
2006. október 16. óta új elnöke van
a megyének. Dr. Puskás Imrét, a
helyhatósági választásokon gyõztes
Fidesz–KDNP frakció jelöltjét 26
érvényes szavazattal  választották
meg az ünnepi alakuló ülésen.
A bátaszéki származású fiatal jo-
gász elõtt nem ismeretlen a megyei
önkormányzat. Korábban képvise-
lõként már bekapcsolódott a me-
gyei közéletbe, négy éven át pedig
osztályvezetõként is dolgozott a
Szent István téri épületben.

– Hogyan érte a felkérés a közgyû-
lés elnöki székébe?

– Talán kevésbé váratlanul, mint a
közvéleményt. A közéletben ugyanis
1990. óta veszek részt, amikor elõször
választottak meg önkormányzati kép-

viselõvé Bátaszéken. A
következõ választási év-
ben, 1994-ben nagy
megtiszteltetésnek tekin-
tettem, hogy a Fidesz je-
löltjeként indulhattam az
országgyûlési választá-
son a bonyhádi választó-
kerületben. Köztudott,
hogy akkor még nem a
Fidesz volt a befutó, így
én sem jutottam mandá-
tumhoz, de az akkori
õszi önkormányzati vá-

lasztások alkalmával listavezetõként
bekerültem Tolna megye önkormány-
zatának közgyûlésébe. Ettõl kezdve
folyamatos a kapcsolatom a megyé-
vel. Egy ciklusban nem képviselõ-
ként, hanem a megyei önkormányzat
hivatalában osztályvezetõként tevé-
kenykedtem. 2002-tõl 2006-ig ismét
ellenzéki képviselõként koptattam a
megyeháza dísztermének székeit. 

– Ilyen elõzmények után sem készült
arra, hogy tisztséget vállaljon a me-
gyei vezetésben az idei helyhatósági
választások után...   (folytatás a 3. oldalon)
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Megyei Napló
Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd,           Tamási, Tolnawww.tolnamegye.hu/megyei_naplo
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A megye hatékonysága védendõ
Dr. Puskás Imre elnök beszél megválasztásáról, az önkormányzat helyzetérõl, jövõképérõl

Magyarországon 900 or-
vos nem küldte el határ-
idõre a kötelezõ részletes
jelentést betegeirõl az
Országos Egészségügyi
Pénztárnak. Úgy tudjuk,
hogy Tolna megyében
mindenki eleget tett a
törvénynek. Ettõl függet-
lenül sokan nem értenek
egyet az intézkedéssel. A
lakosság részérõl adatvédelmi ag-
gályok is felvetõdhetnek.

Szeptember 1-jétõl jog-
szabály kötelezi a házior-
vosokat arra, hogy részle-
tes jelentést – ideértve a
betegség fajtáját is – küld-
jenek pácienseikrõl az Or-
szágos Egészségügyi Pénz-
tárnak. Október 15-tõl pe-
dig a vényekre is rá kell ve-
zetni a betegség kódját, A
Tolna megyei  érintettek

tudomásul vették a változásokat, de
vegyes érzésekkel fogadták azokat.

Dr. Schranz Róbert (képünkön), a
Tolna Megyei Orvosi Kamara titkára
szerint a plusz adminisztráció miatt
megnövekedhet az egy fõre jutó ren-
delési idõ.  Mint mondta, a jogszabá-
lyi kötelezettségnek eleget tesznek a
megyében, azonban az orvosok véle-
ménye már vegyes,  hiszen ezek az
adatok a szakrendelések és a vényel-
lenõrzések révén már adottak az
egészségügyi pénztárnál, újbóli to-
vábbításukat ezért tartják felesleges
intézkedésnek.       (folytatás a 6. oldalon)Életünket áldozni az igaz, szent ügyért. Ez

meglehetõsen furcsán hangzik manap-
ság, amikor igaz ügyeket áldozunk fel a
pénzért, a hatalomért – eleinte lazán, tu-
datlanul, aztán már körültekintõbben, né-
mi félsszel, bûnös módon. Vigaszul szol-
gálhat, hogy a vértanúkról megemlékezik
az utókor, hóhéraikról soha. Mindenszen-
tek ünnepe a vérta-
núk tiszteletén alapul.
Mindenekelõtt azokra
emlékszik a katoli-
kus egyház novem-
ber 1-jén, akik hittérí-
tõkként, az evangéli-
um hirdetõiként estek
áldozatul, lettek szen-
tekké. Egyetemes ün-
neppé IV. Gergely pá-
pasága alatt 839-ben
vált e nap. 

