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Kiss Kálmán költő soraival kö-
szöntötte Lemle Béláné igazgató-
nő a ballagó diákokat az idei év
ballagási ünnepségén a Garay Já-
nos Gimnáziumban, melyen az
iskola kiemelkedő végzős diákjai
átvehették azokat a díjakat és el-
ismeréseket, melyeket az iskola
egykori diákjai alapítottak azzal
a céllal, hogy a tehetséges fiatalo-
kat segítsék.

A Garay János Gimnázium Em-
lékérmét a ballagók közül azok
kaphatják meg, akik az évek során
kimagasló munkájukkal
tűntek ki, valamint azok
a felnőttek, akik az isko-
láért hosszú időn át ki-
emelkedő tevékenységet
végeztek, akik az iskola
hagyományait tovább
építették. 

Tanárok közül ebben
az évben Bayer Józsefné
tanárnőnek ítélte oda a
Garay-érmet a bizottság.
Egykori Garays diákként
pedig Matókné Kapás
Juliannának adomá-
nyozta a bizottság a
Garay-érmet. A tanulók

közül emlékérmet kapott:
Madarassy Szűcs Anna,
Szabó Eszter, Horváth
Zsófia.

A Jövő Nemzedékéért Alapít-
ványt 1992-ben dr. Ótós Miklós fő-
orvos úr, egykori Garays diák alapí-
totta, és ebben az évben a 14. alka-
lommal adja ki díjait. A tanulók dí-
ját a 11. és 12. évfolyam diákjainak
választása alapján ebben az évben
Andorka Gábor tanár úr kapja, a
vele együtt járó 90 000 Ft-os juta-
lommal. A tanárok díját és a vele
együtt járó 15–15 000 Ft-ot Angyal

László, Katz Judit és Sztancs Mik-
lós kapta.

Dr. Kelemen Endre professzor
úr, a gimnázium egykori diákja által
létrehozott alapítvány díjában ré-
szesült dr. Mikó Sándorné tanárnő.

Az idén ötödik alkalommal ki-
osztott Jó tanuló – jó sportoló dí-
jat, amelyet szintén az iskola egy-
kori diákja, dr. Kőszegi György fő-
orvos úr alapított – Szél Péter ve-
hette át.

Dr. Joó Ferenc, a
Garay János Gimnázi-
um egykori diákja az
elmúlt ősszel létre-
hozta a dr. Joó Ferenc
és neje Mathilde Hel-
ler Alapítványt
100 000 eurós, azaz
huszonnyolcmillió
Ft-os alaptőkével. Az
alapítvány évente el-
ismerésben kívánja
részesíteni azt a leg-
feljebb három kiemel-
kedő végzős tanulót,
aki tanulmányi ered-
ményével, sporttelje-
sítményével, illetve

egyéb tevékenységé-
vel tartósan kiemel-
kedő teljesítményt
nyújtott, ezáltal az is-
kola jó hírnevét öreg-
bítette és mások szá-
mára követendő pél-
dát mutatott. Dr. Joó
Ferenc az alábbi sza-
vakkal köszöntötte
az iskola tanárait és
diákjait, majd átadta
az alapítvány kurató-
riumának döntése
szerint a harmadik

díjat – 200 000 forint – Rudolf Ka-
tának, a második díjat – 300 000
forint – Horváth Andrásnak, az el-
ső díjat pedig – 500 000 forint –
Varju Krisztinának.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Amikor ezt az alapítványt a gim-

názium részére létrehoztam, az a
cél lebegett előttem, hogy azoknak
a tanulását segítsem, akiknél a
tantestület nemcsak tehetséget és
szorgalmat, hanem kifejezett aka-

ratot és kitartást is lát nemcsak dip-
lomájuk megszerzésére, hanem ar-
ra is, hogy a mindennapi életben
sikeresek legyenek.

Egyben a magas díjak a fiatalab-
bak számára jelentsenek egyfajta
húzó erőt, áhítsák, kívánják a díj
megszerzését, és ezért tegyenek
meg mindent.

Tettem mindezeket azért, mert
fiatal éveimre visszagondolva, sa-
ját boldogulásomat itthon, Magyar-
országon, majd később nyugaton
csak ezek a tulajdonságok tették le-
hetővé. Szerény lehetőségeimmel
ezt a célt szeretném segíteni. Sike-
res fiatalság, sikeres Magyarország!
A jövő csak ez lehet!

Ballagás 2007
„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.”

Horváth András, Varju Krisztina, dr. Joó Ferenc és Rudolf Kata 

Angyal László, Sztancs Miklós, dr. Ótós Miklós főorvos,
Katz Judit és Andorka Gábor tanár

A gimnázium igazgatónője Lemle Béláné mellett az idei
év Garay Emlékérmesei Madarassy Szűcs Anna,

Horváth Zsófia, Szabó Eszter és Bayer Józsefné tanárnő 
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 31-én  
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

II. sz. választókerület 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 31-én 
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gyakorló Iskolája 
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik és 
negyedik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,

III. sz. választókerület
Minden hónap 
első csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

Minden hónap 
második keddje 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

A hónap első 
hétfőjén 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

A hónap első 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

Minden hónap 
második hétfője 17–18 óráig
Wunderland Kindergarten
Szekszárd, Wesselényi u. 19.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap első és harmadik 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Május 7. és 
május 21. (hétfő)  17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Minden második 
hétfőn 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
csütörtökén 16.30–18 óráig
Bejelentkezés: 20/215-10-23
telefonszámon 17–19 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
Minden hónap első 
keddjén 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap utolsó 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és harmadik
keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, 
Szekszárd, Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
5. Számú Általános Iskola

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

A hónap harmadik
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Minden második 
szerdán 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJATisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügyek intézése – a
rendkívül megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel,
átmenetileg – 2007. május 14-től (hétfő) elsősorban elő-
zetes időpont-egyeztetés után történik. 

A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, az
alábbi telefonszámokon szíveskedjenek időpontot kér-
ni:  • lakcím ügyek: 504-192 és 504-193,

• útlevél: 504-187,
• személyazonosító igazolvány: 504-194,

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

FELHÍVÁS 
parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban a földtulajdonosok, használók, termelők kötelezettsége. Ők köte-
lesek a növényvédelemről szóló jelenleg hatályos 2000. évi XXXV. törvény
5.§ (3) bekezdése értelmében június 30. napjáig az ingatlanukon a par-
lagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a növényvédelmi hatóság köz-
érdekű védekezést rendel el!
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulajdo-
nosa köteles megtéríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárási költségen
felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjá-
ra behajthatóak.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok ha-
táskörébe utalta, akik ezen feladatukat a növényvédelmi hatóságokkal, az
önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel, illetve a lakossággal
együttműködve végzik.
A közérdekű védekezést elrendelő határozatok a polgármesteri hivatal hir-
detőtábláján való kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettség a parlagfü-
vön kívül más allergén gyomnövényre, egyéb károsítóra is kiterjed, ha azok
a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezte-
tik, valamint figyelembe kell venni az integrált növényvédelem alapelveit,
továbbá a környezet és a természet védelmét.
Kérem az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket, mindany-
nyiunk érdekében önként teljesítsék.

Dr. Kilián Orsolya 
jegyző

A TOLNA MEGYEI
FELNŐTT

DIABETESESEK
KÖZHASZNÚ

EGYESÜLETÉNEK

következő összejövetele május 29-
én 14 órai kezdettel lesz a szek-
szárdi kórház kultúrtermében. 

Az előadás címe: Mindent tudunk
már a cukorbetegségről? 

Előadó: Visontainé Balla Ágnes.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a
vezetőség!

MÉLY FÁJDALOMMAL
TUDATJUK, HOGY

SZERETETT KOLLÉGÁNK

CSÁSZÁR LÁSZLÓ
JÁNOS

okl. építészmérnök
életének 53. évében
váratlanul elhunyt.

Emlékét szívünkben
megőrizzük.

Temetése május 31-én
csütörtökön 11 órakor lesz
az alsóvárosi temetőben.

Szekszárd Város Polgármesteri
Hivatala

LAKOSSÁGI VESZÉ-
LYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

SZEKSZÁRDON
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal veszélyes
hulladékgyűjtési akciót szervez, melynek során az összegyűlt veszé-
lyes – a kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető – hulladékaikat
ingyenesen leadhatják (az átadás ténye nyomtatványon rögzítésre ke-
rül, melyet az átadónak alá kell írnia).
Az akcióban csak a lakosság vehet részt, gazdálkodó szervezetek ve-
szélyes hulladéka nem kerül átvételre, ezért az egy személytől átveen-
dő nagy mennyiségű veszélyes hulladék átvétele megtagadásra kerül-
het.
Leadható anyagok:
Veszélyes hulladékok:

– savas ólom akkumulátorok
– elhasznált szárazelemek
– festék, lakk, ragasztó, hígító maradékok és 

ezekkel szennyezett göngyölegek
– növényvédő és rágcsáló irtó szerek és 

ezekkel szennyezett göngyölegek
– lejárt szavatosságú gyógyszerek
– fáradt olaj (ásványi, növényi)
– olajos hulladékok (rongy, papír, fűrészpor, flakon)
– feleslegessé vált vegyszerek, savak, lúgok

A gyűjtés időpontja: 2007. június 2. (szombat) 8–13 óráig.
Gyűjtési helyek: Csatári-torok (Csatári Üzletház parkoló)

Béla téri buszmegálló melletti terület
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Műszaki Iroda



Tájékoztató a Szekszárd város közigazgatási
területén vállalkozási tevékenységet folytató
vállalkozók adóbevallási kötelezettségéről
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Az áldásos terméktõl 
a placebóig

Szekszárdon a közelmúltban jár-
ványt okozott a Calici vírus. Az
egyik iskolában több mint 160 diák
és 12 pedagógus fertőződött meg,
volt, akit kórházban ápoltak. Meg-
jegyzem, ennek az enterális meg-
betegedést okozó vírusnak az a kü-
lönlegessége, hogy légúton terjed,
mondhatni megakadályozhatatla-
nul. Amikor összefutottam egy is-
merősömmel, akinek a 10 éves kis-
lánya ebbe az iskolába jár, érdek-
lődtem a gyerekről.    

– Természetesen nem kapta el a
betegséget – közölte határozottan
az asszony, majd így folytatta:

– Dorottyát szerencsére elkerülik
az ilyen bajok, sőt még a megfázás
is. Állítom, hogy ezt az aloénak kö-
szönhetjük. Mindketten naponta
szedjük a védelmet nyújtó gélt. Én
1998 óta, kislányom pár éve…   

Megjegyeztem, „drága mulatság”
lehet. Erre papírt és tollat ragadott,
s írni kezdte azon patikaszerek
árát, amit egy-egy betegség alkal-
mával kell bevenni. Amennyiben
évente csupán két megbetegedés-

sel számolunk, leszögezhetjük „a
pénz az ablakban” kártyások mon-
dását, s még nem említettük a kór-
ral járó nyűglődést, a fájdalmat, a
lázat, a levertséget…

– Áldásos termék – foglalta össze
az asszony, hozzátéve, hogy aller-
giás tünetei időben és kellemetlen-
ségében minimálisra csökkentek
az évek folyamán – köszönhetően
az aloénak.

A jó nevű belgyógyász – ragasz-
kodva inkognitójához – kételyeinek
adott hangot. Úgy fogalmazott, a
gyógyszer-kipróbálásoknak szigo-
rú kritériumai vannak. Ám az aloe

esetében „nem mentek végig a drá-
ga procedúrákon”, ami „nem kor-
rekt”. Kifejtette, hogy tudomása
szerint nem történtek meg az állat-
kísérletek, a klinikai vizsgálatok,
nem mérték föl a termék esetleges
pszichés, illetve placebo hatását.
Hozzáfűzte, hogy „a gyógyszernél
nagyobb üzlet nincs a világon”. 

Fölvetettem, hogy ismereteim
szerint nem gyógyszerről, hanem
táplálékról van szó. Erre így hang-
zott a válasz:

– A hirdetett szer mérettessék
meg!

Ezzel szemben egy városkörnyé-
ki háziorvos családtagjaival egye-
temben maga is a termék fogyasz-
tója, azaz „elkötelezett híve”. Sze-
rinte jó hatással van az emberi
szervezetre, egyértelműen erősíti
az immunrendszert, azaz az egész-
ség megőrzését szolgálja, s nagy-
ban hozzájárul az egészséges élet-
mód kialakításához. 

– Ha nem lennének jó tapasztala-
taim, nem fogyasztanám, s nem fo-
gyasztatnám családommal sem.
Egyik nagynéninket rábeszéltem,
hogy kemoterápiás kezelése során
is fogyassza az Aloe Verát. A hatás
a szert igazolta: nénikém nemigen
hányt, nem volt kettős látása, míg
betegtársait rettenetesen megvisel-
te a kezelés. – Sőt, nénikénk haj-
hullása is csak mérsékelt volt.

A vércsoport szerinti
táplálkozás

Szabó László, az Egészségvédő
és Szolgáltató Kft. egyik tulajdono-
sa Tolna megye szerte ismert, fel-
készült szakember. Nem kérdőjele-
zi meg az aloé immunrendszert
erősítő hatását, sőt az „immun-
bomba” kifejezést sem ellenzi. Ám,
mint a vércsoport szerinti táplálko-
zás előírásait betartó, pozitív befo-
lyásáról bizonyossággal rendelke-
zőként állítja, hogy az aloe elsősor-
ban az „A” vércsoportba tartozók
szervezetét támogatja. De meg-
jegyzi, hogy más vércsoportúak-
nak is használhat, de esetükben
komoly körültekintést igényel. Pél-
dául, aki vérhígítót szed, annak vi-
gyáznia kell az aloéval. Ő maga a
reggeli ivóampullával „szerződött”.
Ezután az aloe pozitív hatásait
ecseteli a különböző megbetegedé-
sek tükrében: például a szemre, a
hasnyálmirigy problémákra, az
asztmára és az allergiára ajánlja.  

Mindezekről komoly tapasztala-
tai vannak, hiszen – más termékek-
kel egyetemben – az üzletbe beté-
rőket kikérdezi, majd amikor visz-
szamennek az újabb adagokért,
rögzíti a tapasztalatokat.  

