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SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A legjobb magyar atléták avatták 
a szekszárdi pályát 

A MASZ elnöke nemzetközi viadalt is ígér

Hát ezt is megértük, aki számít a hazai
atlétikában – néhány amerikai egyete-
men tanulót leszámítva –, mind Szek-
szárdon! Ehhez mindenekelõtt egy
ilyen nagyszerû, XXI. századi pálya kel-
lett. Amikor felötlött ennek a gondo-
lata – jó néhány évvel ezelõtt –, egy jó

ideig nem jelent meg egyetlen munka-
gép sem a Pollack úti pálya, sem a vá-
sártér környékén. A sportág szekszár-
di hívei nem adtak volna egyetlen fa-
batkát sem azért, hogy Szekszárdon
legalább egy országosan átlagos, hat-
pályás rekortán épül. Két éve azonban

fölgyorsultak az események: az új vá-
rosvezetés abszolút prioritást adott
eme sportos beruházásnak, nem sok-
kal azután, hogy a mûjégpályát és a
mûfüves labdarúgópályákat gyorsan
tetõ alá hozta. 

(Folytatás a 16–17. oldalon.)
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Támogatásból
MR-hez 

jut a kórház
Nagyon sokan láthatták, hogy ko-
moly építkezés folyik a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza mûtõ- és diagnosztikai
blokkjának (továbbiakban mûtõ-
blokk) szomszédságában. Ám kis
idõre megszakadtak a munkálatok,
erre olyan kóbor hírek keltek lábra,
hogy „elfogyott a pénz”. Ebbõl
egyetlen szó sem igaz. A részletekrõl
– és sok másról – is dr. Muth Lajos-
tól, a kórház fõigazgató fõorvosától
érdeklõdtünk.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Hazai tejtermékek szerepelhetnek a jövõ évi uniós élelmiszersegély-programban

Nem hozzák be az angliai tejport
Várhatóan hazai elõállítású tejter-

mékek kerülhetnek be Magyarorszá-
gon az unió jövõ évi élelmiszersegély-
programjába – derült ki a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH), a Magyar Élelmiszerbank és a
Tej Terméktanács (TT) közötti tár-
gyalásokon. A rászorulókhoz 3 millió
euró értékben juthatnak majd el hû-
tést nem igénylõ, ultramagas hõmér-
sékleten kezelt (UHT) tejek és sajtok.
Brüsszel a magyarországi uniós se-
gélyprogram számára egy 1803 ton-
nás, angliai intervenciós soványtej-
por-készletet jelölt ki, de annak ide-
szállítása költséges lenne és a lebo-
nyolítás idõpontjára minõségmegõr-
zési ideje is lejárna. Elõreláthatólag
ezért lehet majd bevonni a program-
ba a magyar tejtermékeket. A TT kér-
te, hogy az MVH olyan pályázatot ír-
jon ki, amelyen a tejágazatért felelõs-
séget vállaló hazai tejfeldolgozók ve-
hetnek részt.

A TT az elmúlt két évben lemon-
dott a részvételrõl az uniós élelmiszer-
segély-programban, mert egyetértett
azzal, hogy a Vidékfejlesztési Miniszté-

rium (VM), illetve az MVH a segélyak-
cióba a korábban felhalmozódott ha-
zai intervenciós gabonakészletek egy
részét vonja be – közölte Bakos Erzsé-
bet, a szervezet szakmai koordináto-
ra. Mostanra azonban nem maradtak
ilyen célokra felhasználható nemzeti
termékek, miközben Brüsszel – az
uniós feleslegek levezetése érdeké-
ben – a jövõ évi segélyprogram szá-
mára a tagországokban meglévõ in-
tervenciós soványtejpor-tételeket je-
lölte ki. E készletek magyarországi

megjelenése azonban
piaci zavarokkal fenye-
getett, mert fennállt an-
nak a veszélye, hogy le-
töri a hazai tejfelvásárlá-
si árakat. Ezért május-
ban egyeztetések kez-
dõdtek a VM, az MVH, az
élelmiszerbank és a TT
képviselõi között.

Az elképzelések sze-
rint az unió az angliai
te jpor mennyiséget
helyben értékesítené,
Magyarországon pedig

itthoni elõállítású tejtermékek szere-
pelnének a programban. Bakos Erzsé-
bet tájékoztatása szerint az akcióba
csak olyan tejtermékeket lehet bevon-
ni, amelyek szavatossági ideje hosszú
és hûtést nem igényelnek. Ezért az
UHT tejek és sajtok, illetve az instant
tejporok jöhetnek szóba. Az élelmi-
szersegély-program végrehajtásához
az MVH pályázatot ír majd ki, a termé-
keket pedig az élelmiszerbank és se-
gélyszervezetek juttatják el a rászoru-
lókhoz. Forrás: agromonitor.hu

Újjáalakult a Fogyasztó-
védelmi Tanács

A hatékonyság érdekében a kormány
a Fogyasztóvédelmi Tanács átalakítá-
sáról határozott. A tanács tagja a Gaz-
dasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság, a PSZÁF,a
Magyar Agrárkamara, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara egy-egy
képviselõje, 8 fogyasztói érdekkép-
viseletet ellátó társadalmi szervezet
elnöke, 6 országos gazdasági érdek-
képviseleti szervezet egy-egy megbí-
zottja, a békéltetõ testületek két, va-
lamint a Pénzügyi Békéltetõ Testület
egy küldöttje.

Kérdõíves konzultáció
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság fogyasztóvédelmi konzultációt
indított. Arra kérik a lakosságot, segít-
sék munkájukat egy on-line kérdõív
megválaszolásával. A kérdõív letölt-
hetõ a http://nfhforum.hu/kerdoiv-
hu-2. vagy a http://www.nfh.hu/in-
f o r m a c i o k / h i r e k / h i -
rek_110714_3.html oldalról. Vissza-
küldeni a hirlevel@nfh.hu e-mail cím-
re lehet. A hatóság oldala a Face-
bookon is megtalálható, a konzultá-
ciós kérdõív onnan is elérhetõ. 

A kívánságot teljesítõ „aranyhal(rudak)”

A Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelõségére érkezett közérdekû beje-
lentésben egy, a FROSTA arany halru-
dakat vásárló fogyasztó az általa meg-
vett termék tekintetében arra hívta fel
a hatóság figyelmét, hogy a nettó 300
g-os kiszerelésû termékként megjelölt
halrudak fagyott állapotú nettó súlya
csak 283 g volt, illetve a csomagoláson
feltüntetett 10 db helyett csak 9 db volt
található a dobozban.

A Felügyelõség a fogyasztói tapasz-
talat alapján kérte a FROSTA Sp.Z.o.o
esztergomi Képviseleti Irodáját, hogy
a hasonló esetek elkerülése végett
vizsgálja ki a bejelentésben foglalta-
kat, valamint tegye meg a szükséges
intézkedéseket a hatóság egyidejû ér-
tesítése mellett.

A kérésnek eleget téve a FROSTA
Sp.Z.o.o. cég minõségügyi igazgató-
ja levelében arról tájékoztatta a ható-
ságot, hogy a gyártásuk és a csoma-
golásuk az EU-s irányelveket követ-
vén a 76/211/EC egyetemes direktí-
va szerint történik az elõrecsoma-
golt élelmiszerekkel kapcsolatban.
Ennek értelmében létezik egy tole-
rancia mind a súly, mind a térfogat
tekintetében, ahol egy 300 g-os ter-
mék esetében az elsõ tolerált tûrés-
határ 9 g, a második további szintén
9 g. Így tehát, ha a névleges nettó
súly egy termék esetében 300 g, ak-
kor az elsõ tolerált tûréshatár 291 g,
a második, pedig 282 g. A cég képvi-

selõje továbbá elmondta, hogy a ter-
mék, gyártása során egy speciális
súlyellenõrzõ mérlegen megy át,
melynek karjai a határértéket el
nem érõ termékeket kilökik. A cso-
magolás folyamata automatizált,
melynek következtében fennáll a le-
hetõsége annak, hogy a robot 10 db
helyett 9 db-ot helyez el egy doboz-
ban. A közérdekû bejelentésben
részletezett esetben a súlyellenõrzõ
mérleg azonban azért nem reagált
minderre, mivel a szóban forgó ter-
mék súlya a megengedett tûréshatá-
ron belül mozgott. A cég a panaszt a
fogyasztói elégedettség növelése ér-
dekében pozitívan nyugtázta, és a
jövõbeni hasonló esetek kiküszöbö-
lése végett megváltoztatta a mérleg
tûréshatárának limitbeállítását, vala-
mint ígéretet tett arra, hogy a követ-
kezõ széria gyártásánál és csomago-
lásánál széles körû és alapos ellenõr-
zést fog alkalmazni.

A történet összegzéseként megfo-
galmazható, hogy minden történet jó,
ha a vége a fogyasztó elégedettsége. S
bár a Felügyelõség közbenjárásával a
„három kívánság” nem teljesült, még-
is van okunk az örömre, hiszen a pél-
da kapcsán jól látható, miként válik
egy hatósághoz érkezett bejelentés a
fogyasztó és a vállalkozás számára is
elõnyössé. Dr. Szappan Edit

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség

Dr. Udvardy
György püspök

az atomerõmûben 

Dr. Udvardy György, a Pécsi Egyház-
megye püspöke Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal vezetõje meghívására lá-
togatást tett a paksi atomerõmûben
2011. augusztus 9-én. A látogatáson
részt vett Potápi Árpád János ország-
gyûlési képviselõ, Bonyhád polgár-
mestere is. A látogatás során a vendé-
gek meghallgatták Hamvas István, az
atomerõmû vezérigazgatója tájékozta-
tóját a paksi atomerõmû mûködésé-
rõl és fejlesztési terveirõl, majd üzem-
látogatáson vettek részt. A látogatás kö-
zös ebéddel zárult Pakson.

A Pécsi 
Egyházmegye 
közleménye

Horváth István, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város polgármestere és dr. Udvardy
György pécsi megyés püspök agusz-
tus 10-én Pécsett tárgyalásokat folyta-
tott a szekszárdi katolikus iskolát ille-
tõen. Mindkét fél fontosnak tartja,
hogy Szekszárdon a Szent József Kato-
likus Általános Iskola továbbra is za-
vartalanul mûködjön. Ennek érdeké-
ben a Pécsi Egyházmegye a Garay téri
iskolaépület vételárát 2012. június 30-
ig rendezi. Az elsõ részletet, 100 millió
forintot, az egyházmegye 2011. au-
gusztus 31-ig a városnak átutalja.

Bízunk abban, hogy a Szent József
Katolikus Általános Iskola mûködése
Szekszárd városának és a környék la-
kóinak is a javát szolgálja. 

Pécsi Egyházmegye
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Támogatásból MR-hez jut a kórház
Dr. Muth Lajos: A drága mûszerek kihasználásáért…

(Folytatás az elsõ oldalról.)
Két TIOP-pályázaton jelentõs össze-

geket nyert a kórház. Öt és negyedmilli-
árd forintot a – jelenleg már majdnem
kész – sürgõsségi betegellátási osztály
(SBO) építésére, amibõl egymilliárd fo-
rint gépek, mûszerek vásárlására fordí-
tandó. (Ebbõl kétszázmillió forintba ke-
rül az MR-készülék.) A TIOP tömbösí-
tési pályázatán is sikeres volt a kórház,
három és negyed millió forintot megha-
ladó összeghez jutott. Az utóbbin nyert
támogatásból tovább folytatódik az
építkezés. Újabb szintet húznak a befe-
jezés elõtt álló „sürgõsségi” objektumra,
illetve új építményt is csatolnak hozzá,
mégpedig a volt orvos- és nõvérszálló
helyén. A támogatói szerzõdést már alá-
írták, a kivitelezésre pedig folyik a köz-
beszerzési eljárás. 

– Logikus, hogy a „sürgõsségi” építé-
sével ideiglenesen leálltunk, hiszen eb-
ben az állapotában olcsóbb a folytatás,
mintha azt majd némi bontással kellene
megoldani. Lényeges, hogy a két beru-
házást mindenképpen összhangba kel-
lett hoznunk. Ezért késik a sürgõsségi
átadása, amire várhatóan jövõ nyáron
kerül sor. A teljes komplexum elkészül-
tének végleges határideje 2013. július
31. – szögezte le dr. Muth Lajos, majd ké-
résemre kitért a tömbösítésre is. 

– Ma olyan kórházakra van szükség,
amelyekben a megoldhatóság keretein
belül kapcsolatban van egymással több
osztály. (Mint az ismeretes, a szekszárdi
kórház pavilonrendszerben épült, tehát
a tömb kialakítása egyedül – beleértve az
új építményeket – a mûtõblokknál lehet-
séges. Ide tartozik még egy fontos szem-
pont: a tömbjelleg lehetõséget ad arra is,
hogy a drága mûszerek egy helyre kerül-
jenek, így fokozni lehet azok kihasználá-
sát, ez által a kórház rezsije is csökkenne.

A mentés és a sürgõsségi ellátás ko-
rábbi, poroszos rendszerét az új létesít-
mény elkészültével felváltja az amerikai
rendszer, amit valahogy úgy kell elkép-
zelni, mint a „Vészhelyzet” címû tévéso-

rozatban. Tehát leegyszerû-
sítve: a rosszul lévõ ember-
hez nem a szakképzett sze-
mélyzet – például a házior-
vos – megy ki a helyszínre,
hogy a diagnózis felállítását
követõen a megfelelõ kór-
házi osztályra szállítsák.
Ehelyett a beteget nyomban
a kórház sürgõsségi osztá-
lyára hozzák, ahol a szüksé-
ges mûszerek segítségével
abszolút pontosan diag-
nosztizálják, s azonnal meg-
kezdõdhet a terápia. 

A nõvérszálló helyén épülõ kórházi
rész ad majd helyet fekvõbetegosztá-
lyoknak, a kardiológiának, a vesegyógyá-
szatnak és az ideggyógyászatnak. Az új
SBO legfelsõ szintjére pedig az intenzív
osztály kerül. Így, a mûtõblokk intenzív
férõhelyeit is beleértve, összesen 25
ággyal mûködik majd a kiegészült – és
egymással összeépülõ – korszerû inten-
zív osztály.  

A fõigazgató beszámolt arról is, hogy a
pályázat keretében MR-készüléket is vá-
sárol a kórház. A mintegy kétszázmillió
forintos mûszer a mûtõblokk alagsorába
kerül, az eredetileg kialakított helyre.
Ugyanitt helyezik el a CT-t, s itt vannak a
röntgenek az ultrahangkészülékekkel

egyetemben. A vizsgálatokat az új mû-
szerekkel a radiológusok végzik majd, de
szükség szerint más osztályok doktorai
is besegítenek. Ami pedig a sürgõsségi
osztály orvosi gárdáját illeti: az osztályve-
zetõ mellett három szakvizsgázott dok-
torból és egy rezidensbõl áll. A régi, pon-
tosabban a jelenlegi sürgõsségi helyére,
a belgyógyászati osztályok alagsorába
egyelõre pontosan nem tudni, milyen
feladatköröket utalnak, de feltehetõen
oda kerül az onkológiai gondozó, s a kú-
raszerû ellátást is ott biztosítják.

