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Megnyitotta kapuit pénteken a XIII.
Szekszárd Expo, közel hatvan kiállító-
val. A Házam a Váram Építõipar-, Lakás-,
Környezet- és Kertkultúra Szakkiállí-
tást a gazdasági válság jegyében nyitot-
ta meg dr. Puskás Imre, a megyei köz-
gyûlés elnöke. Kiemelte annak jelen-
tõségét, hogy a válság ellenére az idén

is létrejött a találkozás a gazdaság sze-
replõi és a nagyközönség között. Braun
Márton, a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány elnöke, országgyûlési képvi-
selõ arról szólt, hogy az építõipar érzé-
keny mutatója a gazdaság válságának.
Nagyon fontos, hogy a kormányzati in-
tézkedések, a döntéshozók támogatása

mellett az iparág is bizonyítsa élni aka-
rását, élni tudását. Erre alkalmasak az
ilyen kiállítások – mondta.  

Az energiatakarékosság jegyében
megrendezett expo látogatóit a hét
végén színes programok várják. Érté-
kes utazást nyernek a legszebb stand-
ra szavazó látogatók. 

Megnyílt a Szekszárd Expo
Az energiatakarékosság jegyében telik az idei szakkiállítás és vásár

A vásár idei nagydíját az Alisca Terra Kft. nyerte el, amelyet Kõvári Ildikó vett át Kapfinger Andrástól

Vízhiány lesz
a Bezerédj utcai
munkák miatt

A Szekszárdi Vízmû Kft. értesíti a fo-
gyasztókat, hogy május 25-én, hétfõn,
8-tól 16 óráig az Ibolya, Munkácsy, Le-
hel és Móricz Zs. utcákban vízhiány
lesz a Bezerédj utcai csomópont-átala-
kítás miatt. Megértésüket köszönjük!

A TÁRGYALÓTEREMBEN
NAGYON MAGÁNYOS
A BÍRÓ

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA
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A május 28. és június 2. közötti

időszak tervezett és várható for-

galomkorlátozásai. A korlátozá-

sok (útlezárások) ideje hely sze-

rinti bontásban:

Szent István tér: 
– Augusz Imre utca (gimnázium sa-

rok) és Mészáros Lázár utca (múzeum
sarok) közötti terület, valamint a Mi-
kes utca a Csokonai utca és Szent Ist-
ván tér között (megyei önkormányzat
melletti szakasz): május 27-én (szer-
da) 22.30 órától június 2-án (kedd)
11.30 óráig.

– Széchenyi utca (Garay tér) és
Arany János utca (OTP sarok) között:

május 30-án (szombat) 6 órától június
1-jén (hétfõ) 21.00 óráig. teljes lezá-
rás. Az útszakasz korláttal és jelzõtáb-
lával kerül lezárásra.  Az Augusz Imre
utca – Arany János utca vonalában és
irányában az áthaladás biztosított lesz.

Béla király tér:
– A belvárosi RK templom melletti

buszmegálló és buszforduló területe
május 28-án (csütörtök) 4 órától júni-
us 2-án (kedd) 11.30 óráig lezárva.

– A Tolna Megyei Bíróság, Ügyész-
ség, Büntetés-végrehajtási Intézet,
Megyeháza, Polgármesteri Hivatal
elõtti terület – a Bezerédj utca nyom-
vonalának kivételével – a parkolók
területe: május 28-án (csütörtök) 0

órától június 2-án (kedd) 20 óráig le-
zárva.

– Vörösmarty utca és Dózsa
György utca részleges lezárása (zsák-
utca) május 28-án (csütörtök) 4 órá-
tól június 2-án (kedd) 20.00 óráig.
Korlátozott behajtás (lakók, orvosi
ügyelet, BV Intézet) engedélyezéssel.

– Bezerédj utca a Polgármesteri Hi-
vatal elõtti útszakaszon május 29-én
(péntek) 16.30 órától június 1-jén
(hétfõ) 24 óráig idõszakosan [napon-
ta 12.30-tól hajnali 1 óráig] lezárva.

Széchenyi utca:
– Szent László utca (KÁLA áruház)

és dr. Szentgáli Gyula utca (ÁNTSZ)
közötti szakasz – és vele együtt a Vár-

köz is – május 30-án (szombat) és 31-
én (vasárnap) 20.00 órától 24.00 órá-
ig lezárva. A lezárás idején a menet-
rend szerint közlekedõ autóbuszok és
a taxik behajthatnak.

– Várköz utca és a Megyei Könyvtár
közötti útszakaszon május 29-én
(péntek) 16.00 órától június 1-jén
(hétfõ) 21.00 óráig 30 km/h sebesség-
korlátozás lép érvénybe.

A rendezvény ideje alatt – május 29-
én (péntek) 16.00 órától június 1-jén
(hétfõ) 24.00 óráig – a Munkácsy utca
Béla király tér és Ybl Miklós utca kö-
zötti szakaszán, valamint a Bartina ut-
cában mindkét oldalon teljes megállá-
si tilalom!

Forgalomkorlátozások a Pünkösdi Fesztivál ideje alatt

Május 28., csütörtök

Wosinsky Közösségi Ház – Béla király tér-plébánia
17.00: „TESTAMENTUM” Mözsi-Szabó István festõ-
mûvész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Kubanek Miklós újságíró
Közremûködik: Németh Judit elõadó és a Jazz
Qartett Szekszárd

Május 29., péntek

15.30: Térzene a Béla király téren Tolnai Ifjúsági Fú-
vószenekar Hepp Attila vezényletével

Polgármesteri Hivatal (Béla király tér)
16.00: A Tolnai Népújság sajtófotó kiállításának meg-
nyitója
Megnyitja: Sárdi Árpád Dél-dunántúli Regionális Ide-
genforgalmi Bizottság elnöke
Közremûködik: A tolnai zeneiskola 
rézfúvós kvintettje

Belvárosi templom (Béla király tér)
17.00: Ökumenikus istentisztelet Közremûködik:
Seven Club Singers (Bonyhád)
17.30: Bakó László és Ruppert János kiállításának
megnyitója a belvárosi templom melletti ligetben
Megnyitja: Kubanek Miklós újságíró
Közremûködik: Seven Club Singers, 
Németh Judit elõadó

Fesztivál sátor (Béla király tér)
18.00: A XIX. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál ünnepé-
lyes megnyitója
18.30: Huszonöt éves a Deutsche Bühne Ungarn
Ünnepi gálamûsor 25 év legsikeresebb elõadásaiból
Közremûködik: Mécs Károly, Keszler Éva, Iván Il-
dikó, Egri László, Zalay Lídia, Bukszár Márta, Ko-
vács Gyula, Kovács Etele, valamint a DBU társu-
lat tagjai
20.00: Svábbál a WERY-TAKE zenekarral

Május 30., szombat

Fesztivál sátor (Béla király tér)
10.00: Tücsök Zenés Színpad 
mûsora gyermekeknek
15.00: Német nemzetiségi folklórprogram
Fellépnek: Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar, Kis-
dorogi Német Kórus, Dombóvári Városi Fúvószene-
kar, Alisca Brass Band
20.00: Svábbál a Music Express zenekarral

Deutsche Bühne Ungarn (Garay tér)
14.00: Kindertheater Vorstellung (Gyermek színház
bemutató)
19.00: Heinz Erhardt Abend (Heinz Erhardt estje)

Koncert színpad (Béla király tér)
18.30: Tücsök Zenés Színpad elõadása
19.30: Apostol együttes élõ koncertje

Utcai kavalkád (Garay tér)
15.00: „Vidám pünkösdi hangulat”
Fellépnek: Nagymányoki Fúvószenekar, Várdombi
Nemzetiségi Tánccsoport, Bonyhádi Ifjúsági Fúvós-
zenekar, Gyönki Grüne Wiese Tánccsoport, Bá-
taszéki  Heimat Tánccsoport.
18.00-19.30: Karaoke verseny
21.00: „Pünkösdi Rock Estek”
Fellép: Riff Raff együttes (AC/DC tribute)

Május 31. vasárnap

Fesztivál sátor (Béla király tér)
10.00 Német nemzetiségi gyermek néptánc találko-
zó Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule ren-

dezésében, szekszárdi óvodások és iskolások közre-
mûködésével
15.00: Német Nemzetiségi Folklórprogram
Fellépnek: Roger Schilling Zenekar, Kakasdi Német
Kórus, Paksi Harmonika Együttes, Zombai Német
Kórus, Szekszárdi Német Kórus, Haffnerné Hausz-
er Beáta, Nar Zahra Hastánc Együttes
20.00: Svábbál a KARAWANKA zenekarral

Koncert színpad (Béla király tér)
19.30: Karthago együttes élõ koncertje

Utcai kavalkád (Garay tér)
15.00 „Vidám pünkösdi hangulat”
Fellépnek: Mórágyi Nemzetiségi Tánccsoport, Paksi
Csillag Show Tánccsoport, Tücsök Zenés Színpad,
Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, Swing Mazsorett és
Tánc Egyesület
18.00-19:30: Karaoke verseny
21.00: „Pünkösdi Rock Estek” 
Fellép: E.V.M. együttes, (a magyar rockzene 
klasszikusai élõben)

Június 1. hétfõ

Belvárosi templom (Béla király tér)
9.45-11.30: Szekszárdi Kamarazenekar koncertje
Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos
Közremûködik: Perényi Eszter Liszt-díjas hegedû-
mûvész és a tehetséges zeneiskolai növendékek

Fesztivál sátor (Béla király tér)
15.00-18.50: Jazzkocsma
Fellépnek: All Stars Szekszárd, Junior Stars Szekszárd,
Szekszárd Big Band
20.00: Nosztalgia bál a Bravo zenekarral

Utcai kavalkád (Garay tér)
15.00-18.00: Karaoke verseny döntõi

Wosinsky Közösségi Ház (Béla király tér, plébánia)
19.00-20.00: Jazz Qartett koncertje

XIX. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 2009

Általános információk
A Pünkösdi Fesztivál idején autókiállítás és -vásár,
vidámpark, kirakodóvásár várja az érdeklõdõket a
Szent István téren
A Béla király téren sváb ízek udvara, népi iparmû-
vészek kiállítása és vására várja a vendégeket
A Garay téri pavilonban az OFOTÉRT munkatársai
ingyenes komputeres szemvizsgálatot végeznek
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Szekszárd hatodszor a legsportosabb
Több mint 150 ezer aktivitást regisztráltak a május 20-ai McDonald's Kihívás Napján

A Kihívás Napján Szekszárdon

már éjfélkor elkezdődtek a prog-

ramok, és egészen estig folyta-

tódtak.

H. É. 

A kínálat rendkívül színes volt, hiszen
a különbözõ sport- és ügyességi vetél-
kedõktõl, a búvárkodás, a drótkötélpá-
lya, a tandem kerékpár és a gólyaláb ki-
próbálásáig szinte minden lehetõség
adott volt, ami a mozgással kapcsola-
tos. A megyeszékhelyen egyúttal a
Sport- és Szabadidõközpont 20. szüle-
tésnapját is ünnepelték. Mindez, vala-
mint a vendég fellépõk, Ronald Do-
nald bohóc és Szentgyörgyi Rómeó
aerobic-világbajnok növelték az érdek-

lõdést és aktivitást is – vélte Hamvas
Ferencné fõszervezõ.

Mint az egy nappal késõbb, a má-
jus 20-ai Kihívás Napja értékelésénél
kiderült, Szekszárd városa az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét nagy sikert
aratott. Ebben az évben városunk so-
rozatban hatodik alkalommal nyerte
el az ország „Legsportosabb települé-
se” címet a VI. kategóriában, melyet a
25 és 70 ezer lakosú városok között
rendeznek. Az ünnepélyes díjátadóra
május 29-én Budapesten, a Mûvésze-
tek Palotájában kerül sor. Az elsõ he-
lyezés mellett – a kategória legjobb

hat helyezettje között rendezett sor-
soláson – még egy 150 000 Ft értékû
sportszerutalvánnyal is gazdagodott
Szekszárd.

Hamvas Ferencné, a városi progra-
mok fõszervezõje elmondta: több,
mint 157 ezer aktivitást regisztráltak,
vagyis a résztvevõk ennyiszer vették
igénybe a sportolásra, mozgásra fel-
kínált lehetõségeket. A kiváló ered-
ményhez a sportcsarnok születés-
napjához kapcsolódó rendezvények,
sztárvendégek fellépése, valamint az
intézmények, iskolák programjai is
hozzájárultak.

20 éves a „Spori”
Az 1980-as évek elején Szekszárd
sportjának fejlõdése kikényszerí-
tette egy városi sportcsarnok épí-
tését. Hatévnyi építkezés után
1989. május 27-én adták át a
szekszárdi sportegyesületeknek
és a város sportszeretõ közönsé-
gének a modern létesítményt,
amelyet Huszti Pál szekszárdi épí-
tészmérnök tervezett.
Az 1200 nézõ befogadására hitele-
sített csarnok megannyi felejthetet-
len sport- és kulturális rendezvény-
nek adott otthont az elmúlt két évti-
zedben. A sportesemények közül
elég, ha csak a rangos nemzetkö-
zi súlyemelõ, asztalitenisz, vagy ké-
zi- és kosárlabda-mérkõzéseket,
tornákat említjük. A kezdetektõl
2004-ig Keresztes János, majd
Takács László irányítása alatt mû-
ködõ létesítmény 15 éven át adott
helyet a Pünkösdi Fesztiválnak.

Quadozni jó!?

„Csónakázás” a Prométheusz Park szökõkútjában

Ruhaadományt várnak

n A Szekszárdi Humánszolgáltató
Központ ruhaadományokat vár. El-
sõsorban felnõtt (férfi, nõi) nyári fel-
sõruházatot, valamint cipõt. Kérjük,
hogy a használható állapotú, tiszta,
otthon feleslegessé vált ruhákat – elõ-
zetes egyeztetés után – hozzák el a
Vörösmarty u. 5. szám alá. Az ado-
mányokat keddi és csütörtöki napo-
kon 8 és 16 óra között tudjuk fogad-
ni. Telefon: 74/511-474.

Bûnmegelõzési Mûhely
nA Civil Bûnmegelõzési Mûhely má-
jus 26-án, kedden 17 órakor, a Hu-
nyadi u. 4. szám alatt, a földszinti
nagyteremben tartja következõ ösz-
szejövetelét, melynek témája: A Szõlõ-
Szem Õrség feladatainak, munka-
módszerének kidolgozása. A közös
munkát vezetik: Kopasz Árpád
nyugállományú r.endõr dandártá-
bornok, a Mentálhigiénés Mûhely
Bûnmegelõzési Munkacsoportjának
vezetõje és  Borda Károly, a mozga-
lom koordinátora.