A kemoterápia esetében ő is jó
benyomásokról számol be, persze,
a vércsoportos irodalomra hivat-

kozva. Kiemeli, hogy az „A-sok”,
vagyis a legsérülékenyebb szerve-
zetűek számára mindenképpen
ajánlatos. S megjegyzi, hogy ők
vannak a legtöbben, hiszen a la-
kosság 44 százalékát teszik ki. A
nullásba tartozók jelentik a 38 szá-
zalékot, a „B-sek” a 12-t, a fennma-
radó kisebbséget pedig az „AB-sek”
adják.

Nem gyógyszer, hanem
minõségi táplálék!

Knisz Edit és férje, Knisz Péter
lassan évtizede – családi vállalko-
zásban – végzik az Aloe Verához
kapcsolódó „küldetésüket”. A min-
den tekintetben kellemes Edit asz-
szony módfelett meggyőzően be-
szél e „minőségi táplálékról”, illet-
ve a táplálék-kiegészítő és bőrápoló
gyógynövényről. A négyszemközti
diskurzusok és a rendszeres infor-
mációs összejövetelek alkalmával
nem hangerővel, se nem rábeszé-
léssel, hanem tapasztalataival alá-
támasztott tényszerűséggel „tálal-
ja” a természetes alapú készítmé-
nyeket, amelyek zöldségek és gyü-
mölcsök kivonatai az Aloe Verára
épülve.

Ez az embermagasságúra meg-
növő szubtrópusi növény hol fönt
volt, hol lent. Hol figyeltek rá és
használták, hol pedig nem. Kleo-
pátra, az egyiptomi Ptolemaiosz di-
nasztia utolsó – és gyönyörűséges –
uralkodónője többek között az alo-
éval szépítette a bőrét. Azután fele-
désbe merült, majd a XII. század-
ban egy német orvos, utána pedig a
kínaiak „fedezték fel”. Az aloe iga-
zi sikertörténete 1978-ban indult
Arizonában, s azóta töretlenül ter-
jed. Miért?

– A több mint 240 létfontosságú
anyagot tartalmazó növényből ké-
szült termékek táplálnak, méregte-
lenítenek, energetizálnak, harmó-
niába hozzák a szervezet egyensú-
lyát, miközben remek hatást gya-
korolnak kedélyállapotunkra – fog-
lalja össze Knisz Edit, majd így fo-
galmaz:

– A hatóanyagok sejtszinten fej-
tik ki hatásukat, mondhatni, betö-
mik a keletkezett lyukakat, vagyis
a szervezet megbillent egyensúlyát
állítják helyre. Miközben úgymond
felépítik a szervezetet, megszünte-
tik a kórt kiváltó okokat is. Általuk
a szervezet csodát tud művelni ön-
magával.

Bennem munkál a „kisördög”,
hát rákérdezek:

– Nem gyanús, ami mindenre jó
hatással van?

– Nézze, szervezete válogatja, de
aki nem hiszi, az próbálja ki –
hangzik a frappáns, ám csöppet
sem magyarázkodó válasz.

Annak használ, aki hisz benne?
– kérdésemre kérdés a válasz:

– Miért? A csecsemők és az álla-
tok képesek hinni benne?

V. Horváth Mária

Leplezetlenül az immunbombáról
Mini, egyben házilagos közvélemény kutatást végeztem az Aloe Verá-
ról. Húsz embernek – nőknek és férfiaknak, fiataloknak és korosab-
baknak, általános iskolát és egyetemet végzetteknek – tettem fel
ugyanazokat a kérdéseket. A húsz közül 18-an hallottak e szubtrópu-
si növényből készült termékekről, 11 a számuk azoknak, akik fo-
gyasztják, illetve teszi ezt környezetükben valaki. Az utóbbiak közül
öten olyan eseteket soroltak, amelyek a fogyasztó állapotában pozitív
változást eredményeztek. A megkérdezettek közül elsősorban a negy-
venes–ötvenes korosztály hisz az aloéban, függetlenül iskolai végzett-
ségüktől, legyen is az illető targoncás, vagy jogász. Ám a kérdésekre
egyik orvos elutasító választ adott, az aloéban hívő másik doktor sze-
mélyét illetően abszolút titoktartást kért, mivel ellenkező esetben „né-
hány kollégám pellengérre állítana”.

A Szekszárd város illetékességi te-
rületén vállalkozási tevékenysé-
get folytató vállalkozónak a 2006.
adóévről a helyi iparűzési adó és
a vállalkozók kommunális adója
bevallást 2007. május 31-ig kell
benyújtani az önkormányzati
adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adó kötelezett-
ség terheli a vállalkozót, ha állandó
jellegű iparűzési tevékenységet vé-
gez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telep-
hellyel rendelkezik, függetlenül at-
tól, hogy tevékenységét részben
vagy egészben székhelyén, telephe-
lyén kívül folytatja. Az adó mértéke
az adóalap 2%-a.

Az adóbevallás és a kitöltési út-
mutató letölthető a www.szek-
szard.hu honlapon az E-ADÓ me-
nüpontban az adóosztály letölthető

űrlapok /helyi iparűzési adó 2006.
almenüpontból.

Vállalkozók kommunális adója
kötelezettség terheli a vállalkozót
az önkormányzat illetékességi terü-
letén foglalkoztatottak korrigált át-
lagos statisztikai állományi létszá-
ma után. Az adó mértéke 2000
Ft/fő/év. Az adóbevallás letölthető
a www.szekszard.hu honlapon az
E-ADÓ menüpontban az adóosztály
letölthető űrlapok /vállalkozók
kommunális adója 2006. almenü-
pontból.

A nyomtatványok letöltésével, il-
letve kitöltésével kapcsolatban az
adóosztály ügyintézői ügyfélfoga-
dási időben a 74/504-100 telefon-
számon, személyes megjelenés ese-
tén a Szekszárd Béla király tér 8.
fszt. 11–13. irodákban nyújtanak tá-
jékoztatást. Szekszárd Megyei

Jogú Város Adóhatósága



A látogatók internetes szavazatai
alapján a szekszárdi Wosinsky
Mór Megyei Múzeum nyerte meg
a vendégbarát múzeumok idei
versenyét.

A 2007 Vendégbarát Múzeuma
Programban a látogatók egy hóna-
pig szavazhattak az interneten az
általuk legjobbnak, legbarátságo-
sabbnak ítélt múzeumokra. A játék
keretében több mint ötezren osz-
tották meg a magyarországi múze-
umokkal kapcsolatos tapasztalatai-
kat.

Az összesítés szerint a regionális
jelentőségű kulturális intézmény

kategóriában a szekszárdi Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum nyerte el a
legjobbnak járó elismerést meg-
előzve a kiskőrösi Petőfi Szülőház
és Emlékmúzeumot és a sarródi
Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontot. A Magyar Tu-
rizmus Zrt. és az ÖTM turisztikai
szakállamtitkársága által meghir-
detett program díjazottjai 1.5 millió
és 250 ezer forint közötti pénzjutal-
mat kapnak, amelyet marketingte-
vékenységre használhatnak fel. A
díjakat az elmúlt hétvégén, a Mú-
zeumok Majálisa fővárosi rendez-
vényén adták át.
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A Wosinsky a legvendég-

barátabb múzeum

Az üdítős palackok kupakja so-
kunknak csak szemétbe való mű-
anyagdarab, ám a hároméves Fes-
tő Alex számára a gyógyulást je-
lentheti. 

A történet újságból, vagy televí-
zióból már ismerős lehet. A kora-
szülötten világra jött kecskeméti
kisfiúnál egy agyvérzést követően
izomtónus-zavar alakult ki, vagyis
a kis Alex nem tudta megtartani
sem a törzsét, sem a fejét, végtagjai
pedig görcsösen merevek voltak.
Ez az állapot a gyerek két és fél
éves koráig tartott, amikor a család
Kijevbe utazott őssejt beültetésre.
Már az első kezelés nagyszerű
eredményeket hozott, de a kisfiú

további javulásához újabb, méreg-
drága beavatkozásokra van szük-
ség. A család saját erőből képtelen
előteremteni a költségeket, ám egy
akciónak köszönhetően ez mégis
sikerülhet. A PET-palackok mű-
anyag kupakjaiért ugyanis egy fel-
dolgozó üzem 1 forintot fizet dara-
bonként.

Az országos kupakgyűjtésbe
kapcsolódott be többek között a
szekszárdi Garay János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény (Zrínyi u. 78.) is,
ahol június 5-én reggel 8 és 10 óra
között bárki leadhatja az általa
gyűjtött kupakokat, s azokat az is-
kola juttatja el rendeltetési helyére.

Egy kupaknyi segítség

Tájékoztatjuk Szekszárd város la-
kóit, hogy a 79/2007. (IV. 24.)
Korm. rendelet alapján 2007. má-
jus 1-jétől a tűzvédelmi hatósági
feladatokat első fokon Szekszárd
város illetékességi területén belül
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Hivatásos Tűzoltó-
sága látja el. Eddig ezzel a ható-
sági jogkörrel Szekszárd Megyei
Jogú Város jegyzője rendelkezett.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzol-
tóságához a következő feladatkö-
rökben vált illetékessé: 

– tűzvédelmi előírások alól kére-
lemre történő eltérési engedé-
lyezés,

– tűzjelző és oltóberendezések
létesítési és használatbavételi
ügyei, 

– tűzvédelmi hatósági ellenőrzé-
sek, 

– tűzvédelmi bírság kiszabása, 
– feltárt tűzvédelmi hiányossá-

gok megszüntetésére intézke-
dés megtétele, 

– közvetlen tűz- vagy robbanás-
veszély esetén a tevékenység
végzésének szüneteltetése, 

– tűz- és robbanásveszélyes

munkahelyeken a munkaválla-
ló tevékenységétől való eltiltás,

– tűzvizsgálati eljárás lefolytatá-
sa, a hatósági bizonyítvány ki-
adása,

– valamint a jogszabályi keretek
között tűzvédelmi kötelezettsé-
gek megállapítása. 

Ugyanezen időponttól Szekszárd
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-
ság illetékességi területe a 11/2007.
(IV. 24.) Kormány rendeletértelmé-
ben az eddigi 22-ről 26 településre
nőtt. A négy település Zomba,
Kéty, Felsőnána és Murga, lakosai-
nak tűzvédelmi ügyeiben a Szek-
szárdi Tűzoltóság jár el. Ha a tűz-
eset során hatósági bizonyítvány
kiadása válik szükségessé, azt ille-
tékes hivatásos önkormányzati
tűzoltó-parancsnokságon kell ké-
relmezni 2000 Ft-os illetékbélyeg
lerovása ellenében. A továbbiak-
ban is minden tűzesetet – még az
eloltottakat is – be kell jelenteni a
tűzoltóság ügyeletére a 105-ös tele-
fonszámon, ahol a szükséges ada-
tok rögzítésre kerülnek. A fenti
ügyekben másodfokú tűzvédelmi
hatóságként a területileg illetékes
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója jár el.

Változások a tűzvédelmi hatósági
feladatok jogkörében

Tavaly sokakat lepett meg a nagy-
hírű Szekszárdi Szüreti Napok
újszerűsége, gazdag programkí-
nálata, a helyszínek átgondolt és-
szerűsége, de az is, hogy fenn-
akadás nélkül, olajozottan – és
mindenféle bóvli nélkül – műkö-
dött a rendezvénysor. Minden bi-
zonnyal mindennek is köszönhe-
tő, hogy napról napra többen lá-
togatták a programokat, amelyek
híre szájról-szájra (is) terjedt,
mint a népmese. Szóval kitett ma-
gáért a rendező, a Babits Mihály
Művelődési Ház és Művészetek
Háza.  

Már most látható, hogy az idei,
szeptember 13–16. között tartandó
neves fesztivál is sikert hoz, hiszen
május közepén összeálltak a prog-
ramok, amelyeket szerdai sajtótájé-
koztatóján ismertetett Matókné Ka-
pási Julianna, a művelődési intéz-
mény igazgatója. Bevezetésképpen
úgy fogalmazott, nagy örömöt je-

lent, hogy a fesztivál egyre széle-
sebb összefogással jön létre. Bár,
mint mondta, ez érthető, hiszen a
rendezvények Szekszárdról szól-
nak elsősorban a szekszárdiaknak.

A felnőttek és a gyermek szóra-
koztatását szolgáló számos színes
program mellett idén ismét váro-
sunkban rendezik meg az Örökség
Országos Gyermektánc Fesztivált,
több konferencia színhelye lesz
Szekszárd: III. Vásárok Világa, vagy
az első Magyar Interdiszciplináris
Humorkonferencia, sor kerül bor-
kiállításra és borszemináriumra,
folklórműsorokra, színházi pro-
dukciókra és koncertekre. A fellé-
pők sorából néhány név: Charlie,
Fábry Sándor, Back II Black. Meg-
választják a szüret szépét, étel és
ital lesz rogyásig, a kicsinyeket já-
tékos ügyességi versenyek és vi-
dámpark is várja, a látványos felvo-
nulás pedig szombaton délután 3
órakor kezdődik. – hm –

Összefogással a gazdag és
színes szüreti napokért

Szeptember 13–16.

Dr. Gaál Attila igazgató és dr. Gaál Zsuzsanna igazgatóhelyettes
a budapesti díjátadón



Május 7-én a Léleképítő sorozat
Götz Anna és Rubold Ödön A mi
Sütő Andrásunk című színpadi
estjével folytatódott a Babits
Mihály művelődési házban. Az
előadást a színművész házaspár
Sütő három drámájából és négy
eszszékötetéből, illetve napló-
jegyzeteiből állította össze – igen
finom érzékkel és remek drama-
turgiával.

Személyes ismeretség fűzte őket
Sütő Andráshoz, mondta el Rubold
Ödön. Ennek köszönhető, hogy fel-
hatalmazást kaptak még a szöveg
megváltoztatására is. Erre kevés-
szer volt szükség, hiszen minden
művében maga Sütő András be-
szél: és akként beszélnek az elő-
adók is. Így próbálják meg élni és
éltetni a példát – Sütő ugyanis azon
ritka emberek közé tartozott, akik
ahogy írnak és beszélnek, úgy is
cselekszenek. Ennek okán főkép-
pen a gondolati íveket és a teatrali-
tást tekintették vezérelvnek az est
szerkesztésekor, továbbá azt, hogy
visszaadják az anyanyelv mániá-
kus szeretetét, a gyermek féltését
és a magyarság ápolását: mindazt,
ami annyira jellemezte Sütő And-
rást, emelte ki Rubold.

