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Ünnepeljünk együtt!
Nézõcsalogató programok az idei városi Szent István-napon

István a király: a Társulat szuperprodukciója ingyenesen élvezhetõ a Prométheusz-parkban

Háromnegyed kilenckor ünnepi
szentmisével kezdődik, és vala-
mivel 23 óra után tűzijátékkal
zárul a városi Szent István-napi
ünnepség Szekszárdon.

A kettõ között persze igazán tartal-
mas programsort állítottak össze a
szervezõk: lesz ökumenikus kenyér-
szentelés, ünnepi közgyûlés a Mûvé-
szetek Házában, este pedig liturgikus

zenei koncert a belvárosi templomban
és István a király rockopera a Társulat
elõadásában a Prométheusz-parkban –
a támogatók jóvoltából ingyenesen. 

További részletek a 3. és 14. oldalon.

Alagutat találtak
a Munkácsy utcai
csurgó építésén

A Munkácsy utcai csurgó rehabilitáci-
ós munkája során – az akna elbontása-
kor – egy Y formájú alagutat találtak a
kivitelezõ Alisca Bau Rt. szakemberei –
mesélte Korcsmár István. Az ügyveze-
tõ igazgató szerint az alagutat az 1900-
as évek elején építhették, formája meg-
felel a klasszikus csatornaszelvények-
nek. Hossza bõ 25 méter, az Y elágazá-
sai pedig 5, illetve 6 méter hosszúak,
magassága szûk 2 méter. A víz a két el-
ágazásból szivárog, a falakon pedig már
megkezdõdött a kálciumkiválás.

A szeptember közepéig tartó épít-
kezés területére idegeneknek tilos be-
menni – hívta fel a figyelmet az igaz-
gató. A munkálatok során a Mun-
kácsy utca ezen szakaszán félpályás
útlezárás van érvényben.
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Önkormányzati választások - 2010. október 3.
Tíz választókerületben voksolhatunk - augusztus 16-tól kézbesítik a kopogtatócédulákat

■ Október 3-án ismét választ az ország, ezúttal a pol-
gármesterekre és képviselõkre adhatják le voksukat a
polgárok. A parlament elfogadta az errõl szóló 2010.
évi L. törvényt, amely az önkormányzati választások
anyagi jogi szabályait tartalmazza, és meghatározza a
választási rendszer alapjait, többek között a választóke-
rületekre és az ajánlásra vonatkozó szabályokat is. Ezek-
rõl adott tájékoztatást Amreinné dr. Gál Klaudia, a He-
lyi Választási Iroda vezetõje.

Egyéni választókerületek kialakítása
A jogszabály hatályba lépését követõ 30 napon

belül – a 10 ezer lakosnál nagyobb településen –
meg kellett állapítani és közzé kellett tenni a meg-
szerezhetõ mandátumok számát, valamint az egyé-
ni választókerületek sorszámát és területét. A válasz-
tókerületek és kompenzációs listás mandátumok
száma a település lakosságszámához igazodik, így a
jogszabály értelmében Szekszárd városban 10 egyé-
ni választókerületben, 4 kompenzációs listás man-
dátum szerezhetõ.

A szavazókörök nem változnak
Szekszárdon a szavazókörök száma, sorszáma és

a szavazókörök területe nem változott. Maradt tehát
39 szavazókör, de értelemszerûen tíz választókerü-
letre tagolódik a város. A felülvizsgálat során figye-
lemmel voltunk arra a választási eljárásról szóló tör-
vényben meghatározott alapelvre, hogy választóke-
rületenként a lakosságszám közel azonos legyen, il-
letve a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és
egyéb helyi sajátosságokat is figyelembe kellett ven-
ni. A választópolgároknak feltétlenül figyelemmel
kell lenniük arra, hogy a jövõben mely választókerü-
lethez tartoznak. A választókerületek és azok terüle-
ti lehatárolása a www.szekszard.hu honlapon is el-
érhetõ.

Értesítõk, ajánlószelvények
A Helyi Választási Iroda 2010. augusztus 16. és 19.

között küldi meg a választópolgárok részére az érte-
sítõket, és az ajánlószelvényeket – közismert nevén
„kopogtató cédulákat”. A választói névjegyzéket
2010. augusztus 19. és 22. között kell közszemlére
tenni. Ez idõ alatt lehet a névjegyzékbõl kihagyás,
törlés és felvétel miatt a Helyi Választási Iroda veze-
tõjénél kifogást benyújtani.

Jelöltajánlás, bejelentés határideje
Jelöltet ajánlani csak és kizárólag az értesítõvel

együtt megküldött ajánlószelvényen lehet. Az aján-
lószelvény érvényességének és hitelességének elen-
gedhetetlen feltétele a saját kezû aláírás. A jogsza-
bály által a jelöltajánlásra és bejelentésre meghatá-
rozott idõpont 2010. szeptember 3-án 16 óra. A
kompenzációs lista bejelentésére nyitva álló határ-
idõ 2010. szeptember 6-án 16 óra. A jogszabályban
meghatározott határidõk kiemelten fontosak, te-
kintettel arra, hogy be nem tartásuk jogvesztõ.

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK

I. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Szekszárd Zrt. (Rákó-

czi u. 132.)
Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca, Dûlõ utca, Faddi-

völgy, Fuksz-völgy, Gárdonyi Géza utca, Gulyás-
völgy, Gyertyányos, Hidaspetre, Jobbparászta, Lisz-
tes utca, Lisztes-völgy, Lõtéri köz, Malom oldal, Mar-
tos Flóra utca, Mocfa, Német-völgy, Palánk, Palánki

hegy, Palánki út, Pásztor utca, Rákóczi utca páros
122./A-134./A, Rózsamáj utca, Saul-völgy, Ságvári
Endre utca, Selyem utca, Sió utca, Sötétvölgy, Szalai-
völgy, Szászipuszta, Szentmiklósi út, Zápor utca.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Kadarka utcai óvoda
(Kadarka u. 110.)

Balparászta, Dr. Berze Nagy János utca, Borkút,
Ezerjó köz, Ezerjó utca páros 20-66-ig, Ezerjó utca
páratlan 17-51-ig, Kadarka köz, Kadarka utca páros
86-122-ig, Kadarka utca páratlan 103-121-ig, Musko-
tály utca, Parászta utca, Rákóczi u. páros 94-120-ig,
Székely Bertalan utca, Tolnai Lajos utca.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay János Általános
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

Baka utca, Batthyány utca páros 26-44-ig, Bat-
thyány utca páratlan 25-41/C-ig, Bólyai J. utca, Ha-
lász Béla utca, József Attila utca, Kemény Sándor ut-
ca, Nyár utca, Patak utca, Rákóczi utca páratlan 79-
123-ig, Rózsa utca, Wigand János tér, Zrínyi utca pá-
ros 80-108-ig, Zrínyi utca páratlan 85-109-ig.

II. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay J. Általános Iskola
Árpád utca páros 42-54-ig, Árpád utca páratlan

43-47/B-ig, Batthyány utca páros 2-24-ig, Batthyány
utca páratlan 1-23-ig, Berzsenyi utca páros 12, Ber-
zsenyi utca páratlan 23-25-ig, Damjanich utca páros
2-40-ig, Damjanich utca páratlan 27-31-ig,
Hrabovszky utca, Kapisztrán utca, Kiss János utca,
Liszt Ferenc u., Pázmány tér, Pollack Mihály utca pá-
ros 70-92-ig, Pollack Mihály utca páratlan 69-95-ig,
Rákóczi utca páratlan 49-77-ig, Soós Sándor utca,
Szakály Testvérek utca, Zrínyi utca páros 54-78-ig,
Zrínyi utca páratlan 49-83/B-ig.

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: PTE IGYFK Gyakorló-
iskola (Mátyás király u. 5.)

Árpád utca páros 4-40-ig, Árpád utca páratlan 9-
39/B-ig, Balassa utca, Berzsenyi utca páros 2-10./B-
ig, Berzsenyi utca páratlan 1-21-ig, Csaba utca, Dam-
janich utca páratlan 3-25./A-ig, Mátyás király utca
páros 2-64-ig, Mátyás király utca páratlan 1-55-ig,
Petõfi Sándor utca, Pollack M. ltp., Pollack M. utca
páros 2-68-ig, páratlan 1-67-ig, Rákóczi utca párat-
lan 1-47-ig, Szluha György utca, Tavasz utca, Tompa
utca, Tormay Béla utca, Zrínyi utca páros 4-46-ig,
Zrínyi utca páratlan 1-47-ig.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Szent László Középis-
kola Kollégiuma (Augusz I. u. 15.)

Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Kölcsey ltp., Liszt
tér, Tinódi utca.

III. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: I. Béla Gimnázium

Kollégiuma (Kadarka u. 29.)
Bakony utca, Bikavér utca, Bottyán-hegy, Boty-

tyán-hegyi ltp., Bükk utca, Elõhegy, Elõhegyi utca
páros 6-68-ig, Esze Tamás utca páros 24-42-ig, Esze
Tamás utca páratlan 9-21/B-ig, Ezerjó utca páros 2-
18-ig, Klapka György páros 22-44-ig, Klapka Gy. ut-
ca páratlan 29-43-ig, Mecsek utca.

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: I. Béla Gimn. Kollégium
Elõhegyi utca páros 2-4-ig, Elõhegyi utca páratlan

1-11-ig, Ezerjó utca páratlan 1-15-ig, Fürt utca, Ka-
darka ltp., Kadarka utca páros 62-80-ig, Kadarka ut-
ca páratlan 29-101-ig, Rákóczi utca páros 84-92/E-ig,
Rizling utca.

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: I. Béla Gimn. Kollégium
Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula utca,

Kodály Zoltán utca, Présház utca, Szüret utca, Tanya
utca, Zöldkert utca, Vendel István utca.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits Mihály Általá-
nos Iskola (Kadarka u. 17.)

Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hárs-
fa utca, Jelky András utca, Katona József utca,
Kõrösi Cs. S. páratlan 11./A-11./B-ig, és 13./A-13./B-
ig, Landler Jenõ utca, Leopold Lajos utca, Madách
Imre utca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca, Semmelwe-
is utca, Ujfalussy Imre utca.

IV. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits M. Ált. Iskola
Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca páros

2-22-ig, Esze Tamás utca páratlan 1-7./C, Kadarka ut-
ca páros 2-50-ig, Kadarka utca páratlan 1-27-ig,
Klapka Gy. ltp., Klapka Gy. utca páros 2-20-ig, Klap-
ka György utca páratlan 1-15-ig, Kossuth Lajos utca,
Pince utca, Rákóczi utca páros 2-74./B-ig, Szent
László utca páratlan 5-19./B-ig, Táncsics Mihály köz,
Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán utca.

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Bezerédj I. Szakképzõ
(Szent László utca 8-12.)

Benedek apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó Kál-
mán utca, Kõrösi Cs. S. utca páros 4-32-ig, Kõrösi
Csoma Sándor utca páratlan 1-11-ig, 13 és 15-41-ig.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Bezerédj Szakképzõ
Hermann Ottó u. páros 2-36-ig, Hermann Ottó

utca páratlan 1-29-ig és 35-37./B-ig.
15. SZ. SZAVAZÓKÖR: Bezerédj Szakképzõ
Fürdõház utca, Hermann Ottó utca páratlan 31-

33-ig, Kiskadarka utca, Mérey utca, Szent László ut-
ca páros 8-22-ig.

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: II. sz. Óvoda (Mérey u.
37-39.)

Balremete, Benedek-völgy, Bethlen Gábor utca,
Bocskai köz, Bocskai utca, Bodza utca, Borzsák ut-
ca, Dicenty Dezsõ utca, Diófa utca, Ferenc szurdik
utca, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy utca, Jobbremete,
Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy utca, Remete
utca, Rövidvölgy.

V. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Szent József Katolikus

Általános Iskola (Garay tér 9.)
Babits Mihály utca, Bartina köz, Bartina utca, Bá-

lint köz, Eszperantó pihenõ, Kablár köz, Kálvin tér,
Kisbödõ, Kisbödõ utca, Puskás Tivadar köz, Puskás
Tivadar utca, Nagybödõ, Nagybödõ utca, Séd köz.

21. SZ. SZAVAZÓKÖR: Szent József Kat. Ált. Isk.
Béla tér, Béri B. Á. u. páratlan 1-19./C-ig, Bródy köz,

Dózsa Gy. utca, Flórián utca, Garay udvar, Garay tér,
Ibolya utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Lehel utca, Mó-
ricz Zsigmond utca, Vincellér utca, Vörösmarty utca.

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Általá-
nos Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

Alisca utca páros 2-28-ig, Barátság utca, Bródy
Sándor utca, Kurta utca.

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka István Ált. Isk.
Alisca utca páros 30-42-ig, Alisca utca páratlan 9-

19-ig, Holdfény utca, Rozsnyai Mátyás utca.

