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KAPOSVÁRRÓL RAJTOL
A HARMINCÖTÖDIK
NAGYDÍJ

ROCK & ROLL HÉTVÉGE

SZEKSZÁRDON 14. OLDAL 12. OLDAL

Hódolat László királynak
Szekszárd háromnapos ünneppel emlékezett a város védõszentjére

DR. SCHÖNFELD JÁNOS:
A SEBÉSZET EGZAKT
TUDOMÁNY

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

9. OLDAL

Augusztus 9-ig
nyári szünetre

„megy” a Vasárnap
Júliusban – immár hagyományosan –
néhány hetes nyári szünetre „megy” a
Szekszárdi Vasárnap. Lapunk legköze-
lebb augusztus 9-én jelenik meg. A
programokról, a hivatal közleményei-
rõl addig is a város internetes portál-
ján, a www.szekszard.hu címen
tájékozódhatnak.

Csillagpont
A Magyarországi Református Egyház
ifjúsági fesztiválja, a Csillagpont Re-
formátus Ifjúsági Találkozó helyszíne
július 21. és 25. között Fadd-Dombori
lesz. A fesztivál programjai között szá-
mos helyen megjelennek a megye
néprajzi, egyházi kincsei.

■ Háromnapos színes ünneppel em-
lékeztek városuk védõszentjére, László
királyra a szekszárdiak.

A hagyományos Szent László-napi
programok leglátványosabb része a
vasárnapi ünnepi országlás és hódo-
latfogadás volt, melynek során a kirá-

lyi pár (a keménykezû, de igazságos
László király öltözetét idén Balázs Pé-
ter börtönparancsnok, Adelheid ki-
rályné kosztümjét pedig Ojlozi Laura,
a Váci Huszár- és Nemzetõr Bandéri-
um tagja öltötte magára) elõtt lerót-
ták tiszteletüket vitézek, udvarhöl-

gyek, lovagok, fejedelmek, apácák, ba-
rátok, és udvari bolondok. Szent Lász-
ló idei országlása egybeesett számos
jeles nappal, köztük Szekszárd és
Bietigheim-Bissingen testvérvárosi
kapcsolatának huszadik évfordulójá-
val.  Írásaink a 2-6. oldalon.

Apródok, a Bartina néptáncegyüttes fiataljai kísérték a királyi párt az ünnepi hódolatfogadásra
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■ Tolna és Baranya már a korai közép-
korban magyar honban az egyik leg-
erõteljesebb egyházmegye volt - tud-
hattuk meg Kovács Zoltán levéltárostól
a szekszárdi Szent László-napok kereté-
ben rendezett „Ezeréves egyházmegye”
címet viselõ városházi konferencián. 

Hogy az átlagnál tehetõsebb embe-
rek éltek ezen a mai méreténél na-
gyobb, jóval sûrûbben lakott vidéken,
az éppen a templomépítkezésekbõl
volt hatásosan lemérhetõ. Például há-
rom középkori településbõl Tolnában
kettõben biztosan volt templom, míg
más területeken legfeljebb tízre jutott
ennyi. Ennélfogva Mátyás korára már
elérte azt az egyházmegye e tekintet-
ben, hogy szinte minden településen
volt istentiszteleti hely, noha az or-
szágban ez még nem volt általános. A
levéltáros amúgy lelkesen „gyûjti” az e
korból származó templomokat, ká-
polnákat, kisebb kolostorokat az egy-
házmegyére kivetítve. Már három-
száznál tart, de biztos benne, hogy a
négyszázig is eljut a kutatásai során. 

Az elõadó szólt Szent Lászlónak a
pogány temetkezési szokásokat szám-
ûzõ 1092-es rendeletérõl, ami hat-hét-

száz éven át dominánssá vált. Kirá-
lyunk rendeletben írta elõ, hogy az el-
hunytakat eltemetni a templomok, ál-
talában a szent helyek környékére le-
het. A települések perifériájára Mária
Terézia döntése nyomán kerültek ki a
temetõk.

Sok érdekességet gyûjtött csokorba
a középkori ember vallási szokásairól
Fazekas Orsolya, az egyházmegye
kommunikációs referense. Kiderült,
hogy bizony a mostanság jellemzõ
„vasárnapi keresztény életvitel” akkor
egyáltalán nem dívott. Az eszményké-

pet megtestesítõ szerzetesrendek óri-
ási alázattal és jókedvvel végezték a
munkájukat embertársaik szolgálatá-
ra. Az egyházmegyében jellemzõ fe-
rencesek, dominikánusok ráhatására
is sorra jöttek létre az úgynevezett val-
lásos társulatok, amelyek meglehetõ-
sen szigorú szabályok közt éltek. A kö-
zépkor embere az istentisztelet mel-
lett a közösségi imádságon vett részt
egy-egy nap több szakaszában. Jelen-
tõs volt a Rózsafüzér-imádság, magát a
rózsafûzért a munkába is magukkal
vitték, vagy éppen a gyermek bölcsõ-
jében hagyták. Minden vásárnap és
más ünnepség során megtartott Is-
tentiszteletet követõen volt templomi
körmenet, ahová magukkal vitték a
hívek a szent ereklyéiket. Már akkor
jellemzõ imádság volt a „Mi Atyánk, az
Üdvözlégy”, a Hiszek egy, és Mária
tiszteletet kifejezõ Rózsafüzér-imád-
ság. A misén kötelezõ volt az aktív, a
szertartásba való bekapcsolódással já-
ró részvétel. A búcsúknak, a zarán-
doklatoknak is fontos szerepe volt az
emberek életében.  Máriagyûd már
akkor is az egyik jelentõs zarándok-
hely volt, ahová lovaskocsikkal, vagy

gyalog érkeztek a hívek. Az egyházme-
gye több tucatnyi híres zarándokhe-
lye között már említik a szekszárdi re-
mete kápolnát, amely a huszonegye-
dik században ebbéli szerepkörének
visszaszerzésére készül.

A konferencia során hallhattak az
érdeklõdõk a török hódoltság utáni
egyházépítkezésrõl dr. Sümegi József-
tõl. A bátaszéki gimnázium igazgatója
az egyháztörténeti kutatás meghatá-
rozó tolna megyei mûvelõje. Az elõ-
adó az e korszak pécsi püspökeinek
helyreállító, újralapozó tevékenységé-
rõl beszélt. Radonnai a papi utánpót-
lás megszervezésében, a német szár-
mazású Nesselrode az egyházmegyei
zsinat megszervezésében, a templo-
mi újjáépítésben, Berényi a szeminá-
rium megalapításában, Klimó püs-
pök pedig a templom és a plébánia
hálózat kialakításában jeleskedett.
Szemléltetésként kegytárgyat is ho-
zott magával az idõszakról Sümegi Jó-
zsef, de ezt megelõzõen látható volt a
Pécsi Missále nevû legendás mise-
könyv, amilyet nyomtatott formában
csak Esztergom adott ki a pécsi egy-
házmegye mellett.  B. Gy.

Ezeréves a pécsi egyházmegye
Vallásosság jellemzõi a középkorban – konferencia a Szent László-napokhoz kapcsolódva

Holocaust 
megemlékezés

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Vezetõsége Aratónapra hív-
ja a társaskör tagjait és minden érdek-
lõdõt. Gyülekezõ július 4-én, szom-
baton fél 8-tól a Szent István Ház ud-
varán (Rákóczi u.), indulás fél 9-kor nó-
taszóval az aratás helyszínére. A mun-
ka végeztével a résztvevõk vissza-
térnek a Szent István Házba, az ud-
varon kakaspörköltet fõznek
csipetkével és sütik a rétest. Aratási
hálaadó szentmise 17 órakor az
Újvárosi Templomban. Látogassanak
el rendezvényünkre és engedjék meg,
hogy bemutassuk, hogyan zajlott az
aratás a századelõn. Érdeklõdni:
Horváthné Edit (20/524-6820).

Jószai Sándor 
ikonjai 

a Babitsban
Jószai Sándor ikonfestõ kiállítása július
11-ig tekinthetõ meg a Babits
mûvelõdési ház üvegtermében. A tár-
lat megnyitójára a Wosinsky Katolikus
Közösségi Házban került sor múlt pén-
teken, és a Szent László-napok zárása
után költöztették át Jószai munkáit,
melyeket naponta tíztõl este hatig
szemlélhetnek és vásárolhatnak meg
az érdeklõdõk. A megnyitón Matókné
Kapási Júlia köszöntõjét követõen a
távol maradni kénytelen Baky Péter
festõmûvész gondolatait Kálóczi An-
drea tolmácsolta a megjelenteknek.
Kiváló elõadással közremûködött a
Gagliarda Kamarakórus. KoP

A Szekszárdi Izraelita Hitközség 2009.
július 12-én, 10.30 órakor Holocaust
megemlékezést tart a Mûvészetek
Házában, valamint az egykori zsi-
nagóga elõtt elhelyezett Holocaust
emlékmûnél. 

Beszédet mond Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere, az emlékmûsort a
szekszárdi Tücsök Zenés Színpad
szolgáltatja. A szervezõk tisztelettel
várnak minden emlékezõt.

Meghitt fáklyagyújtás
A Szent László-napok leglátványosabb
eseménye zajlott péntek este a város
védõszentjének szobránál. A fáklya-
gyújtó ünnepségen több közéleti sze-
mély, így Bíró László tábori püspök,
Sefcsik Zoltán evangélikus és Balázsi
Zoltán református lelkész, valamint a
város polgármestere, Horváth István
is beszédet mondott. 

Bíró László úgy véli, erkölcsi forra-
dalomra van szükség, és olyan embe-
rekre, akik rámutatnak az értékekre!
Sefcsik Zoltán és Balázsi Zoltán az erõ,
az erény, s az öröm fontosságát hang-
súlyozták, Horváth István polgármes-
ter pedig a hitrõl, reményrõl, annak
összefogó erejérõl beszélt. Mint

mondta, a közösségek értéke abban
rejlik, hisznek-e az összefogásban, mi-
vel csakis ez emelheti fel a családot, a
nemzetet, az embert!

A fáklyagyújtás végén az összegyûlt
szekszárdiak közös õsi imánkat, a
,,Boldogasszony anyánk”-at énekelték,
majd elhelyezték mécseseiket László
király szobránál.

Pörkölt és bor
Természetesen a bor városában

nincs ünnepség nyitott pincék nél-
kül, és a szombat esti Pörkölt és Bor
ünnepével. A programsorozatot va-
sárnap este máglyagyújtás és körtánc
zárta a Béla király téren.

Minden városrészbõl érkeztek fáklyás felvonulók

Aratónapra várják
a városlakókat
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20 éves testvérvárosi jubileum 
Gazdasági téren is bõvült Szekszárd és a német Bietigheim-Bissingen jó kapcsolata

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Szent László-

napok keretében ünnepelte 

a német testvérvárosunkkal,

Bietigheim-Bissingennel fennálló

testvérvárosi kapcsolat 20 éves

jubileumát.

