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EZÜSTÖT NYERTEK
A KSC SZEKSZÁRD
SERDÜLŐI

A MOSOLYNAK HATALMA
ÉS ÉRTÉKE VAN 12. OLDAL

GYÖNYÖRŰ,
ÁM IGEN STRAPÁS
HIVATÁS 9. OLDAL 5. OLDAL

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Szerdán zajlott a nemzetközi kihívás
napja (Challenge day), amelynek alkal-
mából nulla órától este kilencig lehe-
tett gyûjteni a pontokat a legsporto-
sabb település cím elnyerése érdeké-
ben. Ehhez nem kellett mást tenni,
mint minél több embernek, minél
több alkalommal legalább tizenöt per-
cig tartó, pulzusszám- emelõ mozgást
végezni.

A megyeszékhelyen gazdag prog-
ram zajlott, Szekszárd városa immár ti-
zenkilencedik alkalommal vett részt a
kihívás napján. Tíz fõhelyszín szere-
pelt a palettán, számtalan mozgás-
programmal, a hagyományos sport-
ágaktól kezdve a búvárkodáson, a tán-
con át az akadályversenyekig. A szek-
szárdi program különleges színfoltja
volt, hogy a büntetésvégrehajtási inté-

zet is bekapcsolódott a vetélkedõbe,
számos fogva tartott és bv-dolgozó is
„megmozdult”.

Két tucat (sport)egyesület tagjai
kapcsolódtak be a pontgyûjtésbe, de
az óvodák, valamint az általános és kö-
zépiskolák fiataljai is igen aktívak vol-
tak, így cseppet sem meglepõ, hogy
kategóriájában ismét Szekszárd lett az
ország legsportosabb települése.

A legsportosabb város

A Prométheusz parkban vidám feladatok, akadálypályák várták a gyerekeket
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Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Mû-
velõdési és Oktatási Bizottsága pá-
lyázatot hirdet mûvészeti tevékeny-
séget folytató, Szekszárdon élõ pol-
gárai számára teljesítményük elis-
merésére, valamint támogatásukra
a Mûvészeti Ösztöndíj Támoga-
tás elnyerésére a Mûvelõdési és
Oktatási Bizottság 2010. évi  bizott-
sági keretében e célra biztosított
összeg  erejéig.

(A Mûvészeti Ösztöndíj és a Tu-
dományos Ösztöndíj Támogatás
kerete összesen: 400 000 Ft).

A támogatásból a mûvészetek
területén kiemelkedõ alkotók kor-
határ nélkül részesedhetnek. 

Pályázni kizárólag a pályázati
adatlap kitöltésével lehet. Forma-
nyomtatvány hiányában a bizott-
ság nem foglalkozik a pályázattal.

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs
köztartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, valamint

az önkormányzat felé egyéb tarto-
zása sincs.

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben
azt nem a pályázatban leírt célok-
ra használja fel, illetõleg a támoga-
tással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támo-
gatás átutalását megelõzõen Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Mûvelõdési és
Oktatási Bizottsága címére (7100
Szekszárd Béla király tér 8.) 2010.
május 30-ig kérjük eljuttatni, a
pályázatokról a bizottság 2010.
június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, il-
letve átvehetõ a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Mûvelõdési Oktatási Bizottsága
pályázatot hirdet tudományos munkát folytató,
Szekszárdon élõ polgárai számára teljesítmé-
nyük elismerésére, valamint támogatásukra a 

Tudományos Ösztöndíj Támogatás 
elnyerésére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-

ság 2010. évi bizottsági keretében e célra bizto-
sított összeg erejéig. (A Tudományos Ösztön-
díj és a Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás kerete
összesen: 400 000 Ft).

A támogatásból a tudományok területén ki-
emelkedõ alkotók, kutatók korhatár nélkül ré-
szesedhetnek.

a) Elõnyben részesülnek azok a tevékenysé-
gek, amelyek a város közösségét érintõ, helyi
ügyek megoldására vállalkoznak, kutatómun-
ka esetén a helytörténeti jelentõségûek. 

b) Konferenciákon való részvételre és tudo-
mányos munkaeszközökre (technikai felszere-
lésre) is lehet támogatást kérni. (A konferenci-
án való részvétel támogatásának feltétele az el-
fogadott elõadás).

c) Ösztöndíj esetében:
– ha a jelentkezõ már kutatóként foglalkozik

valamelyik alaptudománnyal,
– az ösztöndíj lejártával visszatér a városba, 

– bizonyítani tudja, hogy az ösztöndíj tudo-
mányos fejlõdését szolgálja.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitölté-
sével lehet. Formanyomtatvány hiányában a bi-
zottság nem foglalkozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak az része-
sülhet, akinek nincs köztartozása, illetve az ön-
kormányzattól korábban kapott támogatás fel-
használásáról elszámolt, valamint az önkor-
mányzat felé egyéb tartozása sincs.  

A pályázat elnyerését támogató ajánlások
mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság fenntart-
ja magának a jogot, hogy a pályázótól vissza-
vonja a támogatást, amennyiben azt nem a pá-
lyázatban leírt célokra használja fel, illetõleg a
támogatással nem számol el. 

A nyertes pályázókkal a támogatás átutalását
megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat a Mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottsága címére (7100 Szekszárd Béla király tér
8.) 2010. május 30-ig kérjük eljuttatni, a pályáza-
tokról a bizottság június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve letölt-
hetõ a www.szekszard.hu honlapról.

Mûvészeti Ösztöndíj Támogatás

Pályázat Ifjúsági KeretrePályázat Kulturális Támogatásra

Tudományos Ösztöndíj Támogatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági
és Civil Szervezetek Bizottsága értesíti
Szekszárd város polgárait, intézményeit
és civil közösségeit, hogy a 2010. évi költ-
ségvetésben a Sport-, Ifjúsági és Civil Szer-
vezetek Bizottsága által elkülönített 

Ifjúsági Kereten 3000 E Ft a pályáz-
ható támogatási célú elõirányzat. 

Az Ifjúsági Keretre az alábbi célok va-
lamelyike megvalósítására lehet pályázni:

1. A fiatalok egészséges életmódra ne-
velése, a kiemelt kockázati tényezõk felis-
merése, illetve hatásuk elleni küzdelem-
ben (alkohol, drog, mentálhigiénés meg-
elõzõ munka) való aktív részvétel.

2. Segítségnyújtás a pályakezdés és be-
illeszkedés nehézségeivel küzdõknek.
(álláskeresõ, átképzõ klubok, illetve in-
formációs szolgáltatások)

3. A különbözõ szintû önkormányzati
munkába történõ eredményes bekapcso-
lódás készségének kibontakoztatása. (di-
ák, ifjúsági, nemzetiségi önkormányzatok)

4. A városban élõ fiatalok és szerveze-
teik nemzetközi kapcsolatainak építése
és bõvítése.

5. A város számára fontos ismeretek el-
sajátítása, illetve ezeknek az ismeretek-
nek a város érdekében való mozgósítása. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága a keretbõl támogatni kívánja
azon kezdeményezéseket is, amelyek a
szekszárdi ifjúságot segítõ kortárs, illetve
felnõtt segítõk felkészítését, képzését,
továbbképzését, hatékonyságuk növelé-
sét valósítják meg. 

A keret önmagában nem lehet a felso-
rolt tevékenységekhez szükséges pénz-
eszközök kizárólagos forrása. 

Pályázni csak az adatlap kitöltésével le-
het. A más formában beadott pályázatot
a bizottság nem tárgyalja. 

Önkormányzati támogatásban csak az
részesülhet, akinek nincs köztartozása, il-
letve az önkormányzattól korábban kapott
támogatás felhasználásáról elszámolt, az
önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,
valamint azok a szekszárdi székhelyû civil
szervezetek, önszervezõdõ közösségek,
amelyeket a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ nyilvántartásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató ajánlá-
sok mellékelhetõk. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága döntése elõtt kérheti az Szekszár-
di Ifjúsági Önkormányzat véleményét. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága fenntartja magának azt a jo-
got, hogy a pályázótól visszavonja a tá-
mogatást, amennyiben azt nem a pályá-
zatban leírt célokra használja fel, illetõleg
a támogatással nem számol el. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bi-
zottsága a pályázaton nyert összeg felhasz-
nálásáról a rendezvényt, illetve felhaszná-
lást követõ 1 hónapon belül kér elszámo-
lást, amelynek feltételeirõl a nyertes pályá-
zókkal Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szerzõdést köt. 

A pályázatokat Szekszárd MJV Önkor-
mányzata Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága címére (7100 Szekszárd
Béla király tér 8.) 2010. május 28-ig (pén-
tek) kérjük eljuttatni, a pályázatokról a
bizottság 2010. június 30-ig dönt. 

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Mûvelõdési
és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet
kultúraközvetítõ, kultúra- és értékte-
remtõ feladatokat ellátó, Szekszárdon
élõ polgárai, Szekszárdon mûködõ civil
közösségei és szekszárdi intézmények
számára Kulturális Támogatás elnye-
résére a Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság 2010. évi bizottsági keretében e cél-
ra biztosított 1250 E Ft összeg erejéig.

A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Szolgáltató

Központnál regisztrált szekszárdi szék-
helyû önszervezõdõ közösségek,

b) oktatási-nevelési, mûvelõdési in-
tézmények,

c) magánszemélyek.
Pályázni lehet 2010. évi szekszárdi

kulturális rendezvények, rendezvény-
sorozatok lebonyolításához – különös
tekintettel Escher Károly születésének
120., Liszt Ferenc születésének közel-
gõ 200. évfordulójára, valamint a váro-
son kívüli kulturális, mûvészeti esemé-
nyeken történõ részvételhez, szerep-
léshez támogatás elnyerésére.

Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minõ-

ségével a város hírnevét öregbíti, vagy
a város kulturális életét méltón repre-
zentálja. 

2. A rendezvény az országos vagy
nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város mûve-
lõdési és alkotó közösségeit. 

3. A rendezvény a város kulturális
tradícióinak méltó örököse. 

4. Az adott rendezvény rétegigénye-
ket szolgál ki. 

Az alap önmagában nem lehet a fel-
sorolt tevékenységhez szükséges pénz-
eszközök kizárólagos forrása (legalább
30 %-os önrésszel kell rendelkezni).

Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap kitöltésével lehet. Formanyomtat-
vány hiányában a bizottság nem foglal-
kozik a pályázattal. 

Önkormányzati támogatásban csak
az részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól koráb-
ban kapott támogatás felhasználásáról
elszámolt, az önkormányzat felé egyéb
tartozása sincs és az összeférhetetlen-
ség nem áll fenn. (Errõl szóló nyilatko-
zatot kitöltötte.)

A pályázat elnyerését támogató aján-
lások mellékelhetõk. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság
fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázótól visszavonja a támogatást,
amennyiben azt nem a pályázatban le-
írt célokra használja fel, illetõleg a tá-
mogatással nem számol el. 

A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság a
pályázaton nyert összeg felhasználásá-
ról a rendezvényt (illetve felhasználást)
követõ 1 hónapon belül kér elszámo-
lást, amelynek feltételeirõl a nyertes
pályázókkal a támogatás átutalását
megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata szerzõdést köt.

A pályázatokat a Mûvelõdési és Ok-
tatási Bizottsága címére (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) 2010. május 30-
ig kérjük eljuttatni, a pályázatokról a
bizottság 2010. június 18-ig dönt. 

A pályázati adatlap átvehetõ a város-
háza Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy le-
tölthetõ a www.szekszard.hu honlapról.
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HÉTRŐL HÉTRE

Megkezdõdött
a szeméttelepek

rekultiválása
Sikeresen lezajlott az utolsó köz-
beszerzési eljárás is, a területeket
folyamatosan adják át a kivitele-
zõknek. A negyven szeméttelep
rekultivációja is már hamarosan
megkezdõdik és be is fejezõdik
október végéig. Néhány átrakó-
és hulladékudvar kiépítése van
még vissza.

Kérdésünkre dr. Balázs Árpád,
Siófok polgármestere elmondta,
hogy minden területen a költség-
kereten belül maradtak. Sõt, a
korábban megspórolt kereteket
is fel lehet használni. 

Cikó már ténylegesen próbaüzemel
Hulladékgazdálkodásban már itt van Európa – Országos összehasonlításban is kedvezõ díjak

Az eredeti átadási időponthoz ké-
pest több éves csúszás után, de
most már tényleg start közeli ál-
lapotban van a Dél-Balaton Sió
Völgye Hulladékgazdálkodási
Rendszer részeként megépült
cikói gyűjtő-feldolgozó.

Bálint György

A kommunális mû többek között Szek-
szárd és Bonyhád térségében is kínál hu-
szonegyedik századi megoldást a hulla-
dék kezelésére, annak újrahasznosításá-
ra. A rendszerben bent lévõ 204 telepü-
lés közül száz számára csak Cikó beüze-
melésével kezdõdhet új idõszámítás. A
Siófok vonzáskörzetében található ön-
kormányzatok, illetve települések Orda-
csehi és Som beléptével már haszonélve-
zõi a gondos szelektálást, elõválogatást is
feltételezõ, a lakosságtól további szemlé-
letváltozást igénylõ eljárásnak.

Szekszárd kezességet
vállalt partnereiért

Cikó próbaüzeméhez a déli terüle-
tek ez ügyben keletkezett adósságá-
nak megnyugtató rendezése is kellett,
mert a Balaton déli fõvárosa, Siófok a
rendszer úgynevezett gesztor-telepü-
lése csak ebben az esetben mondha-
tott igent. Szekszárd kezességet vállalt
az érintett településekért, bizonyít-
ván azt is, hogy szerepét nagyságánál,
tapasztalatánál fogva nem a saját elõ-
nyére kívánja fölhasználni. Zajlik a
próbaüzem, de még a november else-
jére tervezett éles indításig akad ten-
nivaló a hulladékszigetek, átrakók ki-
alakításában.