VI. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay János Gimná-

zium (Szent István tér 7-9.)
Csokonai utca páratlan 3-13./B-ig, Jókai u., Perczel

M. u., Szent István tér páratlan 1-23-ig, Találka tér.
23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Garay J. Gimnázium
Bezerédj utca, Halköz, Munkácsy utca, Széchenyi

utca páros 2-60-ig, Széchenyi utca páratlan 1-61-ig,
Vár köz, Ybl M. ltp., Ybl M. utca.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON.
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Szépítsük
együtt Szekszárdot!
Városunkban tapasztalható az önkor-
mányzat lakosságra gyakorolt ösztön-
zõ hatása környezete szépítésére, a
kulturált városkép kialakítására. Ennek
az ösztönzésnek a következõ program-
ja a „Tiszta, rendezett, virágos porta”.
Célunk, hogy a lakossággal összefogva
környezetbarát, kulturált, vendégváró
városképet alakítsunk ki, és kiterjesz-
szük, ápoljuk a magyar kertkultúrát. 

A program augusztusban indul el
és szeptember 10-ig tart. Ez idõ alatt
lehet önként jelentkezni vagy jelölni
rendezett, virágos, példaként állítha-
tó portákat a feltüntetett elérhetõsé-
geken. Külön kategóriát állítottunk
fel a társas- és családi házas övezetek-
ben, telephelyeknek, vendéglátó- és
kereskedelmi egységeknek, valamint
az intézményeknek.

A beérkezõ jelöléseket egy zsûri
fogja pontozni, melynek eredményét
szeptember 17-én hirdetik ki. 

Folytatódnak a lakosság részérõl ér-
kezõ önkéntes felajánlások is. Augusz-
tus 28-án, szombaton a Béri Balogh
utcában élõ szülõi közösség játszótér
felújítást szervez a 113-as számú ház
elõtti játszótéren. Az önkéntes mun-
ka 9 órától kezdõdik. A délelõtt folya-
mán szeretnénk a padokat, kézi sze-
meteseket és a játszótéri eszközöket
lefesteni. Minden ehhez szükséges
elõkészületet, eszközt és nyersanya-
got az önkormányzat biztosít, az ön-
kénteseknek csak egy kis idõt kell
szánni a nemes feladatra.

A Bottyán-hegyen több utcában ta-
lálhatóak kopott korlátok. Ezek festé-
séhez is várjuk tenni akaró közössé-
gek jelentkezését. További informá-
ció a www.szekszard.hu oldalon a
„Szépítsük együtt Szekszárdot!” prog-
ram oldalán belül található.

„Börtön a városért” program
Példaértékû megállapodás pozitív üzenettel

Egy ideje ugyan már részt vállal-
nak az immár száztíz éve váro-
sunkban működő börtön dolgozói
és lakói is a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” programban, az er-
ről szóló megállapodást a héten
írta alá Horváth István polgár-
mester és Balázs Péter ezredes,
börtönparancsnok.

V. H. M.

Horváth István példaértékûnek tartja
a „Börtön a városért” megállapodást,
s mint leszögezte, ennek az egyezség-
nek pozitív az üzenete. A korábbi se-
gítséget részletezve felsorolta, hogy a
fogvatartottak részt vettek parképíté-
si és gondozási munkálatokban, intéz-
mények kerítését festették le, de az il-
legális hulladéklerakók fölszámolásá-
ban is közremûködtek, mégpedig
igen derekasan, figyelemre méltó tel-
jesítményt nyújtva. A megállapodás-

ban a város vállalta a börtönlakók
munkafeltételeinek – beleértve a
szükséges védõfelszerelések és eszkö-
zök – biztosítását. Ezenfelül a börtön-
ben dolgozók – számuk meghaladja a
nyolcvanat – fizikai állapotának kar-

bantartása, javítása érdekében 25 tíz
alkalomra érvényes uszodabérletet
biztosít a város.

Balázs Péter börtönparancsnok elõ-
ször arról tájékoztatta a sajtó képvise-
lõit, hogy az országban tíz börtön vé-
gez a szekszárdihoz hasonlóan kinti
munkát. Hozzátette, hogy a fogvatar-
tottak önkéntes alapon, szívesen vál-
lalnak ilyen feladatot, amit jutalom-
ként élnek meg. Nem csupán a díjazá-
sért, hanem bizonyítani akarják, hogy
elkövetett tettüket megbánták, s jóvá
akarják tenni. Az ezredes hozzátette: a
börtön falain kívül végzett munka so-
kat jelent a börtönlakók reszocializá-
lódásában is. Természetesen csak
azoknak adnak a városban munkát,
akiket ki lehet hozni, és persze gon-
doskodnak a megfelelõ biztonságos
õrzésükrõl.

A parancsnok leszögezte, bármilyen
feladatot szívesen vállalnak a város ér-
dekében, amit a börtönlakók kemény
munkával, örömmel végeznek el.

Horváth István és Balázs Péter látta el kézjegyével a megállapodást

A Prantner-park sétaösvényének tükrét is elítéltek ásták ki
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Tartalmas szórakozást ígérnek augusztus 20-ra
A Társulat szuperprodukciója ingyenesen élvezhetõ a Prométheusz-parkban

n Szentmise, ökumenikus kenyérszen-
telés, ünnepi közgyûlés, komolyzenei
koncert és az István, a király rockope-
ra is szerepel az idei augusztus 20-ai
városi ünnep programjában. Minder-
rõl Matókné Kapási Júlia, a szervezõ
Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza igazgatója és Horváth
István polgármester számolt be egy
csütörtöki sajtótájékoztatón.

A Szent István-napi városi ünnep-
ség a belvárosi templomban kezdõ-
dik, ahol 8.45-tõl Bíró László tábori
püspök celebrál szentmisét, majd a
keresztény egyházak képviselõi meg-
áldják az újkenyeret. A szentelt
kenyeret aztán a menet a Mûvészetek
Házába kíséri, ahol ünnepi közgyûlé-
sen adják át Szekszárd város és a ki-
sebbségi önkormányzatok díjait.

Az esti program 18.30-tól rendkívü-
li véradással folytatódik a Korzó mö-
götti parkolóban. Fél nyolctól a belvá-
rosi templomban ad liturgikus zenei
koncertet a Szekszárdi Madrigálkórus
a pécsi Schola Cantorum Sopianensis
és a Regensbrugi Egyetem Szimfoni-
kus Zenekara közremûködésével.

Az este csúcspontját a Szörényi
Levente–Bródy János szerzõpáros Ist-
ván, a király címû rockoperája jelen-
ti a Társulat elõadásában. A már fél-
száz nagysikerû elõadást megélt szu-
perprodukciót 21 órától – a támoga-
tóknak köszönhetõen – ingyenesen
láthatják a nézõk a Prométheusz-park-
ban felállított nagyszínpadon. A prog-
ramot 23 óra tájban tûzijáték zárja.

A zavartalan szórakozás érdekében
a környék utcáit ideiglenesen lezárják!

Hagyományosan menet kíséri a megszentelt újkenyeret 
a templomból a Mûvészetek Házába
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A nõvér tartja össze a praxist
Mónusné Hazafi Zsuzsannát Semmelweis-oklevéllel tüntették ki

Manapság nagyon ritka dolog – s
egyben óriási elismerés –, ha va-
lakiről mindenki pozitívan véleke-
dik, ráadásul abszolút érdek nél-
kül. Teljes mértékig így tapasz-
taltam a mindig mosolygó („mert
így születtem” jegyezte meg írá-
sunk főszereplője) bájos ifjú
hölgy, Mónusné Hazafi Zsuzsan-
na, a szekszárdi VIII. háziorvosi
körzet körzeti ápolója esetében,
akit a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozók Tolna megyei szerveze-
te (MESZK) a közelmúltban tün-
tetett ki Semmelweis-napi elis-
merő oklevéllel. 

V. Horváth Mária

Nézzük csak a megkérdezettek sorát.
Néhány beteg szerint nagyon készsé-
ges, kedves és megértõ, mindent meg
lehet vele beszélni, mosolya megnyug-
tató, mikor házhoz jött, már a lénye
fényt hozott az életünkbe.

– Minden tekintetben kimagasló
egyéniség, értem ez alatt a szakmai és
az emberi értékeit egyaránt. Remek és
fáradhatatlan munkaerõ, lelkiismere-
tes és gondos, maximálisan megbízha-
tó ember, igen jó édesanya, s mindezek
mellett arra is szakít idõt, hogy tegyen
a közösségért – mondja dr. Schranz
Róbert, a VIII. körzet háziorvosa.

– Pontos és precíz, betegcentrikus-
sága figyelemre méltó, munkateljesít-
ménye kimagasló, nagyon jó a kapcso-
lata a betegekkel, a szakmai tovább-
képzések rendszeres résztvevõje, s
amelyeken a megszerzett ismereteket
kiválóan hasznosítja mindennapi

munkájában, mindemellett szívesen
vállal társadalmi megbízatást – vallja
Pfaffné Deli Zsuzsanna, a megyei ka-
mara általános elnökhelyettese.

Mónusné Hazafi Zsuzsanna – leg-
többeknek „csak” Zsuzsi vagy Zsuzsi-
ka – kertelés nélkül közli: nagyon
örült az elismerésnek. Ugyanis az
alapellátásban dolgozók munkájára a
kívülállóknak alig van rálátásuk. Mint
mondja, a kórházi osztályokon egy-
más szeme láttára hajtják végre a fel-
adatokat, sõt például az ápolási napló
átadása is igen beszédes.

– Az akkor még egészségügyi szak-
középiskolában érettségiztem 1989-
ben. Szülésznõ szerettem volna lenni,
ám éppen nem indítottak ilyen kép-
zést. Kis kitérõt követõen – természe-
tesen, maradva az egészségügyben –

1994-ben kerültem az alapellátásba, s
immár 11 esztendeje dolgozom
Schranz doktor mellett – sorolja a fon-
tos adatokat Zsuzsi, a türelem és a sze-
rénység megtestesítõje. Tegyük hoz-
zá, hogy közben természetesen részt
vett az alapellátásra jogosító diplomás
képzésen, s letette az ápolói szakvizs-
gát. A kitüntetett nagy szerencséjének
tartja, hogy Schranz doktor körzeté-
ben dolgozik. Nemcsak azért, mert sok
a fiatal és a középkorú, az idõsek pedig
nagyon megértõek, hanem azért is,
mert fõnöke mindent elõteremt, ami
elõsegíti a betegek gyógyulását.

– Mondana erre példát?
– Például megvásárolt egy fizikote-

rápiás mobilkészüléket, amit az ottho-
nukhoz kötött betegekhez magam-
mal viszek, s azzal kezelem õket.

Közben kiderül, hogy a kétgyerme-
kes anyuka – Ádám 18, Ábel 12 esz-
tendõs – napi öt órát dolgozik a ren-
delõben, a fennmaradó három órát
pedig a mozgásukban akadályozott
vagy ágyhoz kötött betegeknél tölti. A
délelõtti rendeléskor délutánra marad
a körút, illetve fordítva. Olyankor be-
adja az injekciókat, megméri a páci-
ensek vérnyomását, vért vesz, ha
szükséges, átkötözi a sebeket, s így to-
vább. Ez utóbbi mit is jelent?

– Elsõsorban azt, hogy a három óra
elég kevés. Ebbe az idõbe nemcsak a
fizikai, hanem a lelki gondozásnak is
bele kell férnie. A betegek megosztják
velem a problémáikat, amelyeket segí-
tek megoldani. Az elesett embereknek
jólesik, ha meghallgatják õket, ha kibe-
szélhetik gondjaikat. Úgy tapasztalom,
hogy az idegen elõtt jobban megnyíl-
nak, mint olykor családtagjaiknak.

Bár rájuk is vonatkozik a titoktartás
– amire esküt tettek –, mégis a bete-
gek speciális nehézségeinek birtoká-
ban – persze nem konkrétan –, de
mégis tud támpontot adni a doktor
úrnak, aki ezek birtokában igazít a ke-
zelésen, illetve fordul betegéhez.

– Úgy tapasztalom, hogy a praxist
a nõvér, illetve ápoló, de úgy is mond-
hatni, az asszisztens tartja össze. 

– Ez nagyon összetett dolog, de va-
lóban sok múlik rajtunk is. Aki ennek
a hivatásnak kötelezte el magát, az so-
ha nem mérlegel, nem válogatja ki,
mely feladatok tartoznak munkakö-
rébe, s melyek nem. A dolog komp-
lex. Nálam elsõ helyen van, hogy sze-
retem a betegeket, s valamennyiük
sorsa érdekel.

Mónusné Hazafi Zsuzsanna: minden beteg sorsa érdekel
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A Tolna Megyei Balassa János
kórházban működő „Méltósággal
az út végén” Hospice Alapítvány
által létrehozott „Kórházi Önkén-
tes Segítő Szolgálat” fáradhatat-
lan tagja Mártonné Gangel Klára,
akivel a szolgálatban eltöltött
hatéves tapasztalatáról beszél-
gettünk.

Sas Erzsébet

– Mikor gondoltál arra, hogy ebben
a nemes szolgálatban részt vállalj?

– Újságcikkbõl értesültem, hogy in-
dul egy tanfolyam, s miután úgy érez-
tem, hogy ez a szolgálat számomra ki-
hívás és cél is egyben, jelentkeztem.
Elvégeztem a tanfolyamot, amely el-
méletbõl és különbözõ osztályokon
megszerezett gyakorlatból állt.