HÍRSÁV

n Idén ünnepli fennállása negyedszá-
zados évfordulóját a Szekszárdon mû-
ködõ Magyarországi Német Színház
(Deutsche Bühne Ungarn). A jeles al-
kalmat május 26-án, kedden jubileumi
programmal ünneplik.

A Garay téren mûködõ színházban
– ahol 15 évvel ezelõtt, 1994 novem-
berében tartották az elsõ elõadást –
18 órakor Frank Ildikó igazgató meg-
nyitójával indul a program, majd
Kaczián János helytörténész, levéltá-
ros A DBU 25 éve címû könyvét mu-
tatja be az érdeklõdõknek.

Az évforduló alkalmából Heinek
Ottó, az Országos Német Önkor-
mányzat elnöke és dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének elnöke mond ünnepi kö-
szöntõt. Ezt követõen átadják a tavaly
kiírt jubileumi drámapályázat díja-
zottjainak az elismeréseket. A gyõztes
Pruzsinszky Sándor Batyubál címû
darabjának õsbemutatója a tervek
szerint 19 órakor kezdõdik.

Az elõadást követõen a régi megye-
háza udvarán fogadással kedvesked-
nek a meghívottaknak.

25 éves a Német Színház Városunkból indul
Schirilla futása

Május 25. és 31. között tart Schirilla
György jótékonysági futása a szívbe-
teg gyermekekért. A négy megyén
(Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest) átha-
ladó rendezvény legfõbb célja, hogy az
útba esõ településeken fõleg iskolások
fussák le az adott távot Schirillával.

Az országos hírû rendezvény Szek-
szárdon kezdõdik, és napi 50-60 kilo-
métert megtéve Budapesten, a
Gottsegen György Kardiológiai Inté-
zet Gyermekszív Centrumában fejezõ-
dik be. A szekszárdi rajt május 25-én
(hétfõn) 9 órakor lesz az 5. sz. Általá-
nos Iskola elõtt. A város fõútcáján ha-
ladva, majd a Garay téren kis pihenõt
beiktatva – dr. Haag Éva alpolgármes-
ter fogadja a résztvevõket – az újvárosi
Shell kútig tart a futás. A szervezõk
minden oktatási intézménybõl 15-20
diákot, illetve pedagógust várnak.

A tervek szerint az elsõ szakaszon
az Ötös iskola, a Dienes iskola, a Szent
József Iskolaközpont és a Garay gim-
názium, míg a másodikon a Babits is-
kola, a Garay iskola, a Gyakorlóiskola
és az I. Béla gimnázium csapata kíséri
Schirilla Györgyöt.
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Regionális kitekintõ

Pécs városa a változásra szavazott
A szavazatok közel kétharmadát

begyűjtő dr. Páva Zsolt, a Fidesz-

KDNP jelöltje nyerte az időközi

polgármester-választást Pécsett.

Tudósítónktól

Nagy várakozások elõzték meg a  má-
jus 10-én megtartott idõközi polgár-
mester-választást a baranyai megye-
székhelyen. Pécsett a korábbi városve-
zetõ, Tasnádi Péter halála miatt vált
szükségessé a voksolás. A választás
elõtt mindkét párt komoly erõket moz-

gósított. A voksolást egyrészt a június
7-i Európa Parlamenti választás fõpró-
bájának tekintették, másrészt szimbo-
likus jelentõsége volt annak, hogy az
egyik jelölt a hét éve kormányzó MSZP
egyik prominens személye.

A szavazáson 56 148-an járultak az
urnákhoz, ez 44,14 százalékos részvé-
telt jelent, ami szinte megegyezik a
2002-es (43,85%) polgármester-vá-
lasztás részvételi arányával. A válasz-
tást végül a szavazatok 65. 83%-át
(36.570) begyûjtõ dr. Páva Zsolt (Fi-
desz-KDNP) nyerte, míg az érvénye-

sen voksolók 34,14%-a (18.981) támo-
gatta Szili Katalint (MSZP).

Tizenöt év után tehát ismét dr. Páva
Zsolt lett Pécs polgármestere. A válasz-
tási gyõzelem kétharmados aránya az
elemzõk egy részét is meglepte, hiszen
nem Debrecenrõl, vagy Kaposvárról,
hanem az évek óta szocialista vezetésû
Pécsrõl van szó. Az események tükré-
ben kijelenthetõ, hogy a hatalomhoz
való ragaszkodás az MSZP-t napról nap-
ra gyengíti, és csak a vezetést magához
ragadó szûk csoportot, illetve annak
érdekeltségeit erõsíti. A szocialisták
megalázó vereségéhez nagyban hozzá-
járult, hogy a Pécs 2010 Kulturális Fõ-
város projekt sikertörténetei helyett
Pécset a botrányok, vádaskodások és
az elszalasztott lehetõségek városaként
emlegetik A pécsi álom, amelyben
2006 tavaszán még szinte minden
helybéli hitt, mára káosszá változott...

Dr. Páva Zsolt május 15-én reggel
tette le polgármesteri esküjét a pécsi
közgyûlés elõtt, s este a Széchenyi té-
ren megismételte azt. A pécsiek azon
része, akik elfogadták a Fidesz meghí-
vását, a zsúfolásig telt fõtéren hallgat-
hatták az új városvezetõ eskütételét.
Beszédében dr. Páva Zsolt úgy fogal-

mazott: olyan
gyõzelem szüle-
tett, amire az
egész ország fel-
kapta a fejét. Az
új polgármester
szerint több oda-
figyelésre van
szüksége a vá-
rosnak, s ebben

mindenkinek részt kell vennie. 
A koncertekkel, neves fellépõkkel

(Demjén Ferenc, D. Nagy Lajos) tarkí-
tott jó hangulatú ünnepségen felszó-
lalt Horváth István, Szekszárd polgár-
mestere is. A városvezetõ szerint a pé-
csiek visszaadták az ország számára a
reményt. Beszédében hangsúlyozta: a
pécsi választás is bebizonyította, hogy
a magas munkanélküliség, a gyötrõ
szociális helyzet a lakosokat nem tette
kiábrándulttá. Az emberek hajlandóak
részt venni a közéletben, hajlandóak
elmenni választani, ha hihetik, hogy
van esély a változásra. Horváth István
ugyanakkor felhívta a figyelmet: a gyõ-
zelem, az ünneplés után a holnap már
a munkáról szól. Szekszárd polgármes-
tere biztosította Páva Zsoltot a tolnai
megyeszékhely támogatásáról.Horváth István támogatásáról biztosította az új pécsi polgámestert

Dr. Páva Zsolt

n „Azonnal le kell állítani a megszorí-
tásokat, mert drasztikusan zuhanni fog
az életszínvonal!” – mutatott rá a té-
nyekre gazdaságunk állapotának elem-
zése közben dr. Csath Magdolna a szek-
szárdi Parázsló Alapítvány elõadásso-
rozatának legutóbbi alkalmán.

A közgazdász úgy látja, az egyetlen
kiút a – többek között az MSZP-SZDSZ
kormány által elõidézett – válságból a
Fidesz által szorgalmazott adócsökken-
tés, ami a vállalkozások terheinek csök-
kenését, s ezzel együtt a kis- és közepes
vállalkozások részére munkahelyte-
remtési lehetõséget vonna magával.
Mint azt az USA-ban évekig dolgozó dr.
Csath Magdolna kiemelte: a gazdaság
rendbetételének másik fontos eleme a
multinacionális cégek azonnali meg-
adóztatása oly módon, ahogy azt szám-
talan európai ország is teszi, mivel
nem õk teremtik a legtöbb állást, ha-
nem a kisvállalkozók. A válságból való
kiút harmadik egységét a mezõgazda-
ságban, a családi gazdaságok támogatá-
sában, s az élelmiszeriparunk fejleszté-
sében látja, hiszen – mint mondta – az
élelmiszer-ellátás, valamint országunk
jelentõs vízkészletének helyes felhasz-
nálása – s nem idegen kezekre történõ
átjátszása – kulcstényezõ lehet a követ-
kezõ évtizedekben, amikor a világon
megindulhat a vízért és élelmiszerért

folytatott harc. Példaként említette
Ausztriát, ahol már évtizedek óta a ha-
zai erõs pontokat, a kis-és középvállal-
kozókat támogatják.

„Nem a külföldi multik bizalmának
megnyerése, hanem az ország építése,
s a hazai cégek tönkremenetelének
megakadályozása a legfõbb feladat
ma” – mutatott rá a Bajnai-kormány
külföldet kiszolgáló tevékenységére a
közgazdásznõ. A gazdaság helyes útra
tereléséhez szükséges egyfajta morá-
lis megújulás is: vagyis „akik szerepet
játszottak gazdaságunk romhalmazzá
tételében, azokat a kormányváltáskor
azonnal el kell számoltatni”.

Az IMF-tõl, valamint az EU-tól a
Gyurcsány-kormány által felvett hatal-
mas hitelrõl szólva a közgazdász jelez-
te: ezt az összeget visszafizetni képte-
lenség. A következõ kormány feladata
a szerzõdés azonnali korrekciója,
mert e nélkül országunk – a '80-as
évek után másodszor – ismét a Világ-
bank áldozatává válik! Az IMF szerzõ-
désben érthetetlen kikötés volt a gaz-
daságösztönzõ intézkedések leállítása,
az uniós hitelszerzõdés pedig újabb,
közszférában történõ magánosítást 
ír elõ, átgázolva a tavalyi sikeres 
egészségügyi és oktatási privatizáció
ellenes népszavazás által elért eredmé-
nyeken. Gyimóthy Levente

Morális megújulás kell
Dr. Csath Magdolna: adózzanak a multik is

Díjat nyert a Kék Madár
Egyre népszerûbb az Ízlelõ étterem

n A Kék Madár Alapítvány az Ízlelõ ét-
terem kiemelkedõ teljesítményéért –
amely egy Szekszárdon és környékén
fogyatékkal élõknek képzést és mun-
kalehetõséget nyújtó társadalmi vállal-
kozás – elsõ díjat nyert a 2008-as
NESsT-Citi Társadalmi Vállalkozások
magyarországi versenypályázatán.

A második születésnapját a napok-
ban ünneplõ Ízlelõ étteremben az el-
múlt egy esztendõ során 15 alkalom-
mal lépték át a 100 adagos „álomha-
tárt” a napi menük számában. Az idei

év elején két ízben a 120 adagot is
meghaladta a napi forgalom. Ez idõ
alatt több mint 60 rendezvényt valósí-
tottak meg, részben az étteremben,
részben külsõ helyszíneken.

Ez év tavaszán az étterem súlyos
hallássérüléssel élõ szakács kolléganõ-
je jogosítványt szerzett, egy tanulás-
ban akadályozott konyhai kisegítõ
munkatárs pedig sikerrel végezte el a
szakácsképzést. Mindkettejük sikeré-
re nagyon büszke az Alapítvány veze-
tése.

Ebédidõ az Ízlelõ étteremben: átlépték a százas „álomhatárt”



2009. május 24. 5
HÉTRŐL HÉTRE

A vásárlás 12 pontja
A környezettudatos életmód sok min-
denben mutatkozhat meg. Ésszerûen
és szükségszerûen használunk energi-
át és vizet, szelektáljuk a hulladékot,
környezet és emberbarát tisztítósze-
reket használunk háztartásunkban, és
vásárlási szokásainkat is tudatosan
építjük fel. Ezzel az életformával nem-
csak a környezetünket, hanem a pénz-
tárcánkat is kíméljük.

1. Pénzével szavaz! Nem kell támo-
gatni a környezetszennyezést, a vegy-
szerezést, a gyermekmunkát, a buta,
káros és felesleges dolgok tömeges
gyártását.

2. A szemét a legdrágább! A szemét
értelmetlen pénzkidobás Önnek, és
terhelés a környezetnek: mindig gon-
dolja végig mennyit dob majd ki ab-
ból, amit megvesz.

3. Vásárlás elõtt írja össze, mire van
szüksége, ne hagyatkozzon a cégek
„polctrükkjeire”!

4. Bevásárlóközpontok helyett pia-
con vagy helyi boltban vásároljon.

5. Vigyen magával táskát, szatyrot,
ne fogadjon el zacskót mindenhol.
Válassza az egyszerûen csomagolt
árukat, és keresse a visszaváltható, il-
letve újrahasznosított csomagolást!

6. Ne dõljön be a szép külsõnek és
a meggyõzõ reklámoknak! Kerülje a
nem természetes alapanyagból, vegy-
szerek segítségével, gyárilag elõállí-
tott ételeket!

7. Olvassa el a címkéket! Az élelmi-
szerek és kozmetikumok rengeteg
káros és felesleges anyagot tartalmaz-
hatnak. Ne kezelje magát vegyszerrel
se kívülrõl, se belülrõl, ha vegyszer
nélkülit is kaphat!

8. Válasszon olyan kozmetikumo-
kat, amelyeket állatkínzás nélkül tesz-
telnek, illetve nem tartalmaznak állati
eredetû anyagot!

9. Kerülje az eldobható dolgokat,
ezek tömeges elõállítása és kidobása
energiapazarlással és környezet-
szennyezéssel jár!

10. Friss, hazai idényzöldséget és
gyümölcsöt vegyen az üvegházi, több
ezer kilométert utazott, mestersége-
sen érlelt, agyoncsomagolt és tartósí-
tott áruk helyett!

11. Helyi termékeket vegyen! Ezzel a
környezetét támogathatja, és kevésbé
járul hozzá a szállítással járó környe-
zetterheléshez, ráadásul vásárlásának
munkaerõ-megtartó szerepe is van.

12. Ha nincs is tökéletes termék, ke-
resheti a jobbat. Legyen tudatos: jár-
jon utána, hogy ki állítja elõ, mit tartal-
maz, mibe csomagolják, hová kerül!

Ezeket a pontokat egy kis odafigye-
léssel könnyen át lehet ültetni a gya-
korlatba, amit a pénztárcájuk is meg
fog hálálni. Legyünk igényesek arra,
mit és kit támogatunk a pénzünkkel,
és hogy mit kapunk cserébe érte.

További információt az interneten,
a www.tudatosvasarlo.hu oldalon ta-
lál, ahol akár saját vásárlási szokásait is
tesztelheti.

Szépítsük együtt Szekszárdot!
A jó hangulatú Bezerédj utcai korlát-
festést a Prantner J. utcai játszótér és
park rendbe tétele követte. A Bezerédj
utcai korlátfestést a lakók, a játszótér
szépítését a Waldorf Négy évszak Ala-
pítvány tagjai és a közelben lévõ óvo-
dák gyermekei és szüleik vállalták.

Következõ akciónapunk 2009.
május 25. A Herman Ottó utcában lé-
võ korlátok festése 9 órakor kezdõ-
dik. Érdeklõdni és jelentkezni Nagy
Károlynénál a 06 20/945-3381-es te-
lefonszámon lehet. Az akciónapokon
készített képeket Szekszárd város
honlapján lehet megtekinteni a
www.szekszard.hu címen.

