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Soha nem voltak ilyen sokan
Óriási siker volt az idei Pünkösdi Fesztivál

Az elmúlt 15 év egyik legsikere-
sebb fesztiválja volt az immár XXI.
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál –
értékelte Hepp Ádám fesztivál-
igazgató a városunkban már ha-
gyományossá vált rendezvényt. –
Az időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, a programok is vonzották a
tömeget, ezért még soha nem vol-
tak annyian a Prométheusz park-
ban, mint a Neoton-koncerten. 

– A rendezvényt mindig egy német
nemzetiségi folklórprogram köré
építjük fel – folytatta Hepp Ádám. –
Ezt teljesítettük ki nagyobb érdeklõ-
désre számot tartó eseményekkel, a
Zséda-, a Vágó Bernadett-, vagy a vasár-
nap esti Neoton-koncerttel, aminek a
sikere minden eddigi rekordot meg-
döntött. A fesztivált a német nemzeti-
ségi önkormányzat rendezi, de min-
dig Szekszárd és a környék teljes la-
kosságának. Elmondhatjuk, hogy idén
sikerült az eddigi legtöbb embert
megmozdítani.

Hagyományosan a pünkösd elõtti
csütörtökön, kiállításmegnyitóval
kezdõdik a program. Idén a Bárka
Mûvészeti Szalon tagjai mutatkoztak
be „Életünk, környezetünk” címmel.

Péntek délután a Magyar Vöröske-
reszt szervezésében a véradóállomá-
son rendkívüli véradás volt. Gulyás
Katalin, a Vöröskereszt megyei igaz-

gatója lapunknak elmondta: a 45 je-
lentkezõbõl 35-en voltak alkalmasak
véradásra, köztük hat új, fiatal véradó.
Az összegyûlt vérmennyiség akár há-
romszor ennyi ember életét is meg-
mentheti. Ezúton is köszönik mind-
azok felajánlását, akik áldoztak az élet-
mentésért. 

Pünkösdtõl pünkösdig: nemcsak a
címe ez a Tolnai Népújság péntek es-
te megnyílt sajtófotó-kiállításának, de
idõtartamát is jelöli. Vagyis ez a már
hatodik alkalommal a Pünkösdi Fesz-
tivál idején megnyílt tárlat városunk
leghosszabban látogatható idõszaki

kiállítása. Harmadszor rendezik a vá-
rosházán, így egyben a leglátogatot-
tabb is. A Népújság három elismert
fotósa, Gottvald Károly, Kiss Albert és
Mártonfai Dénes állít itt ki vissza nem
térõ pillanatokat, egyedi életképeket,
sajátos portrékat.

A Garay tértõl az Arany János utcá-
ig húzódó fehér fesztiválsátorban
megtartott hivatalos fesztiválnyitón
dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Me-
gyei Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke német, majd magyar nyel-
ven mondott köszöntõt. 

(folytatás a 10-11. oldalon)
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Vágó Bernadett és Szabó Dávid mûsorára megtelt a fesztiválsátor

Horváth István polgármester jelképesen sörrel és borral is
poharat emelt a magyarság és a németség barátságára
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Életükrõl meséltek a Bárka mûvészei

Ülõhely nélkül maradt, aki
késve érkezett a Bárka Mûvé-
szeti Szalon, „Életünk, környe-
zetünk” címû kiállításának
megnyitójára június 9-én, csü-
törtökön. A Szent József Kato-
likus Iskolaközpontban meg-
tartott rendezvénnyel hivata-
losan is megkezdõdött a XXI.
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál.
Kubanek Miklós köszöntõjé-
ben elmondta: a hagyományo-
san a fesztivál „nulladik napjá-
ra” idõzített mûvészeti ese-
ményre idén is nagy izgalom-
mal készültek a kiállítók. A Sza-
lon 14 mûvészének, mintegy
47 festményét tárták most a közönség
elé. A képek az alkotók életének, kör-
nyezetének apró, ám annál látványo-
sabb szépségeibe engednek némi be-
pillantást nyerni. Persze nem kell nagy
dolgokra gondolni, hiszen a minden-
napok számtalan szép tárgyat, pillana-
tot tartogatnak, mint például egy mí-

ves ajtókilincs, vagy egy fáradtan üldö-
gélõ idõs néni is szép lehet a maga va-
lójában – tudtuk meg Kubanek Mik-
lóstól. A megnyitó programjában köz-
remûködtek Németh Judit és Tóth Ist-
ván elõadók, valamint a Tücsök Zenés
Színpad szólistái.  

Bencze Péter

A börtön a városért – 2011.

Szekszárd önkormányzata és a Tol-
na Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet között lassan egy éve meglévõ
együttmûködés keretein belül újabb
intézmény szépülhetett meg ezen a
héten. A Mérey utcában lévõ szociá-
lis otthon kerítését festette három
fogvatartott keddtõl péntekig, ami-

hez a felszerelést és a festéket az ön-
kormányzat biztosította. Soczó Lász-
ló alezredes, a börtön parancsnoka
hangsúlyozta: az intézet számára fon-
tos a büntetés-végrehajtási intézet és
az elítéltek közösségi szerepvállalása.
Szekszárd város szépítésében a jövõ-
ben is részt kíván venni a börtön.

Decsi Kiss János újságíró és Lönhard
Ferenc, a Bárka vezetõje

Formatervezés, grafika, textilképek
Diák képzõmûvészek kiállítása a fõiskolán

A bolognai típusú,
3+2 éves képzési
rendszer hátrányo-
sabb a korábbi ötéves
egyetemi képzésnél,
mivel hosszabb idõre
lenne szüksége a kép-
zõmûvészetet tanuló
diákoknak, hogy te-
hetségüket kibonta-
koztathassák! – muta-
tott rá Fusz György a
június 9-én este, a PTE
Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskolán a me-
gyénk fiatal képzõmûvészeinek mun-
káiból összeállított kiállítás megnyitó-
ján. A budapesti Képzõmûvészeti Egye-
tem (KME), a Kaposvári Egyetem, vala-
mint a Pécsi Mûvészeti Kar már vég-
zett és még a mesterséget tanuló alko-
tóinak mûveibõl nyílt tárlatot ugyan
nem jelölték a Pünkösdi Fesztivál prog-
ramjában, az érdeklõdés azonban jelen-
tõsnek bizonyult. A fõiskolai kar koráb-
bi igazgatója, Fusz György szobrászmû-
vész köszöntõjében elárulta, az ifjú mû-
vészek régóta készülnek megyei szin-
ten a bemutatkozásra. Örömét fejezte
ki, hogy õ és tanár kollégái még gimna-
zista tehetségek felett is bábáskodhat-
nak képzõ-, és iparmûvészet dolgában
– egy, a fõiskolán mûködõ, középisko-
lásoknak létrehozott képzés keretében
is. Olyan, a Garay-gimnáziumban tanu-
ló diákkal (Bencze Rita) is büszkélked-
hetnek, aki egy nemzetközi topmodell
verseny ruhatervének elsõ helyezését
vihette el nemrég, egy papírruha alko-
tásával! Eddig nem létezett közösség,

amely elõsegítette volna megyénkben
a tehetséggondozást, mára viszont – az
intézmény környezetkultúra szakának
is köszönhetõen –, akár a belsõépíté-
szet irányába is tudja „terelni” a hallga-
tókat. Fusz György elmondta: volt
olyan hallgatójuk, aki, miután kellõ fel-
készültséget kapott, a gimnáziumi évek
után könnyedén nyert felvételit vala-
melyik országos mûvészeti karra. 

A most megnyílt kiállításon tizenöt
fiatal mûvész mutatkozott be a legkü-
lönbözõbb mûfajokban, a formaterve-
zõi, divattervezõi munkákon át egé-
szen a meglepõ nagyságú festménye-
kig. Egy szekszárdi dombtetõrõl lené-
zõ, nyitott ajtajú Trabant képe Tóth
Gábortól, egy egymásba forduló, nyaló-
ka alakú színes ülõke Halász Anikótól,
egy kutya grafikája Gwizdala Dáriusz-
tól, vagy a különleges technikával ké-
szített textilmunkák Ocsovay Tinától
mind azt bizonyítják, megyénkben te-
hetségbõl nincs hiány, csupán felfede-
zésükre kellene némileg több energiát
fordítani. Gyimóthy Levente

Felvilágosítással, összefogással,
barátsággal a rák ellen

A pünkösdi fesztivál idején tartotta
összejövetelét a Magyar Rákellenes Li-
ga Szekszárdi Alapszervezete a Boty-
tyán-hegyi vendégházban. A találko-
zón részt vett Rozvány Balázs, a Liga or-
szágos szervezetének gazdasági igaz-
gatója, a helyi csoport tagjai, a budaka-
lászi és kõbányai alapszervezet vala-
mint több szekszárdi társszervezet
képviselõje, valamint Lemle Béláné és
Kõvári László önkormányzati képvise-
lõ is. Elsõként Szikla József, a szekszár-
di csoport vezetõje mondott köszön-
tõt, majd a Liszt Ferenc Zeneiskola nö-
vendékei – Amma Orsolya, Puskás Jan-
ka, Wirth Éva és Fejõs Dániel kedves-
kedtek a vendégeknek szép hangsze-
res házi muzsikával (felkészítõ taná-
ruk: Mártonka Tünde). A Liga megala-
kulásának történetérõl, a szekszárdi
alapszervezet létrejöttérõl és mûködé-
sérõl számolt be ezután Szikla József,
aki elmondta: jelenleg Szekszárdon 43
tagjuk van, akik közül tízen idén janu-

ártól csatlakoztak. A tavalyi és idei
programok ismertetése után – ame-
lyek országos összefogással valósultak
meg – felolvasta dr. Simon Tamásnak,
a Liga országos elnökének levelét, aki
soraiban külön megemlítette, hogy
Szekszárd és polgármestere élenjár a
rákellenes küzdelem támogatásában.

A szekszárdi csoport minden hó-
nap harmadik csütörtökén ülésezik a
polgármesteri hivatalban, amely térí-
tésmentesen biztosítja a helyet, a me-
gyei önkormányzat pedig pénzzel já-
rult hozzá programjaik lebonyolításá-
hoz. Ezek között felvilágosító elõadá-
sok és gyermekeknek is szervezett ve-
télkedõk, pályázatok is voltak. Jövõre
konferenciát terveznek a háziorvosok
és a rák kérdéskörében, mert életmen-
tõ lehet, ha a betegséget minél elõbb
felfedezik valakinél. A jó hangulatú ta-
lálkozó résztvevõit vaddisznópörkölt-
tel és természetesen finom szekszárdi
borral vendégelték meg. csi
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Mintegy másfél év után végéhez
ért a Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata által 2009-
ben elnyert pályázat, melynek kö-
szönhetően közel 250 program
során több mint 7200 gyerek és
fiatal vehetett részt közművelő-
dési és művészeti programokon.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mû-
vészetek Háza koordinálásában kultu-

rális események és szabadidõs progra-
mok sorozata zajlott az elmúlt idõszak-
ban Szekszárdon és a környékbeli tele-
püléseken. A „Szólítsuk meg a jövõ ge-
nerációját elnevezésû” projekt zárókon-
ferenciájára június 10-én került sor a
mûvelõdési ház jelenlegi dísztermében,
melyen részt vettek a partnerszerveze-
tek és intézmények szakmai vezetõi is.

A zárókonferencián az egyes pályá-
zati komponensek szakmai vezetõi

összefoglaló elõ-
adások formájá-
ban ismertették a
m e g v a l ó s u l t
programokat, az
adott komponens
statisztikai adatait
és összegezték a
programok lebo-
nyolítása során
szerzett tapaszta-
latokat.

A projektet
megvalósító szer-
vezetek a gyerme-
kek és fiatal kor-
csoportok számá-
ra olyan iskolán
kívüli képzéseket,

fejlesztõ tréningeket és a tartalmas sza-
badidõ eltöltésére alkalmas programo-
kat szervezhettek az elmúlt másfél év
során, melyekre korábban az anyagi és
megfelelõ humán erõforrás hiányában
csak korlátozott formában, vagy egyál-
talán nem nyílt lehetõség.
A TÁMOP 3.2.3 KOMPONENSEI AZ

ALÁBBI TERÜLETEKET ÖLELTÉK FEL:

– Szakemberek továbbképzése (Ab
alkomponens)

– Iskolarendszeren kí-
vüli programok (B
alkomponens)

– Kompetenciák fejlesz-
tés a fiatal korosztály-
ban - demokratikus jo-
gok gyakorlása terén
(D alkomponens)

– Megtartó képességet
segítõ közösségi
programok (E alkom-
ponens)
A résztvevõk egyön-

tetûen megállapítot-
ták, hogy a szakmai to-
vábbképzésükhöz és a
látóterük kiszélesítésé-
hez is kiváló lehetõsé-
get nyújtott a pályázati

program, melynek hasznát a megújult
kultúrközpontban rövidesen kama-
toztathatják is.

A program végén Wendler Gábor
projektmenedzser foglalta össze a pá-
lyázat pénzügyi-technikai lebonyolí-
tása során szerzett tapasztalatokat és
kiemelte, hogy a projekt szakmai lezá-
rulta után a pénzügyi elszámolás kö-
vetkezik, amelyet szeptember 13-ig
kell befejezni. Berlinger A.

Szólítsuk meg a jövõ generációját!
Lezárult a TÁMOP 3.2.3 pályázati program

Táncok, borok, muzsikusok, háromdimenziós film a városról

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK (szeptember 15–18.)
Mintegy háromszázan tesznek állampolgári esküt

A jó szokás szerint ismét már nyár ele-
jén tartotta a fõrendezõ, a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház az elsõ sajtótájé-
koztatóval egybekötött egyeztetõ ta-
nácskozást az év legnagyobb helyi ren-
dezvényérõl, a Szekszárdi Szüreti Na-
pokról. A bor, a népmûvészet, a gaszt-
ronómia óriási seregszemléjére már
összeállt a program, helyenként már
csak a cizellálás van hátra, mondta
Matókné Kapási Júlia, a ház igazgatója,
majd átadta a szót Horváth Istvánnak.

A város polgármestere elégedetten
állapította meg, hogy Szekszárd legis-
mertebb ünnepével kapcsolatosan jó
tapasztalatai vannak, köszönhetõen a -
most is megjelent és serényen tényke-
dõ szervezõgárda motorjainak. Közöl-
te, hogy a megszokott fõ helyszín idén
is a Béla király tér lesz, melynek a felújí-
tását egy-két hónappal elhalasztják,
hogy a városlakók a hagyományos he-
lyen fesztiválozhassanak. Horváth Ist-
ván ötlete nyomán ekkor ökumenikus
szentmisével egybekötve állampolgári
esküt tesznek azon honfitársaink, akik
erre regisztráltak. A hónapokkal ez-
elõtti elképzelés az volt: az esküre ak-
kor kerül sor, ha legalább száz igénylõ
lesz. Most már 250 (!) fölött vannak a
Magyarország legnagyobb szabású ál-

lampolgári eskütételére jelentkezettek,
egyebek közt Szlovéniából, Németor-
szágból, Angliából, Franciaországból
és Horvátországból. Õk valamennyien
megkapják a „Tiszteletbeli szekszárdi
polgár”címet, s részt vesznek a felvonu-
láson is. A polgármester szólt arról is,
hogy a színvonalas kirakodóvásáron ki-
emelt helyen szerepelnek a helyi ter-
mékek. S azt is örömmel nyugtázta,
hogy idén a fõiskola is csatlakozik a
nagyszabású eseményhez.

Matókné Kapási Júlia is számos érde-
kességgel szolgált. Fellép a Száztagú ci-
gányzenekar, valamint a kárpátaljai szü-
letésû hegedûs és népzenegyûjtõ Pál

István „Szalonna” és bandája. A gyerme-
keket a Holló együttes és a Bab csapat
szórakoztatja. Több kiállítás is várja az
érdeklõdõket, úgymint a szekszárdi
borvidék dûlõi, vagy összeállítás boros-
címkékbõl. Az újdonságok között szere-
pel, hogy a felvonulás kíséretét idén a
Langaléta garabonciások adják, de „fel-
vonulnak” a madárijesztõk is. Nem ma-
rad el most sem az Örökség Gyermek-
néptánc Fesztivál, ám kiegészül egy iz-
galmas folklórvetélkedõvel. A hagyomá-
nyos ízek utcája és a borudvar ismét ki-
nyit, megjelennek a városi és környék-
beli civil szervezetek, lesz vidámpark és
a szokásosnál is több társrendezvény.

Kindl Gábor, a Pixel tv vezetõje ígé-
retet tett, hogy „a legnagyobb hatású”
eseményt, az állampolgári esküt élõ-
ben közvetítik az interneten, a 24 órás
filmes játék – ilyen Szekszárdon volt
elõször, 2004-ben, ám azóta már bejár-
ta a világot –, ismét emeli a rendezvény
fényét, s várhatóan 30-40 kétperces
kisfilm száll be a versenybe. Különle-
gességként említette, hogy elsõ telepü-
lésként városunkról készül háromdi-
menziós film, amit 18-án este – a két-
perces kisfilmek eredményhirdetését
követõen – mutatnak be a Garay téren.
Erre négyméteres kivetítõvel és több
száz speciális szemüveggel készülnek.

