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A siker cáfolja a fürdõépítést koráb-

ban ellenzõket, mert az új strand nem

csak beváltja a várakozásokat,

hanem mûködése második évében

túl is szárnyalja azt. A Család Barát

Szekszárdi Strand-és Élményfürdõ

már elsõ évben túlszárnyalta a hat-

van ezres  látogatói számot, amit idén

már meg is haladt.

A nyüzsgés szinte minden napra, nap-
szakra jellemzõ - amiért irigylik is más
települések fürdõüzemeltetõi  a szek-
szárdiakat.  Hétköznap, jó idõben már
délelõtt fél ezren vannak, s a kánikulában
délutánra, ez megduplázódik, a
hétvégeken pedig minimum három-
szorozódik. Több alkalommal meghal-
adta a kétezret is a vendégek száma. 

Az ilyen fokú kihasználtságnak nem
csupán a kelleténél is napfényesebb
nyár, hanem a remekül megtervezett
környezet, a négy-ötcsillagos szállodák
wellness-ének élményelemeivel bõség-
esen ellátott medencékkel, a legmod-
ernebb csúszdákkal, külön ugróme-

dencével való ellátottság  az oka. Ez a
közönség vonzásához nagyon  szük-
séges, de nem elégséges feltétel. Kell
hozzá a valóban családbarát, az em-
berek anyagi helyzetéhez igazított jegy-
árszabás, amely elsõsorban a szekszárdi-
aknak kedvez, amit még a területren-
dezés elkezdése elõtt alapvetõ szem-
pontként határozott meg a beruházás-
sal kapcsolatosan a városvezetés.
Lakcímkártya felmutatásával egy

nyugdíjas például, ha megelégszik 3
órányi fürdõzéssel, már 200 forintos(!!)
belépõvel minden nap megteheti ezt. A
kedvezményes belépõjegyek skálája
igen széles, más hasonló színvonalú
fürdõk jegyáraival való összehasonlítás
után kijelenthetõ: a szekszárdi strand-
és élményfürdõ olcsóbb, mint más
ilyen szolgáltatásokat kínáló létesít-
mények.

Folytatás a 3. oldalon

A 60 ezredik látogató
Már sikertörténet a szekszárdi strand

Roadshow a Béla téren
Vidékfejlesztés 3000 milliárdért

Bajáról jött a
60 ezredik vendég
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Szekszárdot is érinti augusztus 10-én, a hét
állomásos ,,Virágos vidékünk” elnevezésû
országos roadshow. A rendezvénysorozat
régiónként mutatja be azokat a fe-
jlesztéseket, amelyek az európai uniós fe-
jlesztési és nemzeti költségvetési forrá-
sokat is felhasználó Darányi Ignác Terv Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
segítségével valósultak meg, mintegy
3000 milliárd forint értékben. A fejlesztési
programról beszélt V. Németh Zsolt vidék-
fejlesztésért felelõs államtitkár, Tóth 
Ferenc, Tolna megye kormánymegbízot-
tja és Vendégh Edit, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Tolna megyei referense a
héten a szekszárdi sajtótájékoztatón, ahol
a házigazda Horváth István, Szekszárd

polgármestere volt, aki egyben sertésügyi
ágazat kormány megbízott. 

V. Németh Zsolt hangsúlyozta, a 2007-
2013-ig terjedõ ciklusban a program
keretében a 3000 milliárdnyi fejlesztési
összegbõl 892 milliárd forintot már ki is
fizettek, így csaknem 220 ezer pályázó
részesült támogatásban. Az államtitkár
hozzátette, a program újfajta szemlélet-
módot is jelent, amelynek segítségével a
kisebb vállalkozások is forráshoz juthat-
nak, emellett az adminisztrációs ter-
heket is leveszik vállukról. Kiemelte, a
dél-dunántúli régióban 15 ezer pályázó
150 milliárd forintos támogatást nyert. 

Horváth István, mint kormánymegbí-
zott tájékoztatójában kiemelte, a több

száz milliós fejlesztésekkel az a célja a kor-
mánynak, hogyIregszemcsétõl Bogyiszló-
ig a helyben lakó emberek számára
21.századi életminõséget teremtsenek, a
közösségi terek fejlesztése kapcsán is. 

Az országjáró roadshow most szom-
baton délelõtt tíztõl délután négyig Szek-
szárdon a megújult Béla király téren vár-
ja családi programjaival az érdeklõdõket.
A szórakoztató rendezvényeken kívül a
Vidékfejlesztési Minisztérium és hát-
térintézményeinek sátrában az érdeklõdõk
megismerkedhetnek a dél-dunántúli
régióban sikeresen megvalósult projek-
tekkel a helyi termelõk pedig a régiós
mustra keretén belül bemutatják ter-
mékeiket. Gy. L.
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A szokásos nyári szünetet megszakít-

va július végén rendkívüli ülést tartott

Szekszárd Közgyûlése. A kép-

viselõtestület elõterjesztést tárgyalt, tíz

témában döntött.

A napirend két pontja is a rezsicsökken-
téssel volt kapcsolatban, de szó volt a szek-
szárdi laktanya területének hasznosításá-
ról, alapítványokról, bérkijelölési jogokról,
s ez az ülés sem nélkülözte a vélemény-
különbségek okozta szócsatákat. 

Elsõként a kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás díjának tíz százalékos csökken-
tésérõl tárgyalt a testület. Ennek kapcsán
Hadházy Ákos volt fideszes képviselõ kife-
jtette - mondván több újságíró jelenléte el-
lenére, hogy nem a nyilvánosságnak, mert
a közgyûlés nyilvánossága nem biztosított
-, hogy a szekszárdi lakosok terhei nem
fognak csökkenni ezzel a tíz százalékkal,
ugyanis a kéményseprõ cég 65 százalék-
ban a város tulajdonában van, így vesztesé-
gét minimum 65 százalékban a lakosság-
nak kell kifizetni közvetetten, adók for-
májában. S mert a Caminus Kft. más
településeken is tevékenykedik, Szek-
szárdnak a rezsicsökkentés okozta
veszteségek ottani részét azoktól az önko-
rmányzatoktól kell megkapja. 

Horváth István polgármester válaszá-
ban elmondta, a cégnek eddig minden

évben nyeresége volt, osztalékot fizetett,
így felesleges ez a riogatás. A testület
egyébként két tartózkodás mellett tíz igen-
nel megszavazta ezt a rezsicsökkentést. 

A távhõ és használati melegvíz szolgál-
tatás ármegállapításával kapcsolatban is-
mét felmerült a kérdés, ki fizeti a cég, ez
esetben a város 5674 lakásában és 255
közületében a meleget biztosító Alfa No-
va Kft kárát. A szolgáltatás legmagasabb
hatósági árát miniszteri rendelettel kell
megállapítani, de a rendeletet megalapozó
javaslatot a város teszi, s z elõterjesztés-
ben az állt, hogy az önkormányzat java-
solja a távhõ és a használati melegvíz árá-
nak 10 százalékos csökkentését. 

Ács Rezsõ alpolgármester elmondta, az
állam jelentõs mértékben kompenzálta
más, és folyamatosan kompenzálja a távhõ
szolgáltatókat, így ilyen feladata a városnak
nincs. Az elõterjesztést 9 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett a közgyûlés elfogadta. 

Zárt ülésen tárgyalta a közgyûlés a volt
laktanya területének beépítésével kapc-
solatos megállapodásról szóló elõter-
jesztést. Ennek lényegérõl az ülés után el-
mondta Horváth István polgármester,
hogy a régóta üresen álló terület egy
részén áruház épül, amely több szem-
pontból is hasznos Szekszárdnak. 

A város frekventált részén évtizede üre-
sen álló terület az ezredforduló táján került

állami tulajdonból önkormányzati tulaj-
donba. Az átadás során a Magyar Honvéd-
ségnek a Hunyadi és a Tarcsay utca sarkán
lévõ laktanyáját a megyei önkormányzat, a
Bogyiszlói út melletti raktár-bázisát pedig
a városi önkormányzat kapta meg. Utóbbin
lett késõbb az ipari park. A megye a lak-
tanyát néhány évvel késõbb megosztotta,
az északi részen Európa Uniós támo-
gatással az épületeket lebontatta, a késõb-
bi hasznosításra kiépítette a közmûveket
is. Ez a hasznosítás elmaradt, a déli részt
pedig 2006-ban a eladták egy magánvál-
lalkozásnak. Most ezen a területen egy os-
ztrák befektetõi csoport egy kereskedelmi
központot alakít ki, amely a tervek szerint
jövõ év tavaszára el is készül. 

Szekszárd közgyûlése megállapodást
kötött a beruházóval, miszerint egy jelen-
tõs összeget kap a város az infrastruktúra
fejlesztésére. Ezt a pénzt a város egy Euró-
pa Uniós pályázaton önerõként fogja fel-
használni, így közel 200 millió forintos kö-
zlekedést javító fejlesztésekre kerülhet sor.
Forgalmas csomópontokat korszerõsí-
tenek, új kanyarodó sávot alakítanak ki
például a a Hunyadi és a Tarcsay utca
keresztezõdésében, ahol zárt sorompónál
több irányba is torlódnak a jármûvek,
tovább bõvítik a város térfigyelõ kamera
hálózatát és felújítanak buszmegállókat is. 

- szepesi -

Rendkívüli közgyûlés
Áruház a laktanya helyén

Kényszerpihenõ
A bölcsesség szerint a betegség a
test üzenete: állj le, vagy legalább
is lassíts. Érvényes ez a káros
szenvedélyekre, a túlhajtott
sporttevékenységre és a túl-
feszített munkára is.
E l e i n t e
a p r ó b b
jelzéseket
kapunk ,
melyeket
szinte ész-
re sem ve-
s z ü n k ,
vagy nem
tulajdoní-
tunk nekik túlzott jelentõséget.
Aztán jönnek a komolyabb
panaszok, érezzük, hogy baj van, 
de nem akarjuk meghallani a
vészcsengõt. Mert szeretjük, amit
csinálunk, lelkesedünk a hivatá-
sunkért, hobbinkért és úgy gon-
doljuk, hogy az erõnk végtelen. A
test azonban érzékeny mûszer, és
egyszer csak eljön a perc, amikor
muszáj legalább egy idõre kisebb
fokozatba kapcsolni. Ha tetszik,
ha nem, mérleget kell vonni, mi a
fontosabb, az egészség vagy az a
tevékenység, amit folytatunk, és
a bölcs ember tudja, hogy mit kell
választania. Hiszen ha egészség
nincs, semmi sincs. 

Ezért két és fél nagyon szép év
után most egy kis kényszerpi-
henõ érdekében - közös mege-
gyezéssel - felállok a Szekszárdi
Vasárnap fõszerkesztõi székébõl.

Megköszönöm kedves olvasó-
ink eddigi kitüntetõ figyelmét,
javaslatait, ötleteit, kritikáit és bá-
torító gratulációit, valamint min-
den kollégám munkáját, akik az
újság megjelenését segítették.

Kedves Olvasók!
Maradjon továbbra is a kedvenc
hetilapjuk a Szekszárdi Vasárnap.

Cser Ildikó

Reméljük, lapunkat ezután is
kedvvel olvassák, ezért mindent
megteszünk, a leköszönt fõsz-
erkesztõnek pedig gyors regen-
erálódást kíván a szerkesztõség
nevében a stafétabotot rövid
idõre átvevõ Szepesi László.