Környezetvédelmi szempontból
óriási változás áll be: az ismert techno-
lógia jóvoltából minimális annak az
esélye, hogy a talajba az itt elvégzett
mûveletek után káros vegyi anyag ke-

rüljön, vagyis tényleg elmondhatjuk:
utolértük a szomszédos Ausztriát,
vagy éppen Németországot.

Nem lesz drágább a tarifa
A lakosságot persze az érdekli elsõ-

sorban, hogy a magyar életviszonyok
közepette mindez miképpen érinti a
sok háztartás számára nem elhanya-
golható szemétszállítási díjat. Ami a
helyi szemétlerakó bezárása után, a
bajai szállításokat követõen Szek-
szárdon (is) emelkedett, és Cikó be-

lépte sem jelenti a várható üzemelte-
tési költségek közepette, hogy csök-
kennének a számlák – vetítette elõre
Ács Rezsõ, Szekszárd alpolgármeste-
re, a Hulladékgazdálkodási Társulást
mûködtetõ szervezet vezetõ tisztség-
viselõje, aki a társulásban Szekszár-
dot, illetve a kistérséget is képviseli.
A gazdasági témákkal foglalkozó vá-
rosvezetõ a témával kapcsolatosan
kifejtette:

– Ha kitekintünk az ország más ré-
gióira, azokra a helyekre, ahol már ré-

gebb óta megvalósultak ezek az euró-
pai normákhoz igazodó beruházások,
és mûködik a rendszer, azokhoz a te-
lepülésekhez képest igen csak elfo-
gadható, sõt kifejezetten az olcsóbb
kategóriába sorolható díjakat alkal-
mazunk. Ezt a lakosság érdekében
szeretnénk hosszú távon tartani, s eb-
bõl a szempontból nem közömbös az
sem, hogy a mi társulásunkban az ön-
kormányzatoknak komoly ráhatása és
beleszólási lehetõsége van a minden-
kori lerakási díjakra.

– A szolgáltató cégek azért tisztessé-
ges profitot is remélnek ebbõl. Ez az
Alisca Terra Kft. esetében is így van, s
egy városi cég esetében a haszon az
ott élõk számára forgatható vissza.

– Nem hiszem, hogy ez alapvetõ-
en profitorientált tevékenység len-
ne, sokkal inkább környezetvédel-
mi. Mi nem ettõl várjuk elsõsorban a
nyereség növelését kommunális cé-
günk esetében, hanem a még megle-
võ belsõ tartalékok feltárásával. Ami
nyereség keletkezik, abból lehet
visszaforgatni a szelektív hulladék-
gyûjtés feltételeinek további javítá-
sára, és a szemléletformálásra, mert
meggyõzõdésem, hogy az e téren el-
ért jelentõs eredmények még to-
vább javíthatók.

Az e téren országos elsõnek számí-
tó Siófok polgármestere, dr. Balázs Ár-
pád hozzátette: ha a még gondosabb
szelekcióval, az azt megelõzõ elõválo-
gatással az újrafeldolgozásban elérhe-
tünk arra a szintre, hogy akár az ener-
gia elõállítást, a termékgyártást, vagy
az egyéb felhasználási lehetõségeket
nézzük, nem csupán környezetvédel-
mi kérdés lesz a hulladékgazdálkodás,
hanem gazdasági is, és nem exportál-
juk az e téren elõttünk járó, sokszor
távoli országokba a maradék, de újra-
hasznosítható szemetünket.

Dr. Balázs Árpád, a gesztor város, Siófok polgármestere (jobbra)
adta át a cikói hulladékkezelõ kulcsát hétfõn Ács Rezsõnek, 
a Hulladékgazdálkodási Társulás elnökének

A hulladékkezelõ
központ

számokban
A cikói hulladékkezelõ központ 200
ezer ember hulladékkezelését látja el.
A kezelõi jogokat a déli terület száz
önkormányzata által létrehozott Re-
kom Nonprofit Kft. gyakorolja. 

Elvégzik a szelektíven gyûjtött hul-
ladék válogatását. Ellátja a mintegy 70
ezres régió komposztálási feladatait.
Legalább húsz évre elegendõ a lerakó
kapacitás, ha jelentõsen nõ a szelek-
tív gyûjtés, akkor lényegesen tovább.
Mindez azt jelenti, hogy durván évi
70 ezer tonna a lerakó kapacitás, s
tízezer tonna szelektíven gyûjtött
hulladék válogatására alkalmas a hul-
ladékkezelõ központ. Megkezdõdhet a szeméttelepek rekultivációja

FO
T

Ó
: M

Á
R

T
O

N
FA

I 
D

É
N

E
S



4 2010. május 23.MOZAIK

Nõvérhívó rendszer a szülészeten
Az Oktel Kft. adománya a betegek és az ápolók javát is szolgálja

Szerdán délelőtt átadták a me-
gyei kórház szülészetének nővér-
hívó rendszerét, ami a betegek
biztonságát szolgálja, s egyben
egyszerűbbé teszi az egészség-
ügyi személyzet munkáját. A
mintegy 850 ezer forint értékű,
saját fejlesztésű rendszere, vala-
mint annak teljes kiépítése az
Oktel Kft. felajánlása.

V. H. M.

Dr. Muth Lajos, a kórház fõigazgató
fõorvosa úgy fogalmazott: egyik sze-
me sír, a másik nevet. Kifejtette, hogy
e karitatív felajánlás nagyszerû dolog,
igen örülnek az új „munkát segítõ
rendszernek”, ám elkeserítõ, hogy az
ilyen, s ehhez hasonló jótékony fel-
ajánlásoknak ugyan természetesnek
kellene lenniük, ám nem azok. Ugyan-

akkor öröm, amikor ilyen
önzetlen segítõkészséget ta-
pasztalnak.

A cégvezetõ Árki László
arról szólt, hogy évek óta
minden esztendõben ko-
moly támogatást nyújtanak
az egészségügynek, ám ko-
rábban adományaik útja kö-
vethetetlen volt. Ezért dön-
töttek úgy, hogy immár
konkrét intézményeknek,
konkrét céllal adományoz-
nak. Dr. Kuhajda Valéria ad-
junktus kiemelte, hogy az
„oktelesek” pontosan és
diszkréten végezték a szere-
lési munkálatokat, mégpe-
dig úgy, hogy a frissen fes-
tett falakra is vigyáztak.

Osztermayerné Fodor Ilonával, az
újszülött osztály fõnõvérével kis „kör-
utat” tettünk. Megmutatta, hogy min-
den kórterembe, de még a mellékhe-
lyiségekbe – beleértve a zuhanyzóka-
binokat is – beszerelték a betegellátás
biztonságát szolgáló nõvérhívókat. A
nõvérszoba melletti falra rögzített
táblán piros fénnyel villognak az adott
helyiségekkel összekötött lámpák,
ugyanakkor csengõszó is jelez a sze-
mélyzetnek. Tehát a legkisebb problé-
mát is azonnal jelzi a nõvéreknek,
akik a jelet követve nyomban az adott
helyen teremnek.

Beleshettem a kisbabákhoz is. Õk
az ünnepségbõl természetesen sem-
mit nem érzékeltek, nyugodtan alud-
tak kiságyukban, vagy a nyûgösebbek
egy-egy nõvér karjában.

Árki László, az Oktel Kft. ügyvezetõje (balról) és dr. Muth Lajos
fõigazgató fõorvos az átadási ünnepségen

Babák és nõvérek: értük van a rendszer

Elmosta az esõ
a polleneket

A tavaszi fák elvirágoztak és a felme-
legedéssel átveszik helyüket a kora
nyáriak. A problémát a következõ he-
tekben az erõsen allergizáló pázsitfû-
félék okozzák majd – hívja fel a figyel-
met az ÁNTSZ aktuális szekszárdi pol-
lenjelentése.

A közzétett adatokból kiderül, a 19.
hét második felében az idõjárásnak
köszönhetõen teljesen lecsökkent a
pollenterhelés a légtérben. A közepes
mértékben jelen levõ fûfélék és kõris
virágporát is elmosta az esõ. (hé)

Kártyával nyugodt
lehet a nyarunk

Idén nyáron is folytatódik a nyaraló-
kártya program, amit a városi rendõr-
kapitányság kínál a térségben élõ pol-
gároknak. E hasznos és nyugalmas
nyaralásunkat biztosító, egyre népsze-
rûbb programot sokan jól ismerik,
úgyhogy csak a fõbb szabályokat fog-
laljuk össze.

Nyaralókártyához a rendõrségen
(Várköz) juthatunk, amit értelemsze-
rûen kitöltünk elérhetõségünkkel és
a távollétünk idejével egyetemben,
majd leadjuk a rendõrségen. Nyaralá-
sunk ideje alatt a rendõrjárõr rend-
szeresen megtekinti lakásunkat és
környékét, hogy van-e betörésre uta-
ló nyom. Ellenõrzéseit a látogatókár-
tyán rögzíti.

Már a járõr rendszeres feltûnése el-
riasztja a betörõket még a környékrõl
is. Amúgy megnyugtatóan jók az ed-
digi tapasztalatok, s egyre többen
csatlakoznak a programhoz.

Tehát nyaralásunk elõtt „kártyáz-
zunk” a rendõrséggel. - hm -   
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„A mosolynak hatalma és értéke van” 
Tudományos konferencia és ünnepi díjátadó az Ápolók Nemzetközi Napján

A Magyar Ápolási Egyesület Tol-
na Megyei Szervezete, a Tolna
Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza és a Betegápolá-
sért Alapítvány az Ápolók Nem-
zetközi Napja alkalmából egész
napos tudományos konferenciát
rendezett május 14-én a régi me-
gyeháza dísztermében.

Sas Erzsébet

A zsúfolásig megtelt teremben a részt
vevõ egészségügyi dolgozók fehér, kék
és zöld köpenyüket ünneplõ ruhákra
váltották, hiszen minden évben ezen a
napon õket, az ápolókat köszönti a
szakmai vezetés, s a médiumokon ke-
resztül minden polgár.

Ünnepi köszöntõjében Gliedné
Tillmann Erzsébet ápolási igazgató
megemlékezett a 100 éve elhunyt
Florence Nightingale-rõl, az ápolás ok-
tatásának megteremtõjérõl, aki ezt a
munkát megbecsült hivatássá tette.

„Mi tartja az ápolókat ezen a pá-
lyán?” – tette fel a kérdést az ápolási
igazgató. Anyagi és erkölcsi megbe-
csülésük egyre kevesebb lett az eltelt
évek során, de azok, akik maradtak, ez-
zel a választással, hivatástudattal vég-
zik munkájukat. „A mosolynak ereje,
hatalma és értéke van” – mondta az
ápolási igazgató.

Dr. Muth Lajos fõigazgató fõorvos
ünnepi beszédében leszögezte: nagy
és valós probléma, hogy a kor emberé-
bõl hiányzik a belsõ béke, s ezért nem
mosolyog. „Az igények magasba szök-
tek, az értékek megváltoztak, és ezek
bizony visszatartják az emberek moso-
lyát. Ez az ünnepség az elismerés, a

megerõsítés, a bizakodás napja is. Ki-
zökkenés a hétköznapokból, jelzés a
társadalom felé, hogy létezünk, hiszen
az egészségügyi dolgozók sem erköl-
csi, sem anyagi szempontból nem kap-
nak elismerést. Kevés az ápoló, nagyok
a követelmények, a betegek elvárásai
viszont változatlanok: odafigyelést,
gondos ápolást, mosolyt remélnek.
Egyre kevesebb ápolóval, az adminiszt-
ratív követelmények emelkedésével –
a saját érdekükben munkájukat doku-
mentálni –, egyre nagyobb erõfeszíté-
seket kíván. Türelmesnek kell lenni, s
kivárni a változást, amely bizonyára el-
jön, bár nem egyik napról a másikra.”

A megyei önkormányzat részérõl
Kollár László, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tagja mondott köszön-
tõt, melyben az ápolói hivatás fontos-

ságáról beszélt, s arról, mennyire idõ-
szerû lenne annak elismerése, hiszen
az utóbbi idõben 2600 orvos mellett
4000 ápoló hagyta el a pályát, s távo-
zott zömmel külföldre, ahol jobban
megfizetik munkáját. Akik itthon ma-
radtak, azokra áldozatos munka várt –
mondta Kollár László, majd kifejezte
reményét, hogy ez a tendencia hama-
rosan változik, s az egészségügyben
dolgozók megkapják a megérdemelt
erkölcsi és anyagi elismerést.

Bíró Beáta, a Konferencia moderá-
tora minden jelen lévõ vezetõ és kollé-
ga nevében köszönetet mondott
azoknak az ápolóknak, akik az ünnep-
ség alatt is a betegágy mellett teljesí-
tettek szolgálatot. A bevezetõ után a
Szent László Szakképzõ Iskola és Kol-
légium Egészségügyi és Szociális Tag-

intézményének tanulói ünnepi mû-
sorral köszöntötték az ápolókat.

A délelõtti program elismerések át-
adásával folytatódott. Fõigazgatói di-
cséretben részesült Belák Péterné
(Központi Intenzív Osztály), Bertus
Istvánné (Belgyógyászati Osztály, Pin-
cehely), Szegi Katalin (Szülészeti-
Nõgyógyászati Osztály) és Miklóssy
Dezsõné (Röntgen és Ultrahang Diag-
nosztikai Osztály).