Elekes Eduárdné azon felvetésére,
miszerint a Béri Balogh Ádám utcá-
ban levõ nádfedeles tanyák elhanya-
goltak, s rossz benyomást tesznek e
mûemléképületek a helybeliekre és
az idelátogatókra is, Horváth István
közölte, hogy a magántulajdonban le-
võ kis tanyák gazdáit nem kötelezhe-
tik a felújításra, a város pedig nem vál-
lalhatja át a rendbetétel költségét. Bo-
nyolult a dolog, de a polgármester új-
ból átvizsgálja a lehetõségeket, s min-
dent megtesz, hogy megint a hajdani
állapotukban láthassuk a kedves épü-
leteket.  V. Horváth Mária
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Az árpa már erősen szőkül, és 
a búza is napokon belül sárgába
fordulhat. A közelmúltban Szek-
szárd határában, a Minerág Kft.
kísérleti telepén megtartott faj-
tabemutatón mégis meglehető-
sen kevés elégedett gazdával ta-
lálkoztunk. 

– A csapadékszegény február, március
és az április bizony érezteti a hatását az
állományon – mondta Óváry Gábor, a
BHSF agrármérnöke. – Különösen a
megye északi részén, a homokos terü-
leteken mutat rossz képet a növény, de
nagyon kevés esõ esett a nagyon jó mi-
nõségû földekkel bíró Dalmand kör-
nyékén is, ahol szintén nagy a csaló-
dottság. Úgy tûnik, Szekszárd, illetve
környéke a kedvezményezett, itt azért
volt esõ, ha nem is annyi, amennyi a
búzának kellett volna a már említett
kritikus hónapokban. De május elején
és a végén nagyon jókor jött a csapa-
dék, ezért az itteni táblák között járva-
kelve azért mást mutat a határ, mint tõ-
lünk északabbra vagy dél-nyugatra. A
kollegák elmondása szerint Dél-Du-
nántúlon, de országosan is, Somogy-
ban a legkritikusabb a helyzet, már
kezd kiszáradni a búzák egy része.
– Mi a helyzet a gombabetegségek-
kel?

– Úgy tûnik, azokat azért az idei
évben megúszhatjuk. Csak egy kis
rozsdát észleltünk, ami ellen meg-
van az ellenszer, ha a termelõ komo-
lyan veszi és idõben elvégzi a véde-
kezést. A búza másik ellensége, a
fuzárium eddig még nem volt szá-
mottevõen jellemzõ, de ezzel úgy
tûnik, számolni kell a betakarításig.
Már csak azért is, mert Medárdot
megelõzõen is gyakran esett csapa-
dék napközben és az éjszakai órák-
ban, amitõl meglehetõsen párássá-
nyúlóssá vált a levegõ, ami kedvez a
fuzárium megjelenésének. Erre az

aratásig mindenképpen oda kell fi-
gyelni.
– A mennyiség átlag alatt, a minõ-
ség felette lesz ? 

– A szakember amondó: ha a hátra-
levõ egy hónapban nem jön közbe
semmi rendkívüli, akkor jó esély van a
megye déli részén arra, hogy átlagosan
hektáronkénti négy és fél tonnás, mi-
nõségileg is elfogadható búzát takarít-
sanak be a termelõk az egy hónap
múlva esedékes aratáskor. Karcag kör-
nyékén, ahol egyébként a híres fémes,
vetõmagnak is kiváló búzák teremnek
évrõl évre, legfeljebb a 3,5-4 tonna kö-
zötti termésátlagban reménykednek
Bár ehhez is Medárd kegyessége szük-
séges – derült ki Gyõri Zoltán, a Deb-
receni Egyetem karcagi kutatóintéze-
te fajta-nemesítõje nyilatkozatából.

– Igen, az a 106 milliméter, ami má-
jusig nálunk leesett, kizárja az átlagon
felüli jó évet. Ez a korai érésûeknél
már tisztán látszik, bizony ritkák az ál-
lományok. De Medárd-napján nálunk
esett, s a népi bölcselet azt ígéri, hogy
több-kevesebb rendszerességgel
negyven napig esni fog... Ha így lesz,
a középérésû és késõi fajtáknál még
van remény az átlagos vagy annál ki-
csit jobb termésre is.

Misóczki István, a zombai gazda-
szövetkezet maga is gazdálkodó elnö-
kének mintegy ezerötszáz hektár (!)
búzára van rálátása. A június eleji álla-
potokról eléggé pesszimistán nyilat-
kozott: 

– Az a 150 milliméter csapadék,
amit a földjeink kaptak, alapvetõen
kevés. Nincs meg a megfelelõ tõ-
szám, nem jött létre a megfelelõ kalá-
szosodás, a búzaszemek is vékonyab-
bak. A hátralevõ négy hét, az én meg-
látásom szerint, ezen a mennyiségi
gondon már alapvetõen nem tud se-
gíteni: az 5,4 tonnás átlagot aligha-
nem el kell felejtenünk az idén, de
abban azért bízom, hogy lesznek
olyan területeink, ahol az öt tonnát
azért elérjük. Abban pedig okkal re-
ménykedünk, hogy a minõség, az
tényleg jó lesz. De ennek nagyon
fontos elõfeltétele, hogy a betakarí-
tás idõszakában ne legyenek hatal-
mas esõzések a környéken, mert ez a
minõségre minden esetben roppant
károsan hat.

Szóval, a végeredmény szempont-
jából nem kevés az a harminc nap,
amit  még a búza „kint alszik” a határ-
ban. Ahány gazda, annyi tipp, annyi
fohász. B. Gy.

Medárd segíthet, de ronthat is a búzatermésen

Ahány gazda, annyi fohász

Hamarosan megkezdődik a vaká-
ció. A nyári szünidő nemcsak a
pihenésre, hanem a munkaválla-
lásra is lehetőséget teremt a diá-
kok számára, melynek alapvető
szabályai a következők:

Diák munkaviszonyban, megbízási
jogviszonyban és egyszerûsített foglal-
koztatás keretében is foglalkoztatható.
Bármelyik jogviszonyban is foglalkoz-
tatják a diákot, adóazonosító jel hiányá-
ban a kifizetésre nem kerülhet sor. Ha
a tanuló nem rendelkezik adóazonosí-
tó jellel, akkor azt az adóhivataltól lehet
igényelni a 11T34 sz. nyomtatványon.

Általános szabály, hogy munkavi-
szonyt munkavállalóként önállóan az
létesíthet, aki 16. életévét betöltötte.
Kivétel: általános iskolában, szakisko-

lában, középiskolában nappali rend-
szerû képzésben részesülõ tanuló a
15. életévének betöltését követõen is
létesíthet munkaviszonyt az iskolai
szünet alatt. A 16 éven aluli fiatalkorú
munkaviszonyának létesítéséhez a
munkáltatónak be kell szereznie a tör-
vényes képviselõ (szülõ, gondnok,
gyám) írásbeli hozzájárulását. 

Munkaviszony keretében foglal-
koztatott diák bérjövedelme ugyan-
úgy bérjövedelemnek tekintendõ,
mint bármely más munkavállaló ese-
tében. Következésképpen a munkál-
tató az általános szabályok szerint kö-
teles levonni és megfizetni a személyi
jövedelemadó-elõleget. A megszerzett

bér alapján adójóváírás érvényesíthe-
tõ havonta, figyelemmel a jövedelem-
korlátokra.

A munkaviszonytól el kell határolni
a munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyokat. Ide tartozik többek közt
a díjazás ellenében megbízási szerzõ-
dés vagy segítõ családtagi jogviszony
keretében végzett munka. A segítõ
családtagként tevékenykedõ diák jö-
vedelme a nem önálló tevékenység-
bõl származó jövedelmek közé tarto-
zik, míg a megbízási szerzõdés alap-
ján kapott díjazás önálló tevékenység-
bõl származó jövedelem. A kifizetõ-
nek a diák nyilatkozata alapján adó-
elõleget kell levonnia, illetve ha a jöve-

delem nem éri el a minimálbér 30%-át
27% EHO-t kell fizetni, ha pedig meg-
haladja a jövedelem a minimálbér
30%-át járulékfizetési kötelezettsége
lesz a foglalkoztatónak.

A diákmunka további formája lehet
még az egyszerûsített foglalkoztatás
is. Egyszerûsített módon létesíthetõ
munkaviszony: bármely munkáltató-
nál mezõgazdasági, idegenforgalmi
idénymunkára, ill. alkalmi munkára.

A diáknak az adóévet követõen a jö-
vedelmét be kell vallania, tehát önadó-
zó lesz. A 2011. évrõl a 1153-as számú
személyi jövedelemadó-bevallást kell
benyújtani 2012. május 20-áig a kifi-
zetett jövedelemrõl szóló igazolás(ok)
alapján.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna
Megyei Adóigazgatósága, Szekszárd

A nyári diákmunkáról

Tisztújításra 
készül a Fidelitas 

Június 10-én délután ülésezett a Fideli-
tas szekszárdi csoportja a Hunyadi ut-
cai Pártok Házában. Az elnök, Hegedûs
Zoltán beszámolt arról, hogy a nyár fo-
lyamán körülbelül tíz új taggal bõvül if-
júsági szervezetük. A vezetõ új stratégi-
át is meghirdetett, amely a gyakoribb ta-
lálkozásokról, összejövetelekrõl, a cso-
port belsõ kohéziójának javításáról szól.
Az ülésen a július 16–17-i kongresszus-
ra küldöttet is választott a csoport
Hegedüs Zoltán szekszárdi elnök sze-
mélyében. A csoport vezetõje beszá-
molt a 2011. június 3-i paksi megyei vá-
lasztmány ülésének eredményérõl is,
ahol a tagok egyhangúan Ágh Péter je-
lenlegi országos elnök jelöltségét támo-
gatták. Pakson, megyei szinten arról is
megállapodtak, hogy az országos alel-
nökök jelölésérõl június 25-i választmá-
nyi ülés keretében döntenek. 

– A kongresszus után – tette hozzá
Hegedûs Zoltán –, a szervezet összes
vezetõ helyén tisztújítás várható, s a kö-
vetkezõ választmányi ülést már vadona-
túj elnökség szervezi régiós szinten.
Mint azt lapunk megtudta, a Somogy,
Tolna, valamint a Baranya megyei
Fidelitas vezetõk május 15-én, Kapos-
váron megállapodtak arról, negyed-
évente más-más megyében regionális
találkozókat tartanak, elõmozdítva a ré-
giós kapcsolatokat. A kaposvári ese-
mény vendége Mihalovics Péter or-
szággyûlési képviselõ volt – tudatta a
szekszárdi elnök. Gyimóthy Levente
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Rendhagyó érettségi talál-
kozóknak adott otthont 
a Garay János Gimnázium
díszterme június 4-én, 
szombaton délelőtt. 

Az 50 és 60 éve érettségizettek
mintegy 30 fõs csoportja gyûlt
össze, hogy felidézzék emlékei-
ket és megtekintsék a tiszteletük-
re készített mûsort. Az igazgató
üdvözlõ szavait a 10. évfolyamo-
sok ünnepi elõadása követte,
melyben hangszeres zenével
(The Beatles) idézték fel a szép-
korú vendégek fiatalkorát, illet-
ve versekkel, sárközi népdalcso-
korral fûszerezett elõadással ked-
veskedtek a volt garaystáknak.

„A forradalom után kezdtük a
gimnáziumot, nehéz idõszak
volt – kezdte a mûsor után lelke-
sedéssel mesélni Fejõs Károly, a
találkozó fõszervezõje, aki 1961-
ben érettségizett a gimnázium-
ban, majd kohómérnöki diplo-
mát szerzett, jelenleg a Babits
Kiadó igazgatója. – Sokat kö-
szönhetünk tanárainknak, akik
nem kivételeztek diákjaikkal, in-
kább összekovácsolni igyekez-
tek a társaságot.”

A múltidézésbõl napjaink diák-
tudósítója számára szokatlan és
távoli világ körvonalai bontakoz-
tak ki. Bár kötelezõ volt, nem ra-
jongtak az orosz nyelvért, szeren-
csére franciát és latint is tanulhat-
tak. Napjaink garaystáit talán el-
rettenti a kötelezõ uniformis gon-
dolata, de annak idején fekete
egyenruhájukat és vörös vagy
kék sapkájukat még az utcán is
hordaniuk kellett a diákoknak.

A résztvevõk meghatódottan
tekintették meg volt osztályter-

müket, tablóképüket, majd elõ-
került az évtizedekkel ezelõtt a
tarisznyába csomagolt bor és
pogácsa is, az érettségi vizsgára
készült kabalák hatására pedig
ismét tizenévesnek érezték ma-
gukat.

Az iskolás évek felidézése
mellett az is kiderült, merre so-
dorta az egykori osztálytársakat
a szél: jogászok, mérnökök, ta-
nárok, újságírók váltak az egy-
kori garaystákból, sõt egyikük
meg sem állt egyenesen a NA-
SA-ig.

A beszélgetés végére beigazo-
lódni látszott az ünnepség nar-
rátorának egyik mondata: talán
ma már a világ minden pontján
élnek volt garaysták.

Meglepõ szálakat fedezhe-
tünk fel a két megjelent osztály
között: Bézi László tanár úr, aki a
60 éves érettségi találkozóra ér-
kezett, nagy örömmel mesélte,
hogy tanári pályafutásának kez-
detén az 50 éve érettségizette-

ket már tanította. Az osztály ha-
talmas ovációval fogadta egyko-
ri történelemtanárát.

Az is kiderült, hogy milyen
sokat jelentett a 60 éve érettsé-
gizett osztály számára, hogy dr.
Pataki József, az iskola egykori
igazgatója és tanára a Mecsek-
ben kirándulásokat, túrákat
szervezett. Diófás Imre gé-
pészmérnök pedig felidézte a
gimnázium felújításának vi-
szontagságait, ugyanis csak az
utolsó tanévben, több másik
intézményben tett kitérõ után
tanulhattak az alma mater épü-
letében.

A megjelentek vitathatatlanul
nagy örömmel emlékeztek visz-
sza ezekre a nyugalmas és bol-
dog évekre. Az egykori diákok
arca ragyogott a kamaszkori em-
lékek felidézésétõl, a meghitt-
ségtõl még néhány örömkönny-
csepp is kicsordult.

Molnár Mercédesz 11. d
Garay János Gimnázium

A világ minden pontján élnek volt garaysták
Tudósítás egy kivételes találkozóról

Keszeg-fesztivál
2011. július 2. Báta, Nagy-sziget 

PROGRAM:

• 9.00–14.00 Focikupa
• 10.00 Megnyitó: a megjelen-

teket köszönti V. dr. Kápol-
nás Mária elnök és Huszárné
Lukács Rozália polgármester

• 10.00–13.00 Keszegpucoló-
és sütõ verseny
• A délelõtt folyamán kézmû-

ves- és gyerekfoglalkozások, öko-játszóház, lovaglás és
tûzoltóbemutató várja az érdeklõdõket a rendezvény-
téren. Véradásra is lehetõséget biztosítunk!

• 14.00 Színpadi mûsor megnyitása: Bátaszéki Ma-
zsorett Csoport

• 14.30 Békalencse és Pántlika Gyerektánccsoport (Bá-
ta) bemutatója

• 15.00 Fecske Bábcsoport (Sióagárd): Hárman egy
szoknyában – mesejáték kicsiknek és nagyoknak

• 15.30 Kalimpa Ütõegyüttes (Dombóvár) mûsora
• 16.00 Gemenc Tánc Sport Egyesület (Szekszárd): La-

tin táncok
• 16.30 Rokker Zsolti: SZÓJJÁBE!
• 17.30 Janicsák Veca (X-Faktor) elõadása 
• 18.00 Haffnerné Hauszer Beáta énekesnõ fellépése
• 18.30 Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes mûsora
• 19.30 Retro Disco Újvári Gyulával

A nosztalgiabuszra a me-
netjegy a belépõjegy-
gyel/asztalfoglalással együtt
váltható meg. A részvételi
létszám korlátozott. A busz-
menetjegy a megállóhelyek
mellett a Fekete Gólya Ház
kiállításának megtekintésé-
re is jogosít a fesztivál nap-
ján, 9.00–13.00 óra között.

Nosztalgiabuszozás a „különcjárattal”

10.00 INDULÁS A BUSZFORDULÓBÓL. Megállóhe-
lyek: Czencz János Emlékmúzeum, Szivattyútelep -
ipari mûemlék, 11.30 Érkezés a buszfordulóba.
13.00 INDULÁS A BUSZFORDULÓBÓL. Megállóhelyek:
halászház, tájház, 14.30 Érkezés a buszfordulóba
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Szent László-napok – június 24., 25., 26. 
Ezennel kihirdettetik, hogy Szent
László királyunk meglátogatá
Szekszárdnak városát ez év június
havának 24., 25. és 26. napján,
és ott vigadalom rendeztetik tisz-
teletére. Lovagok vívnak, meg-
választatik a legelső udvarhölgy,
a leghitelesebb kalmár, komédiá-
sok mulattatják a népet, céhek
kínálják portékáikat, továbbá
mindenféle jó bor és étek, mely
szem-szájnak ingere megtalálta-
tik. Királyunk szívesen látná eme
vigadalomban országának más
tájain élő minden nemű és rangú
alattvalóit, és fogadá hódolatikat.