B. A.

Az április közepén Bietigheimben járt
szekszárdi delegációhoz hasonlóan né-
pes német küldöttség érkezett váro-
sunkba az elmúlt hétvégén. A hivatalos
küldöttséget elkísérte egy 25 fõs turis-
tacsoport is, melynek programját váro-
sunk a Szekszárdi Turisztikai Kft és a
bietigheimi városi közlekedési és tu-
risztikai cég (Spillmann GmbH) közös
egyeztetése alapján állította össze.

A Jürgen Kessing fõpolgármester
által vezetett delegációban helyet kap-
tak a bietigheimi önkormányzat kép-
viselõi, a hivatal külkapcsolatokért fe-
lelõs munkatársai, a város gazdasági
cégeinek és vezetõi és mindazon in-
tézményvezetõk, akik ma is aktív kap-
csolatban állnak a magyar társzerve-
zetekkel. 

A jubileumi program szombat dél-
elõtt a Garay János Gimnázium dísz-
termében tartott ünnepélyes cere-
móniával vette kezdetét, ahol Hor-

váth István polgármester és Jürgen
Kessing fõpolgármester köszöntötte
a megjelent vendégeket, és méltatta
az elmúlt húsz évben kiépült kapcso-
latrendszert. A városvezetõk beszé-
dükben megemlékeztek a kapcsolat
felvételénél fõszerepet vállaló Kovács
János egykori tanácselnök és
Manfred List korábbi fõpolgármester
személyérõl, illetve Kocsis Imre Antal
korábbi szekszárdi polgármester
több mint másfél évtizedes támogató
szerepérõl. Mindkét fél megállapítot-

ta, hogy a két város külföldi partnerte-
lepülési viszonyrendszerében kiemel-
kedõ szerep jut ennek a kapcsolat-
nak, hiszen az elmúlt évtizedekben
több mint 10.000 ember tett látoga-
tást egyik vagy másik városban, és
számtalan szervezet, intézmény vagy
magánszemély kötött ismeretséget
ezen idõszak alatt.

A kapcsolatok újabban gazdasági
téren is bõvültek, melynek gyakorlati
tapasztalatait Szekszárd városa sikere-
sen alkalmazta a városi cégeink átala-

kítása során (Stadtwerkemodell). A
delegációt elkísérõ Rainer Kübler, a
bietigheimi Stadtwerke igazgatója és
Bülent Menekse, a Spillmann GmbH
vezetõje további együttmûködésük-
rõl biztosították városunk vezetõit.

A testvérvárosi kapcsolatok kiala-
kulásánál fontos szerephez jutottak a
zeneiskolák is, ezért a bietigheimi ze-
neiskola - melynek kíséretében
Raimund Schiffert igazgató is tisztele-
tét tette - fagottkvartettje mûsorral ér-
kezett a szombati ünnepségre, majd
vasárnap koncertet adott a zeneiskola
dísztermében. A szombati ünnepsé-
get a Szekszárdi Junior Stars zárta,
melynek elõadása hatalmas tapsvi-
hart aratott az ünneplõk soraiban.

A mintegy 70 bietigheimi vendég
részt vett a szombat esti Bor és Pör-
költ ünnepén is, ahol egyöntetûen
megállapították: a magyaros vendég-
látásnak és ízeknek nincs párja a vilá-
gon. Véleményük szerint a mai
globalizált világban szinte minden
megvehetõ, de az ilyen nagyszerû
hangulatú események, ahol családi és
baráti körben ünnepelhet egy város,
szinte kuriózum Európában. 

A vasárnapi vigadalom programjai
után a delegáció Budapesten is eltöl-
tött egy napot, majd hétfõn este in-
dult vissza Németországba.

A jubileumi ünnepséget a Garay gimnázium dísztermében tartották

Részletesen, két írásban is foglalkozik a szekszár-
di jubielumi eseményekkel német testvárosunk
napilapja, a Bietigheimer Zeitung. A Garay gimná-
zium dísztermében rendezett ünnepségrõl szóló

cikk (bal oldali képünkön) a „Sokat tanultunk egy-
mástól” címet kapta, a fotón Horváth István pol-
gármester és Jürgen Kessing fõpolgármester
kézfogással is „megpecsételi” a két évtizedes

partnervárosi kapcsolatot. A gazdasági témát –
így a Magyarországra is betörõ válság híreit – is
érintõ beszámoló a „Barátság legyûri a problémá-
kat” címet kapta (jobbra).

Németországi sajtóvisszhangok

Bietigheimer Zeitung: „Sokat tanultunk egymástól”



4 2009. július 5.
HÉTRŐL HÉTRE

Szent László-nap
a könyvtárban

Június 27-én maratoni, reggel kilenc-
tõl este tízig nyúló nyitva tartással és
filléres könyvvásárral várták az olvasó-
kat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
munkatársai. Az új beíratkozók ingye-
nesen válhattak könyvtártaggá. 

Több mint száz be-, illetve átírat-
kozó jellemezte a Liebhauser János
igazgatta megyei könyvtár Szent Lász-
ló-napját. Vetélkedõkön, kvízeken ve-
hetett részt, aki eljött. A gyerekek ko-
rabeli címerpajzsokat és zászlókat al-
kothattak Nemes Rita és Tatainé Ber-
ta Zsuzsa gyermekkönyvtárosok se-
gítségével.

Fuchs János könyvtáros közösségi
ügyességi játékokkal ismertette meg
a közönséget, Bedekovity Zóra pedig
a fotókönyv-készítés fortélyait mutat-
ta be a kíváncsiaknak. Sor került Fritz
Gergely fotókiállításának megnyitá-
sára is, melyen Kovács Zoltán mélta-
tta a képeket és a fotóst. Este filmvetí-
tés zárta a rendezvények sorát: a
Babette lakomáját kísérhették figye-
lemmel a legkitartóbbak.

Hollós Lászlóról is megemlékeztek
a másfélszázadik évfordulón. Dr.
Töttõs Gábor helytörténész méltatta
a tudós munkásságát, aki immár szép-
írói tevékenységérõl is nevezetes: a
Kaczián János nyugalmazott levéltá-
ros közvetítésével méltó helyükre ke-
rült novellák modernizálása folyamat-
ban van, kiadásukat tervezik. Az írá-
sok elsõ bemutatására Németh Judit
és Rubányi Anita révén került sor. Lé-
lekemlõ ének- és muzsikaszóval
Radnai Erzsébet és Lozsányi Tamás
kápráztatta el a közönséget.

Kosztolányi Péter

Összefogással szépül a kápolna
„Jánosban és Pálban eleink a tisztesség, az egyenesség eszméjét látták”

n „Az épület alapja megerõsítésre ke-
rült, a munkálatok folytatásához azon-
ban továbbra is kérjük a hívek segít-
ségét Isten áldásával, új erõt merítve
a János és Pál kápolna fejújításának
jövõ évi befejezéséhez!” – nyitotta
meg a Szent László-napok pénteki es-
téjén a kórházi kápolna rekonstrukci-
ójáért létre hívott szentmisét Bacsmai
László katolikus plébános.

Adakozókból nem volt hiány, hi-
szen rengeteg szekszárdi tért be a
csöpp, ám annál meghittebb kápol-
nába, hogy átélje az idõk során elhal-
ványult, mégis különleges falfestmé-
nyek között a szertartás családias jel-
legét. Jövõre, az építés 250. évfordu-
lójára tervezett átadással hétköznapi
nyitva tartásra is alkalmassá válik
majd a kórházi kápolna, s így újabb
turisztikai látványossággal bõvülhet
városunk, ha úgy akarjuk.

A misére a nagy érdeklõdés miatt
az épület mögötti belsõ kert is meg-
nyitásra került, ahol kihangosítva
követhették figyelemmel a hívõk a
szertartást. Bíró László püspök érté-
kes elõadásban taglalta a kórházi ká-
polna történetét. A kis templom
1760-ban épült fel az akkor csak
bátaszéki útként emlegetett fõút
mellett, a terület még városunk szé-
lének számított. A korabeli szekszár-
diak munkájuknak megadták termé-
szetfölötti irányultságát, hiszen te-
vékeny óráik mellett az imádság is
kulcsszerepet játszott mindennapja-
ikban, amikor a szõlõbe, vagy a föl-
dekre menet a Szent János és Pál, il-

letve a Remete kápolnába betérve ál-
doztak néhány percet az Úrnak. Saj-
nálatos – tette hozzá Bíró László –,
hogy a XXI. század embere az imád-
kozz és dolgozz jelszavából elhagyta
az utóbbit, meghagyva a munkán ke-
resztül az anyagi javak lélektelen haj-
szolásának kiszolgáltatottságát. A
püspök úgy látja: imádság és hit nél-
kül korunk embere nem képes szép-
pé formálni életét, és az õt körülve-
võ természetet.

A kápolna névadóiról, János és Pál
római vértanú szentekrõl megtud-
hattuk: hóhéruk nem sokkal tette
után megtért, s a két szentéletû,
egyenes jellemû római eltitkolt sír-
helyét is felfedte a világ elõtt. „János-
ban és Pálban eleink a tisztesség, az

egyenesség és az együvé tartozás
eszméjét látták. A kápolna üzenete
ennek keresésérõl szól, melyet végig
szívünkben kell hordoznunk” – mu-
tatott rá Bíró püspök.

A kápolna felújítására a Nemzeti
Kulturális Alapból 3 millió forint tá-
mogatást nyert a közösség, melyhez
2,1 milliót az Alsóvárosi Római Kato-
likus Egyesület ajánlott fel. A plébá-
nos köszönetet mondott Máté János
építésznek, aki a terveket ellenszol-
gáltatás nélkül készítette el. Anyag-
áron dolgozott az Alisca Bau Kft., a
Sugár Kft. pedig a további kivitelezé-
si munkákat látja el önköltségen. Az
SZ+C Kft. az anyagok beszerzésében
segít, a Plan-Éta Kft. pedig a mûszaki
ellenõrzésért felel díjmentesen.

Bíró László püspök (balról) és Bacsmai László plébános misézett
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Jubileum, találkozó, öröméneklés 
Német nemzetiségi kórusok sikere a Szent László-napokon

nAz idõjárás kegyeibe fogadta azt a hét
német nemzetiségi kórust, valamint a
Német Színház és a Wunderland
Kindergarten Regenbogen tánccso-
portját, akik a Garay téren emelték a
Szent László napi ünnepség fényét.

A városközpontban sétáló emberek
a gyönyörû, régi dalok hallatán meg-
megálltak. A fellépõk mûsorát tapssal
fogadták, sokan együtt énekeltek ve-
lük. A kórustalálkozó vacsorával zárult,
régi barátok találtak egymásra, s új is-
meretségek szövõdtek. Honnan jöt-
tek, kik õk, s miért tartják fontosnak a
hagyományõrzésnek ezt a formáját?
Errõl meséltek a kórustagok.

– Húsz tagot számláló kórusunk
idén 40 éves – mondja Jónásiné
Zsóka, a Schalczer Géza karnagy vezet-
te Felsõgallai Német Nemzetiségi
Énekkar tagja. – Legidõsebb kórusta-
gunk, Varga Mátyás 83 éves. Neki kö-
szönhetõen a svábok hagyományai, vi-
seletei, mindennapjai fennmaradtak,
ugyanis mindezt megírta, megírja.
Egyik versét megzenésítve énekeljük
is. Harmadszor járunk Szekszárdon,
nagyon tetszik a város.