További ötletekkel, felajánlással
forduljon Páll Laurához a 06
30/4948-028-as telefonszámon, a
laura@szekszard.hu elektronikus le-
vél címen, valamint személyes meg-
keresésre a Nyárnyitó Fesztivál kör-
nyezetvédelmi sátora ad alkalmat.

A Borkútnál is összegyûlt néhány zsák szemét A Comenius iskolások is önzetlenül segítettek

A Prantner utcában a takarítás mellett madárodúkat is kihelyeztek



6 2009. május 24.
GAZDASÁG

Csak összefogással profitálhatunk az M6-osból
Dabas alpolgármestere és Mezõkövesd elsõ embere is beszélt az autópálya kedvezõ hatásairól

n Az autópálya nem varázsszõnyeg,
csodát nem szabad várni tõle. Erre hív-
ta fel a figyelmet a témában tartott szer-
dai konferencián dr. Puskás Imre.

A megyei közgyûlés elnöke ugyan-
akkor hozzátette az M6-os elõrelépést
jelenthet a megye és sok település szá-
mára. Ám csakis összefogással, amire
egyébként az elnök felkérte a polgár-
mesterek alkotta közönséget. Vélemé-
nyéhez az összes elõadó csatlakozott.
Így dr. Dövényi Zoltán, a PTE földrajzi
intézetének igazgatója, aki elmondta:
autópályára nemcsak a távolság és idõ
legyõzése miatt van szükség. Még fon-
tosabb a hátrányos helyzetû térségek
felzárkóztatásának szempontja.

– Nagy kérdés, hogy ez mennyire si-
kerülhet egy olyan országban, melyben
a világtendenciák nemhogy csökken-

tik, de növelik a területi egyenlõtlensé-
geket – mutatott rá dr. Síkfõi Tamás, a
Baranya megyei iparkamara titkára.

Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas al-
polgármestere mindenesetre egy le-
hetséges jövõt vetített a résztvevõk elé,
amikor a már régóta mûködõ M5-ös
autópálya kedvezõ hatásairól adott szá-
mot: – Megszûnt a régi út terhelése, így
jelentõsen enyhült a környezeti káro-
sodás. Miután könnyen elérhetõvé és
nyugodtabb településsé váltunk, so-
kan költöznek hozzánk a nagyobb vá-
rosokból, még Budapestrõl is. A népes-
ség csökkenése megszûnt. Azt sem tit-
kolta, hogy hiú ábránd lenne várni már
az M6-os átadásának másnapján a kéz-
zelfogható hasznot. 

Ezt megerõsítette Tállai András,
Mezõkövesd polgármestere is, aki az

M3-as hatásait foglalta össze. Mint
mondta, az autópályán érkezõ húsz-
harminc vállalkozóból jó, ha végül is
egy marad porondon. Jótanácsként

megjegyezte: – Gyümölcsöt csakis
rendszerbe illesztett, tudatos, elõrete-
kintõ, felelõsségteljes és hosszas mun-
ka hozhat. Sz. Á.

Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas alpolgármestere

„Nem vagyunk kiválasztott nép”
Demján Sándor: Csak a munka, annak tisztelete vihet minket elõre

Demján Sándor a Vállalkozók és Munkáltatók

Országos Szövetségének elnökének, a legsi-

keresebb magyar nagyvállalkozók egyikének

analízisére (Hogyan jutottunk idáig?) felet-

tébb sokan voltak kíváncsiak a Tolna Megyei

Vállalkozói Szalon legutóbbi rendezvényén.

Bálint György

A ma már inkább a szomszédos országokban befek-
tetõ, de mély nemzeti érzésû üzletember nem emi-
att szomorú. Õ már megtalálta a maga boldogulá-
sát, ráérzett azokra a pillanatokra, amelyeknek kö-
szönhetõen eljutott oda, ahová. Akkor a legboldo-
gabb, amikor adhat, s ezt évente különbözõ alapít-
ványokon keresztül, több milliárdos értékben meg
is teszi a valamikori „skálás fõvezér”, aki már az át-
kos „vidám barakknak” nevezett szegletében ízlel-
tette a reform-kommunistákkal a küszöbön levõ
piacgazdaságot. Származását, neveltetését, érték-
rendjét tekintve baloldalinak tartja magát, de nem
azonosul az ezen az oldalon politizáló pártokkal. A
jobboldaliakkal sem, noha a keresztény-konzerva-
tív értékrend közel áll hozzá. Demján úr felettébb
aggódik amiatt, hogy szeretett országa – nagyon is
belátható idõn belül – a középkelet-európai térség
legszegényebb országa lesz. Pesszimizmusában
odáig is elment a Reformszövetség megalakítója,
hogy kijelentette: 

„Negyven-ötven év múlva az sem elképzelhetet-
len, hogy önálló magyar nemzetállam sem lesz, a
nyelvhasználat is visszaszorul. Minden bajok forrá-
sa, hogy a magyar gazdaság szereplõi nem jutottak
tõkéhez a rendszerváltozás után a privatizációból.
Képtelenek voltak a tõkefelhalmozásra, így hazánk
a cselédlépcsõn keresztül lépett be az Európai Uni-
óba, s ebben a pozícióban vesztegel most is.”

Devalválódott diploma,
lenézett kétkezi munka

– Egyik vesszõparipája az oktatás, amelyre retori-
ka szintjén az ezredforduló környékén büszkék is

voltunk. Hallani lehetett: nem kell strukturális vál-
toztatás ezen a területen.

– Én úgy látom, volt egy jó oktatási rendszerünk
a szakmunkás-, a technikusképzés területén, de ez
ma nincs, vagy ha van is, nem mûködik. Sosem lá-
tott méretû az oktatási rendszeren belül és kívül az
úgynevezett funkcionális analfabéták száma Ma-
gyarországon. Ezek tények, akkor mirõl beszélünk
és álmodozunk? Normatívák alapján elsilányított
oktatási rendszerünk van, sok felesleges intézmény-
nyel, különösen a felsõoktatásban. Ön is biztosan

elismeri, hogy 94 felsõoktatási intézményre nincs
szükség, és így annyi oktatóra sem, mint ami a 80
milliós Németországban van. Ön is és az itteni poli-
tikusok is azonnal tiltakoznának, ha egy norma-
rendszer bevezetésével a szekszárdi fõiskolai kart
megszüntetnék, de az országban mindenki tiltakoz-
na, akit ez a folyamat utolérne. Így aztán nem tör-
tént 20 év alatt semmi ezen a területen. A betelepült
multi cégek a magyar diplomát szinte semmibe ve-
szik. Szörnyû, hogy a jelenlegi, diploma elõtt álló, ál-
talam támogatott, valóban tehetséges gyerekek kö-
zött végzett felmérésünk azt mutatta, hogy nyolc-
van százalékuk nem Magyarországon akarja hasz-
nosítani a tudását.

– Aztán a fizikai munka becsületét is tönkretet-
tük, amit a „Tanulj, mert különben dolgoznod kell”
szállóigévé vált szlogen hûen jellemez. Az állam hi-
bás abban, hogy ma Magyarországon úgy kelnek fel
nap mint nap több mint félmillióan, hogy nem csi-
nálnak az égadta világon semmit. Ez a megengedõ,
elnézõ szociális rendszerbõl fakad. Pedig, ha csak
annyit kellene tenniük ezeknek az embereknek,
hogy a segélyért egyik rétrõl a másikra átpakolná-
nak egy csomó téglát, noha ott nem épül semmi, az
is hasznára válna mindenkinek, és még a mozgás-
szükségletüket is kielégítenék, miközben nem es-
nek ki teljesen a munka világából. Sportnemzet a
miénk? Nyolcszázezer rokkanttal, ugyan már!

– Elõfordulhat, hogy megkapja a magáét ezekért
a kijelentéseiért...

– Egy történelemtanártól kaptam egy ledorongo-
ló levelet, amikor a munkamorállal, a hozzáállással
kapcsolatosan fejtettem ki a véleményemet. A lé-
nyege az volt, hogy ne gyalázkodjak, hanem vegyem
tudomásul, hogy a magyar ugyan nem okosabb,
nem szorgalmasabb, mint más népek, de már Szûz
Mária is megmondta, hogy a magyar egy kiválasz-
tott nép. Ebben a reflexióban az a legszomorúbb,
hogy a levélíró tényleg gyerekeket oktató történe-
lemtanár. Kiválasztott nép vagyunk? Ugyan már,
nem vagyunk azok! Csak a munka, annak tisztelete
vihet bennünket elõbbre.

Demján Sándor szerint hazánk a cselédlép-
csõn keresztül lépett be az Európai Unióba



n Egy friss, levegõs tájképet mutatott
be elsõként dr. Bakó Zsuzsanna, a
Nemzeti Galéria fõosztályvezetõje Szé-
kely Bertalan (1835-1910) gazdag élet-
mûvét ismertetõ elõadásán a Mûvésze-
tek Házában. A több száz festményt,
ezernél több grafikát, számos falképet,
illetve azokhoz készült vázlatokat, több
ezer oldal elméleti munkát megelõzõ-
en ez a korai festmény már arról árul-
kodik: Székely õstehetség volt.

Megelõzte korát, hiszen ilyen, nap-
fénnyel teli tájat csak jóval késõbb, az
1870-es években, a híres barbizoni is-
kola mûvészei alkottak. Miután 1851-
ben beiratkozott a bécsi Képzõmûvé-
szeti Akadémiára, majd Münchenben,
Karl Pilotynál folytatta tanulmányait,
már õ is letért errõl az útról a romanti-
kus tájképfestészet irányába. A tájábrá-
zolás iránti vonzalma 1870-71-tõl éledt
fel újra, amikortól a nyarakat Szadán
töltötte. Az ott festett expresszív közel-
képeken jelentéktelen motívumok vál-
tak fõszereplõvé, például egy fa ma-
lom, vagy egy düledezõ viskó. 

Székely Bertalan számára a legfon-
tosabb a történelmi festészet volt, egy
nemzeti panteont kívánt létesíteni.
Állami támogatás abban az idõben
nem létezett, ezért saját költségén fes-
tette meg e mûveket. Münchenben al-

kotta a II. Lajos holttestének megtalá-
lása címû képét. Ez a mû az 1848-as
szabadságharc elsiratása. A törökök
elleni küzdelem témája többrétegû
szimbólumot hordoz. Nemcsak a ha-
za szeretetét és védelmét jelképezi, de
rámutat arra is, hogy Magyarország a
kereszténység utolsó védõbástyája.
Kifejezi a nemzet gyászát, és utal arra,
hogy a halál mindenki számára egy-
forma. A híres Egri nõk címû festmé-
nyén várvédõkként azért ábrázolt nõ-
ket, hogy érzékeltesse a török túlerõt.
Ez a kép a harc felvételére is buzdít.

1860 táján Marschendorfban készí-
tette zsánerképsorozatának elsõ da-
rabjait a nõ életérõl. A nõi test stúdi-
umként érdekelte. Az aktok visszafo-
gottak, bár a ledér nõ életét is megfes-
tette több képben. Marschendorfban
ismerte meg késõbbi feleségét,
Kudrna Jeanettet, akitõl négy gyer-
meke született. Ez indította arra, hogy
többféle módon megfesse az anyát
gyermekével, valamint képei témájá-
ul válassza a családot.

Vonzódott a költészethez. Illusztrál-
ta például Eötvös József versét a meg-
fagyott gyermekrõl, Arany János Ág-
nes asszonyához három szépen kidol-
gozott jelenetet készített, de a születé-
se után árván maradt gyermeket ne-

velõ apáca témá-
ja is versben jele-
nik meg Arany-
nál, illetve Petõfi-
nél.

Kiváló arckép-
festõ volt, átérez-
te a modell lelki-
világát. Csak az
arcra koncent-

rált, amely tükrözi a személyiséget. Ta-
lálhatunk nála példát a biedermeier
arcképfestészetre is, mint a szekszárdi
kiállításon látható bájos úrhölgy port-
réját, ahol a ruha, a csipkék, a díszítés
legalább olyan fontosak, mint az arc.
Sissyrõl fénykép alapján készített fest-
ményt, amely mégis élethû, és az érzel-
mi vonásokat is visszaadja. Az Ifjú fiú
érzékenyen festett arcképe valószínû-
leg arról a fiáról készült, aki nem érte
meg a felnõtt kort. A portrén látható
kéz Székely Bertalannál mindig az ér-
zelmek kifejezõje. Lélektani portréin
nem a modell, hanem a megjelenõ lel-
kiállapot a lényeges.

Az 1880-as évektõl falképfestészet-
tel foglalkozott. Állandó kísérletezõ-
ként közel 300 mennyezettanul-
mányt készített. Érdekelték a színek, a
formák és a mozgás is.

Kovács Etelka
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Értékteremtés és értékõrzés
Borbás Mária gondolatai a Léleképítõn

Borbás Mária televíziós szerkesz-

tő, a Hír TV műsorvezetője volt

dr. Tóth Csaba Attila beszélgető-

társa és vendége a Léleképítő-

előadássorozat májusi estjén,

hétfőn a Babits színháztermé-

ben. A népszerű tévés személyi-

ség értékekről, a médiáról, mun-

káról és hobbiról, lovakról és bo-

rokról mesélt mintegy négyszáz

főnyi közönségének.

Kosztolányi Péter

Borbás Máriával madarat lehetett ho-
zatni Szekszárdra. A mûsorvezetõ egy
kosárnyi barázdabillegetõ-fiókával ér-
kezett a májusi Léleképítõre. Az elár-
vult kismadarakat kukacokkal eteti
napjában többször, azt azonban – mint
fogalmazott – megbeszélte velük, hogy
annyiszor nem ad nekik, mint az any-
juk tette volna, és hogy õ cserebogár-
lárvákat sem hoz majd. Hamarosan vár-
ható szárnyra kelésüknek – bár nagyon
szereti õket –, természetesen örül, hi-
szen a madarak sajátja a szabadság.

Ekként õrzi az értékeket Borbás Má-
ria, aki hangsúlyozta: mindannyiunk
felelõssége, hogy a hétköznapokat és
életünket megváltoztassuk, ahelyett,

hogy hagynánk magunkat pusztán so-
dortatni. A mai, sokat szidott médiapa-
lettán is lehet találni értéket. Nézzenek
meg mindent – biztatta hallgatóságát
–, és azt követõen a saját értékítéletük
alapján döntsék el, hogy mit érdemes
továbbra is figyelemmel kísérniük.
„Így kell bánnunk az utánunk követke-
zõ nemzedékkel is: megmutatni nekik
mindent, és rájuk bízni a döntést. Bíz-
nunk kell és bízhatunk is bennük.”