A halottak napját
998. óta tartják no-
vember 2-án. Odilo
cluny apát vezette be

elsõként, a hozzá tartozó bencés rendhá-
zakban. Késõbb elterjedt a halottakra való
emlékezés napja az egész keresztény vi-
lágban. Virrasztás, gyertyagyújtás, elmél-
kedés. A hívõ és hitkeresõ emberben él a
remény, hogy halott szeretteivel még talál-
kozhat. Odaát. Az elmúlt napok ennek je-
gyében teltek el.                              Wessely

Hatalmas dombóvári siker született a
csehországi Marienbadban, ahol októ-
ber közepén rendezték meg a pipaszí-
vók lassúsági világbajnokságát. Az
egyéni versenyben  a  424-es Pipa Club
tagja, Trubacs Tivadar (képünkön) 388
ellenfelét megelõzve 3 óra 3 perc 24
másodperces új saját és egyesületi
csúccsal a huszonnégy nemzet „füstere-
getõit” felvonultató mezõnyben az elsõ
helyen végzett. A mindössze három
gramm dohányban legtovább parazsat
tartani tudó aranyérmest, valamint a
Palotai Zoltánt, Sziber Jánost, Kuncsik
Józsefet és Verhás Tamást felvonultató
gárda a 69 csapat között a második lett.

Trubacs Tivadar a pipaszívást társai-
val együtt sportként ûzi, ami valójában
egy  türelemjáték. A dohányzáshoz el-

mondása szerint annyi köze van, mint a
kempingbiciklinek a Tour de France-
hoz, ilyen módon az egészségüket sem
károsítják vele oly’mértékben. Ezenkí-
vül hozzátette: a cigarettás rohan, a szi-
varos sétál, a pipás leül és gondolko-
dik. Nos, füstölögni így is lehet.         G.

Még több idõt töltünk a háziorvosoknál
Kötelezõ jelentés a betegekrõl

A termõföldeken lassan végéhez kö-
zeledik a betakarítás, a gazdálkodók
már az ezt követõ talajmunkákra ké-
szülnek elõ. Bár az elmúlt idõszak ki-
vételesen kellemes, meleg  idõjárása
kifejezetten kedvezett a földmunkák-
nak, nem árt felkészülniük a terme-
lõknek az esetleges káros klímahatá-
sok csökkentésére és az annak meg-
felelõ talajhasználatra. Az érintettek
szakmai fórumon tájékozódhattak a

témában, ahol a nyári és az õszi hó-
napok idõjárása is szóba kerül az ag-
rárgazdálkodás szemszögébõl. 

A káros klímahatások csökkentésé-
re vonatkozó kutatások legújabb ered-
ményeirõl tartott elõadást október 27-
én a  Szekszárdi Mezõgazdasági Zrt.
elõadótermében Dr. Birkás Márta, a
Szent István Egyetem tanszékvezetõ
tanára. A talaj elõkészítésében kiemel-

te: mindig a talajvíz tar-
talmához, a föld típusá-
hoz alkalmazkodva kell
megmûvelni azt. Az
egyik legfontosabb té-
nyezõ a levegõztetés,
vagyis életet kell vinni
az elhalt talajba. Itt a
megfelelõ kultivátorsze-
rû eszközök alkalmazása
a legelõnyösebb, ame-
lyek a legkisebb károso-
dást okozzák az amúgy
is sérült szerkezetben. 

(folytatás a 6. oldalon)

A jõvõ év termése a mostani 
földmunkák függvénye is

Magyarországon 50, Tolna megyében
30%-kal több nõ vett részt méhnyak-
rák-szûrésen tavaly a korábbi évek-
hez képest – értékelte Dr. Németh Lí-

dia helyettes megyei tisztifõorvos saj-
tótájékoztató keretében a Liliom-
programot. Az akció most újra indul
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
a vizsgálatokon tovább növeljék a
megjelenési hajlandóságot.

2005 októberében indult útjára az el-
sõ országos program, amely a legve-
szélyeztetettebb korosztályt, a 25 és 65
év közötti nõket célozta meg. 22 ezer
feletti volt azoknak a száma – ez 30%-
kal magasabb adat, mint 2004-ben –
akik a program hatására a  méhnyakrák

szûrésen megjelentek. Tolna megye ki-
emelkedõ eredménye, hogy a legtöbb
vizsgálatot országosan Dr. Tóth János,
a megyei kórház onkológiai osztályá-
nak vezetõ fõorvosa végezte. 