– Mi a teendõje, aki ezt a szolgála-
tot vállalja?

– Mi önkéntesek a kórházban fek-
võ betegeknek testi-lelki segítséget
nyújtunk, ellenszolgáltatás nélkül. A
nõvérek mellett kiegészítõ munkát
végzünk: segítünk ellátni a beteget a
tisztálkodásban, étkezésben, mozgá-
sában. Beszélgetünk a beteggel, és ott
vagyunk a haldoklók mellett.

– A hozzátartozók miként fogad-
ják az önkéntes szolgálatot végzõk
tevékenységét?

– Akad, aki a távolság vagy saját
egészségügyi gondjai miatt ritkán
tudja látogatni a betegét, õk nagyon
hálásak, hogy helyettük is odafigye-
lünk.

– Egy hozzátartozó, látogató mi-
rõl ismeri fel az önkéntes segítõt?

– Kék egyenköpenyt viselünk,
amelyen jól látható a név és alatta az
önkéntes segítõ megnevezés. A hosz-
szabb ideig kórházban fekvõ betegek
hozzátartozói már jól ismernek ben-
nünket, és szeretettel, bizalommal for-
dulnak felénk.

– Hat éve vagy önkéntes segítõ, rá-
adásul a „legnehezebb” osztályok
egyikén.

– Az idegosztályon végzem az ön-
ként vállalt feladatom. Elfogadtak, jó
munkakapcsolat alakult ki a nõvérek-
kel és az orvosokkal, ennek köszön-
hetõen jól érzem ott magam. Az osz-
tályon sok a beteg, nagy szükség van
minden segítõ kézre.

– Minden ember fél a betegségtõl, a
fájdalomtól.

– Kevesen vannak, aki nem tapasz-
talják meg, milyen érzés betegnek len-
ni vagy beteget ápolni. A beteg test
nem úgy engedelmeskedik, ahogy sze-
retnénk, a betegség kiszolgáltatottá,
gyengévé tesz. Aki kórházba kerül, an-
nak meg kell barátkoznia az idegen
környezettel, a kórteremben az ágy
lesz az „otthona”, ahol magára marad a
gondolataival, érzéseivel, félelmeivel.
A kórház egy zárt világ, amibe mi ön-
kéntesek ottlétünkkel, odafigyelé-
sünkkel becsempésszük a külvilágot.

– Milyen érzésekrõl, félelmekrõl
mesélnek a betegek?

– A hosszú napok alatt van idejük
átgondolni, hogy mit rontottak el, mit
kellett volna másképp csinálni. A be-
teg tele van szorongással, kétség-
beeséssel, sok esetben még a szerette-
ivel sem tudja, vagy nem akarja meg-
osztani gondjait. Egy önkéntes, ha fi-
gyelemmel és õszinte segítõ szándék-
kal közeledik a beteghez, és a beteg
azt érzi, hogy megértésre talál, kibe-
széli magából a legnyomasztóbb gon-
dolatokat is, s ezzel kicsit megköny-
nyebbül. Azt mondanom sem kell,
hogy bennünket titoktartás kötelez.

– Valóban kihívás lehet egy nagy
betegnek megnyugvást adni.

– Akkor tudjuk jól végezni a dol-
gunkat, ha „ráhangolódunk” a beteg-
re, átérezzük a helyzetét, állapotát.
Mindezt nagy türelemmel, odafigye-
léssel, elfogadással tesszük. Tudni kell
hallgatni és meghallgatni, érezni,
hogy mikor vágyik nyugalomra, ma-
gányra. Figyelembe kell venni, hogy a
beteg embernek nemcsak a teste, de a
lelke is sérült, s ezért biztató, jó szóra
vágyik, vagy éppen a vigaszt egy simo-
gatás, egy mosoly jelenti számára.

– A végstádiumban lévõ betegekkel
való együttlét nem visel meg?

– Valóban elkísérjük a beteget élete
utolsó útján a kapuig, amit viszont ne-
ki egyedül kell átlépnie. Az utolsó órák-
ban, percekben nagyon fontos, hogy a
haldokló érezze, nincs magára hagyva.
Amikor már beszélni sem tud, egy kéz-
szorítás, simogatás, egy tekintet többet
mond minden szónál. Sajnos, a mai kor
embere a halált kirekeszti az életébõl,
nem beszél róla, nem akar tudomást

venni arról, hogy egyszer el kell men-
ni. Pedig, ha beszélnénk, ha többet ol-
vasnánk róla, könnyebb lenne az elfo-
gadás, s életünk végsõ szakasza nem
lenne olyan félelmetes.

– Semmi félelem nincs benned, ami-
kor egy haldokló kezét fogod? 

– Nincs, inkább felemelõ érzés,
hogy egy ember utolsó perceiben ott
vagyok, hogy éreztethetem vele,
nincs egyedül. Aki ezt nem tapasztalta
meg, el sem tudja képzelni, aki pedig
részese volt, az tudja, mirõl beszélek.
Minden e világból távozó embernek
„járna”, hogy valaki fogja a kezét a vég-
sõ percekben. Méltósággal elhagyni
ezt a világot. A szolgálat fontos része,
hogy az elhunyt hozzátartozóinak vi-
gaszt tudjunk nyújtani.

– Azt mondtad sokat tanultál a
szolgálatban töltött évek alatt.

– Szeretem ezt az embert próbáló
kihívást. Energiával tölt fel, lelki gaz-
dagságot és önbizalmat ad. Sokat ta-
nulok a betegektõl, haldoklóktól, akik
megosztják velem gondolataikat. Em-
beri sorsokat, tragédiákat ismerek
meg, ami alakít és formál, épülésemre
szolgál. Együtt érzek a betegekkel,
osztozom örömeikben, ha a gyógyu-
lás apró elõrelépéseit látom, s bána-
tukban, ha érzem, tudják, érzik itt az
idõ. Példaértékû a bátorságuk, a bele-
nyugvásuk, ahogy a világi dolgaikat el-
rendezik, hogy a hozzátartozóiknak,
szeretteiknek ne legyen gondjuk, ha
õk elmennek. Az évek alatt azt is meg-
figyeltem, hogy a hívõk jobban viselik
az elmúlás gondolatát, mert hiszik,
hogy a halál után van élet, feltámadás.
A végsõ órákban azonban még az ad-
dig nem hívõ is imádkozik.
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A betegség kiszolgáltatottá tesz...
Szükség van az önkéntes segítõ kezekre

Kati néni nagy örömmel fogadja rendszeres látogatóját, Klárikát
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Önkéntes segítőket keres a kórház
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza a végstádiumú,
fõként daganatos betegeket, illetve hozzátartozóikat támogató hospice
ellátás területére újabb önkénteseket keres. A jelentkezõk hatvanórás el-
méleti és gyakorlati képzésben vesznek részt, amelyrõl sikeres vizsga
esetén tanúsítványt kapnak.
A szerzett tudásuk, illetve személyiségjegyeik alapján alkalmasnak bizo-
nyuló önkéntesek segítséget nyújthatnak a betegek tisztálkodásában,
étkeztetésében, mozgásában. Lelki, szociális téren együttérzõ beszél-
getésekkel, érzelmi támasz nyújtásával, felolvasással járulhatnak hozzá a
fájdalmakkal küzdõ betegek állapotának könnyebb elviseléséhez.
Mindazok, akik elhivatottságot éreznek, hogy önkéntesként a betegágy
melletti munkában részt vegyenek, jelentkezhetnek 2010. szeptember 15-
ig Patócs Anita szociális munkásnál a 74/ 501-500/273 telefonszámon;
vagy elektronikus levélben a patocs.anita@tmkohaz.hu e-mail címen.
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n A Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai Kar aulája adott ott-
hont július 2-án a Batta András profesz-
szor, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem rektora fõvédnökségével,
Müller János adjunktus gondos és kö-
rültekintõ szervezésében a gazdag is-
mereteket s mûvészi élményt egyaránt
kínáló rendezvénynek.

Megnyitójában Fusz György egye-
temi tanár, (akinek talán távoli roko-
na a Tolnán született Fusz János) örö-
mét fejezte ki, hogy a Pécs – Európa
kulturális fõvárosa rendezvénysoro-
zat keretében a német nemzetiségrõl
és Szent Lászlóról szóló konferencia
mellett mûvészeti hagyományainkra
is üde fény vetül.

Az elõadások sorában Domokos
Zsuzsa, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum
és Kutatóközpont igazgatója a Mes-
ter és Palestrina kapcsolatát idézte.
Bánky József zongoramûvész a Liszt
Ferenc lelki tájaira vivõ Obermann
völgye címû különös alkotása titkait
mutatta be szóban és mûvészi magas-
latokban. Jobbágy Valér Liszt-díjas
karnagy, a Zenemûvészeti Egyetem
tanára a halhatatlan alkotó kórusmû-
veirõl tartott széles ívû elõadást,
melynek nem puszta illusztrációja,
hanem lelkekig érõ zenei átlényegü-
lése volt a Szekszárdi Madrigálkórus
Ave Mariája. 

A szünet után dr. Töttõs Gábor fõ-
iskolai docens a dr. Hadnagy Albert
alapvetõ munkássága óta eltelt évti-
zedek kutatási eredményeit vázolta
Liszt Ferenc Szekszárdja és Szek-
szárd Liszt Ference címmel. Bérces
Emese, a PTE BTK doktorandusza
Egy méltatlanul elfeledett zeneszer-
zõ: Fusz János címmel Tolna szülöt-
tének életpályáját s mûveit mutatta
be. Ehhez méltóan illeszkedett Tóth
Emília énekmûvész-tanár Fusz né-
met és magyar dalainak, köztük Cso-
konai A tavasz címû versére 1813-
ban komponált mûvének elõadása.
Fusz János Kilenc skót táncát ismer-

tette meg a hallgatósággal Király Csa-
ba Liszt-díjas zongora- és orgonamû-
vész, a PTE Mûvészeti Kar egyetemi
docense. A derék kismester mûvei
után Liszt két indulójával, Szekszár-
don írt VIII. magyar rapszódiájával,
Mefisztó keringõjével teljesedett ki a
2011-es kettõs évforduló elõhangjá-
nak is tekinthetõ élmény. 

Kár, hogy szinte szokás szerint az
elõadók a hallgatósággal szemben
számbeli fölényüket érezhették. Ez
szinte hagyomány megyeszékhelyün-
kön, s nem meglepõ, ha tudjuk: a jö-
võ évi nemzetközi Liszt-rendezvé-
nyekrõl már most lemaradtunk.

Liszt Ferenc és Fusz János emlékére
Tudományos és mûvészeti szimpózium a fõiskolán

Liszt FerencFusz János

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL.

24. SZ. SZAVAZÓKÖR: Garay János
Gimnázium

Arany János utca, Bakta köz, Bem
utca, Benzúr utca, Bercsényi utca, Há-
ry János utca, Népfront utca, Szabó
Dezsõ utca, Dr. Szentgáli Gyula utca,
Széchenyi utca páros 62-64-ig, Wesse-
lényi utca páros 2-12-ig.

31. SZ. SZAVAZÓKÖR: Baka István
Ált. Isk. (Béri Balogh Á. u. 89.)

Allende utca, Béri Balogh Ádám ut-
ca páratlan 39-89-ig, Fáy András utca.

VII. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
5. SZ. SZAVAZÓKÖR: Garay Ált. Isk.

és AMI (Zrínyi u. 78.)
Aranytó utca, Bárányfok, Békete-

lep, Bogyiszlói út, Borrév, Epreskert
utca, Józsefpuszta, Kendergyár, Ke-
selyõs, Keselyõsi út, Korsófölde, utca,
Mátyás király u. páratlan 59-71, Má-
tyás király u. páros 68-tól végig,
Nyámándpuszta, Ózsákpuszta, Pás-
kum utca, Sport utca, Vásártér.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits M.
Mûvelõdési Ház (Szent István tér 10.)

Szent István tér páros 2-18-ig,
Wosinsky ltp.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Babits
M. Mûvelõdési Ház

Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca,
Luther tér, Mészáros L. utca, Toldi utca.

18. SZ. SZAVAZÓKÖR: Vendéglátó-
ipari Szakképzõ (Hunyadi u. 7.)

Ady Endre utca, Csokonai u. párat-
lan 17-23-ig, Holub József utca, Hu-
nyadi utca, Mikes utca.

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes
V. Általános Iskola (Kecskés F. u. 6.)

Bencze F. u. páros 32-48-ig, Bertók
Róbertné utca, Flach Imre utca, Gróf
Pál utca páratlan 11-27-ig, Kisfaludy
utca, Ocskó László utca, Prantner Já-
nos utca, Tartsay Vilmos ltp. páros 2-
28-ig és páratlan 1-29-ig, Vasvári utca
páros 32-50-ig és páratlan 31-51-ig.

