
merése – folytatódik. Ezúton hívunk min-
den alsóvárosit és az alsóvárosiakhoz csatla-
kozni kívánó barátot, ismerõst közös kirán-
dulásunkra május 28-án, szombaton. Túrave-
zetõ: Lengyel Péter. Tervezett útvonal: 9.30
órakor indulás a kórházi kápolnától Ybl M. u.
–Munkácsi u.–Csurgó–Kisbödõ–hegytetõ.
Körülbelül 10.00 órakor Kálvária kilátó, vá-
rosnézés  Csacska-szurdiki séta. 11.30–13.30-
ig Heimann-birtok: borkóstolás, ebéd az Iván-
völgyi hegytetõn. (Ebédre bablevest fõzünk
körömmel, csülökkel, együtt készített csipet-
kével. Ebéd után lesétálunk Istifángödrébe.)

14.30-kor Orbán-napi rendezvények
Istifángödrében. Visszaindulás egyéni idõ-
ben és módon. Tervezett távolság gyalog
körülbelül 6 kilométer. Szükséges felszere-
lés: az idõjárásnak megfelelõ ruházat, cipõ,
kis üveg víz vagy tea, esetleg kisbogrács vagy
tányér, saját kanál, pohár. Javaslat: aki soknak
tartja a gyaloglást, bármelyik ponton bekap-
csolódhat autóval, taxival. Mindenki hozza
magával jókedvét, barátait, ismerõseit. 

Szekszárd-Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesület

Köszönet a segítségért
Köszönjük a Népmûvészek a kupoláért ki-
állítás megszervezését Apátiné Anna néni-
nek. Illetve köszönjük a népmûvészek, kéz-
mûvesek felajánlását, a varrószakkör munká-
ját. Közel 70 000 forint jött össze ebbõl a
templom kupolájának helyreállítására. A plé-
bánián a megmaradt népmûvészeti tárgyak
még megtekinthetõek, és adomány fejében
elvihetõk. Köszönjük Matókné Kapási Juli-
annának a paravánok biztosítását, Eckert Jó-
zsefnek pedig a paravánok szállítását.

Bacsmai László plébános

Meghívó
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely és a
PTE IGYFK tisztelettel meghívja önt és elkö-
telezett, tenni akaró és érdeklõdõ barátait,
ismerõseit május 31-én, kedden 16.30 órá-
ra a Civil Bûnmegelõzési Mûhely májusi ülé-
sére a PTE IGYFK kollégiumába (Szekszárd,
Mátyás király u. 3.). Az összejövetel témája:
Segítõ szolgálat kialakítása Szekszárdon a
családon belüli erõszak visszaszorításáért,
az áldozatok megsegítéséért. A közös mun-
kát vezeti: Kopasz Árpád nyá. r. ddtbk., a
Mentálhigiénés Mûhely Bûnmegelõzési
Munkacsoportjának vezetõje. Tartson ve-
lünk a biztonságérzetünket megerõsítõ
szolgálatunkban!



2011. május 29.HIRDETÉS
16

Empátia, elszántság, önfeláldozás
Aki Dr. Mácsik Erika szájse-

bész, fogszakorvos, igazságügyi

szakértőt ismeri, az tapasztal-

hatta, hogy hivatásának maxi-

mális elkötelezettje. A címben

szereplő három szó akár ars po-

eticája is lehet, hiszen mindhá-

rom jellemző rá. 

– Mikor határozta el, hogy orvos
lesz, s azt, hogy fogorvos? 

– Már gyermekkoromban érdekelt
az egészségügy, elõször állatorvos
akartam lenni, majd az akkori szedre-
si fogorvos, Torma László hatására
egyre inkább az embereken való segí-
tés került elõtérbe, ezért is jelentkez-
tem a Szekszárdi Egészségügyi Szak-
középiskolába, majd egyenesen veze-
tett az út az orvosi egyetemre.  
– A fogászatban szinte naponta
hallani újdonságokat, új techniká-
kat… 

– A fogászat szinte az egyik leg-
gyorsabban fejlõdõ ágazata az egész-
ségügynek. Folyamatosan jelennek
meg új technikák, anyagok. A magas
minõségû betegellátást csak a kiváló
minõségû anyagokkal, eszközökkel
lehet elérni, így rendelõnkbe is folya-
matosan vezetjük be ezeket. Tudá-
sunk a különféle továbbképzéseken
fejlesztjük.