– Kórusunk tavaly ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját – mondja
Ament Józsefné, a Hõgyészi Nefelejcs
Német Nemzetiségi Kórus tagja, kró-

nikása. – Bernhard Schilling karnagy
dirigálta kórusunk repertoárja több
mint 100 dalból áll, de mindig tanu-
lunk újakat, s a gyûjtésünket is szíve-
sen adjuk át más kórusoknak.

A Szily Lajos irányította Kakasdi Né-
met Nemzetiségi Kórusnak Ferg
Jánosné az egyik alapító tagja. A 77 esz-
tendõs asszony gyermekkora óta énekel: 

– Nagyon jó érzés volt a többi kórus-
sal együtt énekelni, s érezni a közön-
ség szeretetét. Mindkét lányom elkí-
sért, egyikük a kórus elnöke.

– Kellemes élmény volt, hogy a kö-
zönség soraiból többen együtt énekel-
tek a kórusokkal – mondja Schmidt
Zoltán, a Taksonyi Német Nemzetiségi

Vegyes Dalkör (karnagy: Kreisz Fe-
renc) tagja. – A feleségemmel már 12
éve énekelünk a kórusban, amellyel
másodszor járunk Szekszárdon. A vá-
ros akkor is nagyon tetszett, s azóta
csak szépült.

A kakasdihoz hasonlóan szintén
Szily Lajos szakmai vezetésével mûkö-
dik a 15 fõs zombai „Sonnenblume”
Német Nemzetiségi Kórus, amely a
hét fellépõ közül a legfiatalabb átlag-
életkorú. Hackl Lászlóné Ildikó el-
mondta, hogy a megye egész területé-
rõl gyûjtik a sváb és német dalokat,
amelyek dallamvilága és a harmonika
kíséret az, ami megfogta. A kórus rend-
szeres lép fel a zombai falunapon.

Jövõre lesz negyedszázados a
Zsámbéki Német Nemzetiségi Dal-
kör, amelynek karnagya, Nagyné
Starz Teréz 9 éve irányítja az együt-
test. A sváb énekek szeretetét a szülõi
háztól hozta, az ének alapjait Budaör-
sön szerezte, ahol iskoláit végezte.
Elõször járnak városunkban, a szek-
szárdi kórus tavalyi látogatását adták
most vissza. Ruháik, amiért szintén
nagy tapsot kaptak, az eredeti sváb
népviselet alapján készültek.

– Nagy öröm és felelõsség hat kó-
rust vendégül látni – mondja
Rosenberger Ferencné, a házigazda
Mondschein Német Nemzetiségi Kó-
rus (karnagy: Hauszer Beáta) elnöke. –
Aggódtunk az idõjárás miatt is, szeren-
csére az égiek velünk voltak. A vendég-
kórusoknak nagyon tetszett a város, a
közönség szeretetéért is hálásak vol-
tak. Több kórussal régi barátságot ápo-
lunk, s reméljük, akik elõször jártak itt,
azok is jól érezték magukat. A kórusta-
lálkozóval tisztelegtünk Bietigheim-
Bissingen és Szekszárd immár 20 éves
testvérvárosi kapcsolata elõtt is. Örül-
tünk, hogy Walter Müller képviselte a
német kórust, ugyanis a jövõ év a két
együttes számára is ünnep lesz: mi
2010-ben ünnepeljük két évtizedes
kapcsolatunkat. Sas Erzsébet

A Szily Lajos karnagy (jobbról) dirigálta kakasdi kórus
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„A daganatnál az idõ az igazi ellenfél”
A LAM-díjas Andorkáné dr. Tam Beatrix országos szaktekintéllyé vált

Rangos elismerésben, a nívós or-

vosi publikációs LAM-díjban ré-

szesült Andorkáné dr. Tam Beat-

rix adjunktus, belgyógyász szak-

orvos a közelmúltban. A díjat egy

2008-ban napvilágot látott cik-

kéért kapta a Balassa János Kór-

ház 2. számú (gasztroenteroló-

gia) belgyógyászati osztályának

adjunktusa.

V. Horváth Mária

Andorkáné dr. Tam Beatrix Pécsen vé-
gezte az orvosi egyetemet. Tanárai föl-
fedezték benne a tudományos munka
iránti affinitást és tehetséget, ezért ma-
rasztalták, s állást ajánlottak neki a I.
számú belgyógyászati klinikán.

– Úgy döntöttem, hazajövök Szek-
szárdra, mert inkább családot szeret-
nék, mint tudományos karriert.
Mondhatom, „csöbörbõl vödörbe”
kerültem, hiszen idehaza az akkori
osztályvezetõ fõorvos, Simon László
professzor úr menedzselésével, a vas-
tagbélrák genetikájával – azon belül
szakterületemként az öröklõdõ vas-
tagbélrákkal – kezdtem foglalkozni.
Sokat köszönhetek neki – foglalta
össze az indulást a doktornõ.

Bea különleges, ambiciózus szemé-
lyiség. Szellemi kapacitása és teherbí-
rása óriási, emellett toleráns, szeretet-
teljes, dinamikus, ugyanakkor szelle-
mes, vidám. Amolyan jóízûen nagyo-
kat nevetõ...

– Milyen módszerrel derítik ki,
hogy az adott személy örökölte-e fel-
menõitõl a vastagbélrákot?

– Egy speciális genetikai vérvizsgá-
lattal, amit a fõvárosban végeznek.
Egy példa a vizsgálat fontosságára: a
45 éves apukának vastagbélrákja van,
ami örökíthetõ a gyermekeinek. En-

nek esélye 50 százalék! Az eredmény
nem közömbös, hiszen aki örökölte a
hajlamot, annál megfelelõ prevenciót
alkalmazunk. E veszélyeztetett cso-
portba tartozóknál (is) az a legfonto-
sabb, hogy idõben észrevegyük a
megbetegedést. A daganatnál ugyanis
csak az idõ az igazi ellenfél! Szeret-
ném elérni, hogy az öröklõdõ vastag-
bélrákban szenvedõ betegek gondo-
zási központja Szekszárdon legyen.

Az évek során Andorkáné dr. Tam
Beatrix országos szaktekintéllyé vált,
rendre felkérik elõadások megtartásá-
ra. Eredeti szándéka szerint ugyan
csak a családalapításig akart elkötele-

zettje lenni a tudományos munkának,
mégsem tért le a megkezdett útról.
Egy, két, majd három kisgyermek
mellett is képes volt idõt fordítani vá-
lasztott szaktudományára, és alkal-
manként be-belátogatott az osztályra,
hogy szinten tartsa tudását. Azért,
mert „a tudomány attól érték, hogy az
emberek szolgálatába állítható”.

– Most, hogy készülök visszatérni a
munkába, újult erõvel folytatom a tu-
dományos munkát is.

– Hogyan? Hiszen ismét áldott ál-
lapotban van!

– Igaz, öt hónap múlva megszületik
a kisbabám, de úgy tervezem, hogy

amikor négy-öt hónapos lesz, elkezdek
dolgozni. Teszem ezt anyagi megfonto-
lásból, a karrierem okán, de a tudomá-
nyos tevékenység is „visszakényszerít”.

Bea elárulta, hogy három gyerme-
ket terveztek. A kis pocaklakó „csak
úgy jött”, mégis újabb boldogságot
ígér a családnak. A szerencsés család-
nak, hiszen mind a négy nagyszülõ itt
él Szekszárdon, s valamennyien öröm-
mel segítenek be az unokák körüli fel-
adatokba. Joggal bizakodnak, hogy
majd a nagymamák – elsõsorban férje
édesanyja – vállalják a kisbaba nap-
közbeni ellátását is.

Az Andorka család „nagylánya”,
Csende négy éves óvodás. Kende két
és fél esztendõs, Zselyke pedig 18 hó-
napos. Ha a csöppség fiú lesz, a Zente
nevet kapja. A névválasztás a Garay Já-
nos Gimnáziumban történelemtanár-
ként dolgozó édesapa ötlete volt.
Andorka Gábor emellett etikát is ta-
nít, de vallástanári végzettsége is van,
miként feleségének is. Több foglalko-
zást is tartanak az evangélikus egyház
gyülekezeti termében.

A doktornõ közeli tervei között
szerepel a belgyógyász szakvizsgájára
ráépíteni a gasztroenterológiát, majd
megszerezni a PhD minõsítést. Mind-
ezekben támogatja a kórház és az osz-
tály vezetése is.

Õszintén meglep, amikor kifejti,
hogy náluk a hagyományos családmo-
dell mûködik, vagyis a férj a család fe-
je, abszolút tekintélye van. Bea pedig
azon igyekszik, hogy jó keresztény fe-
leség legyen. A családon belüli önként
vállalt „beosztás” csak pozitívumokat
hozott az életükbe. Ahogy fogalmaz:
érdemes kipróbálni, hihetetlenül jó
eredménnyel jár. Végül az Úrtól idéz:
„Keressétek elõször az én országo-
mat, a többi megadatik nektek.”

Dr. Tam Beatrix gyermekeivel, Csendével, Kendével és Zselykével
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Második  alkalommal rendezték

meg Szekszárdon a Parázsló Sza-

badegyetemet az Álmos-Szkítia

Könyvesbolt segítségével, akik

ezúttal is oroszlánrészt vállaltak

a szervezésben.

Gyimóthy Levente

A Szent László-napokkal párhuzamo-
san lezajlott elõadások rengeteg ér-
deklõdõt vonzottak. Maguk az elõ-
adók péntek estétõl vasárnap délutá-
nig váltották egymást a Szivárvány is-
kola termeiben, ahol is a hagyomá-
nyos történelmi felfogást megváltoz-
tatni szándékozók zászlóvivõ kutatói

fejthették ki gondolataikat az érdeklõ-
dõk elõtt. 

Az egyik legizgalmasabb elõadó Ko-
vács Kálmánné volt, aki a Szent László
koráról, s az õt övezõ kultuszról be-
szélt. Úgy vélte, László király érdeme
abban állt, hogy elsõsorban nem ke-
resztény uralkodó, hanem kemény
nemzeti vezetõ volt, aki minden erejé-
vel megpróbálta az István és Géza feje-
delem alatt megindult német befolyást
enyhíteni az országban, s a pápát tá-
mogatta a császársággal szemben. A
pogány szertartásokat csak enyhén
büntette, mivel tudta, hogy a kemé-
nyebb fellépés teljesen felborítaná a
magyarság társadalmi rendjét, s vég-

képp kiirtaná az õsi táltos hagyomá-
nyokat. Az elõadó úgy látja, míg Szent
István alatt az addigra már bukott ró-
mai birodalom, valamint a német feje-
delmek törvényei nyertek befolyást,
addig Szent László mindig a hazai álla-
potok alapján rendelkezett. Belekez-
dett az õsi északi kun védelmi vonal, a
Csörsz-árok felújításába. Nagyváradról
(temetkezési helye) képzett magyar
papokat és sámántanulókat küldött
nyugatra, hogy az orvoslást, s a még
élõ, õsmagyar vallási tudományt ter-
jessze, ezzel kívánva erõsíteni azt a
magyar õsvallást, melyet Géza fejede-
lem után elnyomtak. Táltos papkirály
mivolta számos legendában élt tovább,

pld. hogy segítette meg gyógyfüveivel
katonáit a vérhas ellen (Szent. László
füvei), vagy hogy fakasztott vizet
szomjas harcosai számára.