A piac üres betonján egy elhullott paprika,
némi szemét. Viszik az asztalokat. Bezárt a
lángossütõ és sok évtized után új helyen
árulják már portékáikat az õstermelõk,
zöldségesek. Ez a nyitánya a Béla király téri
építkezés folytatásának. Mert fenn a téren
lassan véget ér a munka. Ott a gépek tavaly
októberben kezdtek dolgozni, s mostanra
megújult Szekszárd történelmi központja,
elkészült egy új, a múltat is õrzõ, de a hus-
zonegyedik századhoz méltó tér.

Kerekes László, a Szekszárdi Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetõ igazgatója mondja az el-
telt háromnegyed évrõl:

– A munka úgy folyt, hogy közben a tér
élte megszokott életét. Legkritikusabb
idõszak az a majdnem két hónap volt amikor
le kellett zárni a Bezerédj, a Munkácsy és a
Bartina utca csomópontját, s az autóknak
kerülni kellett. 

Maga tér még üres. A térkõvel kirakott, ma
még üres felület a kánikulában forró a nap-
tól. De hamarosan nagy ládákban növények
kerülnek, több lesz a zöld. A tér bíróság felöli
oldalán, a pázsitos részén egymáshoz
közelebb került a két királynak, I. Bélának,
az apátság alapítójának, s Lászlónak, a város
védõszentjének szobra.  A kettõ között egy
félbevágott domb szimbolizálja, hogy I. Béla
sírja itt van valahol a városban. Szent László
szobra mellett pedig kis kõforrásból víz
csorog, emlékeztetve, hogy a király kardjá-
val, más monda szerint lova patkójának
szegével a sziklából vizet fakasztott. 
A szökõkutakat, csobogókat, kõpatakokat
esténként megvilágítják, s fénybe öltöznek
a tér épületei is. Már látogatható lesz a ko-
rábban felújított Óvármegyeháza, ahol a
napokban nyílt az Alaptörvény illusztrációi
címû történelmi képeket láttató kiállítás.

A megyeháza kertjébe is új bejáratot épített
a teret megújító bõ hatszáz milliós munka
kivitelezõje, a Reneszánsz ZÁÉV konzorci-
um. Még folynak a tárgyalások, de
valószínû, õk építik át a piacot is. És míg ott
dolgoznak, a program szerint 2014
szeptemberéig a piac  a Korzó Áruház elõtti
betonplaccon lesz.

A tér elkészült
Elköltözött a piac
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A 60 ezredik látogató
Már sikertörténet a szekszárdi strand

Folytatás a 1. oldalról.
– A kedvezményrendszer azért is nagyon
összetett, hogy a tavalyinál is kedvezõbb
áron tudjuk fogadni a szekszárdiakat és
nem szekszárdiakat - jegyezte meg Csil-
lag Balázs, a Szekszárdi Sporközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Nálunk szerencsére nem érzõdik az a fa-
jta nyári kiürülés, ami a várost a nyár
közepétõl augusztus 20-ig úgy jellemzi -
tette hozzá. Százakban mérhetõ a
törzsvendégek száma és a közelebbi, il-
letve távolabbi régiókból, például Bajáról
és Paksról is egyre többen érkeznek, is-
mertté váltunk a régióban.

A fürdõ a recepción található
kérdõíveivel folyamatos közvélemény-
kutatást végez, s igyekszik teljesíteni a
kéréseket, óhajokat. Így, mert a tavaly ül-
tetett fák nõnek ugyan, de nem adnak
kellõ árnyékot,  a problémán segítendõ,
több kisebb-nagyobb, sátrat helyeztek el
a pihenõ területen a fürdõ dolgozói.
Aquazumba és Irigy Hónaljmirigy

Van igény a vizi tornára, az aquafit-
nessre, annak különbözõ változataira, így

mindennap kínálnak ilyen programot
elõre meghirdetett idõpontban. Hódít a
szekszárdi élményben, különösen a höl-
gyek körében a latinos táncelemeket
vizes közegben felvonultató aquazumba
elnevezésû új mozgásforma. Megoldot-
ták a fedett uszoda bezárása miatt víz
nélkül maradt rendszeres úszóvendégeik
nyári gondjait: egészségmegõrzõ pro-
gramjukat úgy segítik, hogy reggel hattól
a kilenc órai nyitásig használhatják a hát-
só úszómedencét, miképpen a verseny-
úszók és a vízilabdások is jöhetnek,
gyakorolhatnak ekkor.

– További szórakoztató programokon
gondolkodunk, a különbözõ napsza-
kokra lebontva - vázolta terveit Csillag
Balázs. - Délelõttökön fõleg kisgyerekes
anyukák a vendégek, nekik is ki fogunk
találni valamit. Lesz minden szezonban
egy ismert elõadó, illetve zenekar által
prezentált ingyenes koncert. Éppen e
hétvégén, vasárnap az Irigy Hónaljmiri-
gy lesz az idei vendégfellépõ,ráadásul a
teljes létszámmal, amire  remélhetõleg
sokan lesznek kíváncsiak a fürdõprog-

ramot választók közül.
Horváth István, polgármester a

fürdõberuházás szorgalmazója már
nagyon várja, hogy a 65 ezredik látogatót
köszönthesse, s egyúttal, mint szerencsést
megajándékozhassa.

– A közelmúlt szekszárdi nagy
beruházásai közül egyértelmûen siker-
történet a fürdõ - szögezte le a polgár-
mester. Annyian látogatják már, hogy az
idõnként jellemzõ zsúfoltság miatt eset-
leg két medencével is bõvítenünk kelle-
ne, amit alaposan fontolóra veszünk.
Közben már dolgozunk a fürdõprojekt
második szakaszán, a versenysportot és
a tömegsportot kiszolgáló, erre a terület-
re szánt 25 méteres fedett uszoda meg-
valósításán.

Csütörtökön délelõtt immár a 60
ezredik vendéget köszöntötte Horváth
István polgármester. Vas Friderika Ba-
járól érkezett párjával, kislányukkal,
húgával és unokatestvérekkel. Összesen
tízen látogattak el a családbarát
élményfürdõbe, közülük többen már
nem elõször.

A szerencsés vendég egy 15 ezer
forintos fürdõutalvány mellett emblé-
mázott pólót, hûtõtáskát és a Vízmû Kft.
ajándékait vehette át Szekszárd polgár-
mesterétõl.

E hét csütörtök délután három óra,
közel negyven fok, mintegy 1000 ember
talál is hûsítõ menedéket a szekszárdi
fürdõben, de folyamatosan érkeznek a
további vendégek. Az ugrómedencénél
éppen egy nagypapa korú férfi készülõdik
az elrugaszkodóról merülésre - egyfajta
virtusból is, hogy az õt elképedve figyelõ
unokakorú ifjoncokat meggyõzze annak
az ellenkezõjérõl, amit róla gondolhat-
nak… Egy életkép a sok közül Szekszárd és
a megye minden bizonnyal leglátogatot-
tabb nyári helyszínérõl. 

A héten végén pedig további ezreket
várnak a strandon, vasárnap rendezik
ugyanis a Fürdõnapot, melynek sztár-
vendége az Irigy Hónaljmirigy lesz. A ny-
olc tagú csapat délután fél 5-tõl ad koncert-
et a fürdõ színpadán. A vendégeket ezen
a napon fröccs party, az étteremben pedig
pincepörkölt várja. B. Gy. – F. L.

Kisbirtokok elõnyben
Sajtótájékoztató az elfogadott földtörvényrõl

Majd egy éves elõkészítés után június-
ban fogadta el az Országgyûlés az új
földtörvényt amelyrõl a héten tartott
sajtótájékoztatót Horváth István pol-
gármester a Parlament Mezõgazdasági
Bizottságának alelnöke és Csike Györ-
gy a MAGOSZ Tolna megyei elnöke. 

Horváth István elmondta a törvény
egyik célja, hogy megvédje a magyar
földet a magyar emberek számára. Ha a
korábbi szabályozás maradt volna
érvényben, a földek felvásárlási szabad-
sága 2014 májusától életbe lépett volna,
ezért volt fontos, hogy az új törvényt
minél hamarabb megszavazzák. 

A tulajdonszerzésre vonatkozó
védelem mellett fontos a birtoksz-
erkezetre vonatkozó szabályozás, hogy
a családi gazdaságok aránya 50-rõl 80
százalékra nõjön. Felhívta a figyelmet
arra a döbbenetes tényre is, hogy ma
számos helyen egy-két családi gazdaság
tartja kezében a birtokhatárt.

A törvény arról is rendelkezik, hogy
az unión kívüli polgárok számára

továbbra sincs lehetõség földvásárlás-
ra. Cél az is, hogy korábbi zsebsz-
erzõdések semmissé váljanak és a
spekulációs külföldi és magyar tõke
számára kizárt legyen a földvásárlás,
továbbá, hogy a föld a magyar emberek
tulajdonában legyen. 

Csike György, a MAGOSZ megyei el-
nöke szerint lényeges, hogy a szabály-
ozás a birtokméret nagyságát is be-
határolja, illetve arról is rendelkezik,
kik, hogyan gazdálkodhatnak az egyes
földterületeken. A birtoknagyság a ko-
rábbi 7500 helyett mindössze 1200

hektár lehet, a tulajdonjog pedig maxi-
mum 300 hektár, amelyhez erdészeti,
vagy mezõgazdasági szakirányú
végzettség szükséges. Egy hektár
nagyságrendig ugyanakkor minden
magyar állampolgár vásárolhat földet.
Elõvásárlási joggal élhet egy területre
a helyben lakó szomszéd, vagy akinek
üzemközpontja ugyanazon település-
en található.  

Horváth István felhívta a figyelmet
arra, hogy elõvásárlási joga az állam-
nak van, ezt a földet három éve
használó, s helyben lakó föld-
mûvesek vásárlási joga követi. A
földtörvény ugyanakkor nem vissza-
menõleges hatályú: érvényét a
hatályba lépésétõl kell számítani.
Végezetül elmondta, a Tolna megyei
Fidesz és a MAGOSZ Tolna megyei
szervezete támogatja az új föld-
törvényt, hisz az visszavezeti az életet
a falvakba, s megvédi a tulajdont,
valamint a birokszerkezetet. 

Gyimóthy Levente
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Eredményesen pályázott a Szekszárdi
Vízmû Kft. az Új Széchenyi Terv, Gazda-
ságfejlesztési Operatív programon belül
a mikro-, kis- és középvállalkozások tech-
nológiai fejlesztésére kiírt pályázatán.

A cég telephelyei technológiai korsz-
erûsítésére ez év végig közel 50 millió
forintot fordít amelynek 40 százalékát a
pályázaton elnyert összegbõl tudja fedezni.
Ennek köszönhetõen újabb nagy értékû
labormûszerek kerülnek a vízminõség el-
lenõrzõ és a szennyvíz laborokba. Ebbõl
finanszírozza a cég a földmunkák végzésé-
hez vásárolt markológépet valamint más a
hibaelhárításhoz és hálózatfektetéshez
szükséges munkaeszközöket.