– Aki beül az ön fogorvosi székébe,
teljes képet kap nem csak fogai, de
szájának mindenre kiterjedõ álla-
potáról…

– Vesszõparipám a megelõzés. Száj-
sebészként kiemelkedõ fontosságú-
nak érzem a fej-nyaki daganatok szû-
rését, korai felismerését, mindenkit,
aki nálunk megfordul, komplex daga-
natszûrésnek vetünk alá.
– Sok idõsebb felnõtt panaszko-
dik, hogy gyermek- és fiatalkorá-
ban a rossz fogát egyszerûen ki-
húzták… 

– Nagyon fontos a fogbetegségek
gyermekkori megelõzése, ezért
nagy hangsúlyt fektetünk a szûré-
sekre. Kidolgoztunk egy prevenciós
csomagot, amelyben a kicsik játékos
rendelõhöz szoktatásán, a fogszuva-
sodást megelõzõ kezeléseken van a
hangsúly.
– Ez az interjú „lassan" készült el,
éjjel-nappal dolgozik. Honnan ez a
sok energia?

– A sok munka természetesen fá-
rasztó, nagy állóképességet, koncent-
rációt követel. Ebben nagy segítsé-
gemre van a sport, pontosabban a
harcmûvészet, a shinkendo, amelyet
egy súlyos bokasérülés után most
kezdtem újra. (x)

Sas Erzsébet Dr. Mácsik Erika 

A legkisebb királyfi jött, látott, gyõzött
Tizenegy általános iskola nyolcszázhar-
mincnégy alsó tagozatosa vett részt azo-
kon a rendezvényeken, melyek A legki-
sebb királyfi elnevezést viselő, iskolai te-
hetséggondozó akció keretében valósul-
tak meg. A szervező, azaz a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Gyakorlóisko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakor-
lóóvoda  a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-
0028 azonosító jelű pályázaton nyerte
el a lebonyolításhoz szükséges anyagi
forrást. Ennek felhasználásával sikerült
megvalósítani a célkitűzést: azaz a te-
hetség iskolai keretek közötti korai felis-
merését, kiválasztását, gondozását és
támogatását. Kiemelt fontosságúnak
számít az is, hogy az említett létszámból
háromszázhetvennégy tanuló tartozik a
hátrányos helyzetűek közé. A teljesült
célkitűzés számukra az volt, hogy
egyenlő eséllyel férjenek hozzá a
tehetségkiválasztási, tehetséggondozá-
si iskolai szolgáltatásokhoz. 
A jelentkező intézmények – azaz a Baka
István Általános Iskola, a Garay János Ál-
talános Iskola és AMI, a Szent József Isko-
laközpont, a Dienes Valéria Általános Is-
kola Grundschule, a PTE IGY Gyakorlóis-
kola, a Babits Mihály Általános Iskola, a
Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és
Általános Iskola, a Bíborvég ÁMK Decs, a
BONI Bezerédj Amália Általános Iskola, az

I. Béla Gimnázium, a Szedresi Bezerédj I.
Általános Iskola és az Általános Művelő-
dési Központ Őcsény – kisdiákjai játékos
nyelvi versenyben, meseolvasó versenyen
és rajzpályázaton adtak számot tudásuk-
ról és alkotókészségükről. A felnőtt segí-
tők harmincórás – főiskolai oktatók tar-
totta tanfolyamon – sajátították el a rájuk
vonatkozó tudnivalókat: méghozzá kellő
eredményességgel, ezt bizonyítja az át-
adott harminchét oklevél. A rendszeres
szakmai konzultációkon alkalmanként
harminc fő vett részt. 
Az elégedettségi mutatók valamennyi ka-
tegóriában 89 százalék fölötti értékeket
mutattak, a versenynap tanulói elégedett-
sége pedig 100 százalékos csúcsot ért el. 
A záró konferencián, melyen dr. Hor-váth
Béla, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar fő-
igazgatója is megjelent, a résztvevőket
Antus Györgyné iskolaigazgató köszöntöt-
te. Ezután dr. Berkes József, az ANK Akk-
reditált Kiváló Tehetségpontjának vezető
koordinátora, Gabi Gabriella projektme-
nedzser és Szultanov Albertné szakmai
vezető értékelte a programot. Ezután
szekcióüléseken folytatódott a munka,
ahol a tehetségpontok előadóit hallgat-
hatták meg a résztvevők tehetséggondo-
zó munkájukról. A fórumon az eredmé-
nyek tükrében joggal merült fel a folytatás
igénye. (x)