Az elõadó természetesen a borok-
ról is szót ejtett. Hangsúlyozta, hogy
aki nem mûvész, akinek nincs lelke,

annak nem lehet jó bora sem, hiszen
a borban visszatükrözõdik a lélek. Az
õ lelkének a borászok megismerése
esik jól – vörös és fehér nedûjükön
keresztül –, valamint a lovak ölelgeté-
se. A lélek épülésérõl, az értékek õrzé-
sérõl szól készülõ új sorozata is,
amely augusztus végétõl lesz látható
a Hír TV-n, és a gyökereinkrõl, az álta-
lunk teremtett kincsekrõl mesél
majd informatívan és szórakoztatva.

Borbás Mária

Kísérletezõ, újító õstehetség
Székely Bertalan számára a történelmi festészet volt a legfontosabb

Székely Bertalan

Névjegy: Borbás Mária

1968-ban született a Bács-Kiskun
megyei Madarason. Elvált, gyerme-
ke nincs.
A gimnáziumot Baján, felsõfokú ta-
nulmányait Pécsett biológia-földrajz
szakon végezte, majd Baján mûve-
lõdésszervezõ diplomát szerzett.
A Magyar Televízióban 1995-tõl
2002-ig dolgozott, mûsorai voltak
egyebek között: Játék határok nél-
kül, Szombat este, Zeneszombat,
Fõtér. 2002-tõl a Hír TV munkatár-
sa, ahol olyan mûsorok szerkesztõ-
mûsorvezetõjeként láthatjuk, mint
a Családmese, a Vörös és fehér és
az Arcok a liftben.

Jutalomjáték
a Babitsban

A XVIII. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó regioná-
lis vetélkedõjének immár második éve
szervezõje Szekszárdon a Garay János
Általános Iskola és AMI. Május 15-én
adhattak számot tehetségükrõl a Ba-
ranya, Fejér, Somogy és Tolna megyé-
bõl érkezett diákcsoportok. Pekari
Bernadett drámapedagógus szervezõ-
tõl megtudtuk: a megyei fordulón
arany, illetve ezüst minõsítéssel díja-
zottak kapnak meghívót a regionális,
majd késõbb az országos fesztiválra.
Közel kétszázötven gyermeknek jelen-
tett óriási élményt e találkozó, ahol
többek között Kaposi László, a Magyar
Drámapedagógiai Társaság elnöke, és
Sándor L. István színházi szakíró is vé-
leményezte a látottakat, adott jól hasz-
nosítható ötleteket a további munká-
hoz. A gyerekek Arany János, La Fon-
taine mûveket keltettek életre a színpa-
don a népmesék, tréfamesék mellett. 

Szekszárdról öt csoport vett részt a
találkozón, ami nagy büszkeség – hang-
súlyozta Pekari Bernadett – lévén, a
Garay iskola csupán öt éve mûködik
mûvészetoktatási intézményként.
Mint mondta, a drámatagozaton tanu-
ló gyerekeknél nem elsõdleges szem-
pont a színjátszás. Az alaptárgynak szá-
mító négy terület (drámajáték, beszéd-
gyakorlat, mozgásgyakorlat, vers- és
prózamondás) fejlesztése az élet szá-
mos területén segíti magabiztos fellé-
péshez a fiatalokat, növeli kommuniká-
ciójuk hatékonyságát. N. S.

Ezüst minõsítés
a német kórusnak
n A Magyarországi Német Nemzeti-
ségi Kórusok IV. országos fesztiválját
a baranyai Véménden rendezték
meg 26 énekkar részvételével. A mi-
nõsítõ versenyen a Babits Mihály Ál-
talános Iskola Naszladi Judit vezette
német kamarakórusa – Keller Antal
tangóharmónika kíséretével – ezüst
minõsítést szerzett. A kórus véméndi
utazása, szereplése Pappné Kutas An-
namária igazgatónõ és Gál László,
az Ifjú Szív Német Nemzetiségi
Együttes vezetõjének közremûködé-
sével valósult meg.

Három Garay-érem
Mohácsi regionális színjátszó talál-
kozón vettek részt a Garay János Ál-
talános Iskola és AMI diákjai. A Csiz-
mazia Ferencné és Pekari Bernadett
által felkészített csoportok közül ket-
tõt díjazott a szakmai zsûri arany-
éremmel, egyet pedig ezüsttel. Az ér-
tékelésnél a színpadi megjelenést, a
díszleteket és a színpadkitöltést is fi-
gyelembe vették .

HÍRSÁV
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Orvosnak készült, jogász lett 
Dr. Balassa Mária: „A tárgyalóteremben nagyon magányos a bíró”

Sorozatunk legutóbbi fejezeté-

ben dr. Takács Attila ügyvéd nagy

tisztelettel szólt dr. Balassa Má-

riáról, a városi bíróság bírájáról

még akkor is, ha a perekben –

mondhatni – más-más oldalon

állnak. Úgy fogalmazott: nagyon

becsüli a bírónőt türelméért, em-

berségéért, intelligenciájáért,

majd leszögezte: „Aki tiszteletet

ad, az tiszteletet kap.”

V. Horváth Mária 

– Sok perét ültem végig magam is,
s mindig csak arról gyõzõdhettem
meg, hogy kiegyensúlyozottan és
határozottan vezeti a tárgyalásait.

– Annak, hogy az ember kiegyensú-
lyozott és nyugodt legyen, a legapróbb
dolgokra is figyelni tudjon, kizárólag a
felkészültség az alapja. Mindent tudni
kell, ami az üggyel kapcsolatban fel-
merülhet. Végül is „hozott anyagból”,
azaz vádiratból, valamint a nyomozati
anyagból dolgozunk. Ezeknek minden
betûjét ismerni kell az összefüggések-
kel egyetemben. Csak ebben az eset-
ben lehet a bíró – az ügy kimenetele és
a tárgyalás hangneme, légköre érdeké-
ben – magabiztos. Ugyancsak ebben
az esetben képes hiánytalanul feltárni
az ellentmondásokat.

– Emellett türelmes, emberséges, és
az elõítéletnek nyoma sincs Önben.

– Az ártatlanság vélelme az egyik
alapelv a büntetõeljárásban. A bizonyí-
tás kezdetén nem állíthatom, nem
gondolhatjuk, hogy a vádlott bûnös.

– A tárgyalóteremben születik meg
a döntés...

– Így van. De megjegyzem: ott na-
gyon magányos a bíró. Hiába van jelen
az ügyész és a védõ, a döntést a bíró-
nak kell meghoznia. Mi áll ehhez a
rendelkezésére? A felkészültsége, jog-
szabály- és lelkiismerete.

– Visszatérve a felkészültségre: el-
képedve látom irodájában tornyo-
sulni a büntetõügyek sok kilós ak-
tacsomagjait.

– Hétfõn és szerdán egész nap tár-
gyalok. Ez azt jelenti, hogy szerdára
egy napom jut felkészülni, vagy az éj-
szaka, holott például egy adócsalási
ügyben mondjuk azt a bõ háromszáz
számlát is alaposan át kell böngész-
nem. A csütörtöki napot általában az
írásba foglalásra fordítom. A múlt hé-
ten ügyeletes is voltam. A nyomozási
bíró GYES-en van, így négy bíró kö-
zött oszlik meg az õ munkája is.

– Ha jól értem, a városi bírósá-
gon mindössze négy büntetõbíró
mûködik?

– Pontosan, beleértve dr. Farkas
László elnököt is. 

– Mi a feladatköre a nyomozási bí-
rónak?

- Az elõzetes letartóztatások, a hosz-
szabbítások, a lakhelyelhagyások, a
gyorsított eljárások, a gyerekkorúak
meghallgatása...

– Belelestem a naptárába, hát ala-
posan betelt a múlt hete is.

– Vegyük a hétfõt. Egész nap tár-
gyaltam, közben voltak „hosszabbítá-
sok”, egy órakor elõzetest hoztak, de
volt elõállítás, majd gyerekkorút kel-
lett meghallgatnom, amit újabb elõállí-
tás követett, délután pedig újabb tár-
gyalások. Tavaly olyan új rendelkezés
született, hogy a szabálysértési eljárást
is bíróhoz utalták, ami a szabálysértési
pénzbírság elzárásra változtatását je-
lenti. Ezeket is harmincas csomagok-
ban kapjuk. Ha csak tíz percig tart az
ügy, akkor is meg kell hallgatni a sze-
mélyt, majd írásba foglalni a döntést.

– Sokan vannak, akiknél a pénzbír-
ságot elzárásra kell változtatni?

– Igen, mert sokan nem tudják befi-
zetni a bírságot. Harmincból – már a
bíróság elé kerülve – átlagosan öten fi-
zetik azt meg.

– Egy év alatt hány büntetõ ügye van?
– Máris nézem a perkönyvet és a

tárgyalási naplót... Tavaly csak bün-
tetõügybõl közel háromszáz jutott
rám. Idén három híján már most el-
érem a százat.

– Mi számít egyszerûbb, illetve bo-
nyolultabb ügynek?

– A fiatalkorúak ügyei (lopás, betö-
rés, verekedés, garázdaság, esetleg
zsarolás) nem olyan nehezek, mint a
számomra sokkal nagyobb gondot
okozó gazdasági bûncselekmények,
mint az adócsalások, a jogosulatlan
gazdasági elõny megszerzése. Ezek-
nek a – húsz évvel ezelõtt még nem
létezõ – cselekményeknek ugyanis a
bírói gyakorlata is alakulóban van
még, így nincs mire támaszkodni.
Magunknak kell kitaposnunk az utat,
kevés az elvi döntés.

– Mi van akkor, ha a gyanúsított
nem tesz vallomást?

– Ez jogában áll, ám a nyomozást
akkor is le kell folytatni, csak sokkal
bonyolultabb. Elõfordul viszont, hogy
a bíróság elé kerülve – mondjuk úgy –
„kitalál valamit”. A bíró ezt is kényte-
len leellenõrizni, megvizsgálni, tanú-
kat meghallgatni. Hosszadalmassá vá-
lik a per, de végigviszem, s helyt adok
mindannak, aminek lehet, persze,
nem az abszurdumokra gondolok.

– A bíró emberismerete és a szak-
mai tapasztalata „beleszólhat” a
döntésbe? 

– A tárgyalóteremben csak tények
és bizonyítékok létezhetnek, érzel-
mek nem. Amit azért nehéz kizárni
egy kiskorú veszélyeztetésének
ügyében... 

– Hogy viselkednek a gyanúsítot-
tak, illetve a vádlottak? 

– Eltérõen. Amikor egy fiatalkorú
zsebre tett kézzel jön be, nem sértõ-
döm meg, mert éretlen, és nem tud
mit kezdeni a kezével, de figyelmezte-
tem. Más eset, ha ittasan érkezik a vád-
lott, ami sajnos elõfordul. Azért is szól-
ni kell, hogy vegye le a sapkát, vagy ne
rágózzon, s arra is figyelmeztetni kell,
hogy ne tituláljon „hölgyemnek”.

– Miért a jogi egyetemre ment? 
– Nem akartam jogász lenni, orvosi

egyetemre jelentkeztem. Gyermekko-
romban a kórházban laktunk, a bá-
tyám is orvosira ment… Amikor érett-
ségiztem, nagyon rossz volt a felvételi
rendszer. Hiába értem el a maximális
pontszámot, „helyhiány” miatt elutasí-
tottak. Egy évig a kórházban dolgoz-
tam, s mivel a Garay gimnáziumban
magyarból és történelembõl is reme-
kül felkészítették a tanulókat, így je-
lentkeztem a jogi egyetemre, ahova el-
sõre fölvettek. A mai napig nosztalgi-
ám van az orvosi pálya iránt, hiszen a
mások gondjaira való ráérzés, a ben-
nem lévõ segítõkészség valóban az or-
vosi pálya felé orientált.

– Mindezt korábban fiatalkorúak
ügyészeként, késõbb bíróként is ka-
matoztathatta, magánemberként
meg pláne. Számtalanszor láttam,
hogy megszólítják az utcán, s nem
zárkózik el a beszélgetés elõl.

– Igen, mindez a személyiségembõl
adódik, s a tárgyalóteremben is érvé-
nyesül, hogy hagyom elmondani a
gondokat, azok körülményeit. Méltá-
nyolom, ha valaki õszinte, beismerõ,
feltáró jellegû vallomást tesz.

– Utóbbi belefér még a bírói moz-
gástérbe?

– Igen, ez belefér, s messzemenõen
méltányolható a büntetés kiszabásánál.

– Kétségtelen, hogy az ön esetében
az anya és a nagymama támogató
szeretetébe is nagyon sok minden
belefér. Tudom, hogy leánya, Yvett
ügyész, az õ férje pedig pedagógus.
És az unokák?

– Endre elsõosztályos, Flóra nagy-
csoportos óvodás, Gréta pedig egyhó-
napos. Visszafogom magam, bár
nehéz… Remek gyerekek, mozgéko-
nyak, érdeklõdõek. Endrével már kö-
zösen fejtünk keresztrejtvényt. Olyan-
kor már Flóra is kacsintgat felénk.

– Kinek adja át a „stafétabotot”?
” Mivel nagyon fontos, hogy mi min-

dennel felvértezett pedagógus foglal-
kozik a kicsinyekkel, választásom
Lenkeiné Várhegyi Évára esett, aki igé-
nyes tanítónõ, s a magasra állított mér-
céje ellenére imádják a gyerekek. Peda-
gógiai munkája valóságos mûvészet.

Dr. Balasssa Mária: a tárgyalóteremben nem léteznek érzelmek
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Egyre több vonatkozó kiadvány

nyújthat segítséget az evésza-

varban szenvedő fiataloknak,

szüleiknek, tanáraiknak. 

N. S.

Ezek egyike a dr. Jim Kirkpatrick és
dr. Paul Caldwell munkája nyomán
napvilágot látott Evészavarok –
Anorexia, bulimia, kényszerevés és
egyebek címû kötet. Érdemes az
érintetteknek kézbe venni. Számta-
lan sokéves tapasztalaton alapuló,
gyakorlatban jól bevált tanáccsal, lel-
ki megerõsítéssel szolgál a két orvos
szerzõ. Empátiával, elfogadással kö-
zelednek az olvasó felé, hisznek
gyógyulásában, hogy élhetõbbé, tel-
jesebbé tehetõ az élet, ha elfogadjuk
és szembenézünk a kiszabott fel-
adattal. 

A felnõtteknek már csak azért is
lehet hasznos legalább egyszer vé-
gigolvasni ilyesmit, mert a legtöbb
evészavarban szenvedõ titkolni
szokta küzdelmét. Kezdetben nem
is látszik különösebb változás, ta-
lán csak egy pici fogyás vagy hízás,
esetleg az átlagosnál több edzés a
konditeremben, szobakerékpáron.
A tartós fáradékonyság, ingerlé-
kenység, sok alvás, bezárkózás, hal-
mozódó csokipapírok, csipszes-
zacskók és társai mindenképpen
árulkodó jelnek számítanak. 