A Magyar Ápolási Egyesület Elisme-
rõ Díszoklevelét vehette át Ferenczi-
né Csoma Beáta (Bõrgyógyászati Osz-
tály), Szendiné Bach Margit (Pszichi-
átriai Osztály) és Tóth Gyuláné (Gyer-
mekgyógyászati Osztály).

A kitüntetések átadása után a
„Hospice ellátás napjainkban” cím-
mel a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi
Házának ápolási igazgatója tartott elõ-
adást a Hospice egész országra kiter-
jedõ helyzetérõl.

A délutáni szakmai programban öt
szakmai elõadás hangzott el: Né-
methné Parittya Ildikó diplomás ápo-
ló, baleseti szakasszisztens a két keré-
ken elszenvedett koponyasérülések
tanulságairól, Gaszler Andrea, transz-
fuziológiai szakasszisztens a „Transz-
fúzió biztonság és Gyakorlata Intéze-
tünkben” címmel tartott elõadást.
Beráné Herczeg Erzsébet, kardiológi-
ai szakasszisztens „Kardiológiai pre-
venció arteriographiás szûréssel, já-
róbeteg-ellátásban” témában, Péter
Erzsébet vezetõ asszisztens „Négy év-
tized a változás tükrében, avagy a
(H)õskorban nálunk” címmel, míg
Murelné Budai Beáta szociális mun-
kás egy nyolcéves kislány különös
esetérõl értekezett. 

Miklóssy Dezsõné veszi át az elismerést dr. Muth Lajostól
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A daganatos betegségekrõl, õszintén
■ Dr. Al-Farhat Yousuf fõorvos a daga-
natos betegségekrõl tartott elõadást a
diabetes egyesület legutóbbi összejö-
vetelén, a Balassa János Megyei Kórház
„lila épületének” földszinti termében.

Az elõadó, a megyei kórház onkoló-
giai osztályának fõorvosa leszögezte: a
daganatos betegségek elleni védekezés
egyik legfontosabb eszköze a preven-
ció, a megelõzés, vagyis az emberek tá-
jékoztatása, miként lehet csökkenteni
a kór kialakulásának valószínûségét. A
kiváltó okok közül számosat ismerte-
tett, így például az örökletes okokat.
Ilyen esetben a daganat kialakulásának
valószínûsége 15-20 %-ra tehetõ. A fõ-
orvos kifejtette: ha idõben szûrik ki a
betegséget, mûtét után máris gyógyul-
hat a beteg, s nincs szükség kemoterá-
piára. A környezet által kiváltott okok
közt napjaink ipari, gazdasági életének

káros hatásait emelte ki, de az okok kö-
zött említhetõ a mozgásszegény élet-
mód, az elhízás. A környezeti ártalmak
jellemzõen mellhártya daganatokban
jelentkeznek, a szenvedélybetegségek
okozta problémák, mint a dohányzás
pedig a fej-nyaki és tüdõrák elõidézõi.

A daganat sejten belüli zavarból in-
dul: egészséges sejtjeink szaporodása
közben, ha úgynevezett szabadgyökök
jelennek meg, a törés egyértelmûvé vá-
lik a szervezetben. Maga a daganat is
ezen állapotból fejlõdik ki, mely képes
a szomszédos szerveket is megtámad-
ni. Al-Farhat doktor elmondta azt is,
hogy az új terápiás lehetõségek, a cél-
zott, egyénre szabott kezelések, a szû-
rések alapos szervezése mind a hatéko-
nyabb gyógyulást segítik. A kivizsgálás
rutin belgyógyászati, neurológiai, gé-
gészeti, radiológiai képalkotó (CT), va-

lamint funkcionális (PET, SPECT)
módszerekkel történik. Tünetekként
csomót a bõrben, mellben, a rekedtsé-
get, folyamatos kiújuló vérzést, vala-
mint az új bõrelváltozásokat jelölte
meg. Kezelése lehet sebészeti, sugár-,
vagy kemoterápiás, másrészt biológiai,
úgynevezett válaszmódosító kezelések
(hormon-, immun-, génterápia). A har-
madik csoportba a fizikai módszerek,
mint a hõkezelés tartoznak, de kombi-
nált módszereket is alkalmaznak.

Elõfordulását tekintve a nõknél az
elsõ helyen az emlõdaganat áll, ezt a
tüdõ és a vastagbél kóros elváltozásai
követik. A férfiaknál a tüdõrák a leg-
gyakoribb, ezt a vastagbél és a
gége/fej/nyak rákos megbetegedései
követik. A prevencióban a primer
szint a kialakulás megelõzését, a sze-
kunder az elváltozások korai felisme-

rését jelenti, míg a tercier szint a
gyógyult betegek gondozását segíti.

A fõorvos a C-vitamin tabletták
szedése helyett 100%-os narancsle-
vek fogyasztását szorgalmazta, majd
befejezésül az Európai Rákellenes Li-
ga tízparancsolatát osztotta meg a je-
lenlévõkkel, mely sorban: a dohány-
zás kerülését, az alkohol mértékkel
fogyasztását, a túlzott napozástól való
tartózkodást, a munkavédelmi elõírá-
sokat, a friss zöldség/gyümölcs és ros-
tos ételek bevitelét, a zsíros ételek ke-
rülését, a rendellenes vérzés, hosszan
tartó köhögésnél, bélmûködési zava-
roknál, váratlan testsúlyvesztésnél,
vagy anyajegy-elmozdulásnál és elhú-
zódó probléma esetén orvoshoz for-
dulást, nõknél a rendszeres méhnyak-
rák- és emlõszûrést tartja elengedhe-
tetlennek. Gyimóthy Levente
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Tíz centi esõ hullott három nap alatt
A város és a borvidék valahogy (még) ellenállt a jelentõs mennyiségû csapadéknak

Az, hogy május közepén a lehul-
lott csapadék mennyisége elérte
a közel száz millimétert, rendkí-
vüli, de nem egyedülálló jelenség.
Az viszont, hogy mindez három
nap alatt történt, már kuriózum –
jelentette ki Kővári László.

B. Gy.

Az önkormányzat Gazdasági és Mezõ-
gazdasági Bizottságának elnöke civil-
ben több évtizede foglalkozik meteo-
rológiai mérésekkel, megfigyelések-
kel, hogy annak eredményeit, össze-
hasonlító elemzéseit mindenkivel
megoszthassa.

– Ez a szélsõséges, rendkívüli lehû-
léssel járó, hûvös, õszies idõt hozó idõ-
járás az agráriumban komoly károkat
még nem okozott – fejtette ki vélemé-
nyét kedvenc témájában Kõvári Lász-
ló, majd hozzátette: – Azért szerencse,
hogy nem felhõszakadásban, hanem
napokon át tartó, csendes esõben volt
részünk, s ebbõl adódóan az úgyneve-
zett záporkár nem olyan mértékû,
mint ami intenzív esõzések esetén ta-
pasztalható. Olyankor a bejelentések
Szekszárdon – a domborzati viszo-
nyokból adódóan – már néhány órá-
val az esemény után megszaporod-
nak, s a mûszaki irodának több helyen
is azonnal kármentést kell indítania.

– A nem szilárd burkolatú utakban,
járdákban keletkezik eróziós kár. Kü-
lönösen azokban a szurdokokban,
amelyekhez nagyobb vízgyûjtõ terü-
let tartozik, és az képtelen ellenállni
ilyen hosszan tartó vízfolyásnak. Az
átázott talaj be-, illetve leomlása miatt
beszakadhat egy-egy pince, ez „benne
van a pakliban” Szekszárdon is. Ezek a

problémák persze csak napok, vagy
hetek múlásával jelentkezhetnek, de
bízom benne, hogy utcákban, neural-
gikus pontokon levõ városrészekben
már nem lesz az ilyen jellegû, hosszan
tartó esõzések után komoly károkat
maga után vonó probléma. Részint
azért, mert a kiemelt kockázatú helye-
ken történt megelõzõ intézkedés,
máshol pedig a rendelkezésre álló for-
rások, a lakossági önerõ révén van el-
lenállás a lassú vízözön ártalmainak
kivédésére.

A legveszélyeztetettebb
területek

Az egész vízelvezetõ rendszer vé-
delmi képességét a várható szélsõsé-
ges idõjárási viszonyokkal szemben
(tavaly karácsonykor plusz húsz fokot
is mértek, a hét elején pedig tízet
sem) az államilag kiírt, a borvidékekre
adaptált pályázat megvalósulása old-
hatná meg, amire Szekszárd is benyúj-
totta igényét. Abból a 200 millióból –
a benne elõírt önkormányzati és
egyéni hozzájárulással – lehetne pon-
tot tenni az évtizedes problémák
megoldására.

– Valóban több km-es hosszúságra
adtunk be pályázatot a szurdokok víz-
elvezetõjének kiépítésére, s most már
hamarosan eredményhirdetés várha-
tó – emlékeztetett a gazdasági bizott-
ság elnöke. – A hosszú várakozási idõ
alatt is történtek érdemleges dolgok.
A tavalyi évben is kilométer fölötti
hosszúságban végeztünk ilyen mun-
kát, de ezek egy-egy nagy területen le-
võ szõlõültetvényes részekre kon-
centrálódtak.

– Hol szorít legjobban a cipõ, hol
kellene a leghamarabban kezdeni?

– Ilyen a Lisztes-völgy, ahol régóta
várnak a megoldásra, de nagyon fon-
tos a Csötönyi-völgy is, ennek több
ága, ahol igen gyéren lettek kiépítve
a vízelvezetõk. Nem odázható el soká-
ig a beavatkozás az úgynevezett Ko-
pasz-völgyben sem, ahol egy mély
szakadék sürgeti a komoly beavatko-
zásokat.

– Fennállhat az a helyzet, hogy ott,
ahol a leghamarabban kellene kez-
deni, nem áll rendelkezésre a beru-
házás húsz százalékát biztosító la-
kossági önrész. Ráadásul itt a költ-
ség is húzósabb, mint egy átlagos te-
rületen...

– Igen, ez valóban hátráltató ténye-
zõ, mert a pályázat szerint ott lehet el-
kezdeni a munkát, ahol az állami tá-
mogatás és az önkormányzat 10 szá-
zaléka mellett a lakossági húsz is meg-
van. A legrosszabb helyeken viszony-
lag kevés az ott lakó is, és roppant ki-

csi az esélye annak, hogy a beruházás
költségeinek rájuk esõ részét felvállal-
ják. Városi szempontból még is fon-
tos a rendbetétel, mert éppen az ser-
kentheti az ingatlanvásárlást abban a
szép, de ma még nehezen megközelít-
hetõ természeti környezetben. Ha
majd ott tartunk, a kezdést és a finan-
szírozást illetõen igyekszünk valami-
lyen áthidaló megoldást találni.

Az agráriumnak
inkább jót tett

Hogyan viszonyul az esõzésekhez a
mezõgazdaság? – kérdeztük az elnök-
tõl, aki maga is aktív gazdálkodó.

– Már vártuk az esõt, hiszen április
20. és május 15. között kevés csapa-
dék hullott. A szántóföldi kultúrák
már igényelték a nedvességet, persze
nem ilyen mennyiségben. A normál
helyeken nem okozott problémát, sõt
összességében jót tett a búzának, ku-
koricának. Ezért fordul elõ a mélyebb
területeken, hogy a napokban érke-
zett jelentõs mennyiséget képtelen
befogadni a talaj, a víz nem tud elfoly-
ni, helyenként hatalmas területen
megáll, s bizony néhol a vetések ki-
pusztulását is elõidézheti.

– Köszönhetõen a decemberi, illet-
ve februári jelentõs csapadékmennyi-
ségnek, a talajok teljes rétege feltöltõ-
dött 150 centiméter mélységig. Az al-
só rétegben még mindig magas, ki-
lencven százalék volt a talaj víztartal-
ma, a felsõ ötven centiméteren esett
vissza ötven százalékra. Messze még
az aratás, de a gazdálkodóknak azért
megnyugtató, hogy egy a meteoroló-
gia által nem prognosztizált aszályos
fordulat esetén, van bõven nedvesség-
utánpótlás a talajban.

Kõvári László

PROGRAM:

2010. május 25. (kedd)
Szent Orbán napja
ISTIFÁNGÖDREI PINCESOR
17.00: Ünnepi megnyitó
17.15: Szent Orbán szobor szen-

telése - Bacsmai László katolikus plé-
bános
17.30: Ünnepi kulturális mûsor :

Muslinca énekkar
Komjáth(y)iak
18.00: Növényvédelmi Õrjárat
A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör

szervezésében, az MGSZH nö-
vényvédelmi szakembereinek ve-
zetésével.

2010. május 26-án (szerda)
VI . Nemzetközi Kékfrankos Kon-

ferencia
VÁRMEGYEHÁZA
9.30: Ünnepi megnyitó
10.00: Konferencia a Kékfrankos

jegyében
12.00: A VI. Nemzetközi Kék-

frankos Borverseny Díjkiosztó ün-
nepsége
13.00: A VI. Nemzetközi Kék-

frankos Borverseny Borainak be-
mutatója és kóstolója.

Szeretettel várja a szervezõ bi-
zottság a borértõ és borszeretõ ven-
dégeket.

M E G H Í V Ó
SZENT ORBÁN-NAPI BORÜNNEPRE ÉS

VI. NEMZETKÖZI KÉKFRANKOS FESZTIVÁLRA

Meghívó
Szent Orbán-napi borünnep Istifán-
gödrében, 2010. május 29-én.

Ráhangoló: 10 órától 
A délutáni események 14.30-kor

kezdõdnek a Szent Orbán szobornál:
ének, zene, vigadalom, nyitott pincék
késõ estig.