JÚNIUS 24. (PÉNTEK)
17.30 Római katolikus plébánia Wosinsky
közösségi terme
Szekszárd, Béla király tér 9.
OLÁH ERIKA ZOMÁNCMÛVES ÉS
EISENMAYER JENÕ ÖTVÖS KIÁLLÍTÁS-
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja: Lönhardt Ferenc,
a Bárka Mûvészeti Szalon vezetõje
Közremûködik: a Gagliarda Kamarakórus
18.30 Dr. Szentgáli Gyula utca

SZABADTÉRI ÜNNEPI SZENTMISE 
a Szent János és Pál kápolna mellett.
A szentmisét celebrálja: Bíró László tábo-
ri püspök

19.30 A SZENT LÁSZLÓ-NAPOK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÓJA
Ünnepi köszöntõt mond: Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere, Bíró László tábori püspök és Balázsi
Zoltán református lelkész. Közremûködik
a belvárosi plébánia Szent Cecília Kórusa.
Utána szeretet-vendéglátás a kápolna kert-
jében.

20.00 Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza díszterme
Szekszárd Szent István tér 15–17.
A GAGLIARDA KÓRUS ÜNNEPI HANG-
VERSENYE

JÚNIUS 25., (SZOMBAT)
10.00 Nyitott pincék látogatása
Sebestyén Pince Szekszárd, 7100 Szek-
szárd, Kalász u. 26. Tel.: 30/378-1210
10.00–19.00 óráig

Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48. 
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, tel.: 30/6433-0475
elõzetes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Szekszárd, Rá-
kóczi u. 132. Tel.: 70/9787-238 elõzetes
bejelentkezés
Vesztergombi Bt. Szekszárd, Borkút u. 3.
Tel.: 74/511-846 10.00–18.00
Vida Családi Borbirtok Szekszárd, Nap-
fény u. 27/a. Tel.: 20/941-5253, 20/426-
7696 elõzetes bejelentkezés 
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. Tel.:
30/9596-773 elõzetes bejelentkezés 
JÚNIUS 26. VASÁRNAP
Sárosdi Pince Szekszárd, Présház u. 48.
Tel.: 30/9468-530 elõzetes bejelentkezés
Tûzkõ Birtok Bátaapáti, Hûvösvölgy u. 4.
Tel.: 74/409-222, 30/6433-0475 elõze-
tes bejelentkezés
Twickel Szõlõbirtok Kft. Pince, Kóstoló-
terem. Tel.: 70/9787-238 elõzetes beje-
lentkezés
Brill Pálinkaház Harc, Siófoki u. 21. 
Tel.: 30/9596-773 elõzetes bejelentkezés
Heimann Családi Birtok Kft. 
7100 Szekszárd, Iván-völgy. 
Tel.: 20/9141066 10.00–18.00

9.00–20.00 ILLYÉS GYULA MEGYEI
KÖNYVTÁR UDVARA 
IRODALMI ZSONGÁS
l Ingyenes beiratkozás és számítógép-
használat l Könyvvásár l Keresztrejtvé-
nyek, szellemi totók könyvajándékokért  

10.00–16.00 ÓRA – KÉZMÛVESMÛ-
HELY a könyvtár udvarán l Bátai kézmû-
vesvásár
TOMA ÉS CSAPATA – RENESZÁNSZ
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ kicsiknek és
nagyoknak
16.00–17.00 ÓRA – „RÖPÜLJ, LEL-
KEM!” Tolna megyei írók és költõk mûvei-
bõl. Közremûködik: Kis Pál István és Né-
meth Judit
17.00–19.00 ÓRA – VENDÉGÜNK:
BÁTA – KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Viliminé dr. Kápolnás Mária új-
kortörténész-muzeológus

19.00–20.00 ÓRA – A SZEKSZÁRDI
GITÁRKVARTETT FLAMENCOESTJE

20.00–21.00 ÓRA – FILMVETÍTÉS
A pap, a várúr és a boszorkány (The
Reckoning) amerikai–spanyol film, rendez-
te: Paul McGuigan
16.00–24.00 Babits Mihály Szülõház –
Mészöly Miklós Emlékház

FÁKLYAFÉNYES MÚZEUMI ÉJSZAKÁK

a Babits Mihály Emlékház rendezésében
l 16.00 Tárlatvezetés a Babits Mihály Em-
lékházban l 18.00 Tárlatvezetés a Mé-
szöly Miklós Emlékházban l 20.00 Tárlat-
vezetés a Babits Mihály Emlékházban
Mottó: „Méltán mondod Erósra: Útonálló!
Éjjel jár, s a ruhát lehúzza rólunk!”

21.00 BABITS MIHÁLY: ERATO AZ
EROTIKUS VILÁGKÖLTÉSZET REME-
KEI – FELOLVASÁS
21.30 Fáklyagyújtás a kertben
„Titkos múzeum” EROTIKUS SZOBROK
GYERTYAFÉNYBEN – kiállítás
22.00 Filmvetítés a Mészöly Miklós Emlék-
ház udvarán: Pasolini: DEKAMERON (107
perc, 18 éven felülieknek)

PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁR-
NAP 10–16 ÓRÁIG INGYEN LÁTOGAT-
HATÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
(Szent I. tér 26.)
l A tolnai táj évezredei az õskortól a hon-
foglalásig l Megelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón l Örökségünk.
Tolna megye évszázadai l Démoni ragály:
A pestis 
Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)
lBabits és Szekszárd lDienes Valéria Em-
lékszoba l Baka István-emlékkiállítás Iroda-
lom Háza – Mészöly Miklós Emlékház (Ba-
bits u. 15.) lMészöly Miklós-emlékkiállítás

Öltsön Ön is 
korabeli jelmezt!

Jöjjön el Ön is László király ud-
varába és öltözzön be közép-
kori gúnyába június 26-án, va-
sárnap, a Szent László-napi vi-
gadalomban!
Kosztümök mustrája és ruha-
próba június 22-én, szerdán
10-18 óráig a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház földszinti ter-
mében (Szent István tér 15-17
sz. alatt).
A ruhák kölcsönzése díjtalan.

Szent László-napi
Zarándoklat

Szekszárd – Máriagyüd

2011. június 25. Infor-
máció: Bognár Rudolf
(Magyar Zarándokút

Egyesület) 
Tel.: 06/20 398-5200, 
e-mail: bognar@magyarzarandokut.hu 

Útlezárások
A Szent László-napok idején

JÚNIUS 24. (péntek) 16.00-

22.00 óráig Dr. Szentgáli

Gyula utca

JÚNIUS 26. (vasárnap) 06.00-

24.00 óráig Augusz Imre utca

és a Korzó áruház mögötti

parkoló.
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JÚNIUS 26. (VASÁRNAP)
Prométheusz park
10.00 Vigadalomnyitó fanfárok
10.00 Augusz Imre utca, Szent István téri
sétány
Vásárnyitás, középkori játszók és kézmû-
vesbemutatók
10.00 Prométheusz park
A furfangos csodadoktorok – a Maszk Báb-
színpad elõadásában
10.45 Prométheusz park
Solymász- és vadászmadár-bemutató –
Gasztonyi Dániel mestersolymász
11.00 Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban
Énekel a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
guskórus
11.30 Prométheusz park
A Fekete Sereg Lovagrend – interaktív
fegyverbemutatója gyerekeknek 
12.00 DELELÕ
Benne: László-napi kirakodóvásár, kézmû-
ves- és népi játékok, vitézi próbák, harci
eszközök kipróbálása, íjászkodás, kiállítá-
sok, finom étkek és italok.

13.00–17.00 GYERMEKBIRODALOM
– SZENT ISTVÁN TÉRI SÉTÁNY 
l Tulipántos Népi Játszópark l Hajfonó-
mûhely a Bartinás Hölgyek közremûködé-
sével l Koszorúfonás és kézmûveskedés
a Négy Évszak Waldorf Alapítvánnyal lMa-
darászjátszó – MME Tolna Megyei Csoport
l Kézmûves-foglalkozások l Arcfestés l
Kosaras fa körhinta l Lufihajtogatás 
l Óperenciás Bábszínház elõadása15.00
órakor: „VÍZIPÓK, CSODAPÓK” címmel
l Apróságoknak kúszó-mászó játéksarok
Egész napos birodalmi vám: 500 forint, 17
órakor a vámot megfizetõk között 2x2
darab belépõjegyet sorsolunk ki a pécsi
Bóbita Bábszínházba!

14.30 PROMÉTHEUSZ PARK
PAVANE TÁNCEGYÜTTES ZÁSZLÓFOR-
GATÓ produkciója
15.00 Liszt Ferenc tér
AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR szabad-
téri koncertje
15.30 Liszt Ferenc tér
UNGARESCA CONSORT – Középkori
muzsika

16.00 PROMÉTHEUSZ PARK 
ÜNNEPI ORSZÁGLÁS ÉS HÓDOLAT-
FOGADÁS
A királyi pár bevonulása a Váci Lovas Szá-
zad kíséretében
A királyt köszöntik: 
l A város helytartója l Utcai Zászlóforga-
tók l A Fekete Sereg Lovagrend fegyvere-
sei l Az udvari solymászmester l Királyi
apródok l Alisca Nyilai Egyesület lKülho-
ni népek táncosai l Borászok l A város
kézmûvesei és mesterei
A „Leghitelesebb Középkori Kalmár” cím
átadása
Királyi elsõ udvarhölgy kiválasztása
17.00 Gyermekbirodalom zárása – Szent
István téri sétány 
TOMBOLASORSOLÁS

17.00–18.00 LISZT FERENC TÉR
KÜLHONI NÉPEK HAGYOMÁNYOS 
TÁNCAINAK BEMUTATÓJA 
(LITVÁNIA, MACEDÓNIA, ROMÁNIA)

17.30–18.00 PROMÉTHEUSZ PARK
Középkori fegyverek, támadási és védeke-
zési módok, harci viseletek – A Fekete Se-
reg Lovagrend bemutatója

18.00–19.00 PROMÉTHEUSZ PARK
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK – gólya-
lábas vásári komédia

19.00 LISZT FERENC TÉR
MÁGLYAGYÚJTÁS – körtánc a máglyánál
– a Bartina Néptánc Egyesület csoportjai-
nak a vigadalmas napot záró közös tánca.

A vigadalom állandó programjai:
Korabeli fegyverek kipróbálása, Közép-
kori játszók és bemutatók, Alisca Nyilai
– íjászat: célbalövés – László-napi kéz-
mûvesvásár, kiállítások, étkesek, bor-
pavilonok, gasztronómiai különlegessé-
gek a belvárosi éttermekben, nyitott
pince programok a szekszárdi dombok
pincéiben.

Szent László-napok – június 24., 25., 26. 

SZEKSZÁRD BELVÁROS – PIACTÉR
SZEKSZÁRDI PÖRKÖLT ÉS BOR ÜN-
NEPE Családok, baráti társaságok jó han-
gulatú találkozója, ahol szabad tûzön fõ és
illatozik a százféle ízesítésû szekszárdi pör-
költ jóféle borok társaságában. Rendezõ:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. Telefon:
06-74-673-709; 06-30-2355-160.

JÚNIUS 22–27. DUNA-HÍD-FESZTIVÁL
A korábbi Duna Menti Folklórfesztivál Tol-
na megyei jogutódja 40 éves múltra tekint
vissza. A fesztivál az autentikus folklór
(néptánc, népzene, népi iparmûvészet,
népviselet, népi gasztronómia) nemzetkö-
zi kavalkádja.
Részt vevõ csoportok:
– LITVÁNIA – Anyksciai város – GOJUS
NÉPTÁNCEGYÜTTES
– MACEDÓNIA – Ohrid város – OTEKS
FOLKLÓREGYÜTTES
– ROMÁNIA – Vintu de Jos (Alvinc) köz-
ség – VINTANA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Információ: Tolna Megyei Általános Mûve-
lõdési Központ 7100 Szekszárd, Szent

István tér 11–13., Telefon/fax: 36-74-
505-649, e-mail: kulti@tmamk.hu.
http://www.tmamk.hu/duna.

IVÁN-VÖLGYI KADARKA-TÚRA 2011.
június 25. Rendezõ: Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. Információ: Korda Gabriella,
06/20-516-8457. E-mail: szekszard-
borvidek@tolna.net.

CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYEK: JÚNIUS 25. 18.00–24.00 

Kedves Újvárosiak!

Bizonyára értesültek róla, hogy Szek-
szárd városa idén is nagyszabású ren-
dezvény keretében ünnepli meg
Szent László ünnepét.

Ehhez szeretne a Szekszárd-
Újvárosi Római Katolikus Társaskör
is csatlakozni a maga módján, ezért
felvonulást szervez a Szent István
Háztól 2011. június 24-én, pénteken
este.

A gyülekezõ este fél 6 órakor lesz
a Szent István Ház elõtt, majd 6 óra-

kor indulunk el a Kórházkápolná-
hoz, ahol a többi városrész képvise-
lõivel együtt fél 7 órakor szentmisén
veszünk részt, majd utána egy közös
szalonnasütés lesz a Szent István Ház
udvarán.

Kérjük, csatlakozzon a felvonulá-
sunkhoz, hogy minél többen kép-
viseljük a Társaskört! A felvonulás
után a korábbi évekhez hasonlóan
szeretettel várjuk családjával és ba-
rátaival június 24-én, pénteken es-
te fél kilenc órakor KÖZÖS SZA-
LONNASÜTÉSRE a Szent István

Ház udvarán (Szekszárd, Rákóczi
u. 69-71.). A Társaskör vezetõségé-
nek döntése alapján a szalonnasü-
tést ettõl az évtõl NÉMETH JÁNOS
emlékére tartjuk!

Kérjük, hozzon magával a szalon-
nasütéshez szükséges eszközöket!
Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Hor-
váth Jánosné, Edit (Szekszárd, Bat-
thyány u. 14. Tel.: 313-175, 20/52-46-
820).

Gyurkovics János, 
a Társaskör világi elnöke

Véradás 
június 26.

15.00–18.00 

a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete
rendezésében. Helyszín:
Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza
(Szent István tér 15–17.)

Országos találkozó
26 kórus 800 énekese Szekszárdon
A Pedagóguskórusok Országos Fesztiválját idén váro-
sunkban tartják június 25-én a Szekszárdi Liszt Ferenc
Pedagóguskórus szervezésében.

Négy helyszínen, az Újvárosi, az Evangélikus és a
Református templomban, valamint a Fõiskola
aulájában egy idõben, 16.30-tól nagyjából 19 óráig
énekel majd a 26 kórus. A Liszt-év alkalmából ter-
mészetesen Liszt Ferenc mûveit helyezik elõtérbe –
tájékoztatott Kutny Gáborné fõszervezõ, a szekszárdi
kórus elnöke. A nap fénypontja este az összkari ének-
lés lesz a Sportcsarnokban, ahol a polgármester is
köszönti majd a résztvevõket. Ezután a 26 kórus 800
énekese egyszerre dalol majd. Mûsorukat egy auten-
tikus sárközi népdalcsokor nyitja Simon Péter, a paksi
zeneiskola igazgatójának vezényletével. Ezt Bartók-
Fasang Népdalfeldolgozása követi. Vezényel: Petheõ
Balázsné és Koncz Zsuzsanna. Zárásként nem marad-
hat el a Magyar ünnepi dal Liszt Ferenctõl. Vezényel
Csányi Ottó. K. E.
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A diákolimpia döntõjében is 
remekelt az Alisca Nyilai!

A Magyar Íjász Szövetség rendezésé-
ben a rákoscsabai RTK sporttelepén,
június 4-én került sor az íjászok diák-
olimpiai országos döntõjére. A ver-
senyzõk magukkal vitték a regionális
selejtezõkön elért pontokat. Ez volt a
kiindulási alap és ehhez adódott hoz-
zá a döntõn lõtt pontok száma.

Az Alisca Nyilai ÍE-t négy fiatal
íjász képviselte, a közel háromszáz
(!) diákot felvonultató viadalon.

Rekkenõ hõségben, néhány kate-
góriában heroikus küzdelem alakult
ki a dobogós helyezésekért. Az aliscá-
sok ezen a napon is bizonyították,
hogy helyük van a sportpalettán, ki-
tartásból és küzdeni tudásból kitûnõ-
re vizsgáztak! Végül mind a négy fia-
tal felállhatott a dobogóra, pontot té-
ve eddigi kiváló teljesítményére, s
öregbítve ezzel iskoláik, valamint az
Alisca Nyilai hírnevét. Eredmények:

Piros Roland – 1. hely, történelmi
kadett kategória (Szent László Szak-
képzõ Iskola, Szekszárd), Horváth Ti-
bor - 1. hely, történelmi ifjúsági kate-
gória (Jókai Mór Szakképzõ Iskola,
Bonyhád), Bükszegi Norbert – 2.
hely, történelmi serdülõ kategória (A
dél-alföldi regionális selejtezõben új
országos csúcsot lõtt!) (Dienes Valé-
ria Általános Iskola, Szekszárd), Till Já-
nos – 3. hely, irányzék nélküli vadász-
reflex kategória (Szent László Szak-
képzõ Iskola, Szekszárd).

Köszönet illeti Horváth Györgyi
szakedzõt, az Alisca Nyilai ÍE sportve-
zetõit, valamint a szülõket, amiért
minden létezõ támogatást biztosítot-
tak, hogy ezek a fiatal tehetségek
ilyen csodálatos sikereket érhesse-
nek el.