Említett könyv a kóros koplalás-
tól a falásrohamokkal és az ételtõl
való megszaba-
dulás különféle
módozataival já-
ró, fázisokra
bontható beteg-
ségen át egészen
az enyhébb táplálkozási zavarokig
foglalkozik a témával. Definíció, be-
tegségleírás, példák, belgyógyászati
problémák, mint szív- és érrendsze-
ri, gyomor- és bélrendszeri pana-
szok, veseelégtelenség, a hormon-
háztartás fölborulása, terápiás mó-
dozatok, a kezelés lefolyása, a
gyógyuláshoz vezetõ belsõ lelki út,
szómagyarázat – mindez egyszerû-
en, érthetõ nyelvezeten írtan áll az
olvasó rendelkezésére. 

Mindenkor szem elõtt tartandó
azonban: óriási jelentõsége van

idõben orvoshoz fordulni! Egy
pszichoterápia túl azon, hogy föl-
tárja a kiváltó okokat, megoldási ja-
vaslatokat kínál azok földolgozásá-
ra, megelõzheti a kór teljesedését,

rombolását. 
Megkérdeztük

dr. Sudár Zsolt
belgyógyász fõor-
vost az evészava-
rok, elsõsorban a

kényszerevés belgyógyászati követ-
kezményeirõl. A III. számú belgyó-
gyászati osztály vezetõje hangsú-
lyozta: ilyen esetekben a kezelés do-
mináns része a pszichiáterekre vár,
mivel az énkép, a lélek sérülését
szükséges gyógyítani az egészség
helyreállítása érdekében. Lényeges,
hogy a páciens rendelkezzék beteg-
ségtudattal, õ maga is kívánjon a
gyógyulás útjára lépni. Ami belgyó-
gyászati vonatkozású, az gyakorlati-
lag a következmények orvoslása,
nem több.  

Sudár Zsolt hozzátette: extrém
esetek, mint például szondával tör-
ténõ táplálás kóros soványság és le-
gyengülés esetén (pszichés eredetû
táplálkozási zavarból adódóan) sze-
rencsére nem fordulnak elõ a me-
gyei kórház (belgyógyászati) osztá-
lyain! Ugyanakkor, ha elméleti sí-
kon közelítünk a témához, elõfor-
dulhat evészavarban szenvedõknél,
hogy a gyakori ételtõl való kénysze-
res szabadulás során a nyelõcsõbe
kerülõ gyomorsav kimarja azt, vagy
nagy mennyiségû zsíros étel fo-
gyasztása kiegészítve szeszes itallal
a hasnyálmirigy gyulladásához ve-
zet, ami bizony fájdalmakkal járó ál-
lapot. Utóbbi elõfordulhat lakodal-
mi menüt, disznótorost követõen,
mikor óriási mennyiségû, a szerve-
zetet erõsen terhelõ táplálékot
vesznek magukhoz az emberek.

– A szondával történõ táplálás
adott esetben akár hetekig elhú-
zódhat. Ilyenkor a gyomron át a vé-

konybél szakaszába juttatják a
szondát, gondosan elkerülve a has-
nyálmirigyet, hogy a legcsekélyebb
inger se érje. A gyulladás súlyossá-
gától függõen átmeneti, vagy tartós
inzulinkezelésre is szükség lehet a
gyógyítás során. A sorozatos hányá-
sok miatt leeshet a káliumszintje,
ami szívritmuszavarra hajlamosít.
Káliumra gyakorlatilag minden
szerv minden mûködéséhez szük-
ség van, optimális értéke ennek a
szervezetben 3,5 és 4,9 millimol/
liter között mozog. Mint említet-
tem, ilyen esetekkel szerencsére
nem találkoznak kollégáink a bel-
gyógyászati osztályokon.

– Összegzésképpen érdemes
szólni róla, milyen sokat tehet a
család, hogy a tinédzserek egészsé-
ges test- és önképpel rendelkezze-
nek. Ahol az anyuka rendszert és
ésszerûséget visz a táplálkozásba,
mind az étkezések gyakoriságát,
mind annak tartalmát illetõen,
ahol elmagyarázzák a szülõk,
mennyire irracionális testideál az,
amit a televízió, s a legtöbb média
szuggerál már a kisgyermekekbe
is, ott a fiatal minden bizonnyal
mentálisan és testileg is egészsége-
sen vészeli át az amúgy is kételyek-
kel teli kamaszéveket. Józan mérle-
gelés, odafigyelés, szeretet – e terü-
leten is egyet jelenthet a prevenci-
óval, a harmóniával.

EGY OLDAL EGÉSZSÉGÜNKRÕL, EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Nem újdonság, hogy a tinédzserek önképének alakulását befolyásolja legin-
kább a média. Televízió, internet, óriásplakátok – leggyakrabban azt sugalmaz-
zák: akkor értékes a fiatal, az érettebb nõ, ha karcsú, feszes a bõre, derékig
érõ haja csillog, és a többi... Meg lehet nézni egyes üzletek kirakatát. Gyermek
méretû holmikat tesznek ki nõi ruhaként árusítva, mondván: tessék belefogyni!
Súlyos üzenet az amúgy is kételyekkel teli kamaszoknak. Mind többen fogyó-
kúráznak már tizenhárom-tizennégy éves korukban, fiúk, lányok egyaránt. Né-

hányuk képes estig joghurton és puffasztott gabonaszeleten élni, már ha eszik
egyáltalán. A szervezet pedig alkalmazkodik, noha kívánja a neki járót. A gyo-
mor összeszûkül, miután nem is jelentkezik idõvel a régi éhségérzet, vagy épp
váratlanul nagy adag élelem elfogyasztása kompenzálja a koplalást. Másnap
akad, aki túlzott sportolással akarja ledolgozni a rárakódott „fölösleget”, rosz-
szabb esetben hashajtóval és egyéb drasztikus módszerekkel próbálkozik. Me-
legágya ez a felnõttkorra kialakuló, állandósuló evészavaroknak.

Fontos a tinédzserek egészséges test- és önképe
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Az evészavarról
Anorexia, bulimia, kényszerevés: jelek, következmények, gyógyulás
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TEST ÉS LÉLEK

A reklámok azt sugallják: har-
colnod kell a kilók ellen

A lélek sérülését
szükséges gyógyítani
az egészség helyreál-
lítása érdekében.”







„Ez csupán egy gyerek!”

„Amikor az asszony szül, fájdalma
van, mert eljött az õ órája, de amikor
megszülte gyermekét, nem emlék-
szik többé a gyötrelemre az öröm
miatt, hogy ember született a világ-
ra.” (János evangéliuma 16,21)

A János evangéliumában található
búcsúbeszédekben Jézus olyan
emberekhez szól, akik tele vannak
kérdésekkel, szívük szomorú, fél-
nek. Mégis nyíltan, õszinte szavak-
kal szólítja meg õket. A tanítványok
számára igazi biztatást nem az ol-
csó, súlytalan mondatok, hanem a
tiszta, világos beszéd jelent. Jézus
beszél sírásról és jajgatásról, mely-
ben valamennyi követõjének része
lesz, de szól arról az örömrõl is, amit
az Õ visszatérése jelent majd nekik.
Arról az örömrõl, mely a jajgatás, a
szenvedés után következik. Arról a

fordulatról, melynek során az õ szo-
morúságuk örömre fordul. 
Ennek a fordulatnak a szemlélteté-
sére mondja el a fenti hasonlatot.
Ebben megtalálható a vajúdás, a
gyötrelem, mely a szüléssel jár, de
benne van az öröm is afelett, hogy
ember született. Ember. Nem cse-
csemõ, nem kisgyerek, hanem em-
ber. Ember, akit Isten maga formált
már az anyaméhben. Mai felfogás
szerint ez az „ember-gyerek” olyan
valaki, akinek jogai vannak, melye-
ket szüleivel szemben érvényesít-
het. Aki – ha úgy gondolja – eldönt-
heti, mi a jó neki. Akit nem kell ne-
velni, nem kell keretek közé szoríta-
ni, mert akkor nem fejlõdik. Ellen-
ben minden lehetõséget meg kell
teremteni számára, hogy kiteljesítse
magát. Mert õ ember.
Amikor a Biblia emberrõl beszél, ak-
kor Isten képmásáról, munkatársáról,
magáért és másokért felelõs sze-

mélyrõl szól. Ember született a világ-
ra. És, mint ember jogai vannak ah-
hoz, hogy éljen. Joga van ahhoz,
hogy családban éljen. Hogy ne félre-
dobják, ne mások vágyainak, önké-
nyének a játékszere legyen. Egy
olyan idõben, amikor kicsinyeket kí-
noznak és félemlítenek meg, egy
életre megrontanak - mit mondunk mi
felnõttek, keresztény emberek?
Örülhet-e egy gyermek, hogy erre a
világra született? Örül-e a világ, hogy
ember született? 
Jézus örömrõl beszél, arról az
örömrõl, mely visszajövetelekor tel-
jesedik be. Ezzel az örömmel teli
reménységgel állhatunk Isten elõtt.
Ez a reménység pedig felelõssé
tesz a ránk bízott kicsinyek felé is,
akik embernek születtek. Szolgála-
tunk van feléjük. Isten bennünket
állított melléjük. Fogadjuk be, tanít-
suk és bátorítsuk õket. Imádkoz-
zunk értük. Ne mondjuk azt: „Ez
csupán egy gyerek!” 

Kovács Zoltán
metodista lelkész
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Ha van téma, amelyre a helyi saj-
tóban évrõl évre számítha-
tunk, akkor az utcáink öntözé-

sének kérdése. Az oka is egyszerû: az
amúgy áldásos lösz a csapadékkal le-
vándorol a város kocsiútjaira, és ha azo-
kon végigszekereznek vagy a szellõ fúj-
dogál, máris portenger kerekedik.

Ezt még az 1890-es években napon-
ta fokozta az estelenként ki- és bevo-
nuló tehéncsorda, amelyrõl meg is ír-
ta egy szellemes tollú helybéli, hogy
eszünkbe juthat minduntalan: „por-
ból lettünk, porrá leszünk”. Az artézi
kút fúrásával sokan reméltek válto-
zást, de évekig inkább csak a pana-
szok sorjáztak.

„Még csak elején vagyunk a nyár-
nak, sõt abba hivatalosan még be
sem léptünk, máris igen nagy a por
az utcákon” – írja a Tolnavármegye
1909. május 16-án. „A múltban az
volt az ok vagy a kifogás, hogy nin-
csen erre a célra elég vizünk. Ez az
ok az artézi kút bõséges vize óta
megszûnt. Városunk közönsége
méltán elvárja, hogy az idén meg
lesz végre az annyiszor hangoztatott
és várva várt rendszeres utcai öntö-
zés. Közegészségügyi és köztisztasá-
gi szempontból meg kell szüntetni a
mostani tarthatatlan állapotokat. Az
öntöztetés aránylag nem nagy ki-
adással jár, és sokkal szerényebb bü-
dzsével bíró városok már rég megol-
dották ezt a kérdést. A múlt évben
történt ugyan valamelyes öntözési
kísérlet, de az éppenséggel nem vált
be, még locsolásnak is kevés volt. Re-
méljük, hogy a polgármester s a ta-
nács megszívlelik a város közönsé-
gének és képviselõ-testületének régi
jogos és a mostani vízbõség mellett
könnyen megvalósítható kívánságá-
nak gyors teljesítését.”

Mivel érdemben semmi nem tör-
tént, két hét múlva a város tisztior-
vosa, dr. Kramolin Gyula A por címû
vezércikkben tudományosan érvelt
és keserûen élcelõdött. A por a nyál-
kahártyát mechanikusan ingerli, a
bomlástermékekkel mérgezi, bakté-
riumokat szállít, hiszen „valósággal
hemzseg ezen apró lények különbö-
zõ fajától, s eléggé ismeretes a sze-
rep, melyet a tuberkulózis vagy a ko-
lera bacilusainak terjesztésében ját-
szik”. Nátha, gégehurut, tüdõtágu-
lás, tüdõvész jön létre ennek nyo-
mán. „És valószínûnek hiszem (talán
némelyek elõtt ez fontosabb érv a
fenyegetett emberéletnél), hogy az
állatokra sem lehet közönyös, és
azok épségét is veszélyeztetve, a
bennök fekvõ anyagi értéket idõ
elõtt elkoptatja.” 

S igaz ugyan, „megfelelõ öntözéssel a
port tényleg igen hatásosan lehet csök-
kenteni, azt pontos mérések igazolják,
hogy két századrésznyire is lenyomha-
tó”. „Bár az utóbbi napokban ismét elõ-
bújt rejtekébõl az a bizonyos kocsi,
hogy a belváros utcáit végiglötyögtes-
se, de ez öntözésnek el nem fogadható.
Nem a híréért, a látszat kedvéért kell
öntözni, hogy »az uraknak port hintse-
nek a szemébe« (mint a város humoros
kocsisa mondta tavaly a kérdezõsködõ
utcagyerekeknek), hanem úgy, amint
annak eredménye lehet: a gyalogjárótól
a gyalogjáróig, az utca egész szélességé-
ben, naponta kétszer, m2-enként leg-
alább egy liter vizet számítva.”

Hiába jött ez és az újabb tanácsok -
például: tavasszal vegyenek lovat, õsz-
szel meg adják el, mert így olcsóbb -
nem hallgatta meg senki a kérést. Az-

az, dehogynem. Küldött öntözést bõ-
ven, csak azt sajnálták, hogy nemcsak
a port verte el, mert magja is volt…

Lanius Excubitor

ÓDON DERÛ 235. Ódon időben

MÁJUS 25-ÉN

155 éve, 1854-ben a Babits versé-
ben szereplõ Kelemen József nagy-
prépost lett. 130 éve, 1879-ben
született Dienes Valéria, az elsõ ma-
gyar professzornõ. 90 éve, 1919-
ben elhunyt Wigand János, gimná-
ziumunk alapító igazgatója. 80 éve,
1929-ben 10 hivatásos és 48 ön-
kéntes tûzoltónk kapott új ruhát.
MÁJUS 26-ÁN

125 éve, 1884-ben az õskerékpá-
ros, Igali Szvetozár hajtott át helysé-
günkön. 
MÁJUS 27-ÉN

115 éve, 1894-ben sajtónk nehez-
ményezte: a régi temetõt nem zár-
ják be, s az újban búza díszlik.
MÁJUS 28-ÁN

135 éve, 1874-ben az óvodában
elõször volt vizsga. 95 éve, 1914-
ben Szuliman György és társai nagy-
községi visszafejlesztési terve meg-
hiúsult.
MÁJUS 29-ÉN

70 éve, 1939-ben a képviselõ-vá-
lasztásokon politikamentes mozi a
Tarzan, a rettenetest vetítette.
MÁJUS 30-ÁN

160 éve, 1849-ben Fiáth István for-
radalmi kormánybiztos Szekszárdról
gyõzelmi felhívást tett közzé.
MÁJUS 31-ÉN

210 éve, 1799-ben született Kubi-
nyi Ágoston, a szekszárdi szarkofág
elsõ bemutatója.