Beszélgetésünk során elkerülhetetle-
nül szóba került a felsorolt fejlesztések
nagyszerûsége, ám az is, hogy a kórház
napi mûködtetésében folyamatosan mi-
lyen komoly anyagi problémák vannak.
Viszont e negatívum mellett még né-
hány jó hírt is megosztott lapunkkal a
fõigazgató, miszerint szintén pályázat
révén nyertek 42 millió forintot, amit az
újszülöttek intenzív ellátásához szüksé-
ges mûszerek beszerzésére fordítanak.
Ennek az önrésze mindössze öt száza-
lék. Ugyanennyi az önrésze annak a pá-
lyázatnak, amit a rehabilitációs tevé-
kenység fejlesztésére kiírt 600 millió fo-
rintos támogatásra nyújtanak be. Ebben
az összegben például a kórház „C” épü-
letének felújítása is benne foglaltatik. 

V. Horváth Mária

Az új sürgõsségi osztály a mûtõblokk
északi oldalához csatlakozva épül
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Roma kisebbségi delegáció járt Erdélyben
A magyar kormány európai uniós el-
nöksége alatt kidolgozott uniós roma
stratégia, illetve az Országos Roma
Önkormányzat, valamint a kormány-
közötti keretmegállapodás ismérvei
alapján Sárközi Károly, a Tolna Me-
gyei Területi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke nemzetközi kap-
csolatok kialakítására tett javaslatot a
határon túli cigányokkal és magya-
rokkal a TMCKÖ képviselõinek. A tes-
tület azt egyhangúlag elfogadta, így
július 4–9. között Erdélyben járt a ki-
sebbségi önkormányzat delegációja
Sárközi Károly elnök vezetésével. 

A küldöttség tagjai, Orsós József, a
Magyarországi Beások és Cigányok
Országos Egyesületének elnökhelyet-
tese és Pataki Ilona, az ORÖ Tolna me-
gyei munkatársa voltak. Felkeresték a
marosjárai „Árva Fiatalokért“ Alapít-
vány képviselõit, s egyik alapítóját,
Márffy Gabriellát. A hegedûmûvész-
nõ Svájcban gyûjtött az alapítvány
fenntartásához szükséges adományo-
kat, mivel több évtizedig ott élt. 

A Tolna megyei küldöttek Székely-
udvarhelyen együttmûködési és ba-
rátsági megállapodást írtak alá a
Partida Romilor Pro Europa nevû ro-
ma szervezettel (elnöke Zelariu
Petru), valamint tárgyaltak Florin Haj-
nal marosvásárhelyi prefektussal. 

(A romániai szervezet több határo-
kon átívelõ programot lebonyolított
már, és részt vettek regionális projek-

tek kidolgozásában, támogatások el-
osztásában is. Több oktatási progra-
mot levezényeltek már – pl. Anyaház-
programok). 

Megbeszélést folytattak továbbá
Gornesti polgármesterével, Kolcsár
Gyulával, akivel elvi megállapodást ír-
tak alá egy a települések között a jövõ-
ben megkötendõ együttmûködési
megállapodásról. Felemelõ és meg-

tisztelõ élményként em-
lékeznek a Tolna megyei
küldöttek a Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes-
sel folytatott konstruktív
tárgyalásokra és arra,
hogy közös lelki gyakor-
laton imádkozhattak
együtt.

– Minden tárgyaló
partnerünkkel egyet-
értettünk abban, hogy
a határon túli hátrá-
nyos helyzetû magyar
és cigány kisebbség
elemi érdeke a törté-
nelmi Magyarország
egyetemes kultúrájá-
nak megõrzése, és a
romák európai integ-
rációja. Úgy vélem,
hogy a Tolna Megyei
Területi Cigány Ki-
sebbségi Önkormány-
zatnak fontos feladata
van a kettõs állampol-

gárság kérdéskörében is – mondta
lapunknak Sárközi Károly.

Az elnök ezúton is köszönetét fejezi
ki a Tolna Megyei Területi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat képviselõi-
nek, hogy támogatták elképzelései
megvalósulását, valamint Orsós Jó-
zsefnek és Pataki Ilonának az operatív
munkát.

Székely János püspök: Csak a megélt evangélium teremthet tartós hidat a két népcsoport között

Az elsõ cigány mise Szekszárdon
Székely János esztergom–buda-

pesti segédpüspök tartott szent-

misét Szekszárdon, a Béla téri

katolikus templomban, július 3-

án, vasárnap délelőtt 11 órakor. 

Az esztergomi fõegyházmegyében, Er-
dõ Péter bíboros mellett mûködõ fia-
tal fõpapot a Tolna Megyei Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat hívta meg,
mégpedig azon oknál fogva, hogy Szé-
kely János, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Kar cigány pasztorizációval megbí-
zott püspöke. Vagyis olyan fõpap, aki
nem csak jól ismeri, hanem szívén is vi-
seli hazánk legnagyobb kisebbségé-
nek, a cigányságnak a sorsát. 

A püspököt a szentmise legelején
Lakatos Lajos, a kisebbségi önkor-
mányzat tanácsadója köszöntötte,
mérföldkõnek nevezve a mostani al-
kalmat azon az úton, amelyen, ha tár-
sadalmi méretûvé szélesednék ez a
kezdeményezés, sok ellentétet lehet-
ne félretenni a két népcsoport boldo-
gulásának útjából.

A szentmisét a püspök Bacsmai
László plébánossal közösen mutatta
be, az asszisztenciába vonva Kocsis

László decsi diakónus plébániaigaz-
gatót is, aki a szekszárdi esperesi ke-
rület legnagyobb létszámú cigány kö-
zössége, a sárközi cigányság plébáni-
ai ellátásában jár elöl. Prédikációjá-

ban Székely János Ceferino, a spa-
nyol polgárháborúban mártírhalált
halt, és azóta boldoggá avatott cigány
ember életérõl beszélt egyszerû sza-
vakkal, nemcsak azt mutatva be,

hogy Isten országában minden em-
ber egyenlõ, hanem arra is rávilágít-
va, hogy a Mindenható elõtt minden
szakma és hivatás is annyit ér, ameny-
nyit annak mûvelõje összhangban
mûvel a tízparancsolattal. Vagyis,
akár még lókereskedõként – mint
Ceferino is – bekerülhet az ember a
mennyek országába. Ezután egy
nagyszerû tanmesét is hallhattunk itt
a „nagytestvérségrõl”, amely az elfo-
gadás és adás erényeivel tárta példa-
ként elénk az egység lehetõségét, a
társadalom, néha egymástól remény-
telenül messzire került szegmensei
között. A szertartás része volt boldog
Ceferino képének megáldása, amely
után külön áldásban részesültek a mi-
se cigány résztvevõi, akiket az oltár
elõtt felsorakozva, kézrátétellel áldott
meg a fõpap. Az esemény emelke-
dettségét még fokozta az elbocsátó
áldás után a „cigány himnuszként” is
emlegetett „Zöld az erdõ, zöld a hegy
is” kezdetû dal közös eléneklése,
amelyhez a kíséretet a Bogyiszlói Né-
pi Zenekar két jelenlévõ cigány zené-
sze, Mihalovics Zsolt és Orsós Zoltán
adta. Koncz Ádám

Szekszárdi és bogyiszlói cigányok egy kis csoportja Székely János püs-
pökkel, kezükben Ceferinónak, a cigányok védõszentjének a képével

Változott 
a pályázati 
határidõ

A Hungarofest Nonprofit Kft., a kor-
mányablakok népszerûsítésére meg-
hirdetett Változatos megyéink az Euró-
pai Unióban címû pályázat beadási ha-
tárideje módosult: a pályamûveket
2011. szeptember 15-ig nyújthatják be
a 18 és 35 év közötti pályázók. 

Cím: Tolna Megyei Kormányhiva-
tal 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
III. 308. A pályázatról bõvebb infor-
máció kérhetõ: Kormánymegbízotti
Kabinet, telefon: 74/529-863, hon-
lap: kozig.tolnamegye.hu, illetve
valtozatosmegyeink.kormany.hu.

Pontosítások
Elõzõ számunk Töttös Pálról megem-
lékezõ cikkében sajnálatos módon té-
vesen jelent meg, hogy a Pofosz Tolna
megyei elnökétõl 2011. július 4-én vet-
tek búcsút hozzátartozói és tisztelõi.
Pali bácsi valóban júliusban hunyt el,
ám temetése augusztus 4-én volt. A hi-
báért elnézést kérünk.

k k k

A „Humor sokszor villámhárítóként
mûködik” címû múlt heti írásunkban
rosszul szerepelt dr. Csókay András
foglalkozása. A professzor úr szakmá-
ja idegsebész, az elírásért tõle és olva-
sóinktól is elnézést kérünk.

Sárközi Károly Böjte Csaba ferences
rendi szerzetessel
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Ünnepeljünk együtt!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerõseit

augusztus 20-án, szombaton
a városi Szent István-napi ünnepségre

ÜNNEPI PROGRAM
8.45

ÜNNEPI SZENTMISE
a Belvárosi Római Katolikus Templomban

9.45
ÖKUMENIKUS KENYÉRSZENTELÉS, ÁLDÁS 

a templomban
Celebrálják:

Bacsmai László katolikus plébános, Balázsi Zoltán re-
formátus tiszteletes, Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész.

Orgonán közremûködik: Koller Tamás.
10.15

FELVONULÁS A SZENTELT KENYÉRREL
a Garay-gimnázium díszterméhez a Póhli Bence és

Barátai Zenekar, a Bartina Néptánc Egyesület és az Ifjú
Szív Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes kíséretében

10.00
TÉRZENE

a Szekszárdi Gitárkvartett elõadásában a Garay-gimná-
zium díszterme elõtt. Mûvészeti vezetõ: Csele Lajos

10.30
ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS

a Garay-gimnázium dísztermében. Himnuszok.

Ünnepi beszédet mond és a díjakat átadja: 
Horváth István polgármester

Az Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelenté-
se. A Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek, a „Közjó-

ért” kitüntetõ díjak, valamint a „Szekszárd javáért” ki-
tüntetõ címek átadása.

A „Klézli János-nívódíj a Szekszárdi Németségért” 
díj átadása. 

A díjat átadja: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A „Roma Nívódíj” átadása. 
A díjat átadja: Sárközi János József, a Szekszárdi Cigány

Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A MEGSZENTELT, MEGÁLDOTT ÚJ KENYÉR 
MEGSZEGÉSE, KENYÉROSZTÁS

Szózat. 
Az ünnepi mûsor szereplõi:

Póhli Bence és Barátai Zenekar
Eszterbauer Kata – ének

Földesi Lajos – hegedûmûvész
Karácsonyiné Müller Beáta – ének

Kuti Róbert – hegedû
Lozsányi Tamás – orgonamûvész

Barsi Orsolya – ének

KÖZREMÛKÖDNEK:
Bartina Néptánc Egyesület, Ifjú Szív Német Nemzetisé-
gi Néptáncegyüttes, Szekszárdi Gitárkvartett, Komáro-
mi Éva és Csötönyi László mûsorközlõk. Az ünnepséget

követõen a Szent István-szobor koszorúzására kerül sor



Július 6-án lakossági fórumot tartottak Bátán, a
Polgármesteri Hivatalban a Duna-Dráva Nemzeti
Park területén zajló tápanyagterhelés-csökkentési
beruházás részleteirõl a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság és a Dél-Dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság vezetõ szakemberei. A
már folyó munkálatok lehetõvé teszik a Duna vi-
zének visszavezetését a gemenci és a béda-kara-
pancsai élõhelyekre, a lápos vidék így megmene-
kült a kiszáradástól. Huszárné Lukács Rozália, Bá-
ta polgármestere kiemelte, hogy leginkább azért
örül a beruházásnak, mert újra életre kelhet Báta
vízi élete. Márk László, a Dél-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgató-
helyettese kifejtette, hogy a beruházás eredmé-
nyeképpen a holtágak az eddiginél több tápanya-
got – nitrogént, foszfort – tudnak majd megkötni,
ami nemcsak a vizes élõhelyek helyreállításához já-
rul hozzá, hanem csökkenti a Fekete-tengerbe ju-
tó tápanyagmennyiséget is. A beruházás egyik fon-
tos eredménye lesz, hogy a terület vízjárása köze-
líteni fog a természetes állapotához. A projekt ke-
retében a Csertai-, a Grébec-, a Káposztás-, a Mo-
hács közelében lévõ Mocskos-Duna területén, va-
lamint a Bátai-Holt-Duna egy-egy szakaszán kez-
dõdnek meg a munkák. Most a bátai híd alatti, erõ-
sen feliszapolódott szakaszon 950 m hosszban,
mintegy 55 000 m3 anyag kotrása zajlik. Ezen a
szakaszon megépítenek egy zsilipet is, aminek se-
gítségével +300 és +470 cm-es bajai vízállások kö-
zött szabályozni lehet a holtág felsõbb szakaszai-
nak vízszintjét. A kikotort hordalékból vadmentõ
dombokat építenek, a létrejövõ vízjárta terület el-
sõsorban pontyok, aranykárász, compó élõhelye
lesz, a sekély parti részeken pedig kétéltû fajok
szaporodhatnak el. Így várhatóan fellendül majd a
horgászat és az ökoturizmus, ezáltal a környezet-
védelmi elõnyökön túl a gazdaság fejlõdésére is
pozitív hatással lehet a beruházás. A munkálatokat
a bátai szakaszon várhatóan augusztus második
felében fejezik be.
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Családtámogatás 
uniós forrásból 

Új pályázati kiírás jelent meg családok támogatására,
kisközösségi kezdeményezések megvalósítására. A cél
az, hogy a család fontosságát, a társadalomban betöltött
szerepét hangsúlyozza. A konstrukció keretében olyan
ún. „családi erõforrás központok” létrehozását terve-
zik, amelyek a teljes közösség részvételével mûköd-
nek, és ezzel hozzájárulnak helyben is a családbarát
szemlélet megerõsödéséhez, amely gyermekvállalásra
ösztönöz, vonzóvá teszi, pozitív mintákat ad a fiatalok
számára a családalapításhoz. 

Elsõsorban civil szervezetek pályázhatnak. A támo-
gatás keretösszege 1,85 milliárd forint, mely a Közép-
magyarországi régió kivételével az egész ország terü-
letén felhasználható. A sikeresen pályázók mûködési
támogatásnak nem minõsülõ, vissza nem térítendõ
támogatásban részesülnek. Az egyes pályázatonként
igényelhetõ összeg legalább 10 000 000 Ft, de legfel-
jebb 50 000 000 Ft lehet. 

A pályázatokat 2011. augusztus 9-tõl 2011. szep-
tember 15-ig lehet benyújtani. A kiírással kapcsolatos
dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu hon-
lapról tölthetõek le, további felvilágosítás az
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-
40/638-638 telefonszámon kapható.