Két színész személyes ihletésű
válogatása ez a műsor a szeretett,
tisztelt művészember alkotásaiból,
szögezi le Götz Anna és Rubold

Ödön, amely a magyar kultúra nap-
ja idén januári ünnepére készült. A
nem titkolt cél, hogy Sütő András
emléke ne halványuljon el, hogy
adhassanak ezzel az előadással egy
emlékezetes estet; valamint az,
hogy a néző, ha hazamegy utána,
vegyen le egy Sütő-kötetet a köny-
vespolcról, mondta el Rubold. A
műsor sikerét tekintve, illetve meg-
említve, hogy érzékeny és érzékle-
tes összeállítást láthattunk maga-
biztos és erőteljes színészi alakítás-
sal, kitűnő csattanóval az est vé-
gén; kijelenthetjük, hogy a törek-
vés eredményes volt. Nem feledjük
Sütő Andrást!

Kosztolányi Péter

SÜTŐ ANDRÁS (1927–2006)
Vértanú – így nevezte Csoóri Sándor októberi bú-
csúbeszédében a tavaly szeptember 30-án hosszú
betegség után elhunyt Sütő Andrást. Joggal teszi:
hiszen esszékötetei, drámája az erdélyi magyar iro-
dalmat a romániai betiltás idején is a legmagasabb
szinten minősítik, miként arra többek között
Görömbei András is rámutat. Hite a kisebbségi ma-
gyarságban, harcos kedve a jogaikért élete során

soha el nem fogyott. Annál is fájdalmasabb, bár nem különösebben
meglepő az a média csend, amelybe a Duna TV-t és a Hír TV-t kivéve a
magyar (nyelvű) televíziózás a halálát követően beburkolózott.

Sütő András 1927-ben született Pusztakamaráson. A kolozsvári refor-
mátus gimnázium elvégzése után a Falvak Népe, az Igaz Szó, majd
több mint három évtizeden át az Új Élet (korábban: Művészet) főszer-
kesztője. A múlt évszázad végén négy éven keresztül a Magyarok Világ-
szövetségének tiszteletbeli elnöke. Munkássága 1950-től több mint fél-
száz megjelent kötetet eredményezett, ezek közül néhány: Anyám kön-
nyű álmot ígér, Engedjétek hozzám jönni a szavakat, Káin és Ábel, Ad-
vent a Hargitán, A lőtt lábú madár nyomában. 

Fontosabb díjai: Kossuth-díj (1992), a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje (’97) majd Nagykeresztje (2005), Kisebbségekért
Díj (’95), A Magyarság Hírnevéért Díj (’97).

Nem tört fölfelé Sütő András, sokkal inkább vissza azok közé, akik
könnyeikkel egész rózsakertet nevelhetnének. Nem jöhet már vissza kö-
zénk, csak akkor jöhetne talán, ha nem sürgetne bennünket a sötétség,
ha a madár csodamadár volna, nem lőtt lábú, nem ugató és nem elné-
mult. Nem vagyunk azonban mi sem elégedetlenek, miként a fenti so-
rokat papírra vetett Ekler Andrea sem az, hanem amit kaptunk: igyek-
szünk lelkiismerettel gazdálkodni vele. Nem veti pedig Sütő András
többé már a tekintetét féltett népére és óvott anyanyelvére; de én vagyok
nektek a tanú és a szó – amint azt Tornai József írja versében. Nem le-
het más nekünk: csakis tanú és szó.
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SÜTŐ ANDRÁS-EST A LÉLEKÉPÍTŐN

Könnyekkel nevelt
rózsakert

„Hozd vissza, Sam!” 

HULLADÉK CSEREAKCIÓ ÉS
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS 

Az ÖKO-Pannon Kht., az Electro-Coord Magyarország Kht., az
Alisca Terra Kft. és a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája a Kör-
nyezetvédelmi Világnap alkalmából 

JÚNIUS 5-ÉN, KEDDEN
gyûjtõszigeten zajló 

HULLADÉKCSERE AKCIÓT SZERVEZ.
Azok a lakosok, akik aznap a Wesselényi utcai (mentõállomással
szemben) szelektív gyûjtõszigetet használják, jelképes jutalmat kap-
nak az általuk szelektíven elhelyezett értékes hulladékért cserébe. 
Papírért – újrapapírból készült jegyzettömböt, 

gyerekeknek mesekönyvet,
Mûanyagért – hûtõmágnest,
Üvegért – praktikus bevásárló vászontáskát,
Elektronikai hulladékért – tollat vagy jegyzettömböt, gyerekeknek

kifestõt vagy lufit adunk ajándékba.
Az akció keretében az alábbi háztartási elektronikai hulladékokat várjuk: 
• háztartási nagy- és kisgépek: hûtõszekrény, mosógép, vasaló, villany-

borotva, mikrohullámú sütõ stb. 
• szórakoztató gépek: tv, DVD- és video-lejátszó, fényképezõgép stb. 
• IT gépek: számítógép, monitor, mobiltelefon stb.

Az akció 2007. június 5-én, kedden 10-tõl 18 óráig tart az
Alisca Terra Kft. Wesselényi utcai gyûjtõszigeténél. 

Gyûjtsön Ön is szelektíven,
és mi cserébe megjutalmazzuk szorgalmát!

További információ: Alisca Terra Kft. (Tel.: 528-850)
Polgármesteri Hivatal Szekszárd Mûszaki Iroda (Tel.: 504-104)

A  L É L E K É P Í T Ő  
legközelebbi előadása 

június 4-én 18 órakor
lesz szintén a Babits Mihály

művelődési házban. 
Takaró Mihály irodalomtörté-

nész tart előadást

Trianonok után
feltámadás

címmel. 
* * *

A rendezvény előtt 17 órára a
Béla térre,  az egykori 

Országzászlóhoz koszorúzásra
hívják a szekszárdiakat.
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A Babits utcai egykori kis Séd
épületét – talán – nincs ember vá-
rosunkban, ki ne ismerné, vagy ne
hallott volna róla. Több éve bezárt,
s az utóbbi időben már csak ritkán
üzemelt, zömmel zártkörű össze-
jöveteleknek adva otthont.
Május 19-én, szombaton igé-
nyes kiállítással és kötet-be-
mutatóval nyílt meg immár a
teljes nagyközönség számára
az igényesen felújított, újjá-
született régi-új kocsmaépü-
let.

Az estet Bakó László kö-
szöntőjével vette kezdetét,
aki nem volt rest méltatni
Kemp Zsuzsa festőművészt, s
Kovács László Leslie költőt. A
Samu Attila és Péli Péter iro-
dalmárok által igen autenti-
kusan előadott költemények
hangulata a költő által mély átélés-
sel nekifeszült hegedűjáték, vala-
mint a körben kiállított pasztellké-
pek érzésvilága között igen hamar
kiderült a nyilvánvaló emocionális
kapcsolat. Talán a játékosság és
meghökkentő izgalmasság az, ami
legjobban kifejezi, kifejezheti a két
művész rokonítható érzésvilágát, s

ez az a két hangulati forma, ami
igen hatásosan töltötte be ezt az
újjávarázsolt teret. Ott, ahol mi, a
publikum próbáltuk pillanatról pil-
lanatra, sorról sorra – azt hiszem,
a többségnek sikeresen – átélni, át-

érezni szöveg, hang és vízió egye-
sülni kész atmoszféráját.

Érdekes volt hallgatni az „egy fe-
hér ló kapar a zöld réten” címet vi-
selő munka, melyben a természet
rendjét, tökéletességre törekvését,
harmóniáját próbálta szembeállí-
tani a zord emberi világgal: „a han-
gyák, szorgosabban, mint az em-

berek, építkeznek. A boly elké-
szült, a királynő a trónusán ül.
Minden rendben.”

Játék és a lélek mélysége: ez tük-
röződhet ki A törpe című vers sora-
iból, melyben a főhős meg akarja
állítani az időt: „…az óra kattan, a
kakukk kiugrik, a törpe földre
rogy, s a feje a kövön pattan”.

Más versei, mint a Dédanyám,
az Anyaszív, vagy a Mesekönyv a
családi „tűzhely” melegét, jóságát
kívánja újraértelmezni, ismételten
megélni: „…a kályha fűti a szobát,

anyukám jön a
folyosón, s hozza
a gyufát meg-
gyújtani ágyam
mellett a kis mé-
csest, felolvasni a
könyvből, ha le-
száll az est”.

A felolvasásból
ter mészetesen
nem hiányoztak
a már korábban,
máshol is el-
hangzott versek,
mint A kertben
fekvő féllábú ba-

ba, A traktor, mely félbevágott test-
ként maga mögött húz egy gyere-
ket majális után, a katicabogarak
pingpongasztalon történő erotikus
élményei, vagy éppen A Két ló cí-
mű költemény. Ez utóbbiban igen
élesen villan egymásba szín, kép
és hang esztétikuma, mikor is sűrű
éjszaka, ütemre menetelő lovak,
sikító hold, halottak láncban me-
netelése, vagy szélfútta piros ing
libben képzeletben szemünk elé. 

Hiányoltam Az őrült című költe-
mény megjelenítését, hiszen a kint
az élet, bent a cella, vagy a szerep-
lő mormogására – miszerint istent
megölte –, egy angyaltól érkező vá-
lasz: „isten üzeni, hogy él és jól
van” és az apa érkezése okozta de-
kódolhatatlan versvég költő általi
leírása megérdemelt volna plusz
fél percet a műsoridő végességé-
nek „kárára”.

A felolvasás után költői mivoltá-
ról, verseinek keletkezéséről, ér-
zelmekről, tervekről faggattam a
már Mód Ervinként is alkotó rím-
faragót. Aki úgy véli, a költészet a
szép beszédről kellene, hogy szól-
jon. Nem kell különösen fogalmaz-
ni, a fontosság az egyszerűen leírt
szép gondolatokban áll. Mint
mondta, versíráskor felületes és
mély hatások egyaránt érik, s soha
nem élt erőltetett gondolatokkal. A
spontaneitás, az, ami vezérli az al-
kotás folyamatában. Kötete négy
elkülöníthető szakaszra bonható,
mely szakaszok az alkotási vágy,
az ihlet időszakait jelzik, úgy,
ahogy egy-egy szünet után gondo-
latilag intenzívebb időszakhoz ér-
kezett.

Elmondta, a líraiság után most
prózában is ki szeretné próbálni
magát. Így jelenleg egy regényen
dolgozik, amiről reméli, hogy
ugyanúgy elnyeri az emberek tet-
szését, mint verses művei. Ennek
ellenére – mint elárulta – nem
mondott le költői mibenlétéről. Er-
vin, vagy Leslie! Kíváncsian várjuk
a folytatást… 

Gyimóthy Levente

A szomjas ember esete a kipingált söntéssel 
KÖLTŐI EST ÉS KIÁLLÍTÁS AZ ÚJJÁÉLEDT RÉGI SÉD VENDÉGLŐBEN

,,Kovács László Leslie verseiben a képek, színek egy teljesen más, iz-
galmas világot hoznak be a mába a posztmodernen túl és valahonnan
innen” – írtam jó egy évvel ezelőtt egy sikeresen megrendezett költői
estről. Akkor, az Irodalom Házában mutatkozott be a fiatal tehetség,
aki időközben művésznevet váltott. Mód Ervinként üdvözölt már
szombat este, frissen megjelent verseskötetének, az „Ember, ha
szomjas” címűnek bemutatóján…

„Mindenki kedvére
szeretnénk működni!”

Király Dávid, a Régi Séd működtetője nyilatkozott
Költők, írók, festőművészek „menedékhelyé”-vé, vagy ismét
szimpla kocsmaépületté vált a régi-új létesítmény a Babits utcá-
ban? A szombati megnyitó után kimondható: mindkét verzió igaz!
A régi „Művész”-nek is emlegetett ház új korszakáról, annak újbó-
li hasznosításáról kérdeztem az üzemeltetőt, Király Dávidot…

Aki elmondta, az előzetes szóbeszédekkel ellentétben egyáltalán
nem szeretnék, ha a „kultúrkocsma” elnevezés terjedne el, mert nem
ebben a koncepcióban gondolkodtak.

„Vissza szeretnénk hozni a régi Séd hangulatát!” – vallotta be a mű-
ködtető. Hogy hogyan? Egyszerre kívánják újraéleszteni a régi söntés-
hangulatot egy – az épület hátsó részében található – galéria ötvözésé-
vel. S mindezt természetesen a jelenkor szellemében, korszerűen tá-
lalva a kedves betérő látogatónak.

A „költői-festői” megnyitó után ennek megvalósulását aligha von-
hatja kétségbe bárki is. Király Dávid úgy gondolja, vendéglátó-ipari
egységére a legjobb kifejezés talán a „nyitott kocsma” lehet, hiszen
mindenkit szeretettel várnak ide, legyen az művész, magánzó, vagy
egyszerű bor- és sörivó laikus. Mindenki kedvére szeretnének működ-
ni, ez vezérgondolatuk.

A következő hetekben várják a különböző alkotók, költői estéket
szervezők jelentkezését, ugyanakkor már tárgyalnak a most látható
Kemp Zsuzsa-tárlat után kiállítandó művekről is. Gy. L.

Időutazás az ősi kultúrába
„Igazán elmélyült tudattal csak olyan emberek rendelkezhetnek, akik

ismerik nemzeti kultúrájukat, és büszkén vállalják vele a múlt értékeit.”
– írja Horváth István a Rovásírás ábécéje című könyv előszavában. E mot-
tó köré épül fel „Az Első Újkori Nagy Süan Harcművészeti és Kulturális
Fesztivál”, melynek szervezői június első hétvégéjén a Szekszárd mellet-
ti Bárányfokra, a Gemenci Kirándulóközpontba várnak mindenkit, aki
szívesen megismerkedne ősi kultúránk mesterségeivel, harcművészetei-
vel és rítusaival. Az érdeklődők egyfajta időutazást téve lovas íjász bemu-
tatót láthatnak, betekinthetnek például a kard és az íj készítésébe, de ki-
próbálhatják magukat a sokszínű mesterségek (fazekas, kosárfonó, gyer-
tyaöntő) valamelyikében is.