VÁROSI GYERMEKNAP MÁJUS 29.
SZEKSZÁRD, PROMÉTHEUSZ PARK
SZÍNPADI PROGRAMOK:
10.00 A Swing Mazsorett és Tánc
Egyesület bemutatója
10.20 A Szekszárd városi általános is-
kolák amatõr csoportjainak bemutatói
(Baka István Ált. Isk., Dienes Valéria
Ált. Isk., Babits Mihály Ált. Isk.)
11.00 A Tücsök Zenés Színpad mûsora
12.00 Ügyességi és kvízjátékok
13.00 A Grove Gang Tánccsoport mû-
sora
13.20 A „Hot Iron” csoport súlyzóru-
das bemutatója
13.50 Ügyességi és kvízjátékok,
Garay János Általános Iskola mûsora
14.00 A PTE IGY Gyakorló Általános
Iskola és AMI Táncmûvészeti Tagoza-
tának mûsora
14.30 A Szekszárdi MMS aerobicbe-
mutatója
14.50 Ügyességi és kvízjátékok
15.00 „Kalandra fel!”, a Grimaszk
Bábszínház elõadása
15.50 Kvízkérdések a Megasztár-pro-
dukcióról

16.00 Lakatos Ivett Megasztár 5 kon-
certje
16.30 Az Iberican Táncegyesület mû-
sora
16.50 Kvízjáték a „Barátok közt”-rõl
17.00 „Mizu?” Kiss Ramóna és Barna
Zsombor mûsora
18.00 A Bartina Néptánc Egyesület
mûsora
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK A PARK-
BAN ÉS KÖRNYÉKÉN:
•Kézmûves-programok
•Logikai és készségfejlesztõ játékok
•Sakkszimultán
•Babajátszó
•A „Csiga-biga” Alapítvány kutyás ját-
szóháza
•Játékos nyelvtanulás a Helen Doron
Nyelviskolával
•Egészségsátor a Vöröskereszttel
•Tûzoltók mentési bemutatója –
ATOMIX Paksi Atomerõmû Tûzoltósá-
ga
•ÓCEÁN SE könnyûbúváreszközök
bemutatója
•Környezetvédelmi játékok a Zöld
Társ Alapítvánnyal

•A Szekszárdi „Bad Bones”
amerikaifutball-bemutatója
•Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszó-
kamion 
•Kézmûves- és kirakodóvásár, étkes-
sátrak a rendezvény körül

MÁJUS 29. (VASÁRNAP)
MAGYAR HÕSÖK EMLÉKÜNNEPE
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja a város
lakosságát a magyar hõsök emlékün-
nepére 2011. május 29-én (vasárnap)
9.00 órára.
KÖZREMÛKÖDNEK: Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi Szerve-
zete és a 608. Sz.Schola Cserkészcsapat

HA KEDD, AKKOR ORIGAMI A BA-
BITSBAN! A SZEKSZÁRDI ORIGAMI
BARÁTI KÖR UTOLSÓ MÁJUSI FOG-
LALKOZÁSA:
MÁJUS 31-ÉN: Évzáró - nyári játékok
napos és esõs idõkre
A foglalkozás felnõtteknek és gyere-
keknek is  ingyenesen látogatható. Pe-
dagógusokat, fõiskolai hallgatókat is

szeretettel vár a foglalkozásvezetõ:
Tuzy Ibolya

JÚNIUS 4. (SZOMBAT) 10.30 ÓRA 
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Megemlékezés a trianoni békeszerzõ-
dés 91.évfordulója alkalmából.
Beszédet mond Horváth István, Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármes-
tere. Közremûködnek az I. Béla Gim-
názium diákjai és a Szaggató zenekar.
Helyszín: Szekszárd, Béla király tér, ró-
mai katolikus templom. A programot
szervezi: a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza.