Az iskolakezdési támogatásról
2011-ben iskolakezdési támogatás címen a munkál-
tató gyermekenként évente a minimálbér 30 száza-
lékáig, azaz 23 400 forintig adhat kedvezõbb adó-
zású béren kívüli juttatást.

Az iskolakezdési támogatás tankönyv, tanesz-
köz, ruházat vásárlására nyújtható az említett javak
vásárlására jogosító utalvány formájában, vagy a
munkáltató nevére szóló számla alapján. Az szemé-
lyi jövedelemadó-törvény rendelkezései szerint a
béren kívüli juttatások értékének, így az iskolakez-
dési támogatás összegének 1,19-szorosa után a
munkáltatónak kell a 16 százalék személyi jövede-
lemadót megfizetnie. E juttatásokkal összefüggés-
ben más közteher-fizetési kötelezettsége nem ke-
letkezik sem a munkáltatónak, sem a munkaválla-
lónak.

Az iskolakezdési támogatást a tanévkezdést
megelõzõ és az azt követõ 60 napig biztosíthatja a
munkáltató a munkavállalójának. 

Több feltételnek kell együtt teljesülnie a kedvez-
ményes adókulcs érvényesítéséhez. Elsõ feltétel-
ként a gyermeknek közoktatásban (általános vagy
középiskolai oktatásban) kell tanévet kezdenie
2011 szeptemberében. Ezután a szülõk jogosultsá-
gát kell vizsgálni, ugyanis az iskolakezdési támoga-

tást a családi pótlékra jogosult szülõ vagy a vele egy
háztartásban élõ házastársa veheti igénybe.

A családi pótlékra jogosult szülõvel élõ házastárs
viszont akkor is igénybe veheti, ha nem õ a vér sze-
rinti szülõ. Ha a gyermek után már nem folyósítha-
tó családi pótlék (pl. a kora miatt), akkor nem ad-
ható kedvezõ adózással iskolakezdési támogatás.

Nem kell iskolalátogatási igazolást kérni az isko-
lakezdési támogatás kiadásához, elegendõ a mun-
kavállaló nyilatkozata a jogosultságról. A munkálta-
tónak nem kötelessége a nyilatkozat tartalmát el-
lenõrizni, a valótlan nyilatkozat jogkövetkezmé-
nyei a munkavállalót terhelik.

Amennyiben a munkáltató a béren kívüli jutta-
tások kedvezményes adózású értékhatárán felül (a
minimálbér 30 százaléka felett) fizet iskolakezdési
támogatást, akkor a felettes rész 1,19-szorosa után
a munkáltatónak a 16 százalék személyi jövedelem-
adón felül 27 százalék egészségügyi hozzájárulás
fizetési kötelezettsége is keletkezik. Fontos hang-
súlyozni, hogy adható juttatásról van szó, ezért a
munkáltató döntheti el, hogy él-e ezzel a lehetõ-
séggel vagy sem! Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-dunántúli Regionális 
Adó Fõigazgatóság, Pécs

Közlemény: az eltûnt MBT-cipõboltok nyomában
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztó-
védelmi Felügyelõségéhez beadvány érkezett, misze-
rint az elmúlt idõszakban az „MBT'” gyógycipõket
forgalmazó MBT Magyarország Kft. üzletei „szinte
nyomtalanul eltûntek”. Tekintettel arra, hogy a fo-
gyasztók széles körét érinti az „MBT”-bolthálózat mû-
ködése, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájé-
koztatja  a fogyasztókat, hogy a felmerülõ jótállási és
szavatossági igényeik érvényesítése kapcsán hová
fordulhatnak. A bizalom elvesztése azért is lényeges,
mivel az említett kft. 2009-ben – megosztva – elsõ he-
lyezést ért el a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban
2009” kategóriában. 

A PROBLÉMA OKOZÓJA 

AZ IMPORTÕRVÁLTÁS

Ezúton tájékoztatjuk az MBT-cipõ használóit, hogy az
üzletek megszûnésének oka nem annak az elterjedt
„rémhírnek” tudható be, amely a termék esetleges
egészségkárosító hatását feltételezi. A mára kialakult
helyzet importõrváltás következménye. A korábban
kizárólagos forgalmazóként mûködõ MBT Magyar-
ország Kft. együttmûködése a svájci beszállítócéggel
meghiúsult, ezért a kft. felhagyott a termékek forgal-
mazásával. A kft. helyébe lépõ új importõr a lábbeli-
ket forgalmazó üzletek által továbbított szavatossági
igények érvényesítését elutasította. Arra hivatkozott,
hogy nem jogutódja a korábbi importõr cégnek, így
a szavatosság felelõssége a korábbi kizárólagos for-
galmazó kft.-t terheli.

2011 elsõ negyedévében több mint kétszáz ügy-
fél kereste fel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósá-
got (a továbbiakban: NFH) azért, hogy „MBT”-láb-
belivel kapcsolatosan panaszt tegyen, vagy szakvé-
lemény beszerzését kezdeményezze. Az ügyfelek
valamennyien hat hónapon túl jelentették be hibás
teljesítésre vonatkozó igényüket. Az NFH megköze-
lítõleg százhúsz esetben adott ki az „MBT”-lábbelire
vonatkozóan megalapozott szakvéleményt, mely
megállapította, hogy a különbözõ keménységû
talpanyagok összeeresztésénél az ún. PU-köztalp
(szenzor) berepedezett, morzsolódott, amely talp-
gyártási hibára vezethetõ vissza. 

Bár az NFH vagy más vizsgálóintézet által kiadott
szakvélemény sem a fogyasztóra, sem pedig a forgal-
mazóra nézve nem kötelezõ érvényû, elõsegíthetik a
polgári peres eljárást megelõzõ megegyezést a felek
között. Fontos ugyanis hangsúlyozni, hogy a szava-
tossági és jótállási igények megalapozottságáról és jo-
gosságáról való, azaz az eladó és a fogyasztó közötti
egyedi szerzõdéses jogvitában történõ döntés bíró-
sági – vagy békéltetõ testületi – hatáskörbe tartozik.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen igények
kereskedõk által történõ intézésével összefüggõ kér-
désben rendelkezik hatáskörrel.

MI A TEENDÕ?

Mi a teendõ, ha a probléma akkor jelentkezik, mikor
az üzlet már nem mûködik, vagy a boltot üzemelte-
tõ vállalkozás szûnt meg? 

Amennyiben az üzlet szûnik meg, akkor az üze-
meltetõ felelõssége ugyanúgy fennáll, köteles a szer-
zõdésben vállalt kötelezettségének megfelelõen or-
vosolni a panaszt, kifogást egy másik üzletében. 

Abban az esetben, ha a vállalkozás szûnik meg, a
megszûnés módja (jogutóddal, illetve jogutód nél-
kül) eltérõen határozza meg a fogyasztó érdekérvé-
nyesítési lehetõségeit. 

Jogutódlással történõ megszûnés esetén a fo-
gyasztó panaszának, illetve a szavatossági igényé-
nek érvényesítése céljából fordulhat a jogutódnak
minõsülõ vállalkozás(ok)hoz.

Jogutód nélküli megszûnés esetén sajnálatos mó-
don a fogyasztónak nincs lehetõsége panasztételi,
valamint igényérvényesítési jogát gyakorolni.

Az MBT Magyarország Kft. jogutód nélkül szûnt
meg, az MBT-cipõket jelenleg forgalmazó új impor-
tõr nem jogutódja, így a kft. által korábban forgal-
mazott termékekért szavatossági felelõsség nem
terheli. Az NFH felhívja a fogyasztók figyelmét,
hogy az MBT-cipõk kapcsán is fordítsanak rendkí-
vüli figyelmet a vásárlás tényét igazoló nyugta meg-
õrzésére, és a fentiek figyelembevételével járjanak
el panaszügyintézésük során.

További információk: dr. Fülöp Zsuzsanna szóvi-
võ (06/30-47-56-293; zs.fulop@nfh.hu)

Lesz-e hal újra a bátai
holtágban?
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Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök jú-
niusi szekszárdi látogatása alkalmával
kitüntetéseket adott át. A rendszervál-
toztatás óta a magyar gazdaságban pél-
daértékû és elõremutató fejlesztési tö-
rekvései, valamint Szekszárd városa és
a térség fejlõdéséhez nyújtott példa-
mutató tevékenysége elismeréseként
Koller Ferenc agrármérnök, tejipari
szakmérnöknek, a Tolnatej Zrt. igaz-
gatósága elnökének, ny. vezérigazga-
tónak és  tulajdonosnak, a „Köztársa-
ság Elnökének Díszoklevele Éremmel”
kitüntetést adományozta.

– A Tolnatej Zrt. az országban
azon kevesek közé tartozik, amely
100%-ban magyar tulajdonú, dina-
mikusan fejlõdõ és folyamatosan
bõvülõ tejipari vállalkozás…

– Amikor a rendszerváltozáskor a
privatizáció felvetõdött én – akit az
élet 1957-ben idesodort – úgy gondol-
kodtam, hogy ne mások, esetleg kül-
földiek kezébe kerüljön a cég, hanem
azoké legyen, akik több évtizede itt
dolgoznak. Más gondolat idegen volt
tõlem, s nem akartam egy külföldi vál-
lalkozás vezetõ szakembere lenni. An-
nál is inkább, mert arra az idõre már
méltó helyetteseim voltak, akiket sike-
rült olyan helyzetbe hoznom, hogy az

állam által kiírt pályázatot megnyer-
hettük. Szakmailag, emberileg egyfor-
mán gondolkodtunk, egyformán
akartuk s ebben hittünk, hogy nem
pénzt, hanem munkát kell beletenni a
vállalatba, s az majd kitermeli azt a
pénzt, amellyel továbbléphetünk. 
– Abban a pillanatban, amikor meg-
jelenik bárhol a TOLLE reklámja –
ami a Tolnatej márkája –, az embe-
rek már dúdolják is, hogy a „világ
finomabb tõle!” Mi a siker titka?

– A cég sikere, dinamikus fejlõdése a
folyamatosan magas színvonalú mun-
kának, a mûszaki-technológiai fejlesz-

téseknek – amelyek teljes mértékben
megfelelnek az EU-szabványoknak –
köszönhetõ, valamint annak az elvnek,
hogy nem kivinni a pénzt, hanem visz-
szaforgatni, ezzel a „titokkal” értük el,
hogy a legprosperálóbb tejipari vállala-
tot tudtuk létrehozni. Nem adósítottuk
el a céget, s mindezt nem banki hite-
lekbõl értük el.  
– A Tolnatej Zrt. illetve elõzõ nevén
a Tolna Megyei Tejipari Vállalat
mindig arról volt „híres”, hogy a
vezérigazgatótól kezdve minden
munkatársa hûséges volt a munka-
helyéhez. A dolgozók megtalálták
a számításukat, s Ön büszke lehet,
hogy a generációváltás semmit
nem változtatott ezen…

– Óriási szerencsénk – elsõsorban
nekem, hogy a fiaim, anélkül, hogy tu-
datosan befolyásoltuk volna õket a pá-
lyaválasztásban – tovább tudják vinni
a céget, magasan kvalifikált szinten,
akár a mûszaki, technológiai, akár a
cégvezetõi, akár a marketingmunkát
nézzük. S ez nagyon fontos, ugyanis
ami ma még újdonság, az már holnap
nem az. Ebben a gyorsan változó világ-
ban a korszerûsítés elengedhetetlen. 
– Sok szülõ szeretné, ha gyermeke
folytatná az õ hivatását, átvenné a
stafétabotot. Ez Önöknél sikerült.

– Azt hiszem, nálunk az én egész
életem, a céghez való hozzáállásom –
amit õk gyermekkorukban láttak –
keltette fel az érdeklõdésüket, s tette
õket alkalmassá, hogy tovább tudják
vinni a vállalkozást, és biztosítani 500
embernek, s ezzel 500 családnak az
életét, boldogulását. Ha valamire, ak-
kor erre büszke vagyok. 
– Szekszárd város is büszke az Ön
által alapított Tolnatej Zrt.-re, hi-
szen nap mint nap viszi a város jó
hírét szerte az országban. Ezt az
elismerést PRO URBE díjjal, Köz-
jóért kitüntetéssel, Beszédes Jó-
zsef-díjjal jutalmazták, hogy csak
a nagyobbakat említsük, s ehhez
jött most a köztársasági elnök ki-
tüntetése…

– Minden díj azt jelenti számomra,
hogy mások is észrevették és értékel-
ték a munkámat. Azok, akiknek szin-
tén szívügyük a város és a megye fej-
lõdése. A Közjóért kitüntetés talán
azért nagyon kedves számomra, mert
azt a cég kapta, s a fiammal, aki akkor
már a helyembe lépett, együtt vehet-
tük át. A mostani kitüntetés nagy
öröm számomra, hiszen a Tolna me-
gyében végzett több mint fél évszáza-
dos munkám elismerése, amit amíg,
élek folytatok. Sas Erzsébet

Az elsõ olyan mûvészeti együttesünk,
akik nevüket Szekszárd nevével fémje-
lezték. A Szekszárd Big Bandet Pecze
István trombitamûvész alapította, aki
immár 32 éve mûvészeti vezetõje Ma-
gyarország egyetlen amatõr jazz együt-
tesének.  

– A jazzt szeretõk minden koncer-
ten, rendezvényen örömmel üdvöz-
lik, hogy mindig megújulásra kész
az együttes…

– Ami abból fakad, hogy a több
mind három évtized alatt kicserélõd-
tek az együttes tagjai, jómagam és né-
hány kollégám már olyan „öregek”
kezdünk lenni, hogy a nálunk tanult
valamikori zeneiskolás gyerekeink
kollégáink lettek az együttesben. Ez
szerencsére nemcsak az idõ múlását
jelenti, hanem azt is, hogy a fiatalok-
ban jelen van az érdeklõdés és a kedv
a közös zenéléshez. 
– Bizonyára egyben a megtisztel-
tetés is, hiszen a Szekszárd Big
Band nagy sikereket tudhat maga
mögött, ami vonzó egy fiatal szá-
mára…

– A koncertek, a városi rendezvé-
nyeken való rendszeres fellépések, az
itthoni és a külföldi sikerek bizonyára

vonzóak azoknak a fiataloknak, akik
komolyan gondolják, hogy egy ilyen
nagy múltú együttesben szerepelje-
nek. Büszkék lehetünk még lemeze-
inkre, az 1998-ban Tomsits Rudolf ál-
tal számunkra szerzett Christus Vin-
cit, Szekszárdi Jazz Misére, melyet II.
János Pál Magyarországi látogatása-
kor Pécsett a repülõtéren több ezres
közönség elõtt mutattunk be a Peda-
gógus Kórussal közösen. Második
CD-nk a „Szekszárd Blues” is nagy si-
ker volt, ahogy a „My Way”, „Örökzöld
slágerek trombitára” címû CD is, kivá-
ló énekesek közremûködésével. 