A minõségi víz- és szennyvízszolgál-
tatás javítása és a hibaelhárítás gyor-

sítása érdekében egy mobil dieselmo-
toros illetve több más víz és szennyvíz
szivattyút, áramfejlesztõ berendezést,
öblítõ kompresszort, fûrészgépet és
hegesztõ berendezést is tudnak vásárol-
ni év végéig az elnyert összeg segít-
ségével.

A Baranya Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ is támogatta a
Földmunka- Rakodó és Szállítógép
kezelõi tanfolyamot, amelyen a Vízmû
négy dolgozója vett részt. A Perfekt
Zrt. 120 órás képzési programján sz-
erzett képesítés és szaktudás szük-
séges ahhoz, hogy az újonnan besz-
erzett nagy értékû munkagépeket és
berendezéseket mûködtetni tudják a
cég dolgozói.

A kedvenc autónk

Szúnyogírtás
Augusztus 13-án az esti, éjjeli órák-

ban szúnyoggyérítést végeznek 
Szekszárdon. A használt vegyszer em-
berre, melegvérû állatra veszélytelen,

viszont a méhekre veszélyes. 
Rossz idõ esetén a a szúnyogirtásra 

14-én vagy 15-én kerül sor. 

Megújult a Szekszárdi 
Vízmû Kft. gépparkja
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Csizmazia Alapítvány
„A jövõ ígéretes gyermekeiért”

A címbéli nevet viselõ alapítványt,

2011. decemberében Csizmazia Fer-

enc hozta létre. Célját, tevékenységi

körét a következõképpen határozta

meg: „Minden gyermeknek joga van

ahhoz, hogy élete során kitel-

jesíthesse tehetsége maximumát.”

Az alapítvány eddigi tevékenységérõl,
eredményeirõl, s a közeli jövõ terveirõl
az alapítvány kuratóriumának elnökév-
el - aki az alapító felesége - Csizmazia
Ferencné Mónikával, a Garay Általános
Iskola pedagógusával beszélgetünk.

– A cél meghatározását mi mo-
tiválta? 

– A férjem tanúja és részese volt annak,
hogy az iskolánkban milyen sokat
foglalkoztam rendezvények szervezésé-
vel, s látta milyen nehéz anyagilag,
szervezésileg összehozni egy - egy rend-
ezvényt, kirándulást, versenyt. Ekkor jött
az ötlet, hogy az iskolában több szülõvel
közösen hozzuk létre ezt az alapítványt.

– Mi volt az elsõszámú cél? Az elsõ
rendezvények?

– Az oktatás és a nevelés területén a
tehetséges gyerekek segítése, az õ
életútjuk továbbkövetése. 2011. Szilvesz-
terén rendeztük meg az elsõ családi
összejövetelt, ahová 47 család jött el, s
ezt a jó hangulatú rendezvényt tavasszal,
egy locsolóbállal folytattuk. Ekkor már
bennünk tudatossá vált, hogy jó úton ha-
ladunk, élvezzük a szülõk és az iskola
vezetõinek támogatását. Megírtuk az el-
sõ pályázatunkat, amelynek megnye-
résével megrendeztünk egy országos
versmondó napot: „Országos sosemvolt”

címmel. Kétfordulós volt a verseny, az el-
sõ fordulóban DVD. -re felvett anyaggal
pályázhattak a gyerekek, a második for-
dulóba 54 versmondó jutott be, 30
településrõl, ennek a lebonyolítása a
Múzeumban történt. Sem nevezési díj,
sem más költség nem terhelte a
résztvevõket, sõt a pályázati pénzbõl
programokat szerveztünk, illetve ellátást
biztosítottunk a gyerekeknek, a Zrínyi
Sörkertben. Szegedtõl - Gyõrig láttunk
vendégül 9-16 éves versenyzõket.

– A pénzügyi feltételekrõl még nem
beszéltünk. Bizonyára egy része a
pályázatokból, és a többi?

– A „Magyar Versmondók Egyesületé-
nek” támogatását a kezdetektõl élvez-
zük, ami szakmailag nagyon fontos
számunkra. Közülük kerültek ki a
neves zsûritagok, mindkét eddigi rend-
ezvényünkön. A pénzügyi támogatás-
ért pedig hálásak vagyunk azoknak a
vállalkozóknak, cégeknek, üzleteknek,
szervezeteknek, magánszemélyeknek,
önkormányzatnak, akik az elsõ pillanat

óta bíztak bennünk és támogattak, s
reméljük, hogy sikereinket látva szá-
muk a jövõben gyarapodik. 

– A másik nagy versmondó ren-
dezvény sikerérõl lapunk is beszá-
molt….

– Második alkalommal társrendezõ-
ként az iskolánkkal, valamint a Dombó-
vári Mûvelõdési központtal, illetve a
„Nemzeti Mûvelõdési Intézettel” került
sor az „Országos Weöres Sándor gyermek
színjátszó találkozóra”. Ezt a rendezvényt
a Garay iskola már 8 éve rendezi, s az utób-
bi két évben társultunk mi és a fenti sz-
ervezetek. Ennek a lebonyolítása a Babits
Kulturális Központban, valamint a Német
Színházban történt.  A rendezvényen 260-
280 gyermeket mozgattunk meg, az idei
évben 7 megye legjobbjai mérték össze
színjátszó képességüket.

– A Garay iskola tanulói az
alapítvány támogatásával milyen
nagy versenyekre, illetve egyéb
programokra jutottak el? 

– Országos, illetve Nemzetközi
versmondó versenyeken vehettek részt,
a teljesség igénye nélkül: Nyíregyháza,
Debrecen, Gödöllõ, Budapest, Nagy-
atád. Az alapítvány a szervezéssel, az
utaztatással és egyéb költségekkel támo-
gatta a tanulókat. A versenyeken kívül
két alkalommal ellátogattunk a Pécsi
Nemzeti Színházba, egy - egy alka-
lommal 100-100 gyermeket vittünk el,
valamint megnéztük az elmúlt két
évben a Mohácsi Busójárást. Mindkét
program óriási élmény volt a gyerekek
számára.

– Tele vagytok tervekkel a jövõt il-
letõen is…

– Amit eddig elértünk, úgy gondol-
juk olyan érték, hogy továbblépve
támogatásunkat nagy szeretettel szeret-
nénk felajánlani, kiterjeszteni Szek-
szárd város valamennyi iskolájára, hogy
minden gyermek egyenlõ eséllyel in-
duljon, hiszen ez az alapítványunk
célkitûzése. A nyáron verstáborba
megyünk - az Önkormányzat támo-
gatásával -  Neszmélyben a Dunán, egy
hajón, melyet a „Versmondók Egyesü-
lete” szervez, s amelyen az idei verseny
elsõ helyezettei vehetnek részt. Augusz-
tusban mi magunk az alapítvány sz-
ervez egy 3 napos 15-20 fõs verstábort
Domboriban, ahol az eddig elért ered-
ményeik alapján, illetve a hátrányos
helyzetû tehetséges versmondó gyer-
mekek vesznek majd részt. Nagy terv-
ünk a „Magyar Versmondók Egyesü-
letével” közös. Készülünk egy olyan
verseskötet kiadására, amelybe a
verseket közösen gyûjtjük össze.

Sas Erzsébet

Az ország teljes területére július 22-étõl tûz-
gyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési
miniszter, a katasztrófavédelem Tolna
megyei igazgatója pedig sajtótájékoztatón
kéréssel fordult az emberekhez, hogy a
különösen meleg idõben fokozottan vi-
gyázzanak, a lángok ne pusztítsanak sehol.

Wéber Antal ezredes elmondta, két
különösen veszélyes idõszaka van az évnek,
az egyik a tavaszi kizöldülés elõtti néhány
hét, amikor az elõzõ évi elszáradt növényzet
könnyen lángra lobban, a másik a forró
nyár. Ilyenkor pusztítanak leggyakrabban a
lángok, semmivé lesz a termény, az erdõ,

megsemmisül az élõvilág, a füst szennyezi
a környezetet, s ehhez jön az oltás költsége,
amely néha milliókra rúg. A tüzek 99 száza-
lékának hátterében emberi figyelmetlen-
ség, gondatlanság áll. A kerti hulladék
eltüzelése, gyakran a betakarítást követõ
tarlóégetések miatt keletkezik hatalmas tûz.
Ezért kér mindenkit arra is, hogy a kertek-
ben ne gyújtsák meg a növényi hul-
ladékokat, helyette jobb a komposztálás,
amely - amellett, hogy hasznos - sokkal biz-

tonságosabb. Szerencsére, folytatta, idén
sokkal kevesebb ilyen tûz volt, mint a ko-
rábbi esztendõkben, amikor, fõleg hét
végén kora délután szinte menetrend
szerint riasztották a tûzoltókat, akik este
késõig oltották a lángokat. Tavaly július
végéig kétszáznál több avar, bozót, erdõtûz
volt a megyében, idén szerencsére ez ideig
csak harmincnégy. Szili-Horváth Tímea tûz-
oltó százados a Tolna Megyei Tûz-
megelõzési Bizottság titkára a szankciókról

beszélt. A tûzgyújtási tilalom megszegõit
szabálysértési eljárás során 150 ezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújthatják, a tûzvédel-
mi szabálytalanságot elkövetõket pedig 20
- 60 ezer forintra büntetik. Egyébként saját
kertjében mindenki használhatja a grillsü-
tõjét, a kerti szalonnasütéssel vagy bog-
rácsban fõzéssel sem sérti meg a tûzvédel-
mi szabályokat, ha ez az õrzött tûz az
erdõtõl legalább 200 méterre van. De
gondoskodni kell a megfelelõ, tûz oltására
alkalmas anyagról, eszközrõl, nem szabad
felügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, a még
ki nem hûlt parazsat, hamut.

Tiltás és kérés

Hogy ne pusztítson a tûz!
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Elõfordul, hogy a bank fizet..
Jogi segítséget is kapnak a devizakárosultak

A sajtó jó ideje foglalkozik a deviza-

károsultak ügyeivel, és ezen a téren

a kormány sem tétlenkedik.

Varga Mihály, gazdasági miniszter
közölte, hogy szeptember végére
mindenképpen meg kell születnie a
segítségnyújtás részleteirõl szóló kom-
promisszumos megállapodásnak. A ba-
jba jutott hiteleseken közösen kell
segíteni a Bankszövetségnek, az állam-
nak, s maguknak a - problémát önállóan
megoldani képtelen - hiteleseknek, fej-
tette ki a miniszter számos fórumon,
közte a TV2 Napló címû mûsorában. 

Az internet különbözõ fórumaira fel-
tett egyik másik hozzászólás keményen
bírája a jelenlegi és a potenciális
segítõket, mondván, az eurós és a
forintos hitelesek miért nem részesül-
nek hasonló segítségben. Idõvel nyil-
ván ilyen lépésekre is sor kerülhet, de
mint a miniszter fogalmazott, mindig a
bajban levõk felé kell fordulni.

A jelenlegi általános, valamint megyei
és megyeszékhelyi helyzetrõl dr. Farkas
László ügyvéd, jogi segítõ, a Banki
Hitelkárosultak Egyesületének Tolna
megyei képviselõje adott tájékoztatást

lapunknak. Farkas doktor a devizakáro-
sultak ügyeire is specializálódott az
elmúlt évek során. Mint kifejtette, megke-
resõinek felvilágosítással szolgál, s ha
szükséges, peres ügyeikben biztosítja a
képviseletüket. Szólt arról is az ügyvéd, az
önhibájukon kívül károsultak érdekeit
nem egyszerû érvényesíteni, hiszen a
bankokkal lehetetlen egyezkedni, mivel
õket is kötik a szerzõdések. 