B. L.

Horváth Tibor, Bükszegi Norbert, Piros Roland, Till János

Íjászsikerek Budapesten

Budapesten, az RTK szervezé-
sében és pályáján zajlott 2011.
június 4-én  az Íjász diákolim-
pia országos döntõje. A verse-
nyen mintegy 300, 8 és 20 év
közötti íjászcsemete vett részt,
akik az ország különbözõ ré-
szeibõl érkeztek a nagy meg-
mérettetésre. A nagyszámú
résztvevõ biztonsága érdeké-
ben 2 focipályányi területen
állították fel a 74 lõtáblát,
melyre táblánként 4-4 íjászt
osztottak be. A 2 fordulós ver-
senyen 3x12 lövést kellett le-
adniuk, íjkategóriától függõ-
en 10-40 méter közötti távokra.  Az ár-
nyék nélküli terület és a forróság miatt
sajnos voltak olyan íjászok, akik felad-
ni kényszerültek a versenyt, mert szer-
vezetük nem bírta ebben a szokatla-
nul meleg júniusban a komoly szellemi
és fizikai megterhelést. A gyerekek egy,
a Tolle Zrt. által felajánlott Túró Rudit
kaptak a nevezéskor, majd megkez-
dõdhetett a végsõ megmérettetés. 

A Dél-dunántúli régiót Tolna me-
gyébõl a foktõi Éjsólyom, a paksi Celõ-
ke, valamint a szekszárdi Tolnai Tájak
Íjász Egyesület és az Alisca Nyilai ÍE
képviselte egyáltalán nem elhanyagol-
ható eredményekkel: Foktõrõl 6 ver-
senyzõ érkezett, közülük ketten jutot-
tak be a legjobb 6 közé: Tamás Csaba
irányzék nélküli reflex gyermek kate-
góriában 4., Ferencz Rebeka szintén
ebben a kategóriában 5. helyezést ér-
tek el. Paksról a Celõke 3 íjásszal indult,
akik közül Kerekes Gábor a gyermek
tradicionális íj kategóriában 2. helye-
zést ért el, Kerekes Szilveszter kadett
tradicionális kategóriában 5. helyet
szerzett, Koroknay Roland pedig ka-
dett csigás íjával a 6. helyen végzett.
Sárszentlõrincet a Várta Íjász egyesület
tagjai képviselték, akik 4 versenyzõvel
indultak neki a hosszú útnak. Sajnos 1

kisgyermek az õ csapatukból is feladni
kényszerült a versenyt, a többiek vi-
szont a legjobb 6 közé kerülve a követ-
kezõ eredményekkel zárták a küzdel-
met: Mészáros Virág kadett tradicioná-
lis íjkategória 2. helyezés, Mészáros Ár-
pád tradicionális ifiben szintén 2. he-
lyezés. A Tolnai Tájak Íjász Egyesület
versenyzõi közül Gál Norbert ifi csigás
kategóriában 3. helyezést ért el egy na-

gyon erõs mezõnyben. Dobolyi Ádám
ifi irányzék nélküli reflex íj kategóriá-
ban 4. helyen végzett, pedig ellenfele
sportszerûtlen módon hangoskodás-
sal próbálta nehezíteni dolgát. Ugyan-
ebben az íj kategóriában Varga Dávid
az 5. helyen zárta a versenyt. A nap
sztárja Illés Bettina, aki szintén ifi
irányzék nélküli reflex íj kategóriában
új magyar csúcsot állítva fel az 1. helyet
szerezte meg. Ezeket a remek  eredmé-
nyeket a tavaszi rendszeres és kemény
edzéseknek köszönhetik a verseny-
zõk, akiknek ehhez gratulálunk!!

A díjakat a Magyar Olimpiai bizott-
ság fõmunkatársa, Medvegy Iván
nyújtotta át. A díjátadók között jelen
voltak a Magyar Íjász Szövetség elnö-
ke, fõtitkára és vezetõi is, akik szintén
gratuláltak a teljesítményekhez.

M. A.

Varga Dávid, Illés Bettina, Dobolyi Ádám és Gál Norbert
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Klímatudatos kisokos vetélkedõ 3. forduló
Cserélje le lakása, családi háza összes
régi izzóját energiatakarékos izzóra a
Szekszárdi Klímakör segítségével.
Nyerjen 10 db 100 W-os energiataka-
rékos izzót, és spórolja meg a világítá-
si költségének 80%-át. Ezt most ingyen
megteheti, ha jól válaszol a Szekszárdi
Vasárnap három számában megjelenõ
klímaváltozással kapcsolatos kérdése-
inkre.

A válaszokat e-mailben várjuk a
szdklimakor@gmail.com internetes
címre. A kérdések – a korábbi kérdé-
sek is – a www.zoldtars.hu címrõl is
letölthetõk, illetve a kérdéseket papí-
ron is megválaszolhatják, és a Polgár-
mesteri Hivatal portáján elhelyezett
Szekszárdi Vasárnap ládába dobhat-
ják be legkésõbb július 10-ig. A borí-
tékra kérjük írják rá, hogy „Szekszár-

di Klímakör”, továbbá a nevüket és
elérhetõségüket. Eredményhirdetés:
a Szekszárdi Vasárnap augusztusi el-
sõ számában. A kisorsolt 20 nyertes a
10-10 db energiatakarékos izzót a
Zöldtárs Alapítvány Szekszárd, Béri
B. Á. u. 91. földszint 1. alatti irodájá-
ban veheti át.

Szekszárdi Klímakör

A harmadik forduló kérdései: Amit Ön is megtehet. Az Ön által helyesnek ítélt választ karikázza be!

1. Hány százalék energiát takaríthatunk meg, ha a hagyományos izzókat energiatakarékos izzókra cseréljük? (80, 100, 110)
2. Körülbelül hány százalék fûtésre fordítandó energiát takaríthatunk meg szigetelt ablakok alkalmazásával, ha korábban az ablak szárnya alatt befújt a szél? ( 5

alatt, 10-20 között, 20 fölött)
3. Nagyjából hány százalékkal csökkenthetjük a fûtésre használt energia mennyiségét, ha a szoba hõmérsékletét 1 °C-kal csökkentjük? (3,4,5)
4. Hogyan szellõztetünk helyesen: 

– ha ritkán és sokáig nyitva tartjuk az ablakot, vagy akkor, 
– ha naponta többször, rövid ideig tesszük?

5. A kánikulában gyakran a kevés vízivás miatt is fájhat a fejünk, amire tévesen gyógyszert szedünk. Naponta hány liter folyadékot ajánlott fogyasztani, hogy szer-
vezetünk igényeit kielégítsük? (1 liter alatt, 2-3 liter között, 4 liter fölött)

6. A Zöldtárs Alapítvány több mint 1000 komposztládát bocsátott a lakosság rendelkezésére. A háztartási hulladék kb. hány százaléka komposztálható? (10,
20,30)

7. Mikor jár el környezettudatosan: ha mûanyag, papír- vagy vászonszatyorral jár vásárolni?

"

„A vegyi fegyverek megsemmisí-
tésének időszerű kérdései” – ez-
zel a címmel tartott előadást dr.
Meglécz Miklós, nyugalmazott
katona ezredes a Tolna Megyei
Tudományos Ismeretterjesztő
Egyesület, és a Honvéd Nyugállo-
mányúak Klubja rendezésében
Szekszárdon. Az ÁNTSZ székház-
ban, június 10-én megtartott elő-
adáson kizárólag – ahogy a mér-
nök ezredes mondta – „nem mi-
nősített forrásból származó”, az-
az nem titkosított információk
hangozhattak el. 

Meglécz ezredes úr 41 évvel ezelõtt
Szekszárdon kezdte hivatásos katonai
szolgálatát, majd vegyvédelmi kikép-
zõtiszt, késõbb a szárazföldi csapatok
vegyivédelmi fõnöke lett. Parancsnok-
helyettesként részt vett a NATO-csatla-
kozást elõkészítõ csoport munkájá-
ban. Ezt követõen a vegyi fegyverek ti-
lalmi szervezetének vezetõ ellenõre-
ként szolgált Hágában. A mostani elõ-
adáson a Vegyifegyver-tilalmi Szerve-
zet ellenõreként szerzett tapasztalata-
iról mesélt az érdeklõdõ közönségnek. 

A szervezet, amely célul tûzte ki a
vegyi fegyverek betiltását és a készle-
tek felszámolását, 188 tagállamával a
világ harmadik legnagyobb nemzet-
közi szervezete. A szervezetet 1993-
ban létrehozó egyezmény megtiltotta
a vegyi fegyverek fejlesztését, tartását
és harci bevetését. A csatlakozó álla-
mok nyilatkozási kötelezettséget vál-
laltak a birtokukban lévõ vegyi fegy-
verek számát és típusát illetõen. A

szervezet adatai szerint a világ 70 üze-
mében folyt vegyi fegyverként bevet-
hetõ anyagok gyártása, amiket mára
sikerült teljesen felszámolni. A készle-
tek ellenõrzése – amiben Meglécz úr
is közremûködött – jelenleg is tart. 7
állam 38 raktárából 36-ot már ellen-
õriztek, a maradék 2 – egyelõre ellen-
õrizetlen – Irak területén található.  

Meglécz úr a szervezet felügyeleti
bizottsági tagjaként, a leszerelési fo-
lyamat ellenõrzésében vett részt.
Munkája során – szigorúan titkos kö-
rülmények között – megvizsgálta a
nyilatkozási kötelezettséget vállalt or-
szágok vegyifegyver-készleteit. Az ál-
taluk meglátogatott katonai létesítmé-

nyeket érkezésük után hermetikusan
lezárták: a ki- és bejáratokat lepecsé-
telték. Ezután az ott található lõszere-
ket és tartályokat egyesével megszá-
molták. Mint mondta: a legnagyobb
veszélyt az 1925 elõtt készített, úgy-
nevezett „régi vegyi fegyverek” jelen-
tették, mivel ezek állapota rendkívül
leromlott az évek alatt. Gyakran köz-

vetlen veszélynek voltak kitéve, hi-
szen sok esetben csak nehezen tud-
ták beazonosítani, hogy pontosan mi-
lyen anyaggal állnak szemben. Több
ízben elõfordult, hogy a raktárak pa-
rancsnokai egyszerûen nem akarták
bevallani, hogy vegyi fegyvereket tá-
rolnak, vagy megpróbálták elrejteni,
álcázni azokat. Utólag viccesnek tûnõ
– ám abban a pillanatban halálos fe-
nyegetésként megélt – élményeket is
szerzett. Egyszer például éppen a fele-
ségével beszélt telefonon, amikor
megszólaltak a bajt jelzõ szirénák. Sze-
rencsére kéznél volt a túlélést jelentõ
gázmaszk, de a férjéért aggódó fele-
ségnek még így is rettegéssel teli órá-
kat okozott az incidens, amíg megtud-
hatta, hogy csak nagy mennyiségû, tö-
mény fokhagymaszag okozta a riadal-
mat. Az elõadáson bemutatott – távo-
li országokban készített – fényképek
arról tanúskodtak, hogy az ezredes
bejárta keletet és nyugatot: India, Kí-
na, Oroszország, Hollandia, Egyesült
Államok, csak néhány azon országok
közül, ahol szolgálatot teljesített. És
hogy hol tart jelenleg a vegyi fegyve-
rek megsemmisítése? A szervezet leg-
frissebb adatai szerint a világ vegyi-
fegyver-készletének 68%-át már felszá-
molták. A megsemmisítési folyamatot
meghosszabbították 2012-ig, de a
tényleges befejezésre várhatóan csak
2017-ben kerülhet sor. Mindenesetre
megnyugtató, hogy elindultunk a
megbékélést jelentõ úton, és egyre
közelebb kerülünk a mindannyiunk
számára életbevágóan fontos célhoz.

Bencze Péter

Vegyi fegyverek nyomában Kínától az Egyesült Államokig Megújult a Tenkes
kapitánya vára

Közel félmilliárd forintos támogatás-
ból nyithatja meg újra kapuit a Siklósi
vár, mely a Siklós-Mohács Élményút ré-
szeként új megközelítésben tárja a lá-
togatók elé a török hódoltság korához
kapcsolódó vonzerõket a dél-dunántú-
li régióban. 

A Siklós-Mohács turisztikai tengely
fejlesztése keretében egy olyan, már
meglévõ, de felújításra szoruló, illetve
új attrakciókra épülõ élményláncot
alakítanak ki , amely a helyi vonzerõk-
re építve országos jelentõségû célállo-
mássá formálja az érintett kistérsége-
ket. A projekt elsõ elemeként a híres
siklósi várat adták át, melyet a látoga-
tók már 2011. május 27. óta birtokba
is vehetnek.

Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.
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(folytatás az elsõ oldalról)
Dr. Józan-Jilling Mihály fontosnak

tartotta kiemelni a többség-kisebbség
együttlétének példaértékû megvaló-
sulását Szekszárdon, valamint az
örömteli tényt, hogy immáron 21 éve
mind nagyobb érdeklõdés mellett zaj-
lik ez a rendezvény. Heinek Ottó, a
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának vezetõje hasonló-
képpen vélekedett az eltelt idõszakról,
majd azt kívánta az ünneplõknek,
hogy a huszonegyedik alkalom is sok
örömben, szerencsében, jó hangulat-
ban teljen. Szászfalvi László, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um Egyházi, Civilügyi és Nemzetiségi
Államtitkára köszöntõjében egyebek
közt elmondta: az új magyar kormány
számára rendkívül fontos, hogy a
nemzetiségek otthon érezzék magu-
kat a hazában. Törekszenek a min-
denkori partneri együttmûködés ki-
alakítására, mind az anyanyelv ápolá-

sában, mind pedig a nemzetiségi és
önkormányzati jogok kiszélesítésé-
ben. Fontos, hogy a civil mozgalmak,
egyesületek új erõre kapjanak a haté-
konyabb támogatások révén. Egyéni
és közösségi megújulást, emberibb
találkozásokat és Isten áldását kívánva
adta át a szót Módos Ernõnek, az
Alisca Borrend nagymesterének, mi-
közben a polgármesterrel közösen
megcsapolta az idei söröshordót. Mó-
dos elmondta, örömteli, hogy a szek-
szárdi borászok huszonegyedik alka-
lommal ünnepelhetnek együtt a sör-
kedvelõkkel, tavaly óta már egy bor-
udvar révén is. Pünkösd a borászok

számára a remény ünnepe, hiszen a
2010-es év megújulást jelentett a ter-
melõk számára – fûzte hozzá. Szek-
szárd polgármestere, Horváth István
a megnyitón úgy fogalmazott: tavaly
volt elõször bor a szüreti fesztiválon, s
„ha az ember az egyik kezében boros-
poharat, másik kezében söröskorsót
fog, méltán jelzi, hogy mi, szekszárdi-
ak büszkék vagyunk a Német Kisebb-
ségi Önkormányzatra”. A német és a
magyar nép mindig is jól együtt tu-
dott élni s ünnepelni – tette hozzá. 

A folytatásban a Budapesti Operett-
színház két közkedvelt, fiatal mûvé-
sze, a szekszárdi Vágó Bernadett vala-
mint Szabó Dávid adott át az ünnep-
lõknek rockoperákból, filmbetét-da-
lokból, valamint a tavalyi év nagy sike-
rû musicaljébõl, a Szép nyári napból
és a Neoton slágereibõl egy csokorra
valót – nagy sikerrel. Késõbb az ötta-
gú Wery-Take zenekar lépett színpad-
ra  német és osztrák popzenésített,
majd magyar nyelvû dalokkal.

Jól szórakozhattak a gyerekek is a

fesztiválon, hiszen a pezsgõ vidám-
park mellett számos programmal vár-
ták õket. Szombat délelõttre a Dienes
Valéria Általános Iskola szervezett ní-
vós német nemzetiségi gyermek nép-
tánc-találkozót hat szekszárdi óvoda
illetve iskola és egy bonyhádi nép-
táncegyesület részvételével. Ezt meg-
tekintette a nap díszvendége, a feszti-
vál fõvédnöke, Navracsics Tibor, mi-
niszterelnök-helyettes is, aki elisme-
rõen nyilatkozott arról, hogy a kis-
gyermekek ilyen gyönyörûen õrzik
nemzeti identitásukat. A politikus dr.
Braun Márton országgyûlési képvise-

lõ kíséretében felkereste a PTE fõisko-
lai karán a volt mûvészeti iskolások al-
kotásaiból csütörtökön megnyílt ma-
gas színvonalú kiállítást is, ahol talál-
kozott Horváth Béla fõigazgatóval és
Fusz György szobrászmûvésszel, a kar
fõigazgató-helyettesével. 

A délutáni színes folklórprogram-
ban a zombai, kakasdi, kisdorogi kó-
rusok és a dombóvári fúvószenekar
fellépését két szekszárdi együttes, a
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar vala-
mint az Alisca Brass Band nagyszerû
játéka keretezte. Eközben a koncert-
színpadon fúvószenekarok és német
nemzetiségi tánccsoportok váltották
egymást. Ott is képviselte városunkat
a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar.