JÚNIUS 7. (KEDD) 14.00 ÓRA
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas-tagozata elõadást
tart a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza dísztermében
(Szent István tér 15–17. szám alatt).
Elõadó: dr. Wágner Gyula belgyó-
gyász fõorvos. Elõadás címe: A vese
világnapja után. Szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

MÁJUS 25-TÕL JÚNIUS 17-IG
41. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza dísztermében.
(Szekszárd, Szent István tér 15–17.)
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Streetball: Jubilál az utcai
kosarasfesztivál

Június 18-án, szombaton 9
órától immár 15. alkalommal
látogat városunkba az OTP
Junior-adidas Streetball Chal-
lenge. Az utcai kosarasok or-
szágjáró fesztiváljának leg-
népszerûbb vidéki helyszí-
neként tavaly 92 csapat pat-
togtatott a hagyományosan
a Garay-gimnázium és a me-
gyei múzeum közötti útsza-
kaszon felrajzolt pályákon.
Az idén a város és a sport-
csarnok közös szervezésében megva-
lósuló rendezvényre ismét száznál
több kvartettet várnak – hangzott el a
szervezõbizottság keddi sajtótájékoz-
tatóján. Ennek érdekében – a megszo-
kott sportszakmai nívót megtartva – a
kísérõ rendezvényekre, a „körítésre”
még több energiát fordítanak majd –
mondta Csillag Balázs, a városi sport-
és szabadidõközpont igazgatója. Az
együttmûködõ partnereknek köszön-
hetõen gyermekjóléti nap és zenés-
táncos kísérõ programok színesítik a
kínálatot.

A versenyigazgató Kovács Gyula el-
árulta: a jubileumi eseményre 7 kor-
osztály 15 kategóriájában várnak in-
dulókat. A nevezési díj továbbra is 
12 000 forint csapatonként, ezért az
összegért a verseny hivatalos Adidas
pólóját is megkapják a kosarasok. Je-
lentkezni személyesen a Horváth

Sport üzleteiben (Korzó Áruház,
Tesco üzletsor), és a Korzó Fitness
Centrumban (Liszt F. tér 2–4.), illetve
a www.streetballnet.hu internetes ol-
dalon lehet június 12-ig. A támogatók
jóvoltából a korosztályonkénti és ne-
menkénti gyõztesek, valamint a nép-
szerû zsákoló- és dobóversenyek
(büntetõ, hárompontos, 2ball game,
3 shots, lucky dobás) legjobbjai tárgy-
jutalomban részesülnek. Az Adidas a
testnevelõkre, edzõkre is gondolt:
akik igazoltan négy, vagy ennél több
csapatot neveznek be egy helyszínre,
azok egy 10 ezer forint értékû utal-
ványt kapnak, melybõl a helyszínen
Adidas kosaras termékek vásárolhatók. 

A szervezõk bíznak benne, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan színvona-
las, jó hangulatú, sportszerû, napfé-
nyes vetélkedésnek adhat otthont a
szekszárdi belváros. (fl)

Önkéntesek napja és hála-gála
A Mentálhigiénés Mûhely (Önkéntes
Központ Szekszárd, Tolna Megyei Civil
Szolgáltató Központ), a Szekszárdi Civil
Kerekasztal és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala szeretettel meghívja a civil
szervezeteket és önkénteseket, vala-
mint minden kedves érdeklõdõt a júni-
us 5-én tartandó önkéntesek napjára
és a Hála-gálára a Garay térre (esõ ese-
tén a Szent József Katolikus Általános
Iskolába).