VIII. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Wunder-

land óvoda (Wesselényi u. 19.)
Alkotmány u. páros 2-12-ig és párat-

lan 1-19-ig, Wesselényi u. páratlan 1-17.
26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Wunder-

land Óvoda
Alkotmány utca páros 14-76-ig és

páratlan 21/A-75-ig, Béri B. Á. utca pá-
ros 2-56-ig és páratlan 21/A-37-ig,
Bezons park, Dobó utca, Vasvári utca
páratlan 1-29-ig.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes
V. Általános Iskola (Kecskés F. u. 6.)

Gróf P. utca páros 2-20-ig, Kecskés
F. u. 1-10-ig, Kecskés Ferenc u. párat-
lan 1-9-ig.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Dienes
V. Ált. Isk.

Barát János utca, Kecskés Ferenc
utca páros 12-28-ig és páratlan 11-27-
ig, Sárvíz utca, Tartsay Vilmos ltp. pá-
ros 30-54-ig és páratlan 31-53-ig,
Tartsay Vilmos utca.

30. SZ. SZAVAZÓKÖR: Dienes isk.
Alkony utca, Alpári Gyula utca,

Bencze Ferenc utca páros 50-64-ig,
Bencze F. utca páratlan 5-49-ig, Béri
Balogh Á. utca páros 58-150-ig, Csébi
fiúk utca, Halasi Andor utca, Honvéd
utca, Kövendi Sándor utca.

IX. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka

István Ált. Isk. (Béri B. Á. u. 89.)
Béri Balogh Ádám utca páratlan 91-

125-ig.
33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka

István Ált. Isk.
Alisca utca páros 44-46 és páratlan

1-7-ig, Cseri János utca, Május 1. utca.
36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Baka

István Ált. Isk.
Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling

Á. utca, Napfény utca.

X. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: VI. sz.

gyermekorvosi rendelõ (Csatári u. 1.)
Árok u., Baranya-völgy, Cinka, Cinka

u., Csatári u., Csatár, Csobolyó u.,
Csötönyi-völgy, Faluhely, Gesztenyés,
Gyûszû-völgy, Hébér u., Istifángödre
u., Iván-völgy, Kacor u., Kalász u.,
Kisbaranya, Nagybaranya, Levendula
u., Porkoláb-völgy, Sárköz u.

38. SZ. SZAVAZÓKÖR: XI. sz. házi-
orvosi rendelõ (Csatári u. 1.)

Árnyas u., Bátaszéki út, Csap u.,
Csend u., Csopak u., Dr. Nagy István
u., Dr. Tóth Lajos u., Ebes u.,
Ebespuszta, Gemenc u., Kerámia u.,
Kuruc u., Lajos király u., Magyar Sán-
dor u., Otthon u., Puttonyos u., Tüzér
u., Vadász u., Vitéz u.

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: Gyer-
meklánc Óvoda (Óvoda u. 5.)

Almás, Barázda u., Domb u., Fa-
gyöngy u., Görögszó, Gubacor, Guro-
vica, Harang u., Harmat u., Hegyalja u.,
Kertész u., Liget u., Lugas u., Major u.,
Mester u., Muskátli u., Óvoda u., Sze-
kér u., Szérû u., Szilas u., Szilfadûlõ,
Szõlõ köz, Szõlõ u., Szõlõhegy, Szõlõ-
hegy u., Szõlõhegy Újtelep, Tóth-völgy,
Tüske u., Venyige u., Vesszõ u., Völgy
u., Zengõ u., Zöldfa.

Önkormányzati választások - 2010. október 3.

Szarvasbõgés
Gemencen

A szarvasok násza, a szarvasbõgés kü-
lönleges hangulatot ad a Gemenci er-
dõ vadregényes világának.

Az augusztus 28-án és szeptember
4-én induló esti túra résztvevõi bejár-
ják a gemenci ártér egyik legjellegze-
tesebb vidékét. Láthatják a Nyéki-
Holt-Duna tanösvény náddal átszõtt
világát, valamint az azt övezõ ártéri
erdõséget. A madármegfigyelõ-to-
ronyból a naplemente fényében
megcsodálhatják a gemenci erdõren-
geteget, ha szerencséjük lesz, szarva-
sok hangjával kísérve. A közeli kaszá-
lón nagy valószínûséggel szarvasokat
is láthatnak.

Maximális csoportlétszám 50 fõ,
elõzetes bejelentkezés szükséges!

A túra indulási helyérõl és az idõ-
pontról a jelentkezõk a túra elõtt né-
hány nappal kapnak értesítést.

Túra idõtartama: kb. 2-3 óra, táv:
kb. 5 km. Részvételi díj: 1000 Ft/fõ.
Utazás: egyénileg.

Hasznos: A késõ esti programnál
zseblámpa/fejlámpa is jó szolgálatot
tehet. Az esti órákban a hõmérséklet
gyorsan hûvössé válhat, ezért érde-
mes meleg ruhát is hozni!

Információ, jelentkezés: Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóság – Tel.:
30/377-3388, 30/326-9459, E-mail:
e v a h o r v a t h @ d dn p . k v v m . h u ,
komlos@ddnp.kvvm.hu,. Internet:
www.ddnp.hu.
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Szent Lászlóról és történelmünk tényeirõl
Szántai Lajos történész-professzor a Parázsló Szabadegyetemen

„Fogalmunk sincs, valójában hányat
írunk!” – kezdett bele elõadásába az
idei Parázsló Szabadegyetem Szent
László-ünnep nyitónapjára esõ dél-
utánján – a Vármegyeháza zsúfolásig
megtelt dísztermében – Szántai Lajos
professzor. Feltehetõ a kérdés, mi tör-
ténik, ha kiderül, hogy Jézus Krisztus
valójában 6 évvel korábban született?
Az iszlámnak, a zsidóságnak is külön
idõszámítása van, s a „nagy októberi
szocialista forradalmat” sem október-
ben, hanem november 7-én ünnepel-
tük idehaza.

A ,,jobban tudás” – véli Szántai –,
mindig egyfajta varázslatot képvisel,
annak tûnik. Szent László is olyan va-
rázslatot mutat az emberi mûveltség
történetében, mely páratlanul külön-
leges, mivel több apostolkirályság
nem létezik a kereszténységen belül,
kizárólag a magyar hagyományban!
Az elõadó rámutatott, ugyanilyen ér-
dekesség, hogy a magyar Szent Koro-
nán kívül más szakrális korona nem
létezik a világon. Szûz Mária a közép-
korban nem volt a magyar királysá-
gon kívül egyetlen népnek sem égi ki-
rálynõje, patrónája. Mindezt tette Ma-
gyarország úgy, hogy e tényt elismer-
tette Rómával és Bizánccal. Különle-
ges az is, hogy Szent László királyunk
legendája a XII. századtól a XVI.
századig, a Maros mentétõl az Õrvidé-
ken és Székelyföldön át a Felvidékig
mindenhol megjelenik a templomi

falfestészetben, ráadásul Európában
egyedülálló, magyar stílusú mûvészet-
történeti szinten. Ezek létezõ festõis-
kolák voltak Székelyderzstõl Homo-
ródon át Karácsonyfalváig, melyek
nem átvételeket, hanem a László-le-
genda önálló, sajátos stílusábrázolását
jelentették. Szent királyunk egyedülál-
ló szakralitása már ezen ténybõl is ki-
tûnik – fogalmazott a professzor.

Szent László tizennyolc éves uralko-
dása alatt (1077-1095) lerakta a ma-
gyar oktatásügy alapjait, hiszen a káp-
talan iskolák intézményrendszerét õ
hozta létre. „Minden kolostornak joga
van, hogy saját papneveldét tartson!” –
hirdette. Nem engedte, hogy Horvát-
ország római kézre kerüljön, s megte-

remtette a közös perszonálunió rend-
szerét, mely 800 évig (!) létezett, élet-
képes konstellációnak bizonyulva.

Az „eszmei szent istvánság” létrehí-
vása is az õ nevéhez fûzõdik, ugyanak-
kor az is kétségtelen, hogy egy szintre
hozta a két elõd-ellenség, István és
Koppány tiszteletét: teszi ezt azzal,
hogy 1083-ban szentté avatja Szent Ist-
vánt, s a tiszteletére alapítja a zágrábi
püspökséget. Érdekes ugyanakkor,
hogy azon az akkor még balatoni kikö-
tõvel rendelkezõ Somogyváron alapít
bencés kolostort, s oda temetkezik,
ahol Koppány szálláshelye és sírja volt.

Annak ellenére, hogy a történelem-
könyvek hallgatnak róla, tény, hogy
1068-ban királyi hadereje élén harcol-

va óriási jelentõségû gyõztes csatát ví-
vott az erdélyi Cserhalomnál a Magyar-
országra betörõ kunok ellen, mely
nép akkoriban ázsiai világbirodalom-
nak számított. A magyarság Kárpát-
medencét megtartani, összefogni ké-
pes erejérõl szólva az elõadó elmond-
ta: más nemzet az elmúlt évezredben
ezt a területet egyben tartani nem tud-
ta, s a rómaiak is csak ideig-óráig birto-
kolták Erdélyt, valamint a Dunántúlt.

A magyar történelemtanítás „elhall-
gatásairól” értekezve kifejtette: az
1945 utáni évtizedek történelemha-
misítását a Habsburg-évszázadok és a
XIX. században kitalált finnugor elmé-
let sulykolása alapozta meg. Ehhez
asszisztált – óriási károkat okozva – a
30-as években Hóman Bálint, majd a
Kádár-korszakban Kristó Gyula. Szán-
tai úgy véli: isteni csoda, hogy a Szent
Korona ennyi viharos század után
még a birtokunkban van! Úgy látja, a
magyarság óriási szellemi és lelki
többlettel rendelkezik, mivel 1526-os
mohácsi vereség óta folyamatosan
feltámad, újrakezdi életét. Tény, hogy
Trianon ellenére a Kárpát-medencé-
ben még mindig a magyarság alkotja –
15 millió fõvel – a legnagyobb egysé-
ges nemzetet. Trianon elõkészítése
már ott „leledzett” 1848-ban, különbö-
zõ Habsburg katonai térképeken, me-
lyek felfogásában a pánszlávizmus,
pángermánizmus elõretörése tükrö-
zõdik.  Gyimóthy Levente

Karácsonyfalvai Szent László-ábrázolás

Köszönöm…
Tisztelt Olvasónknak, hogy kész megvédeni
családját a vélt sérelemtõl, de ami az „alapo-
sabb kutatómunkát” illeti, ez azt jelentené: e
cikk megírásához járjam végig az összes ro-
kont, nézzem végig dokumentumaikat, higy-
gyem is el, amit ennek nyomán állítanak. 

A beküldött 1714-es plébániai bejegyzés
nem Cseri, hanem Csery Jánosról szól. Róla –
ismeretlen forrásból – az általam tisztelt dr.
Kun Lajos állítja: II. Rákóczi Ferenc hadnagya
volt. Viszont az összes szekszárdi Béri Balogh
alatt szolgált. Tóth Gyula Balogh Ádám kuruc
brigadéros címû könyve 317 oldala – s a cik-
kemhez átnézett több ezer oldal szakiroda-
lom – mégsem említi sehol (Cseryt) Cserit.
Nem szól hadnagyságáról Mérey sem, csupán
a volt fõjegyzõ, ez pedig semmit nem igazol.

Tisztelt Olvasónknak magam is ajánlom az
„alaposabb kutatómunkát”, akkor majd nem
hiszi azt: „Mérey… Szekszárdról már elkerült”,
s csak a keresztelõért jött vissza. A szekszárdi
apátot 1713. szeptember 29-én nevezték ki
„vegliai címzetes püspökké”. Mivel ez javadal-
mat nem jelentett, nem ment el innét, s nincs
adatunk rá, hogy Krk-szigetén járt volna: ez
ugyanis Veglia mai neve.

Ezzel együtt sosem volt szándékom jeles
vagy annak vélt elõdök mai utódait sérteni.

Lanius Excubitor,
azaz dr. Töttõs Gábor

Cseri János megérdemli, hogy emlékezzünk rá!
Augusztus 8-ai számunk 10. oldalán A talányos Cse-
ri János címmel megjelent írásunkra reagálva olva-
sónk, Baumann Péter a szekszárdi hadnagy létezését
igazoló dokumentumot juttatott el szerkesztõsé-
günkhöz egy levél kíséretében, amelyet ezúton
adunk közre.

Anyai ágon õsöm volt Cseri János, ezért érzéke-
nyen érintett a Szekszárdi Vasárnap augusztus 8-
ai számában megjelent cikk, mely kétségbe vonta,
hogy II. Rákóczi Ferenc hadnagya volt. A szerzõ
még azzal a gondolattal is eljátszott, hogy létezett-
e egyáltalán, vagy csak Apáczai Csere Jánossal ke-
verték össze, amikor utcát neveztek el róla.

A mellékelt dokumentum igazolja, hogy Cseri Já-
nos hadnagy lányát, Évát, maga Mérey Mihály püs-
pök keresztelte meg. A plébániakönyvbe tett 1714-es
bejegyzést dr. Kun Lajos szekszárdi fõjegyzõ doku-
mentálta és egészítette ki megjegyzéseivel, 1962-
ben.  Ez az okirat a nagyszüleim lakásában volt év-
tizedeken át kifüggesztve, ma az én tulajdonom.