Az alsóvárosiak bemutatják a Sevró
Bt. (id. Baka Ferenc) által a Szent János
és Pál kápolna támogatására felaján-
lott képeket, festményeket (adomány-
gyûjtés). Várjuk a vendégeinket, talál-
kozzunk a Szent Orbán szobornál!

Adószám:18865488-1-17
Számlaszám: MKB 10300002-

46412355-00003285



■ Május 14–15-én rendezték
meg Révfülöpön a Mûvészeti
Iskolák Országos Kerámia és
Tûzzománc Versenyét. A
Garay János Általános Iskola és
AMI Képzõmûvészeti Tagozat
szobrász csoportja régóta ké-
szült a rangos versenyre.

Tápai-Kovács Anna felkészí-
tõ tanár vezetésével elkészí-
tették pályamunkáikat. Az
elõzsûrizés folyamán – a több
mint 1000 tanulótól beérke-
zett munka közül – három
ügyes kezû diák pályázatát be-
válogatták az országos ver-
senyre, ahol mintegy hatvanan mér-
hették össze tudásukat.

A három korcsoport mindegyiké-
ben két szobrot kellett a helyszínen
elkészíteni, hozott anyagokból és
eszközökkel. A gyerekek öt-öt órát
kaptak a kötelezõ és a szabadon vá-
lasztott téma „kidolgozására”. A zsû-
ri az értékelés során megnézte, hogy
van-e kapcsolat a két elkészült szo-
bor között.

Az I. korcsoportban Tápai Zoltán
a második helyen végzett. Szabadon
választott munkája egy viking hajó, a
kötelezõ téma pedig állatábrázolás
volt: Zoli a macskát választotta. A II.
korcsoportban Megyeri Orsolya
pontszámai alapján az elsõ tíz között
végzett. Szabadon választott munká-
ja hegedülõ kislányt ábrázolt (Orsi
maga is több éve hegedül a Garay
általános iskola Liszt Ferenc Zeneis-

kolájában), a kötelezõ fel-
adat pedig állatformájú
„felrakásos edény” elkészí-
tése (vagyis olyan edényé,
mely állatot formáz).

A III. korcsoportban
Szüsz Bettina érdemelte a
második helyezést. Szaba-
don választott alkotása egy
hétfejû sárkány volt, mely-
nek minden feje más-más
egyéniséget, karaktert ábrá-
zolt. Kötelezõen pedig egy
épületet kellett elkészíteni,
mely Gaudí, a nagy katalán
építész stílusát idézi. Betti

összetört csempedarabokból, moza-
ik-kirakással oldotta meg a feladatot.

A Mûvészetek Házában június 14-
én, a Garay iskola évzáró mûsora kere-
tén belül kiállításra kerülnek a pálya-
munkák elõtanulmányai, melyeket
mindenki megtekinthet.

Köszönet illeti a Bátaszéki TON-
SYSTEM Kft.-t, mert a versenyzõket
nagy mennyiségû agyaggal támo-
gatta. Lo
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„Nem pocsékoltam el az idõmet”
Wágner Krisztina, a Garay-emlékérem idei tulajdonosa

Interjú alanyomra a népnyelv azt
mondja: ritka, mint a fehér holló.
Ritka, hiszen nem minden tantár-
gyat szeret egyformán, mégis
négy éven át kitűnő volt a bizo-
nyítványa, de nyelvvizsgái, ver-
senyeredményei is mintaként
szolgálhatnak a leendő, vagy ép-
pen tanulmányait végző középis-
kolásoknak.

Gyimóthy Levente

Heilmann Józsefné, a Garay János Gim-
názium igazgatónõje hívta fel a figyel-
met Wágner Krisztinára, a csinos és am-
biciózus lányra.

– Tõsgyökeres szekszárdi vagy?
– Édesanyám Vas megyébõl szárma-

zik, de szüleim már jó ideje Szekszár-
don élnek, én is itt születtem. Családi
vállalkozásban dolgoznak 1989 óta, ve-
tõmag forgalmazással foglalkoznak.

– Hol végezted általános iskolát?
– A Dienes Valéria Általános Iskolá-

ban végeztem. Erõs, jó iskola, szeret-
tem odajárni. Az alsó tagozat után a
nyolcosztályos gimnáziumba kerül-
tem. A Dienesbõl matematikatanárnõ-
met, Völgyi Istvánnét szeretném meg-
említeni, aki megszerettette velem ezt
a tantárgyat. A nyelvtanulást is ott ked-
veltették meg végleg. Kedvenc tantár-
gyam a matek és az olasz nyelv lett az
évek során.

– Mit tudhatunk a verseny eredmé-
nyeidrõl?

– Igazából a gimiben futottam neki
többféle megmérettetésnek. Még 11.
osztályos koromban, egy angol nyelvi
országos középiskolai tanulmányi ver-
senyen (OKTV) bejutottam a 2. fordu-
lóba. Aztán jött a nagy „szerelmem”, az
olasz nyelv. Részt vettem a Studio Italia
olasz nyelvi központ által szervezett
tanfolyamon, melyre kiváló tanárnõm,
Józan Judit készített fel. Idén már be-
juthattam a legjobbak közé, s végül a ti-
zenegyedik helyen végeztem. A verse-
nyek mellett részt vettem a Garay öreg-
diák szövetség rendezvényein.

– Motivált a tanulmányi verseny to-
vábbtanulás dolgában?

– Nagyon is. A kettõ nálam azért is
függ össze, mert szükségem van a pon-
tokra. Olyan szakra jelentkeztem, ahol
önmagában nem fogadják el az angol
emelt szintû érettségim. Az olasz verse-
nyen, ha az ember 11-20. helyek vala-
melyikén végez, akkor 50 ponttal gaz-
dagodik. Van már egy felsõfokú olasz
nyelvvizsgám, amiért a maximális 80-
ból csak 50 pontot kaphatok, így min-
denképpen kellettek a plusz pontok.

– Milyen konkrét elképzelésed van
továbbtanulás dolgában?

– Budapestre, a Corvinus Egyetem
gazdaságtudományi szakára jelentkez-
tem, nemzetközi gazdálkodásra. Meg-
jelöltem angolul és magyarul is ezt a

szakirányt. Amúgy hat helyre adtam
be, különféle variációkban ezt az el-
képzelést. A nemzetközi gazdálkodás-
ban képzelem el a jövõm, a pénzügyi
folyamatok nagyon érdekelnek.

– Túl vagy az írásbeli érettségin. Mi-
lyen volt?

– Nagyon összetett feladatokat kap-
tunk. A matek például tele volt kombi-
natorikával. Matek fakultációs voltam,
így könnyebben ment a számítás.
Döményné Ságodi Ibolya nagyon jól
tanítja emelt szinten a tárgyat, s na-
gyon kedvelem õt. Olyan anyagokat is
átvettünk, melyek egyetemi szintûek,
így többek között az integrálás, a teljes

függvény vizsgálata, ezeket különösen
szerettem.

– Korábban mi szerettél volna len-
ni?

– Cégvezetõ, mint anyukám. Jó pél-
da, õ mindig is megtalálta az egyensúlyt
a család és a karrier között. Egyszer
elgondolkodtam az orvosi pályán is, de
túl nagy lelki tehernek érezném, hogy
embereknek az élete függ tõlem.

– Szabadidõdben mivel foglalko-
zol?

– Aerobikra járok a Dienes iskolába,
immár három éve. A heti háromszor
másfél órás edzésekre az érettségi mi-
att nem volt idõm, de hamarosan újra
belekezdek. Imádom az osztályom,
sokszor együtt bulizunk Szekszárdon.

– Az osztályból ki merre „indul” az
életbe?

– Akad közöttük orvosjelölt, mér-
nökjelölt, gyógyszerész, de van, aki
jogra megy tovább. Egyszóval, inkább
a reálirány a domináns.

– Megérte a sok tanulás?
– Úgy érzem, nem pocsékoltam el

az idõmet: megérte küzdeni, különö-
sen olyan dolgokért, mint a Garay-em-
lékérem. Ezt az elismerést a ballagáson
vehettem át, mert négy éven át sikerült
kitûnõre végeznem, és az országos ta-
nulmányi versenyen bekerültem a leg-
jobbak közé.

Wágner Krisztina

Ifjú szobrászok sikerei Révfülöpön

A 3. osztályos Tápai Zoltán macskái
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„Szekszárd alkotó krónikása”
Cseh Gábor 148. kiállításával indult a jubileumi Pünkösdi Fesztivál

Hatalmas érdeklődő tömegre szá-
mított mindenki, de ekkorára
azért nem. Szabályos tumultus
volt Cseh Gábor festőművész csü-
törtöki kiállításának megnyitóján.

V.H.M.

Már az ünnepség elõtt fél órával is alig
lehetett körbejárni a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház földszinti üvegtermét. Az
emberek egymás képnézõ helyére vár-
tak a gyönyörködés örömére. Az elõ-
csarnokban szintén a várakozás „vezé-
nyelt”. Ott meg az alkotó kézfogására,
ölelésére, két-két puszijára várakoz-
tunk türelmesen.

Cseh Gábor, azaz – mint ahogyan
egyik köszöntõben is elhangzott –
Szekszárd Cseh Gabija némi izgatott-
sággal, de hozta a „formáját”. Jókedvû,
barátságos és vicces volt egyszerre, ám
amikor a kiállítás képeirõl kérdeztem,
lelkessé, ugyanakkor tényszerûvé lett.

Mint elmondta, 31 – teszem hozzá,
gyönyörûséges – festménye várja a lá-
togatókat. Az alkotások közül húsz
olajfestmény és tizenegy a nagymére-
tû akvarell. Az utóbbiak saját speciális
technikájával készültek. Mégpedig oly
módon, hogy a munkafolyamat idején
víz alatt tartja a papírt. Feltehetõen ezt
az eljárást az országban senki nem
tudja, amit a mûvész meg is erõsített.

Mint a megnyitón is hallhattuk,
Cseh Gábor 1971-ben állított ki elõ-
ször e házban, azóta háromévenként
mutatja be ugyanitt új alkotásait, vagy
ahogyan õ fogalmazott, az „elõzõ há-
rom év termését”. Ez most is pontosan
így történt, s bevallotta azt az azonossá-
got is, hogy „most is nagyon készül-

tem”. Ez teljesen egyértelmû, amirõl
bárki meggyõzõdhet a képek láttán.
Nézegessék csak a Kisbödõt, a
Bezerédj utcát, a harminc évvel ezelõt-
ti Arany János utcát, vagy a Pincesort,
ami 1963-as valóságot mutatja. Tehát
mondhatni, a festõmûvész egyben vá-
rosunk épületeinek megmentõje.

Most is, mint mindig tombolát áru-
sítottak, mindösszesen 300 darabot.
A legszerencsésebb három „tombo-
lás” egy-egy festményt nyer, amelyek
egyelõre a kiállítást ékítik. S itt tegyük
hozzá, hogy Gabi másfél évtizede
szponzorálja a Szekszárdi Pünkösdi
Fesztivált. Minden alkalommal egy al-
kotást ajánl fel az ugyancsak tombola-
sorsolás fõdíjának.

Úgy tûnik, most velem is elszaladt a
„szó”, ahogyan a megnyitón Kubanek
Miklós kollegámmal, aki a gazdag és
izgalmas pályafutást ecsetelte meg-
spékelve kedves történetekkel. Említ-
hetjük Hepp Ádám fesztiváligazgatót

is, aki megindultan mondott köszön-
tõt az egyik kép elõtt állva, melyen
„édesapám görnyedt alakja és a Kál-
vin téri tanyánk” látható. Ezt a megha-
tó gesztust hálásan köszönte.

Nem volt mindez másként dr.
Töttõs Gábor fõiskolai docens eseté-
ben, aki hivatalosan is megnyitotta a
kiállítást. A képek hangulatát átélve
„mesélte” el azokat… Szóval valameny-
nyien úgy szóltak Gabiról, mint barát-
ról, segítõkész jó ismerõsrõl, a vidám
cimboráról, akit közelállójuknak érez-
nek. Németh Judit elõadómûvész ter-
mészetesen Babits-verset mondott, az
ünnepi alkalomhoz illõen adta elõ a
gitárbetéteket Tóth István, de a Tü-
csök Zenés Színpad sem okozott meg-
lepetést, hiszen remekelt.

Szóval csütörtökön kezdetét vette a
nagyszabású Pünkösdi Fesztivál, ami-
nek a hivatalos megnyitóját lapzár-
tánk után, péntek este hat órakor tar-
tották.

Cseh Gábor festõmûvész és Kubanek Miklós a tárlat megnyitóján

Baka István
portrészobra

Szegeden
Szembenézés címmel országos meg-
hívásos portré-kiállítás nyílt május 14-
én Szegeden.

A Dóm téren kiállított mintegy het-
ven alkotás egyike a Szekszárdon al-
kotó Farkas Pál szobrászmûvész Baka
István szekszárdi születésû, majd Sze-
geden élt költõt idézõ bronzportréja.
A másfélszeres életnagyságú Baka
szobor az alföldi bemutatkozás után
hamarosan visszatér Szekszárdra.

Mint emlékezhetünk, egy évvel ez-
elõtt vette fel Baka István költõ nevét
az 5. számú általános iskola. Minden
bizonnyal a következõ tanév kezdetén
– a környezetrendezés és a talapzat el-
készültét követõen – az iskola bejárata
elõtt kerül felállításra a bronzszobor –
tudtuk meg Farkas Páltól. A mûvész el-
mondta azt is, hogy az intézmény szû-
kös anyagi helyzete okán „hosszú le-
tétbe” adja a szobrot a költõ nevét vi-
selõ iskolának. - hm -

Baka István költõ portréja

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program keretében azon városlakók
jelentkezését várjuk, akik sövény-
cserjét vagy fûmagot szeretnének
igényelni családi-, vagy társasházuk
környezetének rendezésére.