Miközben megkezdõdött a fõként a
fiatalabb korosztálynak szóló karaoke
verseny selejtezõje, már gyûlt a közön-
ség a Prométheusz parkban a nap

Tömegeket mozgatott meg az idei Pünkösdi Fesztivál
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sztárfellépõje, Zsédenyi Adrienn kon-
certjére. A varázslatos énekesnõ jól is-
mert dalokkal indított, amelyeket a kö-
zönség is vele énekelt. Tûzpiros ruhá-
ja fokozta finom, érzékeny nõiességét,
de a vörös szín újabb jelentést is nyert.
Ugyanis egy különös közjátékkal a csa-
ládon belüli erõszak ellen emelt szót a
mûvésznõ. Ezután a szûnni nem akaró
szerelemé volt a fõszerep, szólt a What
a Wonderful World Juhász Attila zon-
gorakíséretével, majd egy kis jazz és
egy duett Létray Ákossal. A Szekszárd-
szambát is az ország legjobb muzsiku-
saival „járta” az énekesnõ. Természete-
sen felcsendült a közismert „Szeress
most”, a koncert végén pedig egy lírai
dallal búcsúzott Zséda kedvesen, amit
a capella énekelt.

Vasárnap délelõtt a paksi Csillag
Show-Tánc Egyesület mesés produk-
cióját, majd a szekszárdi Tücsök Ze-

nés Színpad többnyire magyar gye-
rekslágerekbõl összeállított nagysze-
rû mûsorát láthattuk. A közönségnek
annyira tetszettek a „Tücskök”, hogy
néhányan már az elõadás után jelez-
ték, szívesen csatlakoznának a jelent-
kezõket folyamatosan fogadó Zenés
Színpadhoz.

Délután a Tolnai illetve a Bonyhádi
Ifjúsági Fúvószenekar filmslágereket,
népszerû, könnyû- és klasszikus ze-
nék átiratait játszotta, a Mázai Bá-
nyász Fúvószenekar menet- és táncze-
nét adott elõ, a Szekszárdi Mond-
schein Kórus pedig közkedvelt né-
met dalokat énekelt magas szinten és
jókedvvel. A tolnai fúvósok, akik pén-
teken térzenét is adtak a Béla téren és
játszottak a fotókiállítás megnyitóján
is, vasárnap délután felléptek a kon-
certszínpadon is. Az õ zenéjükre adta
elõ mutatós botos koreográfiáját a
Swing Mazsorett és Táncegyesület.
Elõttük a Mázai Bányász Fúvószene-
kar kezdte a német nemzetiségi folk-
lórprogramot, majd a bonyhádi és
Mórágyi Német Nemzetiségi Tánc-
csoport mutatkozott be.

Este pedig jött a fesztivál legnép-
szerûbb rendezvénye, a Neoton Sztár-
jainak koncertje.

A többezres közönség minden per-
cét lekötötte a már nem elõször itt
járt zenekar és az örökifjú, még min-
dig õrületesen mozgó énekesnõ,
Csepregi Éva, aki az egyik számnál –
meglepetésre – maga is gitárt raga-
dott. A korábban más néven ismert
zenekar jogutódja jelenleg a Neoton
Sztárjai néven lép fel. Benne az erede-
ti tagok közül ugyan csak Ádám (gi-
tár, ének), Éva (ének) és Baracs János
(Öcsi) (basszusgitár, ének), de „há-
zi”együttesük többi tagja, az elhunyt
Jakab György hiányát pótolni hivatott
Lukács Andrea (a billentyûknél), vagy
Lukács László (gitár) és Éva fia, Heat-
lie Dávid (dob), beleadtak mindent,
hogy fergetegessé sikeredjen az este.
Fiatalok és idõsek egyaránt „holnap
hajnalig” hallgatták volna a mûsort,

amit az is mutatott, hogy minden
egyes dalt vastapssal jutalmaztak, és
többszöri ráadást is kiköveteltek.

Pünkösdhétfõn következett el a
fesztivál legünnepélyesebb része, a
koncert a belvárosi templomban. Egy
paksi, két bonyhádi és egy budapesti
rendkívüli tehetség
csodás játéka után a
mûsor fénypontja-
ként, Händel: Dettin-
geni Te Deumát adta
elõ a Szekszárdi Mad-
rigálkórus a Földesi
Lajos vezette Szek-
szárdi Kamarazene-
karral és Lozsányi Ta-
más harmóniumjáté-
kával együtt. A szóló-
kat Jeckl László éne-
kelte. Ezzel újjáélesz-
tették városunkban
az oratórium mûfaját
és egyben ünnepel-
ték, hogy a Liszt-díjas
Jobbágy Valér, a Ze-
neakadémia tanára
harminc éve vezeti a Madrigálkórust.
Csillagné Szánthó Polixéna díjat adott
át a kórusban legrégebben éneklõ ta-
goknak: Klézli Mária (alt) és Pintérné
Fetzer Mónika (szoprán) 20 éve,
Dobai Tamásné (több szólam) 25 éve

meghatározó tagja több szólamnak is,
Magyar Pál (tenor) pedig 30 éve tagja
a Madrigálkórusnak. A népes közön-
ség felejthetetlen élménnyel gazdago-
dott a zenemû meghallgatása során.

Délután a Szekszárdi Jazz Quartett-
nek tapsolhattunk, akik ismert klasz-

szikusokat és nép-
szerû dallamok
feldolgozását, jazz-
fantáziákat adtak
elõ. A Tücsök Ze-
nés Színpad kö-
zépiskolás, egyete-
mista tagjai musi-
cal-, rock- és pop-
slágereket adtak
elõ. Majd a
kakasdi Sebestyén
István mesemon-
dó mulattatta a
publikumot paj-
zán, vidám mesék-
kel, ízes székely
ékesszólással s
hosszú áldást is
mondott a hazára

egy levegõvel. Magyarország legré-
gebben mûködõ Big Bandje, a 32 éve
hagyományos big band zenét játszó
Szekszárd Big Band élményt adó mû-
sorát hallhattuk Pecze István vezeté-
sével.  Ifjú tehetségek is felléptek ve-
lük: Pecze Balázs, Eszterbauer Kata,
Szauer Szilárd.

Elmaradhatatlan esemény az Alisca
Borrend új tagjainak avatása, amely-
nek ceremóniamestere  Módos Ernõ
volt. Idén a feladatok sikeres megoldá-
sát követõen a Tringa Borház részérõl
Gál Antal, a Bormûhely képviseleté-
ben pedig ifj. Pálos Miklós vehette át
borrendi tagságot igazoló okmányt,
valamint a két palack szekszárdi
óvörös bort. Az estet remek nosztal-
giabál zárta a Royal Express zenekar-
ral. Elismerésünket fejezzük ki a szer-
vezõknek, a fellépõknek és mindazok-
nak a támogatóknak, akik hozzájárul-
tak hogy a rendezvény megvalósul-
hasson.
Kovács Etelka – Gyimóthy Levente

Heinek Ottó, a Magyarországi
Németek Országos Önkor-

mányzatának vezetõje

Sebestyén István mesemondó

Zsédenyi Adrienn

A Neoton Sztárjait fiatalok és
idõsek egyaránt örömmel hall-
gatták a Prométheusz parkban 

Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, Braun Már-
ton országgyûlési képviselõ

és Nepp Dénes szíjgyártó-
mester a kézmûvessoron Érdekes színfolt a „szomszédvár” Sióagárdról

A paksi Csillag Show-Tánc Egyesület mûsora

FOTÓK: HOLLENDUS JÁNOS ÉS GOTTVALD KÁROLY



A fenti sorokat dr. Puskás Attila, a Ta-
nulmányok Tolna megye történeté-
bõl címû könyvsorozat szerkesztõje
írta, a sorozat II. kötetében megjelent
tanulmány elõszavaként. A Liszt-em-
lékév jegyében dr. Hadnagy Albert
munkáját az egykori fõlevéltáros lá-
nya, dr. Gutai Miklósné hozzájárulá-
sával folytatásokban közöljük, tisz-
telegve ezzel a kiváló szakember és a
híres zeneszerzõ emléke elõtt is.

(Folytatás az elõzõ számból.)

Liszt harmadik szek-
szárdi látogatása

A szekszárdi mise

Addig is, míg ezt a jövõ évben megbeszé-
lik, mélyen meghatja az a megtisztelte-
tés, hogy medaillonja a templom kórusát
díszíti. Ez a hely sokkal inkább az õ ked-
ve szerint való, mint sok más kitüntetés,
s ha tõle függne, a közeli temetõben vá-
lasztaná meg végsõ nyughelyét.

Augusz ezek után már nem számít-
hatott arra, hogy a templomot Liszt
miséjével avassák fel, így az ünnepé-
lyes felszentelés enélkül történt meg,
1868. szeptember 25-én.

Lisztet nagyon bántotta, hogy misé-
jét nem tudta a kitûzött idõpontra
megírni, ezért erre a kérdésre a temp-
lom felavatása után is visszatér. Az ügy
újabb fordulatot nyert Liszt elhatáro-
zásával, hogy egy négyszólamú férfi-
karra írt, régebbi miséjének új átdol-
gozását – mely nemsokára Párizsban
jelenik meg – átengedi a szekszárdi
dalárdának az új templomban való be-
mutatásra. Óhaja határozottabb for-
mát ölt, amikor ezt a bemutatást a
templom felszentelésének évforduló-
jára szánja, egyszerû orgonakíséret
mellett. Véleménye szerint az elõadás-
hoz elegendõ volna ötventagú, jól ki-
választott énekesekbõl álló férfikar.
Az énekszólamokat idejében el fogja

küldeni, és kötelezi magát az utolsó
próbák személyes vezetésére is. 1870
tavaszán Liszt már arról értesíti
Auguszt: férfikari miséje Párizsban
már megjelent, partitúráját rövidesen
küldi, hogy az énekszólamokat kimá-
soltathassák. Hangsúlyozza, lehetõleg
jó kottaolvasó és tisztán intonálni tu-
dó egyéneket válasszanak ki. Abban
az esetben, ha száztagú énekkart nem
tudnak összehozni,
megelégszik hatvanta-
gú kórussal is. Har-
minc-harminc tag
szükséges a tenor és a
basszus szólamok ellá-
tására. Reméli beveze-
tésül Reményi eljátsz-
sza majd a Koronázási
Mise egy részletét.

Megállapíthatjuk,
hogy Liszt külön misét
nem írt Szekszárd szá-
mára. Egy régebbi mi-
séjének új átdogozását
viszont határozottan
arra szánta, hogy alkal-
milag az Újvárosi
templomban kerüljön
bemutatásra. Ezt a mû-
vét leveleiben már ál-
landóan szekszárdi mi-
sének nevezi. Az elõ-
készületek erre a be-
mutatásra tényleg megtörténtek. Er-
rõl a legszakavatottabb zenei fórum,
az Ábrányi Kornél szerkesztésében
megjelenõ Zenészeti Lapok híreiben
bõvebben olvashatunk. Úgy látszik, a
szekszárdi dalárda nem volt képes a
feladat megoldására, mert a lap 1870.
július 24-én arról számol be, hogy a
budai ének és zeneakadémia férfikara
által a próbák a napokban már meg-
kezdõdtek.

A vokalmisét a fent nevezett egylet
negyven férfitagja által a Szekszárdon
valószínûleg október 2-án tartandó
templomszentelés alkalmával fogják

elõadni. Egy késõbbi számban (szep-
tember 18.) arról értesülünk, hogy „a
budai dalárda f. hó 24-én utazik le
Szekszárdra testületileg, hogy ott Liszt
vokál-miséjét adja elõ, melyet a Mes-
ter a szekszárdi új templom beszente-
lési ünnepélyére szerzett. Az ünne-
pély szeptember 25-én megy véghez,
melyre a fõvárosi mûvészvilágból is
számosan leutaznak”. Újabb értesítés
jelenik meg Siposs Antal tollából
(szeptember 25.) aki szeptember 26-
át jelöli meg, „amikor az új templom
felszentelése alkalmából a budai dalár-
da jeles tagjai adják elõ Liszt miséjét”.

Végülis mi lett a nagy beharango-
zás eredménye? Az utolsó hír így szól
(október 2.): „A szegszárdi új temp-
lom felszentelése s ezzel kapcsolatban
Liszt Ferenc miséjének elõadása is,
melyre a budai dalárda és ének akadé-
mia készült oda utazni, az idénrõl el
marad s a jövõ évre halasztatott. A mi-
se egyik fõpróbája a múlt héten ment
végbe a budai vár plébánia templomá-
ban. A magán zenéket Bogisich Mi-
hály és Schmidt Ferenc egyleti tagok
énekelték Knahl Antal igazgatása mel-
lett. A mû melyhez csak orgona kísé-
ret van írva tele van fenkölt szépsé-
gekkel, s Liszt géniuszának újabb bi-
zonyítéka”.

Ezekbõl a hírekbõl kiderül, milyen

nehéz tisztázni a szekszárdi mise kö-
rül a valódi tényállást. Állandóan
templomszentelésrõl beszélnek, mi-
kor az már két évvel korábban meg-
történt. Így kerülhettek felszínre
olyan határozott állítások, hogy Liszt
miséje a templom felszentelése alkal-
mából 1870. október 2-án a szerzõ
személyes vezényletével elõadásra
került.

Miért maradt el a szekszárdi bemu-
tató? Erre nézve egyetlen forrásunk J.
Lang „Liszt in Ungarn” c. említett ta-
nulmányának befejezõ jegyzete. A
szövegben elõször a mise szeptem-

ber 25-i, vasárnapi elõadásáról szól,
de a kis füzet legvégén, apróbetûs
függelékben, megcáfolja ezt. Az egy-
házi államban történt események
folyamányaként, melyekhez egy
templomi ünnepély nem illene, a
Szekszárd számára komponált mise
bemutatását a jövõ évre halasztották.
A mise fõpróbája szeptember 23-án
volt a budai vár plébánia templomá-
ban, s hatása, ahogy ezt Pestrõl jelen-
tik, a hallgatóságra rendkívüli volt.
Eszerint a mise szekszárdi bemutatá-
sa azért maradt el, mert az Olaszor-
szág nemzeti egységéért harcoló csa-
patok éppen ezekben a napokban
döntõ gyõzelmet arattak. Ennek az
volt a következménye, hogy az egyhá-
zi állam elvesztette létjogosultságát.
Ilyen gyászos körülmények között
nem tartották volna illõnek egy egy-
házi örömünnep megtartását.

Mi lett a következõ évre ígért bemu-
tatóval? Ez is elmaradt. Bizonyára
azért, mert Liszt 1871-ben nem volt
Szekszárdon. Végül is 1872-ben Jéná-
ban mutatták be a misét. Errõl Liszt
maga emlékezik meg Auguszhoz július
16-án írt levelében. Egy félóra múlva in-
dul Jénába, férfikari miséjének bemu-
tatójára – írja. Ez az a mise, aminek elõ-
adását 1870-ben Szekszárdon tervezte
Augusz templomának ünnepén.

Ezután már nem esik több szó a
szekszárdi misérõl.

A nem egyértelmû bõséges magyar
híradásokból tényként elfogadható
adat a Vártemplomban 1870. szep-
tember 23-án megtartott fõpróba. Ezt
nemcsak a Zenészeti Lapok közlése
igazolja, hanem Áldor Imre cikke is,
aki lelkes szavakkal számol be Liszt
miséjérõl. Feltételezhetjük, hogy a
cikk csak az élõ zene hatására szület-
hetett. Az Augusz-levéltárban ezt a do-
kumentumot Liszt számára kézzel írt,
német fordításban találjuk. „Áldor Im-
re, Pest, 2. október 1870.” aláírás
ugyanattól a kéztõl származik. Itt az
eredeti magyar szöveget közöljük: „A
rózsaszínû kedély az ifjúság kiváltsá-
ga, a lélek mélysége meg az agg napok
vígasza, minél közelebb jut az ember
a sírhoz, annál inkább retteg lefelé te-
kintgetni s mint télen a szabadban sé-
táló epedve vágyik a messze bolygó
naphoz: a lélek is magasabb régiók fe-
lé kalandozik, amikor a földi dolgok
gyarló és hiú voltáról egy hosszú élet
tapasztalatai gyõzték meg.

Liszt Ferencz újabb szerzeményei
mind ilyen hangulatot lehelnek. A fér-
fiú, ki mûvészetével világot hódított,
leteszi õsz fejérõl a koronát s az oltár
lépcsõjére térdelve, zsolozsmákat
zeng a bámuló emberiség fülébe. –
Nevetség, hypocryzis, komédia, õrjön-
gés! kiáltják száz oldalról ellenei, mind
hiába – õ nem tágít, s gyanúsítás és vá-
dakra mûvekkel felel, melyekben a val-
lásos ihlet a rajongásig fokozódik...”

(folytatjuk)
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Dr. Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól 15.
„Ebben a dolgozatban a Tolna Me-
gyei Levéltárban õrzött Augusz
család levéltárának irataiból 28 levél
és más dokumentum Lisztre vonat-
kozó anyaga került feldolgozásra. Az
anyag felkutatása, reprezentatív ösz-
szeállítása a Szekszárdi Állami Levél-
tár nagyérdemû, elhunyt igazgatójá-
nak hézagpótló, nagy szaktudást, hi-
vatásszeretetet igénylõ munkája volt.

1967-ben bekövetkezett halála
megfosztotta attól, hogy a rendelke-
zésére álló gazdag anyagból Liszt és
Szekszárd, azaz Liszt és báró Augusz
Antal kapcsolatát minden vonatko-
zásában feldolgozza. Hátrahagyott
dolgozata elõkészítõ munkaként író-
dott, s mint ilyen, kiegészítésekre, át-
dolgozásra szorult. Ez a feladat a dol-
gozat lektorára hárult. Dr. Prahács

Margit a levéltári anyag kiválasztá-
sának nagy és fáradtságos munká-
ját megilletõ kollegiális kegyelettel
vállalkozott arra, hogy dr. Had-
nagy Albertnek a címben megha-
tározott témakörét, s ezzel a téma-
körrel összefüggõ, másutt õrzött
iratanyag, már megjelent Liszt-le-
velek, a Liszt-irodalom és korabeli
sajtótudósítások adataival kiegé-
szítse és az egész dolgozatot a
szükséges módosításokkal és jegy-
zetekkel ellássa.