– Sokatmondó az is, hogy az együt-
tes mûvészi munkáját 2005-ben
„Prima Primissima” díjjal tüntet-
ték ki…

– Számunkra fontos és örömteli
volt, és igyekszünk is plakátjainkon,
pólóinkon, kottatartóinkon – bárhol
járunk itthon vagy külföldön – Szek-
szárd város jó hírét öregbíteni. Amint
azt az országos televízió „Zenebutik”,
„Szombat este”, „Fõtér” mûsoraiban is
tettük. 
– Aki rendszeresen jár a koncertje-
ikre, sok régi kedves arccal, de úja-
kéval is találkozhat…

– Kiemelném Csepregi Pétert, aki
volt növendékként jött a csapatba,
nagyszerû énekes, trombitás és az
együttes titkára is. A legújabb „felfede-
zettjeink”: Gebhardt Csaba énekes,
aki a jazz és a musical világában is te-
hetséges, valamint Orbán Roland te-
norszaxofonos, aki kitûnõ játéka mel-
lett szerkeszti a honlapunkat, amit a
Média Portál Kft.-tõl kaptunk aján-
dékba. 
– Miután két fiatalt, a gyermekeit,
szerénységbõl nem említette meg,
így én érzem kötelességemnek,
hogy ezt megtegyem: lánya, Pecze
Zsófia két nyelven is énekel, Pecze
Balázs pedig olyan tehetségesen
trombitál, hogy hamarosan akár
„trónkövetelõ” is lehet…Hol láthat-
juk, hallhatjuk legközelebb a Szek-
szárd Big Bandet?

– Miután mindig is hírvivõi vol-
tunk a szekszárdi kultúrának, azon
belül is a borkultúrának, a szüreti
fesztiválon. A Báró Twickel Szõlõbir-
tok felkérésére egy borkóstolóval egy-
bekötött hangversenyt fogunk adni,
ahol akárcsak a borok sokféleségébõl,
úgy a zenei mûfajok sokszínûségébõl
is mindenki kedvére kóstolgathat. 

Sas Erzsébet

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 

A hazai jazz történetében példaértékû a Big Band 

A köztársasági elnök kitüntetettjei 2. 

„Több mint fél évszázada Tolna megyében…”

Koller Ferenc ny. vezérigazgató
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Mindannyian Mások voltak a

szekszárdi Magyarországi Német

Színház színpadán július 2-án ját-

szók, mások, mint a többség. 

A legkülönbözőbbképpen mások:

a nemzetiségük szerint magyar-

országi és szerbiai németek, ma-

gyarországi romák, másrészt ma-

gyar testi, illetve szellemi fogya-

tékossággal élők. A mindegyikük

által gyakrabban, vagy ritkábban

megélt kirekesztettség-élményt

dolgozták fel jelenetekben Hum

Zsuzsanna drámapedagógus irá-

nyításával.

A „Másnak lenni & együttélést alkotni”
workshop különbözõ anyanyelvû
résztvevõi, akikre Alexandra-Britta
Varan ifa-kultúrmenedzser, szervezõ
több hónapos munkával lelt rá, rögtön
megtalálták a közös nyelvet, és vallo-
másaik nyomán a drámapedagógusok
azt a közös pontot, amely meghatároz-
ta a színjáték témáját, mivel mindegyi-
küket egyformán érinti, a kiközösítést.
Egyhetes harmonikus mûhelymunká-
juk folyamán alakultak ki a jelenetek,
amelyekben a mozgás egyetemes nyel-
vén éreztette egymás felé a két, szándé-
kosan pontosan meg nem határozott,
csupán erõseknek és gyengéknek ne-
vezett csoport kezdetben a riasztó ta-
szítást, elzárkózást, el nem fogadást fõ-
ként az erõsek részérõl, míg a köze-
lebb engedés, befogadás gesztusaival
egyre inkább közelítettek egymáshoz.
A gyengék erõsödtek, míg végül aztán
az erõsek kerültek fölénybe. Az elõadás
zárásaként körbeültek a játszók, és egy-
egy mondatban összegezték a mûhely-
munka során szerzett tapasztalataikat.

Kivétel nélkül pozitív megnyilatkozá-
sokat hallhattunk. Egy lány így fogal-
mazta meg a lényeget: „elõször kis cso-
portok voltunk, most már egy nagy
csoport vagyunk”. Az elõadás utáni be-
szélgetésbõl kiderült, hogy olyan cso-
port, amely azokat is könnyen elfogad-
ja, akiktõl a legtöbben idegenkednek.
A résztvevõk szinte vetélkedtek, hogy
elmondhassák, mennyire jó volt a
Down-szindrómásokkal együtt lenni,
megtapasztalni feltétlen elfogadásukat,
szeretetüket, kedvességüket, mástól
soha nem tapasztalt nyíltságukat.
Nagyszerû volna, ha más emberek is
ilyenek lennének.

A másságtól való idegenkedés, sõt
gyûlölet, megalázás és annak kiirtása
jóval drasztikusabb formában, bár
erõszakos mozzanatok nélkül, jelent
meg a bécsi „teatro caprile” elõadásá-
ban. Ingmar Villqist (Jaros³aw
Œwierszcz) a mai lengyel dráma kivá-

lósága Helver éjszakája címû kétsze-
replõs darabjában egyetlen éjszaka
eseményeibe sûrítve tárul fel a lélek
összes szenvedése, és ég bele örökre
minden nézõ szívébe. A legkézenfek-
võbb, a II. világháború fasiszta uralma
jelenti a keretet, de az elõadás, ahogy
Andreas Kosek rendezõ is elmondta
valójában a mának szól, a mai rémtet-
tek ellen emel hangot.

Karla (Katharina Grabher) aggód-
va várja haza Helvert (Manfred
Stadlmann) a csendes szobában, aho-
va kívülrõl rettenetes hangok hallat-
szanak be. A fiatalember, akinek visel-
kedésébõl rögtön látszik, hogy gyen-
geelméjû, lelkesülten, nagy örömmel
egy vörös zászlót lobogtatva érkezik
haza, és hamarosan láthatjuk a kint
történtek tükörképét: a fiú egy kato-
nai kiképzést ad Karlának, közben
többször hangsúlyozva, hogy a „húgy-
agyúakra” semmi szükség.

A megalázó parancsolgatás után
egy fénykép nyomán Karla kénytelen
feltárni Helver elõtt a megrendítõ
igazságot: korábban kislánya szüle-
tett, egy kis „majmocska”, akire apja,
az õ minden igyekezete ellenére rá
sem bírt nézni, és feldúltan elment.
Ekkor Karla elkeseredésében elvitte a
csecsemõt, és letette egy intézet ka-
pujába. Az apa viszont nagy virágcso-
korral tért haza, hiszen a tiszteletes úr
megmagyarázta neki: a „majmocs-
kát”is szeretni kell. Mindhiába, a kis-
lány nyomára már nem bukkanhatott
rá, de az intézet kertjében meglátta,
amint Helver üdvözült mosollyal ül a
padon. Örökbe fogadta. Õ nemcsak a
gyermek, de a férj hiányát is betölti a
lelkében.

Az események fokozódásával Karla
úgy látja jónak, ha Helver a tiszteletes-
hez menekül, de õ sajnos elfoglalt volt
a templom mentésével. Így más lehe-
tõség nem maradt, mint egy kis játék.
Játék Helver gyógyszereivel: zöld pi-
rula, hogy jókedve legyen, fehér, hogy
jól aludjon… Mindenfélét ki lehet be-
lõlük rakni: házat…és még mit? Virá-
got. „Pedig tudott imádkozni.”

Andreas Kosek elmondta, hogy sze-
retnék ezzel az elõadással felhívni a fi-
gyelmet a szörnyûségre, hogy ma a
várandósság ideje alatt kötelezõ szû-
rõvizsgálatokat végeznek, és ezek
nyomán sok magzatot megöl édes-
anyjuk még születésük elõtt. Down-
szindróma esetén a magzati élet 22.
hetéig elvégeztethetõ a mûtét. Egy
ilyen fejlettségû magzat koraszülés
esetén már életben tartható. Mindez
államilag elfogadott. Vajon hol fogják
megszabni a határt?

Kovács Etelka

A mások nélkül jobb?
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Az elmúlt hónapokban védőháló

takarta és még ma is munkagé-

peket látunk a Béla király téri ré-

gi Vármegyeháza körül. Az épület,

amely Pollack Mihály és Stann

Jakab építészek tervei alapján

1828 és 1833 között épült, egy

pályázat keretében most megszé-

pül, és új funkciókat is kap. 

A klasszicista stílusú, fehér oszlopos,
timpanonos homlokzatú szép megye-
háza sokunk fantáziáját megmozgatja,
hiszen ha beszélni tudna, majd’ két év-
század eseményeirõl tudna mesélni. A
gyönyörû mûemlék legtöbbünk szá-
mára a város büszkélkedni való látvá-
nyossága, riportalanyunk, Péter-
bencze István azonban gyermekkorá-
ban e történelmi falak között is lakott
szüleivel, a földszinti szolgálati lakás-
ban. A ma 74 éves villanyszerelõnek
már a születése is kivételes helyen tör-
tént, ugyanis a megyei múzeum alagso-
rában látta meg a napvilágot. 

A múzeumban volt ugyanis házmes-
ter az édesapja, aki késõbb a megyehá-
zán kapott altiszti, azaz gondnoki állást.
István fia gyermeki ésszel nyilván nem
úgy tekintett új lakóhelyére – ahova az
Alkotmány utcából költözött a család
–, hogy arról egyszer majd helytörté-
neti leírást tudjon adni, ezért nem adat-
szerûen pontos elemekbõl, inkább
szubjektív mozaikokból áll össze a me-
gyeháza történetének egy szelete, ami-
nek megrajzolására kértük.

Péterbencze István 1937-ben szüle-
tett, amikor a megyeházára költöztek,
felsõ tagozatos diák volt és a Garay té-
ri iskolába járt. Természetes volt szá-
mára (talán nem is tudta), hogy azon
az udvaron játszik testvéreivel, amely-
nek köveit anno Bezerédj István gróf
vagy Augusz Antal báró is koptatta.
Ám amikor Damjanich utcai házuk
konyhájában arról faggatjuk, milyen
volt a megyeháza az 1950-es évek ele-
jén, számos dolog eszébe jut. Felesé-
gével, valamint a kortárs Bakó Jenõ fo-
tóriporterrel egymástól átvéve a szót
idézik fel azokat az évtizedeket. 

– Akkoriban jött divatba az a hosz-
szúkás NDK-brikett, az épület oldalán
dobálták be a tüzelõtárolóba, ami ott
volt, ahol most a Fõispán Étterem. A ka-
pualjtól  egészen a sarokig ért a tároló,
akkora volt, mint ez a ház – emlékszik
vissza Péterbencze István. – A légópin-
ce meg ott volt, ahogy a Várközhöz me-
gyünk lefelé. Alatta meg a jégverem,
ahova telente a Csörge-tóból hordták
be szánkóval a nagy jégtömböket. 

„FELJÁRTUNK A LEVÉLTÁRBA 
HADNAGY BERCI BÁCSIHOZ”

– Hol és milyen volt a szolgálati la-
kásuk?

– A kapun belül balra a földszinten
laktunk. Két nagy- és egy kisszobánk

volt meg egy fürdõszoba, a kisszobá-
ból a szüleim konyhát alakítottak ki.
Apuékkal meg a két húgommal öten
kényelmesen elfértünk. Szinte össz-
komfortos körülmények között él-
tünk, mert cserépkályhával fûtöttünk
ugyan, de bent volt a hideg-meleg víz is,
a meleget egy fatüzelésû bojler biztosí-
totta. Édesapám, Péterbencze István és
édesanyám, Szikora Karolin dolga volt
az épület karbantartása, fûtése, a kert
gondozása, és a helyiségek fûtése is. A
nagytermet bizony sokszor be kellett
fûtenünk, mert gyakran voltak megye-
gyûlések, rendezvények. A
pincébõl hordtuk fel az ap-
rított fát egy V alakú ágas-
fán. Lent nekitámasztottuk
a falnak, megpakoltuk fával,
aláálltunk, vállra vettük és
vittük fel a nagyterem alá.
Ott olyan kabinfélék voltak,
oda bebújva lehetett be-
gyújtani és onnan tüzel-
tünk. A füst kiment a kémé-
nyen, a meleg levegõ meg
áradt fel a nagyterem bejá-
rata mellett két oldalról ta-
lálható fûtõaknákba. Ez egy
nagyon modern megoldás
volt akkoriban. Rengeteg
fát felhordtunk oda, segítet-
tünk apunak, vittük a sze-
net, aztán meg le a salakot is, sokat
küszködtünk. Az épület többi részét
nagy cserépkályhák fûtötték, szép dí-
szesek is voltak köztük.

A nagyteremben egyébként össze-
csukható székek voltak, mint a mozik-
ban. Zeneiskolai koncerteket is szok-
tak ott tartani, az elnöki emelvény
mögötti kis teremben szoktak próbál-
ni a gyerekek. 

Mint a közös múltidézés során kide-
rül, fellépett a megyeházán a Magyar
Rádió Gyermekkórusa, a ’60-as évek-

ben pedig Fischer Annie is. Péterben-
cze István ott töltött évtizede alatt em-
lékei szerint az épület igencsak kihasz-
nált volt, ott mûködött a megyei tanács
mezõgazdasági osztálya, a járási tanács,
az elsõ emeleten jobbra az állatforgal-
mi vállalat. A földszinten jobbra a
gyámügy és az anyakönyvi hivatal, bal-
ra a sarokban a légoltalmi hivatal, a szu-
terénban a raktárak, ahol a légvédelmi
eszközöket – gázmaszkokat, vegyvé-
delmi ruhákat, takarókat – tárolták.
Hegedüs Pista bácsi volt a raktáros,
Hovorka János a légóparancsnok.

– Az emeleten balra volt Berci bácsi
(dr. Hadnagy Albert megyei fõlevél-
táros – a szerk.) irodája, meg a levéltár
helyiségei – idézi fel Péterbencze Ist-
ván. – Berci bácsi fiával együtt jártunk
iskolába és gyakran felmentünk a levél-
tárba mi, gyerekek. Sokat kíváncsiskod-
tunk, kérdezõsködtünk Berci bácsitól. 
– Különösen szép a kapu alatti, el-
fûrészelt farönkökre emlékeztetõ
fa padlóburkolat, az épületet kö-
rülvevõ kert. Milyen volt mindez
akkoriban?

– Az épület akkoriban sárgára volt
festve, de a folyosókat, lépcsõháza-
kat fehérre meszelték. Az udvar zú-
zott kõvel volt leszórva, állt ott két
nagy tiszafa, jobb oldalon a fal mel-
lett meg kisebb-nagyobb rózsabok-
rok, virágok. Bal felõl volt egy ga-
rázs, meg különféle fabódék. Ké-
sõbb, mikor megalakult a LÉGÓ, ak-
kor ezeket lebontották.