– Az eredmény érdekében
mindössze annyit tudok tenni, hogy ala-
posan megvizsgálom, milyen okokból
támadható az adott szerzõdés. Ilyen
például az árfolyamrés kérdése. A
hitelintézetekrõl és pénzügyi vállal-
kozásokról szóló törvény kimondja,
hogy az úgynevezett THM-ben az összes
költséget fel kell tüntetni, ami azt is je-
lenti, hogy a THM-en belül az árfolyam-
résnek is szerepelnie kell. Amennyiben
nem, akkor a szerzõdést semmisnek kell
tekinteni. Ez jelenti például az egyik „ka-
paszkodót”. - fejtette ki e lényeges pon-
tot dr. Farkas László, majd áttért a
következõ problémacsoportra: 

– A szerzõdésben az ügyleti kamatláb
emelésének módját, eseteit taxatíve fel
kell sorolni. Ellenkezõ esetben, azaz az

említettek hiányában szintén semmis-
sé válik a szerzõdés. Az általános
kérdések közé tartozik a szerzõ-
déseknél, hogy azt a bank egyedileg
megbeszélte-e az ügyféllel.
– Az igen, illetve a nem, hogy bi-
zonyítható a bíróság elõtt?

– Például az ügyfél és a kezesek arra
adott válasza alapján, hogy mennyi
ideig tartott a szerzõdés részleteinek is-
mertetése, átbeszélése? Ha tíz, vagy
húsz perc a válasz, akkor egyértelmû,
hogy a megbeszélés nem volt kimerítõ,
tehát az ügyfél nem érthette meg a
benne foglaltakat - hangzott a határo-
zott válasz.

Ezt követõen a szakember rátért a
legnagyobb kérdésre, az árfolyam-
kockázat viselésére. Rámutatott, hogy
eddigi nézet szerint az ügyfél viseli a
kockázatot, ám ma már közeledünk
afelé, hogy a kockázat ötven-ötven
százalékban a banké, illetve a hitelesé. 

– Feltétlenül említeni kell a fel-
mondhatóság elvét, hiszen a sz-
erzõdések jórészt nem tartalmazzák,
hogy az ügyfél mikor mondhatja fel a
szerzõdést. Sõt, - a Legfelsõbb Bíróság
munkacsoportja is foglalkozik e témá-

val - az is felvetõdik, mikor tisztességte-
len a szerzõdés egyoldalú módosítása.
Amennyiben megnyeri az ember a
pert, azt a tisztességes elszámolásnak
kell követnie. Össze kell vetni a felvett
tõkét és jegybanki kamatait az adós ál-
tal megfizetett összeggel és annak je-
gybanki kamataival, a kettõ közötti
különbözet az elszámolás tárgya. 
Eszerint elõfordul - különös tekintet-
ben a személygépkocsik esetében -
hogy még a bank fizet az ügyfélnek, s
nem fordítva.

Dr. Farkas Lászlót hitelügyben több
mint száz kétségbeesett ember kereste
fel: döntõ többségben lakáshitel okán,
de többen gépkocsi vásárlásra felvett
hitel ügyében. Eddig mintegy negyven
kliensének a perét indította el. Több-
ségüket a Szekszárdi Törvényszéknél,
de közel tizet a környezõ megyék
törvényszékeinél. Jelenleg - nem
csupán a bíróságok ítélkezési szünete
miatt - több esetben felfüggesztették a
megkezdett peres eljárásokat, egyebek
közt azért is, mert a Kúria az Európai
Unió Bíróságához fordult: vitatva az ár-
folyamrés tisztességes voltát.

V. Horváth Mária

Országos konferencia pszichiátereknek
Országos egészségügyi konferenciára
készül a Tolna Megyei Balassa János
Kórház Pszichiátriai Osztálya. A jövõ
évben megrendezésre kerülõ esemény-
rõl az osztályvezetõ fõorvos, dr. Kertész
Ágnes elmondta, a pszichiátriai szak-
dolgozók országos konferenciáján a
pszichiátriai rehabilitáció, a pszichiátria
és a jog kapcsolódási pontjai, valamint a
civil szervezetek és a pszichiátriai
osztályok kapcsolati rendszere kerül
elõtérbe. Az eseményt három naposra
tervezik, amelyen 180-200 résztvevõt
kívánnak megszólítani. 

Szekszárdon évtizedek óta nem volt
hasonló nagyszabású egészségügyi kon-
ferencia. A megyei kórház pszichiátriai
osztálya tavaly szervezte meg elsõ nyílt
napját, amelyen közel százan vettek
részt, s a nagy érdeklõdés inspirálta az ott
dolgozókat arra, hogy lehetõségeiket
kiterjeszthetnék. A Magyar Egészségü-
gyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
részérõl késõbb jelezték, lehetõség nyíl-

na egy konferencia megszervezésére,
amelynek már az idõpontja is tudható,
2014 júl. 3-5 között kerül sor az szakmai
találkozóra.

A fõorvos véleménye szerint a
pszichiátria az orvostudomány azon
területe, amely egy kicsit mûvészet is. 

– Munkánk során - vallja - a
mûvészetekbõl sokat merítünk, s ezt a
gyógyításban is felhasználjuk. Fontos
az is, hogy milyen kulturális identitás-
sal érkeznek ide a betegek - fejtette ki
véleményét dr. Kertész Ágnes, majd a
megismerés fontosságáról beszélt,
mivel - tette hozzá -, ha ismerjük
egymást és magunkat, talán az elítélés
vagy a megítélés problémáival is
sokkal kevésbé találkoznánk a min-
dennapi életben. Éppen ezért tervezik
Tolna megye sajátos etnikai
összetételének, illetve a Sárköz sajátos-
ságainak témáját is beemelni a kon-
ferencia programjába. A találkozó
során a jogban jártas szakértõket, a

megyében mûködõ civil sz-
ervezeteket, valamint a rehabilitációk
különbözõ fázisait kívánják megis-
mertetni a résztvevõkkel. 

A szervezõk egyik fõ célja, hogy a
megyei dolgozók tájékoztatást kapjanak
az ország különbözõ területein mûködõ
rehabilitációs módszerekrõl. Részlete-
sebb bemutatást terveznek a megyében
található integrált szociális intéz-
ményekrõl is, amelyek közül a fõorvos
a tengelici alkohol-rehabilitációs ot-
thont emelte ki: e hely országosan is
speciális intézménynek számít. A szer-
vezõk szintén országos modellként
kívánják bemutatni a szociális otthon-
okban történõ rehabilitáció ered-
ményességét is. ,,Nagy neveket” szólal-
tatnának meg az Országos Pszichiátriai
Központból, a Pécsi Tudomány-
egyetemrõl, de például a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
részérõl, a jog területérõl, az ombuds-
mani hálózat részérõl, illetve a Pázmány

Péter  Katolikus Egyetemrõl is ,,ide
csábítanának” országosan ismert
elõadókat. A helyszín tekintetében még
nem döntöttek, azonban, várhatóan a
Babits Mihály Kulturális Központ, il-
letve a PTE Illyés Gyula Kar ad helyet az
eseménynek. A rendezvény lebonyo-
lításában az Újvárosban található Szent
István Házzal is együttmûködésük lesz,
ahol egyébként idén õsszel várhatóan
újra megrendezésre kerül a városban
már jelentõs népszerûségnek örvendõ
egészségszûrõ nap. Kertész Ágnes talál-
kozásunkkor a tervezett konferencia
témáján kívül a kórházi részleg mûkö-
désébe is rövid betekintést adott. A 77
ággyal mûködõ, havonta átlagosan 120-
140 beteget fogadó osztály, ahol felvéte-
les és krízisambulancia is mûködik,
több részre tagozódva épül fel, így re-
habilitációs, akut felvételes, illetve
neurózisos ágyak is fogadják a
betegeket.

Gyimóthy Levente 

07.qxd  2013.08.09.  7:54  Page 1



8 2013. augusztus 11.MÉSZÁROS HOTEL

Exkluzív szálloda épül a belvárosában
„Az ország legjobb borvidéke a szekszárdi”

Elegáns, minden igényt kielégítõ, 44
vendég elszállásolására alkalmas -
várhatóan négy csillagos - szálloda
épül majdnem 700 millió forintért
városunk központjában.

A projekt az Új Széchenyi Terv Dél-Dunán-
túli Operatív Program által közzétett üzleti
célú szálláshelyek fejlesztése pályázati
konstrukció keretében valósul meg az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap támo-
gatásával. A 696 millió forintos beruházás-
hoz a Mészáros Borház Borászati Kft. het-
ven százalékos, közel 500 millió forint
európai uniós támogatást nyert. A
beruházás a két telken levõ épület bon-
tásával kezdõdött, s az alapozással foly-
tatódott. Az ünnepélyes alapkõletételre
néhány napja, augusztus 6-án került sor. A
szállodaépítés befejezését 2014. június
végére tervezik a szakemberek. 

Várhatóan a kezdetekben 45-55 száza-
lék között lesz a komplexum kihasznált-
sága, ami a becslések szerint gyorsan fel-
futhat, hiszen jól megközelíthetõ helyen,
a belvárosban épül. A szomszédos telken
parkolót alakítanak ki, sõt kerékpár
szolgáltató létesítmény is épül, ha szük-
séges, beindítják a biciklikölcsönzést is.

Csak munkaneve van
A Kossuth Lajos és a Rákóczi utcát

összekötõ szállodakomplexum (hivatalos
címe: Rákóczi utca 20.) egy-egy szárnya az
egyik, illetve a másik utcára néz. A közel
2400 négyzetméter alapterületû hotel-
ben 22 kétágyas lakrész lesz, így akár egy
teljes autóbusznyi kirándulót tudnak ma-
jd elszállásolni. A hotelnek tehát „lakcíme”
van, ám egyelõre - Új belvárosi szálloda -
munkanéven fut. Persze, az érdekeltek
frappáns és csábító néven gondolkodnak.

A keddi alapkõletétel elõtt a Mészáros
Borházban Köpenczei István projekt-
menedzser bemutatta a beruházást
megálmodó Mészáros Pált, illetve álmá-
nak legfõbb közremûködõit. Ezután

újabb bemutatás következett, amit az
építész-tervezõ Máté János, az Építész
Alkotómûhely Kft képviseletében tar-
tott. Mint mondta, olyan modern
építészeti megoldásokat alkalmaznak,
amelyek jól illeszkednek az adott
környezetbe. Majd az utcákról nem
látható területeket járhattuk be Máté
János szavai és a vetített képek jóvoltából.

A háromszintes, az év minden napján
nyitva tartó szálloda két szárnya között
elegáns, teraszként is szolgáló belsõ ud-
vart alakítanak ki. Az alápincézett
részben 150 fõs konferenciaterem és
wellness részleg mûködik - nem is olyan
sokára. A Rákóczi utca felõli épület-
részben kap helyet a városlakók elõtt is
nyitva álló hetven ülõhelyes étterem. A
szállóvendégek fogadására a recepciót a
Kossuth utcában alakítják ki.