E V A N G É L I U M

Porból ettünk...

Új süteményt csakis utcaporból! (Mühlbeck Károly rajza)

Hõsök emlékünnepe
Szekszárd város önkormányzata tisz-
telettel meghívja a város lakosságát a
MAGYAR HÕSÖK EMLÉKÜNNEPÉ-
RE, május 31-én (vasárnap) 9 órára.
Ünnepi program az I. és II. világhábo-
rús emlékmûnél, a Szent István téren:

8.50: Térzene az Ifjúsági Fúvósze-
nekar elõadásában (karnagy: Kovács
Zsolt)

9.00: A Honvédség felhívó jele
Himnusz
Vers Németh Judit elõadásában
Ünnepi beszédet mond: Horváth

István Szekszárd polgármestere
Dalbetét
A keresztény egyházak áldása
Koszorúzás és gyertyagyújtás az I.

és a II. világháborús emlékmûnél
Szózat
A Magyar Honvédség Takarodójele
Az ünnepséget a Babits Mihály Mû-

velõdési Ház és Mûvészetek Háza
szervezi a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárdi Szervezete és a
608. sz. Schola Cserkészcsapat közre-
mûködésével.
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Sz+C Stúdió Kft.
Építőanyag-kereskedés
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
Telefon: 74/511-833, fax: 74/511-836
E-mail: info@spcstudio.hu
Web: www.szpluszcstudio.hu

Az Sz+C Stúdió Kft. megyehatá-
ron innen és túl egyaránt ismert
és elismert vállalkozás. Az építõ-
anyag-kereskedelemben, építõ-
ipari kivitelezésben és fõvállalko-
zási tevékenységekben egyaránt
magas színvonalon teljesítõ, szá-
mos díjjal jutalmazott cég mindig
valami újjal igyekszik meglepni ré-
gi és leendõ ügyfeleit. Nincs ez
másként pünkösd idején sem.

A tavaly az „Év Esélyteremtő Munka-
helye” díjjal elismert, a „Zöld Iroda”
és a „Legemberbarátibb Iroda” ver-
senyben is kiemelkedő helyet elérő
Sz+C Stúdió Kft. Tartsay utcai telep-
helyén található bemutatótermében
folyamatosan bővített árukészlettel
és új szolgáltatásokkal várják az
építkező, vagy lakásfelújításba kez-
dett ügyfeleket.

A hidegburkoláshoz szükséges va-
lamennyi terméket például hét or-
szág gyártóinak palettájáról választ-
hatják ki igényeik szerint. A burkoló-
lapok széles választéka mellett –
amelyben újdonságként jelentek

meg modern lengyel burkolólapok –
kínálnak csemperagasztókat, fugázó
anyagokat, kiegészítőket. A fürdőszo-
bák gyors kivitelezéséhez kenhető
vízszigetelő anyagokat raktárról.

Ha már fürdőszoba: az Sz+C Stú-
dió Kft. bemutatótermében ugyan-
csak széles kínálatból választhatják
ki a legmegfelelőbb üvegajtajú zu-
hanykabint, vagy egyet a magyar Ni-
agara termékcsalád hidromasszázs
kádjai, esetleg a Wellis amerikai dió-
ból készült infra, illetve kombinált
szaunái közül. Gyönyörű spanyol
márványmosdókat is kínálnak elér-
hető áron, a hozzá illő fürdőszoba-
bútorokkal, amelyek több mint 30
féle szín- és anyagkombinációban
érhetők el. A mosdókhoz a magas
minőségről és innovatív megoldá-
sokról ismert Hansgrohe csaptele-
peit ajánlják, de a Ravak cég termé-
keiből is széles választékot találnak
a Tartsay utcai üzletben.

Gazdag szín-, minta- és anyagvari-
ációban, két napon belüli szállítás-

sal rendelhetők tapéták, legyen szó
akár fürdő-, akár lakószobákról.

A Sz+C Stúdió Kft-nél már a nyár-
ra is gondolnak: a napenergiával
működő kerti zuhanyok most raktár-
készletről vásárolhatók meg.

A cég most új szolgáltatással várja
vásárlóit: aki fürdőszobája építésé-
hez, felújításához itt szerzi be az
anyagokat, az még a kivitelezés meg-
kezdése előtt egy 3D-s látványterven
láthatja viszont „kész” fürdőjét. Igény
esetén pedig a helyi Ex-pressz Gyors-
szerviz szolgálatnál a beszerelés is
megrendelhető. 

Az Sz+C Studió Kft. május 22. és
24. között a Szekszárd Expo kiállítá-
son is várja az érdeklõdõket. A stan-
don akciós áron rendelhetõk meg te-
tõcserepek (Mediterrán, Bramac,
Tondach és Creaton) és hozzá tarto-
zó kiegészítõ anyagok, de kedvezmé-
nyesen juthatnak hozzá a homlokza-
ti hõszigetelõ rendszerhez szükséges
anyagokhoz, és nemesvakolatokhoz
a szivárvány minden színében.

Újdonságok az Sz+C Stúdió Kft.-nél

Kiállítási akció:
Akár bruttó 

100 000 Ft-ot*
spórolhat egy 150 nm-es

tetõfedésen!
*részletek 2009. május 22-24-ig

a Szekszárd Expo kiállításon.
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BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Tolle Gyermeknap
a Babits Mihály Mûvelõdési Ház

közremûködésével
Május 24-én Szekszárdon, a

Prométheusz Parkban 10 órától
Színpadi programok:
megnyitó
10.30 Alma Zenekar elõadása
14.00 torna és találkozó Béres Ale-

xandrával
15.00 Bartina Együttes néptánc be-

mutatója
16.00 Szekszárd Mozgásmûvészeti

Stúdió bemutatója
Sztárvendégek: a Megasztáros Ki-

rály Viktor (17.00) és Tóth Gabi
(18.00),

valamint: Tolle tejbár, védelmi és
mentési bemutató a tûzoltók és a Vö-
röskereszt közremûködésével, bemu-
tatkozik az Óceán Könnyûbúvár SE,
kézmûves foglalkozások, légvárcsúsz-
da, ugráló, játszóház, autószimulátor,
és még sok más érdekesség. Filmvetí-

tés a Panoráma Moziban: Volt 10.30;
Kutyaszálló 12.30 és 14.00.

A gyermeknap programjai ingye-
nesen látogathatók

A Soha többé Soá! Alapítvány a
holokauszt 65. évfordulója alkalmából 

Auschwitzi album – Rólunk,
nekünk, értünk címmel holokauszt
emlékkiállítást tart. Megnyitó: május
25-én, hétfõn, 17 órakor.

A június 5-ig látogatható tárlat
méltó emléket kíván állítani az el-
pusztult zsidóságnak. Ebbõl az alka-
lomból az alapítvány meghívja a vá-
ros lakossága mellett a tanuló diáksá-
got is, hogy az éves holokauszt meg-
emlékezésüket az osztályok a helyszí-
nen tarthassák meg.

Május 28-án (csütörtök) 15 óra-
kor a márványteremben

39. Tolna megyei gyermekrajz-
kiállítás megnyitója

Megnyitja: Csillagné Szántó Polixé-
na, a mûvelõdési bizottság elnöke.
Közremûködik: Schöck Csanád, a
Dienes iskola 4. osztályos tanulója.

A tárlat június 13-ig látogatható.

Május 29-én, pénteken, 20 órá-
tól az üvegteremben

Kalocsai táncház Elõadás a kalo-
csai népszokásokról, viseletrõl

Elõadók és a táncházat vezetik: Illés
Zoltán, Illésné Koszta Krisztina Fülöp
Ferenc-díjas néptáncpedagógusok
Kalocsáról. Muzsikál a Csurgó zene-
kar Jegy: 500 Ft

Május 30-án (szombat) 19 óra
Nyárköszöntõ fellép a Bartina

Néptánc Egyesület valamennyi cso-
portja 

Belépõjegy: 1200 Ft, kapható a
színházi jegypénztárban munkanap-
okon 14-18 óráig.

A Mûvész Presszóban Ruppert
János képzõmûvész kiállítása látható
július 20-ig.

Mûvészetek Háza
Május 28-án (csütörtök) 19.30
Jandó Jenõ zongoramûvész és

Megyesi Schwartz Lúcia énekmû-
vész dalestje

Joseph Haydn osztrák zeneszerzõ
halálának kétszázadik évfordulóján

Mûsor:
Joseph Haydn:
1. C-dúr szonáta (Hob.XVI / 50)
2. English Canzonettas and Songs:

- She never told her Love
- The Spirit's Song
- Despair
- A Pastoral Song
- The Mermaid's Song
- Fidelity 

3. Esz-dúr szonáta (Hob.XVI / 52)
4. Arianna a Naxos cantata
Belépõjegy: 1500 Ft
Zenebarát bérlettel 750 Ft

SzemFülEs(t)
Egy pohár jó szekszárdi vörösborral ke-
zében gyönyörködjön Székely Ber-
talan csodálatos alkotásaiban, és
hallgassa Liszt magával ragadó zongo-
ramuzsikáját, valamint Arany János: Ág-
nes asszony címû lélektani balladáját.

Aki nem csendben a képek elõtt
végigsétálva, hanem baráti társaság-
gal, beszélgetve szeretné megtekinte-

ni a tárlatot, május 29-én, pénteken
az éjszakába nyúló programunkon
megteheti.

Tárlatvezetések: 20 és 21.30 óra.
Zongorán közremûködik: Lányi Pé-

ter, vers: Csötönyi László
Tárlatvezetõ: Dr. Méry Éva
Belépõjegy: felnõtt 1600 Ft, nyug-

díjas 800 Ft, diák 600 Ft. Tárlatveze-
tés: 400 Ft.

Elõzetes bejelentkezés: Gonda Má-
ria 74/511-247, 20/428-7137

Panoráma Mozi
NAGYTEREM

Május 21-27-ig
15.30, 17.30: Álom.net – magyar

vígjáték (12)
20.00: Dragonball: Evolúció –

szinkronizált amerikai film

ART TEREM

Május 21-27-ig
17.00: Ember a magasban – fel-

iratos angol amerikai dokumentum
film (12)

19.00: Álom.net – magyar vígjáték

Székely Bertalan
(1835-1910) festõmûvész kiál-
lítása a Mûvészetek Házában áp-
rilis 4. és június 28. között a Ma-
gyar Nemzeti Ga-
léria válogatásá-
ból.
A kiállítás hétfõ ki-
vételével naponta
9-19 óráig, szom-
batonként 9-13
óráig látogatható.

Figyelem!
Gyermekruha és játékbörze 
Június 6-án (szombat), 9-12 óráig
A Panoráma Mozi elõcsarnokában
olcsó használt gyermekruhák, já-
tékok, könyvek, használati eszkö-
zök kéz alatt, babáknak, ovisok-
nak, kisiskolásoknak
Helyfoglalás: csak személyesen,
június 3-ig a Mûvelõdési Házban
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft. 
Információ: 74/529-610

Sportiskolai felvételi
A szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Közoktatási Típusú Sport-
iskola Óvoda és Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény felvételt hir-
det a 2009/2010-es tanévben induló
és a már mûködõ sportiskolai osztá-
lyaiba.

Jelentkezni lehet az 1., 2., 3. és az
5., 6., 7. évfolyamra.

Fizikai alkalmassági felvételi: júni-
us 4-én és 5-én (csütörtök, péntek)
16 és 18 óra között az iskola sport-
csarnokában (Szekszárd, Zrínyi u.
78.).

Minden szekszárdi és városkör-
nyéki, sportolni vágyó, jó fizikai
adottságú gyermeket szeretettel vá-
runk. Sportfelszerelést hozzatok ma-
gatokkal!

A képzésrõl tájékozódni a helyszí-
nen és az iskola honlapján lehet:
http://garayaltisk.fw.hu/

2009. MÁJUS 22-23-24.
XIII. SZEKSZÁRD EXPO

Házam a Váram Építõipar-, Lakás-,
Környezet- és Kertkultúra Szakkiállí-
tás az energiatakarékosság jegyében

Helyszín: Városi Sport- és Szabad-
idõ Központ

A Szekszárd EXPO valamennyi 
szakkiállítása nyitva tart:
- május 23-án, szombaton, 9.00-

18.00 óráig 
- május 24-én, vasárnap, 9.00-18.00

óráig
A belépés ingyenes. 

A Szekszárd Ex-
pót támogatja, fej-
lesztési tervekkel
bemutatkozik: 

Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Ön-
kormányzata

Közönségszava-
zás

A „Legszebb
stand”-ra voksoló látogatók között ér-
tékes ajándékokat sorsolunk ki.

Fõdíj: Velencei hajóregatta
2009. 09.04-06. Hajózás a szerelme-

sek városában, a Romcar Travel Uta-
zási Iroda felajánlásában.

Sorsolás: május 24-én 16 órakor a
színpadon.

A Szekszárd EXPO szervezõje:
KAFI Reklám és Kommunikációs

Bt. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 3.)
Info: tel./fax: 74/414-853, 511-709
E-mail:kafi50@t-online.hu
Az Expo biztonságát
az I.S.A. Hungary Kft. biztosítja.

Felvételi a
Művészeti Iskolába
A Mûvészeti Iskola felvételt hirdet
(6 éves kortól) képzõmûvészeti,
dráma és színjátszás, valamint
táncmûvészeti - ezen belül: nép-
tánc, moderntánc és társastánc -
tanszakaira.
A felvételik idõpontja: 2009. má-
jus 26-27. (kedd, szerda), 1600-
1800-ig.
Helyszínek: képzõmûvészet, drá-
ma, színjátszás, moderntánc, tár-
sastánc: Liszt Ferenc Zeneisko-
la, Széchenyi u. 38., és néptánc:
Babits Mihály Mûvelõdési Ház,
Szent István tér 10.
További információ: Huszárikné
Böröcz Zsófia mûvészeti igazga-
tóhelyettesnél a 06-30/233-90-
86-os telefonszámon és az isko-
la honlapján: www.garaysuli.hu
Mindenkit szeretettel várnak!
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A négyszögletû
kerek erdõ
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A rejtvény megfejtését 2009. június 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgár-
mesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Május 10-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek”
(Radnóti Miklós: Naptár/Május).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Siklósi Mónika, Kölcsey ltp. 11. és Sántha Lajosné, Wosin-
szky ltp. 29. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

Ne mondja azt nekem senki sem, hogy ez el-
képzelhetetlenül abszurd dolog, és csak az

írói/gyermeki fantáziában, vagy csak a mesé-
ben létezik ilyen hely. Higgyék el nekem, na-
gyon is valóságos, szinte közhelyesen gyakori
helyszín ez. Nemcsak a helyszín megálmodójá-
nak a szülõhelye környezetében, mára már az
egész országunk a látszat és a valóság ködös, va-
lószínûtlen keveréke lett. „A gazda bekeríti há-
zát”, ha meg akarja kímélni magát és szûkebb
környezetét az egyre leplezetlenebbül elhatal-
masodó erkölcsi lezüllésnek még a látványától
is, kizárva és távol tartva tõlük a bizalmukkal
visszaélõket, akik még a besurranó tolvajoknál
is alábbvalóak. Hiszen a négyszögletû kerek er-
dõnek a jóságos manóknak, koboldoknak, tün-
déreknek a lakhelyének kellene lenni, ahol meg-
bocsájthatatlan bûn lenne és nem erény a tisz-
tességtelenség, például személyes érdekeinket
egy közösség, a közjó érdekének álcázva kö-
nyörtelenül megvalósítani, minden erkölcsi nor-
mát sárba tiporva.