Kérjük, hogy május 27-ig jelezzék
igényüket a Polgármesteri Hivatal

portáján, vagy a 74/504-109-es tele-
fonszámon. Az igénylésnél cserje
esetében a folyóméter, füvesítésre
vonatkozóan a négyzetméter meg-
jelölésével.
A növények és a fûmag átadására a
Polgármesteri Hivatalban június
2–3-án kerül sor.

Sövénycserjét, fûmagot
igényelhetnek a városszépítõk
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Gyönyörû, ám igen strapás hivatás
Dr. Nagy József: Az otthonszülés akkor biztonságos, ha kiköltöztetik a szülõszobát

A páratlan pedagógus-pályát ma-
ga mögött tudó Végh Imre tanár
úr azt javasolta, hogy „interjú-
ügyben” keressem föl az immár
nyugdíjas szülész-nőgyógyász dr.
Nagy Józsefet. A megyei kórház
korábbi osztályvezető-főorvosától
azt is kérdeztük, mi a véleménye
az alternatív szülésekről.

V. Horváth Mária

– Újságcikkeket olvasva, tévét néz-
ve gyakran eszembe jutnak Kodály
Zoltán szavai, miszerint a gyerme-
kek zenei nevelését születésük elõtt
kilenc hónappal kell elkezdeni.

– Õszintén tisztelem Kodály Zol-
tánt, de ebben nem értek egyet, aho-
gyan abban sem, amit a tévémûsorok
és az újságok hangoztatnak a várandós
kismama és a pocaklakó kapcsolatá-
ról. Például a jól megválasztott zene
közös hallgatásáról, a meghitt beszél-
getésekrõl, a méhben levõ magzat vá-
laszreakcióiról. Nem hiszek benne,
ugyanis mindezt az egzakt tudomány
nem bizonyította. Ön emlékszik, hogy
az adott idõszakban mi mindent mon-
dott anyukája?

– Nem, természetesen nem, de hal-
vány alapja sem lehet mindennek?

– Nézze, az anyuka nyilvánvalóan
már születése elõtt szereti gyerme-
két, akinek a mozgásából a szülõk
próbálnak következtetéseket levon-
ni. Az nem baj, ha a várakozási idõ-
ben ilyesmirõl is beszélgetnek a szü-
lõk. Viszont – utalok egy rendszeres
rádiómûsorban elhangzottakra –
amikor a hároméves gyermek el-
mondja, hogy „mi minden történt”
születését megelõzõen, az elég érde-
kes. Mindezt szülei adták a szájába,
amikor meséltek neki a méhen belüli
életérõl. Az én ismeretanyagom sze-
rint a magzat ilyen formában nem
percipiálja a külvilág történéseit. Az
anyaméhben levõ gyereket még nem
kell nevelni, tegyék ezt a szülõk nagy
gonddal születése után.

– Mégis gyakran esik szó arról a bi-
zonyos kilenc hónapról, beleértve
szakemberek nyilatkozatait is.

– Manapság divat a határmezsgyé-
ken lavírozni, s tegyük hozzá, úgy tû-
nik, rengetegen értenek sok minden-
hez – már-már kvázi szakértõnek tart-
va magukat.

– Igen, mint a focihoz, az újságírás-
hoz és még több ezer dologhoz. Na,
és persze, az otthonszüléshez.

– Így van. Az utóbbinak a mi mai vi-
szonyainkra alkalmazható szabályki-
dolgozásával a Szülészeti-nõgyógyásza-
ti Szakmai Kollégium is foglalkozik.

Sokan azt hiszik, hogy mindent tud-
nak a szülésrõl, akik már életet adtak
két-három gyermeknek. Én 37 évet
dolgoztam ebben a szakmában, még-
sem tudnám százszázalékos bizonyos-
sággal kiválasztani, hogy ki az a kisma-
ma, aki nyugodtan szülhet otthon,
mert szövõdménymentes lesz a szülé-
se. Egy konkrét eset: habkönnyen,
szinte oktatófilmszerûen megszüle-
tett a kisbaba, ám öt perc múlva már
az anya életéért kellett küzdeni azért,
mert a gyerek elrepesztette a hüvely-
falat, s olyan erõs vérzés keletkezett,
hogy az otthoni körülmények között
elállíthatatlan. Az anyuka 5-10 percen
belül elvérezhet.

– Mégis propagálják az otthonszü-
lést...

– Divatnak és feltûnni vágyásnak hi-
szem. Mégsem ezzel van a baj, meg kell
teremteni a szigorú szabály és feltétel-
rendszerét. Annak az elvárásnak, amit
ma egy szülészettel, illetve szüléssel
szemben támasztanak, otthon nincse-
nek meg a lehetõségei. Vészhelyzet-
ben nem mindegy, hogy öt, vagy hu-
szonöt perc múlva történik a beavatko-
zás... Emlékszik a hajdani paksi szülõ-
otthonra, amit nagyon szerettek? Kor-
szerûtlenség miatt – helyesen – bezár-
ták. Ha például császármetszésre volt
szükség, Szekszárdra kellett szállítani
az anyukát, télen olykor harckocsival.
Ma már megengedhetetlen és felelõt-
lenség volna a szülõotthonok mûködé-
se. Nem süllyedhetünk vissza az ötve-
nes-hatvanas évek színvonalára. 

– Sokan az otthonszüléssel kapcso-
latban a Nyugatot citálják. 

– Nem lehet összekeverni bennün-
ket a fejlettebb országokkal, ahol telje-
sen más az infrastruktúra. Az otthon-
szülés akkor biztonságos, ha az adott
helyszínre „költöztetik” a szülõszobát.
Ezt Nyugaton megteszik, sõt a szülés
ideje alatt a ház elõtt várakozik a men-
tõautó. Komplikáció esetén perceken
belül kórházba kerül a szülõ nõ. Per-
sze ennek megvan az ára, így ez elsõ-
sorban a tehetõsek privilégiuma, akik-
nek ez a heppjük.

– A kórházakban kellene megfelelõ
körülményeket biztosítani. 

– Igen, hogy otthonosan érezzék
magukat az asszonyok családjaikkal
együtt. Ennek is jelentõs anyagi vonza-
ta van, ezért egyelõre képtelenség sok
helyütt megvalósítani.

– Többször jártam a szülészeten,
hogy hírt adjak az ön idejében a
mûszervásárlásokról, most pedig
a különbözõ korszerûsítésekrõl.

– Valóban szépen alakul. Vegyük
például a szülõszobát, ami régen nagy
hodály volt. Ennek részint az volt az
oka, hogy sokkal többen szültek, s ha
az orvos beállt a terem közepére, átlát-
ta a dolgot. Most fordított tendencia
indult meg. Igen ám, csakhogy a dolgo-
zói létszám a régihez képest jelentõ-
sen csökkent. Amíg Los Angelesben
az egyik kórház gyerekosztályán egy
betegre két ápolónõ jut, itt talán kettõ
jut ötven gyerekre.

– Régen viszont a legtöbben odaha-
za születtek.

– Ahogyan 1947-ben én magam is, a
Mérey és a Babits utca találkozásánál

álló házunkban. Akkoriban még fele-
fele volt az „otthoni bábás” és a kórhá-
zi szülések megoszlása. Ha valaki meg-
halt szülés közben, mélyen érintette a
családot, azonban sokan azzal vigasz-
talódtak, hogy „Isten adta, Isten elvet-
te”. Más volt a felfogás... Ma pedig? A
legkisebb problémának hitt dolgot is a
bíróság elé viszik, s ezekrõl mindenki
tudomást szerez a bulvársajtóból.

– Az egészségügyben általában is
sok – mondhatni, buta – rendelke-
zés is gátolja a munkát. 

– A rendeleteket nem a gyakorlat-
ban jártas doktorok hozzák, így az
egészségügyi személyzetet belekény-
szerítik egy helyzetbe, amirõl nem te-
het, ahogyan a beteg sem, mégis õk
konfrontálódnak. Ráadásul az admi-
nisztráció is egyre több idõt vesz
igénybe a gyógyítás rovására. Hozzáte-
szem, munkába állásom óta, 1972-tõl
az elvárások egyre nõnek, az anyagi le-
hetõségek egyre csökkennek, így le-
hetetlen jó egészségügyet csinálni.

– Miért a szülészetet választotta?
– Orvosi egyetemre jelentkeztem.

Idõvel felkeltette az érdeklõdésemet a
szemészet, illetve a „manuális” szak-
mák. Amikor mi végeztünk, még kiír-
ták az álláshelyeket. Az én szempon-
tom az volt, hogy az akkor már idõs
szüleim közelébe kerüljek, így többek
között megpályáztam a bonyhádi szü-
lészetet, ahova föl is vettek. Megszeret-
tem ezt a jórészt bizalmi kapcsolatra
épülõ, gyönyörû, ám igen strapás
szakmát, jobban mondva hivatást.

– Amiben egyre több apuka nyújt
„komoly segítséget”.

– Akinek van némi affinitása hoz-
zá, az jöjjön be, mivel valóban lelki se-
gítséget jelent a párjának, de semmi-
képpen ne kényszerítse be a család a
szülõszobába az ifjú apukát, ha õ
nem akarja.

– Ön is apuka. Megismerhetjük a
családját?

– Hogyne! Zsuzsanna, a feleségem
egészségügyi fõiskolát végzett, s a szü-
lészeti-nõgyógyászati osztály fõnõvér-
helyettese. Nagylányom, Eszter angol-
tanár, jelenleg Malajziában tanít, míg
kislányunk, Zsuzsi szeptemberben
kezdi meg gimnáziumi tanulmányait.
Ügyes kosaras, s olyannyira hobbink-
ká vált ez a sportág, hogy rendszeres
kísérõi lettünk a csapatnak.

– Ön pedig vagy három évtizede fo-
cizik. Kinek pöccinti most a labdát?

– Elter Gábornak. Érdekel, hogy mi-
lyen vállalkozóbarát rendeletekre vár,
hisz-e abban, hogy ezek enyhítik majd
a vállalkozói társadalom nehézségeit?

Dr. Nagy József: „Manapság divat a határmezsgyéken lavírozni”

FO
T

Ó
: S

Z
E

K
SZ

Á
R

D
I 

V
A

SÁ
R

N
A

P



„C herchez la femme!” – 
ahogy eredetiben hang-
zik a Párizsi mohikánok-

ban, idõsebb Alexander Dumas szín-
darabjában. Anélkül, hogy tudták vol-
na eleink e szállóige eredetét, gyakor-
ta követték annak bölcsességét.

Dumas honfitársa, „Zola tollára
méltó parasztdrámában” a gonosz
asszony rémképe riogatta a szekszár-
di bíróságot 1895. június 4-én. Rövi-
den Pap Sándorral Biró Juli olyan há-
zassági szerzõdést kötött: ha õ hal
meg elõbb, a férj 700, ha fordítva, õ
1500 forintot kap. Nem sokáig jöttek
ki egymással, de a férj sajnálta a
pénzt, hát együtt maradtak. Így alud-
tak együtt a belülrõl vasrúddal be-
zárt istállóban 1893 novemberében,
mikor valaki – hihetõleg az asszony
felbéreltje – bejött, és oldalba lõtte
Papot. De ez csak késõbb, budapesti
halálos ágyán jött rá neje ármányára.
Egy év múlva – közben hogy, hogy
nem, anyósa is meghalt – már Tóth
Ferenc lett a nõ férje. 

Hanem egyszer a menyecske apja
veszekedés közben hites társának azt
találta mondani: „Elhallgass, mert ha
én kinyitom a számat, megültetem
veled is meg a lányoddal is a
szegzárdi tömlöcöt.” A volt férj apjá-
nak ez fülébe jutott, el is fogtak min-
denkit, de a feltételezett felbujtott
gyilkost nem, mert az felakasztotta
magát – ismeretlen okból. A vizsgálat
után azonban „elévülés és bizonyíté-
kok hiánya miatt” mindenkit felmen-
tettek.

A Tolnavármegye 1895. május 26-i
számának tolnai szereplõi még csak
reménykedhettek ugyanebben.

„Templomi botrány volt múlt szom-
baton. Az egyik káplán, kinek Szent
János szobránál esti litániát kellett
volna tartani, az esõs idõ miatt a
templomban tartotta azt. Emiatt a li-
tánia után néhány durva asszony
megtámadta a káplánt, kit a támadás
nagyon érzékenyen bántott, egyik fe-
léje közeledõ asszonyt ellökte magá-
tól, mire valami hitvány kiszolgált
csizmadiamester, ki a papokat – mint
mondani szokta – nagyon kordában
tartja, mert már régóta templomszol-
gának készül, durva sértésekkel illet-
te a papot, oly cifra káromkodások kí-

séretében, hogy becsületére vált vol-
na a legutolsó bakakáplárnak. A bot-
rányt az ekképp felbiztatott asszo-
nyok, kik a templomból imádságos
könyvvel jöttek ki, tovább folytatták,
s oly cifra címzésekben részesítették
a káplánt, hogy az püspök korában is
visszaemlékezik a nem remélt bérmá-
lásra. Milyen szépen illett az ocsmány
szóhalmaz a templomból jövõ ájtatos
hívekhez, vonzó példa volt ez a köze-
li gyermekseregnek! Az egész ügy a
járásbíróságnál nyeri folytatását…”

Egy hét múlva ismét más oldalról
tûnt fel egy asszony. „V. Horváth Ist-
ván bölcskei lakos nem ismert más
istent, csak Bacchust. Így aztán nem
csoda, ha szép vagyona csakhamar
elúszott. De még szegénységében
sem tudta a részegeskedést abba-
hagyni. A vasárnap tiszteletére újból
berúgott, s szokott módjára garázdál-
kodott. Felesége sírva odaszólt:
„Kendnek is jobb volna, ha agyonlõ-
né magát.” S Horváth István jó neve-
lésû férjhez illõen szót fogadott. Be-
ment a szobába, s agyonlõtte magát.
Az odasietõ orvos már csak a beállott
halált konstatálhatta. Ez az eset is
mutatja, hogy mily hálátlan dolog
sokszor a feleségnek szót fogadni.”