A Süan szó a hunok nagy harci találkozóját jelentette. Ehhez híven a
fesztivál első napján, június 2-án 18 különböző harcművészeti szakág
képviselői mutatkoznak be, míg a vasárnapi kulturális programok során
a már említett kézművesek, hagyományok őrzői mellett a magyarság tör-
ténetét felelevenítő, testet-lelket erősítő, nemesítő előadásokat is hallhat-
nak az érdeklődők, s persze egy, az ősi kultúrát megelevenítő szekszárdi
rendezvényről nem hiányozhat a bor sem.

A fesztivál látogatása ingyenes, a programot és a résztvevők listáját jö-
vő heti számunkban közöljük. A hétvége alatt a Gemenc Volán Zrt. órán-
ként indít különjáratot a kirándulóközponthoz. 

További információ a fesztivál honlapján www.nagysuan.hu vagy a
szervezőktől Szőts Gábor (20/570-1330), Várkonyi Krisztián (70/361-
5635), Mészáros Miklós (20/5840-842), Szabolcska István (30/694-
2521) szerezhető be.
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– Anita sportos alkatú, de nem
kigyúrt, „finoman” izmos, nőként
igen kellemes jelenség.

– A sport, a mozgás, az egészsé-
ges életmódra való törekvés az
egész családunkban meghatározó
szerepet töltött be, így természetes
volt, hogy gyermekkorom óta ma-
gam is folyamatosan sportolok, az
általános iskolában tornatagozatos
voltam, majd NB I-es szinten ko-
sárlabdáztam. Apukám NB I-es fut-
ballista volt, jelenleg is játékvezető,
anyukám kézilabdázott, s a mai na-
pig aktívan sportol, rendszeresen
látogatja az óráimat. Nagymamám
röplabdázott, a bátyám jelenleg is
focizik.

– Amikor tornatagozatra íratták
be a szülei, nem ágált ellene? 

– Dehogy. Az volt a természetes.
Akkor nyűgösködtem volna, ha
más csoportba járattak volna. Meg-
jegyzem, Flóra lányomon – két és
fél éves kora ellenére – is már meg-
figyelhető a mozgásigény… s igen
ügyesen tornázik. Ha megszólal a
zene, ő – ellentétben a hasonló ko-
rúakkal – nem táncra perdül, ha-
nem tornagyakorlatokba kezd.
Amúgy szereti a zenét, különösen,
ha hangosan szól.  

– Miért hagyta abba az aktív, ver-
senyszerű sportolás?

– Sérülés miatt kényszerültem e
döntésre. Viszont a sporthoz nem
lettem hűtlen, s mivel mindig is
emberekkel szerettem volna foglal-
kozni, megleltem a megoldást. De
a megvalósítást kizárólag felkészül-
ten akartam kezdeni, majd folytat-
ni. Először sportoktatói, majd az –
akkor még – testnevelési főiskola
aerobicedzői tanfolyamát végez-
tem el. Utána a fitness akadémia
következett, illetve az említett főis-
kolán a vízi-oktatói továbbképzés.
Hozzáteszem, hogy rengeteg to-
vábbképzésen, évente három-né-
gyen veszek részt, mert meggyőző-
désem, hogy akkor érdemes vala-
mivel foglalkozni, ha az ember azt
hitelesen, naprakészen csinálja. Te-
hát a tudás és a gyakorlat birtoká-
ban elkezdtem mindezzel foglal-
kozni. Ma már hetente 12 aerobic
órát és két vízi tornát tartok.

– Mit jelent a vízi torna, s kik a
résztvevők?

– A szekszárdi uszodában, mély
vízben dolgozunk. A legfiatalabb
hat év körüli, a legidősebb pedig

túl van a hatvanon. A vízi torna
ízületkímélő, hiszen az ott végzett
gyakorlatok a felhajtóerő miatt
nem terhelik az ízületeket és a
csontokat. Ez a torna rehabilitáció-
ként is megállja a helyét, egyben
fittnesz is.

– Férjét még nem mutatta be.
– Matus Lászlónak hívják, s a

Szekszárdi Növényvédő Zrt. raktár-
vezetője. Nagyon sokat dolgozik,
különösen ilyenkor, a tavaszi, nyá-
ri csúcsidőben. De történjék is bár-
mi, este nyolc felé mindig hazaér,
hogy Flóra fürösztése feltétlenül
beleférjen az estéjébe.

– Nem lehet egyszerű Anita idejét
beosztani, hogy a pici hölgyet is
megfelelően „kiszolgálja”. 

– Bizony nehéz lenne, mivel az
én foglalkozásaim is este nyolcig
tartanak, éppen azért, hogy akik
napközben dolgoznak, azok is el-
érjenek a tornára. Szerencsénkre
anyukám rengeteget segít. Flóra
négyig van a bölcsődében, ahova
általában én megyek érte, majd
anyu átveszi a gyereket, s ő van ve-
le, amíg mi haza nem érünk. Ha
anyu nem itt élne, vagy nem tudna
ennyit vállalni, fogalmam sincs, mi
lenne velünk. Az is szerencsénk,
hogy Flóra szeret a bölcsibe járni,
különösen ilyenkor, amikor renge-
teg időt töltenek az udvaron. An-
nak is örülök, hogy már nem egy-
más mellett, hanem együtt játsza-
nak a gyerekek. 

– Említette a továbbképzéseket.
Ennyire változik az aerobic módi?

– Mint tudjuk, az orvostudo-
mány egyre komolyabb eredmé-
nyeket ér el a betegségek kutatásá-
ban, amit figyelemmel kísérek. Kü-
lönös tekintettel a mozgásszervi
rendellenességek prevenciójára.

– Ezt úgy értsem, hogy nem kizá-
rólag az alakformálásra helyezi a
súlyt? 

– Pontosan. Teljes mértékben tö-
rekszem a megelőzésre, valamint
az ízületkímélésre, vagyis az ösz-
szes gyakorlatom anatómiailag alá
van támasztva.

– Térjünk át az úgynevezett Pila-
tes-módszerre, aminek eredeti tech-
nikáját Szekszárdon ön vezette be.

– A továbbképzéseken találkoz-
tam a Pilates-technikával. Téved-
nek, akik azt hiszik, hogy ez aero-
bic új vállfaja. Amikor először vet-
tem részt egy ilyen foglalkozáson,

fantasztikus benyomást tett rám.
Azt láttam, mintha a földön fekve
táncolnának az emberek. A szép és
finom – addig számomra ismeret-
len – mozgássorok lebilincseltek.

– Ezt kizárólag fekve kell végezni?
– Nagyrészt igen. Hanyatt, ha-

son… Már a legelején feltűnt, hogy
akik ezt csinálják, milyen hajléko-
nyak, hogy kialakult testtudatuk,
gyönyörűek és nőiesek a gyakorla-
tok. Kívülről is jól látszott, hogy ez
a torna igen kíméletes… Ekkor el-
kezdtem utánajárni, miben tud ez
többet adni, mint a legremekebb
aerobic foglalkozás, s miért műkö-
dik olyan jól Amerikában, s miért e
sportra esik a választásuk a híres
hollywoodi sztároknak, illetve
balettművészeknek? Említhetem
Madonnát, akinek az alakja a
Pilatesnek köszönhetően változott
meg előnyösen, ezért néz ki úgy,
ahogyan ennyi évesen. Ekkor for-
dultam a nagy szakértelemmel fel-
vértezett Dallos Ágneshez, s tőle
sajátítottam el e nem mindennapi
módszert, a stott Pilates-technikát.  

– Avassa be az olvasókat a mód-
szerbe.

– A lényege az, hogy igazából
nem csak a testről szól, hanem a
test és lélek harmonikus tornáját
jelenti. Nagyon lassú, relaxációs
zenére végezzük a tornát, ami kí-
méletessége mellett igen hatékony,
élvezetes, a gyakorlatok nagyon va-
riálhatók, fontos elem a precizitás,
s torna alatt az ember megismeri
önmagát, a teste határait, a fejlődés
lehetőségeit. Míg az aerobic a moz-
gatóizmokat dolgoztatja meg, a
Pilates a test középpontja felé fóku-
szál, vagyis a – törzset stabilizáló –
mélyizmokra dolgozik. Általa meg-
előzhetők a gerincproblémák, de
korrigálja a kialakult gerincbeteg-
ségeket is.   

– Kérem, mondjon egy szemléle-
tes példát.

– Jellemző, hogy az ember min-

dig egy oldalon viszi a gyereket,
vagy a bevásárlókosarat. A Pilates
visszaállítja az egyensúlyt a test két
oldalán, tehát amelyik izmot na-
gyon túlterheltük, az megrövidül,
ezért nyújtani kell. A másik olda-
lon viszont megnyúlik az izom,
erősítéssel vissza kell kompenzál-
ni. Sok ülő- és állómunkát végző
jár hozzám, de nem kevés azoknak
a száma sem, akiknek annak idején
az iskolatáska cipelése okozta a
problémákat. De nincs olyan réteg,
akinek ne lehetne ajánlani ezt a
módszert. Aki nagyon stresszes,
éppen amiatt ajánlatos, hiszen
mint szó volt róla, ez a lélek torná-
ja is. A gyakorlatok olyan összpon-
tosítást igényelnek, hogy az ember-
ben elnyomják a feszültséget. Ami
fontos, hogy ez a torna egészen
más hormonokat szabadít fel, mint
a többi, tehát az edzés után is aktív
és fitt marad az ember. Pilates azt
mondta, hogy tíz edzést követően
már érezhető a hatás, húsz után
megszépül az ember, harminc után
pedig teljesen új, átalakult testet
kap az illető, amihez hozzájárul a
szép testtartás és a magabiztosság
is.

– Ez kizárólag a hölgyek tornája?
– Dehogy. Több sportoló – teni-

szezők, focisták – űzi a Pilatest, itt
Szekszárdon többen az én közre-
működésemmel. Esetükben is az
izmok egyensúlyba hozása a cél. 

– Anita most is tanul, hogy hiva-
tását tökélyre vigye.

– A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának
egészségfejlesztő szakára járok.
Többek közt azért, mert a Pilates
komoly felkészültséget kíván.

– Ki volt és mikor élt Pilates?
– Joseph H. Pilates 1880-ban szü-

letett. Nagyon beteges gyermek
volt, s úgy gondolta, hogy a külön-
böző sportok révén ellenállóbb
lesz. Az első világháborúban né-
met katonaként brit hadifogságba
került. Ott a sérült, lábadozó, de
még fekvő katonákat kezdte el tor-
náztatni, miután saját magán kikí-
sérletezte a gyakorlatokat. Az ágy
kiszedett rugóit fölszerelte a falra,
s ellenállásként működtek a rugók,
amelyekre rögzítette a sérültek lá-
bát. A betegeknek megfelelő mér-
tékben, egyre jobban kellett húzni-
uk a rugót, ami rehabilitációs folya-
matot jelentett, s ugyancsak innen
ered a fekvő helyzetben végzett
gyakorlatsor. Idővel gépeket is
konstruált, ám azok borsos ára
okán kikísérletezték a talajtechni-
kát azért, hogy széles körben alkal-
mazható legyen a módszer.  

– Sajnálattal mondom, már csak
javaslatára maradt hely.  

– Szeretném, ha dr. Kuner Mária
házi-gyermekorvossal beszélgetné-
nek a gyermekek betegségeiről, im-
munrendszerükről és a város böl-
csődei helyzetéről.

Horváth Mária
Fotó: Nagy Ági

Sipos Zoltánné, a Kövinfo Kft. egyik tulajdonosa, egyben ügyvezetője
– mondhatni – mozgás- és sportimádó. Tehát nem véletlenül adta át a
jelképes stafétabotot a sportoló múlttal rendelkező Matusné
Lubastyik Anitának, aki már évek óta csoportoknak tart különböző
sportfoglalkozásokat, de személyi edzőként is működik. Anita azért
került sokak látókörébe, mert ő vezette be városunkban az áldásos ha-
tású, úgynevezett Pilates-módszert.

BEMUTATJUK!

Pilates-módszer: a test és a lélek
harmonikus tornája
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„És azon a napon, amikor a Leg-
felsőbb Bíróság Nagy Imre perét
újratárgyalta, és felmentő ítéletet
hozott, 1989. július 6-án reggel ki-
lenc órakor Kádár János meg-
halt.”

„Hölgyeim és Uraim! Magyarok!
Úgy mondom ezt, mintha egy
Shakespeare-drámában lennénk.
Úgy és azért mondom: magyarok,
amiért Hamlet, mikor Ophélia sír-
jába ugrott, azt kiáltotta: én va-

gyok, Hamlet, a dán!” A törvényte-
len uralkodóról, a gyilkosról, ha
nem is anyánkat, de a hazánkat el-
szerető trónbitorlóról, a mi tehetsé-
ges Claudiusunkról, 

Kádár Jánosról és az ő sokakat
megrontó hatalmáról szeretnék
személyes vallomást tenni, mégpe-
dig úgy, hogy elemzem és kom-
mentálom életének utolsó, zilált,
szenvedő lélekkel rögtönzött be-
szédét, amit az MSZMP zárt ülé-
sén, hívatlan vendégként mondott

el” – így kezdődik Kornis Mihály
szabad előadása Kádár János utol-
só beszédéről. 

Kortárs irodalmunk egyik legis-
mertebb írója, Kornis Mihály új
könyvében a végső pillanattól visz-
szatekintve beszél Kádár János
személyiségéről és a rendszerről: a
korszakról, az 1956 utáni Magyar-
országról, arról a világról, amely-
ben élnünk adatott. 

Kornis Mihály íróként fedez föl
olyan lényeges vonásokat, szemé-

lyiségjegyeket Kádár János jellemé-
ben és élethelyzeteiben, amelyet
csak és kizárólag (dráma)író vehet
észre, vagy amire a történelem hi-
vatalos kutatói aligha figyelnének
föl, miközben a szerző könyvében
minden állítását példásan doku-
mentálja is. Sőt, a szélesebb olva-
sóközönség itt olvashatja először
azt a titkos magnófelvétel alapján
készült szöveget, amely Rajk Lász-
ló kihallgatásán történt Kádár és
Farkas Mihály jelenlétében. 