Egy buszmegállóban megemlítettem, hogy sze-
rintem a tisztességes emberek összefogásá-

val még belátható idõn belül elviselhetõ mérték-
re lehetne enyhíteni a gazdasági válság követ-
kezményeit. – Tisztesség? – sóhajtott mélyet egy
hölgy – ugyan már! A tisztességes embert ma-
napság már nemcsak a rosszindulatú „sikeres”
(vagyis a semmibõl meggazdagodó) emberek
tartják élhetetlen gyengeelméjûnek, hanem köze-
li rokonai és ismerõsei is, mondván, ennyire él-
hetetlenül gyámoltalan ember még a legelképesz-
tõbb mesében sincs.

Azoknak az embereknek, akik túl elkedvetle-
nítõnek tartják eddigi eszmefuttatásomat,

azt üzenem, hogy ne higgyenek a látszatnak,
mert a látszat csal, hiszen belõlem nem az elke-
seredettség, a reménytelenség beszél, mert annak
ellenére, hogy egy négyszögletû kerek erdõben él
már az egész világ, nem kell kétségbeesni és ag-
gódni, hiszen tudjuk, a mese megteremtõje is már
a meséjében él tovább, az idõk végezetéig. Akik
igazán ismerték Lázár Ervint, azok tudják, hogy
tudott õ végtelenül türelmes is lenni, de tudott ha-
tártalan lenni a haragja is, és õ nem sokáig tûri
meg mesés mesevilágában a tisztességtelenséget.

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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CSELGÁNCS. Öt  arany- és egy bronz-
érem a Gemenc Judo Klub kitûnõ sze-
replésének mérlege a Miskolcon lezaj-
lott országos diákolimpián a diák A-
korosztályban. Petõ Réka (28 kg), Ács
Balázs (34 kg), Mátics András (38 kg),
Märcz Tamás (49 kg) diákolimpiai baj-
noki címet szerzett. A B-korosztályban
Geng Dániel (55 kg) ugyancsak nem
talált legyõzõre, a szekszárdiak egyet-
len bronzérmese a 45 kg-osok között
versenyzõ Berlinger Gábor lett.
A Gemenc JK sikerei folytatódtak a ser-
dülõ B-korosztályú diákolimpián is,
aminek értékét növeli, hogy ezúttal egy
évvel idõsebbek ellen harcolták ki a
szekszárdi judokák az aranyérmet. A 48
kg-ban házidöntõre került sor Märcz
Tamás és Lovász Bálint között, amit
elõbbi nyert meg. A szekszárdiak egyik
nagy ígérete, Ács Balázs ezúttal sem ta-
lált legyõzõre.

ÖKÖLVÍVÁS. Két gyõzelemmel és két
ezüstéremmel adott jelt magáról a Ha-
lász Gábor versenyzõ-edzõ és Perutek
János menedzser által felélesztett Unio
Box Team Szekszárd. A Komló Kupán
Novák György megnyerte súlycsoport-
ja, a nehézsúly küzdelmeit a felnõttek
mezõnyében, úgyszintén elsõ lett az

ifik 75kg-os súlycsoportjában Horváth
Máté. Ezüstérmes lett a juniorok kö-
zött Botos Valentin, az ifiknél pedig Sá-
ra Csaba és Csatlós Jenõ állhatott fel a
dobogó második fokára. A tíznél több
egyesületet, illetve szakosztályt fölvo-
nultató baranyai versenyen a csapatok
rangsorában a 4. helyen végzett a szek-
szárdi klub.

KOSÁRLABDA. Jó játékkal és gyõze-
lemmel zárta az idei bajnoki esztendõt
a Marley FKSE férfi NB II-es együttese
a Szekszárdra látogató Soproni Tigri-
sek ellen (89-82). Az FKSE sikeréhez

Himmel 20, Tóth 19 ponttal járult hoz-
zá, a szekszárdiak a 9. helyen végeztek
a másodosztályú bajnokságban.

*** 
Egy budapesti és egy pécsi iskola ma-
gabiztos legyõzésével a diákolimpia or-
szágos döntõjébe jutott a Stierné
Jankovics Mária testnevelõ-edzõ irányí-
totta Dienes iskola IV. korcsoportos le-
ány csapata a Tatán megrendezett tor-
nán. A finálét június 4. és 6. között Sop-
ronban rendezik.

KÉZILABDA. Véget ért az NB I/B-s nõi
bajnokság. Az UKSE Szekszárd a hazai
idényzárón a biztos ezüstérmes Veszp-
rém ellen játszott fordulatos, ám tét nél-
küli meccset. Kovács Jenõ együttese
az utolsó percben egyenlítve egy pon-

tot szerzett (24-24). A szekszárdi csa-
patból ezúttal Jankovics mezõnymun-
kájával, Kovács Nóra pedig hat góljával
emelkedett az átlag fölé.
Az NB I/B Nyugati csoportjának vég-
eredménye: 1. Gyõri ETO II. 36, 2.
Veszprém 34, 3. ÉTV Érd-VSE 26, 4. Sió-
fok 25, 5. UKSE Szekszárd 24 ponttal.

LABDARÚGÁS. Zsinórban elért hat
gyõzelem és három döntetlen után is-
mét nyert a Szekszárdi UFC az NB III
Dráva-csoportjában. Kniesz Mátyás
együttese a 25. fordulóban a Marcali
vendégeként gyûjtötte be a három
pontot (0-2) Horváth E. és Calka gólja-
ival. Öt fordulóval a zárás elõtt a 3. he-
lyen áll a csapat, a Paks második csapa-
tához hasonlóan 48 ponttal. Az éllovas
Szentlõrinc (59 pont) matematikailag
még nem, gyakorlatilag azonban már
bajnoknak tekinthetõ.

RÁDIÓAMATÕR SPORT. A hétvégén
Sötétvölgyben megrendezett Weisz Já-
nos rádiós tájfutó emlékversenyen a
szekszárdi klub sportolói közül az
N17-es kategóriában Antal Bíborka
ezüstérmet szerzett. Az N21-ben
Weisz Andrea az 5.. Weisz Csilla a 7.
lett. Az F21-es kategóriában Weisz
András az 5., Weisz Attila a 6., míg Gyõ-
ri Balázs a 7. helyen végzett. A kétna-
pos rendezvényen nyolc egyesület 50
versenyzõje vett részt.

Döntős szekszárdi kézisek

Az utánpótláscsapatok kézilabdás országos bajnokságán – az U-14-es kor-
osztály negyedik helyezése után – az egy évvel fiatalabbak is éppen csak le-
maradtak a dobogóról. A tatai fináléban az UKSE Szekszárd-Alfa Nova a Gyõ-
ri Gárdonyi DSE, a Békéscsaba és a Debrecen legyõzésével csoportelsõ-
ként jutott az elõdöntõbe. Az örök rivális FTC ellen nem sikerült a bravúr, s mi-
után Rácz József tanítványai a bronzmeccsen két góllal alulmaradtak az egy-
szer már legyõzött gyõriekkel szemben, így a 4. helyen zártak.
Az U12-es korosztály diákolimpiai döntõjét Gyöngyösön rendezték. Lehõcz
Szilva és Bordán Anna edzõk dirigálta együttes egy elveszített és két meg-
nyert csoportmeccs után az 5-8. helyért folytathatta. Az UKSE a Békéscsa-
bát és a Mohácsot legyõzve végül ötödikként végzett.

Visszapillantó
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Akadémia indulhat Szekszárdon
Sportdiplomáciai siker: Varga Jenõt beválasztották a magyar kézilabdázás vezérkarába

Czencz Péter jelenleg is tartó

triatlonszövetségi, Horváth Fe-

renc, majd Mercsényi Gyula egy-

kori súlyemelő szövetségi főtit-

kárkodása után egy újabb orszá-

gos sportdiplomáciai sikert

könyvelhet el a megyeszékhely.

Az UKSE Szekszárd ügyvezető el-

nökét, Varga Jenőt beválasztot-

ták az egyik legnépszerűbb ha-

zai sportág vezető testülete, a

Magyar Kézilabda Szövetség 13

tagú elnökségébe.

Bálint György

Egy asztalnál ül ezentúl a szekszárdi ké-
zilabdázás legújabbkori feltámasztásá-
ban vitathatatlan érdemeket szerzõ
sportvezetõ olyan hazai kézilabdás gu-
rukkal, mint a veszprémi Hajnal Csaba,
a szegedi Kõvári Árpád, vagy a gyõri
Vanyus Attila, akiknek alkalmasint
szükségük lesz megnyerni a valamiko-
ri kapuvári testnevelõ-edzõt, az élet ki-
számíthatatlansága folytán '94-ben
Szekszárdra „tévedt” Varga Jenõt, hogy
valamely stratégiai döntés az õ akara-
tuk szerint szülessen meg. Persze idõ-
vel majd õ is kérhet az akkori igenért
(vagy nem-ért), ha majd a hátországért,
a kiscsapatok tucatjai sorsának jobbra
fordításáért lobbizik.

Okkal lehet büszke, hogy felfedezték
maguknak Sinkáék. Ritkán fordul elõ a
legnépszerûbb sportágak szövetségei-
ben, hogy valaki a „sûrûjétõl” távol, kü-
lönösebb önmenedzselés, neves ajánló
nélkül bekerül a döntéshozó testület-
be. Persze, az akkori fõtitkár, mostani
elnök, Sinka László nem a csomagtartó-
ba tett szekszárdi vörösborok, vagy
más értékes ajándékok hatására nyilat-
kozta lapunknak egy évvel ezelõtt:
„Ami itt a hátország területén, ahogy és
ahol – a kézilabda-fellegváraktól, bázis-
intézményektõl távol – történt, az a ha-
zai klubfelépítésben egyedi, másoknak
is tanulmányozásra ajánlott út.”

Az egyedi szekszárdi út
Mi, itt élõk tudjuk, hogy mi van a

mondatok mögött. Kellettek gyorsan
csapatok az NB I-be feljutó Ferro-
patent mögé. Meg kellett szervezni a
korosztályos képzést iskolai bázisok,
jobbára kézilabdás vénájú testnevelõk
nélkül. („Nálunk minden fordítva tör-
tént, mint a különbözõ hazai báziso-
kon: itt nem építhettünk az iskolákra,
hanem az oktatási intézmények épí-
tettek az egyesületre, amit nekünk ko-
ordinálni kellett.”) Meg kellett szervez-
nie önmagát is, mint UKSE-t, hogy a
nõi NB I komoly források hiányában
való széthullása (1999-ben ez is bekö-
vetkezett) ne tegye tönkre az utánpót-
lás-nevelés addigi eredményeit. Tud-
juk, hogy kevés olyan kézilabdás klub

van Magyarországon, ahol minden re-
cessziós hatás, demográfiai visszaesés
ellenére másfél évtized alatt nem csök-
ken a sportágba bevont játékosok szá-
ma, mint Szekszárdon. Itt a 15 éve han-
goztatott 150-es szám valós, nem a sta-
tisztika kozmetikázásának eredmé-
nye. Tudjuk, hogy a tõlük a minõséget
számon kérõkkel is érvekkel képesek
vitázni a klub, mert Sajó Gizitõl a Hor-
váth-lányokon, Savanyú Olgán, Weigel
Zitán át Vaszari Virágig egy kezdõcsa-
patra való NB I-es képességû játékost
neveltek ki – sajnos másoknak. Leg-
alább ennyien folytatták pályafutásu-
kat NB I/B-s vagy NB II-es csapatnál, s
az sem lebecsülendõ, hogy az újjáéle-
dõ megyei kézilabda-bajnokságban
két szekszárdi alakulat is nevezett, tele-
tûzdelve valamikor az UKSE által „meg-
fertõzött” kézisekkel.

A szülõk megnyerése és
a holland vezetési stílus

Másfél évtizede minden esztendõ-
ben több csapattal is szerepelnek az
országos korosztályos bajnokságokon.
Varga Jenõ azonnal rávágja, mert így
korrekt: „Kellettek mindehhez olyan
megszállott munkatársak, akik a klub-
felépítés legapróbb részleteiben sze-
mélyes ismeretségük, kapcsolatuk ré-
vén segíteni tudtak. Kellettek olyan
önzetlenül segítõ szülõk, akik arra is
képesek voltak, hogy vállalkozásuk ré-
vén ingyen rendbe tettek egy torna-
termet, hogy ott gyakorlatilag bérleti
díj nélkül tréningezhessünk. Igen, a
szülõk – nem csak papíron történõ –
bevonása az egyesületi munkába na-

gyon fontos, és mifelénk nem éppen
egy megszokott dolog volt” – emléke-
zett vissza az új MKSZ elnökségi tag.
„A szülõi tanács klubvezetési metodi-
kánk fontos része a mai napig. Tuda-
tos volt, hogy a szülõi hátteret ilyen
szinten erõsítsük.”

– Vezetési erényekkel kétségtelen
megáldotta a sors, de mi alapján ala-
kította ki a konvencióktól eltérõ, a
munkatársai által elfogadott „varga-
jenõs” stílust?

– Nagyon sok, ezen a téren is jól
hasznosítható dolgot tanultam meg
korábbi munkahelyemen. Említhe-
tem a tervezési, szakmai értékelési és
elismerési rendszereket, amiket a játé-
kosokra, edzõkre vonatkozóan adap-
tálni lehetett a sportba. Kapuváron,
edzõi-testnevelõi pályafutásom elsõ ál-
lomásán is sok mindent csináltam lel-
kesedésbõl, meggyõzõdésbõl, a józan
paraszti logika alapján, de Szekszárdra
érkezve, 1994 után már egy, a cél és az
eszközrendszer összefüggésében ter-
vezõ Varga Jenõ állt össze Rácz József-
fel, aki a helyi viszonyokat, embereket
kitûnõen ismerte az UKSE létrehozá-
sához. Ez még nem volt tudatos épít-
kezés, kézilabda-szeretetünkkel men-
tünk a fejünk után „majd csak valami
kialakul” alapon.