Program
10-18 ÓRA között civil szervezetek be-
mutatkozása, kézmûves-foglalkozá-
sok a téren
11-17 ÓRA között zenés-táncos mû-
sor, graplingbemutató
14 ÓRA Ünnepélyes megnyitó:
Csillagné Szánthó Polixéna, a humán-
bizottság elnöke
17-18 ÓRA Szomjú-díj ünnepélyes ki-
osztása az év önkénteseinek

FELLÉPÕK: Csillag Show-Tánc
Egyesület, Gemenc Táncsport Egye-
sület, Hikari Aikido Egyesület, Iberi-
can Táncegyesület, Ifjú Szív Magyar-
országi Német Nemzetiségi Nép-

táncegyüttes, Korzó Fitness, Magyar-
nóta-kedvelõk Baráti Köre, Perfect
Dance Tánc-Sport Egyesület, Szek-
szárdi Extrém Sportegyesület, Szek-
szárdi Mozgásmûvészeti Stúdió Köz-
hasznú Egyesület, Szöcske Akrobati-
kus Rock and Roll, Tücsök Zenés
Színpad Egyesület.

KITELEPÜLÕK: A Keresztény Neve-
lésért Alapítvány, Szekszárdi Alsóvá-
rosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület, Gyöngysor Alapítvány,
Iberican Táncegyesület, „Kéz Cso-
dák” Hagyományõrzõ Egyesület, Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Magyar Rákellenes Liga,
Magyarnóta-kedvelõk Baráti Köre,
Mentálhigiénés Mûhely, Négy Évszak
Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Sani
Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi
Egyesület, Szekszárdi Civil Kerekasz-
tal, Szekszárdi Origami Baráti Kör,
Polip Ifjúsági Egyesület, Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti Egye-
sület, Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Szervezete.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: Tolna Me-
gyei Civil Szolgáltató Központ, tel.:
74/511-722, 20/353-4366, e-mail:
tmciszok@enternet.hu.

Június 2-án 19 órakor „Éljen Szekszárd”
Liszt és átiratai címmel Szilasi Alex zon-
goramûvész szalonestje lesz a Garay-

gimnázium dísztermében. További in-
formáció: Ifjúsági Unió Szekszárd,
74/512-073, www.ifu.hu.

Zongoraest – „Éljen Szekszárd”



Az Újbuda alapszakaszbeli egyszeri,
majd a rájátszásbeli kétszeri legyõzésé-
vel az UKSE Szekszárd nagyon úgy tû-
nik, biztosította az élvonalbeli szerep-
lés további lehetõségét. De elsõsorban
azért, mert a dolgok jelenlegi állása sze-
rint csak egy feljutó, a Kiskunhalas lesz
a második vonal Keleti csoportjából.
Nyugatról senkinek sincs pénze, ezál-
tal csapata sem az NB I-hez. Az UKSE
újból élni kíván a lehetõséggel, a szá-
mára fontos játékosok amúgy is élõ
szerzõdéssel bírnak. Persze, az újabb
élvonalbeli szereplés csak akkor nyer
igazán értelmet, ha a csapat pénzügyi
lehetõségei is mások lesznek, mint
amilyenek ebben az évben voltak. Az
erõsítési hadmûvelet már zajlik, Varga
Jenõ ügyvezetõ elnök – mint télvíz ide-
jén – most újból nagy országjáró kör-
úton vesz részt. Mikor hívjuk, mobilja
kicsörög, föl is veszi, de konkrétumról
még nem tud beszámolni. 

Mindeközben a jelenlegi csapat
még a fedélzeten, nincsenek már
meccsek, vége a bajnokságnak, de
edzésben vannak a játékosok, nehogy
túlságosan leeresszenek július köze-
pére, a közös felkészülés kezdetére.

VÁLASZ 
AZ ELÉGEDETLENKEDÕKNEK

Sok minden képlékenynek tûnik még,
talán az is, hogy mennyi pénz van erõ-
sítésre, de az biztosnak látszik, hogy to-
vábbra is Kovács Jenõ vezeti majd a
csapat szakmai munkáját. Ha nem így
lenne, feltehetõen már szóltak volna a
pécsi szakembernek, hogy váltanak,
ám a tréner érzi a bizalmat személye
iránt. 