Tavaly a megyében tízen haltak
meg ebben a betegségben, pedig az
idõben felismert kór
gyógyítható. Mivel az
akció végeztével alább-
hagyott a megjelenési
hajlandóság, az ÁNTSZ
ismét elindította a prog-
ramot. A résztvevõk kö-
zött újfent ajándékcso-
magokat sorsolnak ki.
De jutalmazzák az
egészségügyi intézmé-

nyeket is. Itt feltétel, hogy az ott dol-
gozó érintett asszonyok 90%-a meg-
jelenjen a szûrõvizsgálatokon. A fõ-
díj pedig ismét egy autó lesz. 

A legértékesebb nyereményrõl sem
szabad azonban megfeledkezni: a
szûrés a betegség idõben történõ fel-

ismerésében segít,
így létfontosságú,
hogy azon részt
vegyenek az asz-
szonyok. Még min-
dig ugyanazokon
a helyeken: kórhá-
zakban, magán-
rendeléseken és
mobil szûrõállo-
másokon.        D.M.

Az idõben felismert méhnyakrák gyógyítható!

A leglassúbb gyõzött

ÉÉggnneekk  aa  rreemméénnyy  ggyyeerrttyyááii

Újra indul az országos Liliom-program



A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium pályázatot hirdet szociális
földprogramok mûködtetésének
és komplex fejlesztésének támoga-
tása címmel.

A pályázat a szociális földprogra-
mok hálózata fejlõdésének és stabili-
tásának biztosításához járul hozzá. A
mûködtetõ önkormányzatok/szerve-
zetek aktív szociálpolitikai eszköze-
inek támogatásán keresztül  a szoci-
álisan rászoruló családok háztartá-
son belüli jövedelemszerzését segíti
elõ, továbbá lehetõséget ad az ön-
kormányzatoknak az általuk fenntar-
tott költségvetési intézményeknek a
szociális földprogramokba való be-
kapcsolódásra.

AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaa::
A háztartás, mint szociális és gazda-
sági egység jövedelemszerzõ képes-
ségének erõsítése, a szociálisan hát-
rányos helyzetû inaktív, vagy tartó-
san alacsony jövedelmû háztartások
gazdasági aktivizálása, tevékenysé-

gük bõvítése értékteremtõ munka le-
hetõségének biztosításával. Az alap-
cél a következõ célkitûzéseken ke-
resztül valósítandó meg:
– a szociális földprogramot mûködte-

tõ települési önkormányzatok/ szer-
vezetek szerepvállalásának erõsíté-
se a folyamatos mûködtetés feltét-
eleihez történõ hozzájárulással;

– a szociális hatékonyság növelése a
kedvezményezetti részvétel for-
máinak gyarapításával, a támoga-
tott tevékenységek számának nö-
velésével, akár a szorosan vett me-
zõgazdasági termelés kereteinek
túllépésével;

– a területi hátrányok mérséklése;
– az önkormányzatok által haszonbé-

relt állami tulajdonú földek bekapcso-
lása a szociális földprogramok háló-
zatába, a szociális cél és a programok
eddigi jellegzetességeinek, elveinek
maradéktalan alkalmazásával;

– a kedvezményezetti aktivitás nö-
velése speciális foglalkoztatási
formákban is;

– annak elõsegítése, hogy a szociális

földprogramban való részvételt vál-
lalni képes – helyi önkormányzatok
által fenntartott – költségvetési in-
tézmények is bekapcsolódhassanak
a földprogramok hálózatába.

Tolna megyében a pályázatokat
1999. óta a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Módszertani Otthona –
Gyönk koordinálja, mint területi me-
nedzserszervezet. Az évek óta meg-
hirdetett programba eddig csak Ta-
mási és Bonyhád kistérség vett részt
mintegy 10 település bevonásával,
remélhetõleg idén új települések is
érdeklõdnek. A pályázók 0,5–5 mil-
lió forint támogatást igényelhetnek.
Önerõ mértéke: 10%.

A pályázat benyújtásának határideje:
2006. november 15. 