Mészáros Pál álma
Jó tíz-tizenöt esztendeje, amikor

Mészáros Pál - a nevét viselõ borház és
borászati kft ügyvezetõje - volt a Szek-
szárdi Hegyközség elnöke, gyakran nyi-
latkozta, hogy sem a bor minõségét, sem
a keresettségét illetõen nem vagyunk el-
maradva például Villányhoz képest. De
azt mindig hangsúlyozta, hogy „késõn
ébredtünk”, mert a Szekszárdra érkezõ
turistákat nem tudjuk méltóképpen el-

szállásolni, pedig egy igényes szálloda fel-
lendítené városunk idegenforgalmát is. 

Tény, hogy Szekszárdon komoly prob-
lémát jelent, hogy a belvárosban nincs
megfelelõ számú- és minõségû szállás-
hely. Mint azt Mészáros úr most is meg-
fogalmazta, õk maguk is gyakran szem-
besülnek azzal, hogy a Kossuth Lajos 
utcai borházukba - ez éppen szemközt
van a leendõ hotellel - borkóstolóra, vagy
rendezvényre érkezõk szívesen marad-
nának egy, vagy akár két napig a város-
ban. De nincs hol megaludniuk.

Jövõ ilyenkor már lesz! 
Tehát Mészáros Pál álma megvalósul

- részben a város javára, valamint a szek-
szárdi borra voksolók örömére.

Miközben a felszólalók méltatták
Mészáros Pál munkásságát, kitartását, s
a turizmus fellendíthetõségében való
hitét, õ maga csomagolásba kezdett.
Betette az alapkõként szolgáló urnába a
megyei lap aznapi számát, az engedé-
lyezési tervet, a projektbemutató
meghívóját, a tavaly az Év pincészete
kitüntetést elnyert borház leírását,
valamint egy palackkal a város borából.    

Az agrárium zászlóshajója…
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisz-

térium parlamenti államtitkára vallomást
tett. A kellemes hangulatú, színvonalas és
informatív projektbemutatón közölte, sz-
inte hazajár Szekszárdra, mintegy lokálpat-
riótává vált. Szereti a városunkat, az itt ter-
mõ szõlõt és a szekszárdi borokat, s már
alig várja a Szekszárdi Szüreti Napokat. S
mint fogalmazott, jó, hogy a jövõ évi ilyen
ünnep alkalmával már szállás várja a
belvárosban a látogatókat. Az államtitkár
hangsúlyosan jelentette ki, hogy az ország
legjobb borvidékének tartja a szekszárdi. 

Különösen jó hírekkel is szolgált 
Budai Gyula. Elmondta, hogy 2010 és
2013 között 6,5 milliárd forint támo-
gatást kapott a magyar borászat a fe-
jlesztésre és a szerkezetátalakításra. Az
Európai Unió következõ gazdasági cik-
lusában, 2014 és 2019 között úgy ter-
vezik, hogy 8,5 milliárd forint uniós for-
rást biztosítanak az ágazatnak. Leszögez-
te, hogy a szõlészet és borászat agrárium-
unk zászlóshajója, munkahelyeket
teremtve kell robognia elõre - a vidék
felemelkedését szolgálva.

„A bor maga az élet”
E címben Tóth Ferenc megyei kor-

mánymegbízott projektbemutatón el-
hangzott szavait idéztük, s tegyük hozzá
ama megállapítását is, hogy a szálloda
kapcsán is "Szekszárd védjegyérõl, a bor-
ról van szó". Elégedetten jegyezte meg,
hogy a város elkezdte pótolni a turizmus
terén való lemaradását.

Szintén a szálláshelyek problémájáról
beszélt Horváth István polgármester, mikor
kifejtette, hogy a most épülõ szálloda ugyan
orvosol a gondon, de azt teljességgel nem
oldja meg… A kapott több „végszó” közül a
szüreti napokat ragadta meg, s közölte,
hogy idén Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter vállalta a rendezvény fõvédnöki
tisztét. De az is kitüntetõ, hogy a vissza-
jelzések szerint hat ország nagykövete is
városunk vendége lesz az országos hírû
rendezvényen. Ezt követõen az ünnep
résztvevõi átmentek a borházból az utca
túloldalán lévõ hatalmas kibetonozott
gödörbe, a pinceszintre - ahonnan
hamarosan kinõ a szálloda. Leengedték az
iratokat, s a bort tartalmazó rozsdamentes
acélból készült urnát, lapátot ragadtak, s
perceken belül beton fedte az alapkövet. 

V. Horváth Mária
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– Virágok, könnyek, emlékezõ szép
szavak, köszönõ és köszöntõ
beszédek hangoztak el az ünnepen.
Negyvenhat évi munkaviszony,
harminckét évi vezetõi munka után
pihenésre készülsz….

Nagyon jólesett, s felejthetetlen emlék
marad számomra, hogy a kollégáim, ilyen
szép ünnepséget szerveztek, búcsú-
beszédüket, szavalataikat, ajándékaikat
megkönnyeztem. Megtiszteltetés volt,
hogy Szekszárd város vezetõi is eljöttek
és õk is megerõsítettek abban, hogy nem
volt hiábavaló ez az elmúlt 32 év. Nyu-
godtan adom át a vezetést és az egész
bölcsõdét, volt helyettesemnek Rimai
Rudolfnénak és minden volt munkatárs-
amnak, tudom, jó kezekben hagyom.
Szerencsés ember vagyok, mert egész
életemben mindig olyan kollégákkal és
fõnökökkel dolgozhattam, akikkel
megértettük egymást.

– A gyermekek iránti vonzódáso-
dat, a velük való kapcsolat kitel-
jesedését a saját családodra
vezetted vissza…

Varsádon, egy hatgyermekes család-
ban születtem, negyedik gyermekként.
Így megtapasztalhattam idõsebb
testvéreim babusgatását, s a nálam
kisebbekért való gondoskodást. Szülõ-
falumban jártam általános iskolába, ma-
jd a Gyönki Gimnáziumba, amit felcse-
réltem a budapesti Balassa János Egész-
ségügyi Szakközépiskolával, ahol felnõtt
ápolóként végeztem.

– Mi volt az az erõ, ami rávett, hogy
ott-hagyd a fõvárost?

Inkább ki volt. Dunaharasztiban egy
május elsejei mulatságon, megis-
merkedtem azzal a fiúval, aki a férjem
lett. Ott laktunk és ott is helyezkedtem
el egy vadászkastélyból átalakított 40
férõhelyes bölcsõdében, amelynek
Pócza Gézáné, Margit néni volt a vezetõ-
je. Nagyon sokat tanultam tõle szak-
mailag és emberileg is. Kilenc évig dol-
goztam ott, s akkor jöttünk Szekszárdra
lakni, amikor már a szüleim, húgom, s a
többi testvérem is a környéken találta
meg új otthonát.

– Itt, hogy sikerült a már nagyon
megszeretett hivatásodban elhe-
lyezkedni?

1979-ben még több bölcsõde volt a

városban, elkezdtem érdeklõdni,
nézelõdni. A Mérey utcai bölcsõde,
mint módszertani intézmény, vonzó
volt számomra. Elõször gondozó-
nõként, majd csoportvezetõként dol-
goztam, közben elvégeztem a
gyermekgondozói szakot s a vezetõ
Kovács Pálné Ancika ajánlásával kine-
veztek vezetõnek az akkor VI-os
számú Perczel utcai bölcsõdébe.

– Abban az idõben 3 évig marad-
hattak otthon az anyukák GYES-en,
mennyire használták ezt ki?

Érdekes ez a visszatekintés. A jog-
szabály szerint bölcsõdés lehet egy
gyermek 6 hónapos kortól 3 éves korá-
ig. Régebben 8-10 hónapos korukban
hozták a gyerekeket, aztán volt másfél
évtized, amikor már csak akkor hozták,
amikor a gyermek már ment, és
érezhetõen vágyott a korosztálya társa-
ságára. Amikor megjelent a GYED,
akkor 2 éves kortól hozták hozzánk a
szülõk kicsinyüket, hogy visszame-
hessenek munkahelyükre.

– Mi ösztönzi az anyukákat, a
szülõket arra, hogy elõbb, vagy
késõbb adják bölcsõdébe gyer-
meküket? 

A munkahely megtartása, vagy ép-
pen megélhetési gondok. Az utóbbi tíz
évben az is belejátszott döntésükbe,
hogy az anyukák a GYES alatt valami-

lyen képzésre járhattak. A bölcsõde
sokat fejlõdött az évek során, új és új ki-
hívásoknak kellett megfelelni, nagy vál-
tozást hozott az a szakmai kihívás, hogy
alternatív megoldásokat kínáltunk.
Létrehoztuk a Pipitér játszóházat, a
bölcsõdén belül, amely a nem bölcsõ-
dés gyerekeknek az óvodai felkészítést
jelenti. Manuális foglalkozásokat
hirdettünk meg klub formában gyerek-
ek és szülõk részére. A fõiskolán felvál-
laltuk a jövendõ pedagógusoknak, a
kisgyermek - nevelõi szak gyakorlati
részét.

– Úgy kérdezek, mint egy laikus,
holott magam is mint szülõ, és
mint nagyszülõ is megtapasztal-
tam, mit jelent az, hogy legnagy-
obb kincsünket adjuk mások
kezébe. Milyen tulajdonságokkal
kell rendelkeznie egy csecsemõ és
gyermekgondozónak?

Empatikusnak, szakmailag felké-
szültnek, tudatosnak, következetes-
nek kell lennie, mindezt párosítva sz-
eretettel. Óriási felelõsséget vállalnak,
ennek szakmai tudással kell párosul-
nia, hiszen rengeteg ismeretet itt tan-
ulnak meg a gyerekek. A gondozónõk
megterveznek mindent, a gyermek
egész napját, az étkezést, a foglalkozá-
sokat, a viselkedési szabályokat, s min-
dezt játékos körülmények közé ágyaz-
va tanítják meg, úgy hogy a gyerek

közben jól érezze magát. Nincsenek
akadályok, tiltások, a bölcsõde olyan
eszközökkel van felszerelve, amely a
gyermekek szellemi, lelki, testi fejlõ-
dését a legjobban szolgálja.

– Meg lehet fogalmazni, hogy mi a
gyermeknevelés alapja?

A gyermek megismerése. Ez egy
folyamat. Erre nagyon jó a fokozatos
beszoktatás, akkor ugyanis jelen van
az anya, aki a gondozóknak informá-
ciókat ad, szóban és tettekben is. A
gyermek és a szülõ kapcsolata sokat
elárul a gyermek egyéniségérõl,
hiszen minden gyermek más külsõ és
belsõ tulajdonságokkal rendelkezik.
Ezek az alkalmak nagyon fontosak a
gondozónõnek, az akkor szerzett
információra tud építeni. Sokat számít
a szülõi felkészítés. Segít, ha a gyermek
azt hallja, hogy a bölcsõdében szívesen
várják õt, szeretettel fogadják a többi
gyerekek, hogy sok játékkal játszhat.
Két-három hét múlva a csoport már
olyan lesz számára, mint második ott-
hona. 

A szülõi felkészítés pedig bizalom-
ra épül, a gondozónõk felé irányuló
bizalomra. S szülõkkel való szoros
kapcsolat, ami családi délutánokkal,
ünnepek, évzárók rendezésével meg-
valósul, mind a gyermek érdekét szol-
gálja.