Mérey tántoríthatatlan híve volt II. Rákóczi Fe-
rencnek. Szekszárdról már elkerült, amikor Cseri
Éva keresztelésére kérték, és csak ezért jött vissza.
Díszruhát, a fennmaradt visszaemlékezés szerint
csak egyszer öltött, ebbõl az alkalomból. 

A cikk szerzõjének javaslom, hogy alaposabb
kutatómunkát végezzen, s akkor nem jut helyte-
len következtetésekre, és nem sérti meg a jeles elõ-
dök ma élõ utódait.                       Baumann Péter
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Negyedszerre arattak az újvárosiak
A hõség sem tántorította el a társaskör tagjait, akik kévékbe rakták a levágott búzát

n A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
szervezésében július 16-án, pénteken este sokan gyü-
lekeztek a Szent István Ház udvarán, hogy a másnap,
immár negyedszerre megrendezett aratónapra meg-
tegyék az elõkészületeket. Így a tavaly eltett kaszákat
kikalapálták, és az aratáshoz a búzából kötelet készí-
tettek. 

Szombaton aztán a reggeli aratópálinkától „meg-
erõsödve” indultak – a Gemenc Volán által biztosí-
tott autóbusszal – az aratópárok, a kötélterítõk, a
kévekötõk, a vízhordó kislányok és kisfiú az aratás
helyszínére, melyet idén a szekszárd-ózsákpusztai
bekötõút mellett jelöltek ki. Az aratás résztvevõi a
fák alatt kiterített asztalterítõrõl elfogyasztották a
reggelit: jó húsos szalonnát, zamatos vöröshagymát,
ízletes kolbászt, finom kevert túrót és házi sonkát. A
teli hasú aratók ezután munkához láttak: a banda-
gazda beállította a párokat és megkezdõdött az ara-
tás. Idén 18 pár munkálkodott az aratás sikeressége
érdekében. A learatott búzát a marokszedõk kötél-
be tették, majd a kévekötõk bekötötték a kévéket,
és keresztekbe rakták õket. Azonban talán náluk is
nagyobb feladat hárult a vízhordókra: az 5 éves Esz-
tikére, a 7 éves Lucára, illetve az 5 éves Kristófra,
akik a rekkenõ hõségben folyamatosan vitték kor-
sóikban az aratómunkásoknak a hideg vizet. A nagy
meleg már mindenkit megviselt, mire hintóval
megérkezett a fölbirtokos szerepébe bújt Kálóczi
István a párjával. A földbirtokos megnézte az arató-
kat, az elvégzett munkát, majd megvendégelte a

munkásokat jó hideg vörösborral. A hûs szekszárdi
nedû elfogyasztása közben megbeszélték az aratás
menetét és várható végét is. 

A társaskör tagjai a hõségben idén némileg ko-
rábban fejezték be az aratást, majd visszatértek a
Szent István Házba, ahol az otthon maradottak jó-
voltából finom kakaspörkölt és kuglóf várta a mun-
kától és a melegtõl megfáradt aratókat. Az ebédet
délutáni pihenõ követte, mely után újra a Szent Ist-
ván Házban gyülekezett a sok arató, hogy a friss bú-
zából készült koszorúval ünnepélyesen átvonuljon
az újvárosi templomba, ahol hálaadó szentmisén
vettek részt. 

A társaskör aratónapjára – melyet Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyûlésének Gazdasági és
Mezõgazdasági Bizottsága támogatott – az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is sok érdeklõdõ látoga-
tott el: fõként a szülõk, nagyszülõk vitték el gyer-
mekeiket, unokáikat, hogy megmutassák nekik,
hogyan zajlódott az aratás a századelõn.

Molnár József és aratópárja munkában

Szent István-nap
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
augusztus 20-án, 16 órakor tartja Szent István-
napi ünnepségét a Szent István Házban, melyen
a kenyérszentelés után mindenkit megvendégel-
nek egy pohár borral. Mindenkit szeretettel vár a
társaskör vezetõsége.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából az RSZ-COOP
Kft. Szekszárd illetékességi területén
légi és földi szúnyoggyérítést végez.

A légi kémiai irtás idõpontja:
2010. augusztus 17-én (kedd) 17 óra
52 perctõl 19 óra 52 percig. Rossz idõ
esetén (esõ, szél) a permetezésre
augusztus 18-án, illetve 19-én ugyan-
ebben az idõben kerül sor.

A földi kémiai irtás idõpontja:
2010. augusztus 17-én, a légi perme-
tezést követõen, az esti/éjjeli

órákban. Rossz idõ esetén (esõ,
szél) a permetezésre augusztus 18-
án, illetve 19-én ugyanebben az
idõszakban kerül sor.

Felhasználásra kerülõ vegyszerek:
légi irtás esetén MOSQUITOX 1 ULV,
K-OTHRIN ULV, földi irtás esetén
RESLIN PREMIUM.

A vegyszer emberre és melegvérû
állatokra veszélytelen, de a méhekre
veszélyes!

Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési és Fejlesztési Igazgatóság

Szúnyoggyérítési felhívás

A sürgõsségi ellátásnak nem feladata a
régóta fennálló, krónikus panaszok ki-
vizsgálása, vagy a folyamatosan szedett
gyógyszerek felírása! Fontos, hogy a sür-
gõsségi ellátásra szoruló személy vagy
hozzátartozója a lehetõ legpontosab-
ban informálja a diszpécserszolgálatot,
az egészségügyi személyzetet az aktuá-
lis panaszokról, tünetekrõl és a lényege-
sebb kórelõzményi adatokról. A házior-
vosi ügyelet fõ feladata az alapszintû sür-
gõsségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy elsõ-
sorban azoknak a háziorvosi teendõk-
nek a rendelési idõn kívüli ellátására
szervezõdött, amelyek a következõ ren-
delési idõig nem halaszthatók, általában
azokat képes saját hatáskörében végle-

gesen ellátni, amelyek néhány órán be-
lüli, de nem azonnali ellátást igényel-
nek. Érdemes tudni, és szem elõtt tarta-
ni, hogy a háziorvosi ügyelet, bár min-
dig igyekszik mindenki számára a lehe-
tõ leghamarabb segítséget nyújtani, re-
álisan nem képes az azonnali elérhetõ-
ség biztosítására. Hétköznap egy, hét-
végén kettõ ügyeletes orvos látja el 47
ezer ember sürgõsségi alapellátását, be-
leértve a rendelõi forgalmat és a kör-
nyezõ településekre kiterjedõ területi
feladatokat, a kihívások torlódása ese-
tén akár órák is eltelhetnek, mire egy
adott vizsgálatra sor kerül!

A központi ügyelet (diszpécserszol-
gálat) telefonszáma: 06/74-318-104.

Központi ügyeleti ellátás
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Bacsmai
László római katolikus plébános, püspöki biztos, és Szabóné Varjas
Ildikó, a Szent József Katolikus Általános Iskola igazgatója.
Vendégeimmel Nagyboldogasszony napjáról és a katolikus iskola
célkitűzéseiről beszélgettünk.

Egy férfi:
Bacsmai László

Egy nõ: Szabóné 
Varjas Ildikó

– Plébános úr! Amikor e hétvégi
számunk megjelenik, az egyházi
év legnagyobb Mária-napi ünnepét
tartjuk.

– Augusztus 15-ét, Nagyboldog-
asszony-napját 1950. november 1-jén,
XII. Pius pápa rendelte el ünnepnek.
Az ünnep jelentése: Boldogságos Szûz
Mária mennybemenetele. A keresz-
ténység kezdetétõl ünnep volt ez a
nap, a világon azonban 1950-ben
egyesítették, azóta ez dogma, azaz hit-
tétel, kötelezõ ünnep. Máriát földi éle-
tének befejezésével testestül-lelkestül
megdicsõítette.

– Ehhez a naphoz sok legenda kap-
csolódott. Virágot, gyógynövényt
szenteltek, nem volt szabad dolgoz-
ni, keresztet kellett vágni a gyü-
mölcsfába, hogy egészséges legyen
a termés, de ez a búcsúk napja is. 

– Sok katolikus országban ez ma is
munkaszüneti nap. Miként szomszé-
dunkban, Ausztriában is. A rendszer-
váltáskor ez nálunk is szóba került, a
Szent István-ünnep közelsége miatt
azonban az a döntés született, hogy
pünkösd másnapja legyen munkaszü-
neti nap. Valóban augusztus 15. a bú-
csúk napja volt és ma is az. Éppen a
búcsújárók voltak azok, akik az emlí-
tett legendákat terjesztették. A Mária-
tisztelet a mi vallásunkban az érzelmi
oldal. Már 431-ben kimondta az
Efezusi Zsinat Mária Isten anyaságá-
nak ünnepét. Elsõként a Santa Maria
templomát építették az õ tiszteletére,
melynek alapja: ha szeretjük Jézust,
akkor szeretjük és tiszteljük Máriát, az
édesanyját. A képek és szobrok min-
ket csak emlékeztetnek Máriára, de
nem bálványként imádjuk. Szerette-
ink képét is kitesszük a falra, mert
emlékeztetnek bennünket a szeretett
személyre.

– A Szentírásban kevés szó esik Má-
riáról.

– Éppen azért, mert nem fõszerep-
lõje a Szentírásnak. Jézus az elsõ cso-
dáját Mária közbenjárására teszi a me-
nyegzõn, amikor a vizet borrá változ-
tatja. Mária itt sem magát állítja a kö-

zéppontba, hanem Jézust, hiszen azt
mondja a szolgáknak: „amit mond, te-
gyétek meg”. Ez nekünk, emberek-
nek is szól. Jézus parancsa is az, hogy
„Szeressétek egymást, ahogy én sze-
retlek titeket!” Jézus a keresztig szere-
tett bennünket. Nekünk az életben
kell szeretnünk egymást, a családban,
a munkahelyen és mindenhol. Az
interneten látható egy film „Tûzálló”
címmel, amelyet nagyon ajánlok min-
den korosztálynak. A házasságról szól,
és „Merj szeretni” címmel megjelent
könyv alakban is.

– Küszöbén állunk Szent István ki-
rályunk ünnepének.

– Számára is fontos volt, hogy meg-
élhesse házastársi, apai, királyi hivatá-
sát. Döntenie kellett, hogy pogány
vagy keresztény, Kelet vagy Nyugat.
Az Õ döntése meghatározta a mi
egész történelmünket. Az egyház az
Õ ünnepén az okos és a balga történe-
tét hirdeti, az okos, aki sziklára építi
házát, és a balga, aki homokra. István
király Jézus Krisztusra építette házát
és hazáját. Halála elõtt Máriának, a
Nagyboldogasszonynak ajánlotta né-
pünket, ezért nevezték hazánkat Má-
ria országának. Bízom abban, hogy ez
a jövõben is így lesz.

–Hányadik tanévét kezdi az iskola?
– A tizennyolcadik tanév kezdõdik.

Mint minden esztendõben, az idén is
nagy izgalommal várjuk az új tanévet,
amely új feladatokat, új kihívásokat je-
lent minden diáknak, tanárnak, veze-
tõnek. Érdeklõdve várjuk, milyenek
lesznek a kicsi elsõsök, akik harmin-
can most elõször ülnek iskolapadba.

– Milyen célokat tûzött ki az isko-
lavezetés erre a tanévre? 

– Iskolánk alapvetõ célja a keresz-
tény értékekre építve mûvelt ember-
ré, gazdag személyiséggé formálni
azokat a gyermekeket, akiket szüleik
ránk bíztak. Az evangéliumi elvek vál-
nak nevelési eszménnyé, belsõ ösz-
tönzõvé, s egyúttal végsõ céllá. Fontos-
nak tartjuk a hitre, reményre, szeretet-
re nevelést, a helyes önértékelés kiala-
kítását, a türelem, alázatosság, mérték-
letesség, megbocsátás erényének ki-
alakítását, a józan ítélõképesség, a fele-
lõsség, a belsõ csendre, elmélyülésre
való igény felfedezésének kialakítását. 

– Korunk rohanó világában való-
ban nagy szükség van arra, hogy
az igazi értékrendeket már kis-
gyermekkorban megtanulják. Tu-
dom, hogy a katolikus iskolában

az oktatás és a nevelés szorosan
összefonódik.

– A színvonalas oktatás során
igyekszünk a tanulók egyéni képessé-
geit figyelembe venni. Nagy hang-
súlyt fektetünk az idei évben az integ-
rált oktatásra, a gyengébb képességû
tanulók fejlesztésére, korrepetálásra,
a tanulási nehézségekkel küzdõ gye-
rekekkel fejlesztõ pedagógus foglalko-
zik, s természetesen a jó képességû
gyerekek tehetségének kibontakozta-
tására is nagy figyelmet fordítunk.

– Több szakkört is mûködtetnek.
– Tervezünk kézmûves-, dráma-,

rajz-, számítástechnikai, furulya- és
sakkszakkört, énekkart, a mozgásra
vágyóknak pedig kosárlabda-, röplab-
da-foglalkozásokat. Az elsõsöknek
sportjáték-foglalkozásokat, a felsõsök-
nek ingyenes német nyelvvizsga elõ-
készítõt. A sikeres nyelvvizsga leté-
telét a Tehetséges Ifjúságért Alapít-
vány támogatja.