Reméljük, hogy a tanulmány
posztumusz megjelentetését ilyen
módon elõsegítve dr. Hadnagy Al-
bert kívánságának is eleget tet-
tünk: felhívtuk a figyelmet a báró
Augusz család levéltárában rejtõzõ
nagy értékekre.” A szerkesztõ

LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Liszt Ferenc
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Erős agyonhallgatás övezi a ma-
gyarság valódi történelmével
kapcsolatos tudományos kutatá-
sok eredményeit, holott az utóbbi
időben egyre inkább megnöveke-
dett ez iránt az igény! – mutatott
rá köszöntőjében dr. Tóth Csaba
Attila, a június 8-i Léleképítőn. –
A tisztánlátáshoz segít hozzá az
e havi vendég, Kubínyi Tamás
hétkötetes Álmos sorozata is,
amelyben a szerző összegzi
mindazt az ismeretanyagot, amit
1100 év során Árpád vezér apjá-
ról elhallgattak – fűzte hozzá. 

Kubínyi Tamás, az Echo Tv Kiút és
Kibeszélõ címû mûsorainak szerkesz-
tõje elõadásában rávilágított arra az
egyre nyilvánvalóbb, régészeti bizo-
nyítékokon alapuló tényre, miszerint
a magyarság a kereszténységet nem
Szent Istvánnal vette fel, hanem ko-
rábbról, keleti kapcsolódással hozta
magával! Azt is megtudhattuk, hogy
mivel görög területen rengeteg szkí-
ta alapítású város volt az ókorban,
mint például Szophoklész Antigonéjá-
nak helyszíne, Théba, így – mivel a
görögök és szkíta népek egymás mel-
lett éltek –, a görög lakosok rengeteg
tudást vettek át a magyarság õsi nép-
ének számító szkítáktól. Ilyen
Pythagorasz tétele is, amelyet már a
nagy tudós elõtt ezer évvel korábban
használtak a szkíta gyökerû építkezé-
seken. A szkíták létét az is bizonyítja,
hogy Arisztotelész tanítómesterét
Scythianosnak hívták! – tette hozzá.
Döbbenetes, hogy az iskolákban nem

tanítják a tényt: a közös tudományos,
mûvészeti alapot egy, a göröggel szer-
vezetten együtt élt szkíta kultúra te-
remtette meg a görög civilizációban,
amely az írás tudományát is magával
hozta e területre. A szkíta népek õske-
resztény mivoltát bizonyítja, hogy az
Újszövetség Apostolok cselekedetei
címû részében leírják: az elsõ apostol
a Kaszpi-tengertõl délre fekvõ
Parthiába (parthusok földje) indul, s
csak a kilencedik megy a zsidók közé.
Ennek kapcsán teljes hazugság a zsi-
dó gyökerû kereszténység elméleté-
nek erõltetése! – mutatott rá Kubínyi.

A parthus szkíta eredetû nép volt, s
számtalan háborút vívott a Római Bi-
rodalommal – mondta. Bizonyos bib-
liai elbeszéléseknél, mint János csele-
kedetei, manapság a szkíta elbeszélé-
seket zsidó gyökerûként magyaráz-
zák, ami teljes valótlanság. Ferdítés az
is, hogy az 1799-ben talált, s a Habs-
burgok által Bécsbe szállíttatott nagy-
szentmiklósi szkíta fejedelmi kincset
ma az osztrákok „óbolgár leletnek” ti-
tulálják, annak ellenére, hogy nyilván-
való szkíta rovásírás szöveg látható az
oldalán. E kincs huszonnegyedik da-
rabján olyan jézusi kereszt volt, ame-

lyet nem raktak ki közszemlére, hi-
szen bizonyíték, hogy a magyarok
õsei jóval a honfoglalás elõtt keresz-
tények voltak! Mint arra Kubínyi rá-
világított, a Fekete-tengert kétezer
éve Hun-tengernek hívták, mivel
szkíta gyökerû népek lakták az észa-
ki partját. A tengertõl keletre, a Kau-
kázus vonulatai között létezik egy ha-
sonló klímával rendelkezõ terület,
mint a Kárpát-medence. E vidéken él-
tek sokáig azok a magyarok, akik a
honfoglalás idejében hátra maradtak.
Különös, hogy XII. János pápa 1329.
október harmadikán kelt – titkosított
– bullájában a magyarok királyának
leszármazottjaként az Árpád-ház
1301-es kihalása után e kaukázusi te-
rületen élõ, magyar származású Gye-
retyán nevû személyt nevezi meg, aki
a hátra maradt magyarok vezetõje.
Tudható, Gyeretyán Árpádokkal kö-
zös õse Ügyeg, akinek egyik fia Ál-
mos volt – innen a kapcsolat a Kár-
pát-medencei magyarokkal! E Kauká-
zusban maradt elõdeinket azonban
1396-ban, egy tatár támadást követõ-
en elûzték, vagy beolvadtak a környe-
zõ népekbe – tette hozzá. Kubínyi a
Liszt Ferenc gondolkodását tovább-
fejlesztõ, magyar népdalgyûjtõ Bar-
tók Béla 1911-ben írt Allegro bar-
baróját is elõadta zongorán, utalva a
neves zeneszerzõ korszakalkotó, az
õsi, több ezer éves magyar dallamok-
hoz visszanyúló mûveinek fontossá-
gára, amelyek – mint fogalmazott – a
németes, közszájon forgó „snejder
fáni” féle dalok után visszavezették a
magyar zenét méltó helyére.     

Gyimóthy Levente

A görögök rengeteg tudást vettek át a szkítáktól
Kubínyi Tamás elõadása a Léleképítõn

A televíziós szerkesztõ elõadta Bartók Béla Allegro barbaróját
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A közgyûlés gazdasági bizottsága
legutóbbi ülésén több – a parkolóhe-
lyeket érintõ – döntést hozott. A Bi-
zottság felkéri a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy 
• a Hunyadi u. 4. szám mellett állít-

sa vissza a mozgáskorlátozottak
számára kialakított 2 db parkoló-
helyet, és az egészségügyi dolgo-
zók számára korábban kijelölt par-
kolóhelyen a feliratot festesse át, il-
letve az összes parkolóhelyet fes-
tesse fel;

• a Hunyadi u. 6. számú épület mö-
gött található, várakozást tiltó táb-
lát távolítsa el;

• vizsgálja meg a mozgáskorlátozot-
tak számára kijelölt parkolók mel-
lé további két parkolóhely kialakí-
tásának lehetõségét;

• vizsgálja meg ki, milyen enge-
déllyel helyezett ki parkolást gát-
ló szerkezetet az egészségügyi

dolgozók részére kijelölt parkoló-
helyre.

• a Baka István Általános Iskola lép-
csõje elé kihelyezett, az akadály-
mentes közlekedést jelzõ táblát he-
lyezze át a Penny parkoló dél-kele-
ti sarkára, ha lehetséges, akkor a
meglévõ oszlopra. A bizottság a
Béri B. Á. u. 91–93. számú épület
elõtt lévõ két, mozgáskorlátozot-
tak számára fenntartott parkoló
megtartását indokoltnak tartja,
egyúttal kéri a hivatalt, hogy az
épület elõtt lévõ „Megállni tilos”
táblát „Várakozni tilos” táblára cse-
rélje ki, valamint hogy a Mátyás ki-
rály utca elején lévõ „Megállni ti-
los” táblát távolítsa el és az utca
elejétõl kezdõdjön a korlátozott
várakozási övezet. Egyúttal fontos-
nak tartják a városban található
rossz állapotú, kevésbé látható
közlekedési táblák cseréjét.

Parkolóhelyek
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Rokoni emlékek Escher Károlyról
Szekszárdon él a neves fotómûvész unokahúga

Él egy idős, ámde korának elle-
nére tökéletes memóriával ren-
delkező hölgy az egyik Gróf Pál
utcai tízemeletesben, akiről kide-
rült, a húszas, harmincas, negy-
venes évek legkiválóbb fotómű-
vészének, a szekszárdi származá-
sú, a Petőfi-dagerrotípiát is res-
tauráló, a magyar riportfotózást
művészi szintre emelő Escher
Károlynak unokatestvére. Sokan
a kutatók közül is azt hitték,
Eschernek nincs közeli rokonsá-
ga, aki adatokkal szolgálhatna 
a művész életéről. 

Az idén a 90. életévét betöltõ Sághy
Margit néni léte ennek épp az ellenke-
zõjét bizonyítja! Sajnálatos módon
mozgása nem tette lehetõvé, hogy a
2011. januárjában véget ért, Szekszár-
don rendezett Escher-elõadássorozatra
eljusson, emlékezete a nagybácsiról vi-
szont tengernyi „kockából” áll, melye-
ket megkeresésünkre most szívesen
megoszt a Szekszárdi Vasárnap olvasó-
ival.
– Mi volt az elsõ emléke Károly bá-
csiról? 

– Még mielõtt fotózni kezdett vol-
na, Pesten filmezéssel is próbálko-
zott. Szekszárdról is készített egy rö-
vidfilmet 1926 körül, melynek címe
Szekszárd jövõje volt. A filmkockákon
látni lehetett a mostani Szent István
tér környékét, a Garay Fõgimnáziu-
mot, mellette a Tanácsházát. Akkori-
ban csak ez a két épület emelkedett ki
jobban, meg velük szemben a Selyem-
gyár. A többi építmény kis parasztház
volt még, az út is poros volt…Bennün-
ket is felvett: édesanyámat, engem is-
kolás kislányként, s öcsémet, két ki-
sebb tíz hónapos, babakocsiban ülõ
ikertestvéremmel együtt. Valamilyen
ünnepség felvonulásán vettünk részt,
Károly bácsi azt filmezte le. Ez az idõ-
szak a néma mozgófilm kezdete volt
Magyarországon. Muris volt vissza-
nézni, ahogy lépkedtünk, szedjük a lá-
bunkat az utcán, régi Chaplin-filmek-
re emlékeztetett az egész, mivel gyor-
san mentek az amúgy nem túl éles
kockák….Késõbb leírta, ez a korszaka
nem igazán volt sikeres, s végleg felha-
gyott a filmezéssel.
– Látható volt ez a rövidfilm vala-
hol? 

– Hogyne. Le is vetítették itt a régi
szekszárdi moziban: elsõ osztályos le-
hettem, s a filmkockákon láthatóak vol-
tunk, ahogy vonulunk – elöl a kisebb,
hátrébb a nagyobb gyerekek, fiatalok.
Azt hiszem, Szekszárd jövõje volt a film
címe. Elmentünk megnézni: kezdetle-
ges volt, nem is volt éles, de azért ki le-
hetett venni mindenkit… Meséljen egy
kicsit a családról… Károly bácsi édes-
anyját Sághy Ilonának hívták, õ édes-
apám ikertestvére volt. Amikor fotózás-

ba kezdett, széthullott a család, de ké-
sõbb lejárt azért még Szekszárdra. Pes-
ten élt, s ritkán jött, ha úgy vitte az útja.
Gemencbe, Keselyûsre gyakran kiug-
rott. Mivel édesanyám bátyja ott volt
erdész, sokszor portyáztak együtt, va-
dakat szemlélve. Egymás mellett lak-
tunk egy másik nõvérével, Böske néni-
vel a Báró Augusz Imre utcában. Ilka
néni, Károly bácsi édesanyja minden
nyarat náluk töltötte. Amikor átfutott
Szekszárdon, apja nõvérénél, Böske né-
ninél szállt meg 2-3 napig. Tartósan
nem tartózkodott a városban, mert
örök bolygó volt. Aztán elköltöztünk
Balatonfüredre, majd Pestre, s más kö-
rülmények között éltünk, mint õ, soká-
ig nem is hallottunk róla. 

– Ezek után gyakran találkoztak? 
– Újra csak halála elõtt láttam, a 60-

as években. A kislányom is fényké-
pésznek tanult, feljárt hozzá, segített,
magyarázott neki. „Hát hozd el anyu-
kádat, nagymamádat is!” – üzente ne-
künk. Egyik este lányommal és
anyámmal spontán elnéztünk hozzá:
valamelyik körúton, magas, régi bér-
palotában lakott. Õ társasági ember
volt, számtalan üzleti összeköttetéssel
a fotózás révén: szerencsétlenségünk-
re épp akkor készült egy összejövetel-
re: „Az isten áldjon meg benneteket,
miért nem szóltatok? Ne haragudja-
tok, most nem tudlak benneteket fo-
gadni, hivatalos megbeszélésre kell
mennem”. Akkor még nem sejtettem,

hogy utoljára láthattam… „Nagyon fá-
jó pont, hogy nem tudjuk, hogy 1966-
ban Károly bácsi miben halt meg, ér-
tesítést sem kaptunk róla, csupán a rá-
dióból tudtuk meg anno.”
– Milyen munkáira emlékszik szí-
vesen vissza? 

– Károly bácsinak egy kiállításán
voltunk, sok képét mutatták neki, ami
nagyon megragadott, például Bartók
mûvébõl, a Csodálatos Mandarinból
jelenetet, amikor Lakatos Gabriella
korabeli balerinát üldözi Fülöp Viktor
balettáncos a mandarin alakításában.
A táncosnõ levegõbe ugrása például –
korszakalkotó újításként – úgy tûnt a
képein, mintha élõ, mozgó fotókat ké-
szített volna: e folyamatos, mozgásdi-
namikájú képek olyannak tûntek,
mintha a szereplõ árnyéka apránként
ugrás lett volna. Ez igencsak megma-
radt emlékeimben. Úgy tudom, a hét-
köznapi emberekrõl és a szegény ré-
tegekrõl készült szociofotói mellett
több híres színészrõl, mûvészrõl, poli-
tikusról, íróról készített képeket, úgy,
mint Horthy Miklós, Jávor Pál, Sze-
leczky Zita, József Attila, Rippl-Rónai
József, Thomas Mann, vagy a wind-
sori herceg. 
– Milyen természetû ember volt Es-
cher Károly? 

– Egy mondására tisztán emlék-
szem: együtt volt a család, amikor
apámnak azt mondta: „Te zsivány
Ferkó, te szerencsés fickó vagy! Szép
feleséged van, szép gyönyörû gyereke-
id.” Anyám rögtön rávágta: „Te miért
nem nõsülsz meg?” Mire Escher: „Az
nem nekem való! Én nem teszek tönk-
re egy életet sem! Nekem soha nem le-
het családom, örökké úton vagyok!”
Neki nem volt való a család. Van róla
egy képem: fiatal, délceg, magas, szi-
kár ember volt. Sajnálom, hogy meg-
szakadt a kapcsolatunk vele: élte az õ
csavargó életét, s ez volt a tragédi-
ánk…. Õ 1966-ban halt meg, kislányom
rá egy évre hunyt el, 67-ben, 27évesen.
1965-ben édesapám. Sorra jöttek ak-
koriban a tragédiák, nem voltak köny-
nyûek azok az évek.  
– Úgy tudom, a család is örökölte a
fotós hajlamot… 

– Igen, fiam, aki két éve hunyt el,
örökké fotózott, unokám, Vögel Rita,
mint leányom, szintén komolyabban
fotózik, s a világ legkülönbözõbb tája-
in járt már: csodálatos képeket készí-
tett például Nepálban, a Mount Eve-
restrõl. Fiamnak és unokámnak közös
kiállításuk is volt a Pólus Center halljá-
ban. E képeket szoktam nézegetni, s
persze azt a két puhafedelû kötetet,
melyet Károly bácsi jelentetett meg a
hatvanas években fotómûvész múltjá-
ról, s melyet akkoriban azonnal meg
is vásároltam, hogy emlékét õrizzem
még sokáig.

Gyimóthy Levente

Sághy Margit egyik féltve õrzött képe: a gyermek Escher Károly
testvérével, Máriával, valamint szüleikkel egy korabeli fotográfián
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A rejtvény megfejtését július 3-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármesteri Hivatal,
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A június 5-i rejtvény helyes megfejtése: Napisten hava, Nyárelõ, Szent Iván
hava. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Binder József, Szekszárd, Alisca ltp. 24. I/3 Grat-
ulálunk! Nyereményét postán küldjük el.