Az Ünnepi Könyvhét szekszár-
di eseményeit Kornis Mihály
nyitja meg május 31-én 16 óra-
kor a Garay téren, s könyvét a
helyszínen dedikálja.

Kádár János utolsó beszéde
Kornis Mihály könyvének bemutatója

az Ünnepi Könyvhét megnyitóján, Szekszárdon

Nyolcadszor köszöntötte a nyarat
a Polip Ifjúsági Iroda a Szekszár-
di Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
civil szervezeteivel közösen. A
Prométheusz-parkban megren-
dezett színes, mozgalmas, szóra-
koztató esemény méltán kerül fel
a fiatalok rendezvénynaptárába.

A fiatalokkal foglalkozó helyi,
megyei és regionális civil szerveze-
tek összefogásával létrejött  MINI-
CIVILIÁDA alkalom arra, hogy ki-
állítsanak, bemutatkozzanak, kü-
lönböző tevékenységeket kezde-
ményezzenek a látogatók számára. 

Lehetőség nyílt kosárra dobó
versenyre az esélyegyenlőség je-
gyében, kézművességre a Segíts
Rajtam Alapítvány tagjaival. A
Szekszárdon élő külföldi önkénte-
sek (EVS) bemutatták országukat
és jelenlegi állomáshelyüket, a bel-

ga főiskolai hallgató a PTE-IGYFK
Erasmus-programjáról adott infor-
mációt. Maszkrajzolás, festés,
grundfocizás mellett társasjátéko-
kat próbáltak ki az érdeklődők és
ismereteket szereztek az önkéntes-
ségről és az emberi jogokról az Ön-
kéntes Központ és a Polip Ifjúsági
Egyesület irányításával. A Napsu-
gár Ifjúsági klub standján népsze-
rűségnek örvendett a hagyd itt a
„kézjegyed” akció, amely egy ké-
sőbbi jótékonysági árverés alapjait
teremtette meg. A Szekszárdi Ifjú-
sági Önkormányzat felmérést ké-
szített a fiatalok igényeiről, hogy
hatékonyabban tudják segíteni a
város élet, emellett közös játékra
invitáltak. Az Ifjúsági Unió és a Tol-
na Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány akadálypályáját le-
küzdve csúszhattak le a Gemenc
TSE drótkötélpályán a bátor vállal-

kozók, a Fehérlófia SE pedig park
tájfutást hirdetett sikerrel. A hátrá-
nyos helyzetű fiatalok közösségfej-
lesztésének egyik módját mutatta
be faliképeken és a gyakorlatban is
a Zöld-Híd Alapítvány Pécsről. A

Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda az Európai Uniós
ismereteinket tette próbára, felvilá-
gosító munkát végzett a „DÉLI
FÉNY” – Epilepsziával Élők Dél-
Dunántúli Egyesülete és a Tolna
Megyei Sclerosis Multiplexe Egye-
sület.

Táncprodukciókkal a FASHION
Dance, DYNAMIC Moderntánc SE,
Szekszárd Sportklub AEROBIC
Szakosztálya, NAJLA Tánccsoport,
GEMENC Táncsport Egyesület szó-
rakoztatta a közönséget, majd a
Tücsök Zenés Színpad adott mű-
sort, végül a koncertekre került sor
a SELF CONTROL, AMANECIDA,
FORCE FEED BACK, Nemminden-
kiférfi (Bobék) zenekarok fellépé-
sével. 

A POLIP Önkéntes 2007 címet
Györke Petra, Illés Viktor és Somi
Krisztián kapta, köszönjük munká-
jukat és mindazokét, akik önkén-
tes tevékenységet vállalnak iro-
dánkban, egyesületünknél.

A rendezvény támogatói a fellé-
pő és kiállító szervezetek, Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, Ba-
bits Mihály Művelődési Ház és Mű-
vészetek Háza, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Városi
Sportcsarnok, Városi Kosárlabda
Szervező Bizottság.

Nyárnyitó – fiataloknak

Teret adunk a zenének! Ez a mottója IX. Európai If-
júsági Zenei Fesztiválnak, amely május 16. és 20. kö-
zött az ország egész területén kulturális programokat
kínált a zenebarátoknak. Az Európai Unió által is tá-
mogatott fesztivál ideje alatt Magyarországra költözött
az európai zenei élet központja, a rendezvényt a ze-
nésztársadalom kiemelt figyelemmel követte.

A rendezvény közel 4 ezer magyar és 27 ország 6
ezer külföldi résztvevőjét három kiemelt helyszín,
Pécs, Székesfehérvár és Budapest fogadta 126 helyszí-
nen. A program szinte minden zenei műfajt felsora-
koztat a komolyzenétől kezdve a jazzig. 

A helyszínek között megtalálható koncertterem, is-
kola, templom, mú-
zeum, de több szín-
pad lesz a városok
forgalmas utcáin,
belvárosi terein,
egyes bevásárlóköz-
pontokban is. Zene
szólt a legtöbb le-
hetséges közösségi
téren, ahol a nem
zeneorientált kö-

zönség is megszólítható és megérintheti őket a fiatal,
tehetséges zenészek muzsikálása. A nemzetközi zenei
találkozót az a megtiszteltetés érte, hogy bekerült az
Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 programsoro-
zatának kiemelt rendezvényei közé, így a magyar és
nemzetközi médiában is kitüntetett figyelmet szentel-
nek az eseménynek. 

Miután Szekszárd is kapcsolódást keres az EKF-pro-
jekthez, így két külföldi zenekar nálunk is fellépett.
Május 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor a dániai
Masany együttes és a svédországi Falun városából ér-
kezett Granlöst nevű zenekar adott koncertet a Garay
téren. A rendezvény rangját, annak európai szellemi-

ségét és szakmai elismertségét jól tükrözi a
felkért védnökök listája. A IX. Európai Ifjúsá-
gi Zenei Fesztivál védnökei többek közt:
Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament el-
nöke, Jan Figel, az Európai Bizottság kulturá-
lis főbiztosa, Szilvásy György kancelláriami-
niszter, Kodály Zoltánné, Zubin Mehta,
Dietrich Fischer-Dieskau, vagy a tájékoztatón
felszólaló és a Kodály emlékév kapcsán a ze-
neoktatás kiemelkedő szerepe és a fesztivál
közötti párhuzamot hangsúlyozó Marton Éva.

IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál Szekszárdon is



2007. MÁJUS 27. 9999M O Z A I K
EVANGÉLIUM

„Amikor azonban eljön ő, 
az igazság Lelke, elvezet
titeket a teljes igazságra”

János evangéliuma 16,130

Egy történetet olvastam valahol. Kutatókból álló kis csoport egy
távoli országba utazott, hogy a dzsungelben különböző élőlényeket
vizsgáljanak. Összeszedtek mindent, ami az utazáshoz és az ott
tartózkodáshoz elengedhetetlen volt. Modern felszereléseket vittek
magukkal az útra, melyek a munkájukat könnyítették meg. A lehe-
tő legrészletesebb térkép állt a rendelkezésükre, hogy megtalálják
azokat a helyeket, ahol kutatásaikat elvégezhetik. A tudósok is a
legválogatottabb emberekből álltak. Ami emberileg megtehető,
mindent megtettek. 

Amikor repülőgépük leszállt a vidék egyetlen – repülőtérnek csak
nagy jóindulattal nevezhető – kifutópályáján, egyetlen ember várta
őket. Nem látszott nagyon iskolázott, vagy tudós alkatnak. Egysze-
rű helybéli volt, egyszerű ruhában, szinte minimális felszereléssel.
„Ennyi a fogadóbizottság?” – háborogtak a neves tudósemberek.
„Mi mindent előkészítettünk, mindent elterveztünk, és ennyi?” A
láthatóan bennszülött – fogadóbizottság egyetlen tagjának arcán
mosoly futott végig. Majd köszöntötte a kis csapatot, és annyit
mondott nekik: „Önök a legmodernebb felszereléseket hozták el,
amivel úgy gondolják, hogy elvégezhetik a munkájukat. Én pedig a
vezető vagyok, mert csak én ismerem ezt a területet!”

Ez a kis példa nagyon jól bemutatja azt a helyzetet, amelyben a
tizenegy tanítvány és más – hozzájuk csatlakozó – asszonyok és
férfiak voltak Jézus Krisztus mennybemenetele után és Pünkösd
előtt. Válogatott emberek. Három évig Jézus mellett éltek, tanultak,
nagy dolgokat, csodákat éltek át. Embereket láttak, akik meghal-
tak, de újból életre keltek. Betegeket, akik egyik pillanatról a másik-
ra meggyógyultak. A társadalom szélére sodródott embereket, aki-
ket Mesterük visszavezetett a társadalomba. És ezek az emberek
minden tapasztalatukkal, tudásukkal együtt bezárkózva voltak
együtt egy emeleti szobában. Sehol az erő. Sehol a bátorság. 

Miért nem folytatják tovább mesterük, Jézus munkáját? Hiány-
zott közülük a vezető. Pünkösd előtt, a Szentlélek eljövetele, kitöl-
tetése előtt a tanítványok emberileg úgy tűnt készen állnak, csak
éppen vezetőjük nem volt. Vezetőjük, akinél jobban senki sem is-
meri azt a „vidéket”, ahová az ő küldetésük szólt. Ezért voltak bá-
tortalanok.

Pünkösdkor ezek az emberek és az egész világ vezetőt kapott, az
igazság Lelkét, aki elvezeti az Istent kereső embert a teljes igazság-
ra. Eligazítja az embert az élet dzsungelében. Ő a Szentlélek Isten,
aki ismeri a számunkra láthatatlan utakat, előre nem észlelhető
eseményeket. Nem kell kiszolgáltatott emberként, bezárkózva él-
nem. Nem kell vezető nélkül bolyonganom sorsom sötét erdejében.
Van valaki, aki mindezt ismeri és tudja. Ő segíteni akar, hogy én is
lássam, ha kell: meg is értsem. A tanítványok szobájának ajtaja ak-
kor nyílt ki, amikor Pünkösdkor ez a Lélek hozzájuk is eljött. Eltűnt
a bátortalanság, eltűnt a félelem, eltűntek a kétségek. Kinyitották
az ajtókat, és bátran elindultak arra, amerre Ő vezette őket. Van-e
életemnek olyan vezetője, akire ugyanígy rá merem bízni teljesen
magam? Jézus így bíztat: „mennyei Atyátok mennyivel inkább ad
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” Vezetőt, aki nem félrevezet,
hanem a legjobb utat mutatja meg számomra. Bátran bízzuk rá éle-
tünket! Ámen.

Kovács Zoltán
metodista lelkész

Aki nem tud, az most megtanulhat halászlét főzni!
A 252 oldalas könyvben több
mint 600 főzött halétel (halász-
lé, halpaprikás, halpörkölt)
leírása található meg 
39 Duna menti településről.

KÖNYVESBOLTBAN
NE KERESSE!

Megvásárolható  standunkon a
Pünkösdi Fesztiválon

május 25., 26., 27., 28-án, a sportcsarnokban
Megrendelhető:  a www.halfozes.hu honlapon

és a 20/486 6518-as telefonszámon

Immár harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre Szekszárdon
a Születés Hete programsorozat.
Nagy örömünkre szolgál ez, hi-
szen azt mutatja, hogy fontos,
hogy egy hetet a szülés-születés
csodájának ünneplésével tölt-
sünk, jobban megértsük jelentő-
ségét, és a rendezvény kedvező
fogadtatásra talált a laikusok és a
szakemberek között is.

A hét legfontosabb üzenete,
hogy saját sorsunkért felelősek, sa-
ját ügyeinkben kompetensek va-
gyunk és a szakértők, tanácsadó-
ink e döntési folyamatok során
nem helyettünk hozzák a rólunk
való döntéseket.

A rendezvénysorozaton közel
egy hetet töltöttünk együtt váran-
dósokkal, édesanyákkal, édesapák-
kal, nagymamákkal és gyerekek-
kel. Mondhatjuk, hogy mindenkit
más-más dolog hozott ide: a kíván-
csiság, a bizonytalanság, a tudatos-
ság, a lehetőségeinek megismeré-
sének vágya, az információszerzés,
tapasztalatai átadása, vagy az is-
merkedés. Beszélgettünk arról, ho-
gyan lehetünk elég jó anyák, ho-
gyan készüljünk a szülésre, szopta-
tásra. Sok baba kipróbálhatta a
hordozókendő előnyeit. Megismer-
tük miért jó a babamasszázs és ki-
próbálhattuk hogyan masszíroz-
zuk gyermekeinket. Őszintén meg-
osztottuk egymással szüléseink
történetét. Előadást hallhattunk a
szexualitásról, segítve ezzel saját
gyermekeink egészséges szexuali-
tására való nevelését. Megismer-

hettük mi mindent tud és érez egy
magzat, megtanultuk milyen fon-
tos gátizmaink tornáztatása és be-
mutatóval egybekötött beszélgetést
folytattunk a zene jótékony hatásá-
ról. Szüléseink történetét a Paletta
színház keltette életre. A gyerekek
a játszóházban tölthették idejüket,
kipróbálhatták a „Mocorgó” játszó-
ház mozgásos és fejlesztőjátékait.
A hét folyamán nagy segítségünkre
voltak az egészségügyi szakközép-
iskolások.

Jövőre is lesz Születés Hete még
változatosabb programokkal és re-
méljük, hogy a kórház is bekapcso-
lódik a rendezvényekbe és részt
vesz a nyitott szülészet programso-
rozatban.

A fotópályázatra 43 pályamű ér-
kezett szerte a megyéből. A nyertes
pályaművek a következők:
I. helyezett:

Szeretet és boldogság 
– Varga Mihályné, Bonyhád

II. helyezett:
Az élettől kapott igaz szerelem 
– Sipőcz Szilvia, Szekszárd

III. helyezett:
Élményfürdő
Osipowicz Margit, Szekszárd

III. helyezett:
Családi pihenés 
– Buday Balázs, Szekszárd

Közönségdíj:
A cici, a cica, meg én 
– Szabó Daniella, Szekszárd

Jantner foto különdíja: 
Anya és gyermeke – Jánosi
Claudia, Bátaszék
Sok szeretettel gratulálunk!