– Bacsmai plébános úr gyakori
„vendég” az iskolában.

– A plébános úr hitoktatást tart, az
elsõ gyónók felkészítését õ végzi, s ta-
lálkozunk vele havonta az iskolai
szentmisén, illetve lelki napokat tart
gyermekeinknek. Ott van a rendezvé-
nyeinken, s ha szükségünk van rá,
mindig fordulhatunk hozzá tanács-
ért, segítségért.

– Az iskola az elmúlt 17 év alatt
már kialakította hagyományait.

– S ezekhez hûek vagyunk, azzal
együtt, hogy a fejlõdés szellemének
megfelelõen mindig újabb értékekkel
igyekszünk növelni tanulóink ismere-
tét, tudását. Megtartjuk az egyházi ün-
nepeket, az egész tanévre elõre beter-
vezzük programunkba ezeket, s ter-
mészetesen mellette minden olyant
is, amelyek a gyerekek egészséges
szellemi, erkölcsi, testi fejlõdését szol-
gálják. Pedagógusaink elhivatott, hi-
tüket gyakorló pedagógusok, akik sze-
mélyes példájukkal, tetteikkel, szava-
ikkal, gondolataikkal formálják, alakít-
ják a rájuk bízott tanulókat.

SAS ERZSÉBET ROVATA

Hitre, reményre, szeretetre nevelnek

Az igazgatónõ bátran fordulhat segítségért a plébánoshoz
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B
oldog emlékû dr. Hadnagy Al-
bert máig alapvetõ tanul-
mányában behatóan foglalko-

zott Augusz Antal és a Mester kapcso-
latával. Így mutatta be a család levél-
tárából közölt kéziratban azt a rövid
szónoklatot, amelynek most teljesebb
és hívebb változata került elõ.

A Vasárnapi Ujság 1865. augusztus
20-i száma – jelen levõ újságírója nyo-
mán – a fenti címmel közölte cikkét.
Ennek bevezetõjében elmondja,
hogy a Szent Erzsébet-oratórium elõ-
adása után „Liszt Ferenc tiszteletére e
hó 15-kén délben Schwendtner Mi-
hály plébános úr mintegy 60 terítékû
díszebédet adott, melyre a helybeli
papságon kívül a zenede tagjai és a
közremûködõ mûvészek voltak hiva-
talosok. Ez alkalommal az áldomások
hosszú sorában Liszt Ferencet, egyik
régi barátja, báró Augusz Antal, poha-
rat emelve, a következõ szavakkal kö-
szöntötte föl”. Azért fontos ezt megis-
mernünk, mert jószerével az egyetlen
fennmaradt Augusz-felköszöntés ez, s
késõbb történelmi jelentõségûvé vált.

„Huszonhat éve, hogy koszorús
költõnk, „világ hírhedett zenészét” üd-
vözölt – és Hazád babéraidért koszo-
rút nyújtott; Te pedig válaszolád: hogy
azon erõ, mely egykor harci dicsõsé-
get aratott, ezentúl hivatva legyen a
béke mûveit e honnak megszerezni.
Mit az ember érez, gondol és akar, azt
hangokban, szavakban és tettekben
fejezi ki. 

Te, Istentõl ihletve, a kedély és érzel-
mek országát, a zenét választád, mint
minden magasb mûveltség alapját. 

Szellemed azonban a szép, a ne-
mes, és dicsõ köreiben is a
legtökélyesbre vágyott, s így lõn,
hogy magasb hivatásod sejtelmében
a dicsõség tetõpontján kezdetted ko-
molyabb munkádat.

Minden históriai mûvelt nép szer-
tartásaiban az isteni tisztelet lényeges

részét a zene képezte –, és e szerint
mûvészeted csak is ebben találta cél-
ját, körét és alanyát.

Hazafi érzelmeid a nemzeti induló
magyarázatában kerestek kifejezést.
Vallási buzgalmad az Esztergomi mi-
sében szárnyalt alkotód felé, midõn
egy ország imáit egyesítéd szent ze-
nédben a magyar Sion magaslatán,
honnan – szerinted – a keresztyén-
séggel a polgárisulás, a mívelõdés
terjedett el Isten áldotta hazádon.

Tanúi vagyunk, miként fokozta
mûvészetedet szentséges atyánk áldá-
sa, midõn Erzsébetünk szent fény-
körét zengeményed halhatatlanságá-
val egyesítéd.

Idõrõl idõre Hazádba visszatérsz,
hogy új babéraidat neki áldozd, hogy
ünnepeit dicsõítsd, és remény táplál,
hogy közel jövõben az ország nagy
ünnepén, midõn Szent István koroná-

ja a király és nemzet közt
alkotmányszerûleg létrejött frigyet
szentesíti – nagy és dicsõ hivatással a
koronázási miséddel megjelensz, és

Zengeményed nagy szavára
Milliók eggyé leszünk,

S lészen egy nemzet zsoltára,
Egybezengõ énekünk.

Liszt Ferenc – a mûvész! – a honfiú!
– a világ hírhedett zenésze! Éljen!”

Ebben Augusz elsõként veti föl:
Liszt komponálja a jövendõ koroná-
zási misét, ne pedig az arra felkérni
szokott udvari zenészek. S e merész
gondolat meg is valósult, mert a jól tá-
jékoztatott sajtó közóhajjá tette a fel-
röppentett gondolatot.

Még ugyanez a lapszám tudósított:
„Liszt, a zenedei ünnepélyek után bá-
ró Augusz Antalhoz Szegszárdra rán-
dul néhány napra”. Tárt karokkal vár-
tuk. Dr. Töttõs Gábor

Felköszöntés Liszt Ferencre
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EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 153. Ódon időben

AUGUSZTUS 16-ÁN

110 éve, 1900-ban a minisztéri-
um 16 000 koronát engedélye-
zett a múzeum építésére.

AUGUSZTUS 17-ÉN

155 éve, 1855-ben hunyt el
Hrabovszkyné Kassay Anna: ha-
gyatékából épült az újvárosi
templom. 105 éve, 1905-ben
elõször választottunk 66 városi
képviselõt: a fele vagyoni alapon
került be.

AUGUSZTUS 18-ÁN

180 éve, 1830-ban született
Ferenc József: 1852-ben járt
itt, de borunkat idõs korában is
emlegette. 100 éve, 1910-ben
alapította fényképészetét Bor-
gula Ede.

AUGUSZTUS 19-ÉN

110 éve, 1900-ban egy bécsi
cég Szekszárd–Dombori közti vil-
lamos vasutat tervezett.

AUGUSZTUS 20-ÁN

130 éve, 1880-ban a kolozsvári
országos dalárversenyen elsõ dí-
jat nyert éneküket, Huber Károly
Honfidalát adták elõ eleink.

AUGUSZTUS 21-ÉN

165 éve, 1845-ben alispánná vá-
lasztották Augusz Antalt, kit 160
éve, 1850-ben Szent István-rendi
lovaggá s báróvá neveztek ki.

AUGUSZTUS 22-ÉN

185 éve, 1825-ben a megyegyû-
lés Dõry Vincét s Nedeczky Fe-
rencet választotta országgyûlési
követté.

Liszt Ferenc a Szent Erzsébet-oratóriumot vezényli

A meggyőzés 
művésze

„Mert meg vagyok gyõzõdve,
hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelmek, sem je-
lenvalók, sem eljövendõk, sem ha-
talmak, sem magasság, sem
mélység, sem semmiféle más te-
remtmény nem választhat el min-
ket az Isten szeretetétõl, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban. (Rm 8, 38-39)

Szinte himnuszokat idézõen szép
Pál apostolnak ez a szenvedélyes
hitvallása: „meg vagyok gyõzõd-
ve...” Vajon honnan van ez a szilárd
bizonyosság? Mibõl merít, hogyan
érte el? Bárcsak megértenénk,
hogy vele együtt zenghessük!
Amikor a hétköznapokban meggyõ-

zõdésrõl beszélünk, akkor ezalatt a
legtöbbször valami ilyesmit értünk:
valaki próbálgatott, tapasztalatot
gyûjtött, gondolkodott, egyszóval
aktívan körüljárt valamit, s végül le-
vonja a következtetést: „meggyõzõ-
désem szerint...”  Pál bizonyossá-
gában is van ilyen tapasztalat, de hi-
tének kezdete talán mégis máshol
keresendõ.
Ahogy ugyanis az apostol a régi vi-
lág közös nyelvén – görögül – meg-
fogalmazta, úgy ez a kifejezés:
„meg vagyok gyõzõdve” olyan for-
mában áll, amit úgy is lehetne fordí-
tani: „meg vagyok gyõzve, meggyõ-
zettem”. Mintha azt mondaná: en-
gem valaki rávett, addig gyõzködött,
míg rábeszélt. Rávett, hogy elhigy-
gyem, hogy Istennél van az igazság,

hogy Õ méltó a bizalomra, hogy ke-
gyelmes, hogy érdemes az Õ aka-
ratát követnem, mert az az élet útja,
s ha Õhozzá tartozom, nem választ-
hat el tõle már semmi sem.
Vajon ki gyõzte meg a keményfejû
farizeust, Sault/Pált? Krisztus, sen-
ki más nem lett volna erre képes!
Pál sokáig ellenállt, de aztán „bead-
ta a derekát”. Amikor a Feltámadott
fájdalmas hangja személyesen kér-
te számon tõle: „Saul, Saul, miért ül-
dözöl engem?” – akkor végre hagy-
ta magát rábeszélni.
Az Úr ma is a meggyõzés mûvésze.
Bár döbbenetes, hogy naponta mi-
lyen sok mindenre hagyjuk magunkat
rábeszélni, csak sokszor éppen éle-
tünk legfontosabb kérdésében, az Is-
ten-kérdésben makacskodunk. En-

nek ellenére a bûnbocsánat és üd-
vösségrõl szóló örömhír szavain ke-
resztül és Lelke erejével ma is gyõz-
köd, hívogat: hogy egyszer végre, s
utána naponta engedjünk neki.

Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész

EVANGÉLIUM



JEGYZET

Anyám tyúkja,
avagy amit akartok...
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A rejtvény megfejtését 2010. augusztus 24-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.

Június 27-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Zúg, dong sûrû raj a fákon, békák dala kel az árkon”
(Weöres Sándor: Nyári este).

A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Mezey Györgyné (Béri B. Á. u. 59.). Az ajándékkönyvet
postán küldjük el a nyertesnek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

H oztam egy verset – szólt a lángoló tekinte-
tû ifjú. A fásult, túlhajszolt, éppen a hü-

velykujjaival malmozó szerkesztõ kissé csalódot-
tan sóhajtott, mert õ már egy hete csak a Kövér
László által javasolt parlamenti házszabály-mó-
dosítás esetleges mellékhatásaira gondolt. Hiába
várakoztak, ezúttal a cigarettafüstön kívül sem-
mi más érdemleges dolog nem szivárog ki a par-
lamenti folyosókról. Azt pedig mégsem írhatja
meg egy  szenzációs, egész oldalas cikkben, hogy
valakik (a füst szagából ítélve nem a kéthar-
mad) a szigorú házszabályzat ellenére is tiltott
helyen cigarettáznak! – Ja – tért magához ásí-
tozva a fõszerkesztõ –, hozott egy verset. Na, mu-
tassa! Orvos már látta? – Elszavalom – húzta ki
magát a dacosan az ifjú. – Anyám tyúkja... és
nagy átéléssel elszavalta a verset. – Nem rossz, fi-
atalember, nem rossz. Így elsõ hallásra igazán
tetszetõs kis munka. Csak az igazi, a konyhára
valami kis pénzt is hozó írásmûvek sava-borsa
hiányzik belõle: a szponzorok iránti nagyon
erõs affinitás, ha érti, mire gondolok. Amúgy
igazán ügyes kis próbálkozás, csak az elejét és a
végét, no meg a közepét kell egy picikét átírni, és
a címét is meg kell változtatni.

L egyen a címe: Anyám bontott csirkéje. Aztán
a Morzsa kutyáról szóló részig fejtse ki ügye-

sen és meggyõzõen a tyúkhús egészséges és kolesz-
terinszegény voltát, külön hangsúlyozva azt,
hogy a kiváló minõségû magyar készítmények
mentesek a madárinfluenza-vírustól, sõt a H1N1-
vírus és annak vérszomjasabb mutánsai ellen tel-
jes védettséget garantálnak, hiszen ezeknek a tyú-
koknak a tojásai a védõoltások alapanyagai. Na
és a kutyuska! Neki ajánlunk a tyúkhús helyett a
príma kutyaeledel-konzervek közül néhányat, és
a vers máris mehet a nyomdába.