További elõadók között szerepelt
Bakay Kornél történész a somogyvári
– László király által alapított –  apátság
legújabb régészeti kutatásairól szólt.
Csajághy György õstörténet-, és nép-
zenekutató pedig a magyar õsvallás
kérdéseit boncolgatta. Elõadást láthat-
tak az érdeklõdõk a magyar nyelv mi-
benlétérõl, a hunok és magyarok Kau-
kázusi történetérõl, de megjelent a
neves alkotmányjogász, Zétényi Zsolt
is, hogy Magyarország õsi alkotmá-
nyáról értekezzen.

Elõadások Szent László király érdemeirõl
Kultuszról, vallásról, régészeti kutatásról, õsi alkotmányról értekeztek a Parázsló Szabadegyetemen
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Garays diákok újabb országos sikerei
Mosonmagyaróvári tanulmányi versenyen jeleskedtek a szekszárdi gimnazisták

Három nehéz részből állt az az

országos középiskolai biológia-

és környezetvédelmi témában

meghirdetett verseny, melyet

Mosonmagyaróváron bonyolítot-

tak le a közelmúltban, s melyen

a szekszárdi Garay János Gimná-

zium második évfolyamából két

diáklány, Ács Boróka és Antal

Bíborka is kiválóan vette az aka-

dályokat.

Gyimóthy  Levente

Mint azt az ötödik helyezett Ács Boró-
ka elmondta: a Kitaibel Pál országos
középiskolai verseny döntõje többek
között fajismeretbõl, valamint cikkek-
bõl összeállított tesztbõl állt. A lányok-
nak prezentációt is kellett készíteni-
ük. Utóbbit minden versenyzõnek a
saját lakóhelyének környékére
jellemzõ környezeti problémáról kel-
lett összeállítania. Boróka a harlekin
katicákról készített sikeres prezentá-
ciót, cikkét a Természetbúvár címû
lap publikálja hamarosan. A tavalyi
versenyre készült, a Gemenci erdõ-
ben telepített hódokról szóló elõadá-

sának kivonata megjelent az Élet és
Tudományban.

A diákoktól megtudhattuk, az
igen nagy anyagmennyiség és a ren-
geteg szakkifejezés meglehetõsen
nehezítette munkájukat a felkészü-
lés terén, hiszen például a növények-

kel szimbiózisban élõ gombafajok-
ról, orchideákról, vagy éppen a ma-
gyarországi vidrapopuláció alakulá-
sáról kellett szövegeket tanulmá-
nyozniuk. A döntõre történõ felké-
szítésben ugyanakkor Pápai János bi-
ológia-kémia szakos tanáron kívül a

400 fajból álló, magyar és latin nyel-
vû fajlista, az Élet és Tudomány cik-
kei, valamint a Természet Búvár fo-
lyóirat is segítette a diáklányokat.

A Kitaibel-verseny másik szekszár-
di helyezettje, Antal Bíborka a közel-
múltban vehette át a „Magyar Köztár-
saság jó tanulója, jó sportolója 2008”
címet, melyet a tavaly elért, figyelem-
re méltó eredményei okán az Oktatá-
si Minisztériumtól kapott. A cím el-
nyerését az elõzõ év végi 4,8-as tanul-
mányi átlag, valamint egy országos
vagy/és nemzetközi eredmény kel-
lett, hogy megelõzze. Bíborka idén
mindkét feltételnek megfelelt. A
Szekszárdi Rádió Klub tájfutójaként
Tolna megye 2008-as legjobb sporto-
lója címet szerzett, ifjúsági Eb-n ne-
gyedik, az országos bajnokságokon
ezüstérmes.

A két Garay gimnazista lány elárul-
ta továbbtanulással kapcsolatos ter-
veit is. A nem mellesleg kiváló ének-
hanggal rendelkezõ Ács Boróka állat-
orvosi, vagy biológus irányban, míg
Antal Bíborka biológia-kémia terüle-
ten szeretne tevékenykedni a késõb-
biekben. 

Ács Boróka (balról) és Antal Bíborka

Szekszárd festõje, Szabó Dezsõ
Emléktábla-avatás a vasútállomáson – Decsre kerül az újrafestett kép?

Pénteken délután ünnepség ke-

retében emlékeztek Szabó Dezső

festőművészre. A rossz idő elle-

nére nagyon sokan, közel kétszá-

zan mentek ki a vasútállomásra,

a várótermet hajdan vidámító

szekkók színhelyére, ahol fel-

avatták azt a táblát, ami a város

festőművészének emlékét őrzi.

V. H. M.

Dr. Gaál Attila, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum igazgatója köszöntõjében ki-
tért a közadakozásból újra festett ké-
pek (eddig egy készült el) bizonytalan
sorsára, majd leszögezte, hogy a közös-
ség akaratával nem lehet szembe men-
ni, s azt még a MÁV sem teheti meg.
„Egyértelmûen azért nem, mert a MÁV
az államé, az államot pedig mi magunk
alkotjuk” – fogalmazott az igazgató. Dr.
Gaál Attila közöl-
te azt is, hogy az
ügyben a város
nem hagyja ma-
gát. Kifejezte re-
ményét, hogy az
újrafestett képek
egyszer majd
visszakerülnek eredeti helyükre.

A folytatásban a Decsi Csillagró-
zsa Hagyományõrzõ Együttes sárkö-

zi dalokkal és táncokkal szórakoztat-
ta a közönséget. Az igényes mûsor
arra is utalt, hogy a három nagymé-

retû kép közül
az egyik, a
460x720 cen-
timéteres Sár-
közi vasárnap
már elkészült,
szintén a köz
akaratából a fi-

atal festõmûvész, Tóth Gábor festet-
te újra. Jelenleg úgy tûnik, hogy Sár-
köz fõvárosa befogadja az alkotást, s

várhatóan õsszel kerül a helyi falu-
házba.

Az ünnepség programja az 1971-
ben elhunyt Szabó Dezsõ emlékét
örökkön õrzõ album bemutatásával
folytatódott. A kötetbe válogatott
több mint kétszáz festmény Szabó
Dezsõ mûvészi kvalitásaiba ad bete-
kintést, a szöveges részek pedig
megismertetik az olvasót mindazzal,
amit magáról a mûvészrõl, munkás-
ságáról és a valamikori – ám tönkre-
ment és levakart – vasúti szekkókról
tudni lehet.

Fotókiállítás:
Fény-

érzékenység
A múlt hét péntekének délután-
ján nyitották meg a tavaly márci-
usban alakult Szekszárdi Fotóklub
bemutatkozó tárlatát a Balassa
megyei kórház igazgatóságának
folyosógalériáján.

Az egyesület tíz körüli taglét-
számmal mûködik és hetente
tartja összejövetelit, tájékozta-
tott a megnyitót követõ mintegy
húsz perces vetítés elõtt a klub-
vezetõ Bojtár Tamás. A kiállítást
megnyitó dr. Almási István fõor-
vos, természetfotós rámutatott:
a technikai ismereten túl elen-
gedhetetlen, hogy megfelelõ
esztétikai érzékkel rendelkez-
zen a fotós.

Dér Judit érzékeny makrói,
Bojtár eleven kontrasztjai, Ret-
kes Tamás finom kompozíciói,
Pogrányi Györgyi színes úti-
képei, Kovács Balázs asszociáci-
ós játékai, Orbán Melinda egyedi
természetábrázolása, Jaszeno-
vics Tamás utánozhatatlan látás-
módja, Saárossy András ötletes
életképei és Jobban Anett csen-
des szemlélete: azaz maga a kiállí-
tás július 24-ig, naponta nyolc és
fél négy között tekinthetõ meg.

Kosztolányi

A decsi Csillagrózsa együttes dalokkal, táncokkal lépett fel
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n A Budapest Bank szekszárdi fiókjá-
nak munkatársai június 27-én önkén-
tes munkával újították fel a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai óvoda kertjét az országos
„Törõdés napja” jótékonysági prog-
ramsorozat keretében.

A Budapest Bank szekszárdi fiókjá-
nak idei önkéntes akciója nagy segít-
séget jelentett az óvodának. A lelkes
résztvevõk a kerítést, a fajátékokat
festették le, ezzel megszépítették, kel-
lemesebbé tették a környezetet. Az
udvar egyik oldalán lévõ vakolt kerítés
fala is megújult a támogatásból. Az ak-
ció a Budapest Bank munkatársai, va-
lamint a szülõk, óvónõk együttes

munkájával, a Szekszárdi Nagycsalá-
dosok Egyesülete közremûködésével
valósult meg, amely nagy örömet oko-
zott a gyerekeknek.

„Büszkeséggel tölt el, hogy munka-
társaim szívügyüknek tekintették,
hogy a bank anyagi hozzájárulása
mellett személyes közremûködésük-
kel is segítsék az óvoda környezeté-
nek megszépítését, és részt vettek a
Törõdés napján” – mondta el Erdélyi
Gyöngyi, a pénzintézet szekszárdi fi-
ókvezetõje. A bank az önkéntes segít-
ségnyújtáson kívül 100 ezer forinttal
járult hozzá a szükséges eszközök be-
szerzéséhez.

Önkéntes akció az óvodánál

Az akció során megszépült az óvoda kerítése is

Rendszerváltozás a hulladékgazdálkodásban
Megkezdik mûködésüket a regionális hulladéklerakók, bezárnak az elavult szeméttelepek

Az európai uniós szabályok sze-

rint megvalósuló szilárdhulladék-

kezelési rendszer elsődleges cél-

ja a környezetszennyezés és an-

nak egészségkárosító hatásának

minimálisra csökkentése. 

K. I.

A 204 települést tömörítõ Dél-Balaton
Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt
mindenhol átalakítja, megreformálja a
hulladékkezelést. A hulladékgazdálkodá-
si rendszert korszerû eszközök alkotják:
ezek a szelektív gyûjtésre alkalmas edé-
nyek, a megfelelõ gyûjtõkocsik, és a ma-
gas védelemmel ellátott létesítmények. A
nem hasznosítható hulladék aprítás, hõ-
kezelés után a többszörösen szigetelt,
biztonságos térségi lerakókra kerül. A
zöld hulladék a komposztáló üzemekbe
kerül, ahol a bomlás után értékes táp-
anyaggá válik A nagytérségi hulladékgaz-
dálkodási rendszer akkor mûködhet gaz-
daságosan, ha kapacitása nagyobb terü-
let hulladékának kezelésére alkalmas, de
az így megnövekedett szállítási távolsá-
gok miatt többlépcsõs gyûjtési rendszer
szerint mûködik. A program keretében
- amelynek tagja Szekszárd városa is - a

régi, nem biztonságos hulladéklerakó-
kat  2009. július 15-én bezárják, rekul-
tiválják. Azok nem szennyezik tovább
környezetünket és élõvizeinket. 