– Negyvenhat év, ebbõl harminck-
ettõ vezetõként. Ahogy mondani
szokás, letetted a névjegyed a
város asztalára. Az elkövetkezõ
évek terveit szövögeted, bár ah-
ogy mondtad a szíved félig még a
bölcsiben van, kollégáid és a
gyerekek között…

Két gyermekem van és négy unokám.
A legnagyobb Eszter 22 éves, a legkisebb
András - sorban a negyedik Kaltenecker
- szóval unoka napok következnek. Mi-
után sok unokatestvér van, a találkozás-
ok, az együttlétek alkalmával igazi
testvéri közösség alakult ki köztük. Az
egész család mindig is szeretett és szeret
ma is kirándulni, utazni. Szeretem a
természetfilmeket, s talán ezért is ra-
gaszkodom, hogy a gyerekek velünk jöj-
jenek a kirándulásokra, mert a természet
felfedezése, s ahogy meglátják annak
szépségét, az számomra a legnagyobb
öröm. 

SAS ERZSÉBET ROVATA

Vendégem a Belvárosi Kávéházban Kaltenecker Andrásné, 
aki 32 évig vezette a városi bölcsõdét, s néhány hete

munkatársai és a város vezetõi köszöntötték nyugdíjba
vonulása alkalmából. 

A gyermek megismerése a nevelés alapja
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Nem kell aggódni a termésátlag miatt
Idáig minden szép és jó a szõlõskertekben

Hasonlóan a tavalyi évhez, növény-
védelmi szempontból - legalábbis idáig
- nem volt különösebb gond a
szõlõskertekben, a két legfõbb fertõzõ
betegség, a peronoszpóra és a liszthar-
mat ugyan jelen volt, de járványszerû
elterjedésére nem volt példa,  sem a
szekszárdi, sem a tolnai borvidéken -
hangzott el a szekszárdi hegyközség ál-
tal minden évben ilyenkor szervezett,
több növényvédelemmel foglalkozó
világcég helyi képviselete által szpon-
zorált,  gazdafórumon Szekszárdon.
Persze, a megállapítás nem vonatkozik
azokra az ültetvényekre, ahol el-
hanyagolták a permetezés-technikát,
vagy el-elcsúsztak a kezelésekkel, ott bi-
zony a fürtöket még komoly károsodás
érheti a bogyórepedések során - prog-
nosztizált Maros Péter a BASF szak-
tanácsadója, aki rögtön hozzátette:
„Ott, ahol okszerûen védekeztek, ott a
fürtökön a peronoszpóra és a liszthar-
mat kártékony hatásával már nem
nagyon kell számolni, de oda kell fi-
gyelni rájuk, mert a lombozaton még
megjelenhetnek, amivel a fürtök
beérését akadályozhatják, és olyan
mennyiségben telepedhetnek meg a
gombaspórák az adott ültevényen,
amivel a következõ évben bekövet-
kezhetõ fertõzés esélyét nagyban meg-
növelik.”

Nem volt idáig
növényvédelmi probléma

Az áprilisi-május elejei rendkívüli
hideg negatívan befolyásolta a
tenyészidõszakban fontos megkötést,
a fürtképzõdést, akkoriban több
lehangoló nyilatkozat hangzott el az
idei évvel kapcsolatosan, miszerint
mennyiségileg átlag alatti lesz az idei
évjárat, ami a borágazat gondjait csak
tetézné.  Ám a mostani szemlék után
megállapítható: nem kell aggódni a
várható termésátlag miatt.

– Kétségtelen, a virágzás idején
tapasztalható hûvös esõs idõ nagyon
„odavágott” a muskotály-fajtáknak,

aztán -ahogy mi tapasztaltuk - Pinot-
Blanc fajtáknak is. Elõfordul olyan ül-
tetvény is ezek közül, ahol már nincs
sok értelme a szüretnek. De összes-
ségében semmi ok az aggodalomra:
különösen a vörös fajták szinte mind-
egyikénél nagyon szép termés prog-
nosztizálható a dolgok jelenlegi állása
szerint - jegyezte meg lapunk
kérdésére Maros Péter.

Takács István kistermelõ is biza-
kodó.

– Jól elkaptam a május végi, június
eleji permetezéseket, szerencsére
mindig esõ elõtti napon jutattam ki az
anyagot. Volt amikor hat naponta, de

elõfordult kéthetes periódus is. Nincs
gond növényvédelmi szempontból,
most már három hét is eltelt újabb per-
metezés nélkül, a lisztharmatra kellett
eddig jobban odafigyelni. Ha minden
kedvezõen lakul, akkor már csak egy
amolyan már a jövõ évnek szóló
megelõzõ permetezést tervezek

Persze évjárat témában a szõlõ
esetében a végeredményt illetõen
mindig erõsen „véleményes” a
szeptember és az október eleje-
közepe - a várható minõség esetében
mindenképpen. Abban az esetben,
ha az elmúlt évtizedet többnyire
jellemzõ szép, hosszú, napfényes
õszben lesz részünk most is, akkor
egy a 2009-es évhez hasonlítható
kiemelkedõ évjárat kerülhet a
szõlészek-borászok feldolgozójába az
idén is, még több csúcsbor készülhet
a 2010-e év okozta kiesést mintegy
kompenzálandó. 

Ám egy csapadékos, napfény-
szegény hidegnek mondható õsz
beköszönte - nem zárhatjuk ki - a
botrítisz (szürkerothadás) beindulása
képes lehet jelentõsen árnyalni a most
még nagyon szépnek tûnõ képen.
Szerencsére az ellene való idõbeni
megelõzõ védekezés metodikája elég-
gé ismert a gondos gazdakörökben. 

B.Gy.

A gép lop, de… Egy különleges hangverseny
A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ 

is otthont ad az EuroChoir kórusának.
A vásárló fizet az áruházban. Kár-
tyával, mert ez a modern, a bizton-
ságos, a pénzkímélõ. Beüti a PIN kó-
dot, a gép visszajelez, hogy rendben. 

A pénztáros viszont azt mondja,
valami hiba van, kezdjük újra.
Másodszorra a masina már sikeres-
nek ítéli a próbálkozást.

Aztán jön az SMS a banktól, de nem
csak egy, mint szokott, hanem három.
Egy hogy sikertelen a tranzakció, ket-
tõ, hogy sikeres. Ám, mert az üzenet-
ben az is ott áll, mennyi pénz maradt
a kártyán, könnyû kiszámolni, kétszer
szedték le a pénzt. 

Évek óta még a vízcsapból is az
folyik: óvakodjunk a trükkös tolvajok-
tól. Ne engedjünk idegent a lakásunk-
ba, s ha mégis, mikor arra kér, váltsuk
fel tíz vagy húszezresét, vagy pénzt

hozott, de adjunk vissza, legyünk
nagyon óvatosak. Mert mindez csak
arra jó, kilesse, hol tartjuk mi a
pénzünket, s egy óvatlan pillanatban,
figyelmünket elterelve már el is viszi.

Most úgy tûnt, a gép is lop. Mert
kártyás fizetésnél már a számítógép
dolgozik. De a bankban elmondták,
néhány nap, vagy néhány hét múlva
kiderülnek ezek a tévedések, a gép au-
tomatikusan kideríti, s a pénz a kártyá-
ra újra rákerül. Érdekes viszont, hogy
Szekszárdon csak egy két áruházban,
s egy elterjedt bankkártyával fordul-
nak elõ ilyen hibák. Szakemberek
mondják, a gép azt csinálja, amire
parancsot kap. Ha hibázik, az em-
ber adta a rossz utasítást. 

Remélhetõen nem szándékosan.
- sz l -

Az EuroChoir az Európai Kórusszövetség - Europa Cantat egyik kiemelkedõ
kórusrendezvénye, melynek 1982 óta minden évben más ország ad otthont. 

Az EuroChoir nem más, mint egy igazi európai kórus, tagjai fiatal, 18-30 éves
európai énekesek, akiket meghallgatás útján választanak ki, hogy képviseljék

országukat és létrehozzanak és elõadjanak egy közös produkciót.
A 2013. évi kiadás a 11 partnerországgal együttmûködésben elnyert 

VOICE uniós pályázat részeként ölt testet és egyben felvezetõ rendezvénye
az „EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015” nemzetközi kórusfesztiválnak. 

Idén két nemzetközileg elismert, tapasztalt karnagy által választott mûveket
ad elõ az Európa 19 országából érkezõ több mint hetven énekes: Dr. Lakner
Tamás balkáni és magyar kóruszenei repertoárt és Alessandro Cadario pedig

nemzetközi repertoárt tanít az új trendeket követõ szakmai munka során. 

A kórus a Kodály Központ után Szekszárdon, 
megújult intézményünkben is bemutatkozik.

A koncert idõpontja:  augusztus 16. péntek, 19.00 óra
Helyszín: Mûvészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

A koncertre támogatói jegyek vásárolhatók 500 forintért.
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E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 16-ig várjuk szerkesztõségünk címére: 

(Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). 

A hét elején halálos közlekedési bale-
set történt Szekszárdon. A Rákóczi ut-
ca irányából a Palánki út irányába haj-
tott kerékpárjával egy középkorú férfi,
ám nem adott elsõbbséget a 6-os út
felõl érkezõ személygépkocsinak. Az
ütközés már elkerülhetetlen volt. A

kerékpáros a kórházba szállítást
követõen belehalt sérüléseibe.

- x - 

Szintén a hét végén történt a követ-
kezõ garázdaság. A. Balázs nagyon

mérges lett a helyi buszmegállóban,
mert nem tudott telefonálni az ottani
fülkébõl. Ezért a fülkét hibáztatta, s hogy
megtorolja „engedetlenségét”, jól bele-
rúgott, mire az ajtó üvege kitört. Az eset-

et többen is látták, így pontos személy-
leírással segítették a rendõrség
munkáját. A rend õrei ez alapján gyorsan
elfogták a 23 éves fiatalembert, akit
garázdaság vétsége alapos gyanújával
elõállítottak a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányságon.

Balesetek - krimik

Több hétig tartó próbaüzem után szol-
gálatba léptek Szekszárd utcáin a min-
dent látó szemek, korszerû kamera-
rendszer õrködik éjjel-nappal a város-
ban, jelentették be a minap a
városházán tartott sajtótájékoztatón.

Bõ évtizeddel ezelõtt, 2002 tavaszán
négy kamerát helyeztek el a város ka-
puinál, a vasútállomáson, a Szekszárd-
ot átszelõ út mentén északon és délen
s a központban. Ezekbõl kettõ maradt,
de nemrég felszereltek még tizenhetet,
s ma már a tizenkilenc helyszínt

pásztázó kamera mûködik a
megyeszékhelyen - mondta Horváth
István polgármester. A térfigyelõ
hálózat kiépítéséhez pályázaton nyert
a város 10 millió forintot, amelyhez
még hozzátettek három és félmilliót.
Ebbõl elkészült a várost átszelõ hálózat,
s a szekszárdi rendõrkapitányságon és
a városházán a közterület-felü-
gyelõknél egy-egy központ, ahol moni-
toron valamennyi kamera képét látják.

Horváth Kálmán, az ideiglenes közbiz-
tonsági bizottság elnöke hangsúlyozta, a
rendszer célja nem a kukkolás, hanem a
város rendjének vigyázása.