– Amióta itt vagyok Szekszárdon,
megtapasztaltam, hogy ennél a klub-
nál az adott szónak van hitele, a leg-
fontosabb dolgon, a szerzõdésen kí-
vül mást nem kell papírra rögzíteni.
Persze a sportban sok minden meg-
történhet, ami abszolút váratlan, bizo-
nyos érdek munkálhatnak a háttér-
ben... De erre én nem számítok. Egy
plusz egyéves szerzõdésem van, s az
új csapat építésébe is maximálisan
bevont a klubvezetés, az én elképzelé-
seim alapján tárgyalunk magyar és
külföldi játékosokkal.

– Úgy érzi, megszolgálta a bizalmat?
Tény, hogy egy NB I B-s középcsapatot
vett át anno három évvel ezelõtt? 

– Na látja, hát nem innét kellene el-
indulni és mérlegelni a helyzetet
azoknak is, akik az elmúlt hetekben a
meccseken támadási célponttá tettek,
s akik már-már mocskolódva nekem
estek...?! 

– Látom, ez még most is zavarja, no-
ha egy olyan nem kezdõ edzõnek,
mint önnek, túl kellene már lépnie
ezen.

– Lehet, de nem ment. Mivel a kis-
padról is láttam, kik pocskondiáznak
állandó jelleggel, úgy gondoltam, nem
sértõdök meg, hanem kulturált hang-
nemû párbeszédre invitálom õket.
Meghallgatva a szakmai természetû
vagy más szempontú vádjaikat, és én
is elmondom, mit miért teszek. De
bármennyire is kezdeményeztem
ezeket a találkozókat „kritikusaim-
mal”, elhárították ezt.

– A tények makacs dolgok, ha a ha-
sonszõrû Újbudát kivesszük a me-
zõnybõl, akkor csak a Siófok ellen tud-

tak nyerni kétszer – egyszer a Magyar
Kupában, aztán a rájátszásban –, a
többi csapat ellen igazándiból nem
volt sansz. Persze jól látszott, hogy ég-
be kiáltóak a képességbeli különbsé-
gek az 5–9. hely között álló csapatok-
kal szemben, ami a jobb szereplést
szinte kizárta.

– Ennek függvényében, hogy nem
volt jobb szereplésre alkalmas csapa-
tom, tudni kell értékelni azt, hogy úgy
tanultuk az NB I-et egyetlen, erre
kész, ebben a közegben meghatározó
mezõnyjátékos nélkül, hogy ki tudtuk
verni a három brazillal felálló, a mi
hatvanmilliós költségvetésünk több
mint duplájából élõ Siófokot a Magyar
Kupából. Aztán az alapszakaszbeli baj-
nokin is egy szerencsés gól döntött a
javukra azon az emlékezetes, óriási
szekszárdi meccsen. No, és a ráját-
szásban is le tudtuk gyõzni õket.

BALSZÉLSÕ, BELSÕ VÉDÕ ÉS 
LÖVÕ KERESTETIK

– Én úgy gondolom, sebességben,
gyorsaságban, támadójátékban és a
védekezésben is léptünk elõre önma-
gunkhoz képest abban a bajnokság-
ban, a magyarban, amit a kontinens

legnívósabb nemzeti bajnokságának
tartanak nõi kézilabdában a szakem-
berek. S úgy, hogy az új játékosok is
csak az idény második felére álltak
rendelkezésre. Gondolok itt Jenõfi
Katira és Vasas Edinára, miközben
kulcsjátékosunk, Fauszt Éva mûtét
utáni felépülésére ráment a teljes ta-
vaszi szezon, csak a rájátszásra került
formába. Sokat dolgoztunk végig, egy
jó szellemû társaság jött össze, amely
egyénenként és csapatszinten is elõ-
relépett. Szekerczés Luca és Kopecz
Barbara például igen fiatalon kitûnõ,
az igényesebb NB I-es nívónak is meg-
felelõ, teljesítménnyel rukkolt ki hét-
rõl hétre.