Vonatkozik ez városunk szeméttele-
pére is, amely szintén bezárja kapuit, de
ezzel nem szûnik meg - a helyi önkor-
mányzati rendeletnek megfelelõen - an-
nak lehetõsége, hogy a lakosság az 1
köbméter többlet hulladékától legális
úton megszabadulhasson. A telepek be-
zárását is szabályozó kormányrendelet
lehetõvé teszi ugyanis, hogy a lakossági
hulladékudvarok indulásáig, bárki kihe-
lyezheti a fentinél nem több hulladék-
mennyiségét a Keselyûsi úti szemétte-
lep bekötõ útjára kihelyezett konténe-
rekbe, ellenõrzött körülmények között.

A környezetet, természeti erõforrá-
sainkat védõ hulladékkezelés költsége-
sebb lesz a lakosság számára. Ennek
egyik oka a távolabb lévõ szigetelt lera-
kók, az ott mûködõ létesítmények (vá-
logatócsarnok, komposztáló üzem)
üzemelési költségei és a hulladék lera-
kásáért fizetendõ díj. Ez utóbbi tartal-
mazza azt a jelentõs mértékû  "újrapót-
lási hányadot", amely lehetõvé teszi
majd azt, hogy a 25-30 év múlva meg-
telt térségi lerakók mellett újabb létesít-

mény épülhessen. Ráadásul növekszik
a szolgáltatásra rakódó ÁFA nagysága is
július 1-jétõl a szolgáltatótól függetle-
nül. Ezek következtében Szekszárdon is
változnak az ürítési díjak.

Jelenlegi ürítési 
díj Szekszárdon:

70 liter 137 Ft+ÁFA
110/120 liter 215 Ft+ÁFA

Július 16-tól várható ürítési 
díj Szekszárdon:

70 liter 198 Ft+ÁFA
110/120 liter 312 Ft+ÁFA

Szolgáltatási díjak 
az ország más
településein
Balatonföldvár:

70 liter 326 Ft+ÁFA
110 liter 528 Ft+ÁFA

Balatonkenese/Akarattya:
70 liter 384 Ft+ÁFA
110l liter 604 Ft+ÁFA

Komló:
70 l liter 202 Ft+ÁFA
110 liter 321 FT+ÁFA

Szolnok:
80 liter 440 Ft+ÁFA
110 liter 528 Ft+ÁFA

Kecskemét:
70 liter 250 Ft+ÁFA 
110 liter 394 Ft+ÁFA

Miskolc:
70 liter 252 Ft+ÁFA
110 liter 396 Ft+ÁFA

Átrakó állomás
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A sebészet egzakt tudomány
„A beteg kapjon korrekt tájékoztatást és választ minden kérdésére”

Eszterbauer János, az ismert

szekszárdi borász javaslatára

most a köztiszteletben álló se-

bész-adjunktussal, dr. Schönfeld

Jánossal beszélgettünk. Régi is-

meretségünk okán is meglehető-

sen sok minden szóba került,

persze, nem felejtkeztünk el a

jelképes stafétabot átnyújtójá-

nak ajánlatairól sem, így az egy-

napos sebészetről, a természet

szeretetéről, vagy a családi-, illet-

ve baráti kirándulásokról.

V. Horváth Mária

– Miért lett orvos, illetve sebész?
– Jól tanultam a középiskolában, a

dombóvári Gõgös Ignác Gimnázium-
ban, ahol fizika tagozatos voltam, de
szerettem a biológiát is, amiben szere-
pe volt remek tanárunknak is. Mindeb-
bõl szinte adódott az orvosi pálya. Elsõ-
re nem vettek föl, így egy évig mûtõs-
segédként dolgoztam Dombóváron, a
sebészeten, ami nagy hatással volt rám.
Amikor elvégeztem az egyetemet, óriá-
si szerencsém volt. Több helyre pályáz-
tam sikerrel, de választásom Szekszárd-
ra esett, mivel tudtam, szakmailag leg-
többet a nagy tudású dr. Kelemen End-
re osztályvezetõ fõorvostól kaphatom.
Õ 1962-ben, 35 esztendõsen már or-
szágos hírû sebészként került az osz-
tály élére. Mivel sokan emlékezhetnek
két, szintén nagyon tehetséges munka-
társára, õket is megemlítem: dr. Szarka
József és dr. Éliás Sándor. Amikor Bako-
nyi Tibor kollegámmal kezdõként ide
kerültünk, Szarka, Éliás, illetve dr. Bra-
un Sándor szárnyai alá kerültünk.

– Nem akarnám leegyszerûsíteni a
dolgot, de a sebészet önmagából
adódóan az idõk folyamán túl so-
kat nem változott.

– Ebben igaza van, hiszen a sebészet
eléggé egzakt tudomány, a mûtéttech-
nika tekintetében valóban jelentõs át-
alakulás, vagy fordulat nem állt be. Vi-
szont Kelemen fõorvosék sok téren út-
törõk voltak – élen az érsebészettel.
Például hasi verõér-tágulat mûtét az or-
szágban Szekszárdon történt elõször,
ahogyan a magas vérnyomást okozó
veseérszûkület miatti érmûtét szintén.

– A technikákat külföldrõl hozták?
– Fõorvos úr rengeteget olvasott, s

maga dolgozta ki a megfelelõ mód-
szert, amikbõl két könyvet is írt.

– Az emberi módszerei is megható-
an tiszteletre méltóak.

– Tény, hogy az osztályon kialakult
egy gondolkodásmód, ami meghatá-
rozta az orvosok, a személyzet és a be-
tegek közti kapcsolatrendszert. Meg-
próbáltak, megpróbálunk – szemben a

mai „futószalagos” módszerrel – úgy
foglalkozni a betegekkel, hogy embe-
rek maradjanak. A betegnek meg kell
kapnia a korrekt tájékoztatást és a vála-
szokat valamennyi kérdésére. 

– Ha már az elõzõ részben a bor
volt az egyik fõszereplõ, adódik a
kérdés: a beteg és a vörösbor?

– A vörösborban található speciális,
szabad gyököket lefogó anyagoknak
protektív hatása van az érszûkületre. A
pécsi szívcentrumban az érmûtétes
betegeknek napi két deci vörösbort
kötelezõ elfogyasztaniuk. A franciák-
nál sokkal kisebb mértékû a szív- ér-
rendszeri megbetegedés, mint másutt,
ami a vörösborfogyasztásuk kultúrájá-
val magyarázható.

– A civilekben gyakori a kérdés,
hogy – fõként a kezdetben – milyen
érzést vált ki a sebészbõl az élõ em-
ber felnyitása?

– Kezdetben biztos, hogy remeg az
ember keze, de ahogy nõ a tudás és az
érdemi gyógyítás tapasztalata, az em-
ber agya olyan jól és hálásan mûködik,
hogy idõvel csak az adott területet és a
célt látja.

– Elkomorodott. Miért?
– Az ötlött fel bennem, hogy az or-

vos valamiképpen minden betegéhez
kötõdik, így annak betegsége megvise-
li. Fõleg, ha fiatal, ha ismerõs, s engem
különösen megtör, ha gyerek a bete-
gem. Természetesen a doktor nem hal-
hat meg minden betegével…

– Cégük Pakson lassan két éve mû-
ködteti – s nem is akármilyen szín-
vonalon – az egynapos sebészetet.
Ott is jut idõ a betegek pszichéjével
foglalkozni?

– Azt nem mondom, hogy ott aztán
igazán, de tekintettel a bent töltött rö-
vid idõre, a foglalkozásnak, törõdés-
nek, korrekt és részletes tájékoztatás-
nak, egy mosolynak, vagy simogatás-
nak igen nagy jelentõsége van. 

– Milyen mûtéteket végeznek?
– Elõször is: csak elõre tervezette-

ket. És nem csak sebészeti, hanem nõ-
gyógyászati, urológiai, ortopédiai és
fül-orr-gégészeti mûtétek vannak, ame-
lyeket az OEP finanszíroz. Az „egyna-
posban” Magyarország eléggé hátul
jár, hiszen amíg az USA-ban a sebészeti
beavatkozások 50-60 százalékát ebben
a formában végzik, Nyugat-Európában
30-40 százalék körülit, addig idehaza a
negyven fölötti egynapos sebészeti
hellyel, és az ott végzett mûtétekkel las-
san elérjük a 10-12 százalékot.

– Az önök négy orvosból – Gyõri At-
tila, Schönfeld János, Szemes László,
Wéner Gábor – álló team-je és mun-
katársaik óriási eredményeket ér-
tek el Pakson.

– Együtt az önkormányzat remek
pártfogó hozzáállásával, az atomerõmû
komoly támogatásával, valamint a saját
eszközvásárlásainkkal. A lényeg, hogy a
legmodernebb, a legjobb anyagokkal, a
legjobb technikával a legjobb módon
végezzük a munkánkat.

– Igen, mindez nagyon fontos, aho-
gyan a betegek megelégedettsége is.

– Minden egészségügyi intézetben
alkalmazzák az úgynevezett anonim
beteg-megelégedettségi tesztet. Az or-
szág legjobbjai 50-60 százalékosak,
míg Pakson 97 százalékon vagyunk. 

– Emlékszem, amikor itt a kórház-
ban – meglehetõsen problémás kö-
rülményektõl kísérve – megalakí-
tották a vállalkozásukat, ami azóta
bebizonyította létjogosultságát.

– Kisebbfajta csodának számít eb-
ben az országban, hogy négy doktor
lassan négy év óta tud egy irányba
menni. Sõt az uniós munkaidõ-sza-
bályzás belépésével azonos idõben
alaposan megvizsgálták a vállalkozói
szerzõdéseket. Tudomásom szerint a
mi káefténknek volt az elsõ olyan szer-
zõdése a kórházzal, ami minden szin-
ten, jogilag megállta a helyét, köszön-
hetõen ügyvédünknek, dr. Molnár Pé-
ternek. 

– Család. Kezdjük közvetlen és bá-
jos feleségével.

– Adrienn az említetteken kívül tett-
re kész és gondoskodó. Egy kis kitérõ
után örömére ismét a szekszárdi kór-
házban dolgozik, diplomás anesztezio-
lógus szakasszisztens. Két gyerme-
künk van. Nagylányunk, Bernadett
most fejezte be a harmadik osztályt a
Garay János Gimnáziumban, s erõsen
vonzódik az egészségügy felé. Német-
bõl felsõfokú nyelvvizsgája van, angol-
ból a középfokúra készül. Mellette
aerobikozik és teniszezik. Kristóf most
volt elsõs gimnazista. Középfokú né-
met nyelvvizsga birtokában - mindket-
ten a Dienes iskolába jártak - kezdte el
a gimit, s erdõmérnök szeretne lenni.
Nagyon szereti és tiszteli a természe-
tet, gyakran kirándulunk, vadlesre me-
gyünk. Sõt, a karapancsai erdészet ve-
zetõje lehetõséget adott neki, hogy
nyáron egy hónapig kísérje, segítsen
neki, természetesen hobbiból. 