M ire alkotói révületébõl a szerkesztõ úgy-
ahogy magához tért, a lánglelkû ifjú már

megint úton volt Barguzin felé. Azóta is keresi egy
megszállott, tébolyult tekintetû vízvezetékszerelõ,
de hál' Istennek, soha nem fogja tudni utolérni.
Ezt a szomorú tényt a szerkesztõ fájlalja a legjob-
ban. Mondogatja is gyakran, ha kevesebb az új-
ságban a hirdetés az elõírtnál: – Hej, micsoda zse-
niális hirdetésszervezõt tudtam volna én faragni
ebbûl a Sándorbúl!   

Bálint György Lajos



A nyári szünethez képest nagy a
sürgés-forgás a sportcsarnokban
egy sima hétköznap délutánján.
Edzőmeccset játszik a magát az
NB I-es idénykezdetre feltunin-
golni igyekvő UKSE. Még munka-
időben vagyunk, de már kétszá-
zan várják a lelátón a gyakorló
találkozó kezdetét.

Bálint György

„Az érdeklõdés legalább annyira szól
Radulovicsnak, Ferlingnek és a többi
ismert dunaújvárosi játékosnak, de sze-
retném, hogy már csak miattunk kijöj-
jenek ennyien, vagy még többen is egy
ilyen meccsre” – jegyezte meg Kovács
Jenõ. A vezetõedzõ akár panaszkodhat-
na is a sorsra, merthogy az általa kisze-
melt irányító, Vasas Edina alighogy
megérkezett Siófokról, máris szalagsza-
kadást szenvedett a Veszprém elleni
edzõmeccsen. A Pécsrõl indult játék-
mester mûtétre vár, s az õszi idény szá-
mára máris befejezõdött. Az eddigi el-
sõszámú irányító, Horváth Szimonet-
tának is hamarosan mûtéttel kell úrrá
lennie elhúzódó sérülésén. A jobbátlö-
võ poszton, a szekszárdi nevelésû,
Veszprémbõl hazatérõ Weigel Zita is
csak fokozatosan terhelhetõ, de szep-
tember közepére már teljes értékû
lesz. A további erõsítést célzó igazolá-
sok is lelassultak: újabb közvetítõkkel
kell felvenni a kapcsolatot, miközben
a szeptember 2-ai bajnoki rajt egyre
jobban közeledik. Kapusposzton a hár-
mas versengés, az új igazolás Mészáros
Melinda, Papp Tímea és a saját nevelé-
sû, a napokban az ifjúsági vébén szere-
pelt Kurucz Annamária megfelelõ kiin-
dulópont az élvonalra készülõdvén.

Tesztmeccs a Dunaferrel
Kovács Jenõ nem panaszkodik. Az

eddigi edzõmeccsek tükrében úgy lát-
ja: azokkal, akikkel immáron harma-
dik éve foglalkozik, érdemes lesz bele-
vágni az élvonal nagy kalandjába, mert
kezdenek felnõni ahhoz a mércéhez,
amit az NB I megkövetel. Talán a
Dunaferr ellen is visszaköszönt ebbõl
valami. Például a lerohanásban, vagy a
fal elõtti „lebontásos” játékban. Már
nem kell minden labdát a Fauszt Évára
játszani. Kijöhet a figura Gulya Kriszti-
nára vagy Hegyi Zsuzsára a beállóban,
de érdemes elzárni Weigel Zitának, és
a szintén saját nevelésû Samu Virág-
nak. A szélekrõl ritkábban jönnek a gó-
lok, Mizsák Dorina, Horváth Petra és
Beck Tünde ezúttal kevésbé eredmé-
nyes. Az elõzõ meccseken is kevésszer
zörrent szélsõfigura után az ellenfél há-
lója – tudom meg Kovács Jenõtõl, aki
arra a kérdésre, hogy szélsõposzton
minden rendben-e, nem ad egyértel-
mû választ. A kérdõjelek kiegyenesíté-

sére várni kell. A mostaniakban is ben-
ne van a gól, a megfelelõ helyzetkihasz-
nálás, de talán a napi két edzés erõsebb
terhelése miatt dekoncentráltak – mor-
fondírozok magamban.

Pénz lenne, de kevés
a szabad, jó játékos

Nem elsõsorban szélsõt keres az
UKSE, hanem irányítót és átlövõt. Az
pedig kifejezetten elõnyös, ha a jelölt
mindkettõhöz NB I-es szinten ért. A
pénz adott, idõ is van, gyakorlatilag a
jövõ év elejéig folyamatosan lehet iga-
zolni, nem kapkodják el a dolgot – hall-
juk Varga Jenõ ügyvezetõ elnöktõl, aki
egyébként nem szeretné, ha havi fél-
milliós játékos is lenne a keretben egy-
fajta „nem kívánatos feszültséget gene-
rálva”. Kovács Jenõ nem óhajt „fizeté-
ses licitbe” belemenni, okkal mondja:
nem az õ asztala, de az NB I-be már pé-
csi éveiben beleszagolt sportvezetõ-
ként tavaly óta igyekszik az általa tisz-
telt vezetõket rábírni, egy kicsit más di-
menzióban gondolkodjanak az élvonal
kapcsán. Sikerülhetett neki, mert télvíz
idején már Mehlmannal és Sitivel is tár-
gyaltak, ez pedig aprópénzes kisstílû-
séggel el sem kezdhették volna.

„Azon a véleményen vagyok, ha
ilyen szintû játékos kerül képbe, azt a
már elõre látható garantált pluszok mi-
att hozni kell, elmenve a lehetõsége-
ink határáig. Sajnos az a nagy helyzet,
hogy egyre kevesebb a szabad, minõ-
ségi nõi játékos a hazai és a nemzetkö-
zi piacon, s ezt mos mi is tapasztaljuk”
– jegyezte meg a vezetõedzõ, aki ro-
konszenvez azzal a szekszárdi filozófi-
ának, no és talán a pénztárcának is
megfelelõ erõsítési elképzeléssel,
hogy „olyat hozzunk, aki még 25-26
évesnél nem idõsebb, de már van
többéves NB I-es múltja, és Szekszárd-
ra bizonyítani, fejlõdni, magát még
jobban eladni érkezik”. Volt egy ilyen

próbajátékos a hétközi Dunaferr elle-
ni meccsen. Egy fiatal szerb-magyar
kettõs állampolgárságú játékos, aki
nem tûnik jobbnak a balkezes szek-
szárdi triónál (Kovács-Weigel-Sze-
kerczés), de éppen amiatt kellene le-
igazolni, mert van benne perspektíva.

Még gyorsabban,
még pontosabban,
még keményebben

A másik oldali átlövõ posztra kell
most fókuszálni. Fauszt Éva mellé kell
még egy balátlövõ. Itt van a monte-
negrói Vranes, aki ugyan nem mecs-
csenként tízgólos játékos, de ezen a
poszton nagy valószínûséggel megáll-
ná helyét, erõsítés lenne. Kovács Jenõ
is így látja, ezzel az ügyvezetõ elnök,
no és az anyagi háttér megteremté-
sén dolgozók sem szólnak bele, de...

Az NB I-vállalásban a generátor sze-
repét betöltõ Horváth István polgár-
mester – naná, hogy ott volt a hétközi
felkészülési derbin – azt mondja, meg
kell várni, amikor már négy Vranes
lesz a képben, s közülük kiválasztani
azt az egyet, esetleg kettõt, akire a csa-
patnak szüksége van. A polgármester
nem félti a csapatot az NB I-tõl a jelen-
legi  összetételében sem. A rá jellemzõ
lelkesedéssel tapsol, amikor az imént
hiányposztként aposztrofált „bal-
kettõbõl” Samu Virág már harmadik
gólját lövi az újvárosiak hálójába.

„Meg van az esély arra, hogy két
éven belül három-négy saját nevelé-
sû, akár meghatározó szerepkörû já-
tékos legyen az akkori NB I-es Szek-
szárdban. Azt kell megoldanunk,
hogy õk itt maradjanak” – mondja
Horváth István, majd hozzáteszi: vá-
rosmarketing értékû feladatként ke-
zelik a kézilabda élvonalbeli gyöke-
reztetését olymódon, hogy közben
más fontos városi sportágaktól nem
vesznek el támogatást.

Van még feladat jócskán, hogy az
alsóházi csapatok ellen gyõzelmi
eséllyel, a nagyok ellen pedig a kö-
zönséget megtartó játékkal jöjjön le a
pályáról az UKSE. Fauszt Éva úgy lát-
ja, a védekezést kell még élvonalbeli
nívóra csiszolni. A mester persze már
is sorolja az elkövetkezendõ négy hét
leckéjét: a fel- és leütközések vállalá-
sát, a gyorsabb tempóban a „ki nem
kényszerített hibák” számának csök-
kentését.

„Felnõ ez a szimpatikus, fiatal csa-
pat az NB I követelményeihez” –
jegyzi meg nem csak udvariasságból,
hanem õszinte meggyõzõdéssel a
Dunaferr szakosztályvezetõje, a volt
világválogatott Kocsis „Böbe”, majd
hozzáteszi: „Irigylem a szekszárdiakat
ezekért a már bevethetõ fiatalokért.”
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Még két játékosra vadászik az UKSE
Az NB I-re készülõ szekszárdiak támadójátéka már biztató, a védekezést kell még összerakni

Horváth Szimonetta (a labdával) és Kovács Nóra (14) a dunaújvárosiak szorításában

AZ UKSE Szekszárd
őszi menetrendje
1. forduló (szeptember 2.):
UKSE Szekszárd–Gyõri Audi
ETO KC 18 óra. 2. forduló
(szeptember 8.): Újbuda TC–
UKSE 18. 3. forduló (szeptem-
ber 24.): Dunaújvárosi NKK–
UKSE 18. 4. forduló (szeptem-
ber 15.): UKSE–Alcoa FKC 18.
5. forduló (szeptember 30.):
Debrecen–UKSE 18. 6. forduló
(október 8.): UKSE–Ferencvá-
rosi TC 18. 7. forduló (október
20.): Vác–UKSE 18. 8. forduló
(október 15.): UKSE–Érdi VSE
18. 9. forduló (november 6.):
Veszprém KC–UKSE 18. 10.
forduló (november 19.): UKSE–
Békéscsabai ENKSE 18. 11.
forduló (november 13.): Siófok
KC–UKSE Szekszárd 18.

FO
T

Ó
:G

O
T

T
V

A
LD

 K
Á

R
O

LY



132010. augusztus 15. SPORT

Hazai arany, nemzetközi ezüst
A Baka diákja egyedül képviselte városunkat a varsói atlétikai versenyen

Országos diákolimpiai bajnokot
ünnepelhetett a szekszárdi Baka
István Általános Iskola június
elején. Valkay Tamás, az iskola
4. osztályos tanulója háromtusá-
ban nyert Tatán, majd hamaro-
san a Nemzetközi Gyermek Atlé-
tikai Találkozón is dobogóra áll-
hatott Varsóban.

Kovács Etelka

A labdarúgásban és játékos sportver-
senyben is a korosztály élvonalába tar-
tozó Valkay aranyat érõ 412 pontos
eredményére – 60 m sík: 8,46 mp, tá-
volugrás: 462 cm, kislabdahajítás:
38,24 m – a diákolimpia országos
döntõjén figyelt fel a válogatott szak-
vezetõje, Bencsik Pál, és választotta ki
a lengyelországi versenyre. A szek-
szárdi fiú – aki a diákolimpián a mos-
toha idõjárási körülmények miatt fe-
dett helyen megrendezett futás és tá-
volugrás versenyszámban nem talált
legyõzõre – nyolc nemzet legjobbjai
között 60 m síkfutásban 8,34 mp-es
eredményével egy hajszállal maradt
le a dobogó legfelsõ fokáról. Városun-
kat egyedül, megyénket pedig a dom-
bóvári Tóth Lilivel együtt képviselte a
varsói megmérettetésen, amelyen tíz

egyéni aranyéremmel, 10 ezüsttel, 11
bronzzal, valamint 4 negyedik és egy
hatodik hellyel büszkélkedõ magyar
csapat is ezüstérmet szerzett, s ebben

Valkay Tamásnak komoly
érdemei vannak.

– Alapsportágban még
soha senki ilyen jó ered-
ményt nem ért el az isko-
lánkban – nyilatkozta
Enyedi Attila, testnevelõ,
Tamás labdarúgóedzõje,
aki a következõ tanévtõl
nemcsak testnevelõ taná-
ra, de osztályfõnöke is lesz.
– Nagy szó ez a kiemelke-
dõ eredmény egy kisváros
általános iskolájának, ahol
nincs sporttagozat. Töb-
ben tettünk Tamás fejlõdé-
séért, de az, hogy ilyen ki-
váló teljesítményt nyúj-
tott, mégis leginkább taní-
tója, s egyben testnevelõ-
je, Pusztainé Farkas Gabri-
ella érdeme. Õ vitte el a
nagy versenyre Tamást,
aki már másodikos korá-
ban a Baktai Atlétikai Ku-
pán a 4. osztályosok kö-
zött futásban 3. volt, 3. és
4. osztályos korában pedig

megnyerte a versenyszámot. Remél-
jük, fejlõdése töretlen lesz, és még
sok dicsõséget hoz iskolájának, taná-
rainak és Szekszárd városának.