Végh Lajos alezredes, Szekszárd
helyettes rendõrkapitánya elmondta,
ezek a modernkori közrendvédelem,
közbiztonság, bûnmegelõzés és
felderítés nélkülözhetetlen kellékei, s
hozzátette, a hangsúly a megelõzésen
van. A felvételeket egyébként néhány

napig a õrzik, ezalatt vissza lehet
nézni, s ha kell, bizonyítékként is
szolgálnak.

Jelenleg 19 kamera mûködik a város-
ban, a központ pedig 32 jeleinek fo-
gadására képes. Ma Szekszárdon még
csak nézik és visszanézik a képeket, de
a világon már sok helyen kapcsolnak
az ilyen rendszerekhez arc-, illetve
rendszámfelismerõ programokat. A
bõvítés újabb kamerák beállítása mel-
lett ilyen szoftverek alkalmazását is
lehetõvé teheti. - szepesi -

Kamerákkal vigyázzák a várost
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Az Alaptörvény illusztrációi címû

kiállítás nyílt szerda délután az

Óvármegyeháza dísztermének elõ-

csarnokában. A megnyitón Tóth 

Ferenc kormánymegbízott így

kezdte beszédét:

A mûvészek célja, hogy mûveiken
keresztül üzenetet küldjenek nekünk,
kortársaknak a jelenrõl és a múltról, és
üzenni szeretnének az utókornak is, hidat
építve az idõsíkok között. Az alaptörvény
illusztrációi címet viselõ kiállítás egy
kísérlet erre. Az elmúlt másfél évszázad
nagy történelmi eseményei örökítették
meg a jelenkor elismert festõi oly módon,
hogy egyszerre vállalták fel a történelmi
krónikás szerepét és a mûvészeti érték
megteremtõjének különleges feladatát.

A kiállítás ötletgazdája, szellemi aty-
ja, Kerényi Imre miniszterelnöki meg-

bízott elmondta, õt Orbán Viktor be-
hívta és azt mondta, népszerûsíteni
kell az Alaptörvény szövegét. Neki volt
egy könyve, amit a dédapjától örökölt,
a millennium táján adták ki, s címe Ré-
gi dicsõségünk. Historikus képek van-
nak benne Attilától Ferenc Józsefig. Õ
ennek folytatását álmodta meg, s
elkészült az utóbbi 150 év sarkalatos
történelmi eseményeit bemutató fest-
ménysorozat. 16 történelmi témájú
festmény és 30 kiváló gyermekrajz. 

Kerényi Imre a megnyitót követõen
rövid tárlatvezetést tartott. Elsõként a
2006. október 23-iki lovasroham em-
lékére festett képet mutatta, amely
ábrázolja annak az idõnek néhány poli-
tikusait is. 

A kiállításnak Szekszárd a tizenket-
tedik állomása, s a tárlat a hónap végéig
látható.

Történelmi képek az Óvármegyeházán

Több tízezer lelet került felszínre an-
nak a közel másfél hektár területet
érintõ régészeti feltárásnak a során,
amelyet az alsóvárosi temetõ bõvítésé-
nek elsõ üteme kapcsán végeztek a
múzeum szakemberei. A feltárásról és
az ahhoz kapcsolódó kutatásról a
közeljövõben tájékoztató kiadvány
készülhet.

Az évek alatt jócskán megfogyatkozott
a temetõ szabad sírhelyeinek száma:
4500-ból már csak 20 üres hely volt. Ez
tette indokolttá a 450 millió forintos beke-
rülési költségû bõvítést, amelynek elsõ,
120 millió forintos szakaszában a
régészeti feltárás mellett szerepel még egy
ideiglenes kerítés megépítése, a köz-
lekedõ utak és parcellák kijelölése,
közmûvesítés, valamint faültetés is -
mondta Horváth István a bõvítés kapcs-
án. A munkálatok megkezdése elõtt az
önkormányzat sikeresen pályázott a
Jövõnk Energiája Alapítványnál, amely így
mintegy 40 millió forint értékû támo-
gatást biztosított a kapacitásbõvítéshez.
Emellett a város részérõl 7-8 közmunkás
folyamatos munkája is segítette a bõvítés
elsõ ütemének munkáit - tette hozzá a
város polgármestere.

Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum igazgatója elmondta 646
objektumot tártak fel. A három hónapig

tartó munka során Dr. Szabó Géza
ásatásvezetõ és csapata elsõsorban emberi
és állati csontmaradványokat, kerámia
töredékeket talált, de elõbukkant legalább
6 õskori kultúra temetõje és települése,
valamint egy római kori település is. A ko-
rai települések egyébként igazi ritkasá-
goknak számítanak. Ezek mellett bronzko-
ri hamvasztásos sírokat is szép számban
találtak a szakemberek: ezekbõl 80 került
felszínre. A teljes leletanyag mintegy 4000
év történetét öleli fel.

A múzeum régészei korábban csak az
M6-os autópálya építésénél dolgoztak ha-
sonlóan nagy területen, a mostani ásatás
ezért rekordméterûnek számít. Ódor
János ezért azt tervezi, hogy a feltárást és
az ahhoz kapcsolódó kutatás ered-
ményeit egy a közeljövõben megjelenõ
tájékoztató kiadványban összegzik majd.

Bencze Péter

Évezredek történetérõl mesélnek a leletek
Befejezték az alsóvárosi temetõ bõvítésének elsõ ütemét
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Az árvíz közbeszólt
Idén a szekszárdi Clark Ádám Flot-

tilla már hagyományos evezõs

túrájának tervébe jócskán be-

leszólt a dunai árvíz, azért mégis

sikerült tartalmas programokat

szerveznie a Gaál László által

vezetett kis csapatnak. 

A flottilla tagjai kétnapos kerékpár
túrán voltak Szekszárd környékén, ma-
jd Újpesttõl Dunavarsányig látogattak
meg különleges vízi élõhelyeket.
Decemberi közgyûlésükön ugyan el-
tervezték, hogy bejárják hajókkal a
gemenci holtágakat de ez az árvíz miatt
lehetetlenné vált. Pedig Gaál László
szerint, ha a gyerekeknek beszélnek a
Gemencrõl, õk sokszor csak ámulnak,
s nem tudják, mirõl is van szó, s az is
üdvös lenne, ha az itteniek jobban is-
mernék a környék vízi élõhelyeit,
mint például, újpesti evezõs csapat,
amelynek tagjai már bejárták az ártéri
erdõ vízi útjait. 

A túra azonban nem maradt el.
Mivel a tervezett idõben Gemenc
még víz alatt volt, de az árhullám már
elhagyta az újpesti részt, a flottillá-
sok, elutaztak a fõvárosba, segítettek
az újpestieknek az árvíz utáni fer-
tõtlenítésben, iszaptakarításban.
Szállásuk a baráti csapatnál biztosí-

tott volt, felszerelésükkel pedig
evezhettek a Dunán. Bejárták a
szentendrei Duna-ágat, felejthetetlen
számukra a legújabb hazai híd, az
Aquincumi híd a vízrõl. 

A héttagú csapat két és fél napra
Dunaharasztiba is ellátogatott. Ott egy
nagycsaládos programon vettek részt.
Volt tábortûz, tollasozás, ping-pong,
hajózási vetélkedõ. Dunavarsánynál kör-
bejárták a nádszigetekkel, úszó lápokkal
tarkított vízi-labirintusokat, s az idõbe a
most épülõ hadtörténeti múzeum

megtekintése is belefért, ahol katonai
jármûveket, repülõket, helikoptereket
láttak a gyerekek. Az egyesület
egyébként a gyermektõl a felnõtt ko-
rosztályig állandó tagsággal rendelkezik,
ugyanakkor a szervezõk várnak minden-
kit, aki érdeklõdik a természetvédelem,
az evezés, vagy a kerékpározás iránt: így
adódik, hogy évente 3-4 taggal mindig
bõvül a csapat.

Gaál László emlékeztetett arra, a flot-
tilla részt vesz a Szépítsük együtt Szek-
szárdot programban is, amelynek

keretében a tagok rendszeresen
takarítják a Sió-partot, a töltést, s a csó-
nakház körüli erdõket: legutóbb ép-
pen az árvíz után tették rendbe az
épület környezetét. Az egyesület
szeptembertõl júliusig, minden má-
sodik szombaton tart foglalkozásokat,
ilyenkor hajózási szabályzatokkal, kor-
mányos és csapatevezési gyakorla-
tokkal ismerkednek, filmvetítéseket
tartanak, s tervezik, jövõre bepótolják
az idén elmaradt gemenci vízitúrát. 

Gyimóthy Levente

KÉZILABDA. Javában készül már az NB
I B-és bajnokság folytatására a tavalyi
ezüstérmes szekszárdi Fekete Gólyák
KC nõi együttese Tabajdi Ferenc
vezetõ edzõ irányításával. Ebben az
évben nem számíthat a csapat a szek-
szárdi nõi kézilabdázás elmúlt másfél
évtizede emblematikus figurájának
tekinthetõ irányító-átlövõ Horváth
Szimonettára, aki anyai örömök elé
néz, de másodedzõként ameddig
teheti segíti a csapatot. 
Továbbtanulás miatt távozik Palkó Bet-
tina és Péterbencze Judit, az utóbbi mi-
att van némi hiányérzete az edzõnek,
lévén, hogy a fiatal játékos már tavaly
fontos szerepet töltött be a csapat
védekezésében. Egyértelmûen erõ-
sítésnek számít, a pályafutása során
több élvonalbeli csapatot is megjárt,
Fauszt Éva átlövõ visszatérése, aki
legutóbb az NBI-ben 6. helyen végzõ

Kiskunhalas csapatában alapember
volt. Fölkerül a megszûnt szekszárdi NB
II-es felnõtt csapatból Nagy Szilvia, az
ifibõl pedig két játékos, Grénus Gréta
és Horváth Zsófi, valamint Szabó Petra
- és az is eldõlt, hogy a kapusposzton
figyelembe vehetõ Tancz Kinga végül is
nem igazol az NB I-es Siófokhoz. A
csapat kulcsjátékosa, a mûtéten átesett
gólerõs játékos Vasas Edina sérülés, il-
letve mûtét utáni hosszú rehabilitáció-
ja a végéhez közeledik: egy hónap múl-
va már teljes értékû munkát végezhet
az NB I B egyik legeredményesebb
játékosa, aki az osztály gólkirályi
címéért is sokáig versenyben volt
tavaly, ám a sérülés közbeszólt.
A FGKC a jövõ hét végén Orosházán
egy négyes tornán vesz részt, ezt
követõen egészen a szeptember 7-i
rajtig több hazai és idegenbeli
edzõmérkõzés szerepel a programban.

SPORTHÍREK
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Riportereink a nagyvilágban I.
A Barca B vizsgaleckéje a csúcson levõ Bayern ellen

Meccsdömping egész éven át -

még a holtidényben is - a televízió-

ban! A legnagyobb valódi futball-

sztárok köszönnek be nappalink-

ba napi rendszerességgel. De jó

lenne egynémelyüket, az általuk

megjelenített veretes egyleteket

élõben is látni. 