– Igaz, hogy csak 21-22 évesen ke-
rült kapcsolatba a kézilabdával?

– Így volt. Addig a foci kötött le, de
ezt mintegy varázsütésre megváltoztat-
ta a szombathelyi fõiskolán – amelynek
matematika-testnevelés szakos hallga-
tója voltam – Koczka Imre tanár úr!
Amikor a közelmúltban megkaptam a

„Magyar Kézilabdázás Aranyjelvényét”,
elõször rá gondoltam. Õ hozott ehhez a
sportághoz, aminek most a szûk veze-
tésébe is bekerültem. Ne tûnjön pateti-
kusnak, de a legutóbbi elnökségi ülé-
sen rám tört egy kisebbségi érzés: mit
keresek én itt ebben az erõs, sportági
karizmákkal teli testületben?

Szövetkezve a focival:
szekszárdi sportakadémia

– Élek a gyanúperrel: a következõ
plénumon már nem lesznek komple-
xusai. Szóval, az érdekelne, mi lesz a
dolga, mit vállalt be, mit szeretne szá-
mon kérhetõen tenni?

– Konkrét feladatmegosztás még
nem történt, de máris ajánlottam az el-
nökségnek két olyan országos céget,
akiket az UKSE-hez a nagyságrendek
miatt nem nyerhetek meg, de a ma-
gyar kézilabdának talán igen. Három
területen szeretnék dolgozni. Mivel az
amatõr tanács alelnöke vagyok, és az õ
javaslatukra lettem jelölt, ezen terület
kommunikációjának minõségi javulá-
sát szeretném elérni. Nõi vonalon már
nagyon is otthon érzem magam ezen
a területen. A másik téma: a gyerekbaj-
nokság jelenlegi versenyrendszerének
megreformálása. A negatív tapasztala-
tok alapján szükséges a változtatás,
ami egy egységes rendszer kialakítását
kívánja meg, különös tekintettel a ren-
dezés színvonalára. A harmadik terület
pedig az úgynevezett piaci alapú neve-
lési költségrendszer kialakítása, ami a
kiscsapatoknak, az utánpótlás-nevelés-
ben jól teljesítõknek elemi érdeke. A
mostani rendszer inkább a kérõknek,
a profi kluboknak megfelelõ. Persze, a
ló túlsó oldalára sem lehet átesni eb-
ben a pénztárcába vágó kérdésben.

– Visszatérve az UKSE dolgaihoz:
már nem csak beszélnek, tervezgetik
a szekszárdi kézilabda akadémiát,
amelybe Szegedtõl egészen Pécsig is-
koláznának be gyerekeket...

– Reményeink szerint hamarosan
közgyûlés elé kerül a tervezetünk,
mely szerint 2010 szeptemberétõl in-
dulna a kézilabda és – testvérklubunk,
a Szekszárdi UFC bevonásával – a lab-
darúgó akadémia. A Garay János Álta-
lános Iskola létezõ sporttagozatára
építve – és ebben ez a döntõ – az I. Bé-
la Gimnázium vállalná a középiskolás
sportosztályokat. Hajós Éva igazgató-
nõ jelezte, hamarosan elkészítenek
egy húszmilliós pályázatot, de létezik
más fellehetõ pénzforrás is erre a cél-
ra. Szóval 2010-ben indulni szeret-
nénk, és puhatolózunk tovább, hogy a
szekszárdi fõiskolai kart miképp tud-
nánk bevonni a folyamatba. Például az
edzõ- és a sportszakember képzés irá-
nyába elmozdulva, amit a két sportág
ilyen léptékû megjelenése a városi pa-
lettán generálhat.

Varga Jenõ az UKSE és a sportág általános érdekeiért dolgozik



VASÁRNAPI RECEPTAJÁNLAT

Gombás rolád
Hozzávalók 10 személyre: 

• 1 kiló csont nélküli karaj
• 5 deka Sültek fûszerkeverék
• 20 dekagramm zsír
• fél kilogramm hagyma
• 20 dekagramm gomba
• 10 dekagramm ételízesítõ
• ízlés szerint só és bors
• 20 dekagramm száraz kenyér
• 2 darab tojás
• 1 csomag petrezselyemzöld

Elkészítés:

A húst kiklopfoljuk, bedörzsöljük a fû-
szerkeverékkel, majd hûtõbe tesszük.
A hagymát felvágjuk, zsíron üvegesre
pirítjuk. Hozzáadjuk a felvágott gombát
és lepároljuk, sóval, borssal ízesítjük, a
száraz kenyér belébõl morzsolunk be-
le, majd hozzáadjuk a nyers tojást. Ezt
a húsra kenjük, és a szeleteket felgön-
gyöljük, fogpiszkálóval rögzítjük, majd
tepsibe rakjuk. Zsírt és vizet teszünk
alá, fóliával letakarjuk, és a sütõben
készre sütjük. Mielõtt teljesen kész len-
ne, levesszük a fóliát, és pirosra sütjük.
Sajtmártással és párolt rizzsel tálaljuk.

Málnaszínû, gyü-
mölcsös illatú siller
bor, átmenet a rosé
és a vörösbor kö-
zött. Kóstolva szin-
tén e kettõ között
helyezkedik el:
testesebb, mint
egy rosé, könnye-
debb, mint egy
vörös, de savai és
gyümölcsössége
kellemes elegyet
alkotnak, mint
egy siller. Papri-
kás fûszeresség,
kadarkás gyü-
mölcsösség jel-
lemzi. Fogyasz-
tása 10-12 °C-
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:

Takler: Kadarka

Siller 2007

„Régi mániám...” kezdetű régi dal jut eszem-

be, miközben belépek a MÁNIA fehérnemű

üzlet ajtaján, ahol a tulajdonos, Törökné Mol-

nár Márti fogad. Neki immár öt éve az a má-

niája, hogy MÁNIA üzletébe örömmel és kí-

váncsian lépjen be a vevő, majd elégedetten

távozzon, s térjen vissza, mert megtalálta ál-

mai fehérneműjét, harisnyáját, fürdőruháját... 

Az éppen aktuális alsónemû-, illetve fürdõruhadivat-
ról, valamint az évek alatt megszerzett üzleti tapasz-
talatairól kérdeztem Törökné Mártit.

– Célom az, hogy a hozzám betérõ vásárló, bármi-
lyen korosztályú legyen is, találja meg a
neki megfelelõt, ezért színben és formá-
ban is igyekszem az üzletemben találha-
tó áruból a lehetõ legszélesebb választé-
kot biztosítani. Fontosnak tartom, hogy
a vevõim, akár törzs, akár új vásárló le-
gyen, érezzék azt, hogy a választásnál –
fõleg ha bizonytalanok – hozzám biza-
lommal fordulhatnak. Ennyi év tapaszta-
lat után már el tudom dönteni, hogy a
vevõ szeretné-e, hogy õszintén elmond-
jam a véleményemet, vagy elhatározása
egy-egy termék megvásárlása iránt
konkrét. Elõnyösebb, ha a vevõ tudatá-
ban van annak, hogy mi áll jól neki, mint
ha a legutolsó trendet kívánja követni.
Természetesen az üzletem kínálja a leg-
újabb divatot minden áruféleségben.

Az alsónemûk minden kategóriájá-
ból választhat a kedves vevõ, akár férfi,
akár nõ. A melltartók, nõi slipek, haris-

nyák, zoknik, férfi alsók minden korosztálynak, íz-
lésnek és súlycsoportnak bõ választékot kínálnak. 

A melltartók között több olyan világ- és magyar
márka között választhatnak a hölgyek, amelyek
csak ebben az üzletben találhatók. Ezek francia,
angol, olasz, amerikai és kiváló magyar termékek. 

A fürdõruhákban a Paloma márka az, amely
Szekszárdon csak nálam kapható. A bikini és a szi-
vacsos, háromszög formájú felsõ, valamint a csípõ-
nadrág az, amit ma a fiatal lányok keresnek. Az ép-
pen aktuális divatra visszatérve: az idén az egyré-
szes és a kétrészes egyaránt divatos. Az egyrészes-
nél sok esetben elöl csak egy díszítõelem fogja

össze a felsõ és alsó részt. A fürdõruháknál szeret-
ném még elmondani, hogy ez az a ruhadarabunk,
amely a legtöbb kritériumnak kell, hogy megfelel-
jen, mégpedig azért, mert a legtöbbet láttat belõ-
lünk. Ezért fontos, hogy átgondoltan olyat válasz-
szunk, amely lehet, hogy nem éppen a legutolsó
divat szerinti, viszont az alakunknak, a korunk-
nak a legjobban áll, a legszebb formánkat mutatja
meg. A színekben óriási a választék, mindenki
megtalálja a neki legjobban állót, ami sok minden-
tõl függ, hajszíntõl, alaktól, kortól, egyéniségtõl,
ki miben érzi jól magát.

Ami számomra nagy öröm, hogy egyre több tiné-
dzser korú találja meg az üzletemben ál-
mai fürdõruháját. Kortól függetlenül
fontosnak tartom egy fürdõruha kivá-
lasztásánál, hogy ránézésre nem lehet
vásárolni. Sok esetben éppen az áll a
legjobban, amirõl nem is gondolná az
ember. S amennyiben kíváncsiak a véle-
ményemre, minden esetben õszintén
elmondom, s a vevõk értékelik is e segí-
tõ szándékomat. Számomra fontos,
hogy a vevõ otthon és a nyaralása alatt
is elégedett legyen, hogy a számára leg-
elõnyösebb fürdõruhát választotta.

Több törzsvásárlóm tisztelt meg már
azzal, hogy elmondta: éppen a bizalom,
a segítõ tanácsadás az, amelyért vissza-
tér hozzám, a MÁNIA-ba. A régi és új vá-
sárlók kedvességét és bizalmát azzal
igyekszem honorálni, hogy az év min-
den napján van akció az üzletemben,
mindig más-más termékre. S. E.

Születésnapos MÁNIA: trendi fehérnemûk és fürdõruhák

Fürdõruhák nagy választékát kínálja az üzlet, a Korzó parkolónál
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KÖZLEMÉNYEK

HOLLÓS-GOMBÁSZÖSVÉNY

A Tolna Megyei Természetbarát Szö-
vetség tisztelettel meghív minden ér-
deklõdõt a Hollós László-emlékév kap-
csán szervezett gombászösvény- ava-
tásra május 25-én, hétfõn, 14 órára a
Gurovicai-erdészházhoz. Info: Gergely
Péter (tel.: 74/413-550, este).

DIABETES-ELÕADÁS

A Tolna Megyei felnõtt Diabetesesek
Egyesületének következõ elõadása
május 26-án, kedden, 14 órakor „Di-
abetes-gondozás – csapatmunka”
címmel lesz a szekszárdi kórház kul-
túrtermében, a Lila épületben. Elõ-
adó: dr. Szí Vince belgyógyász. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

IGALI KIRÁNDULÁS

A Mozgássérültek Tolna megyei
Egyesülete június 3-án (szerdán) ki-
rándulást szervez Igal gyógyfürdõbe.
Részvételi díj: 2000 Ft (útiköltség +
fürdõbelépõ). Befizetni ügyfélfogadá-
si napon (hétfõn és szerdán) az egye-
sület irodájában (Szekszárd, Dózsa
Gy. u. 1.) lehet.

IDÕSKORI BETEGSÉGEKRÕL

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata június 2-
án (kedd) 14 órakor a mûvelõdési ház
földszinti termében elõadást tart. Dr.
Tóbi Zoltán ortopéd fõorvos elõadásá-
nak címe: Idõskori ortopédiai beteg-
ségek. Szeretettel várnak minden ér-
deklõdõ nyugdíjast!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület: VÁLTOZÁS!

Május 26. (kedd) 16-18 óráig

Garay János Általános Iskola (volt 2. számú

Általános Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

JEGYZÕ

Minden szerdán 10-12 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester

Május 19. (kedd) 16-18 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,

V. sz. választókerület

Május 26. (kedd) 16-17 óráig

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Is-

kolája (Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester

A hónap harmadik hétfőjén 14-15 óráig

polgármesteri hivatal I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület

A hónap első csütörtökén 17-18 óráig

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szak-

középiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  

I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA

képviselő, IV. sz. választókerület

A hónap első keddjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő

VI. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig

Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő

VII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő

VIII. sz. választókerület

A hónap első hétfőjén 18-19 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő

IX. sz. választókerület

A hónap első szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő

X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő

XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik keddjén

16-17 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő

XII. sz. választókerület

Május 12. (kedd) 17-18 óráig

5. Sz. Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő

XIII. sz. választókerület

Május 11. (hétfő) 17-18 óráig

5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő

XIV. sz. választókerület

A hónap második hétfőjén 17-18 óráig

Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtárépület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő

A hónap első és harmadik csütörtökén

16.30-18.00 óráig

Bejelentkezés: 20/215-1023 telefonon

(17-19 óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő

A hónap első keddjén 16.30-17.30 

Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő

A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő

A hónap első és harmadik keddjén

16-18 óráig

Szent István Ház, Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő

A hónap utolsó péntekén 15-16 óráig

5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő

A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő

A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig

Bejelentkezés: 30/2470-750-es 

telefonon

polgármesteri hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő

A hónap második szerdáján 17-18 óráig

polgármesteri hivatal fsz. 4.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
MÁJUSI FOGADÓÓRÁJA

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Fekete László • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, aljegyzõi
titkárság, Szekszárd, Béla 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

Költözés miatt
szünetel az

ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Szekszárd, Béla király tér 1.
szám alatt található Szekszárd Városi
Gyámhivatal, a Szabálysértési Hatóság,
valamint a Jegyzõi Gyámhatóság a Vár-
megyeháza felújítása miatt új helyre
költözik. A költözés idõtartama alatt,
2009. május 25. és június 5. között az
ügyfélfogadás szünetel.

Június 8-tól a Városi Gyámhivatal
Szekszárd és a Jegyzõi Gyámhatóság
Szekszárd a Bezerédj 10. szám alatt,
míg a Szabálysértési Hatóság Szek-
szárd a Béla király tér 8. szám alatt, a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti 20-21-
es irodájában, az ügyfélfogadási rend-
nek megfelelõen fogadja ügyfeleit.

Az esetlegesen okozott kellemet-
lenségért elnézésüket kérjük.

Elõre is köszönjük Tisztelt Ügyfele-
ink szíves megértését. 

Amreinné dr. Gál Klaudia 
aljegyzõ
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