– A védekezés – ezt lapunkban is
hangsúlyoztuk –, sok esetben nem
ütötte meg az élvonalbeli alapkövetel-
ményeket sem. Ha összeállt is, rop-
pant hullámzó volt, legföljebb egy fél-
idõig tartott ki. Osztja ezt a véle-
ményt?

– Mivel magasságban, súlyban, ta-
pasztalatban, keménységben nagy-
nagy deficittel indultunk, úgy gondol-
tam, egy elõrefelé mozgó hatos fal le-
hetett a követendõ taktika, bármilyen
nyitott variáció, meggyõzõdésem, ön-
gyilkosság lett volna. Én a problémát
ott láttam, hogy rendkívül nagy teher
hárult az évek óta szinte állandóan pá-
lyán levõ Gulya Krisztina–Hegyi Zsu-
zsanna belsõ kettõsre, akiket nem
tudtam pihentetni. Mert valóban
nem volt még csak megközelítõleg
sem megfelelõ ember ezen a poszton,
s az itteni rövidzárlatok borították az
egész védekezést. De azt nem foga-
dom el, hogy itt ne fejlõdtünk volna.

– Gondolom, ön is csak abban az
esetben ül le a kispadra, a még élõ
szerzõdése ellenére, ha megvalósul a
hõn óhajtott erõsítés.

– Igen, legalább három játékost sze-
retnénk igazolni, és fontosnak tar-
tom, hogy a nyári alapozásra már itt
legyenek. Mindenképpen kell egy bal-
szélsõ, itt abszolút lyukasak vagyunk,
no és egy jó felépítésû középsõ védõ
és egy megbízható tapasztalt átlövõ is.
Ez a záloga a helyezésbeli, illetve a já-
tékbeli elõrelépésnek. 

B. Gy.
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Június 4-én Bátaszéken, a tanuszodá-
nál már IV. alkalommal rendezünk
triatlonversenyt. Várjuk a családi és ba-
ráti váltókat, akik „Én úszom – Te kere-
kezel – Õ fut” jelszóval teljesíthetik a
100 m úszás – 3 km kerékpár – 1 km
futás távokat. Az óvodásoktól kezdve a
veteránokig mindenki találhat az
edzettségének megfelelõ versenyszá-
mot. A legfelkészültebbek 5 km futás
– 20 km kerékpár – 700 m úszás távot

teljesítik egyéniben vagy váltóban. Az ese-
mény diákolimpia megyei döntõ és öt-
próbahelyszín is egyben. Tavaly hatalmas
versenyt hoztak már az óvodások futa-
mai is, akiket idén is szeretettel várunk.

Aki elküldi elõnevezését június 1-
jéig a triatlon@triatlon.hu-ra, a ver-
seny logójával ellátott pólót kap.
Nevezési díj nincs! Bõvebb infor-
máció: www.triatlon.hu vagy a
www.otproba.hu honlapon.

Triatlonverseny Bátaszéken

Visszapillantás az NB I-es tanulóévre
Kovács Jenõ UKSE: „Lehet arra  építeni, ami már van”
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 21. (kedd) 16-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 21. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola (Zrínyi u.)
Június 28. (kedd) 16-17 óra
Gyakorló Általános Iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén, 14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

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

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

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

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 8. (szerda) 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   

A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
VÁLTOZÁS! Június 6. (hétfõ) 17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtárépület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18 óráig
Mikes u. 24.

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

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

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

A 41. Tolna megyei gyermekrajzpályázat és kiállítás
Május 25-tõl június 9-ig a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza dísztermében (Szekszárd, Szent
István tér 15–17.). Nyitva tartás: hét-
köznapokon: 8.00–18.00 óráig, szom-
baton: 8.00–12.00 óráig, 
vasárnap: zárva.