Csákó Fruzsina

Születés Hete
2007. május 7–10. Szekszárd
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BÁTASZÉKEN,
a Deák F. u. 38. szám alatt, az

udvarban megkezdõdött a
MEGMARADT MÉTERÁRU

VÉGKIÁRUSÍTÁSA
30–70% KEDVEZMÉNY
MINDEN SZERDÁN 9–17 óráig

Adidas Czikk-Lon Kft. 

Az ELEKTROLIT Kft.
ÜZLETEIBEN 

EGYES TERMÉKEK 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
SORSOLÁSON VEHET RÉSZT. 

A NYEREMÉNY 
egy Peugeot 107 
személygépjármû,

mely megtekintetõ az Elektrolit Kft.
szekszárdi üzlete elõtt.
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
SZEKSZÁRD, Tartsay u. 4. Tel.: 74/412-706
VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
BONYHÁD, Perczel M. u. 3. Tel.: 74/453-268

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

(főiskola mellett)
Nyitva tartás: 8–17 óráig
szombaton: 8–11.30 óráig

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

tankönyv, akár az interneten is.
Telefon/fax: 74/510-797

Mobil: 30/93-79-204
E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

Önnek csak meg kell rendelnie, 
a többit bátran ránk bízhatja.

Info: 20/265-19-99

Hitelre van szüksége?
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

JELZÁLOGHITELEK
BAR-lista, APEH-tartozás,
végrehajtás nem akadály!

Céges hitelek, 
Széchenyi-kártya kiváltás,

átváltása!

20/994-98-86

SOK MINDEN EGY HELYEN!
•Clickes 31-es 6 mm-es 

laminált padló 1290/m2-től
•Ágyásszegély 20×150 cm-es 885 Ft/db
•Vadászkerítés 80×250 cm-es 4029 Ft/db
•Műanyag redőny 4800 Ft/m2-től
•Műanyag keretes szúnyogháló 2450 Ft/m2

MÁJUSTÓL „SZOMBATI AKCIÓKKAL” ÁLLUNK
VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE!

Szekszárd,
Epreskert u. 2/A
Tel.: 74-414-290 
Tel./fax: 74-412-473

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig
SZOMBATON: 8–12.00 óráig

Az 1995-ben születettek OGYB
korosztályos döntőjét 2007. má-
jus 12–13-án Tatán, az olimpiai
edzőtáborban rendezte a Magyar
Kézilabda Szövetség.

Csoportunkból első helyen jutot-
tunk tovább az elődöntőbe, ahol a
„B” csoport 2. helyezettje a Salgó-
tarján Beszterce DSE csapatával
mérkőztünk a döntőbe kerülésért.
A jó híre után megtapasztalhattuk,
mennyire kellemetlen ellenfél, hi-
szen ebben a csapatban játszik, ta-
lán a korosztálynak a legképzet-
tebb játékosa, akit később a szak-
emberek az országos döntő leg-
jobb játékosának választottak. A
mérkőzés úgy kezdődött, hogy
nem nagyon találtunk ellenszert az
ellenfél legjobb játékosának semle-
gesítésére. Rendre gólokkal fejezte
be a csapata támadásait. Az első
félidő vége felé úgy tűnt, hogy sike-
rült ezen javítani, de egy félidő vé-
ge előtt kétségessé váltak ebbéli re-
ményeink. A második félidőben

egy pihent emberrel, már több si-
kerünk volt az emberfogással, ami
azt eredményezte, hogy jelentősen
nőtt a két csapat közti különbség.
A mérkőzés vége felé ez a kivétele-
sen jó képességű játékost piros lap-
pal kizárták a további játékból. A
mérkőzés a kiállítással végleg el-
dőlt a mi javunkra és ezzel bejutot-
tunk a döntőbe, ahol az FTC lett az
ellenfelünk.

A döntőben a kezdés részünkről
álmosan kezdődött, az ellenfél rö-
vid időn belül jelentős előnyre tett
szert. Az időkérés után rendezni
tudtuk sorainkat és a félidő végéig
sikeres játékkal kiegyenlítettünk és
vártuk a sípszót, amikor az ellenfél
gólt szerzett. A második félidő a mi
sikeres támadásainkkal kezdődött,
de jelentős előnyt nem tudtunk
szerezni, s a játékvezetők ítéletei is

bennünket sújtottak. Mindezek el-
lenére remekül tartották magukat a
lányok és időnként nagyon szép
megoldásokat alkalmaztak táma-
dásnál és védekezésnél is. A mér-
kőzés vége előtt három perccel,
még mi vezettünk 3 góllal, de a so-
rozatos belemenéseket az ellenfél
részéről, rendre hetessel „honorál-
ták”, majd a másik oldalon a betö-
résekből gólba tartó támadásaink-
ba belefütyültek. A furcsa végjáték
után döntetlen eredmény született
a rendes játékidőben. 

Ezután következett a 5–5 hétmé-
teres lövése. A hétméteresek lövé-
sénél sajnos nem volt szerencsénk,
mert mindkettő csapat 1–1 hétmé-
terest hagyott ki, viszont egy játé-
kosunk gólszerzését érvénytelení-
tették, mert a lába picit rácsúszott a
vonalra. Az így kialakult eredmény
alapján a Ferencváros csapata nyer-
te az aranyérmet. Érdekeségként
még ide tartozik, a kérdésemre a
játékvezetők, hogy miért fújtak be-
le a kettő gólba tartó akciónkba a
végjátéknál,  azt válaszolták, elné-
zést kérnek utólag, igazam van.

Újabb UKSE Szekszárd ezüst

Folytatás a 12. oldalon.
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Amióta a Duna és ártere jótéko-
nyan kezdett kiszáradni, vagyis
úgy 150–200 éve, s már csak játszi
tavaszi kedvében tette tengerré
olykor-olykor a megyeszékhely
környékét, valahogy egyre öntuda-
tosabb lett Szekszárd amúgy is
büszke népe. Előbb csak a hajdani
lisztpiacot, másképpen a Zöldkút
terét nevezte el költő szülöttéről,
Garay Jánosról, utóbb azonban
előszeretettel különböztette meg
az ősidők óta itt élteket, s az újdon
bevándorlókat. Az előbbiek a köz-
szájon a tüke, az utóbbiak a gyütt-
ment nevet kapták. A tükék büsz-
kén hangoztatják ebbéli állapotu-
kat, a gyüttmentek ellenben némi
szégyenkezéssel vallják be ilyetén
státuszukat.

Azért, ha jól meggondoljuk, egy-
részt a tükék is gyüttmentek voltak
valaha, másrészt ma alig néhány
százan lennénk az ideköltözöttek
nélkül. Értünk pedig aligha lenne
érdemes itt vállalkozásokat, áru-
házakat, pénzintézeteket alapíta-
ni, s bennük – üdítően új kezde-
ményezésként – kiállítást nyitni. 

Ennél nagyobb érv a gyütt-
mentek mellett az, amit itt látunk,
de általában is tapasztalunk. A
tüke ugyanis arra büszke, hogy ő
szekszárdi, a gyüttment pedig ar-
ra, amit Szekszárdhoz munkája,
szorgalma, szeretete, művészete ré-

vén hozzá tudott tenni. A tüke ter-
mészetesnek veszi, hogy beleszü-
letett Szekszárdba, s ezért úgy vé-
li, annak értékei is szinte beleivód-
tak, ezek iránt érdeklődnie, ezeket
megismernie szinte fölösleges. A
gyüttment ellenben a szüntelen
felfedezés lázában ég: tud olyasmi-
nek örülni, ami a másik számára
megszokott, meglátja a tükének

jobbára csak kapálást meg bort je-
lentő szőlők varázsos színeit, föl-
kapaszkodik lóerők vagy lábai se-
gítségével a Bartinára, csupán
azért, hogy onnét szertenézzen.
Belerezdül lelke a téli Béla térbe,
megdobban szíve a domboldalon
összebújó tanyák láttán, szinte lu-
bickol a formák, színek Pannon-
tengeri derűjében. 

A tüke alapjában véve nem érti
ezt az egészet. A paprikát árusító,
portékáját (s talán a fényképezés-
től még arcát is) féltő bogyiszlai

nénit ő többnyire tudomá-
sul veszi, hisz elődei idejár-
nak már évszázadok óta,
esetleg alkuszik vele, de
már, hogy megörökítse,
ugyan ki hallott ilyet? Mi-
nek is tenné? Attól nem
lesz vörösebb, édesebb
vagy éppen tüzesebb, pláne
olcsóbb a paprika.

A gyüttment viszont úgy
gondolja, azért olyan szép
a minket körülvevő, s a leg-
bensőbb világ, hogy má-
soknak megmutassuk, rej-
tett értékeit föltárjuk, s vé-
letlenül se hagyjuk elvesz-
ni, mert talán belőlünk is
elveszne ez által valami
emberi és lényegi. 

Lehet ezt kicsinyben és
nagyban egyaránt művelni,
például a már szerencsére

országos hírű TolnaArt-oldalakkal,
amelyeknek éppolyan jó gazdája
és ápolója Rühl Gizella, mint az
elétáruló örökségnek. A helybeliek
által csak kórházinak nevezett
Szent János és Pál-kápolna fölé
ezért válogat gondosan szép felhő-
ket, így ötlik szemébe a Mészöly
Miklós műveiben is felbukkanó
Szomjú Mihály lakatosmester ta-

beszél. Azaz hogy inkább minket
bír szóra sóhajtól a hosszú törté-
netekig. Szerencsére mesélniva-
lónk még mindig marad: a gyütt-
menteknek, meg a belőlük sarjadt
tükéknek egyaránt.

Dr. Töttős Gábor

Elhangzott a CIB Bank szekszárdi
fiókjában nyílt kiállítás megnyitó-
ján.

nyaajtón díszlő remekmű-
ve, ily módon simul a szá-
zados hársak lombjába a
délnyugatról lefényképe-
zett remetei Szent Anna-
kápolna.

Neki zenél a dombok,
szőlők, erdők, szurdikok
ritmusa, kéklik a játszi
felhőkkel sóhajtó ég, dalol
a meghitt ősz sárgult
lombja, vérszínű levele,
amely, lám, pincei pohár-
alátétnek is milyen ked-
ves. Már önkéntelenül
nyelünk egyet a hűs bor-
szentély nedűje után, hi-
szen sétánk térben és idő-
ben százados lélektársak
baráti kézen fogásával
zajlik. Nekünk hullik a hó
a régi takarékpénztár jel-
képes gyűjtögető méhka-

saira, ha rátekintünk a Béla-szobor
felől, értünk ölti magára legszebb
mélykék ruháját a Holt-Sárvíz a
palánki kanyarulatnál, kedvünkért
rezeg a gemenci pillanat, kapja
magára fényből-esőből szőtt kön-
tösét a városháza.

Igen, talán az Rühl Gizellának és
míves képeinek a legnagyobb eré-
nye, hogy mindezt elhiteti velünk.
Szeretettel és figyelemmel kivá-
lasztott témái megszokottságuk-
ban is új felfedezések, természe-
tességükben is elragadóak. Lehet,
talán alkalmasak arra, hogy ide-
csalogassanak másokat, de ami
még ennél is fontosabb: itt marasz-
talnak minket. 

Akad majd, aki azt hiszi: mi sem
egyszerűbb ennél. Fog az ember
egy digitális gépet, neki az utcák-
nak vagy természetnek, aztán csak
csattogtat. Szerintem úgy egyszerű
ez, ahogy Örkény István egyperce-
seiről gondolják: ilyet akárki tud,
aztán meglepődnek, ha mégsem.
A titok nem a gép minőségében
vagy a környezet szépségében la-
pul, hanem ott parázslik a szem-
ben, amely ezt képes így meglátni.
Becsüljük, szeressük érte, mert
minden hunyorítása velünk ka-
csint össze, nekünk szól, értünk

ÓDON IDŐBEN
Május 28-án 125 éve, 1882-ben

a református templomban a
dalárda Beethoven Isten dicső-
sége című himnuszát énekelte.

Május 29-én 100 éve, 1907-ben
visszaérkezett szülővárosába,
Szekszárdra Pirnitzer Gyula,
aki Jánban volt kereskedelmi
szaktudósító, aki itthon a ke-
reskedelmi múzeum aligazga-
tója és a kereskedelmi akadé-
mia tanára lett.

Május 30-án 125 éve, 1882-ben
elhunyt Gájásy Lajos kórház-
igazgató főorvos, a polgári ol-
vasókör alapító elnöke. 110
éve, 1897-ben a rabsegélyző
egyletünk közgyűlésén szá-
molt be az elítéltek oktatásá-
ról.

Május 31-én 300 éve, 1707-ben
Mérey Mihály szekszárdi apát
jegyzőségével kezdődött az
ónodi országgyűlés. 115 éve,
1892-ben a megye megszavaz-
ta a főgimnázium létesítését
Szekszárdnak, amely felavatta
ma is e célt szolgáló igazság-
ügyi palotáját.

Június 1-jén 100 éve, 1907-ben a
Tolnamegyei Közlöny vezér-
cikke ismertette Leopold Lajos
Gyárak nélkül című művét.

Június 2-án 90 éve, 1917-ben a
Csörge-tó fulladt egy lovait für-
dető legény.

Tükék és gyüttmentek
Rühl Gizella kiállítása elé



Ezek után meg kell je-
gyezni, ezzel az igazság-
gal mi nem kezdhetünk
semmit, mert az ellenfe-
lünk gyűjtötte be az
aranyérmet, őt hirdették
ki a korosztály országos
bajnokának. 

Csoportmérkőzések:
Szekszárd–Győr 17-10,
Angyalföldi SI–Szek-
szárd 6-19, Debreceni
SC–Szekszárd 12-20. 

Elődöntő: Szekszárd UKSE–
Salgótarján Beszterce DSE 21-14.
a döntő: Szekszárd UKSE–Buda-
pest Bank FTC 18-20.

Az országos döntő
végeredménye: 1.
Budapest Bank FTC,
2. Szekszárd UKSE,
3. Salgótarján Besz-
terce DSE.