– A nagy erdõjáróból hat éve vadász
lett. De keményen kerékpározik is.

– Sõt hosszú idõn át off road terep-
járó versenyeken vettünk részt a sógo-
rommal. Kellemes és nagy kerékpáros
társaságunk van, komoly túrákat te-
szünk a Balaton körül, vagy lekereke-
zünk Villányba, úgyhogy a borokat is
megismertük. 

– Sajnos, terjedelem hiányában
most nem vadászhatunk, legfeljebb
a következõ interjúalanyra...

– Hosszú Lászlót, a Metmark Kft.
ügyvezetõjét javasolom, aki kényszer-
bõl és a semmibõl építette föl mun-
katársaival a ma már igen jól menõ
céget.

Dr. Schönfeld János: „Kezdetben biztos, hogy remeg az ember keze”
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A
cím két szavát ritkán szokták
együtt emlegetni, de aki elol-
vassa a Tolnavármegye 1909.

július 4-i számában „a borértékesítési
viszonyok javítása érdekében kikül-
dött bizottság a népgyûléstõl nyert fel-
hatalmazás alapján” elkészített szabály-
rendelet-tervezetét, nem fogja túlzás-
nak találni a címet.

„Szekszárd rendezett tanácsú város
kebelében borértékesítõ hivatal szer-
vez” – mondja az 1. § – s ez „borter-
melõ közönségének hatósági érdek-
képviselete..., rendeltetése: a szekszár-
di bornak a világpiacon jó hírnevet és
kelendõséget biztosítani.”

„A közvetítési díj az elért vételár
magasságához igazodik: hektolite-
renként 20 koronáig ez hl-ként 60
fillér, minden további egy korona
után 50 koronáig a közvetítési díj vé-
telár-koronánként 4-4 fillérrel, 50 ko-
ronán felül 60 koronáig további 2-2
fillérrel, 60 koronán felül pedig min-
den további vételár-korona után 10-
10 fillérrel emelkedik.” Azt hiszem
örömmel adna ma is a pincéjében
töprengõ gazda három százalék juta-
lékot.

A hivatal fõnökét hatévenként vá-
lasztják, s a képviselõ-testület elõtt es-
küt tesz. A hatalmas 2400 koronás
törzsfizetéssel (s jutalékkal) járó
posztra „csak az választható, aki euró-
pai hírû cégeknél üzletvezetõ, vagy
más hasonló magasabb bizalmi állás-
ban legkevesebb öt évet szolgált és az
idegen nyelvekben kellõ jártassággal
bír, de legalább is a német nyelvet be-
szédben és írásban tökéletesen bírja”.
Azt nem tették hozzá, de sejthetjük:
kellõen kalandvágyó is, ha eddigi állá-
sát itteni megbízatásával kockáztatja…
Az már külön álom, hogy „A törzsfize-

tés a kieszközlendõ állami segélybõl
fedezendõ.” De mit is kell tennie a kü-
lönben szigorúan ellenõrzött férfiú-
nak? „A borértékesítõ hivatal fõnöke
köteles a bel- és külföldi borvásárló
cégekkel és nagyfogyasztókkal köz-
vetlen összeköttetést létesíteni; az el-
adásra szánt borokat bel- és külföldi
lapokban azon megjegyzéssel, hogy a
vevõtõl közvetítési díj nem fogadta-
tik el, kellõképpen hirdetni; a vevõk
által szükséglendõ borok minõségére
és mennyiségére nézve a termelõ kö-
zönséget elõre tájékoztatni; megren-
deléseket gyûjteni; a nagyobb vásárló-
kat külön-külön felkeresvén, a szük-
séghez képest mintákkal ellátni; a bo-
rokat a helyszínén is bemutatni; az õ
közbenjárása nélkül a Szekszárdon
megjelenõ kereskedõkkel szemben

azonnal érintkezésbe lépni, a borel-
adásokat mindenképpen elõmozdíta-
ni és közvetíteni; a borértékesítés
szempontjaiból netán szükséges ter-
melési és borkezelési irányelveket a
termelõkkel a hegyközségek útján,
esetleg más alkalmas módon közölni;
s általában arra a végre mindent meg-
tenni, hogy a világpiacon a szekszár-
di bor az õt megilletõ helyet ismét el-
foglalhassa, s mint keresett és jól fize-
tett cikk, minél nagyobb mennyiség-
ben jusson forgalomba.”

Lehet, hogy ezt a négy aláíró, az
egyaránt szõlõtulajdonos, volt képvi-
selõ, Boda Vilmos, az egykori alispán,
Simontsits Elemér, a lapvezér, ügyvéd
és bankvezér dr. Leopold Kornél, a
családjának nemesi rangot szerzõ
ügyvéd és takarékpénztári elnök

Õrffy Lajos valóban így képzelte, de
ma sem haragudnánk érte, ha csak a
fele megvalósulna…

Dr. Töttõs Gábor
Borértékesítési álom 1909-bõl
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Ódon időben

JÚLIUS 6-ÁN

130 éve, 1879-ben Fraknói Vilmost
szekszárdi címzetes apáttá nevez-
ték ki: õ hálából megírta apátsága
történetét.
JÚLIUS 7-ÉN

80 éve, 1929-ben az Iparosok Or-
szágos Szövetsége társelnökké vá-
lasztotta André Istvánt, ipartestüle-
tünk elnökét. 75 éve, 1934-ben
600 helybeli ellen emeltek kihágás
címén vádat hernyóirtás elmulasztá-
sa miatt.
JÚLIUS 8-ÁN

75 éve, 1934-ben a helyi izraeliták
örökös hitközségi dísztaggá válasz-
tották sióagárdi Zöld Márton tábor-
nokot. 65 éve, 1944-ben meghalt
Horváth Jenõ ügyvéd, jogi írónk.
JÚLIUS 9-ÉN

495 éve, 1514-ben Bornemisza Já-
nos vezetésével a helyi várból a pa-
rasztfelkelés leverésére indult a Bu-
dáról érkezett sereg.
JÚLIUS 10-ÉN 

115 éve, 1894-ben az Augusz-ház
tíz évre szóló kibérlésérõl döntött a
Szekszárdi Kaszinó. (Az idõ lejárta
után meg is vásárolta az épületet.)
JÚLIUS 11-ÉN

100 éve, 1909-ben városunk saját
takarékpénztárról álmodott.
JÚLIUS 12-ÉN

125 éve, 1884-ben helyi szabály-
rendelet született a filoxéra ellen.

Simontsits Elemér, aki olykor
csárdást is írt…

Leopold Kornél, akinek borát
Ady is szerette…

A Próféta házában, hazájában

(Elolvasandó: Márk 6,1-6)
Az Úr szõlõjében fáradozó ember vagy az Egyház ha-
tékonyságát gyakran azon mérik le, hány embert tud
megnyerni Isten ügyének, s buzgólkodása folytán
hányan térnek meg, hányan kezdenek új életet, há-
nyan döntenek az evangéliumi értékek mellett. A
tartós elutasítás és közöny hamar fölveti azt a kérdést,
van-e egyáltalán értelme a világ megtérítésében kifej-
tett hiábavaló erõlködésnek vagy áldozatnak? „Az Ó-
és Újszövetség példák egész sorával mutatja be Isten
küldötteinek ismételt kudarcát, és ebbõl kifolyólag
vívódásukat küldetésük értelmén” – emlékeztet Ró-
zsa Huba biblikus professzor.

A mai evangéliumban Jézus látványos kudarcá-
val szembesülünk, mégpedig saját szûkebb kör-
nyezetében, Názáretben. Tulajdonképpen minden
hallgatója elismeri szülõvárosában, hogy az õ taní-
tása egészen rendkívüli és csodálatos. Nyilvánvaló-
an azt is látják, hogy személyesen meg van gyõzõd-
ve arról, amit mond. De aztán mégiscsak fölébred
bennük a gyanú, a kételkedés, talán a féltékenység
is: Ez akar tanítani minket, aki közülünk való, aki-
nek ismerjük a családját, sõt azt is tudjuk róla, hogy
soha nem járt magasabb iskolákba? A kételkedést
hamarosan ingerültség követi, végül pedig ke-
mény fölháborodás. Ekkor már föl sem merül ben-
nük, egyáltalán igaz-e, amit mond. Vagy ha nem

igaz, miért nem az? Meg tudnánk-e esetleg cáfolni
a kijelentéseit? – Ezen a ponton már nem a nyitott,
csodálkozó és megértõ értelem vezeti õket, hanem
valamiféle zavaros és vak érzelem, vad, irracionális,
romboló szenvedély.

Minden hitetlenség mélyén ott szunnyad az el-
lentmondás szelleme: a lázadás Isten ellen. „Sokan
hivatkoznak ilyenkor a tudományra, a haladásra;
ám legtöbbször nem ez az igazi ok, hanem ami a
lelkük mélyén rejlik: a gõg” – állítja Szabó István je-
zsuita atya. Nem akarják elfogadni, hogy van fölöt-
tük valaki, aki hatalmasabb náluk. Szabadulni akar-
nak Istentõl: hát egyszerûen megtagadják õt. Vagy
ami még ennél is ravaszabb húzásnak tûnik: szõ-
nyeg alá söprik a kérdést, nem törõdnek, nem fog-
lalkoznak vele.

Pál apostol, akinek egész életét üldöztetés kíséri,
tanúságot tesz Jézus Krisztusról, végül a halált is vál-
lalja érte. Vajon miért gyûlölik õt ennyire? Egy pél-
dával illusztrálva: amikor közeleg a rabló, azt a ház-
õrzõ kutya rendszerint ugatással jelzi. Ilyenkor mit
tesznek vele? Nem ritkán elpusztítják. Hasonló logi-
ka szerint: aki Istenrõl beszél, azt el kell hallgattatni,
hogy ne nyugtalanítsa lelkiismeretünket.

Nem nehéz elképzelnünk, milyen megdöbbe-
nést keltett a názáreti Jézus, aki az egyszerû falusi

ács, József családjában nevelkedett, aki bölcsességét
nem hírneves rabbiktól tanulta, aki hosszú-hosszú
éveken át a rokon és szomszéd gyerekekkel pajtás-
kodott-játszadozott, késõbb nevelõapja mûhelyé-
ben tüsténkedett, most egyszer csak nyilvánosan
föllép, és fennhangon hirdetni kezdi, hogy az Írások
õróla szólnak, hogy õbenne teljesednek az évezre-
des messiási jövendölések.

„Paradox módon minden bizonnyal édesanyja,
Mária hitének kellett kiállnia a legnagyobb próbát”
– írja a tudós szerzetes, Szabó Ferenc atya – „ez a
gyermek, akit megszült, tejével táplált, gondozott,
nevelt, valóban az a Messiás lenne, akirõl az ószövet-
ségi próféták jövendöltek?” Mária el-elgondolkodott
Jézus bizonyos kijelentésein, próbálta megérteni
tetteit. Hitt – pedig korántsem értett mindent. Hitt
már az angyal szavának, aki hírül adta, hogy a Szent-
lélek erejébõl gyermeket foganhat. Mária hite foko-
zatosan bontakozik ki, amint követi Jézust nyilvá-
nos mûködése, majd szenvedése során, egészen a
Golgota csúcsáig.