Legalább egyszer - amikor erre esély
nyílik - vetõdik fel gyakorta a sportág ál-
tal egy életre szólóan érzelmileg is meg-
fogott szurkolókban. A bajnokik, kupa-
küzdelmek, a tétre menõ meccsek
valamelyikének elérése bizony külön
szervezése kérdése - ami persze anyagi
áldozatokkal is jár az átlag magyar fo-
cikedvelõ számára. Ám itt vannak a
nyári felkészülési tornák amikor
megcsillan a remény. Ha Milánóban,
vagy éppen Münchenben rendeznek
legalább egy négycsapatos tornát,
akkor… talán…

Igen, az internet jóvoltából húsz-
harminc eurós jegyekhez is hozzá
lehet jutni, ha valaki idõben reagál. Ha
négyen összeállnak egyáltalán nem
vészes az egy fõre esõ benzinköltség az
említett két városig. Irány, München
az Audi Kupa! - adta ki a jelszót jó
néhány  magyar bayernes és milános
szimpatizáns, akik  jó eséllyel tudtak
beszervezni olyan szurkolótársat, aki
az újsütetû angol sztáregylet, a
Manchester City, vagy csupán az angol
futball rajongója.

Összeszervezõdnek ilyenkor a sajtó-
sok is. Mert a BL-meccsekre, az olyan
egész Európát, sõt az egész futballvilág-

ot megmozgató rangadókra, mint a
Barca-Real, a Bayen München-Dort-
mund, a Milán-Inter, Man.United-
Man.Cíty rangadókra nagyon kicsi a
sikeres akkreditáció esélye. De itt egy
ilyen felkészülés nyári tornán, mint a
két évente tetõ alá hozott Audi Kupa -
ahol három gárda minden esetben
garantált a kontinentális top tízbõl, és
amelyekhez garantáltan csatlakozik
egy jó nevû brazil vagy argentin gárda
- az idén a brazil Sao Paolo társult a Bay-
ern München- Milan- Manchester City
trióhoz - jóval nagyobb a sansz a
sajtópáholyba való bejutásra.

De a magyar, illetve közép-kelet-
európai Barcelona-szimpatizánsoknak
is megadatott, hogy élõben láthassák
kedvenceiket - feltéve ha az elsõk között
jelentkeztek  olcsó, 70-80 eurós jegyért
a ticketportálon, mert a július 24-i 
Bayern München-Barcelona meccsre
már a meghirdetése napján minden jegy
- mind a hetvenezer ülõhely az 
Allianz Arénában - elkelt. Annak el-
lenére, hogy valójában a felkészülést
szolgáló futballmarketing eseményrõl
van szó, amelyeken sok világsztár el se
jön az említett csapatokból.

De ez sem visszatartó erõ! A csapatok
portáljain kutakodó Barcelona szurkoló
azért megtudhatta, Xavi, Iniesta, Bus-
kets, Fabregas, Neymar, Pedro, Piqé,
Alba, Alves nélküli katalán csapatot fog
látni, mert valamennyien - a Konföderá-
ciós Kupán pályára léptek a spanyol
válogatottban, de nélkülük is a
Barcelonát látja élõben, s egyfajta belsõ
parancsra akkor is elindul, ha egy echte
Barcelona B fut ki a pályára, amelyben
azért ott van mutatóban a világfutballt
trónján ülõ, argentin zseni Leo Messi,

no és a névnek számító, szûkebb keretbe
beférõ csatár Alexis Sanchez, s még a
cserekapus Pintót is láthatja élõben.

A részletekre, egész pontosan a hát-
ország minõségére is kíváncsi
barcelonás, nem feltétlenül bánkódott
az összeállítás láttán. Némi szubjektiv-
itást megengedve, megjegyzem: mag-
am is így voltam ezzel. A Barcát utoljára
dirigáló Jordi Roura egy csaknem
komplett jelenlegi világelsõ Bayen ellen
dobott a mélyvízbe olyan játékosokat,
akik legföljebb a 25-ös kerethez tar-
tozhatnak, a spanyol kettõben pal-
lérozódnak, legföljebb 20-21 évesek, de
a sorsukról hamarosan döntenie kell a
négy évvel ezelõtt a fociban korszakos-
nak nevezhetõ újat behozó
Barcelonánál. Éles bevetés ez a fiatalok-
nak. Éppen az ilyen meccsen derülhet
ki: ha a Barcelonánál is napirendre kerül
a generációváltás (öt-hat mai
meghatározó játékos hamarosan  belép
a harmiancasok táborába, néhányan
már ott is vannak) ki kaphat szerzõdést?
Kibõl lehet Barcelona szintû játékos.
Talán, ha már ennyire képzett, amit
most is elárult magáról, és így tud ját-
szani egy 70-80 százalékosan most is
pörgõ Bayern ellen, akkor egy Jordi
Quintilla, egy Javier Espinosa, egy Dani
Nieto, és egy Oier  Olazabal nevûkapus
okkal reménykedhet: odakerülhet a
nagycsapathoz. Mint ahogy az
megtörtént az Jonathan dos Santos-szal,
Christian Telloval - hogy a közelmúlt
katalán történései között tallózzunk.
Mi van Messi rezignáltsága mögött?

Ha ezt a meccset a Barcelona jelen-
legi égetõ gondja, a belsõ középsõ
védõk minõsége alapján vizsgáljuk -
merthogy a Piqé-Masceranó- Puyol-

Bartra négyes a klub szakmai vezetése
szerint sem megfelelõ választék - akkor
arra a kérdésre: van-e alternatívája az
olcsóbb házi megoldásnak, a saját
nevelésû játékos azonnali beépítésé-
nek -, nos a most látott ifjú titánok
produkciója (Bartra, Charles Planas,
Sergi Gomes) láttán erõsen a nem-re
voksolnak a Barcelona további nagy
sikereket óhajtó hívei. A már tavaly a
legkomolyabb meccseken  mélyvízbe
dobott Marc Bartra-nak például most is
nagyon komoly gondjai akadtak olyan
világklasszisok elleni párharcban, mint
Robben vagy Ribery, de egyéb játék-
helyzetekben is több a Barcelonában
aligha elfogadható úgymond ki nem
kényszerített, például helyezkedési hi-
ba, jellemezte aközépsõ védõnek amúgy
jó felépítésû fiatal játékos megmoz-
dulásait.

Messi - ha most nem is rúgott gólt -,
de egy komplett védelmet összecso-
mózni tudó szólózó zsenialitásából
többször fölvillantott közönségszóra-
koztató jelenteket. De a 24 évesen is a
rá jellemzõen még kisfiús mosoly ezút-
tal elmaradt. Érzelemmentesen,
rezignáltan láthattuk elvonulni a je-
lenkori futball „Number One-ját” .

Azt hiszem, ifjú soproni kollegám
Tóth Zsombor nekünk készült
pályaközeli portréfotója hûen kifejezi
a zseni jelenlegi, meditatív lelkiál-
lapotát: egy, a pályafutásában esetleges
új korszak eljövetelét, a jelenlegi ál-
talános vívódását, az adóhatóságok tá-
madását, az új tréner, az argentin Tata
Martinó szerzõdtetésében játszott be-
folyásos szerepét, no és ott lehet a fe-
jében  a Barcelona elõtt álló nagy ki-
hívás: véget-ér-e a csapat már 2006-ban
elkezdõdõtt nagy korszaka?

A figyelmeztetõ jeleket az elmúlt
évad végén a Bajnok Ligája elõdöntõjé-
ben rájuk mért kettõs csapással
(Münchenben 4-0, Barcelonában O-3)
éppen a trónfosztásra készülõ, bomba-
erõs játékoskeretû, felettébb megszer-
vezett Bayern München adta le.  Noha
Messi sérülten lépett pályára mindkét
meccsen, a kispadról pályára lépve,
egyfajta kényszerbõl afféle megváltó-
ként cserélték be, s e két kudarc mint-
ha nem törölõdött volna ki emléke-
zetében…?

(Folytatjuk) B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Késõbbi számban közöljük 
az idõpontot. 
Polgármesteri Hivatal, I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. 
Polgármesteri Hivatal,
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület

Az alpolgármester asszony nem
tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A képviselõ úr nem tart fogadóórát, vis-
zont igény esetén a 06-30/9931-989-es
számon elérhetõ.

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

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA

képviselõ, 
VI. sz. választókerület
A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület. 
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát. Mikes u. 24.

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

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

Tucatnyi vadelütés történt az elmúlt
három hétben megyénk közútjain,
tájékoztatta lapunkat a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési
alosztálya. Kérik, hogy fokozott
óvatossággal közlekedjünk, hiszen a
vadak nem ismerik a KRESZ-t.

A rendõrség adatai szerint leggyakrab-
ban õzek ugrottak váratlanul az útra, de az
elütött állatok között volt dám- és gím-
szarvas, vadnyúl és fácán is. Minden eset-
ben kisebb-nagyobb kár keletkezett a jár-

mûvekben, amelyek többségében
személyautók voltak. Személyi sérülés is
történt egyszer, amikor motorkerékpár
ütközött egy õzzel. A jármû mindkét utasa
súlyosan megsérült. Az állatok három
kivétellel a helyszínen elpusztultak.

A szakemberek elmondták, hogy a vad-
baleseteket nagyon nehéz, olykor lehetetlen
elkerülni, gyakran váratlanul ugranak az ál-
latok az útra, amelyeket a sztrádák kivételé-
vel nem véd kerítés, sem valamilyen
vadriasztó berendezés. Erdõk, bozótosok

között vezetõ utakon, illetve rossz látási
viszonyokkor, valamint szürkületben és
sötétben a szerencsén kívül a jármûvezetõk
elõvigyázatossága segíthet megelõzni a vad-
baleseteket. Az „állatok” veszélyt jelzõ táblát
fontos figyelembe venni, s a megfelelõ
sebesség megválasztása lényeges.

Ha sikerül idõben lefékeznünk az úton
áthaladó állat elõtt, meg kell várni, hogy el-
ballagjon, de is figyeljünk, mert újabb
vadak bukkanhatnak fel. Emlékszem, egy
este Tamásiból igyekeztem haza. Az utat

szegélyezõ erdõkbõl bizony az útra tévedt
néhány õz. De nem akartak elmenni, így
legalább nyolc autó várakozott vagy öt
percen át, hogy „tiszta” legyen az út.

Persze, a legóvatosabb vezetés mellett
is megtörténhet a baj. A rendõrség azt
javasolja, hogy ilyenkor azonnal értesít-
sük õket, hiszen a hatósági intézkedés az
esetleges kárigény benyújtásához is
szükséges. Ezen kívül a rend õrei gon-
doskodnak arról, hogy a sérült állatok
mielõbb segítséget kapjanak.  – hm –

A VADAK NEM ISMERIK A KRESZ-T

Hirdetés
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi
Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és
nagycsaládost, hogy kedvezményes áron
továbbra is megrendelhetõ:
burgonya: 30 kg/zsák, 2.800,- Ft
vöröshagyma: 10 kg/zsák, 1.050,- Ft
Megrendelést felveszünk: 2013. augusz-
tus 12-tõl augusztus 23-ig a Vöröskereszt
Székházában Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
naponta 8.00-10.00 -ig. Telefon: 70/933
8361. valamint a Nyugdíjas Területi Érdek-
szövetségnél Szekszárd, Hunyadi u. 4.
hétfõi napokon 8-10-ig.
Szállításról külön hirdetésben tájékoz-
tatjuk kedves megrendelõinket.
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