Szeptemberben
sportágválasztó

Szekszárdon
Szeptember 10-11-én a Városi Sport-
és Szabadidõ-központban a Sportél-
mény Alapítvány szervezésében meg-
rendezésre kerül a Szekszárdi Nagy
Sportágválasztó.

A Merkapt Maraton Team SE által
2007 szeptemberében útjára indított
„Nagy Sportágválasztó – A sport nap-
jai” rendezvény elsõdleges célja, hogy
minél többeknek kedvet csináljon a
sporthoz, és hogy segítse olyan moz-
gásforma megtalálását, mely a legin-
kább illik az adott gyermek, felnõtt
korához, testfelépítéséhez, erõnlété-
hez. Elõsegítve, hogy minél többen
élvezettel, sikerélménnyel és ezáltal
hosszú távon gyakorolják a kiválasz-
tott sportágat, növelve az egyesületek
utánpótlás- és tömegbázisát.

A Szekszárdi Nagy Sportágválasz-
tón több mint 40 sportágat (!) tehet-
nek próbára a jelenlévõk. A kétnapos
rendezvény elsõ napján pénteken az
óvodákat és az iskolákat várják a ren-
dezõk 9-17 óráig, elõzetes bejelentke-
zés (tel.: 20-455-33-74) alapján. A
szombati nap pedig a családoké lesz,
ahol a szülõk is találkozhatnak edzõk-
kel, egyesületekkel, sportágakkal.

További információt kaphatnak:
www.sportagvalaszto.hu/szekszard
vagy www.sportelmeny.hu.

VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Juhtúrós, lencsés csirke
Hozzávalók: 

l 80 dekagramm 
csirkemellfilé, 

l 50 dekagramm lencse 
(előző este beáztatva), 

l 12 dekagramm juhtúró, 
l egy csokor petrezselyem, 
l 1 deciliter olívaolaj, 
l 2 babérlevél, 4 deciliter tejföl, 
l 3 tojás, 3 gerezd fokhagyma, 
l őrölt bors, só, olaj, zsemlemorzsa

Elkészítés: A csirkemellfiléket
lapjával félbevágjuk, vékonyra 
kiklopfoljuk, majd sóval, borssal,
petrezselyemmel ízesítjük, és a forró
olajban minden oldalukat pirosra
sütjük. Félretesszük, majd a
beáztatott lencsét leszűrjük, fazékba
szórjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy
ellepje, sóval, babérlevéllel ízesítjük,
és puhára főzzük. Ezután leszűrjük
és lecsepegtetjük. A juhtúrót villával
összetörjük. A tejfölt a tojásokkal
simára keverjük, és sóval, borssal,
zúzott fokhagymával ízesítjük. Végül
egy magas falú, keskeny, kiolajozott,
zsemlemorzsával beszórt tepsibe
tesszük a hús felét, majd erre jön a

főtt lencse. Meglocsoljuk a fű-
szeres-tojásos tejföllel, befedjük a
hús másik felével, és megszórjuk

juhtúróval. 180 Celsius-fokon
sütőben 25-30 perc alatt pirosra
sütjük, majd 10 percig pihentetjük.

Rókapiros szí-
nû siller bor, illa-
tában csipke-
bogyóra és mál-
nára emlékez-
tetõ jegyekkel.
Kóstolva piros
gyümölcsök
ízét fedezhet-
jük fel – mál-
na, cseresznye
– játékos, fris-
sítõ savak kí-
séretében.
Öblítsük vele
bátran a juh-
túrós csirkét!
Fogyasztása
10-12 C0-on
ajánlott.

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

Borajánló:
Heimann –
Fuchsli 2009

Valkay Tamás, a tehetséges atléta
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Augusztus 17. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri tárgyaló
II. sz. választókerület:
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.
JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig
polgármesteri hivatal 
I. em. 40. sz. iroda
DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Augusztus 24. (kedd) 16-18 óráig
polgármesteri hivatal I. em. 36. sz.
iroda
V. sz. választókerület
Augusztus 31. (kedd) 16-17 óráig
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskolája
ÁCS REZSÕ alpolgármester
augusztus: harmadik hétfõ, 14-15 óra
polgármesteri hivatal, 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.
DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén 17-18
óráig, Kadarka óvoda
CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ, IV. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
VI. sz. választókerület
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 30/9861-903
DR. BALÁS ÁKOS képviselõ
VII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.
KEREKES CSABA képviselõ
IX. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
polgármesteri hivatal fszt. 4. 
MÁTÉ PÉTER képviselõ
X. sz. választókerület 
Fogadóóra bejelentkezés alapján:
telefon: 06/20-942-7848
DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselõ
XI. sz. választókerület
Augusztus hónap elsõ keddjén,
16-17 óráig. Mikes u. 24.
CSERNUS PÉTER képviselõ
XII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
TÓTHI JÁNOS képviselõ
XIII. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát

FAJSZI LAJOS képviselõ
XIV. sz. választókerület
A képviselõ úr augusztus
hónapban nem tart fogadóórát
HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
Augusztusban a hónap harmadik
csütörtökén, 16.30-18.00
Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon
(17-19 óráig), Mikes u. 24.
SCHOECK KÁROLY képviselõ
A hónap elsõ keddjén 16.30-17.30 
Szekszárd, Mikes u. 24.
JOBBAN ZOLTÁN képviselõ
A hónap második keddjén 17-18
óráig, polgármesteri hivatal fszt. 4.
HORVÁTH JÁNOSNÉ, Edit képviselõ
A hónap elsõ és harmadik keddjén
16-18 óráig
Szent István Ház, Rákóczi u. 69.
DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
Csak elõzetes egyeztetés után:
telefon: 06/30-551-4653
DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A képviselõ úr augusztusban beje-
lentkezés (30/931-9428) után tart fo-
gadóórát.
HORVÁTH LÁSZLÓ képviselõ
A hónap harmadik keddjén, 17-18
óráig, polgármesteri hivatal fszt. 4.
(bejelentkezés: 30/2470-750)
ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A képviselõ úr augusztusban nem
tart fogadóórát.

KÖZLEMÉNY

RUHAOSZTÁS. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Szekszárdi Csoportja
augusztus 17-én, kedden 8 és 11
óra között ruhaosztást szervez.
Helyszín: Hunyadi u. 4. Az iskolás-
korú gyerekek segítésére is gondol-
tunk. Várjuk a támogatásunkra szo-
ruló családokat!

VÁSÁR. A Mentálhigiénés Mûhely
Önkéntes Központ Nyugdíjastagoza-
tánál téli tárolásra alkalmas burgo-
nya, hagyma kedvezményes áron
(100 Ft/kg) megrendelhetõ elõzetes
elõjegyzés alapján, naponta 8-10
óráig Babits Mihály Mûvelõdési Ház,
mozi bejárata melletti irodájában,
vagy a 06-20-415-4867-es telefon-
számon. Szeretettel várunk minden
kedves nyugdíjas és nagycsaládos
megrendelõnket!

VÉRADÁS. A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete 2010. au-
gusztus 20-án (péntek) 18.30-tól
rendkívüli véradásra várja a szekszár-
diakat a Korzó áruház parkolójába, a
véradókamionba. Kérik, hogy sze-
mélyi igazolványukat és taj-kártyá-
jukat hozzák magukkal!

VÁSÁR. A Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Területi Nyugdíjas-alapszer-
vezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége értesíti tag-
jait, és valamennyi nyugdíjast és
nagycsaládost, hogy augusztus 16.
és 27. között kedvezményes áron
(90 Ft/kg) áron rendelhetõ burgo-
nya és vöröshagyma a Dózsa Gy. u.
1. szám alatt, naponta 8-10 óráig.

A pártállami idõ legsötétebb idõszaká-
nak feltárására szánta el magát két fi-
atal újságíró. Az elkészült film, a Bûn
és büntetlenség bemutatójának kö-
rülményei és a fõszereplõ személye
igencsak felkavarta a közvéleményt.
Nem véletlenül, ugyanis az alkotás va-
lódi kuriózum. Leginkább a doku-
mentumfilm kategóriába sorolható,
de a mûfaj sablonjaival szakítva szaba-
don ötvözi a filmkészítés és az oknyo-
mozó újságírást.

A film Biszku Béláról, az 1956 utá-
ni véres, kegyetlen megtorlások
egyik irányítójáról szól. Akasztófa,
börtön, internálás, ezekkel a szavak-
kal lehet legjobban jellemezni
Biszku (az egykori „Kádár ökle”)
1957 és 1961 közötti belügyminisz-
teri éveit. Az újságírók Nagy Imre új-
ratemetésének 21. évfordulóján kí-

vánták bemutatni a filmet, de a
Biszku család letiltatta a korábban az
Uránia moziba tervezett vetítést. A
jelenlegi magyar állapotok megérté-
se lehetetlen a múlt feltárása nélkül.

Tudjuk, hogy a tények elferdítése,
titokban tartása a szocialisták hatal-
mon maradásának fontos biztosítéka
volt régen is. Térjünk azonban vissza
Biszkuhoz, aki a Kádár-korszak
emblematikus figurája. Külsejében
erõsen emlékeztet Rákosi Mátyásra.
Az 1956-os forradalom elsõ napjai-
ban, mint a XIII. kerületi pártbizott-
ság elsõ titkára fegyveres csapatokat
szervezett a szabadság harcosai el-
len. Biszku helyeselte az ítéleteket,
de kevesellte a szigort, ahogy fogal-
mazott: „kevés a fizikai megsemmisí-
tések száma". Errõl tanúskodnak a
korabeli dokumentumok. Horribile

dictu: igazi hazaáruló. A megtorlások
legkeményebb idõszakában õ fel-
ügyelte az állambiztonsági szerveket
és a rendõrséget, amelyet „kézi ve-
zérléssel” irányított. Akkoriban 300
kivégzés történt, és 20 ezer bírósági
ítélet született.

Biszku maga a velünk élõ múlt. A
film éppen annyira döbbenetes,
mint a bemutatója körüli hisztéria.
Több mint 20 évvel a rendszerváltás
után Biszku lánya egyszerûen besé-
tált az Urániába, és személyiségi jo-
gaik megsértése miatt pert helyezett
kilátásba, ha bemutatják a filmet. El-
merengtem egy kicsit, hogy a „szoci-
alista szellem vasútja” 4+8 év utód-
párti „jogalkotás” után oda érkezett,
hogy egy film bemutatását övezõ
botrány lezárásához a törvényhozás
határozata szükséges. Arról nem is
beszélve, hogy a baloldal prominen-
sei nem vettek részt a film letiltását
kifogásoló országgyûlési bizottság

ülésén, ahol Biszku is szóba került,
nem éppen pozitív kontextusban, az
LMP képviselõje pedig tartóz-
kodott(?).

Biszku nem egy fegyház cellájá-
ban válaszolt az érdeklõdõ riporte-
reknek, hanem rózsadombi villájá-
ban éldegél, ahová a postás több
százezer forintos nyugdíját viszi. A
magyar „rendszerváltás” érdekes sa-
játsága, hogy az olyanok, mint
Biszku és társai beleszólhatnak még
ma is abba, hogy hogyan, ki és mikor
minõsíti akasztófákkal „ékesített”
életútjukat, ha már a számonkérésük
eddig elmaradt.

Ha az ország morális állapota nem
volt elég erõs, hogy az elmúlt húsz
évben igazságot szolgáltasson '56 ál-
dozatainak – legalább azzal, hogy rá-
mutat a bûnösökre –, akkor a film
készítõi most megtették. 

Köszönet érte! 
Hollendus Zsolt

Soha nem késõ…
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Aktuális akciós utazások:
Tunézia aug. 25., 28. repülõvel, félpanzióval 59 900 Ft/fõtõl+ill.
Rodosz szept. 3-tól repülõvel 64 900 Ft/fõ+ill.
Mallorca szept. 16. repülõvel, félpanzióval 113 900 Ft/fõ+ill.
Törökország Marmaris aug.23. repülõvel, félpanzióval 87 900 Ft/fõ+ill.

Török Riviéra szept. 17., 20., 24., 27. repülõvel, all inc. ellátással 99 900 Ft/fõ+ill., vízum

Római városlátogatás
repülõvel! 

aug. 20-23. 79 900 Ft/fõ

Nagy BENELUX
KÖRUTAZÁS autóbusszal!  

aug. 29-szept. 6. 109 200 Ft/fõ
Belföld!

Bogács Alabástrom Panzió

szept. 15-ig 5 nap/4 éj reggelivel

12 990 Ft/fõ

Görögország Busszal
apartmanban!

Stavros szept. 3. 39 900 Ft/fõ

Sarti szept. 3. 49 900 Ft/fõ

Paralia szept. 6. 39 900 Ft/fõ

Non stop buszos kirándulás
idegenvezetõvel Velencébe!

HAJÓREGATTA!
szept. 4-6.  12 900 Ft/fõ+hajójegy

Utasbiztosítás, nemzet-
közi vonat-, busz-, re-

pülõjegyek, szálláshely-
foglalás, nemzetközi di-

ákigazolvány, FEL-
DOBOX ajándékutal-

vány-értékesítés. Autó-
buszok bérbeadása.