Az érdeklõdõknek a fenti mene-
dzserszervezet eljuttatja a felhívást
és az adatlapot e-mailen. Kérdésekre
a 74/548-002-es telefonszámon Pin-
tér Györgyi válaszol.
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Az Országos Atomenergia Hivatal
még szeptemberben kiadott enge-
délye azt jelentette, hogy három és
fél év felkészülési idõ után megkez-
dõdhetett a paksi atomerõmû 1–2.
blokkjának reaktorcsarnokában a
sérült fûtõelemek kiemelése.

Az orosz TVEL konzorcium és a
Paksi Atomerõmû Zrt. szakemberei
2006. október 15-én kezdték meg a
2. blokk 1. számú aknájában lévõ
tisztítótartályból kiemelni a megron-
gálódott kazettákat. A mintegy 3,6
tonna tömegû, eltávolításra váró tör-
melék kiemelésének nincsen idõbeli
korlátja. Amint azt Kovács József ve-
zérigazgató többször is aláhúzta:
minden szempontnál elõrébbvaló a
biztonság.

A PA Zrt. a munkálatok elindulása

óta hetente tájékoztatja a sajtón ke-
resztül a közvéleményt arról, éppen
hol tartanak a helyreállítási munkála-
tok. A bonyolult mûvelet eddig ütem-
terv szerint zajlik. Elsõként a 2003.
április 10-én megsérült harminc ka-
zettafejet vágják le, amelyek közül
október végéig már huszonnégyet tá-
volítottak el. Ezután emelik ki a
munkaplatformot, amelynek követ-
keztében megtörténhet a kazettafejek
víz alatti kamerás vizsgálata. Ennek
célja, hogy meggyõzõdhessenek ar-
ról, a kazettafejek nem tartalmaznak
üzemanyag-maradványt.

Ha minden a tervezett szerint halad,
és semmi nem hátráltatja a munkála-
tokat, akkor várhatóan 2007 elsõ hó-
napjaiban befejezõdhet a mintegy
egymilliárd forint értékû helyreállítás.  

-vöröss-

A szekszárdi Gemenc Étterem felke-
rült az ÁNTSZ által kiadott országos
feketelistára. A honlap azoknak a
vendéglátóipari, közétkeztetést végzõ
egységeknek, élelmiszert gyártó és
forgalmazó cégeknek az adatait tartal-
mazza, amelyek augusztus 1-jét köve-
tõen bizonyítottan ételfertõzést okoz-
tak. Az internetes fórumon szerepel to-
vábbá az okozott megbetegedés típu-
sa, a fertõzöttek száma, valamint az
esemény idõpontja is. A vétkes ven-
déglátóhelyek egy évig szerepelnek a
listán. Dr. Németh Lídia, helyettes me-
gyei tiszti fõorvos  elmondta, a közzé-
tétellel az a céljuk, hogy a vendéglátó-
helyeket nyomatékosan rákényszerít-

sék az élelmiszerhigiéniai, egészség-
ügyi szabályok betartására. Ennek
várhatóan nagyobb visszatartó ereje
lesz, mintha sorozatos pénzbírságok-
kal sújtanák a szabálytalankodókat.

Knieszné Jéhn Katalin,  a Gemenc
Étterem üzletvezetõje így reagált  a
történtekre: – nagyon szomorú va-
gyok a megjelent lista miatt, vélemé-
nyem szerint ez egy eltúlzott intézke-
dés. Tudomásom szerint Tolna me-
gyében már több ilyen eset is elõfor-
dult, az õ nevük mégsem került fel a
honlapra. Az étterem vezetõje hozzá-
tette: mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy a jövõben ne követ-
kezzen be ilyen eset.                    -ky-

Rendben zajlik 
a helyreállítás Pakson

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A floppy lemezen, postán elküldött
jelentések továbbá véleményük sze-
rint nem biztonságosak. 

Az Országos Egészségügyi Pénztár
részérõl Dr. Székely Tamás ellátási fõ-
igazgató-helyettes reflektált. Azért van
szükségük ezekre az adatokra, mert szá-
mos olyan vény beváltását regisztrálják,
ami mögött nem volt orvos–beteg talál-
kozó. A vényforgalom kiadásai egy
évben 350–380 milliárd forintot tesznek
ki, és ilyen volumen mellett az OEP-nek
mindenképpen meg kell vizsgálnia,
hogy a beteg valóban járt-e orvosánál a
recept felírást megelõzõen. A fõigazga-
tó-helyettes adatvédelmi problémát nem

lát a kérdésben. Mint mondta, nem kö-
telezõ floppy lemezen eljuttatni az in-
formációkat, elektronikus úton is eleget
lehet tenni a jelentési kötelezettségnek,
elõzetes elektronikus aláírás igénylésé-
vel. Ha pedig illetéktelen  szerezné meg
az adatokat, csupán  egy számsort lát,
amibõl a laikus nagyon nehezen fejthet
meg bármit is –  reagált a háziorvosok
álláspontjára Dr. Székely Tamás.