ALSÓS DÍJAZOTTAK:

Balogh Dorka („Vidám Hóember”, 3.
o., Baka István Ált. Isk.)
Papp Zita („A kiskakas gyémánt félkraj-
cárja”, 4. o., BONI Széchenyi I. Ált. Isk.)
Csillag Virág („Ősz”, 3. o., Baka István
Ált. Isk.) 
Czank Petra („Színmanó”, 3. o., Baka
István Ált. Isk.) 
Erni Zsófia (2. o., BONI Bartók Béla
AMI, Cikói Ált. Isk.)
Varga Zsófia (4. o., Garay János Ált.
Isk. és AMI)
Sárecz Adrienn (4. o., Babits Mihály
Ált. Isk.)
Tamás Alexander (1. o., Garay János
Ált. Isk. és AMI Sióagárdi Tagozat)
Horváth Dóra (1. o., BAP-MOK
Bátaszék)
Szentpál Renátó Rokkó (2. o., Kani-
zsai Dorottya Ált. Isk., Bátaszék)
Daradics Bálint (2. o., Garay János Ált.
Isk. és AMI Sióagárdi Tagozat)
Helyes Csenge (1. o., BAP-MOK Pörböly)
Beke Csanád (BONI Széchenyi István
Ált. Isk.)

Csótár Noémi (1.o., Garay János Ált.
Isk. és AMI)
Haraszti Emília Viven (4. o., BAP-MOK
Bátaszék)
Fetzer Lili (2. o., Garay jános Ált. Isk.
és AMI)
Temesi Orsi (1. o., Comenius Ált. Isk.)
Sziklai Gréta („Mikulás”, 1. o., Baka
István Ált. Isk.)
Hersics Elõd (2. o., Comenius Ált. Isk.)
Fetzer Péter (4. o., Babits Mihály Ált. Isk.)
Haág Bence („A varázsló”, 3. o., Szent
József Isk. Központ Szekszárd)
Sili Gergõ (1. o., Garay János Ált. Isk.
és AMI)
Sitkei Alexandra (2. o., Baka István Ált. Isk.)
Béldi Barbara (1. o., Garay János Ált.
Isk. és AMI Sióagárdi Tagozat)
Novák Alex (4. o., Garay János Ált. Isk.
és AMI)
Rupa Roxana (1. o., Szent József Isk.
Központ, Szekszárd)
Zsobrák Panna (4. o., Babits Mihály
Ált. Isk.)

ALSÓS KIEMELT DÍJAZOTTAK:

Kelemen Kata („Ördögfióka”, 1. o.,
Garay János Ált. Isk. és AMI Sióagárdi
Tagozat)
Brauer Izabell (2. o., BONI Széchenyi
István Ált. Isk.)
Vörös Martin (3. o., I. Béla Gimnázium
Szedresi Bezerédj Ált. Isk.)
Szente Zsófia (2. o., Baka István Ált. Isk.)

Deli Szonja (BONI Arany János Ált. Isk.)
Verebi Zsuzsanna (2. o., Baka István
Ált. Isk.)
Dránovics Kilián Barbara (1. o., Garay
János Ált. Isk. és AMI)

FELSÕS DÍJAZOTTAK:

Szüsz Bettina (8. o., Garay Ált. Isk. és
AMI)
Fazekas Kinga („Ördögasszony”, 5. o.,
BONI Arany János Ált. Isk.)
Scheidler Barnabás („A Teremtés törté-
nete”, 5. o., BONI Arany János Ált. Isk.) 
Molnár Tünde (6. o., BONI Vörösmarty
Mihály Ált. Isk.)
Várda Balázs (5. o., BAP-MOK
Bátaszék)
Gyõrfi Klaudia (6. o., Garay János Ált.
Isk. és AMI)
Plehel Nóra (6. o., TONIEPSZ Lajtha
László AMI, Tamási)

FELSÕS KIEMELT DÍJAZOTTAK:

Szabó Szilvia (7. o., TONIEPSZ Lajtha
László AMI, Tamási)
Kovács Friderika (7. o., Garay János
Ált. Isk. és AMI)
Blahó Rebeka (7. o., BAP-MOK
Bátaszék)
Dorogi Kíra (6. o., Garay János Ált. Isk.)

KÜLÖNDÍJASOK:

Kovács Ferencé: Verebi Zsuzsanna
Baky Péteré: Deli Szonja
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