Ezzel alighanem sikerült megtalál-
ni – nem az asszonyt – a legbárgyúbb
férfikommentárt.

Lanius Excubitor

Keresd az asszonyt!
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ÓDON DERÛ 250. Ódon időben

MÁJUS 24-ÉN

125 éve, 1885-ben Augusz Imre
írta filoxéraügyrõl: „sem vakme-
rõnek, sem túlizgatottnak lenni
nem jó…”
MÁJUS 25-ÉN

205 éve, 1805-ben avatták föl a
belvárosi templomot. 185 éve,
1825-ben a fölsõ- és a belváros
500 háza hamvadt el; a tûzoko-
zót halálra ítélték. 115 éve, 1895-
ben elhunyt Kiss Mihály '48-as
százados, kataszteri tisztünk. 110
éve, 1900-ban javasolták: íras-
sák össze koldusainkat, nehogy
csavargóknak adakozzunk.
MÁJUS 26-ÁN

100 éve, 1910-ben született Egri
László karikaturista-újságírónk.
MÁJUS 27-ÉN

105 éve, 1905-ben meghalt
Fittler Bálint fõvárosi fõügyész-
helyettes: karrierje 1884-es
szekszárdi perétõl ívelt fel.
MÁJUS 28-ÁN

120 éve, 1890-ben az alispán
22 filoxéra-felügyelõnket nevez-
te ki. 105 éve, 1905-ben sajtónk
sürgeti: Elektromos kisipart
Szekszárdnak.
MÁJUS 29-ÉN

115 éve, 1895-ben a Sió kotrása
helyett töltésépítést javasoltak
(vám)hídunktól.
MÁJUS 30-ÁN

110 éve, 1900-ban Varasdy La-
jos volt tanfelügyelõnk röpirata
jelent meg.

Befeketített asszonyok
(Jeney Jenõ rajza)

Pünkösdi Fesztivál
bibliai módra

„Amikor a zúgás támadt, össze-
futott ez a sokaság, és nagy zavar
keletkezett, mert mindenki a maga
nyelvén hallotta õket beszélni.”
(Cselekedetek 2,6)

Kislányom éppen beszélni tanult.
Nehezen – csak szülei számára
érthetõ módon – formálta mondata-
it. Egyik nap két nénit szállítottunk
haza az istentisztelet után. Gyerme-
kem pedig a hátsó ülésrõl szóval
tartotta õket. Az alkalmi „hallgató-
ság” egyik tagja bólogatott, és itt-
ott válaszolt is kislányomnak. A má-
sik néni pedig meglepõdve fordult
hátra és ezt kérdezte: „Te értetted,
amit mondott?” „Hát persze” – vála-
szolta úgy, mintha mi sem lenne
természetesebb. Értette õt, mert
beszélte az õ gyermeki nyelvjárá-
sát.
Ez a kis eset a Bibliában olvasható
pünkösdi történetre (ApCsel 2) em-
lékeztetett. Jeruzsálem megtelt em-
berekkel az akkori pünkösdi fesztivál
alkalmával. Helyiek, vidékiek, sõt

más vidékekrõl érkezõk ezrei száll-
ták meg a fõvárost. Különbözõ nyel-
vek, nyelvjárások. Különbözõ kultú-
rák és szokások. Mégis együtt ün-
nepelnek. Ebben a minden tekintet-
ben sokszínû kavalkádban hirtelen
váratlan dolog történik. Szélviharhoz
hasonló zúgás hallatszik, a sokaság
összefut, nagy zavar keletkezik. Mi
lehet ez? A zavar csak fokozódik,
amikor mindenki a maga nyelvén
hallja beszélni az apostolokat. Em-
berek, akiket eddig falak választot-
tak el egymástól hirtelen megértik,
amit a másik mond. Elkezd szívük
egymásra hangolódni, elkezdenek
az elválasztó falak leomlani. A zûrza-
var helyett egyfajta egység alakul ki
közöttük.
Jézus így beszél errõl az esemény-
rõl: „Én meg majd kérem az Atyát,
és más vigasztalót ad nektek: az
Igazság Lelkét, aki örökké veletek
marad. A világ nem kaphatja meg,
mert nem látja, és nem ismeri. De ti
ismeritek, mert bennetek van, és

bennetek marad. Nem hagylak ár-
ván benneteket, hanem visszajövök
hozzátok.” Ez a Vigasztaló, a Szent-
lélek Isten, aki a bibliai pünkösd al-
kalmával megérkezett az emberek
közé. Aki lerombolta az elválasztó
falakat, az egymás meg nem érté-
sének falait, és egymásra hangolta

a jelenlevõk szívét. Így vált a sokszí-
nû fesztivál igazi ünneppé. Így talált
a sokféle, mégis magányos embe-
rek tömege igazi Közösségre.
Pünkösdkor erre az eseményre
emlékezhetünk, és élhetjük át újból
valóságosan. Átélhetjük, hogy Jé-
zus nem hagy bennünket árván,
magányosan. Kapcsolatba, közös-
ségbe kerülhetünk vele. És ez a
kapcsolat, közösség egy másfajta
kapcsolatot is létrehoz. Kapcsola-
tot és közösséget a körülöttünk
élõkkel. Ezáltal érzékenyebbé vál-
hatunk nem csupán a minket ért
sérelmekre, hanem a másik fájdal-
mára is. Megérthetjük a másik em-
ber „nyelvjárását”, és elkezdhetünk
beszélni az õ „nyelvén”. Pünkösd
csodája, amikor a maga javát kere-
sõ, mégis magányos ember Jézus
jelenlétében átéli, hogy nincs egye-
dül. Társai vannak, akik odafigyel-
nek rá, és akikre õ is odafigyelhet,
akikrõl gondoskodhat.
Ez az isteni csoda tegye a mi pün-
kösdi fesztiválunkat is igazi Közös-
séggé és ünneppé.

Kovács Zoltán
metodista lelkipásztor

EVANGÉLIUM



JEGYZET

Az íróasztalom

112010. május 23. MOZAIK

A rejtvény megfejtését 2010. június 1-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Május 9-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „A lenullázott gallyakra új virágmintás takaró szabható”
(Ádám Tamás: Május).

A helyes megfejtõk közül Köbli Elemérné (Jókai u. 6.) nyert nyert két belépõt a The Irish Dance
Experience június 26-i szekszárdi elõadására. A nyereményeket postán küldjük el.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

Az íróasztalom egy eléggé olcsó és rozoga tá-
kolmány, amit ha idõnként arrébb kell ten-

ni, akár csak egy egyszerû kis átrendezés során, ak-
kor pillanatok alatt könnyedén apró darabjaira
esik szét, de szerencsére tiplijei segítségével gyorsan
újra össze is lehet ütögetni és rugdosni is. Egyéb-
ként attól, hogy olykor-olykor búsan rákönyökölök
(sõt, néha dühömben még ugrándozok is rajta),
eddig még soha sem rogyott össze, csak az ide-oda
ráncigálásra érzékeny. Elöljárójában azért emlí-
tem meg ezt az egyáltalán nem rendkívüli, vagy
túlságosan nagy jelentõségû dolgot, hogy a lehetõ
legérzékletesebben el tudjam mondani, hogy a la-
kásom berendezése nem túl elegáns, és fényûzõnek
meg még nagy-nagy jóindulattal sem nevezhetõ, de
ha valaki annyira unatkozik, hogy ennek az okai-
ra is kíváncsi, az kénytelen lesz a továbbiakban a
saját fantáziájára hagyatkozni. Egyébként is csak
az a fontos, hogy az én elvárásaimnak tökéletesen
megfelel-e vagy sem. Az asztal állandó tartozékai is
nagyon egyszerûek. Idõnként leteszem rá a hege-
dûm, szükség esetén az õsrégi írógépem, és mosta-
nában már egyre ritkábban egy szépen kihegye-
zett ceruzát és egy üres papírlapot, hátha véletlenül
eszembejut valami, és azt – mielõtt még meggon-
dolhatnám magam – leírom. Egyetlen díszítõ ele-
me van a munkapadomnak, vagyis az íróaszta-
lomnak, egy aprócska kis három tagból álló szo-
borcsoport, három hamiskásan vigyorgó, aranyos,
huncut kis porcelánmajmocska. Az elsõ kezeivel
befogja a füleit, a második mind a két kezével be-
fogja a száját, a harmadik a kezeivel eltakarja a
szemeit. (Ha nem porcelánból volnának, meg le-
hetne õket zabálni, olyan édesek.) Ezek a porcelán-
figurák nem pusztán csak szép és érdekes, sze-
met/szívet gyönyörködtetõ dísztárgyak, hanem
„õk” a legfontosabb segítõtársaim is, ha írni kez-
dek. Írás közben mindig közvetlenül a szemem
elõtt vannak, és ha írás közben el-elbizonytalano-
dok, vagy nagyon, de nagyon tanácstalan vagyok,
akkor elég csak mosolyogva pár pillanatig rájuk
pillantanom. Olyan nagyon régi ismerõsök/bará-
tok, alkotótársak vagyunk, hogy mi már szavak
nélkül is értjük egymást. Pár pillanat elég ahhoz,
hogy tévedhetetlenül tudjam a legideálisabb megol-
dást, hogy mikor tanácsosabb egy kicsit süketnek
vagy vaknak lenni, és mikor kell egy-két dolog el-
mondása helyett egy jó nagy lélegzetet venni. Az én
drága kis majmocskáim tévedhetetlenek. Azt hi-
szik, véletlenül vészeltek át 4-5 különbözõ, demok-
ratikusnak nevezett politikai változást sértetlenül?

Bálint György Lajos



Sportmix
KÉZILABDA. Befejezõdött az NB I/B-s
nõi kézilabda bajnokság. Az utolsó for-
dulóban az UKSE Szekszárd megsze-
rezte a 22. gyõzelmét, s ezzel a bajnok
Érd, illetve a második Gyõri ETO II
mögött a harmadik helyen zárt Kovács
Jenõ együttese. A Kozármisleny elleni
utolsó mérkõzésen 8 találatával Fauszt
Éva volt a legeredményesebb szek-
szárdi, aki a csoport góllövõlistáján az
elõkelõ 2. helyen zárt.

Az NB II Délnyugati-csoportjában
szerepelõ Fekete Gólyák is megnyer-
ték utolsó bajnokijukat. A szekszárdi-
ak hazai pályán a Balatonboglárt
verték (48-26), s ezzel bebiztosították
a bronzérmet a Siófok II elõtt. A csa-
pat legeredményesebb játékosa a ki-
lencgólos Németh Judit volt. Az
FGKC 14 gyõzelemmel 2 döntetlen-
nel és négy vereséggel, 30 pontal zár-
ták a szezont.

LABDARÚGÁS. Az NB III Dráva-cso-
portjának 22. fordulójában, a zuhogó
esõben mûfüves pályán lejátszott
mérkõzésen, a Tolle-UFC Szekszárd
Márkus Tibor góljával 1–0-ra nyert a
Nagykanizsa ellen. Négy fordulóval a
zárás elõtt 29 ponttal a 9. helyen áll Di-
enes Pál edzõ együttese. Javuló teljesít-

ménnyel még lehet esélye a 6-7. helyek
egyikének megszerzésére a csapatnak.

ATLÉTIKA. Legutóbbi számunkban az
AC Szekszárd junior országos bajnok
középtávfutójáról, Ohn Kingáról szó-
ló írásunkban a sportoló jelenlegi
edzõjét, Németh Gyulát úgy tüntettük
fel, mint aki a kezdetek óta, vagyis 8
éve foglalkozik a tehetséges sportoló-
val. Az igazság viszont az, hogy az álta-
lános iskola felsõ tagozatában még
Scherer Tamás volt Ohn Kinga elsõ
edzõje. Az elmúlt években azonban
már jelenlegi edzõjével készült, és ért
el újabb sikereket a most végzõs kö-
zépiskolás, háromszoros korosztályos
magyar bajnok sportoló. A tévedésért
az érintettek elnézését kérjük.
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Ezüstöt nyert a KSC serdülõcsapata
Kosárlabda Harsányi Mária tanítványait csak a Vasas-Csata együttese tudta megállítani

Ezüstéremmel gyarapította a klub egyre gaz-
dagabb utánpótlás éremkollekcióját az
Atomerőmű-KSC Szekszárd serdülő leány ko-
sárlabda csapata.

SzV

Harsányi Mária tanítványai veretlenül jutottak be a
Kecskeméten megrendezett országos bajnoki dön-
tõ legjobb nyolc együttese közé, ahol a nagyon erõs
A-csoportba kerültek. Az ellenfelek között volt a két
évvel ezelõtti döntõ ezüstérmese, a Miskolc és a ne-
gyedik helyezett BSE is, valamint a házigazda Kecs-
kemét. A B-csoportban a kiemelkedõ tudású, két év-
vel ezelõtt aranyérmes Vasas-Csata mellett a Sopro-
ni Darazsak, a PVSK és a Kõbányai Darazsak küzdött
az elõdöntõbe jutást jelentõ elsõ két helyért. 