KERTMOZI AZ UDVARON
– Emlékszem, 1956 után kertmozi

is mûködött az udvaron. A kapubejá-
rattal majdnem szemben volt a vá-
szon, mi az emeletrõl szoktuk nézni a
filmet. A nézõtér, úgy emlékszem, pi-
ros salakkal volt leszórva, és összecsuk-
ható kerti székeken ült a közönség.
Úgy százötven-kétszáz ember fért el. A
pénztár a kapu alatt jobbra volt, azt hi-
szem, Moha Lajosné, Babi néni árulta
a jegyeket. Ez persze még a bencés
apátság romjainak feltárása elõtt volt. 
– Szoktak a gyerekekkel az ud-
varon játszani?

– Ajaj, nemcsak az udvaron, hanem
a kertben is! Hátul, a piactér felõl a jég-
verem feletti részen volt egy gazdasági
épület, abban apuék még disznót, csi-
bét is tartottak. A kertben a fügefától a
dión át minden volt, délutánonként
sokat játszottunk ott. De ha magasba
vágytunk, akkor fölmentünk a pad-
lásra meg a tetõre. Nem volt túl mere-
dek, ott cicáztunk a gerincen. Micso-
da gerendák voltak a padláson! Öt-
venszer ötvencentis ácsolatok, gyö-

nyörû volt. Limlomot nem lát-
tunk, nem cipeltek fel oda
semmit, úgyhogy takarítani
nemigen kellett.

Beszélgetésünk során szó-
ba került a késõbbi Bartina
ABC helyén állt kisbolt, ahova
a környékbeliek vásárolni jár-
tak, aztán a szekszárdi sport-
élet is, amelynek Péterben-
cze István kosarasként lelkes
részese volt. Záporoztak a ne-
vek, a Vörös Meteor nõi kosa-
rasai – Rozsnyainé Idei Sára
(„Sada”), aki késõbb a Babits-
iskolában tanított, Bencze
Mari,  Radó „Pintyõ”,
Bátaszékrõl Váradiné –, meg
az építõk férficsapatának tag-

jai, Kardos György, Fogarasi János,
Udvardy Attila, Gyulai Pisti,
Wallacher Lali, az edzõ: Laczkó tanár
úr… Látszott: nagyon kedves emlékek
ezek. 

Búcsúzás elõtt visszakanyarítva a
nosztalgiázókat a megyeházához,
megkérdeztem Péterbencze Istvánt,
szeretett-e ott lakni. Kapásból vágta rá
a félig komoly, félig tréfás választ:

– Nem, mert akár iskolában vol-
tunk, akár máshol, mindig hegynek
kellett hazamenni… Cser Ildikó

A múzeumban született, a megyeházán nõtt fel
Beszélgetés Péterbencze Istvánnal

Bakó Jenõ 1962-ben készült felvétele az ak-
koriban sárga színû vármegyeházáról (jobbról),

és azóta jócskán megváltozott környezetérõl
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Szekszárdon közel háromszázan

– főként idősebbek – voltak kí-

váncsiak az egészségügyi értéke-

ikre, amikor július 29-én ország-

járó körútja tizenkettedik állomá-

saként városunkba látogatott az

Erős Antónia által létrehozott

Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Egy CSEpp Teszt – röviden ECSET

programja. Ezzel a Garay tér volt

az idei méréssorozat szinte leg-

népesebb megállóhelye.

A sátrakban a nõvérek vércukorszin-
tet, koleszterint, vérnyomást, testzsír-
százalékot, testtömeget, testmagas-
ságot és haskörfogatot mértek. A ri-
zikófelmérés alapján kiszámolták,
hogy kinek mennyire kell tartania a
cukorbetegség, a magas vérnyomás
vagy a magas koleszterinszint kiala-
kulásától jelenlegi életmódja mellett.
Mint kiderült, a több száz szekszárdi,
akik közül páran már a 90. életévük
felé járnak, nem csak odafigyel
egészségi állapotára, de a mért érté-
kek is viszonylag kevesüknél utaltak
rendellenességre. A Szekszárdon
tesztet végeztetõk 10 százalékánál ál-
lapítottak meg magas vagy alacsony

vérnyomást. Ezt, ahogy az értékelõ
nõvér elmondta, a mérés okozta
stressz is okozhatta, de érdemes fi-
gyelemmel kísérni. 7 százaléknak
volt emelkedett vércukor-, valamint 8
százaléknak magas koleszterinszint-
je. Mindannyiuk számára javasolták,
hogy forduljanak háziorvosukhoz.

A fenti értékekkel Szekszárd az él-
mezõnybe került, és esélyes a „leg-
egészségesebb város” címre, hiszen
az országjáró körút verseny is egy-
ben. Jelenleg szoros a verseny Sze-
geddel, a tavalyi nyertessel és Zala-
egerszeggel. Õszre kiderül, hogy me-
lyik Magyarország „legegészsége-
sebb városa”. A díjat november 13-án
vasárnap, a Syma Csarnokban, a ha-
todik Egy Csepp Világnapon adja át
az Alapítvány. Tavaly a trófeát Szeged
vitte el.

Az országjáró körút célja elsõsor-
ban az, hogy felébressze az egész-
ségtudatosságot, illetve felhívja a fi-
gyelmet a cukorbetegségre, amely a
legfrissebb felmérések szerint Ma-
gyarországon mintegy másfél millió
embert érint; ebbõl körülbelül 750
ezren nem tudnak arról, hogy cu-
korbetegek. 

Kovács Etelka

Szekszárd a legegészségesebb 
városok között?

Szigorodtak a közlekedési bírságok
Mind pénz-, mind pontbüntetés

tekintetében szigorodtak a közle-

kedési bírságok 2011. július el-

sejétől. A megnevezett közleke-

dési kihágások már közlekedési

bírsággal sújthatók, szabálysér-

tési eljárás helyett. Íme egy rövid

összefoglaló a legfontosabb jog-

szabályváltozásokból.

Változások: 

• Az ittas vezetés július elsejétõl
minimum 150 ezer, maximum 300
ezer forint pénzbírsággal bünteten-
dõ, ráadásul a büntetõpont mértéke
is nõtt a régi ötrõl hat-nyolc pontra. 

• Százezer forint a bírság egy elné-
zett piros lámpánál vagy vasúti ti-
los jelzésnél. 

• A gyorshajtás büntetése is vál-
tozott. Ha a gépkocsivezetõ nem lépi
át a megengedett sebességet 15-20 ki-
lométerrel, akkor az továbbra is ma-
rad szabálysértési kategória, de ha
igen, akkor az 30 ezer forinttól egé-
szen 300 ezerig büntethetõ, és akár 8
pont is begyûjthetõ érte. 

• A biztonsági öv bekapcsolásának
elfelejtése 15, 30 és 45 ezres bírságot
von maga után (attól függõen, hogy la-
kott területen belül, kívül vagy autópá-
lyán állítják meg a rendõrök az autóst)
és háromtól öt pontig pontoznak érte. 

• Elvehetik a külföldi – magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkezõ –
személygépkocsiját, ha annak van
másik, még be nem fizetett bün-
tetése – akkor is, ha azt nem a tulaj-
donos vezeti. 

• A szabálysértésekért az eddig
egy-öt helyett egy-nyolc pont jár, a
gondatlan bûncselekményért kilenc,
a szándékosért pedig tizenegy. 

• Ellenben kevesebbet kell majd fi-
zetni a gyerekülést nem használók-
nak és az autóban vezetés közben
mobiltelefonálóknak. A jövõben
bankkártyával is rendezhetõ lesz a
helyszínen a bírság.

Évfordulók 
augusztusban

1860. AUGUSZTUS 14. 

Megnyitják a Miskolc–Kassa közötti
vasutat

1000. AUGUSZTUS 15. 

I. Istvánt királlyá koronázzák
1038. AUGUSZTUS 15. 

Esztergomban meghalt I. István király
1784. AUGUSZTUS 16. 

Az elsõ teljes népszámlálás Magyaror-
szágon

1916. AUGUSZTUS 17. 

Az antant és Románia titkos szerzõdés-
ben Romániának ígérte a Tiszától ke-
letre esõ egész területet

1083. AUGUSZTUS 20. 

Szentté avatták I. Istvánt a székesfehér-
vári bazilikában

1848. AUGUSZTUS 20. 

A külföldön állomásozó magyar kato-
nák hazarendelése

1858. AUGUSZTUS 21. 

Elõször jelent meg az Üstökös címû
élclap Jókai Mór szerkesztésében
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A többek között rádioesztéta és

újságíró végzettségű kutató leg-

utóbbi előadásán kitért a Pilis-

ben működött pálos rend jelentő-

ségére. Mint arra rámutatott, a

pilisszentléleki, klastrompusztai,

pilisszentlászlói és visegrád-

lepentefürdői kolostorromok

mind arról nevezetesek s különle-

gesek, hogy a három, piramis

alakú hegy (Árpádvár, Magas-

hegy, Rám-hegy) közvetlen köze-

lében találhatóak. 

A körülöttük lévõ hegycsúcsokon pe-
dig – rejtett, köves, sziklás szegélyek
mentén haladó utakon – teljes kiterje-
désében mutatkoznak meg a Nimród
(vagy Sas) csillagkép pontjai. A kutatá-
sok kiderítették, hogy a három említett
hegybõl kettõnél (Árpádvár, Magas-
hegy) szakrális felépítmények helyez-
kedtek el, de a Rám-hegy tövénél is fel-
tételezhetõ, hogy volt ilyen jellegû ob-
jektum. Egyes pálos romoknál utóbb
kiderült, négyzetben (egymástól 4,17
km távolságra) helyezkednek el a ko-
ponya és a sas csillagképi rajzolaton
belül. A források alapján tudni lehet –
a pálos rend 1250-es alapítása után – az
Árpád-házi (Turul nemzetség) kirá-
lyok a pilisi királyi vadászkastélyaikat
átruházták a rend számára. A pálos
rend tagjai ezen objektumokat átala-
kították, s kolostorokat hoztak létre.
Rejtélyes, hogy az 1263-as pilisszentlé-
leki királyi kastély átadásánál az épít-
ményben már másnap szentmisét tar-
tanak: ez Aradi szerint bizonyíték arra,
hogy maga az Árpád nemzetség is ko-
rábban vallási funkciókra használta sa-

ját építményeit, hiszen egy nem misé-
zésre használt építményhez püspöki
fölszentelés és egyhónapos átmeneti
procedúra szükséges! E vadászkasté-
lyoknak leírt épületek valójában királyi
szentélyek voltak, s egyfajta nimródi
õsvallás gyakorlását feltételezik a kirá-
lyi család részérõl, amikor még az Ár-
pád-ház használta. Hiszen – mutatott rá
Aradi – a mindenkori magyar király At-
tiláig, Attila pedig Nimródig vezette
vissza családfáját, a királyi szentek éle-
tébõl pedig nyilvánvaló, tisztán jézusi
alapon igenis lehetséges földi királysá-
got irányítani. Aradi szerint a jelenko-
ri kutatók nem merik kimondani azt a
nyilvánvaló tényt, miszerint a Pilis
olyan szakrális királyi központ volt,
amely területre egyetlen egyházi mél-
tóságnak nem volt fõpapi fennhatósá-
ga, se az esztergomi, se a veszprémi ér-
seknek. Sejteni lehet ezt abból, hogy

sem az 1269-es, sem pedig az 1296-os
pálos összeírásban nincsenek felsorol-
va a pilisi kolostorok! A pálos szerzete-
sek beavatását a leírások szerint – kõ-
kemény hit és gyakorlati „kiképzés”
elõzte meg, amely három évig tartott:
az utolsó évben a kolostor közelében,
az udvartól nem messze egy barlangba
kellett leereszkedniük, amely legmé-
lyén egy szarkofágba helyezték a be-
avatandót, lezárt helyzetben. Ilyen bar-
langok mindenhol találhatóak a pilisi
pálos romok mellett – tette hozzá. E
helyzetbõl három nap alatt kellett ki-
szabadulnia, áttörve a köveket, s meg-
jelenve a hegy tetején. A rituálé a jézus-
i feltámadást, a legfõbb keresztényi ta-
núságtételt jelenítette meg. A pálosok,
akik a folyamatos áldozattal a jézusi ta-
nítást tisztán vitték tovább, így a gyó-
gyítást és a tanítást: utóbbit nem papol-
va, hanem látványosan megmutatva.
(pl. kenyérszaporítás). A nép „haláltest-
véreknek” is hívta õket, hiszen tudo-
mányukat a halálból való átélésbõl
gyûjtötték, megtörténtté téve magát
Jézust. A rend tagjai elsõsorban a ma-
gyarokért, másodsorban a világért dol-
goztak. Érdekesség, hogy amikor Ame-
rika felfedezése után a hódítók irtották
a szerintük „pogány” indiánokat, s a
spanyol és portugál királynék elrende-
lik (épp az indiánok védelméül, nem
azok ellen) megkeresztelésüket, ren-
geteg pálos szerzetest fogadnak fel té-
rítésre. Sikerük a többi renddel ellen-
tétben 100%-os, hiszen kõkemény el-
vekkel, bizonyságtétellel, nem csupán
történetek felolvasásával próbálnak té-
ríteni.   

Gyimóthy Levente

Eltitkolt õsi magyar történelmünk …5.
Aradi Lajos Pilis-kutató a magyar alapítású pálos rendrõl

A pilisszentléleki 
kolostor romjai
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Liszt-emlékhelyek Szekszárdon
Liszt Ferenc születésének 200., halálának 125. évfordulója alkalmából Szekszárd
városa az önkormányzat koordinálásával ünnepi eseménysorozattal tiszteleg a
19. század egyik legjelentõsebb romantikus zeneszerzõjének, minden idõk egyik
legkiválóbb zongoramûvészének emléke elõtt. Lapunk a Liszt-évhez csatlakozva
az elmúlt hónapok során részletekben közölte dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszár-
di kapcsolatairól címû tanulmányát, amit az elkötelezett néhai megyei
fõlevéltáros az Augusz család fennmaradt, Lisztre vonatkozó anyagainak feldol-

gozásával készített el. 1967-ben bekövetkezett halála miatt – elõkészítõ munká-
nak szánt – tanulmányát  a dolgozat rektora, dr. Prahács Margit egészítette ki, mó-
dosította és látta el jegyzetekkel. A báró Augusz Antal vendégeként Szekszárdon
négy alkalommal is idõzött zenemûvésznek városunkban több szobor, emlék-
tábla, kiállítás, sõt, utca, tér és intézmény (Liszt Ferenc Zeneiskola, Liszt Ferenc
Pedagóguskórus, Liszt Pincészet) is õrzi nevét. Összeállításunkban ezekbõl mu-
tatunk be néhányat. 

Borsos Miklós a zeneszerzõt ábrázoló
mellszobra a Liszt Ferenc téren

Emléktábla Wigand Edit készítette
dombormûvel az Augusz-ház nyugati

homlokzatán (Széchenyi u. 36–38.)