Az ember szeret fontosnak lenni,
mert akkor érzi biztonságban magát,
ha törõdnek és számolnak vele. A
reklámok és a környezetünk próbálja
velünk elhitetni, hogy mi hû, de na-
gyon fontosak vagyunk számukra. Az
viszont elcsüggesztõ, amikor ráébre-
dünk a valóságra, hogy kinek mire va-
gyunk csupán fontosak! Az államnak
elsõsorban azért, hogy minél több
adót, áfát és jövedéki adót fizessünk,
viszont a kórházi ágyról és az iskola-
rendszerbõl (ahol neki kellene (visz-
sza)adnia valamit) minél hamarabb el
akar minket tessékelni. A csodálatos
reklámszövegek is, hej, de fontosnak
tartanak bennünket, de ha épp nem
akarunk semmit sem vásárolni, csak
a mosdójukat szeretnénk használni,
máris kiderül, hogy nem is mi va-
gyunk az igazán fontosak, hanem a
pénztárcánk és a bankkártyánk tar-
talma. Olykor napfényre kerül az is,
hogy némely barátunknak csak azért
vagyunk fontosak, hogy használja a
kapcsolatainkat és a jó összekötteté-
seinket. Aztán akikért a legjobban
égetjük a szeretetünk, a gyermeke-

ink is, milyen sokszor érzékeltetik,
péntek, vagy szombat esténként és
éjszakákon, hogy igazándiból köszi
a lakhatást meg a kaját meg a tanít-
tatást meg a zsebpénzt, de vannak
tõled fontosabb kapcsolataim, akik-
kel tudok végre értelmes és engem
igazán érdeklõ dolgokról beszélget-
ni. És milyen fájdalmasan fontos fel-
ismerés az, amikor az életben min-
denben legfontosabb társunkról ki-
derül, hogy nem én vagyok számára
a legfontosabb, hanem amit nyújtani
tudok a keresetemmel, vagy épp a
konyhában, a mosógép körül, vagy
az ágyban.
Csak a teljesítményem, vagy a sze-
mélyem is fontos lesz már végre vala-
kinek?!
Amikor az ember ráébred arra, hogy
csak a teljesítményéért szeretik, be-
csülik és nézik embernek, akkor el-

kezd önzõvé válni. Valóban fájó az,
amit mi értéknek élünk meg egy má-
sik ember felé, és ezt õ csak érdek-
nek használja. De tudnunk kell, hogy
amit fontosnak tartunk, az komplikál-
tabbá fogja tenni az életünket. Ezért,
hogy ne vakvágányon éld tovább az
életed, fontos hogy eldöntsd, hogy
mi a legfontosabb. A legtöbb ember

teljesítményével akarja létfontosságú-
vá tenni az életét, hogy számoljanak
vele, és ezáltal biztonságát növelje,
de ez egy óriási csapda.
Még semmi jót nem cselekedtél eb-
ben az életben, vagy már elkövethet-
tél tömérdek rosszat, és mégis fontos
valakinek a személyed. Jézus Krisz-
tus nem azért halt meg érted, mert
vár valamit tõled, hanem mert a leg-
fontosabbat akarja, hogy végre meg-
éld. Nem érdekbõl vagy számára fon-
tos, és nem a teljesítményed miatt,
hanem azért mert a személyed fon-
tos számára, aki vagy, minden össze-
törtséged és az életbõl való kiábrán-
dultságod ellenére. Te sokkal értéke-
sebb vagy, mint álmodnád! Annyira
értékes vagy, hogy a világ ura kész
volt meghalni érted! A világ használni
akarja, ami vagy, és amid van, és
sulykolja beléd, hogy ne gondold azt,
hogy Istennek van valamije számod-
ra! Döntsd el, hogy kinek vagy fonto-
sabb, és ki hozott nagyobb áldozatot
érted, és végre annak a szavára hall-
gass! Papp Barnabás

szekszárdi baptista lelkész

Evangélium
Kinek vagy fontos?

Okos korlátok 
a nyári szünetben 

– A gyermekek két és fél hónapos szünidejét nem
könnyû úgy megoldani, hogy pihenjenek, szóra-
kozzanak, nyaraljanak, ám kizárólag felügyelet mel-
lett – indította beszélgetésünket a kétgyermekes dr.
Buda Bernadett, a Szekszárdi Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési és kommunikációs referense. Hoz-
zátette, hogy minden téren elõnyben vannak azok a
kicsinyek és szüleik, akiknek nyugdíjasok a nagy-
szülei, s pár hétre elvállalják unokáikat.
A százados százszor is elmondja, hogy a szülõk
felelõssége beszélgetni és beszélgetni gyermeke-
ikkel, s megértetni velük azokat a fontos és alap-
vetõ szabályokat, melyeket saját maguk, illetve
családjuk érdekében be kell tartaniuk. Nem túl jó
dolog, de hasznos a mobil. Az mindig legyen a
csemeténél, hívja szüleit, s fogadja az õ hívásai-
kat. Szintén a biztonságot erõsíti, ha van egy jó
szomszéd, aki rá-ránéz az odahaza vakációzókra.
Meg kell fogadtatni a gyerkõcökkel, hogy ne nyis-
sanak ajtót senkinek, még akkor se, ha azt mond-
ja, hogy õ a postás, a telefonszerelõ, bárki. A kö-
zeli parkból, játszótérrõl ne bitangoljanak el még a
legjobb barát invitálására sem. Elõfordult, hogy a
hetedikes testvérre bízott hétéves megrémült és
sírdogáló kislányt a járókelõk kísérték be a rendõr-
ségre, mert elsõ rémületében még a lakcímét se
tudta megmondani.
A szakember számos javaslata között fontos he-
lyen szerepelt a közlekedés. Másképpen: az autó-
sok – nyáron különösen – vigyázzanak a kerékpá-
rozó ifjakra, akiket persze a szüleiknek meg kell ta-
nítaniuk a kerékpárok helyes felszerelésére, de ar-
ra is, hogy a kerékpárutakon tekerjenek, ne pedig
az úttesten. A százados is egyetértett azzal, hogy a
gyerekeket nem lehet mindentõl eltiltani, s bent tar-
tani a lakásban. Apropó, lakás… Ne a gázon mele-
gítse meg az ételt a gyermek, inkább délben
egyen szendvicset, este meg a fõtt ételt. De vi-
gyázzanak a tévével, a számítógéppel, szóval oko-
san és óvatosan a balesetek és egyéb veszélyhely-
zetek kiküszöbölése érdekében!   - hm -
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Eltitkolt õsi magyar történelmünk…3.
Aradi Lajos elõadása a Pilisrõl, a Szent Koronáról és Nimródról

Aradi Lajos Pilis-kutató előadás-
sorozata harmadik alkalmával a
Szent Koronán található zománc-
képekről, s a magyar csillagmí-
toszról is szót ejtett. 

Mint azt felidézte, a koronán tizenki-
lenc darab alakos zománckép látha-
tó: nyolc apostol, akik a keresztpánto-
kon helyezkednek el, legfelül az Atya
(Pantokrátor) képe a kereszttel, az
abroncson körben pedig szentek
(arkangyalok). Érdekesség kétoldalt
Szent Kozma és Szent Damján (ke-
resztény orvosok) alakja, akiket gyó-
gyító szentekként tiszteltek. Uralko-
dók is láthatóak a koronán, de azok a
képek – Aradi és több kutató (Pap
Gábor, Szántai Lajos) véleménye sze-
rint is – cseréltek, ugyanis Dukász Mi-
hály bizánci császár képe helyén ma-
ga a Szûzanya foglalt helyet! Ezt Révay
Péter gróf, koronaõr 1613-as leírásá-
ból is tudni lehet.

E csere mellett Bíborbanszületett
Konstantin helyén Attila, Géza feje-
delem helyén pedig Buda képe lehe-
tett eredetileg. Szent Damjánról, a
gyógyszerészek, és Kozmáról, a se-
bészek védõszentjérõl fontos tudni,
hogy ikrek voltak, akik Krisztus
után 300 körül éltek és ingyen gyó-
gyítottak. A két szent a király fejére
helyezett koronával arról árulkodik:
a magyar királyoknak a feltételezett
Árpád-házi származású Mátyásig be-
zárólag valóban gyógyító képessé-
gük lehetett. E képesség a koronázá-
si szertartással – égi kapcsolat révén
– a fejen található kupa (pilis) ré-

szen keresztül (amely maga a koro-
na csakra) az égi energiákat lehívva
teljesedett ki. Ezt a jelenséget a régi
magyar nyelvben fejérségként (fe-
hér erecskét mutató színként) fejez-
ték ki. Ez az ér kapcsolja össze az égi
hatalmat a földi személlyel, mondta
a kutató. 

A Képes Krónika (1358) koroná-
zási ábrázolásain, amelyek egyértel-
mûen nyílt terepet, a Pilis hegység
területét mutatják a háttérben külö-
nös, piramis alakú hegyekkel, látha-
tóan ilyen fejérség jelenik meg a ko-
ronázott személy feje körül.  Érde-

kesség – tette hozzá Aradi –, hogy a
régmúltban a magyar koronázó vá-
rost Fejérnek hívták! A kutató el-
mondta, a magyar csillagmítoszban
az ikrek Hunornak és Magornak
(Nimród fiainak) felelnek meg, akik
– szimbolikusan – a Tejút felsõ ré-
szén, a beavató Nimród (Orion) csil-
lagképtõl indulnak el a Csodaszarvas
égi kép után „az új hazába”. A földön
lekövetve a hun-magyar hagyomány
útját a szintén szkíta népességû Kár-
pát-medencei hazába, (majd onnan
újra keletre) ugyanez a sors jelenik
meg. E haza vagy ház az égen a

Cepheus csillagkép, amelyet régen
Keveházának hívtak, s amely nevet
Kajászó, egy a Pilistõl délre fekvõ fa-
lu régi neve is megõrzött, hiszen itt
temették el egy folyó (Tejút szimbo-
lika) melletti kõbálványnál Béla,
Kadocsa és Keve hun kapitányt egy
rómaiakkal vívott csata után. 

Az égi út következõ állomása a
Nimróddal szemben lévõ, szintén
beavató, kígyótartó csillagkép, ami
a legmagasabb elérhetõ tudást, a vi-
lág bajainak gyógyítását szimboli-
zálja tekeredõ kígyó alakjában a mai
napig. (E szimbolika a Szent Koro-
nán lévõ gyógyító szentek alakjával
szorosan összekapcsolódik). A csil-
lagmítoszi hagyomány szerint a két
fiú idáig jut el, megkapva a beava-
tást. A csodaszarvas által kijelölt
irányt követve jutunk el a Tejút túl-
oldalára: itt találkozunk a felemelke-
dõ lélek jelképével, a Sas (Aquila)
csillagképpel, amely Nimróddal (kis
eltéréssel) tökéletes fedésben talál-
ható: ez a folyamatos Tejút-kör Atti-
la király visszatértét, az erõ vissza-
csatlakoztatását jelzi Nimródba,
egyben a Kárpát-medencébe törté-
nõ hun-magyar ki- és visszaáramlást
is szimbolizálja! 

E Nimród- és Attila-csillagkép fedé-
sének kis égi eltérése a Pilisben a
Rám-hegy csúcspontja (Attila csillag-
kép) és tõle nem sokkal odébb lévõ
Ferenczy-szikla faragott nyomú kõgo-
lyója (Nimród-csillagkép) is leképezõ-
dik. (folytatjuk)

Gyimóthy Levente

A képen III.István koronázása látható, mögötte a titokzatos pilisi
piramis. Ez a piramis több iniciálén is megjelenik a kötetben

– Kedves Blanka,
bizonyára sokakat
meglep, hogy le-
hetséges ilyen rö-
vid idõ alatt nullá-
ról felsõfokú
nyelvvizsgát tenni.
Talán az is szere-
pet játszott eb-
ben, hogy Ön gya-
korló nyelvtanár?
– Valóban, az EL-
TE bölcsészkarán
végeztem, de a sikerhez vezető úton a
döntő tényezőt egy számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
– Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tan-
anyagot, 90% körüli eredménnyel a nap
legjobb szóbeli vizsgáját produkálta -
felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kre-
atív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-
40 órát tanítottam, de egyáltalán nem
esett nehezemre, hogy a mindennapos
munka után nekiálljak tanulni, gyakorol-

ni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első
lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált.
Alig vártam, hogy újabb és újabb leckék-
be fogjak bele és hogy megismerkedjek a
még ismeretlen szavakkal, nyelvtani je-
lenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvta-
nuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka
rálátása lehet a szakmai kérdésekre és
hiteles véleményt mondhat. Mi e mód-
szer fantasztikus sikerének kulcsa?
Mitõl igazán újszerû és hatékony a Krea-
tív Nyelvtanulás? 
– Én eddigi nyelvtanári munkám során
még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetű tananyaggal, személyes
meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdők/újrakezdők
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfris-
síteni kívánják eddigi tudásukat. 
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt
sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett,
ráadásul egyéni tanulással, tanári se-
gítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási

m e t ó d u s s a l .
Igaz?
– Valóban így tör-
tént. A módszer a
Kreatív Nyelvtanu-
lás, melynek kidol-
gozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú
állami nyelvvizsgá-
jával a nyelvtanu-
lás egyéni bajno-
ka Magyarorszá-
gon. 
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a
módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azon-
nal célnyelven kellett megszólalnom, mi-
közben a kétnyelvű tananyag segítségé-
vel folyamatosan ellenőrizni tudtam ma-
gamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mentesen! A két okta-
tócsomag és a CD minőségű hanganyag-
ok a középfokú nyelvvizsga követelmé-
nyeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Krea-
tív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spa-
nyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál,
holland és eszperantó nyelvre készült tan-
anyag, a két oktatócsomag ára hang-
anyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tu-
cat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Szekszárdon a Gyerek-
könyvtárban (505-ös kollégiumában) lesz
vásárlással egybekötött termékbemuta-
tó, amelyen Önnel személyesen is talál-
kozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, június 23-án (csütörtökön) 16–18
óráig és június 30-án (csütörtökön)
16–18 óráig a tananyagokat bárki megte-
kintheti, s szívesen megosztom tapaszta-
lataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulá-
si módszerrel kapcsolatban. Szeretettel
várok minden tanácsot kérő érdeklődőt
akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a to-
vábbi nyelvtanuláshoz!

Behring Balázs
Info: www.kreativnyelv.hu

Négy hónap alatt felsõfokú – tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával
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A különbözõ szekszárdi általános isko-
lák diákjaiból verbuválódott FKSE
Szekszárd serdülõ illetve kenguru kor-
osztályban versenyzõ csapata is dobo-
góra állhatott a május utolsó hétvégé-
jén megrendezett a IV. Mohács Kupa
Utánpótlás Kosárlabda Tornán.

Az elsõ nap felemás sikereket ho-
zott csapatainknak. Míg a Szekszárdi
Garay János Általános Iskola bázisára
épülõ kenguru csapatunk nagy meg-
lepetésre minkét mérkõzését fölénye-
sen megnyerte a Kozármisleny és
Mohács ellen, addig serdülõ csapa-
tunk nem tudta a jól képzett pécsi
utánpótlás csapatokkal tartani a lé-
pést. A torna második napja már min-
den szempontból jól sikerült csapata-
inknak. Az FKSE Kenguruk vert hely-
zetbõl fölállva nagyszerû, fegyelme-
zett játékkal arattak magabiztos gyõ-

zelmet pécsi riválisuk felett, így veret-
lenül nyerték a tornát. Serdülõ csapa-
tunk pedig hatalmas csatában szintén
hátrányból fordítva szerezte meg a 3.
helyezést a házigazda Mohács serdülõ
csapatát legyõzve. Külön öröm, hogy
mindkét korcsoportban szekszárdi
lett a legeredményesebb játékos, Pa-
jor Dávid a kenguruknál és Tunczin-
ger Zsolt a serdülõknél. 

FKSE Kenguru: Pajor Dávid, Bálvá-
nyossy Balázs, Novák Alex, Sándor Da-
ni, Havasi Dominik, Tajthy Soma,
Meggyesi Balázs.

FKSE Serdülõ: Szabó Gábor, Angyal
Balázs, Tálosi Péter, Heimann Bálint,
Gál Barnabás, Molnár Dominik,
Posch Levente, Tunczinger Zsolt, Sza-
bó Csaba, Kertai Bence.

Edzõ: Mandulás Zoltán.
K. E.

Kenguru arany és serdülõ bronz Mohácsról

A kiemelt hazai női asztalitenisz
bajnokságban, az Extra Ligában 
a 7. helyen, a 7 ország 12 csapata
alkotta Közép-Európai Szuper Ligá-
ban – amelyhez már Svájc is csat-
lakozott – a 8. helyen végzett a
Szekszárdi Női Asztalitenisz Klub. 

Sáth Sándor szakmai igazgató akkor
lett volna elégedett számszakilag, ha
mindkét sorozatban ott vannak a hat-
ban, de aggodalomra semmi ok. A fej-
lõdõképes fiatalokból is álló elsõ csapa-
ta, ahogy rutint szerez, mind a hazai és
a nemzetközi porondon is elõreléphet
– akár már jövõre is. A vezér típusú tré-
nernek, persze, van oka az örömre: el-
sõsorban a hátországban történt fejle-
mények miatt. 

– Olyan saját nevelésû asztaliteni-
szezõk bontogatják szárnyaikat, mint
a serdülõknél pillanatnyilag a legjobb,
aktuális országos bajnok, Fuderer
Dalma, s ebben a korosztályban az el-
sõ hatban jegyzett Balaskó Bea. No, és
az ifik között korcsoportot váltva is
már az elsõ háromban rangsorolt, Be-
remendrõl felfedezett tehetség, a
nagycsapatban is már bemutatkozó
Madacki Mirella.