Az Atomerõmû-KSC alacsonyabb szerkezetét
technikai képzettségével, kemény letámadásos véde-
kezésével és óriási küzdõszellemével kompenzálta.
Utóbbit jól példázza, hogy Pekárik Dóra térdszalag-
szakadással is vállalta a játékot, sokat segítve abban,
hogy csapata eleget tegyen az elõírásnak, miszerint
az elsõ két negyedben öt-öt különbözõ játékosnak
kell szerepelnie. A szekszárdiak valamennyi csoport-
mérkõzésüket megnyerték, majd a Sopron elleni si-
ma gyõzelmükkel bejutottak a fináléba, ahol azon-
ban a fizikálisan erõsebb Vasas elõtt kénytelenek
voltak õk is fejet hajtani. A KSC-s serdülõ lányok idei
bajnoki ezüstje azt jelenti, hogy nem szakadt meg az
utánpótlás 2002 óta tartó éremszerzési sorozata.

Eredmények. Csoportmérkõzések: Atomerõ-
mû-KSC Szekszárd–Miskolci Sportiskola 93–54. Ld:

Rick 20, Studer Á. 17, Bari 13/6, Nagy 12, Szendei
12/9. Biztos szekszárdi gyõzelem. Szekszárd–
BSE 70–67. Ld: Rick 19/3, Szendei 18/9, Bari 13, Nagy
10. A 3. negyed végén 24 ponttal vezetett a BSE, in-
nen fordított az atomos egylet. Szekszárd–Kecske-
méti SI 88–82. Ld: Rick 30/3, Nagy 15, Studer Á. 12/3.
Izgalmas mérkõzésen végig vezetve nyert a Szek-
szárd, amely veretlenül jutott a négy közé. 

Keresztjáték: Szekszárd–Soproni Darazsak
89–65. Ld: Nagy 28/3, Szendei 23/12, Rick 16,

Studer Á. 14/3. Több remek egyéni teljesítmény, fö-
lényes gyõzelem.

Döntõ: Vasas-Csata–Szekszárd 88–48. Ld: Rick
27/3, Szendei 12/12. A mezõny legerõsebb csapata
gyõzte le a szekszárdiakat. 

Különdíjasok: Az edzõk szavazata alapján Szendei
Bernadett bekerült a torna All Star csapatába. A KSC
legjobb teljesítményt nyújtó játékosa Rick Mónika
volt, a torna legjobb védõjátékosának Studer Ágnes
bizonyult.

A Harsányi Mária irányította Atomerõmû-KSC Szekszárd ezüstérmes serdülõi

Meghívók a válogatottba
Négy szekszárdi indulhat a gyõri Világkupán

Remekül szerepeltek a Gemenc
Judo Klub versenyzői a diák-
olimpián, és az azt követő nem-
zetközi versenyen.

B. Gy.

Az elõbbin Mátics András elsõ lett
súlycsoportjában (valamennyi el-
lenfelét ipponnal verte), Ács Balázs
másodikként zárt (a döntõben egy
pécsi fiú ellen vesztett), s úgyszin-
tén ezüstérmet szerzett Sárecz Már-
ton, míg a felsõbb súlycsoportban
induló Molnár András a dobogó leg-
alsó fokára állhatott fel. A gemence-
sek Gál Gergõ és Berlinger Gábor
révén még két ötödik helyet is el-
hoztak. A junior B-korosztály ver-
senyében Szabó Ákos bronzérmes
lett, Hunyadi Bence pedig az ötö-
dik helyen zárt. Utóbbi két helye-
zés azért is értékes, mert két évvel
idõsebbek ellen vették fel a küzdel-
met a szekszárdi klub versenyzõi.

Nemzetközi versenyen Mátics
András és Ács Balázs ismét a dön-
tõig küzdötte magát, azonban

mindkettõnek be kellett érni az
ezüsttel. Mátics hosszú veretlensé-
gi sorozatát egy szerb srác szakí-
totta meg, Ács pedig ismét PVSK-s
riválisával szemben maradt alul. A
tehetséges szekszárdi fiatal Szepe-
si József vezetõedzõ irányításával
– a vereségek tapasztalatait ele-
mezve – külön készülnek majd a
pécsi fiú ellen. Lovász Bálint csak a
késõbbi gyõztestõl kapott ki, de a
vigaszágon remek versenyzéssel
egészen a harmadik helyig mene-
telt, de bronzzal térhetett haza
ugyanezen súlycsoport küzdelmei
után Sárecz Márton is.

Szepesi József elégedettségének
adott hangot a nemzetközi ver-
seny után:

– A szövetség költségére meghí-
vást kapott a gyõri Világkupára ké-
szülõ magyar serdülõ válogatott
háromnapos edzõtáborába Lovász
Bálint, Ács Balázs és Mátics And-
rás, Sárecz Márton pedig egyesüle-
ti finanszírozással képviselheti a
nemzeti színeket a közelgõ Rába-
parti nemzetközi viadalon.
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Értékmentés a pénzhiány sodrásában
A megye és város változatlanul a Gemenci Nagydíj mellett áll

Pályázat sportkeretre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Sport-, If-
júsági és Civil Szervezetek Bizottsá-
ga értesíti Szekszárd város sport-
egyesületeit és civil közösségeit,
hogy a 2010. évi költségvetésben a
Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottsága által elkülönített 

Sportkeretre (Szabadidõ és
Diáksport alap, Nemzetközi és
Városi Nagy Sportversenyek
alap)

az alábbi célok megvalósítására
lehet pályázni:

A lakosság rendszeres sportolá-
sának, egészséges életmódjának ki-
alakítása, szabadidõ hasznos eltöl-
tésének segítése.

A Városi Diáksport Bizottság ál-
tal versenynaptárban szerepelte-
tett versenyek szervezésének, le-
bonyolításának, illetve iskolai SE,
SK rendezvényeinek támogatása.

A keret önmagában nem lehet a
felsorolt tevékenységekhez szük-
séges pénzeszközök kizárólagos
forrása. 

Pályázni csak a pályázati adatlap
kitöltésével lehet. A más formában
beadott pályázatot a bizottság nem
tárgyalja. 

Önkormányzati támogatásban
csak az részesülhet, akinek nincs

köztartozása, illetve az önkormány-
zattól korábban kapott támogatás
felhasználásáról elszámolt, az ön-
kormányzat felé egyéb tartozása
nincs, valamint azok a szekszárdi
székhelyû civil szervezetek, ön-
szervezõdõ közösségek, amelyeket
a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ nyilvántartásba vett. 

A pályázat elnyerését támogató
ajánlások mellékelhetõk. 

A Sport-, Ifjúsági és Civil Szerve-
zetek Bizottsága fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázótól
visszavonja a támogatást, ameny-
nyiben azt nem a pályázatban leírt
célokra használja fel, illetõleg a tá-
mogatással nem számol el. 

A pályázatokat Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági és
Civil Szervezetek Bizottsága címé-
re (7100 Szekszárd, Béla király tér
8.) 2010. május 28-ig (péntek) kér-
jük eljuttatni, a pályázatokról a bi-
zottság 2010. június 30-ig dönt. 

A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szekszard.hu honlapról, illet-
ve átvehetõ a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Sport-, Ifjúsági

és Civil Szervezetek Bizottsága

Megint az a helyzet állt elő a Ge-
menci Nagydíjjal kapcsolatosan,
mint 1990-ben, vagy mint az ezred-
forduló tájékán: a „lenni vagy nem
lenni” kérdés lengi körül a témát.

Bálint György

Eljutott ez az egész Tolnát érintõ viadal
– átrándulva olykor Baranyába, So-
mogyba is – még jóval a negyedszáza-
dos jubileuma elõtt odáig, hogy az or-
szág legrangosabb, legjobb, sokáig
egyetlen nemzetközi pontszerzõ, úgy-
nevezett UCI versenye lett. Sajnálatos
módon azonban az utóbbi években
már csak kínkeservesen lehetett össze-
kalapozni azt a cirka tízmillió forintot,
amibe ez a viadal még karcsúsított, két
napra leszûkített változatában is kerül.

A válság a jelekbõl ítélve betette azt
a bizonyos kaput. Az autóiparhoz kö-
zeli cégek szinte becserkészhetetle-
nek, a márkák helyi képviseletei a gyér
eladások közepette nem tudnak – de
nem is nagyon akarnak – százezreket
áldozni arra, hogy egy-egy szakasz az õ
nevük alatt fusson. Az is hátráltató té-
nyezõ, hogy a sportág viszonylagos jó
eladhatósága ellenére nincs tülekedés

a televíziós csatornák között. Sõt, saját-
ságos módon ebben a témában is „for-
dítva ülünk a lovon”: a szervezõknek
ugyanis nem kis összegeket kellene
elõteremteniük, hogy a szponzorokat
kiszolgáló tévés megjelenés is legyen.
Már annak örülni kellene, ha valame-
lyik közszolgálati csatorna ingyen mél-
tóztatna – legföljebb napi egy perc-
ben – a híradójában beszámolni róla,
de ezt is vegyék kegynek, mert ugyan
uborkaszezon van a hazai sportban jú-
liusban, de éppen megy a Tour de
France, meg a labdarúgó világbajnok-
ság. Ezekkel a kifogásokkal jön a lesaj-
náló magyarázkodás a tévék és na-
gyobb példányszámú lapok részérõl.

Az Ifjúsági Unió Szekszárd, mint
szabadidõs helyi sportszervezet,
amelynek köszönet jár a versenysoro-
zat hagyományaihoz méltó megmen-
téséhez, öt év után feladja: a rendezés-
sel járó áldozatvállalás ugyanis már a
mûködésüket veszélyeztetné.

A megye és a város változatlanul
akarja a nagydíjat, de nem a tízmillió-
sat, hanem olyat, amit akár kettõbõl is
tetõ alá lehet hozni, amelyben jelképe-
sek a pénzdíjak, amelyben a magyar
klubok dominálnak, s persze mutató-

ban akadnak külföldiek. Olyan egy-két
napos versenyt, amelynek változatla-
nul része az esti, villanyfényes ház-
tömbkörüli verseny.

Az IFU fõszervezõként való kivonu-
lásával – az idõ szorításában – napo-
kon belül dönteni kell a „hogyan to-
vábbról”. A kulisszák mögül kiszivár-
gó hírek szerint a városvezetés a két

helyi kerékpáros klubbal egyeztetett
ebben a kérdésben. Olybá tûnik, hogy
a Gemenci Nagydíj jogelõdje, a Ge-
menc Kupa 1975-ös elindításában, an-
nak megszervezésében „apostoli” sze-
repet betöltõ, a versenysorozat meg-
mentését mindmáig szívügyének érzõ
Schneider Konrád rábólintott a felké-
résre. A Szekszárdi Szabadidõs Kerék-
páros Egyesület edzõje nem látja a je-
lenlegi nem túl rózsás költségvetési ki-
látások közepette sem elveszve a pati-
nás versenysorozatot. Felettébb bízik
abban, hogy egy legalább kétnapos vi-
adalt sikerül megrendezni, minimum
négy-öt ország részvételével.

Idén is nyeregbe pattannak?

Lapzártakor érkezett
Az idei, 36. Gemenci Nagydíjat júli-
us 2–3-án rendezi a Szekszárdi
SZKE. A programban egy országúti
mezõnyverseny (megyei kör), egy
hegyi idõfutam (Garay tér–Kálvária)
és egy háztömbkörüli kritérium ver-
seny szerepel. A hazai bringásokon
kívül osztrák, horvát, szlovén, szerb
és román kerekeset is várnak, de ifik
és serdülõk is nyeregbe szállnak.
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Babits Mihály
Mûvelõdési Ház 

Május 27. (csütörtök) 10-14 óráig 
„A legjobb gyakorlatok – az idõskori

mûvelõdés új formái, megújulási lehe-
tõségei.” Régiós szakmai fórum idõs-
kori szervezetek vezetõinek a Buda-
pesti Mûvelõdési Központ és a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza szervezésében. Információ:
74/529-610 (titkárság).

Május 29. (szombat) 19 óra
„Nyárköszöntõ” a Bartina Nép-

tánc Egyesület évzáró mûsora
Jegy: 1200 Ft, kapható a rendezvény

elõtt egy héttel

Május 30. (vasárnap) 9 óra
Magyar Hõsök Emlékünnepe az

I. és II. világháborús emlékmûnél, a
Szent István téren. Ünnepi beszédet
mond: Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere. A keresztény egyházak
ünnepi áldása és koszorúzás. Közre-
mûködik az Ifjúsági Fúvós zenekar,
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület
szekszárdi szervezete és a 608. sz.
Schola Caritatis cserkészcsapat. Az ün-
nepséget szervezi: a Babits Mihály Mû-
velõdési Ház és Mûvészetek Háza.

Június 4. (péntek) 10.30 óra
Megemlékezés a Trianoni béke-

szerzõdés 90. évfordulója alkalmá-
ból a Béla király téren.

Közremûködnek: Garay János Gim-
názium diákjai, a Credo együttes Kár-
pátaljáról, a szekszárdi Magyarnóta
Kedvelõk Baráti Köre. A rendezvény

szervezõje a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza.

Cseh Gábor festõmûvész kiállítása
az üvegteremben.

A kiállítás látogatható június 2-ig
hétfõtõl péntekig 10-18, szombaton
10-14 óráig.