Tolna megyénkben az orvosi ka-
mara nem tud arról, hogy az intézke-
dések ellen lett volna  tiltakozás. De
felmerül a kérdés: mi történik akkor,
ha valaki nem járul hozzá, hogy be-
tegségét közzétegyék bármilyen fó-
rumon is.                    Dobos Marianne

A szekszárdi volt fûtõmû negyven
méteres téglakéményét – a Kiskor-
zónál – robbantással omlasztották
le október 28-án. A mûveletet több
százan nézték végig kordon mögül,
a szemközti házakat fél órára kiürí-
tették. Miskolciak végezték az elõ-
készületeket, és a nagy bumm is az
õ mûvük volt. A robbantásvezetõ,
dr. Bohus Géza elmondta, hogy hat-
van robbantólyukba mintegy hét ki-
ló robbanóanyagot helyeztek el,

beékeléssel. A szakember nem tar-
totta nagy kihívásnak a feladatot.
Idestova negyvenéves szakmai pá-
lyafutása során már számos épület,
híd, víztorony és kémény robbantá-
sos bontását oldotta meg. Az akció
végül is sikeresen zajlott, a port
tûzoltók fogták fel, és a 450 m3 tör-
melék eltakarítása is azonnal meg-
kezdõdött. Utóbbit a város egy má-
sik szegletén földkiegyenlítésre
használják fel.

A megtisztult
területet egy be-
fekte tõcsopor t
vette meg. Herr
Teréznek, Szek-
szárd fõépítészé-
nek tájékoztatása
szerint egyelõre
még nincs ismert,
publikálható el-
képzelésük annak
további sorsát il-
letõen. Annyi biz-
tos, hogy a ké-
mény esetleges
hasznosítása nem
szerepelt terveik
között.       Wessely

(folytatás az 1. oldalról)

Még több idõt töltünk 
a háziorvosoknál

Kéménydöntés
Jelentõs károkat okozott a múlt va-
sárnapi orkán erejû szél Szekszár-
don a régi megyeháza tetõszerke-
zetében. Az amúgy is rossz állapot-
ban lévõ konstrukción a felszakadt
bádoglemezt a kémény fogta fel. A
megyei önkormányzat tervezi a tel-
jes felújítást, ám ennek jelenleg még
anyagi akadályai vannak.

Az 1828. és 1833. között, Pollack
Mihály tervei szerint emelt  klasszi-
cista épületet fedõ tetõ már
két-három hónapja nem
biztonságos. Az évtizedek-
kel ezelõtti jelentõsebb fel-
újítás óta most újra potyog-
nak a cserepek, ezért a  leg-
veszélyesebb pontokat a
járdán szalagkorláttal kerí-
tették körül, hogy megóv-
ják a járókelõk biztonságát
és a parkoló autók épségét.
Az egy héttel ezelõtti viha-
ros szél azonban további
károkat okozott. Csepregi

Péter, a Tolna Megyei Önkormányzat
Mûszaki és Informatikai Iroda veze-
tõje elmondta, várhatóan még no-
vemberben mintegy 5 millió
forint ráfordítással a baleset-
védelmi szempontból leg-
szükségesebb javításokat el-
végzik. Helyreállítják a fém-
lemezt, pótolják és rögzítik
a cserepeket. A végleges
megoldást azonban  csak a
teljes tetõcsere jelentené.