Az Augusz-ház, ahol Liszt négyszer is vendégeskedett. 
Az épületben mûködik a róla elnevezett zeneiskola

Emléktábla az Augusz-ház keleti 
homlokzatánLiszt Ferenc 1846. október 18-án hangversenyt adott a ré-

gi Vármegyeháza nagytermében. A zeneszerzõ szekszár-
di kapcsolatainak emlékére a Wosinsky Mór múzeum ál-
landó kiállítást rendezett be a Vármegyeházán. A képen
Farkas Pál szekszárdi szobrászmûvész Liszt-szobra látha-
tó. A Vármegyeháza épülete ma a Tolna Megyei Levéltár
otthona is. A levéltár is õriz Liszt Ferenccel kapcsolatos
dokumentumokat, közülük a legértékesebbek a zene-
szerzõ 55 saját kezûleg írott levele barátjához, Augusz An-
talhoz. A fénykép a kiállításról 2006 júliusában készült.

Farkas Pál szekszárdi szob-
rászmûvész Liszt-mellszobra a
zeneiskola épületében a lép-
csõfeljáróval szemben. A
hangversenyteremben a szin-
tén Szekszárdon élõ és alkotó
Baky Péter festõmûvész két
festménye látható, az egyik
Liszt Ferencet, a másik Augusz
Antalt ábrázolja

Az újváros templom, amelynek 1868. 
október 25-ei felszentelésére írta Liszt

Szekszárdi mise címû mûvétEmléktábla a me-
gyeháza nagyter-

mének falán 

Emléktábla 
az újvárosi
templom kar-
zata alatt

Az újvárosi hívek
hálás kegyelettel
elhelyezett táblá-

ja a karzaton ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSER ILDIKÓ
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Aradi János a

megnyitásának 40. születésnapját ünneplő Korzó Áruház igazgatóhe-

lyettese és Riglerné Schell Magdolna eladó. Az 1971. augusztus 3-án

nyílt áruház születésnapján a két valamikori korzóssal Szekszárd első

nagyáruházának nyitására és mindennapjaira emlékezünk.

Egy férfi: 
Aradi János

Egy nõ: Riglerné
Schell Magdolna

– Minek a helyére épült a Korzó
Áruház és kik voltak az építtetõk?

– A valamikori lebontott korzó he-
lyén lévõ üres telkekre, a kis üzletek he-
lyére, s azoknak az üzleteknek az áru-
készletével, minden ott dolgozó keres-
kedelmi szakember felvételével nyitott
meg a Korzó Áruház. Építését a Nép-
bolt Vállalat végezte a Megyei Tanács
felügyeletével. Éveken keresztül érlelõ-
dött már a város és a megye vezetése
részérõl az igény, hogy legyen Szek-
szárdnak egy olyan nagy áruháza,
amely a Belkereskedelmi Minisztérium
engedélyével valósult meg – könnyû-
szerkezetes technológiával – azzal a ki-
kötéssel, hogy megnyíljon az ország el-
sõ önkiszolgáló ruházati áruháza.  
– Ha a mai önkiszolgáló üzleteket
nézzük, a Korzó Áruház nem
„tûnt”önkiszolgálónak…

– Valóban nem olyan volt, mint a
mai üzletek. 103 munkatársat vettünk
fel, tehát megfelelõ szakképzett lét-
számmal indultunk, hogy a vevõk
minden igényét ki tudjuk elégíteni. A
három osztályon tizenkét részleg mû-
ködött, minden osztálynak, részleg-
nek külön vezetõje volt, egy-egy rész-
legben 8-10 eladóval. 
– Kérem, sorolja fel az osztályok,
s vezetõik nevét, hiszen még ma is
sokan emlékeznek rájuk…

– A férfiosztály vezetõje: Bujdosó
Károly volt, a nõi osztályé: Wissinger
Sebestyénné,  a cipõosztályé: Rottler
Tibor. Õket és a 12 részlegvezetõt a
vevõk ugyanúgy ismerték, mint az el-
adókat, mert mindig az eladótérben
voltak, és munkatársaik valamint a ve-
võk rendelkezésére álltak. 
– Önnek, mint helyettes vezetõnek
mi volt a feladata?

– Mielõtt erre rátérnék, elmonda-
nám, hogy a Korzó Áruház elsõ igaz-
gatója a mindenki által tisztelt Király
Péter volt. Az áruház elõször három,
majd öt nagykereskedelmi vállalattal
állt kapcsolatban, s ez eredményezte
azt, hogy a Korzó olyan nagy és szép
áruválasztékkal várta a vevõket, ame-
lyet azt megelõzõen a kis üzletek nem
tudtak volna biztosítani. A jó kapcso-
latnak köszönhetõen sok árut a gyá-

raktól közvetlenül tudtunk beszerez-
ni, és ez az évszakok váltakozásának
megfelelõen történt. Mindig a leg-
újabb divat szerint, amely abból kö-
vetkezett, hogy a fõvárosi divatbemu-
tatókon, melyeken részt vettünk – s
amelyek mindig már a következõ év-
szakot mutatták be –, már elõrendelé-
seket tettünk. 
– Nagy híre és sikere volt az ittho-
ni divatbemutatóknak is…

– Évenként két alkalommal a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház színház-
termében fõvárosi mûvészek és mo-
dellek közremûködésével rendeztünk
divatbemutatókat a Sáth Sándor által
vezetett SZABÓ KTSZ-szel közösen.
Olyan sikeresek voltak ezek a bemu-
tatók, hogy délutáni és esti elõadást is
kellett tartanunk. 
– Önnek az idei esztendõ kétszeres
jubileum. 40 éves a Korzó Áruház,
20 esztendeje van nyugdíjban. Élt,
halt a hivatásáért… 

– Szerencsére a nyugdíjas éveim
alatt sok fiatal szakember vette igény-
be szakmai tapasztalataimat, segítsége-
met, tanácsaimat. A feleségem is a ke-
reskedelemben dolgozott, mi mindket-
ten a szakmának éltünk. Ma már a ker-
tészkedés, és a három lányunk boldo-
gulása számunkra a legfontosabb.  

SAS ERZSÉBET ROVATA

A Korzó szlogenje az volt: „Segíthetek?”

– Aki a Korzó Áruházba belépett
azon túl, hogy óriási és választé-
kos árukészlettel találta szembe
magát, feltûnõ volt a sok fiatal csi-
nos hölgy…

– Még ma is sok régi kedves vásárló
emlegeti azokat a piros köpenyeket,
rajta a Korzó emblémájával, amely-
ben valóban csinosak, feltûnõek vol-
tunk, arról nem beszélve, hogy az ak-
kori divat szerint igyekeztünk minél
rövidebbre felhajtani…
– Magdikám, miután ezer éve is-
merlek, tudom, hogy kereskedõi
családból származol…

– Ezt láttam gyermekkoromban, be-
lém ivódott, s bár édesanyám ellenezte,
el sem tudtam volna képzelni más fog-
lalkozást. A Korzóba 1971-ben friss szak-
munkás-bizonyítvánnyal kerültem
Rippert Györgynéhez, a férfi kötöttáru-
részleg vezetõjéhez. Munka mellett elvé-
geztem a kereskedelmi szakközépisko-
lát, több osztályon dolgoztam, legutóbb
az illatszerosztályon, amit nagyon sze-
rettem. Aztán az áruház érdeke úgy kí-
vánta, hogy a könyvelésen folytassam,
ahol Lányi Géza bácsi tanított be.
– Mit jelentett számodra a Korzó-
ban dolgozni?

– Olyan kollektívában dolgozhat-
tam, amit utána más munkahelyen

nem éltem meg. Egymás segítése, a ve-
zetõk segítõ szándéka, mind-mind
olyan emlékeket hagytak bennem, ami
többször arra sarkallt, hogy késõbbi
munkahelyeimen, ha sérelem ért, egy
kis feltöltõdésre be kellett mennem a
Korzóba, mert úgy éreztem, hogy az,
nekem a második otthonom.
– Azt mondtad segítõ vezetõitek
voltak…

– És szigorúak is. Megkövetelték,
hogy valóban szolgáljuk a vevõt, amit
az áruház szlogenje is sugallt: „Segíthe-
tek?”. Ezt mi eladók jó érzéssel és õszin-
tén tettük, s ezzel kialakult a vevõ és az
eladó között egy bizalmi kapcsolat.
Mindenkinek volt kedvenc eladója,
akit keresett, még akkor is, ha más osz-
tályon szeretett volna vásárolni. 
– Milyen különbségeket látsz a ke-
reskedelemben a régihez viszonyít-
va ma?

– Nem szeretnék senkit megbánta-
ni, de szerintem a kereskedelemben – s
minden olyan munkahelyen, ahol más
embereket szolgálunk –, csak olyan
szakembernek szabadna dolgoznia, aki
tud az emberek nyelvén beszélni, tud
alkalmazkodni, türelme van, megértõ,
és fõleg szereti az embereket. Azért vál-
tam meg a kereskedelemtõl, mert egy
olyan kiskereskedõnél dolgoztam, aki
arra kért, hogy a rossz minõségû árut
minõségi áruként adjam el. Ezt én nem
tudtam megtenni, ezért eljöttem… Az-
óta be is zárt az az üzlet. 
– Jelenleg hol kamatoztatod keres-
kedelmi tapasztalataidat?    

– Egy kft.-nél dolgozom, amely egy
internetes áruház, izgalmas munka.
Nagyon jó fõnökkel, aki így nyugdíj
elõtt is törõdik a dolgozóival, ami ma-
napság nem jellemzõ. 
– Bármelyik üzletben, ahol te dol-
goztál, nem hiányozhatott a vi-
rág… S akik ismernek, a család
iránti szeretetedet is ismerik…

– Sok különleges virágom van,
mert imádom õket. Szebbé teszik az
életet, ahogy a gyöngyök is, amelye-
ket szabadidõmben fûzök. Lányom
Cipruson dolgozik az E.ON-nak, fiam
most szerezte meg az építésztechni-
kusi végzettségét.FO
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Földi Sándor nagy tervekkel látott munkához
Kulcsjátékosok érkeztek Szolnokról és Ceglédrõl

A tavalyi igazolásokból csak az irányí-
tó Medgyessy Dóra és Demeter Anna
maradt az Atomerõmû-KSC Szekszárd
keretében, az eddigi szerzõdtetések
pedig azt sugallják: tehetséges, már bi-
zonyított játékosok érkeztek – elsõsor-
ban Szolnokról és Ceglédrõl – a tolnai
megyeszékhely NB I/A csoportos csa-
patához. Egy már most biztos: nem lesz
alacsony szerkezetû a szekszárdi csa-
pat, hiszen a belsõ posztokra négy já-
tékos is érkezhet. Földi Sándor, a vajda-
sági származású, korábban több élvo-
nalbeli hazai férficsapatnál is megfor-
dult, a szakmában komoly respekttel
bíró új vezetõedzõ – szabad kezet kap-
va a klub vezetésétõl – hozzálátott az ál-
tala kiválasztott játékosokkal egy új gár-
da építéséhez. 

– Mindenekelõtt igazoltunk Szol-
nokról egy 196 centis, 25 éves cen-
tert, Milica Cvetanovicsot, aki már bi-
zonyított a magyar mezõnyben, és
megítélésem szerint még fejlõdõké-
pes. Szintén Szolnokról érkezett hoz-
zánk a 19 éves, 192 centis Zele
Dorina, aki a kettestõl a négyes posz-
tig bármelyiken bevethetõ, és leiga-
zoltuk Szegedrõl Fejes Rékát is. Egy
nagyon tehetséges ceglédi kosarast is
szerzõdtettünk: Baksa Bettina a ma-
gyar utánpótlás-válogatott oszlopos
tagja, a két évvel ezelõtti juniorbaj-

nokság legjobb dobója és legjobb játé-
kosa volt. Jól haladnak a tárgyalások a
szintén ceglédi, 1994-es születésû
Papp Reginával, aki a tavalyi junior-
döntõ legjobbja volt. A center jelenleg
az utánpótlás-válogatottal dolgozik,
így leghamarabb októberben csatla-
kozhat hozzánk. 

BÁLINT RÉKA VISSZATÉRHET 

BAJÁRÓL 

– Már van legalább két olyan magas
embere, aki tud klasszikus centert is

játszani (Cvetanovics, Fejes, Papp),
ennek ellenére még egy ilyen típusú
játékost keres. Miért? 

– Meggyõzõdésem, hogy kell még
egy magas ember, hogy ne kelljen
egy-egy embernek 20-25 percnél töb-
bet a pályán tölteni. Az eredményes-
ség szempontjából nagyon fontos a
rotáció. Azt szeretném, hogy a
lepattanózásban mindenképpen ver-
senyképesek legyünk majdani riváli-
sainkkal szemben. Bejelentkezett
hozzánk a szlovén válogatott csapat-

kapitánya is. Kétségtelenül képzett,
nagy tudású játékos, de nekünk nem
biztos, hogy õ kell. Magasabbat aka-
runk, így ezzel az igazolással még vá-
runk.

– Mint hírlik, fontosnak tartja a sa-
ját nevelésû játékosok beépítését is.

– De még mennyire, ez a szívem
csücske. Az évekkel ezelõtti országos
hírû kadettcsapat. Tamis Dorkának és
Hajdú Zsaninak is fontos szerepet szá-
nok, de már a mostani sikeres kadett-
korosztályból is hárman velünk ké-
szülnek. Nem akarom elkiabálni, de
úgy érzem, Bálint Rékát is sikerül visz-
szaigazolnunk Bajáról minden jelenle-
gi bonyodalom ellenére. Az õ játékára
óriási szükségünk lenne a bedobó
poszton. Ráadásul szintén szekszárdi
nevelés! 

A szurkolók érdeklõdését felcsigá-
zó, perspektivikusnak tûnõ változá-
sok érhetõk tetten idáig kosaras lánya-
inknál. Most Földi Sándoron a sor,
hogy két hónap alatt egy ütõképes kö-
zépcsapatot gyúrjon az általa kiválasz-
tottakból. Apropó szurkolók! A tréner
nem mellékesen megjegyezte: belát-
ható idõn belül olyan csapatot szeret-
ne, amelynek mérkõzéseire kilátoga-
tó nézõk újra megtöltik a szekszárdi
sportcsarnokot. 

B. Gy.Visszavárják a szekszárdi nevelésû Bálint Rékát (13). Archív felvétel

Városi krimi

Elkapták a temetõi tolvajt
Szekszárdi mûvésztanár kiállítása Tolnán

Munkám okán szinte napi kapcsolat-
ban vagyok a rendõrséggel, így folya-
matosan értesülök a bûntettekrõl,
bûncselekményekrõl. Ez a magyaráza-
ta, hogy már májusban feltûnt: ugyan-
csak megszaporodtak a temetõi lopá-
sok. Ezek oly módon történtek, hogy
a sírok gondozói, vagyis az elhunytak
hozzátartozói, míg elmentek a virá-
goknak szánt vízért, vagy elvitték a sze-
metesbe a kigyomlált gazt, táskáikat a
sírkõre, keresztre akasztva – meggon-
dolatlanul és felelõtlenül – hátrahagy-
ták. Ám mire visszaértek, lábuk kélt a
retikülöknek, autóstáskáknak.