Mivel a korosztály legjobbját, a ki-
emelkedõ tehetségû Madarász Dórát
már az idõsebbeknél, sõt a felnõttek-
nél veszik figyelembe, így „Miri” és a
valamikori tolnai Nagyváradi Mercé-
desz (Postás SE) küzd a korosztályos
trónért. Az utóbbi idõszakban a szek-
szárdi versenyzõ sikerével végzõdtek
ezek a meccsek, ezért dühöngenek a
szekszárdi klubnál amiatt, hogy Mirel-
lának a szövetségi elöljárók szerint
még bizonyítani kell(ene) a korosztá-
lyos válogatottbeli szereplésért. Mo-
mentán nem kap lehetõséget, de ami

késik, nem múlik. A lényeg: a lány a
26. helyen volt, amikor eljött a szek-
szárdi klubhoz, ma a harmadik az or-
szágos ifjúsági listán

– Nagyon bízom benne, hogy
mind hárman tovább fejlõdnek, ami-
hez a nemzetközi szereplés lehetõsé-
gét, elsõsorban szövetségi szinten
kell biztosítani – jelentette ki Sáth
Sándor. – Nálunk is megkapják a lehe-
tõséget, játszanak majd az Extra Liga
mögötti NB I-es csapatban. Fuderer
és Balaskó is korcsoportot vált, fel
van adva nekik ebbõl a szempontból
is a lecke, de nem számolok egyikõ-
jüknél sem jelentõsebb visszaeséssel.
Arcunkat továbbra is az utánpótlás
felé fordítjuk, biztató, hogy több ki-

emelkedõnek látszó te-
hetség látogatja a 9-11
éves korosztály edzéseit.

MADACKI  SZEKSZÁRDOT 

VÁLASZTOTTA BUDAPEST

HELYETT

Madacki Mirella mindent
alárendel annak, hogy jó
és ismert játékossá váljon
majd felnõttként is. Õ még
csak 16 éves, az asztalite-
nisz miatt igazolt a Dunán-
túl egyik meghatározó nõi
klubjához, a szekszárdi-
hoz, no és számított az is,
hogy a szakmai vezetõt
Sáth Sándornak hívják. Itt
jár természetesen iskolá-
ba, nevezetesen a Kolping-
szakképzõbe. Meg
akarja mutatni, nem
kell feltétlenül Pestre
menni ahhoz, hogy
valaki érvényesüljön
a sportban. Azt

mondja, némely fõvárosi klub il-
letve edzõ zokon vette, hogy õ
nem megy fel egyik pesti klub-
hoz sem. 

– Azt hiszem ennek a követ-
kezménye, hogy nem válogattak
be az idén, pedig eredményeim-
mel erre már rászolgáltam. Ha az
eredmények egyértelmûen újra
minõsítenek majd, nem tarthat
be nekem hosszabb távon senki
– fejtette ki véleményét a játékos
nagy határozottsággal ebben a
kényes témában.

Sáth mester is csóválja a fejét
ez ügyben. Nem akar újra Buda-
pest-vidék háborút. Átélt õ már
ilyet, többször is még a dicsõ tol-

nai korszakában. De ha kell, bizony
felveszi újra a „verbális bokszkesz-
tyût”. Egyelõre a jövõ évi, új felnõtt
csapaton agyal. Arra, hogy ki távozik
vagy marad, lesz-e új külföldi, esetleg
megint lesz kínai az Extra, illetve Szu-
per Ligás elsõ csapatban? Nos, ezekre
még „passz” volt a válasza. 

– Mit mondjak, amikor még semmi
sem biztos? Talán e hónap végére már
körvonalazódik a jövõ év csapata – je-
gyezte meg úgy „sáthosan”. Érzõdik,
hogy legalább egy adu ászra most is
vadászik, noha úgy látja, hogy soha-
sem volt még ilyen üres a klubkassza,
mint most.

De aztán valahogy, mindig összeáll
– már augusztusra – az a fránya költ-
ségvetés. Lassan már húsz éve így
megy ez – teszi hozzá. B. Gy.

Szekszárdi Nõi Asztalitenisz Klub
Extrák nélküli elsõ csapat, élre törõ hátország

Sáth Sándor

Madarász Dóra
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(Túl)súlyos cukorbeteggondok
A túlsúly és az elhízás a 2-es típusú
cukorbetegség kialakulásának egyik
fõ okozója. Tablettás gyógyszerekkel
egy ideig karban tartható a vércukor-
szint, de elõbb-utóbb az inzulin kül-
sõ pótlására is szükség van. A hagyo-
mányos inzulinok esetében a bete-
gek életmódját, napirendjét alapve-
tõen meghatározza az inzulin beadá-
sának ideje és a legalább hat étkezés
pontos idõponti és mennyiségi be-
tartása. Ez azzal is jár, hogy a betegek-
nek akkor is enniük kell, ha nem éhe-
sek. Sok 2-es típusú cukorbeteg ele-
ve testsúlytöbblettel küzd és a „kény-
szerétkezések” megnehezíthetik a
fogyást. 

Dr. Sudár Zsolt, a Balassa János
Kórház belgyógyász-diabetológus
fõorvosa szerint „a hagyományos
inzulinokkal összehasonlítva a mo-
dern inzulinok jobban alkalmaz-
kodnak a betegek életritmusához.
Az étkezés ideje szabadon választha-
tó, a kisétkezések akár el is hagyha-
tóak, illetve a fõétkezésnél többet
ehet a beteg. Ezt a betegbarát keze-
lést sokkal könnyebb betartani, ami
hosszú távon jobb életminõséget,
kevesebb szövõdményt és akár ked-
vezõbb testsúlyváltozást is eredmé-
nyezhet.”

Dr. Sudár Zsolt

Mint arról már tavaly röviden be-
számoltunk, a brazil birkózás, az
általános szabadfogású birkózás,
valamint a cselgáncs elemeire
építő új sportág, a grappling
(földharc) Magyarországon is el-
indult hódító útjára. 

A fõváros, Budapest, Kecskemét és Ta-
mási mellett olybá tûnik, Szekszárd is
fellegvár. Az ok kézenfekvõ: az új sport-
ág egyik, hazai versenyzõ-szervezõ-
edzõ fõ „fõprédikátora”, a szekszárdi
Szõts Gábor, aki kitanulta a „szakmát”.
Gõzerõvel oktat, ma már bevallottan
ebbõl él és a Magyar Birkózó Szövetsé-
gen belül nemrégen megalakult grapp-
ling szakbizottság vezetõségi tagja is.

Ötven, zömmel 18 év alatti gyer-
mek, serdülõ és ifi korosztályú föld-
harcos (sok lány is) látogatja a heti
kétszeri edzéseket Szekszárdon a ver-
senyzõvé válás jegyében. Köztük volt
dzsúdósok is szép számmal fellelhetõ-
ek. Mint például az ebben a sportág-
ban barnaöves, Rõfi Gyula. Az aktív
pályafutását már régebben lezáró, ma
harmincas évei elején járó, civilben
közgazdász fiatalember a Gemenc
Judó Klubnak volt éveken át megbíz-
ható csapatembere, versenyzõje 

A grappling úgynevezett „gí” válto-
zatában megnyerte a közeli napok-

ban megrendezett
magyar felnõtt baj-
nokságot, és így har-
colta ki az EB-rész-
vételt. Ez a mozgás-
anyag a cselgáncs-
hoz áll közel, de a
földön zajló küzde-
lemben véghez vi-
hetõ feszítések, szo-
rítások széles reper-
toárja miatt mégis
más erényeket, ké-
pességeket követel,
mint a dzsúdó. A sze-
relés, a ruha azon-
ban a cselgáncsoso-
kéval megegyezik. A
szekszárdi grapplin-
ges túl van a bemutatkozáson: sport-
pályafutása elsõ Európa-bajnokságán,
a 65 kg-os súlycsoportban az igen elõ-
kelõnek számító ötödik helyet szerez-
te meg a múlt héten az ukrajnai
Odesszában.

TÓTH MÁTÉ NÉGY VERSENYSZÁM-

BAN IS KÜZDÖTT

A nogí-grappling már a birkózáshoz
áll közel mozgásanyagában, de a szere-
lés azért eltér ettõl. Egy rövidnadrág
és egy elasztikus, az izzadságot át nem
engedõ felsõ az öltözet, azt elkerülen-

dõ, hogy egymáson elcsússzanak, vagy
ne találjanak fogást a versenyzõk, ami
a hagyományos birkózásban gyakori.
Ez a szakág – tudtuk meg Szõts Gábor-
tól –, egy olyan megújított, átalakított,
birkózás lesz, ami akár már 2016-ben,
az olimpia mûsorára is kerülhet Rió-
ban – a nagy valószínûséggel búcsúzó
kötöttfogású birkózás helyett. (Infor-
mációink szerint, jövõre a londoni
olimpián már jó eséllyel szerepelhet,
bemutató jelleggel a grappling nogí
változata.) Ebben a szakágban szintén
a felnõtt Európa-bajnokságon való be-

mutatkozás elõtt álló szekszárdi har-
cos, Tóth Máté képviselte 70 kg-ban a
magyar, illetve a szekszárdi színeket.
Mint utólag kiderült: a fiatal kora elle-
nére, a kick boxtól elindulva, thai bok-
szon át, egészen a K-1-ig, mindenbe
már belekóstolt szekszárdi versenyzõ
a saját szakágában, a nogíben 7., a
gíben 5., az amatõr, az amerikaitól el-
térõ ketrecharcban pedig a 4. lett
Odesszában, az EB-n.

Emellett még – halmozva az élveze-
teket – grapplinghez tartozó forma-
gyakorlatban elinduló önvédelmi ma-
gyar válogatottnak is a tagja volt a
sportágban „mindenevõnek számító”
Tóth Máté a múlt heti felnõtt konti-
nensviadalon. Két pesti versenyzõvel
és beugró negyedik csapattagként, az
EB-n amúgy versenybíróként részt ve-
võ szekszárdi edzõvel, Szõts Gáborral
kiegészülve, a második helyet szerez-
te meg a magyar együttes Olaszország
mögött. Ez a formagyakorlat egyéb-
ként teljesen különbözik a többi küz-
dõsportban megszokottól. Itt is küz-
delemrõl, harcról, pontosabban an-
nak imitációjáról van van szó, de eh-
hez minimum négy ember kell. Konk-
rétabban: itt egy fegyvertelen, puszta
kezes versenyzõ küzd három fegyve-
ressel szemben – a Leonidász-
legendát felidézendõ. B. Gy.

Szekszárdi érmesek a grappling EB-n
Földharc: birkózás+cselgáncs
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. JÚNIUSI FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Június 21. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri hivatal, polgármesteri
tárgyaló

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 21. (kedd) 16–17 óráig
Garay J. általános iskola (Zrínyi u.)
Június 28. (kedd) 16–17 óra
Gyakorló általános iskola

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén, 14–15 óráig
Polgármesteri hivatal I. em. 36. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25–27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfõjén  17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18–19 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri hivatal, fszt. 4.

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 hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A  hónap második hétfõjén 17–18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, könyvtárépület

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

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17–18 óráig
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.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó • Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, jegyzõi titkárság,
Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: vasnap@szekszard.hu • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Nyomtatás: 
AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelõs vezetõ: Futó Imre • Tördelés: Fazekas András

APRÓHIRDETÉS

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi utcában,
téglaépületben, I. emeleti, 30 m2-es,
távfûtéses garzonlakás eladó. Irányár:
5,4 M Ft. Érd.: 06-20/916-52-34.

SZEKSZÁRDON, a Széchenyi u. 45.
szám alatt, téglaépületben, teljes I.
emeleti rész, 170 m2-es lakterülettel,
140 m2-es tetõtér-beépítési lehetõség-
gel, 350 m2-es zárt udvarral és dupla
garázzsal eladó. 20/916-52-34.

Az internetes közösségi oldalak számos
elõnnyel szolgálnak: segítségükkel rá-
találhatunk rég nem látott ismerõse-
inkre, ápolhatjuk már meglévõ kapcso-
latainkat, sõt újakat is építhetünk. Nem
árt viszont számolni azokkal a lehetsé-
ges veszélyekkel is, amelyek az ilyen
adatbázisok használatakor várhatnak a
felhasználókra. Mint az internetet leg-
szélesebb körben használó korosztály,
ebben az esetben is a fiatalok a legin-
kább veszélyeztetettek. 

A közösségi oldalak látogatásával já-
ró pozitív érvek mellett vannak olyan
oldalai is a „hálólétnek” amelyekre
nem árt odafigyelni, még mielõtt fej-
fájást okoznának. Egy nemrégiben –
diákok körében – elvégzett kísérlet
például kimutatta, hogy a Facebook
széttördeli a felhasználók figyelmét,
zavarja õket a koncentrációban. Ez el-
lentmond azoknak az elméleteknek,
amelyek szerint a legnépszerûbb kö-
zösségi oldal kifejezetten pozitív ha-
tást fejt ki agyunkra: megtanítja azt
egyszerre többfelé koncentrálni.
Akármelyik véleménynek higgyünk is
tény, hogy a nem megfelelõen beállí-
tott személyes oldalak váratlan kelle-
metlenségeket okozhatnak. Egyre
gyakoribbak a személyes adatokkal
visszaélést elkövetõ bûncselekmé-
nyek. A közösségi hálózatokon meg-
osztott fényképeket bárki szabadon
letöltheti, és közzéteheti olyan
weblapokon, amelyekre a kép tulajdo-

nosa nem regisztrált. Ezután nem
meglepõ, ha az áldozat zaklató telefon-
hívásokat, vagy e-maileket kap. Súlyo-
sabb esetben a gyanútlan felhasználó
kiszolgáltathatja magát az internetes
bûnözõknek, akik könnyedén „ellop-
hatják” a személyiségét, amivel aztán
törvénybe ütközõ tetteket követhet-
nek el. Problémáink adódhatnak ab-
ból is, ha közöljük a pontos lakcímün-
ket, amihez netán még az otthonunk
belsõ tereiben készített fényképeket
is csatolunk, nagy segítséget nyújtva
ezzel a betörõknek. Sajnálatos módon
kis hazánk élen jár a pedofil tartalmak
internetes megosztásában. A helyze-
tet tovább rontja, hogy egyre fiata-
labb lányok töltenek fel magukról
olyan kihívó képeket, amelyeket egy

torz szexuális irányultságú személy
keringõre való felhívásnak tekinthet.
Pironkodásra adhat okot, ha valaki va-
lótlan információkat állít magáról az
interneten. Egyre gyakrabban fordul
elõ, hogy egy-egy állásinterjú elõtt a
munkáltató „lenyomozza” a jelentke-
zõt. Kínos kérdésekkel találhatja tehát
szembe magát a pályázó, ha „felturbó-
zott” adatokkal tölti ki a profilját. A kö-
zösségi oldalak egy egészen újszerû
felhasználási módjával is találkoztam
nemrégiben. Az írásbeli érettségik
alatt több internetes oldalon láttam
olyan – a Facebookról kiollózott – ké-
peket, amelyek arról tanúskodtak,
hogy néhány diák – az érettségire vo-
natkozó vizsgaszabályzatot kijátszva –
az ismert közösségi oldalt használta

puskázásra. Tették ezt
olyan módon, hogy az
általuk nehéznek vélt
kérdéseket egyszerûen
kiírták az üzenõfalra,
az ismerõseik pedig
próbáltak ezekre mi-
nél rövidebb idõn be-
lül válaszokat adni.  

Ezer Anitától, a Be-
zerédj István Szakkép-
zõ Iskola igazgatójától
megtudtuk, hogy õk
az informatikaoktatás

keretén belül foglalkoznak a tanulóik
biztonságos internetezésre való felké-
szítésével.  Mint mondta: „Próbáljuk a
diákokat abba az irányba terelni,
hogy a szabályokat betartsák és felhív-
juk a figyelmüket az esetleges jogi kö-
vetkezményekre.” Elmondta azt is,
hogy nagy gondot fordítanak a mobil-
telefon, mint tanulási segédeszköz
használatának megakadályozására. Az
iskola házirendje és a vizsgaelõírás
egyértelmûen tiltja a telekommuniká-
ciós eszközök használatát a tanórá-
kon és a vizsgákon egyaránt. Az intéz-
ményben nem fordult elõ olyan eset,
amely során diákok mások személyes
adataival éltek volna vissza, de ha
ilyennel találkoznának, azonnal fel-
lépnének ellene. 

A fentebb leírt veszélyforrásokról
olvasva jogosan merül fel a kérdés: ér-
demes-e, szabad-e a közösségi portá-
lokat használni? A kérdésre adható
legjobb válasz talán az, hogy minden-
képpen hasznosak lehetnek a kapcso-
lati hálók, de csak abban az esetben,
ha megfelelõ figyelmet fordítunk sze-
mélyes adataink védelmére, és kerül-
jük annak lehetõségét, hogy túl sok
információt szolgáltassunk magunk-
ról. Sajnos tény, hogy a magyar fiata-
lok még nem elég érzékenyek az adat-
védelemre, úgyhogy a szülõkre és az
iskolákra vár a feladat, hogy annak
fontosságát elmagyarázzák, megtanít-
sák nekik. Bencze Péter

Veszélyek a világhálón
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Használtruha-
osztás

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete HASZNÁLTRUHA-ADO-
MÁNYOZÁST TART június 20-án hét-
fõn 8.30–9.30-ig  Szekszárd, Dózsa Gy.
u. 1. sz. alatt. Tagdíjbefizetésre is lehe-
tõség lesz. Szeretettel várjuk tagjainkat,
a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége tagjait, valamint a nagy-
családosokat és minden rászorulót.
Amennyiben rossz idõ lesz, akkor a ru-
haosztás elmarad, helyette a következõ
héten június 27-én lesz 8.30–9.30-ig.
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