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

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

Panoráma Mozi

NAGYTEREM
Május 20-26-ig

17.30: Párterápia – színes szinkro-
nizált amerikai akció-vígjáték (pén-
tektõl hétfõig 15.30-kor is)
20.00: Kecskebûvölõk – színes feli-
ratos angol amerikai vígjáték (16)

ART TEREM
Május 20-26-ig

17.00: Hihetetlen utazás – színes
szinkronizált angol-német dokumen-
tum film 
19.00: Budapest – színes magyar ro-
mantikus film (16x)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

A Garay Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskolája értesíti a Tisztelt
Szülõket és Gyerekeket, hogy szolfézs-
elõképzõs, valamint hangszeres felvé-
telit tart 2010. május 28-án, pénteken,
14.00-18.00 óráig, és 29-én, szomba-
ton, 9.00-12.00 óráig.

A 2010/2011-es tanévben ismét in-
dítunk kiselõképzõs (Elõképzõ 1)
foglalkozásokat, 2010. augusztus 31-ig
6. életévüket betöltõ gyermekek szá-
mára. Hetente 2x45 percben, játékos
formában ismerkedhetnek a zenei
alapelemekkel, új dalokkal, körjáté-
kokkal, ritmushangszerekkel.

A felvételi helyszíne: Garay Általá-
nos Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneis-
kolája, Széchenyi u. 38.

További információ a 74/511-028-
as telefonszámon, valamint az iskola
honlapján: www.garaysuli.hu

* * *
A Mûvészeti Iskola felvételt hirdet

továbbá (ugyancsak 6 éves kortól)

képzõmûvészeti, dráma és színját-
szás, valamint táncmûvészeti – ezen
belül: néptánc, moderntánc és társas-
tánc – tanszakaira.

A felvételik idõpontja: NÉPTÁNC
tanszakra: 2010. június 2-3., 16-18
óráig. Helyszín: Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház (Szent István tér 10). TÁR-
SASTÁNC tanszakra: 2010. május 26.,
14-18 óráig. Helyszín: Garay János Ál-
talános Iskola (Zrínyi u. 78). MO-
DERNTÁNC tanszakra: 2010. május
31., 14-18 óráig. Helyszín: Garay János
Általános Iskola. KÉPZÕMÛVÉSZETI
ÁG: 2010. május 31. és június 1., 15-17
óráig. Helyszín: Garay János Általános
Iskola. SZÍNMÛVÉSZET, DRÁMA ta-
gozat: 2010. május 27., 17 órától. Hely-
szín: Német Színház (Garay tér 4.)

További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazgatóhe-
lyettesnél (06-30/233-90-86) és az is-
kola honlapján: www.garaysuli.hu.

Mindenkit szeretettel várunk!

Felvételik a Mûvészeti IskolábaBûnmegelõzési
mûhely civileknek
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely
tisztelettel meghívja Önt és elkötele-
zett, tenni akaró és érdeklõdõ baráta-
it, ismerõseit a Civil Bûnmegelõzési
Mûhely májusi ülésére.

Helyszín: Szekszárd, Hunyadi u. 4.,
földszinti nagyterem.

Idõpont: 2010. május 25. (kedd),
17.00 óra.

Az összejövetel témája: „Úton egy-
más felé…” V. A kétkultúrás nevelési
program lehetõségei a középiskolá-
sok körében

Témagazda: Füves Erika, a Kolping
Katolikus Szakképzõ Iskola
pszichopedagógusa.

A közös munkát vezeti: Kopasz Ár-
pád nyá. r. ddtbk., a Mentálhigiénés
Mûhely Bûnmegelõzési munkacso-
portjának vezetõje

A foglalkozás keretében az  aktuali-
tásokat is megbeszéljük!

Tolle gyermeknap

a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza közremûködésével
2010. május 30-án, vasárnap a
Prométheusz parkban 
Színpadi programok:
10.00 megnyitó
10.30 Csurgó zenekar elõadása,
közremûködik a Bartina Néptánc
Egyesület elõképzõ csoportja
13.00 Ovi Rock zenekar koncertje
13.45 Szent József Iskolaközpont
14.00 Hikari Aikido Egyesület önvé-
delmi bemutatója
14.30 Szöcske akrobatikus rock
and roll táncbemutatója
16.00 BNF koncert
17.00 Bartina Néptánc Egyesület
mûsora
18.00 Sugarloaf koncert

Vár még benneteket:
10.30-12.00 és 15.00-16.30 Tolle
tejbár
DÉLELÕTT: elsõsegély és védelmi
bemutató a vöröskereszt és a Paksi
Atomerõmû tûzoltósága közremûkö-
désével DÉLUTÁN: kézmûves foglal-
kozások, valamint EGÉSZ NAP: lég-
várcsúszda, ugrálóvár, játszóház,
játékpark-ökocsiga játszóház és
még sok más érdekes játék
Ingyenes filmvetítés a Panoráma
moziban: 10.30 Csiri-biri, 12.30 és
14.00 Holdhercegnõ
A programok ingyenesek.
10 órától sakk szimultán lesz a Promé-
theusz parkban. A játékosok a részvé-
telért apró ajándékot kapnak. A szimul-
tánt vezeti: Balázs Imre mesterjelölt,
sakk-oktató. A program a TÁMOP
3.2.3 pályázatból valósul meg.

Escher Károly
jubileum

A magyar riportfényképezés klassziku-
sa, Escher Károly százhúsz évvel ez-
elõtt, 1890. október 22-én született
Szekszárdon. A jubileum alkalmából ez
év októberében életmû kiállítás nyílik
Budapesten a Magyar Fotográfusok Há-
zában (közkeletûen: Mai Manó Ház), to-
vábbá egy ezzel összehangolt tárlat az
Országos Széchényi Könyvtárban az
ott fellelhetõ mintegy harmincnyolc-
ezer Escher-negatív felhasználásával. A
Magyar Fotográfusok Házának kiállítá-
sa országos vándorútra indul, végsõ ál-
lomása a szülõvárosban, Szekszárdon
lesz. Erre a bemutatóra egy kétkötetes,
háromnyelvû, Escher életútját és mun-
kásságát bemutató könyv készül.

Szekszárdon 2010 tavaszán szabad-
egyetemi elõadássorozat kezdõdött a
fotóriporter/fotómûvész életérõl és
mûveirõl. A soron következõ elõadása:
Escher Károly gyermek- és ifjúkora.
Elõadó: Albertini Béla fotótörténész.
Idõpont: május 26. (szerda) 17.30 óra.
Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múze-
um (Szent István tér 26.).

Jótékonysági est
Május 28-án (péntek) 19 órakor jóté-
konysági estet szerveznek Decsen, a
Faluházban.

Közremûködnek: Vesztergám Mik-
lós tárogatómûvész, Fenyvesi László-
né (vers), Sándor Adrián (tánc), Csö-
tönyi László (vers).
Az est bevétele a Tolna megyében élõ
vak és gyengénlátó gyermekek nyári
táboroztatását és a számukra nélkülöz-
hetetlen segédeszközökhöz való hoz-
zájutásukat szolgálja. Szeretettel vár-
nak minden segíteni szándékozót.



A legendás Hofi Géza mondta egykor:
„A jövõ záloga ... dögöljek meg, ha ki-
váltom!”. Nevettünk ezen, mint a saját
nyomorúságunkon. Akkor ez talán jó
vicc volt.
Az elmúlt években néha felbukkant a
hírek között egy-két szégyenlõs infó,
hogy talán valami nem stimmel a ma-
gyar iskolarendszerrel. A szakértõk
vizsgálataiból kiderül, hogy a taninté-
zetek ontják magukból a funkcionális
analfabétákat. Azokat a diákokat,
akik nem értik meg, amit olvasnak. Ál-
lítólag a 15-16 évesek közel 30 százalé-
kát sújtja ez a „kórság”, ami iszonyú-
an nagy szám. 
Az oktatásügyben elkövetett téves dönté-
sek, bûnök hatásai nem jelentkeznek
azonnal, csupán úgy 15-20 év múlva. A
nyolc évig a saját bankszámláik gyara-
pításán ügyködõ balliberális politiku-
sok nem látták be, hogy a gyerek nem bi-
cikli. Ugyanis, ha ez utóbbi elromlik,

bármikor megjavítható, akár évek múl-
va is. A gyerek viszont felnõ, és nem lehet
neki azt mondani, hogy: bocsi, elszúr-
tuk. Megújulunk, aztán kezdjük újra.
Mivel nem vagyok szakembere ennek
a témának, csak erõsen elfogult vélemé-
nyem lehet róla. A 30 százalék több a
soknál, de ez csak egy statisztikai adat,
a valóság talán még ennél is durvább.
A baloldal egyre több jogot és „szabad-
ságot” adott szülõnek, gyereknek. Ezen
idõszak alatt mindennapossá vált,
hogy gyerek ver tanárt, gyereket, vagy
szülõ ver tanárt. A trágár beszédet, szi-
dalmakat, fenyegetéseket már ne is em-
lítsük. A pedagógusok mozgásterét pe-
dig leszûkítették. A klasszikus szankció-
kat – figyelmeztetés, intõ, rovó –, a gye-
rekek csak kinevetik. Komolyabb intéz-
kedésre – eltávolítás az iskolából, tan-
óráról – igen ritkán kerül sor, mert az
már sérti a tanuló méltóságát. Az isko-
la vagy az önkormányzat pedig hiába

javasol egyes esetekben pszichológiai
szakvizsgálatot, ez a szülõ beleegyezése
nélkül nem megy.
Elõtérbe kerülõ kérdés a szegregáció,
integrálás problémája. Az elmúlt évek
szocialista politikusai, akár bírósági
pereket is indítottak az iskola vagy ön-
kormányzat ellen e témában, miköz-
ben megszállottan hirdették, hogy min-
denki ugyanolyan képességû. Ezzel va-
lóságos mohácsi vészt zúdítottak az
egyébként is több sebbõl vérzõ oktatás-
ra. Az elmaradt gyerekeknek segíteni
kell, tették is ezt a pedagógusok mindig.
Ma gyerekek kerülnek úgy iskolába,
hogy nem látnak értékeket, csak kocs-
mai játékgépet, kirándulni nem viszik
õket, szüleik nem dolgoznak, otthon
várják a segélyt. 
Kölcsey-szobrot is legfeljebb akkor lát-
nak, ha apuka fûrésszel darabolja fel
értékesíthetõ nemesfémmé. 
Ezek a gyerekek nem veszik fel a ver-

senyt azokkal, akik már a bölcsõdében,
óvodában megkezdték a szocializáló-
dást, meséket hallgattak, rajzoltak, fes-
tettek, értelmesen játszottak. 
Aki nem tud úszni, azt nem szabad be-
dobni a mélyvízbe! 
Ha viszont bekerülnek egy normál kö-
zösségbe, akkor fog igazán kiütközni a
különbség. Az ilyen helyzetbe kénysze-
rített gyerekek nem felzárkózni fog-
nak, hanem háttérbe húzódva szégyel-
lik elmaradottságukat, nyomorúságu-
kat, miközben egyre inkább ellenség-
nek tekintik az iskolát és a tanárt. Na,
ez az igazi szegregáció!  A problémákat
meg kell oldani, mert egy idõ múlva
analfabéta felnõtteket kell majd eltar-
tani, akik képtelenek lesznek értelmes
munkát végezni.
Sorsukról nem a gyerekek tehetnek. Se-
gíteni kell õket! De ne olyan politiku-
sok adjanak tanácsot a Rózsadombról,
akik nem is láttak még szegény gyere-
ket. Hollendus Zsolt

(Felhasznált írás: Tamáska-Varga
Ákos: Mi a baj a magyar oktatással?)
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 18. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
VÁLTOZÁS: JÚNIUS 1. (kedd)!
16-18 óráig, Garay János Általános
Iskola (volt 2. számú Általános Iskola)
Szekszárd, Zrínyi u. 78
JEGYZÕ

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

képviselõ, IV. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17
óráig, Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17
óráig
Babits Mihály Általános Iskola
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig
polgármesteri hivatal fsz. 4.
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
A hónap elsõ és harmadik keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
Május 11. (kedd) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
Május 3. (hétfõ) 17-18 óráig
Május 31. (hétfõ) 17-18 óráig
Baka István Általános Iskola

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

KÖZLEMÉNY

KÖZGYÛLÉS. Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyûlése 2010.
május 27-én (csütörtök), 9 órakor a
Polgármesteri Hivatal konferencia
termében tartja soros ülését. A
közgyûlés nyílt ülésének napirendjei
és elõterjesztései olvashatók a
www. szekszard.hu/onkormanyzat/
kozgyulesek menupont alatt.

HASZNÁLTRUHA-ADOMÁNYOZÁS. A
Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Területi Alapszervezete használt-
ruha-adományozást tart május 31-
én (hétfõ) 8 és 9 óra között a Dózsa
Gy. u. 1. szám alatt. A szervezõk
szeretettel várják tagjaikat, a nagy-
családosokat és minden rászorulót.

ÉLELMISZER-ÁRUSÍTÁS. A Szek-
szárdi Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége és a Tolna Megyei Vö-
röskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete értesíti tagjait, hogy má-
jus 31-én (hétfõ) 6 és 7 óra között
frissen vágott csirke, és füstöltáru-
vásárt tartanak a Hunyadi u. 4. szám
alatt. Elõjegyzést május 27-ig fogad-
nak (74/319-739).

ELÕADÁS. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tago-
zata június 8-án (kedd), 14 órakor
tartja következõ rendezvényét a mû-
velõdési ház földszinti termében. Dr.
Sudár Zsolt belgyógyász fõorvos
„Õrült diéták, diétás õrültségek”
címmel tart elõadást. Szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõ nyugdíjast!

Gyermekünk, a jövõ záloga
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