Nyilván a vázolt tény a rendõröket
is elgondolkodtatta, mert õk ponto-
san tudták, hogy a dolog „nem kerek”.

Ezért a városi kapitányság körzeti
megbízotti alosztályvezetõje, Zádori
László fõhadnagy figyelõszolgálatot
szervezett a temetõk környékére.
Munkájuk eredményes volt, ugyanis
június 29-én, a délutáni órákban el-
fogták a középkorú szekszárdi B. Lász-
lót, aki büntetett elõéletû, alkalmi mun-
kából élõ férfi – tájékoztatott dr. Buda
Bernadett százados, bûnmegelõzési
és kommunikációs referens.

Arról is beszámolt, hogy a férfi tíz
bûncselekmény elkövetését elismer-
te, ám a házkutatás során több tucat
személyes okmányt, számos pénztár-
cát, retikült, mobiltelefont foglaltak le
nála. 

A rendõrség várja azoknak a jelent-
kezését is, akik hasonló bûncselekmé-
nyek áldozatai lettek, de nem tettek
feljelentést.

B. Lászlót tehát elfogták. De hány
hasonló zsivány leskelõdik a temetõk-
ben a könnyen megszerezhetõ zsák-
mány reményében? Sikertelenségük
rajtunk múlik. Persze akkor, ha vigyá-
zunk értékeinkre. Mert nem nagy do-
log a vállunkra akasztani a táskát, ha
csak vízért szaladunk el a közeli kútra. 
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„Jaj nektek törvénytudók, mert

síremlékeket építetek a prófé-

táknak, pedig atyáitok ölték

meg őket. Tehát egyetértetek

atyáitok tetteivel, és helyeslitek

azokat, hiszen azok megölték

őket, ti pedig síremlékeiket épí-

titek.” (Lukács evangéliuma 11

fejezet 47–48 versei)

Az ember szeret ünnepelni. Ezzel
nincs is semmi gond, mert a Teremtõ
Isten által belénk oltott vágy ez. A kér-
dés már csak az, hogy kit ünnep-
lünk? Minden emberben ott motosz-
kál párhuzamosan az a vágy is, hogy
nincs nagyobb ünnepelnivaló ezen a
világon, mint önmaga. Pedig a ma-
gyar történelmünk kimagasló szemé-
lyiségeinek, ha feltennék a kérdést,
hogy melyiket választanák, hogy állít-
sanak szobrot a nagyságuk és elis-
merésük tiszteletére minden egyes
településen, vagy inkább az emberek
kövessék a szilárd meggyõzõdésü-
ket, aligha hiszem, hogy az elõbbit
választanák. Miért? Mert a bölcs em-
berek tudják, hogy nem évente egy-

szer kell leróni valaki elõtt a tisztele-
tünket és a nagyrabecsülésünket, ha-
nem ennek életformává kell válni. Ez
véd meg önmagunk vagy hamis is-
tenképeink imádatától, ahogy István
királyunk megfogalmazta az „Intel-
mekben”: „Semmi sem emel fel,
csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gõg és a gyûlölség.”
Mégis manapság gombamódra sza-
porodik a nagy magyar személyisé-
gek minél többszöri alakba öntése. A
Biblia fentebb említett lukácsi idézete
is tanúsítja, hogy nem új keletû dolog
ez. A bûnös ember, ha valamilyen ál-
dozatot hoz, mindig azzal az ösztön-
zéssel teszi, hogy ebbõl neki a ké-
sõbbiekben valamilyen elõnye, vagy
kedvezménye származik. Akinek
ilyen motiváció elõzi meg a cseleke-
detét, és ezek alapján cselekszik, az
a bukását építi, és a sírját ássa.

Csak annak az embernek van embe-
ri bizonyítékra szüksége, aki emberit
akar véghez vinni. Aki istenit (mara-
dandót, örökérvényût) szeretne vég-
hezvinni, annak többre van ettõl szük-
sége! „A hit tehát, melyrõl beszélek,
a következõ: higgy erõsen a minden-
ható Atyaistenben, minden teremt-

mény teremtõjében, és az õ egyszü-
lött fiában, a mi Urunkban, Jézus
Krisztusban, kit az angyal meghirde-
tett, ki Szûz Máriától született, az
egész világ üdvösségéért a kereszt-
fán szenvedett és a Szentlélekben, ki
szólt a próféták s az apostolok, vala-
mint az evangélisták szavával, mint
egyetlen tökéletes oszthatatlan szep-
lõtelen istenségben, és kétely hoz-
zád ne férjen.” Ezekbõl az „Intelmek-
bõl” idézett sorokból úgy gondolom,
István királyunk nem emberekre, kor-
társaira, egyházi vagy világi elöljárók-
ra mutogatott, hanem egyedül Jézus
Krisztusra. Hát ez valóban nem szo-
kott osztatlan sikert aratni, mégis az
idõ õt igazolta. Jobban szeretni Jé-
zust, mint a bûnöd! Jobban követni
Jézust, mint a vágyaidat! Jobban tisz-
telni Jézust, mint önmagad, vagy bár-
ki és bármi mást ezen a világon! Soha
ne dõlj be olyanoknak, akik nem
ugyanezt hirdetik és teszik, mert azok
nem államalapítók, hanem csak ösz-
szetöretésre váró álomalapítók.

Testvéri szeretettel:
Papp Barnabás baptista lelkipásztor
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A rejtvény megfejtését augusztus 28-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A július 3-ai rejtvény helyes megfejtése: Szent Jakab hava, Áldás
hava, Nyárhó. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Ábrahám Sándorné, 7171 Sióagárd,
Rákóczi u. 21. Gratulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Evangélium
Álomalapító?

Tyúkszínház
A L’art pour l’art Társulatból ismert Panda-
csöki Boborján – Anti bácsi – Naftalin Ernõ,
Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt humorest-
je abszurd jelenetekkel, zenével és filmvetí-
téssel a szekszárdi szüreti napokon.

Idõpont: 2011. szeptember 16. 20.00.
Helyszín: Garay-gimnázium díszterem

Jegyinformáció: I. hely: 2200 Ft, II. hely:
2000 Ft. 

Jegyek kaphatók augusztus 8-tól
14.00–18.00 óráig a Babits Mihály mûvelõ-
dési házban, I. em. 2. Telefon: 74/529-610

Bûvölet

Détár Enikõ és Rékasi Károly mûvészházas-
pár vidám, zenés estje a szekszárdi szüreti
napokon. Jegyinformáció: I. hely: 2500 Ft,
II. hely: 2200 Ft. Idõpont: 2011. szeptem-
ber 17. 20.00. Helyszín: Garay-gimnázium
díszterem. Jegyek kaphatók 2011. augusz-
tus 8-tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mihály
mûvelõdési házban, I. em. 2. Telefon: 74/
529-610
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Ha nincs a tavalyi példátlan esõzés,
talán már hónapokkal korábban elké-
szült volna a magyar atlétika legújabb
komplexuma. Bánki Erik, a parlament
sport- és turisztikai bizottsága elnöké-
nek emlékképeiben ott volt az a 2010-es
kora tavaszi nap, amikor az alapkõle-
tétel idején még sártenger borította a
területet. Az országos bajnokság meg-
nyitóján mondta is, hogy bizony fel-
gyorsultak az események, amióta itt
járt. Még ennél is jobban örült Gyulai
Miklós – a felejthetetlen emlékû
sportriporter, sportdiplomata Gyulai
István fiáról van szó –, a Magyar Atlé-
tikai Szövetség elnöke. „Annyi keserû
megszûnés, leépítés után, amit a ma-
gyar atlétika elszenvedett és szenved
el a  jelenkorban is, hallatlan nagy
öröm, hogy akad egy város ma Ma-
gyarországon, amely ellenkezõleg cse-
lekszik, s éppen az atlétikába fektet
be” – mondta a pályaavatón az egyko-
ri kitûnõ sprinter.

Bizony, országosan is figyelemre
méltó lépés a szekszárdi. A város ed-
dig 240 milliót tett be – központi tá-
mogatás nélkül – a létesítménybe, s
több mint bizonyos, hogy ezzel még
nincs vége az atlétikai beruházásnak.
Horváth István polgármester és Gyu-
lai Miklós még a startpisztoly eldördü-
lése elõtt megegyezett abban, hogy az
elkövetkezendõ két magyar bajnok-
ság is tolnai megyeszékhelyen lesz. A
szövetség elsõ embere hozzátette: az
sem elképzelhetetlen, hogy Szekszárd
hamarosan nemzetközi verseny házi-
gazdája legyen.

– Meg fogjuk építeni a még szüksé-
ges infrastruktúrát, elsõsorban az öl-
tözõket és egyéb kiszolgálóegysége-
ket – jelentette ki határozottan Hor-
váth István. – Szótárunkban már nem
csak a kulturális, illetve a borturizmus
szerepel, markánsan megjelent a

sportturizmus is. Hamarosan elké-
szül az új strand- és élményfürdõ, így
létrejön egy olyan egységes sport-
komplexum a városnak ezen a terüle-

tén, ami országosan is egyedülálló.
Minden, a városban jelenlevõ fonto-
sabb sportág – a maga kiszolgálóléte-
sítményeivel – egy helyen lesz megta-

lálható. Úgy gondolom, ez Soprontól
Nyíregyházáig, de akár még külföld-
rõl is felkeltheti az érdeklõdést. Arra
gondolunk, hogy felnõtt- és utánpót-
láscsapatok hozzánk jönnének edzõ-
táborozni, s az ebbõl származó bevé-
telt természetesen visszaadnánk a
sportnak.

Augusztus 6-án délután hivatalosan
is megnyitották a szekszárdi atlétikai
pályát, amely a 116. felnõtt magyar baj-
nokság – többségében remek – verse-
nyeinek méltó helyszíne volt. Ott lát-
tunk a lelátón vagy a pályát övezõ kor-
lát mögött mindenkit, aki az elmúlt év-
tizedek szekszárdi atlétikájában számí-
tott. Közösen emlékeztünk a sportág
legendás szekszárdi tanítómestereire,
Besenyei Zénó bácsira, no és Mozolai
János tanár úrra, az atlétika-megszál-
lott szekszárdi  testnevelõ-edzõre, aki
megérdemelte volna a sorstól, hogy
megérje ezt a napot. 

B. Gy.

A legjobb magyar atléták avatták a szekszárdi pályát 
A MASZ elnöke nemzetközi viadalt is ígér

Gyulai Miklós (balról), Gécsek Tibor, Horváth István és Bánki Erik az ünnepélyes megnyitón

Csillag Balázs (jobbról) sportpályafutásáért és 2002-ben 5000 méteres
síkfutásban felállított országos csúcsáért ajándékot vehetett át

Nyolcsávos futópálya szolgálja a sportolókat
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Nagy élmény volt a felnõtt atlétikai ob a nézõknek 
Dobóshow Parstól és Kõvágótól – Villantottak a futószámok legjobbjai

A szekszárdi létesítményekkel kapcso-
latos jövõbeni terveket örömmel kons-
tatálta Csillag Balázs, egykori kiváló kö-
zéptávfutónk, ötezres magyar csúcs-
tartó, az országos felnõttbajnokság ver-
senyigazgatója, de neki még azért lát-
hatóan feszültség vibrált az arcán a ver-
seny kezdetekor. Érthetõ, hiszen ezt a
viadalt jól kellett megrendezni, min-
denben a lehetõ legjobban kiszolgálni
a MASZ rutinos szakembereit. Ez jóval
többet kívánt, mint egy diákolimpia
vagy bármilyen régiós verseny, az utcai
futófesztiválokról nem is szólva. Több,
eddig csak kisebb versenyen közremû-
ködõ helyi versenybíró is most debü-
tált a legrangosabb hazai viadalon, az õ
helytállásuk is nagyon fontos volt.

Harmincnyolc versenyszám hazai
férfi és nõi legjobbjai lakták be a pá-
lyát. Elõfutamok, idõfutamok, nyolcas-
döntõk váltogatták egymást. Három
órától estébe nyúlóan nagy sportági
színpaddá vált a szekszárdi atlétikai
komplexum. A versenyszámok kato-
nás rendben követték egymást, vala-
hol mindig történt valami, ami lekö-
tötte a figyelmet. Különben aligha ma-
radt volna a több mint ezer nézõ nagy
többsége a versenynapok utolsó szá-
maira, a 4x100-as, illetve a 4x400-as
váltók döntõire. Nem lehetett érzékel-
ni az idõ múlását – köszönhetõen a
sportág ezen a szinten már megjelenõ
izgalmasságának, eladhatóságának.

KOPOGTAT AZ ÚJ 

GENERÁCIÓ 

Szombaton mindjárt láthattunk egy
óriási csatát a férfi gerelyhajításban a
Fradi színeiben induló Török Krisztián
és a váci Papp Bence között. Elõbbi az
utolsó sorozatban 78,51 méterre repí-
tette a szert, s ez már olyan eredmény,
amelyek után joggal reménykedhe-
tünk: eme szakág felzárkózik a méltán
híres kalapács és diszkosz mellé. Krisz-
tiánnak akár már jövõre összejöhet a
80 méter, ez pedig olimpiai részvétel-
lel járhat.

Aztán figyelmünk máris a futóké
volt. Jött a 110 gátas Baji Balázs, aki
egyenest Londonból, a Gyémánt Ligá-
ról érkezett. Aztán egy feltörekvõ
nagy tehetség, a gödöllõiek junior Eu-
rópa-bajnoka, Nagy Dániel Marcell,
no, és a már szintén névnek számító
Kazi Tamás 800-on. Olyan futók, akik-
nél a világbajnoki B-szint már meg-
van, és az olimpiai kvalifikációra haj-
tanak. Ezért odatették magukat az at-
léták Szekszárdon is, szó se róla. Az
olykor nagy szembeszél nem kedve-
zett az edzõtáborból vagy éppen ver-
senyrõl érkezett atlétáknak a hõn
óhajtott eredmény elérésére, de lát-
hattuk: kvalitásaik alapján mindhár-
mukban benne van az olimpia. Nem
egy, hanem több is. A csak az európa-
iaknak szóló viadalokra pedig már

most komoly perspektíva mutatko-
zik. Ez a megállapítás a nõi 400 gyõz-
tesére, Petráhn Barbarára is igaz, aki
megszerezte az alig két éve alakult
Szekszárdi AK SE elsõ felnõtt bajnoki
címét. 

Az egykori szekszárdi sprinter,
Schmelz Fanni a Budapesti Honvéd szí-
neiben versenyezve állhatott fel a do-
bogóra a hölgyek 100 méteres döntõ-
jét követõen. A még roppant fiatal, 19.
évében levõ versenyzõ a klubtárs
Nguyen Anasztázia és a KSI-s Kaptúr
Éva mögött lett harmadik. Persze, a
12,23-nál tud sokkal jobbat, de mint
mondta, az ob-re nem a legjobb álla-
potban érkezett, neki még túl puha az
új rekortán, s a kavargó szembeszél
sem kedvezett a 12 másodperc alatti
eredmény elérésében. Trénere, Kara-
kas Józsefné szerint nincs messze az
idõ, hogy Fanni legyen idehaza a höl-
gyek között az elsõ számú sprinter. 