A döntő különdíja-
sai: Legjobb játékos:
Kruj Dóra, Budapest
Bank FTC, Legjobb
kapus: TANCZ KIN-
GA, SZEKSZÁRD
UKSE (képünkön).
Gólkirálynő: Karvaly
Melánia, Salgótarján

Beszterce DSE.
A csapat edzői: Rácz Józef ve-

zető edző, Sajó Gizella, Rácz Ad-
rián.
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Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0337-04

Intézmény-akkreditációs 
lajstromszám: AL-0010

Kedvezményesen szerezhet OKJ-s szakmát 
a következő tanfolyamokon:

• Önköltségesek részére: részletfizetési kedvezmény.
• Munkanélküliek részére: munkaügyi központi támogatás 

IDEGENFORGALMI SZAKTERÜLET
• Idegenvezető • Idegenforgalmi menedzser 
• Idegenforgalmi ügyintéző • Valutapénztáros és ügyintéző
• Falusi vendéglátó

KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
• Kereskedelmi menedzser • Marketing- és reklámmenedzser 
• Marketing- és reklámügyintéző

VENDÉGLÁTÓ SZAKTERÜLET
• Szakács • Pincér • Élelmezésvezető • Takarító

NYELVTANFOLYAMOK kezdő és haladó szinten:
• Angol • Német • Francia • Olasz • Spanyol

Kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari 
SZAKKÖNYVEK, NYELVKÖNYVEK, 
KAZETTÁK ÉRTÉKESÍTÉSE.

Részletes tájékoztatás és jelentkezés: 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 
(bejárat a Találka tér felől) 
Telefon/fax: 74/418-779 • E-mail: kit@kit.hu Esély 

a sikerre!

Az öt földrész 32 országa 862 ver-
senyzőjének részvételével május
19–20-án Győrben megrendezett
duatlon világbajnokságon Szek-
szárdot és Tolna megyét az elit
kategóriában egyedül ifj. Czencz
Péter képviselte.

– Közelinek tűnt a dobogó –
mondta Czencz, a magyar váltó
harmadik tagja. Pocsai Balázs, aki
elsőként rajtolt az 5–6. helyen vál-
tott, Fecskovics Attilának, aki csü-
törtökön tudta meg, hogy ő indul a
megbetegedett Lipták Tamás he-
lyett, sikerült megtartania ezt a po-
zíciót. Czencz tehát jó helyen vál-
tott. A csapatok legjobbjai között 5
versenyzővel elfutott a mezőnytől,
a kerékpározásnál lüktető volt a

tempó, a boly egyik tagja miatt né-
ha elindultak, aztán lassítottak, így
azok, akik hátul voltak feljöttek,
szinte mindenki egyszerre szállt le
a kerékpárról. Az utolsó 1250 mé-
teres futás során Czencz teljesen
kihajtotta magát. A fordítóig úgy az
5. helyen állt, de a végére elfáradt,
így az erős, kiegyenlített mezőny-
ben, az első helyezett francia csa-
pattól mindössze 44, a harmadik
portugál váltótól 18 másodperccel
lemaradva, 7-ként futott be a célba.
Tényleg közel volt a dobogó!

A látványos és izgalmas viadalon
az amatőr kategóriában Klem
Zsolt, a palánki középiskola testne-
velő tanára korosztályában az 55.
helyen végzett.  K. E.

Közelinek tűnt a dobogó

A május 18–20-án a Szeged mel-
letti Maty-éren több mint 50 or-
szág részvételével megrendezett
kajak-kenu világkupán a magyar
csapat huszonhárom érméből
kettőt-kettőt paksi versenyző,
Kozmann György és Boros Ger-
gely szerzett, és ezzel bekerült a
spanyolországi Eb-re utazó válo-
gatottba. A ráadás programként
szereplő maratoni versenyszám-
okban pedig egy aranyat, egy
ezüstöt és egy bronzot nyertek
tolnai kajakosok.

Az időjárás nem volt kegyes az
első versenynap 1000 méteres dön-
tőin rajthoz állókhoz. Az eső mel-
lett erős szél borzolta a vizet. Nem
volt könnyű dolga a kenuban
egyensúlyozóknak. A német Chris-
tian Gille–Tomas Wylenzek páros
legyőzhetetlennek bizonyult, az el-
ső méterektől nagy fölénnyel ha-
ladt az élen. A vb-címvédő Koz-
mann György–Kolonics György
duó viszont nagy izgalmat okozott
a lelkesen szurkoló közönségnek, a
sereghajtók közül egy fantasztikus
hajrával evezett fel a második hely-
re néhány századmásodperccel
megelőzve a kanadai hajót. A
szombati 500 méteres döntőn a for-
gatókönyv ugyanez volt, akkor
azonban az ukránok szorultak egy
hajszállal a harmadik helyre. A Sík
Márton, Csamangó Attila, Boros
Attila, Boros Gergely összetételű
kajaknégyes a futam eleji harma-
dik pozícióból nehéz küzdelmek
árán evezett a célba az egy orrhosz-
szal lemaradó román egység előtt a

végig magabiztosan vezető szlová-
kok és a másik magyar kvartett
után a harmadik helyen. Ugyanez a
kajak négyes a zárónap 200 méte-
res futamában a másik magyar ha-
jóval versengett, míg 1,5 századmá-
sodperccel a második helyre szo-
rult. A nézők tehát kettős magyar
győzelemnek örülhettek. A dobogó
harmadik fokára a szerbek léphet-
tek fel. A szoros egyéni versenyben
Boros Gergely az ötödik helyet sze-
rezte meg két századmásodperccel
lemaradva a bronzérmes Gyertyá-
nos Gergelytől.

Szombaton és vasárnap a déli
órákban ráhangolódásként a szep-
tember 8–9-én Győrött megrende-
zendő maratoni világbajnokságra a
hosszú távon versenyző kajakosok
és kenusok nemzetközi mezőnyé-
nek szurkolhatott a több ezres kö-
zönség. A felváltva az élen evező
tolnai Jámbor Attila és a brit Brown
Ben a kajakosok 25, 2 km-es távjá-
nak utolsó métereire hagyta a dön-
tést. A véghajrában Jámbor bizo-
nyult jobbnak. A kajak párosok fu-
tamában három magyar hajó egy-
mást segítve haladt a dobogós he-
lyek várományosaként. A sorren-
det az utolsó pillanatokban döntöt-
ték el. A két tolnai kettős, Szakály
Viktor–Szigeti Krisztián a második,
Jámbor Attila–Homoki Tamás pe-
dig a harmadik helyezést szerezte
meg. Az első helyen a győri Salga
István–Börcsök Balázs duó végzett.
További tolnai eredmények mara-
toni kajak egyesben: 6. Barina Ba-
lázs, 10. Mátrai Zsolt, 13. Felk Ba-
lázs.  K. E.

Kemény vízi csaták,
remek eredmények

Szekszárd a legsportosabb
Városunk ismét, megszakítás
nélkül immár negyedszer
nyerte el a Legsportosabb Tele-
pülés címet.

Újra bizonyítást nyert, hogy
Szekszárd lakói hajlandóak ten-
ni is az egészségük megőrzésé-
ért. A közel két évtizede ha-
zánkban is hódító tömegsportos
rendezvény, a Kihívás Napja
szerdai szekszárdi eseményein
ismét sokan érezték fontosnak,
hogy akár játékos formában is,
de legalább negyed órás folya-
matos testmozgást végezzenek.
Városunk három éve folyamato-
san kategóriagyőztes a 29
999–69 999 lakossal rendelkező
települések között, s a szerdán
21 órakor lezárult, csütörtökön
reggelre összesített eredmények alapján Szekszárd újra, immáron soro-
zatban negyedszer is a Legsportosabb Településnek bizonyult kategóriá-
jában megelőzve többek között Kaposvárt, Makót vagy Szentest. Folytatás a 10. oldalról.

Újabb UKSE Szekszárd ezüst
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A rejtvény megfejtését 2007. június 6-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Május 13-i rejtvényünk megfejtése: Balázs Andor Gábor, Galambok.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Steib Józsefné, Ybl Miklós u. 14. és Hollósi Istvánné,
Bottyánhegy 7. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

„A katona bátor”
Katonáskodásom első hónapjában (1963-ban) történt.

Az óbudai hajógyári szigeten volt egy embertelenül ke-
gyetlen megpróbáltatások okozására tervezett katonai
gyakorlótér. Általában két órai „akadálypálya-leküzdés”
után, amikor taknyunk-nyálunk már patakokban folyt
össze arcunkon, akárcsak egész testünkön az izzadtság,
akkor Humicskó (ejtsd. Humicskaúú) őrvezető felvetette
velünk az úgynevezett „oktatási négyszög” nevezetű
alakzatot, és megkezdte a szakasz oktatását. Természete-
sen a katonai szabályzatot próbálta beleverni abba az os-
toba fejünkbe, többnyire teljesen sikertelenül. De az őr-
vezető szerint nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség,
ezért makacsul húszadszorra is belekezdett: a katonai
szabályzat első pontja, „a katona bátor”. Érdekes módon,
nyilván az átélt megpróbáltatások következtében, min-
denkinek kihagyott az agya, és nem volt képes elismétel-
ni ezt az egyszerű mondatot. Az őrvezető a haját tépte,
nem fért a fejébe, hogy nála is lehet valaki még nagyobb
hülye.  – Bálint honvéd, maga értelmes ember, mondja
utánam: „A katona bátor.” – Nem mondom – merengtem
el szórakozottan az őrvezető idegesen rángatózó arcán –‚
azért nem mondom, mert én gyáva vagyok, így aztán ka-
tona sem lehetek, ezúton kérem tisztelettel azonnali le-
szerelésemet. Humicskó őrvezető hadbírósággal fenye-
getőzve elrohant Kocsis főhadnagyhoz, akinek az arca se
rezdült, oda jött hozzám, szótlanul, kifejezéstelen arccal
percig nézett, aztán beérkezve a laktanyába azonnal je-
lentette a rendkívüli eseményt az ezred parancsnokának.
Bajtársaim meg voltak győződve arról, hogy minimum
fel fognak akasztani.

Előírásosan jelentkeztem az ezred parancsnokánál,
aki a legfélelmetesebb szicíliai maffiózó arckifejezésével
fogadott: – Szóval maga az a gyáva! Maga?!, aki olyan or-
cátlanul merész, vakmerő, hogy nem fél gyávaságára hi-
vatkozva a leszerelését kérni?!! Ehhez, nem túlzok!, ha-
lált megvető bátorság kell, katona... és a parancsnok arca
fokozatosan mosolygósra változott.

– Az a szerencséje magának piszok csibész gazember,
hogy én szeretem a bátor embereket. Hátra arc, menjen
vissza a körletébe, a kiképzés után jelentkezik nálam.
Megkapja a katonakönyvét… ne örüljön!, nem szereljük
le. A katonakönyv állandó kilépőt jelent, 16 órától éjfélig
hogy visszaérjen a laktanyába a színházból vagy a kocs-
mából. Vasárnapja szabad. Nagy jövőt jósolok magának
a katonai pályán, a kiképzés után majd itt teljesít szolgá-
latot a parancsnokságon. Majd kitalálok valamit... Még
mindig itt van!!! Hogy miért írtam ezt le? Az alkotmány-
ban sok más semmi garanciát nem tartalmazó jog mel-
lett benne van a munkához való jog is, a legkorszerűbb
orvosi ellátáshoz való jog is... Ennyi erővel a lottó ötös-
höz való jog is benne lehetne. Miért nincs benne? A fene
egye meg!!! Legalább a reményt ne vegyük el az embe-
rektől, hogy a leggyávább embertől is a legnagyobb gaz-
emberség elvenni a bátorsághoz való jogát… Egyébként
saját elhatározásomból (elöljáróimat őszintén megdöb-
bentve) mégsem csináltam karriert. Egy év múlva a má-
sodik leszerelési kérésemet teljesítették. Szerencsém
volt. Bálint György Lajos



2007. MÁJUS 27.11114444 P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Friss hírek, háttérinformációk, képgaléria, játék a web-en! 

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT
RENDEZVÉNYEI SZEKSZÁRDON

Május 30. (szerda)
10–13 óra TEREMFOCITORNA, a Sportcsarnokban

Résztvevõk: az Íróválogatott (Kukorelly Endre, Kõrösi Zoltán,
Ágoston Zoltán, Balázs Attila, Farkas Zsolt, Garaczi László), a
Szekszárdi Bortermelõk csapata, a Polgármesteri Hivatal
válogatottja és a Megyei Könyvtár + A Pad Egyesület közös
csapata

15–16 óra Zeneiskolások szabadtéri koncertje a Garay téren
16–19 óra ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ az ÍRÓVÁLOGATOTT tagjaival 

a Belvárosi Kávézóban
Közremûködik Kukorelly Endre, Kõrösi Zoltán, Ágoston Zoltán,
Balázs Attila, Farkas Zsolt és Garaczi László

Május 31. (csütörtök)
15–16 óra A CSURGÓ ZENEKAR koncertje a Garay téren
16–17 óra KORNIS MIHÁLY író megnyitja az Ünnepi Könyvhét 

szekszárdi eseményeit, majd bemutatja és dedikálja
Kádár János utolsó beszéde valamint 
Egy csecsemõ emlékiratai címû könyvét a Garay téren

17–18 óra Nyári élõ lapszám bemutató: 
a SPANYOLNÁTHA internetes irodalmi és mûvészeti
folyórat és A Pad bemutatja közösen szerkesztett szekszárdi
számát Berka Attila olvasószerkesztõ részvételével

Június 1. (péntek)
15–16 óra Zeneiskolások szabadtéri koncertje a Garay téren
16–17 óra TÖTTÕS GÁBOR helytörténész Boros hármas história címû

könyvének bemutatója a Garay téren
17–18 óra KIS PÁL ISTVÁN író JANKOVICS ZOLTÁN szerkesztõvel

együtt bemutatja új regényét, amelynek címe
Lanovkadodzsem. 
Közremûködik Kálóczi Andrea és Orbán György

18–20 óra KÚTFÕ – Szimpózium-mûvészetrõl, irodalomról, emberi
kapcsolatokról a MUSLINCA KÓRUS közremûködésével 
a Garay téren

Június 2. (szombat)
15–16 óra Zeneiskolások szabadtéri koncertje a Garay téren
16–19 óra Találkozás A Paddal, valamint a 

NULLADIK VÁLTOZAT koncertje a Garay téren
19–20 óra DINNYÉS JÓZSEF koncertje a Garay téren

Támogatók: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szépírók Társasága,
Heimann Zoltán

Az ALFA-NOVA Kft.
SZEKSZÁRDI

MUNKAHELYRE KERES

központifûtés-
szerelõ vagy

csõhálózat-szerelõ
szakembereket.
Jelentkezni személyesen 

önéletrajzzal: ALFA-NOVA Kft.
Szekszárd, Sárvíz u. 4.