Mária közbenjárására kérjük a Jóisten kegyelmét,
hogy a hit révén egyre jobban behatoljunk Jézus
életének és tanításának titkaiba, hogy Krisztust egy-
re inkább megismerjük, egyre mélyebben szeres-
sük, egyre hûségesebben kövessük, mert hiszen raj-
ta és az õ evangéliumán kívül nincs üdvösség itt az
ég alatt.

Kirsch János diakónus

E V A N G É L I U M
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A rejtvény megfejtését 2009. július 14-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Pol-
gármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Június 21-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Réce hápog, fürj palattyol, hangicsál egy kis madár” (Faze-
kas Mihály: Nyári esti dal).
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Sziklai Attiláné, Kölcsey ltp. 11. és Lóki Ferenc, Béri B. Á. u. 47.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

VASÁRNAPI REJTVÉNY

B enedek István professzor (pszichiáter, író,
polihisztor) mondta eltûnõdve egy alka-

lommal: "Azt teljes bizonyossággal meg tudom
állapítani, hogy elmebeteg-e valaki, de hogy nor-
mális-e az illetõ, azt nem." Szóval, nem is olyan
egyértelmûek a dolgok, mint amilyennek elsõ
nekifutásra gondolná az ember. Itt van például
a fixa idea, vagyis a rögeszme. A rögeszmével
egészen addig nincs is semmi gond vagy ten-
nivaló, amíg azt az ember titokban tudja tar-
tani mások elõtt. Egyébként is, rögeszmés ember
és ember között óriási is lehet a különbség, asz-
erint, hogy rabszolgái vagy urai vagyunk-e a
rögeszméinknek. Vannak esetek, hogy valakik
(egyáltalán nem akárkik!) a rögeszméikkel
tesznek szert hatalomra, elképzelhetetlenül
nagy uralomra mások fölött. Tehát egyáltalán
nem okos dolog egy vállrándítással, kézlegyin-
téssel szánakozva elnézni a rögeszmés em-
bereknek a rögeszméiket, fixa ideáikat, mond-
ván, hagyjátok békén szegény bolondokat.
Hadd higgye bárki bántatlanul, zavartalanul
magát akár hûtõszekrénynek is. Ugyan, kinek
árt vele? Baj csak akkor van, ha az illetõ tény-
leg lehûti azt, amit a kezébe adnak. De az ilyen
kivételes esetek manapság már elvétve fordul-
nak elõ, a minap is egy ember azért ment át
Szegedrõl Újszegedre száraz lábbal a Tiszán,
mert nem tudott úszni.

J an Slota (van-e ki e nevet nem ismeri?) nem
tudom, el sem tudom képzelni, hogy

kinek/minek képzeli magát, viszont érdekes
pszichiáteri feladat, téma lenne diplomamunkát,
sõt kis- és nagydoktori disztertációt készíteni ar-
ról, vajon milyen lelki traumás okok állhatnak
annak az orvosi esetnek a hátterében, hogy Jan
Slota nagy nyilvánosság elõtt nap mint nap azt
hangoztatja, hogy õ büszke arra, hogy félholtra
vert egy magyar nemzetiségû szlovák (raktáros)
állampolgárt, mert - szerinte - direkt az õ fel-
hergelése céljából magyar dalokat énekelt. Igaz,
ami igaz, nagy valószínûséggel engem is ret-
tenetesen fel tudna idegesíteni, ha Jan Slotát hal-
lanám Fásy fa hangján szlovák népdalokat
énekelni, de nekem meg se fordulna a fejemben
õt ezért jól elagyabugyálni. Nagyobb büntetés
lenne számára az, ha állandóan ráadás
számokat követelnék tõle, egészen addig, amíg
saját hangjától hányingere nem lenne. Ugyanis
az Isten nem ver bottal, hanem önmagunkkal...

Bálint György Lajos
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Alisca Bau XXXV. Gemenci Nagydíj
Július 10-én Kaposvárról indul, másnap belvárosi száguldással zárul a kerékpáros verseny

Az Ifjúsági Unió Szekszárd

rendezésében július 10-11-én im-

már 35. születésnapjára készül

Tolna megye egyik legjelentő-

sebb nemzetközi sporteseménye,

a Gemenci Nagydíj Országúti Ke-

rékpáros Verseny. A jelentős

múltra visszatekintő viadal igazi

rangot vívott ki magának mind a

hazai, mind a nemzetközi kerék-

páros versenyek sorában.

SZV-összeállítás

Az elsõ, állami támogatással megren-
dezett viadalt 1975-ben Szuromi
György, a BKV kerekese nyerte. A
Gemenci Nagydíjat azóta minden év-
ben megtartották, s a három és fél
évtized alatt folyamatos fejlõdésen
ment keresztül. A kilencvenes évek-
tõl az Állami Biztosító, majd 1993-tól
a Fiat támogatta,  2005-ben pedig
már az Alisca-Bau Gemenc Nagydíj-
ért versenyeztek a kerekesek. A via-
dal népszerûségét mutatja, hogy
több, fejlett kerékpáros kultúrával
rendelkezõ országból is rendszere-
sen érkeznek indulók, sõt 2000-ben
egy másik földrészrõl, Szaúd-Arábiá-
ból is köszönthettünk bringásokat.

A szekszárdi színeket olyan kitûnõ
kerekesek képviselték, mint a Halász-
testvérek, Pálinkás Csaba, Sajó Péter,
Istlstekker János, a Steig-fivérek, Ara-
tó Dávid, vagy a most is rajthoz álló
Madaras Zoltán.

A Gemenci Nagydíj 1999-ben ka-
pott 2.6-os minõsítést a nemzetközi
szövetségtõl (UCI), s azóta neve-

sebb csapatok részérõl is nagyobb
lett az érdeklõdés a nagydíj iránt. A
viadal 2004-ben 2.2-es minõsítéssel
bekerült az UCI nemzetközi ver-
senynaptárába. A Nagydíj hagyomá-
nyosan egy Európában egyedülálló
villanyfényes háztömbkörüli krité-
riumversennyel zárul, melyen min-
den évben több ezren buzdítják a
kerékpárosokat.

A fõverseny mellett rendszeresen
szerveznek kiegészítõ programo-
kat, versenyeket. Évrõl évre az ese-
mény szerves részét képzi az a Ke-
rékpáros Demonstráció, melynek
célja az autósok figyelmének felkel-
tése a kétkeréken közle-
kedõkre. Idén második
alkalommal része a
programnak a T-Mobile
Kerékpáros Túra, mely-
nek keretén belül min-
denki lemérheti erejét
és kitartását.

Az Alisca Bau XXXV.
Gemenci Nagydíj
programja:

1. SZAKASZ: JÚLIUS
10., PÉNTEK
Skoda-Alisca Autócent-
rum Kupa - 144 km-es tö-
megrajtos egyéni és csa-
patverseny.

Rajt: 15 óra, Kaposvár,
Kossuth tér.

Befutó: 18.30 óra,
Szekszárd, Béla király
tér.

Útvonal: Kaposvár-
Nagyberki-Dombóvár-

Döbrököz-Kurd-Lengyel-Závod-Tevel-
Kéty-Zomba-Kisdorog-Tevel-Kéty-
Zomba-Harc-Szekszárd.

2. SZAKASZ: JÚLIUS 11., SZOMBAT
MVM Paksi Atomerõmû Kupa - 148
km-es tömegrajtos egyéni és csapat-
verseny

Rajt: 10.30 óra, Paks, Szt. István tér
Befutó: 14.00 óra, Szekszárd, Kál-

vária-tetõ.
Útvonal: Paks-Nagydorog-

Szedres -Medina -Harc -Zomba -
K i s do r o g -Te ve l - K é t y - Z o m b a -
Kisdorog-Tevel-Závod-Kisvejke-
Mucsfa-Aparhant-Majos-Bonyhád-
Mõcsény-Szálka-Szekszárd.

JÚLIUS 11., SZOMBAT, 19 ÓRA:
Ünnepélyes eredményhirdetés a

Béla király téren
GÁLA: JÚLIUS 11., SZOMBAT

Alisca Bau Kupa - kritériumverseny
19.45 óra: 10 körös verseny igazolt

serdülõ és ifjúsági, illetve 19-39 év kö-
zötti, valamint 40 év feletti amatõrök
részére

Rajt és cél: Béla király tér
Útvonal: Béla király tér-Flórián u.-

Szent László u.-Széchenyi u.-Bezerédj
u.-Béla király tér.

21.00 óra: Pálinkás Csaba emlék-
verseny - 25 körös kritériumverseny

Rajt és cél: Béla király tér.

Meghívott csapatok:

Viperbike-BS Kärnten WSA ARBÖ-
Graz (Ausztria), Denzel Cliff Wien
(Ausztria), FIDEA Cycling Team
(Belgium), Heraklion-Nessebar
Continental Team (Görögország),
Aigle Rouge Sportif Clib (Haiti),
Team Amsterdam (Hollandia),
Puris-Kamen (Horvátország),
Atlantis Casino KSE (Magyaror-
szág), Csepel Team (Magyaror-
szág), FTC Merida Revolution
(Magyarország), Kommuna.org
KSC (Magyarország), Beton-
expressz 2000-Limonta (Magyar-
ország), Szegedi KSC (Magyaror-
szág), Continental Team Milram
(Németország), Tusnad Cycling
Team (Románia), Atlas Roomer's
Hausbäckerei (Svájc), National
Team Serbia Spartak (Szerbia).
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A készülék bérleti díja

8000 Ft/nap

A sportnak szentelte idejét
Hamvas Ferencné nyugdíjasként sem pihen

Egy életre eljegyezte magát a

sporttal, így Hamvas Ferencné

nyugdíjba vonulását követően

sem fordít hát szeretett munkájá-

nak, hobbijának. 

SZV

Erzsike - ahogy a sportban tevékenyke-
dõk ismerik - a '60-as évek közepén köl-
tözött Mözsrõl Szekszárdra, itt fejezte
be iskoláit, és itt kezdett dolgozni 1974
májusában a megyei sporthivatal fõál-
lású munkatársaként. Nem egészen
négy évvel késõbb - követve fõnökét,
Kardos Györgyöt - a városi tanács
sportfelügyelõségéhez került, ahol a
gazdasági feladatok mellett szabadidõs
sportszervezõként tevékenykedett.
Közben, hogy a szakmai kihívásoknak
megfeleljen, gazdasági és sportszerve-
zõi diplomát is szerzett. Az önkor-
mányzati rendszer kialakulását köve-
tõen, 1991. január 1-tõl sportreferens-
ként, egy személyben dolgozott Szek-
szárd szabadidõs sportjáért.

Az elmúlt három évtizedben olyan,
lassan „nagykorúvá” váló nagy rendez-

vények születésénél bábáskodott, mint
a Kihívás Napja, amelyhez 1992-ben az
elsõk között csatlakozott a megyeszék-
hely, s amelyben az utóbbi öt évben
megszakítás nélkül kategóriája legjobb-
ja volt. Miképp a Challenge Day, úgy az
utcai kosárlabda fesztivál is elképzelhe-
tetlen nélküle. Az adidas Streetball uta-
zó cirkusza 1997-tõl látogat el rendsze-
resen városunkba, s mára az egyik leg-

színvonalasabb, és – a fõvárosi helyszí-
nek mellett – legtöbb embert megmoz-
gató rendezvénnyé nõtte ki magát.