PARS A VILÁG IDEI ÖTÖDIK 

EREDMÉNYÉVEL NYERT

Még mindig a futásnál maradva láthat-
tuk, miként nyer könnyedén 1500-on

és 5000 méteren is a magyar nõi kö-
zéptávfutás meghatározó alakja, Papp
Krisztina, aki idén az utcai futófesztivá-
lon is indult. A férfi 5000 méter is jó kis
verseny volt Tóth, Minczér és Bene kö-
zött, de Csillag Balázs 13,26-os országos
csúcsától igen távol jártak az ennek
megdöntésére ké-
szülõk.

A vasárnap egyéb-
iránt egy nagy
dobóshow volt, kö-
szönhetõen a baj-
nokságot program-
jukba beillesztõ két
világklasszisunknak.
Pars Krisztián kala-
pácsvetõnek, aki 80
méter fölötti dobást
is produkált, és a
szintén olimpiai
ezüstérmes Kõvágó
Zoltán diszkoszvetõ-
nek, aki Szekszár-
don 67 méter fölé re-
pítette a szert. Két
kiváló atlétánk a ko-
reai világbajnoksá-

gon is (arany)érmes
eséllyel áll dobókörbe.
Pars Krisztián esetében
kifejezetten biztató, ha
azt vesszük, hogy a szom-
bathelyi sportoló állítja,
technikailag még nem állt
össze teljesen a mozgása.
Kõvágó pillanatnyi be-
nyomását, véleményét
nem rögzíthettük, mert
úgy döntött, egy ideig be-
széljenek helyette csak az
eredményei.

A felnõttbajnokságon
induló szekszárdi atléták-
nak a legrangosabb ma-
gyar viadalon persze nem
lehettek (v)érmes remé-
nyeik. Gerelyhajításban
Bogdán Annabella (Szek-
szárdi AK SE) azért így is

produkálta a tõle elvárható 40 méter
feletti (41,39) dobást. A kézsérüléssel
pályára lépõ Bakó Zoltán (AC Szek-
szárd) elmaradt megyei csúcsától,
58,08-cal a 12. helyen végzett. Zsig-
mond Elõdnek, aki egyetemi tanul-
mányai okán már nem tud úgy edzeni

a 3000 m akadályra, ahogy kellene,
nem volt sansza a dobogós helyezés-
re. A 9:48:85 a hatodik helyre volt
elég, amivel értékes pontokat gyûjtött
klubjának, az AC Szekszárdnak. 

A második versenynap vége is szin-
te észrevétlenül jött el Szekszárdon, a
116. felnõtt magyar atlétikai bajnoksá-
gon. Ekkor már egy felszabadult moso-
lyú Csillag Balázs versenyigazgatóval
futottam össze a forgatagban. Nem
csodálom, hisz Juhász Sándor, a ver-
senybíróság elnöke és Dornbach Ildi-
kó szövetségi kapitány egyaránt kivá-
lónak, az elmúlt években máshol ta-
pasztaltaknál több tekintetben jobb-
nak értékelte a szekszárdi rendezést. A
magyar válogatott szakvezetõje, a han-
gosbemondón keresztül külön köszö-
netet mondott a városnak, a helyi szer-
vezõknek ezért a két napért.

B. Gy.
Pars Krisztián kalapácsvetésben 

80 méter felett dobott

Kõvágó Zoltán diszkosza 67 méternél
messzebbre repült
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Sakk-matt a strandmedencék mellett
Nagy érdeklõdés mellett, jó hangulat-
ban zajlott augusztus 6-án a Szekszárdi
Víz- és Csatornamû Kft. és a Mattolna
Tehetségkutató Alapítvány által immár
negyedik alkalommal megrendezett
Strand Sakk-kupa a szekszárdi strand
területén.

Az eseményen hét település – Szek-
szárd, Bonyhád, Paks, Bátaszék,
Hõgyész, Decs és Kalocsa – mintegy
50 játékosa vett részt, hogy profi és
amatõr kategóriában összemérjék tu-
dásukat. A versenyt lebonyolító ver-
senybíró idén is Molnár Béla nemzet-
közi nagymester volt.

Eredmények :

PROFI KATEGÓRIÁBAN: 

1. Veszprémi András
2. Eltigiani Omár

3. Papp Tamás
4. Balázs Imre

5. Szabó Richárd
6. Jakab Richárd

AMATÕR KATEGÓRIÁBAN:

1. Soós Zoltán
2. Vaszari Albert
3. Gyenes Zoltán
4. Horváth Balázs
5. Solymosi Zsófia

6. Dr. Eltigani Magid

A profi és amatõr kategóriák elsõ
helyezettjei között megtartott „szu-
perkupa” gyõztese Veszprémi And-
rás lett.

Természetesen nem csak a sakkról
szólt ez a nap, hiszen a két forduló kö-

zött és a verseny végén a „vízi csatáro-
zások” vették át a szerepet: csúszdá-
zás, csónakázás, úszás is szerepelt a ví-
zi programok között. 

Szabóné Tengerdi Mária, a Mattol-
na Tehetségkutató Alapítvány kurató-

riumi tagja elmondta: remélik, hogy
ezt a hagyományt teremtõ versenyt
folytatni tudják a következõ években
is, hiszen egy tartalmas, szép napot
tölthettek el a régi, de kulturált, szép
környezetû strandon.

A profik is megküzdöttek egymássalAz „amatõrök” se voltak amatõrök

Mercz Tamás országos bajnok
Szekszárdi kajakossikerek a gyermek, kölyök, serdülõ országos bajnokságon

Nagyon jól sikerült a Szekszárdi

Kajak-Kenu Egyesület versenyzői

számára a július 29–31. között

Sukorón megrendezett gyermek,

kölyök, serdülő magyar bajnok-

ság – értékelte a versenyszezon

legjelentősebb megmérettetésén

elért eredményt Jámbor Attila

edző, a klub vezetője.

Nem csak a már a július 1–3. között,
szintén a Velencei-tavon megtartott vi-
dékbajnokságon tehetségével kitûnt
14 éves Mercz Tamás 2000 méteren
szerzett aranyérmére gondolt, de mind
a 13 nevezett versenyzõje, akik a júli-
us eleji versenyrõl jutottak fel az orszá-
gos bajnokságra, remekül szerepelt az
összesen több mint 3000 induló kö-
zött. Heten érmet is kaptak. Kiemelte
Poszpics Viktória (1998) korosztályá-
ban 4000 méteren és Mercz Marcell
(2001) a legifjabbak között 2000 m-en
elért 5. helyét. Külön említést érdemel
a 4x500-as vegyes váltó Halmai Eszter
(2000), Nagy Viktória Fruzsina
(2000), Mercz Marcell és Czemmel Bá-
lint (2001) 4. helyezése. Õk mindany-
nyian éremmel tértek haza, amit gyer-
mekversenyeken az elsõ hat helyezett
kap. A vegyes váltó a vidékbajnoksá-
gon, ahol szintén nagyon erõs mezõny
gyûlt össze, bronzérmesként dobogó-

ra is állhatott. Edzõjük szerint mégis
jobb teljesítményt nyújtottak az orszá-
gos mezõnyben. A csapat nagy része
jobban ment az ob-n, mint a vidékbaj-
nokságon, egyrészt az intenzív júliusi
edzésmunkának, másrészt az életkori
sajátosságoknak köszönhetõen. Va-
gyis, hogy ebben a korban különösen
gyorsan fejlõdik a gyerekek teljesítmé-
nye. Még 1,5 év, amíg várhatóan utol-
érik a kajakozást korábban kezdett ver-
senytársaikat. Nem csak az erõnlét te-
kintetében, de a technikán is van még
mit csiszolni, az országos bajnok Mercz
Tamás esetében is. Bár részt vesznek
még idén két versenyen, de a követke-
zõ téli edzésekre kell tehát különös
hangsúlyt fektetniük.

A versenyeken egyelõre csapathajó
híján leginkább csak egyesben tud-
nak indulni a szekszárdi kajakosok,
ezért nagyon jó, hogy létezik váltóver-
seny, ahol többen mûködhetnek
együtt. Sajnos az igyekezet nem min-
dig elõnyös, hiszen Szekeres Zsolt
(1998), Korsós Zoltán (1998),
Czemmel Bence (1998) triót korai
váltás miatt kizárták a 3x200 m-es fu-
tamból. Szekeres Zsoltra rájárt a rúd,
ugyanis a Kölyök III. 4000 m-es dön-
tõben beborult. Nem adta fel, bár ez-
zel sok idõt vesztett, de visszaszállt a
hajóba, és 32.-ként ért célba a 39 fõs

mezõnyben. Hasonló eredményt ért
volna el, mint a 15. helyen végzett
Korsós Zoltán. Ugyanebben a futam-
ban Czemmel Bence 27. lett. Mercz
Tamás három paksi kajakossal ülhe-
tett egy hajóba, és jutott döntõbe a
négyesek 1000 m-es versenyében.
Jámbor Attila értékesnek nevezte
Korsós Zsófia (1999) és Balogh Zsófia
(1999) a gyermek II., valamint Nagy
Viktória Fruzsina és Halmai Eszter
gyermek I. korosztály nõi párosainak
2000 méteres döntõjében elért 10.
helyét. Figyelemre méltó a kajakozás-
sal még csak ismerkedõ Czemmel Bá-
lint (2001) és Posta Péter Döme
(2001) a gyermek I. korosztályban 34
induló között elért 24. helye is. K. E.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus 16-án (kedden) 16–18 óráig.
Helye: polgármesteri tárgyaló.

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig. Polgár-
mesteri hivatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület.A képviselõ au-
gusztusban nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart 
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ
VI. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 

17–18 óráig.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtök-

jén 16.30–18.00 óráig. Bejelentkezés: a

74/510-663 telefonszámon.

Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ augusztusban nem tart 

fogadóórát.

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

Áramszünet
Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy há-
lózatkorszerûsítés miatt augusztus
29-én 8 órától várhatóan 14 óráig
Szekszárd: Elõhegy u., Kadarka u.
30–110., Ezerjó u. 4–32., 1–27.,
Ezerjó köz,  Kadarka köz, Musko-
tály u., Rizling u., Pince u., Fürt u.,
Vak Bottyán u., Kadarka ltp. terüle-
tén áramszünet lesz.

Használtruha-
osztás

A Máltai Szeretetszolgálat Szek-
szárdi Csoportja augusztus 16-án,
kedden délelõtt 8 és 10 óra között
használtruha-osztást szervez Szek-
szárdon, a Hunyadi utca 4. sz.
alatt. Szívesen segítünk, jöjjenek
hozzánk! A szeretetszolgálat mun-
katársai.

Szekszárdon a Mátyás
király utcában 2000
nm-es ipari ingatlan

eladó.
Tel.: 0670/616-79-28

Virrasszatok, mert
nem tudjátok sem a
napot, sem az órát!

Fájó szívvel és megdöbbent lélekkel
tudatjuk, hogy templomgondno-
kunk, Eckert József augusztus 6-án,
szombaton, Jézus színeváltozásá-
nak ünnepén traktorbaleset követ-
keztében elhunyt. Temetése augusz-
tus 17-én, szerdán 15 órakor lesz az
Újvárosi temetõben, utána 16.30
órakor gyászmise a belvárosi temp-

lomban.
Imádkoz-

zunk az árván
maradt csalá-
dért, a felesé-
gért, két lá-
nyáért, idõs
édesanyjáért,

testvéréért, hogy erõs lélekkel vi-
seljék ezt a nagy veszteséget. Szol-
gálatának hiányát mi, hívek is
meg fogjuk érezni, mert mindig
készségesen segített a templom
és a plébánia körül bármiben, ha
kellett, soha nem mondott ne-
met. Kérjük az Úrtól, hogy jobb-
ján, a boldogok között adjon neki
helyet, õ pedig közbenjárásával
továbbra is segítsen bennünket. 

Bacsmai László plébános

FELHÍVÁS!
A Szekszárdi AK SE és a Sport-

élmény Alapítvány 

ATLÉTIKANAPKÖZIT
szervez az új atlétikai centrumban

a városi sport- és szabadidõköz-
pont területén.

Jelentkezés június 15-ig. 
Bõvebb információ:

scherer.tamas@sportelmeny.hu

Ismerkedjetek meg az atlétikával
és az új pályával!

Egészséges táplálkozás 
mindennap!

A napközi ára: 12 000 Ft

Megyei tanévnyitó konferencia
Augusztus 25., 10 óra Garay János Gimnázium

Az Eötvös József Pedagógiai Szolgálta-
tó idén is megrendezi hagyományos
tanévelõkészítõ rendezvényét neves
szakemberek elõadásaival.

A KONFERENCIA RÖVIDÍTETT
PROGRAMJA

9 órától Regisztráció
10.00-10.10 Köszöntõ: 

Dr. Pálos Miklós, alelnök,
Tolna Megyei Közgyûlés

10.10-10.25 A Diákhitelközpont tájé-
koztatója 
10.25-11.10 Aktuális közoktatási kér-
dések értelmezése: az új közoktatási
törvény 
11.10-11.40 Az EPSZI szolgáltatási kíná-
lata a TÁMOP-pályázatok tükrében 
11.40-12.10 A megyei kormányhivatal-
ok közoktatásban betöltött szerepe,
hatósági és igazgatási feladatai 

10.00-12.00 TANÉVELÕKÉSZÍTÕ
SZAKMAI  TANÁCSKOZÁS óvónõk-
nek, tanítóknak, szaktanároknak,
munkaközösség-vezetõknek

Saját élményû tanulás 
az óvodában

A dombóvári Apáczai Oktatási Köz-

pont Szivárvány Tagóvodája nevelési
gyakorlatának bemutatása 
MATANDA - korongos abakusz, a
biztos alapozás eszköze 
Látványos, egyszerû és hatékony mód-
szer a matematikatanításban 
„Nálunk mindenki egy csillag”
A tehetséggondozás szerepe az IPR-
ben 
Kezdjük sikeresen a középiskolát!
Tehetségkutató - komplex képesség-
fejlesztõ program iskolaváltáson innen
és túl
„Az abszolút nulla fok”
Megyei tanévnyitó szakkör kémia sza-
kos tanároknak 
12.00-tõl BÜFÉ

9.00-12.00 Szakkönyv- és
taneszközbemutató és vásár: Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Mozaik Kiadó,
Apáczai Kiadó, Dinasztia Tankönyvki-
adó, Pedellus Tankönyvkiadó, Emberi
Oldal Kft., MATANDA korongos aba-
kusz

A konferencián való 
részvétel ingyenes! 

Bõvebb információk: www.epszi.hu
Tel.: 74/505-660, Fax: 74/505-639
e-mail: info@epszi.hu
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