Május 24.–június 15-ig 
a márványteremben  
XXXVII. Tolna megyei 
gyermekrajzkiállítás

Június 2-án, szombaton 9–13 óráig
a Panoráma Mozi előcsarnokában
Gyermekruha és játékbörze
Eladhatók és cserélhetők a kinőtt, de még
használható csecsemő- és gyerekruhák,
biztonsági gyermekülések, etetőszékek,
sport- és játékeszközök, egyebek.
Helyfoglalás: csak személyesen
május 29-ig a művelődési házban
Egy árusítóhely bérleti díja: 1000 Ft

Június 4-én, hétfőn 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ
Trianoni emlékműsor
Programot ld. 5. olfalon.

Június 5-én, kedden 14 órakor 
A TÁNCTEREMBEN 
„A humorról komolyan”
címmel Ékes László, a Tolna Megyei
Extra főszerkesztőjének előadása
Rendező: Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas
tagozata – Belépés díjtalan.

Június 8-án, pénteken 17 órakor
a 10 éves Szekszárd
Sportklub Aerobik
Szakosztályának műsora
Szakosztályvezető: Huszár Kriszta
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a rendezők!

MŰVÉSZETEK HÁZA
Pünkösdi jelképek, pünkösdi
hagyományok címmel 

Országos pályázati kiállítás, és
Winkler Dorottya porcelánbabái-
nak kiállítása
Megtekinthető május 25-től június
17-ig hétfő kivételével 10–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Május 25–28.

20 órakor NORBIT amerikai vígjáték

ART TEREM
Május 24–30.

16 órakor AZ EMIGRÁNS – min-
den másképp van
magyar játékfilm

18 órakor NORBIT amerikai vígjáték

20 órakor FELFORGATÓKÖNYV 
feliratos amerikai vígjáték

Május 31.–június 6-ig 
16 órakor A ROBINSON CSALÁD

TITKAI 
amerikai animációs film

18 órakor FATEROK MOTORON
feliratos amerikai vígjáték

20 órakor EGY BOTRÁNY
RÉSZLETEI
feliratos angol dráma 

Szeretettel meghívjuk
Önt és ismerőseit

a szekszárdi biblia
szövegértelmező csoport 
érdekes és különleges előadásaira. 

Az előadások pontos helyéről és időpontjáról

kérjük érdeklődjön 

a 30/462-35-88-as
információs telefonszámon.

Ezt hallania kell Önnek is!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKOLA értesíti a tisztelt szülőket, hogy
hangszeres felvételit tart 2007. június 2-án, szombaton 9–12 óráig.
Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik elvégezték az
előképző osztályt, illetve szeptembertől az általános iskolában a har-
madik osztályt fogják elkezdeni. A felvételi helyszíne: Széchenyi u. 38.

F E L H Í VÁ S !  
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a LISZT FERENC MŰVÉSZETI ISKO-
LA a 2007/2008-as tanévben ismét indít kiselőképzős (Előképző 1)
foglalkozásokat, 2007. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyerme-
kek számára. Hetente 2x45 percben, játékos formában ismerkedhetnek
a zenei alapelemekkel, új dalokkal, körjátékokkal, ritmushangszerek-
kel.
Felvételizni és beiratkozni június 4–5-én (hétfő-kedd), 14–18 óráig
lehet a művészeti iskolában (Széchenyi u. 38.).
Mindenkit szeretettel várunk!

APRÓHIRDETÉSEK

SZEKSZÁRDON, a Táncsics utcában tágas,
kertes társasházi lakás eladó. Érdeklődni:
30/905-37-62, 30/855-53-81

B E V Á L L A L J A ?
ANGOL/SPANYOL/NÉMET/OROSZ
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
a Buday nyelviskolában mini csoportban

Angol/orosz: 70/219-67-10
Spanyol/német: 20/349-75-05
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Egy férfi: 
Töttősi Attila 

– Attila! Nálad fordítva működik a régi mondás, nem fából vaskarikát,
vasból fakarikát készítesz. Mesélnél arról, hogy kerültél a vastól a fáig?

– Medinai származású vagyok, ott töltöttem a gyermekkoromat, az is-
koláimat pedig Szekszárdon végeztem. Szerszámkészítőnek tanultam,
majd ezt követően érettségit és  asztalos szakmai végzettséget is szerez-
tem. Igazából a fafaragással akkor kerültem kapcsolatba, amikor megis-
merkedtem Anitával, a feleségemmel, akinek édesapja Törő György, az is-
mert és elismert népi iparművész, megszámlálhatatlan kiállítással és
könyvvel a háta mögött. Szívesen vettem részt az alkotóműhelyében folyó
munkálatokban, és érdeklődéssel tanulmányoztam a néprajzot és a kü-
lönböző fafaragási módokat.

– Ezek szerint a másik közmondást is „megváltoztattad”, mégpedig a
következőképpen: „nézd meg az apját, vedd el a lányát”…

– Apósom inspirált a fafaragásra, s milyen jól tette. 1997 telén adtam be
az első munkámat zsűriztetésre, s nagy örömömre a benyújtott alkotások
zsűriszámot kaptak, majd elnyertem a Népi Iparművész címet is. 

– Kiktől tanultál még a népszerű, tehetséges, és mester apósod mellett?
– Nemzetközi és hazai fafaragó táborokban vettem részt, ahol társaim-

tól igyekeztem megtanulni a fafaragás szerteágazó szakmai fogásait. A
fenti próbálkozásokból legjobban a játszótéri játékok ragadtak meg iga-
zán. Motivációként valószínű, hogy a feleségem is közrejátszott, aki a já-
tékok tervezésében aktívan bekapcsolódott, és mint fejlesztő pedagógus
ezt teszi a mai napig. Tölgyfából alakítom ki a stilizált állatfigurákat, já-
tékformákat igazán ebből a fából kedvelem. Azon túlmenően, hogy eze-
ket, az udvari fajátékokat zsűriztettem, számos játékról szóló tanúsítást
sikerrel szereztem be a KERMI-nél, s megkaptam a „Biztonságos Játszó-
terek”-ről szóló tanúsítványt is. 

– Az állatfigurák mellett milyen témájú tárgyakat faragsz szívesen?
– Díszkapuk, székely kapuk, emlékfák, rozetták ornamentikáit szíve-

sen faragom. Az idők során összekapcsolódott a munkám apósom egyé-
ni vállalkozásával. Az ő felhőtlen optimizmusa és intenzitása adta, hogy
a lehetőségeket megragadva pályázhassunk, és egy részben sikeres kon-
cepciót hajtsunk végre. Ehhez természetesen nagy családi összefogásra
van szükség. Sikeres pályázatunk után állami támogatás keretei és felté-
telei mellett, felépítettük a Bátaszéki úton lévő telephelyünket. Itt büsz-
kélkedhetünk az általunk faragott szobrokkal, köztéri játékokkal.

– Aki nem műveli a szakmádat, annak bizonyára hobbi lehet a fafara-
gás, viszont mi lehet a hobbija egy fafaragónak?

– Két nyerget szeretek. A motoromét és a lovamét. Mindkettőbe szíve-
sen pattanok, és a száguldás a helyhez kötött és nagy figyelmet igénylő fa-
ragás mellett nagyon jó kikapcsolódás számomra. 

Egy nő:
Töttősiné Törő Anita 

– Annak ellenére, hogy nem vagy
tüke szekszárdi, édesapád „jóvoltá-
ból” sokan ismernek. A pályavá-
lasztás sem volt igazán „nehéz”
számodra… Példa volt előtted!

– Édesapám katonatiszt volt, s hivatása miatt valóban sok városban él-
tünk, így óvodába és általános iskolába is több helyre jártam. Ami nem
volt kétséges számomra – sőt a nővérem számára sem –, hogy édesanyám
hivatását választom, aki óvónő. Az óvónőképző szakközépiskolát Pécsett
végeztem, a főiskolát Szekszárdon. Több diplomát „beszereztem”: óvoda-
pedagógus – gyógytestnevelő, gyógypedagógus – tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája szakos tanári diplomát. 

– Közel két évtizede műveled választott hivatásodat, hol és milyen ta-
pasztalatokkal?

– A Wunderland Kindergarten Óvodában dolgozom, jelenleg fejlesztő-
pedagógusként és gyógytestnevelőként. Jómagam és kollégáim tapaszta-
latát is tolmácsolom, ha azt mondom, hogy egyre több az iskola éretlen,
anyanyelvikészség-hiányos, mozgáskoordinációban éretlen vagy gyenge,
másrészt a hiperaktív – figyelemzavaros gyermek. 

– Gondolom ennek a jelenségnek a kibontására az egész újság terjedel-
me kevés lenne, inkább azt kérdezném, hogy milyen elhatározásra jutta-
tott ez téged?

– Gyógypedagógus kolléganőmmel öt évvel ezelőtt létrehoztunk egy
alapítványt, amelynek neve: Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Ala-
pítványt, Szekszárdon, a Bródy Sándor utca 21-ben. 

– Milyen konkrét feladatokat vállaltatok fel?
– Elsősorban mozgásterápiával – alapozó terápiával foglalkozunk, mely

terápia nagyon hatásos a gyermekek fejlesztése szempontjából. A hét
minden napján fogadunk gyermekeket a kistérségből. Célunk, hogy mi-
nél több gyermeken tudjunk segíteni, ezért jelenleg több pályázatot is ké-
szítünk, különböző szakmai programsorozatokra, játszóházi rendezvé-
nyekre, mozgás- és képességfejlesztő táborra. 

– Rövidebb, hosszabb távú terveitek?
– A 2007/2008-as évben szolgáltatásainkat bővítjük logopédiai tevékeny-

séggel, tanfolyamok szervezésével, szülői fórumok rendezésével. Fontos,
hogy gyermekkorban ne maradjanak el a kellő mozgásingerek, abban a
korban, amikor a mozgásaktivitás a legnagyobb és a mozgásos cselekvései
a legintenzívebbek a gyermeknek. A gyermek a legtöbb tapasztalatot életé-
nek első hat évében szerzi, ezért olyan fontos, hogy ebben az életkorban
megkapja a megfelelő mennyiségű mozgásingert. Lényeges, hogy a harmo-
nikus, sokoldalú fejlődés szempontjából igen érzékeny életszakaszban

megfelelő mozgástapasztalatokat gyűjtsenek a gyere-
kek. Távlati terveim között szerepel a zeneterapeuta
szak elvégzése, a gyermekek minél hatékonyabb, so-
koldalúbb fejlődésének elősegítése érdekében. 

– Mindig gyermekek között vagy, minden tanulmá-
nyod arról szól, hogy lehetne a leghatásosabban ki-
hozni a gyermekekből a legjobbat. Hobbira, mint
mondtad, időd sem marad, viszont egy dologra min-
den pillanatban odafigyelsz…

– Fiunk Ármin 7 éves. A Gyakorló Általános Iskola
I/C osztályába jár. Anyuka, nagymama, nagynéni pe-
dagógusok. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – na-
gyon szereti a tanító néniket, az osztálytársait, az is-
kolát. Úgy „gondozom” az ő kis lelkét és testét, mint
a másik hobbimat, a virágaimat, ugyanis a legjobban
a kertészkedés az, ami pihentet. Minden palántából
akkor lesz egészséges, szép virág, ha mindent meg-
kap, s akkor, amikor, és amire szüksége van. Ezek kö-
zött első helyen van a szerető gondoskodás.  

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Töttősi Attila
faműves-játékkészítő és felesége Töttősiné Törő Anita fejlesztő pedagógus
– gyógytestnevelő, akiknek közös vállalkozása, a Csiga-Biga Mozgás- és
Képességfejlesztő Alapítvány az idén ötesztendős. Gyermeknapra
aktuálisabb és érdemesebb interjúalanyokat e két embernél nem is talál-
hattam volna, hiszen egy gyermek egészséges fejlődése, valamint a
játékhoz, a játékossághoz való viszonya egész életét meghatározza. 

SAS ERZSÉBET OLDALA

Ötéves a Csiga-Biga

Múlt heti számunkban 

a rovat képeit

helytelenül közöltük. 

Az érintettetektől és

olvasóinktól elnézést

kérünk.

Múlt heti

riportalanyok képei: 

dr. Farkas László

Mezey Aliza
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EGYPERCES KRIMI

Uzsonnát adsz, vagy
verést kapsz…

Egy felháborodott szülő tett feljelentést a Szekszárdi Rendőrkapitány-
ságon, közölte Végh Lajos alezredes, a vizsgálati osztály vezetője, s hoz-
zátette, az ügyben eljárás kezdődik. 

Az általános iskolában néhány tanuló megvert egy kislányt, majd elvet-
ték az uzsonnáját. Ezután ráparancsoltak, hogy minden nap adja át egy
másik lánynak az ételét, mert ha nem így tesz, naponta kap verést. Az al-
ezredes kiemelte, hogy bár gyermekkorúak nem büntethetőek, az isme-
retlen tettesek elleni eljárást bűnmegelőzési célzattal mégis lefolytatják,
hiszen súlyos bűncselekményekké – zsarolás, rablás – fajulhat a gyerme-
kek csoportosan elkövetett tettsorozata. Természetesen a vizsgálatot kö-
vetően lezárják az ügyet, s azután döntenek, hogy a történtekről tájékoz-
tassák-e a gyámhivatalt. Erre feltehetően igen lesz a válasz, például azért
is, mert a rendőrség az ilyen esetekre nagyon kényesen reagál.  

Szólt arról is Végh Lajos, hogy – mint ismeretes – városunkban igen ha-
tékony a rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége. Hozzáfűzte, az ilyen
esetek mellett nem lehet szó-, illetve intézkedés nélkül elmenni. Már tár-
gyalnak a bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársukkal, aki a közeli jö-
vőben a szóban forgó iskolában előadásokat tartanak a diákoknak e sú-
lyos bűncselekmények kivédési lehetőségéről, az elkövetők lehetséges
büntetéséről, illetve – esetünkben – tettük következményeiről. Az alezre-
des-osztályvezető arra kér minden szülőt, hogy odahaza beszélgessenek
el gyermekeikkel az ilyen és a hasonló esetekről is. – hm –