Hamvas Ferencné természetesen a
városi amatõr bajnokságokat szerve-
zõ és lebonyolító bizottságokból sem
hiányozhatott, így ott volt a kispályás
és öregfiúk labdarúgó-, az asztalite-
nisz-, a kosár- és kézilabda-, illetve a
sakkversenyek sorsolásánál, díjkiosz-
tóinál egyaránt. Egyik legnagyobb
öröme, hogy Nosztalgia-kupa immár
26 éve biztosít játéklehetõséget az
idõsebb kézilabdás generációnak.

Erzsike hosszú évek óta szoros és
jó kapcsolatot ápol a város oktatási
intézményeivel és sportegyesületei-
vel egyaránt, és ezután is szívesen
segít felmerülõ problémáik megol-
dásában.

– Nyugdíjasként is aktívan szeret-
nék közremûködni a városi nagyren-
dezvényeken – mondja Hamvas
Ferencné, majd hozzáteszi: a
megnövekedett szabadidõmben sze-
retnék minél több idõt az unokáimmal
tölteni, és nézõként is több idõt tölteni
különbözõ sporteseményeken.

Hamvas Ferencné

SPORTMIX
KÉZILABDA.Elképzelhetõ, hogy õsz-
tõl NB I-es is lehet az UKSE csapata. Jú-
nius 30-án éjfélkor járt le a nevezési
határidõ a 2009/2010-es élvonalbeli
bajnokságokra, amelyre az NB I/B
Nyugati csoportjában ötödik helyen
záró UKSE Szekszárd is leadta
nevezését , miután a klub és a város ve-
zetése egyaránt kinyilvánította ezen
óhaját. Persze ahhoz, hogy megvaló-
suljon a nagy álom, az is kell, hogy az
indulásra jogosultak közül ne minden-
ki adja be nevezését.

LABDARÚGÁS. A három év után tá-
vozó Kniesz Mátyás helyett a Paksi FC-
tõl hazatérõ Dienes Pál lett az NB III-
ban szereplõ Szekszárdi UFC labdarú-
gó-csapatának új edzõje. A tréner az
évezred elején két igen sikeres évet
már eltöltött a szekszárdi kispadon: az
UFC veretlenül lett bajnok a Dráva-cso-
portban (több mint ötvenmeccses ve-
retlenségi sorozata máig élõ klubre-
kord), a következõ évadban pedig a
csapat ezüstérmet szerzett az NB II-
ben . A szekszárdi edzõ szerint az jelen-
tene elõrelépést a klub életében, ha
két éven belül az NB II-ben szerepel-
ne a gárda. A hírek szerint az igazolá-
soknál fõleg szekszárdi kötõdésû játé-
kosokban gondolkodnak.
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Panoráma Mozi 
NAGYTEREM:
Július 2-8.
17:30 és 20.00: TRANSFORMERS: A BU-
KOTTAK BOSSZÚJA – színes szinkronizált
amerikai akciófilm
Július 6.
10.00: Szünidei matiné – Kutyaszálló (ame-
rikai film)
Július 9-12.
17:30, 20:00 MÁSNAPOSOK – színes
szinkronizált amerikai vígjáték
Július 13-15.
17:30: EGY BOLTKÓROS NAPLÓJA – szí-
nes szinkronizált amerikai romantikus vígjá-
ték (12)
20:00 MÁSNAPOSOK – színes szinkroni-
zált amerikai vígjáték

ART TEREM:
Július 2-8.
17:00: UTOLSÓ LÁTOGATÁS – színes fel-
iratos angol film (12)
19.00: MADE IN HUNGARIA – színes szink-
ronizált magyar zenés film (12)
Július 9-15.
17:00: LA VIDA LOCA – színes feliratos spa-
nyol film (16)
19:00: A BAADER MEINHOF CSOPORT –
színes feliratos francia - német film (16)

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Babits Mihály
Mûvelõdési Ház

Jószai Sándor képzõmûvész
(Hódmezõvásárhely) IKON kiállí-
tása

Megtekinthetõ: július 11-ig a Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Házban
munkanapokon 10-18 óráig.

Mûvészetek Háza

Július 10-én (péntek) 17 órakor
Képnovellák – Eifert János

fotómûvész és az 50 éves Ko-
vács Tibor festõmûvész 50. ki-
állításának megnyitója

Megnyitja: Prof. Dr. Losonci
Miklós mûvészettörténész, esztéta
Közremûködik:Lozsányi Tamás
zongoramûvész

A kiállítás megtekinthetõ: 2009.
szeptember 6-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig. (Támogatók:
Rádió Antritt, Karácsonyi József
borász)

(Július 27. és augusztus 10. kö-
zött a Mûvészetek Háza zárva tart.)

XVII. NEMZETKÖZI DUNA
MENTI FOLKLÓRFESZTIVÁL
2009. JÚLIUS 14-19.

Tolna megyében és Bács-Kiskun
megyében

Július 14. (kedd), Szekszárd
Fesztiválhangoló nap
20.00 Fesztiválhangoló Tánc-

színház
Mûsort adnak: a Bartina Együt-

tes, Bulgária, Horvátország, Len-
gyelország, Olaszország és Török-
ország együttesei

Babits Mihály Mûvelõdési Ház
színházterem, a belépés díjtalan.
Július  15. (szerda), Madocsa

A néptánc napja
Július  16. (csütörtök) Alsónyék

A népdal napja
Július 17. (péntek) Nagymányok

A nemzetiségi hagyományok
napja
Július  18. (szombat), Sióagárd

A paraszti munka hagyomá-
nyainak napja
Július 19. (vasárnap), Bogyiszló

A Dunai ártéri hagyományok
napja  
Részletes program: www.tmamk.huKovács Tibor (balról) és Eifert János torontói kiállításukon

A szép emlékû Csörge-tavi fesztiválok
óta nincs Szekszárdon több napos,
rock és blues muzsikát játszó együtte-
seket felvonultató zenei esemény. Az
ûrt a július 17. és 19. között elsõ ízben
megrendezendõ Szekszárdi Rock &
Roll Hétvége töltheti be.

Puha Róbert, a rendezvény fõszer-
vezõje, a Húsvasaló Étterem és Pub
tulajdonosa nagy rajongója a blues és
rockabilly stílusnak, s mint ilyen, ál-
landó résztvevõje a paksi Gastroblues
fesztiválnak. Talán a népszerû Duna-
parti rendezvény sikerén felbuzdulva
fogott a szervezésbe, mindenesetre
néhány hét leforgása alatt összeállt a
program.

Július harmadik (hosszú) hétvégé-
jén a szekszárdi vásártér ad otthont
az I. Szekszárdi Rock & Roll Week-
end eseményeinek. A többes szám
indokolt, hiszen a fellépõ zenekarok
mellett egyéb látnivaló is ígérkezik. A
Magyar Veterán Opel Klub ugyanis a
helyszínen tartja 5. országos találko-
zóját programokkal, felvonulással.

Panaszunk a zenei programra sem
lehet, hiszen hazai együttesek – köz-
tük a népszerû Mistery Gang és Blu-
es Factory – mellett egy nemzetközi-
leg is jegyzett formáció is színpadra
lép. Július 18-án, szombaton este 22
órától az amerikai Big Daddy Wilson
a hazánkban élõ, osztrák gitáros éne-

kes, Ripoff Raskolnyikov kí-
séretében lép a közönség elé.
A vájtfülûeknek is nagy él-
ményt ígér...

A rendezvény mérsékelt
belépõkkel (a háromnapos
tikett a helyszínen is csak
2700 forint), ingyenes sátra-
zási lehetõséggel, étellel-
itallal kecsegtet.

Info: www.husvasalo.hu/
rockandrollweekend

Rockabilly és benzingõz
I. Szekszárdi Rock & Roll hétvége a vásártéren

Big Daddy Wilson és Ripoff Raskolnyikov
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HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Júliusban nincs fogadóóra

II. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

JEGYZÕ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz.
iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Júliusban nincs fogadóóra

V. sz. választókerület
A képviselő asszony júliusban nem
tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A hónap második csütörtökén 17-18
óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület
A képviselő asszony júliusban nem
tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület
Július 8-án, szerdán 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. 

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén, 16-17
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
Bejelentkezés: 30/911-2119-es, vagy
a 20/215-1023-as telefonon (17-19
óráig). Szekszárd, Mikes u. 24.

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első keddjén 16.30-17.30
óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
A hónap második 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 képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

HORVÁTH LÁSZLÓ képviselő
A hónap harmadik keddjén 17-18 óráig
Bejelentkezés: 30/2470-750-es
telefonon
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A képviselő úr júliusban nem tart
fogadóórát.

POLGÁRMESTER, JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
JÚLIUSI FOGADÓÓRÁJA

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

KÖZLEMÉNYEK

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Az E.on értesítése szerint áramszü-
net lesz július 22-én, szerdán 8 és
12 óra között a Bezerédj utca nagy
részén. Az áramszünet érinti az Ok-
mányirodát is, így ebben az idõben
az ügyfélfogadás szünetel. Kérjük
ügyfeleink megértését!

KÜLDJÖN KÉPET KERTJÉRÕL!

Küldjön képet szekszárdi kertjérõl,
teraszáról, vállalkozásának telephe-
lyérõl, üzletének portáljáról, vagy fi-
gyelemre méltóan csínosított szek-
szárdi kertrõl, vendéglátóhelyrõl,
vagy közparkról. A fotókat a város
honlapján, képgalériában tesszük
közzé.Cím: portal@szekszard.hu

RUHAADOMÁNYT VÁRNAK

A Szekszárdi Humánszolgáltató Köz-
pont ruhaadományokat vár! Kérjük,
hogy a használható állapotú, tiszta
ruhákat elõzetes egyeztetés után
hozzák el az alábbi címre: Vörösmar-
ty u. 5. Az adományokat keddi és
csütörtöki napokon, 8 és 16 óra kö-
zött fogadják. Telefon: 74/511-474.

DIÁKMUNKA A POLIPPAL

Július 9-én 15.30-kor információs
napot tartanak a Polip Ifjúsági Iroda
Diáktanyájában, ahol tanácsadók vá-
laszolnak a diákmunkát vállalók kér-
déseire! A program a TÁMOP-pályá-
zat keretében kerül megrendezésre.
A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

Két új buszjárat
az 5-ös vonalán

Június 27-tõl új járatok közlekednek
az 5-ös vonalon, nyári idõszámítás
alatt, szabad- és munkaszüneti napo-
kon: az autóbusz-állomásról 6.05-
kor a Baranya-völgy felé, a Baranya-
völgybõl 6.25-kor a Csatári üzlethá-
zig. A vonalon egy új megállópár is lé-
tesül a Csötönyi- és a Baranya-völgy kö-
zött, Faluhely-dûlõ elnevezéssel.
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