Az önkormányzat felkérésére már
korábban elkészítette egy mûemlé-
kek felújításával foglalkozó cég azo-

kat a terveket,
amelyek elsõ
lépésben az
épület állag-
megóvását és
biztonságossá
tételét céloz-
zák meg. Idõ-
közben  a
komplett tetõ-
szerkezet fel-
újításra is szü-

letett terv,  most mindkét
projekt az engedélyezte-
tés fázisában van. A teljes
rekonstrukció 100 milliós
nagyságrendû, amihez je-
lenleg nem áll forrás ren-
delkezésre. Az önkor-
mányzat arra számít, hogy
pályázatok útján sikerül
elõteremteni a szükséges
összeget. -k–k-

Átadták a dombóvári kórház épüle-
tének egyik felújított szárnyát. Az
eseményre stílszerûen Lukács nap-
ján – október 18-án került sor.  Az
1,3 milliárd forintért megvalósított
modernizálás további lehetõséget te-
remt a fejlõdésre – emelte ki köszön-
tõjében Dr. Kerekes László, az egész-
ségügyi intézményt mûködtetõ köz-
hasznú társaság  orvosigazgatója.

A kórházat mûködtetõ Szent Lukács
Kht. az elkerülhetetlen struktúraváltás-
hoz igazította az átalakításokat. A non-
profit szervezetet irányító menedzs-
ment vezetõje hangsúlyozta: van jövõ-
képük. Az aktív ágyak számát csök-
kentik, a krónikus részleget pedig bõ-
vítik a hamarosan Gunarasban elké-
szülõ – regionális feladatokat ellátó –
mozgásszervi, valamint
mozgásszervi rehabilitációs
központ révén. Az igazgató
egyben köszönetet mondott
a betegek és hozzátartozó-
ik, valamint munkatársai
türelméért, amit a tavaly
áprilisban elindult építke-
zés ideje alatt tanúsítottak. 

Az átadáson emléktár-
gyakat kaptak azok, akik
sokat tettek a XXI. századi
körülményeket teremtõ be-
ruházás megvalósulásáért. 

Szabó Loránd polgármester arról
beszélt, hogy a kórház B-szárnyának
a felújítására 1,24 milliárd forint cél-
támogatás érkezett állami forrásból,
amelyhez 60 millió forint önrészt tett
hozzá fele-fele arányban a Szent
Lukács Kht. és a város önkormány-
zata. A hotelszolgáltatást nyújtó kór-
termekben WC-vel és zuhanyzóval el-
látott vizesblokkot alakítottak ki. A
kezelõket, az orvosi szobákat, a nõ-
véri pihenõhelyiségeket és közleke-
dõket is megszépítették a szakembe-
rek, modernizálták az épületgépésze-
tet és kicserélték a nyílászárókat is.
A földszinten elkészült a mûködését
várhatóan december elején megkez-
dõ sürgõsségi betegfogadó és -ellátó
egység, amely egy megfigyelõ szobát
és két vizsgálót tartalmaz. A nonpro-

fit cég közel 200 millió forintot for-
díthat új orvostechnikai eszközök be-
szerzésére.

A városvezetés a kht.-val együtt
már azon gondolkodik, hogy az
1969. óta használt nyolcemeletes
épület további korszerûsítéséhez mi-
ként szereznek újabb forrásokat. Je-
lenlegi árakon számolva mintegy 4,5
milliárd forintra lenne szükség a fel-
újítás teljes befejezéséhez.

Az átadási ünnepségen Mayer
Mihály, a római katolikus egy-
ház pécsi megyéspüspöke meg-
áldotta és felszentelte Szent
Lukácsnak azt az épület föld-
szintjének aulájában elhelyezett
új szobrát, amit a Csikóstõttõsön
élõ Ambrus Sándor szobrászmû-
vész készített.                      G.R.

Kikezdte az idõ és a viharos szél
Felújításra szorul a régi megyeháza tetõszerkezete

XXI. századi körülmények között 
a betegek és a gyógyítók

Listára kerülhet a konyha
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– A közéletben jelentõs szerepet
szülõvárosomban, Bátaszéken kíván-
tam ellátni. Nem titkoltam azelõtt
sem, hogy szívesen vezetném a
várost polgármesterként. Erre koráb-
ban már tettem is próbálkozásokat,
azonban Bognár Jenõ polgármester
úr nagyobb támogatottságot szerzett.
Idén már erõinket összeadva indul-
tunk az önkormányzati választáson,
ami jelentõs választási sikerhez veze-
tett. Ez tette lehetõvé, hogy néhány
héttel ezelõtt Bátaszék alpolgármes-
terévé választottak. Ekkor úgy gon-
doltam, hogy számomra befejezõdött
a 2006-os önkormányzati választás.
Nem így lett, mert a Fidesz Tolna me-
gyei országgyûlési képviselõi arra
kértek, hogy vállaljam el a megyei
önkormányzat közgyûlésének elnöki
tisztét. Bevallom, hogy a gondolko-
dási idõt nem azért kértem, mert
megriadtam a feladattól, hanem mert
Bátaszéken, az engem támogató vá-
lasztóknak mást ígértem erre a négy
évre. Be kellett azonban azt látnom,
hogy közgyûlési elnökként nagyobb
hasznára lehetek városomnak is, mint

alpolgármesterként. A felkérést tehát
elvállaltam, a Fidesz közgyûlési frak-
ciója pedig méltányolta az ország-
gyûlési képviselõk érvelését, és kép-
viselõ társaim október 16-án támo-
gattak szavazatukkal.

– Megválasztása óta idestova eltelt
3 hét. Hogyan, mivel telt az elsõ idõ-
szak?

– Több, egyidejûleg fontos feladat-
nak kell megfelelni. Elõ kell készíte-
ni a következõ közgyûlést, ahol meg-
választjuk a közgyûlési bizottságok
tagjait. Ez egyeztetést igényel a köz-
gyûlésben képviselõket delegáló pár-
tokkal. Fontosnak tartjuk, hogy már
az elsõ munkaülésünk alkalmával
módosítsuk a szervezeti és mûködési
szabályzatunkat, és visszatérjünk ah-
hoz a szabályozáshoz, amely nem
korlátozta az ellenzékben lévõ képvi-
selõk hozzászólási lehetõségeit. 

Ki kell alakítanunk a munkameg-
osztást két alelnöktársammal, Dr. Pá-
los Miklóssal és Kapitány Zsolttal. Át
kellett, illetve folyamatosan át kell
tekintenünk az önkormányzat költ-
ségvetési helyzetét, meg kell ismer-
nünk a folyamatban lévõ ügyeket.
Ebben a munkában elengedhetetlen,
hogy egyeztessünk a megye korábbi
vezetõivel. Ezt az igényemet már je-
leztem feléjük.

Eközben minden nap számos meg-
hívásnak kell vagy kellene eleget ten-
ni. Ezek elõl nem is akarok kitérni,
mert bár a megyei önkormányzat fel-
adatát és hatáskörét tekintve semmi-
lyen módon nem áll a települések fe-
lett, azért a megyei önkormányzat ki-
fejezi a megye polgárainak összetar-
tozását. Ezért a megye vezetõi nem

csak az önkormányzat által fenntar-
tott intézmények mûködése iránt tar-
toznak felelõsséggel, hanem tevé-
kenységükkel szimbolizálja a megyei
identitást.

– Milyen költségvetési helyzetben
vették át a megyei önkormányzat ve-
zetését?

– Az elmúlt négy év, ismereteim
szerint, minden önkormányzatot ne-
héz, olykor megoldhatatlan feladat
elé állított. A feladatok növekedésé-
vel a költségvetési források nem tar-
tottak lépést. Ez mindenhol a hitelál-
lomány növekedésével járt. Tolna
megye önkormányzata is számottevõ
kölcsönöket vett igénybe a mûködés
finanszírozásához, illetve fejleszté-
sek megvalósításához. Ennek össze-
ge a mûködési hitel esetében 700 mil-
lió, a fejlesztési hitel esetén 1 milli-
árd 400 millió forint. A helyzet tehát
nem rózsás, de talán kezelhetõ. Még
ennél is aggasztóbb az, hogy a me-
gyei önkormányzat két pernek is al-
perese. Ennek a két pernek két koráb-
bi beruházás, a mûtõ- és diagnoszti-
kai blokk építése, másrészt egy há-
rom szociális intézményt érintõ fel-
újítási munka az elõzménye. Mindkét
esetben a közgyûlés felbontotta a
szerzõdést a kivitelezõvel, amely
mind a két beruházásnál ugyanaz
volt. A perek kimenetele megjósolha-
tatlan. A bennünket bármilyen mér-
tékben elmarasztaló bírósági dönté-
sek ellehetetleníthetik az önkormány-
zat mûködését. Talán érthetõ, hogy
számomra ezek az értesülések voltak
a legfontosabbak a hivatalban töltött
napok alatt, és nehéz bármilyen fel-
adat végzése során attól a gondolattól

szabadulni, hogy Tolna megye sorsát
nem a regionalizáció, hanem egy bí-
rói ítélet pecsételheti meg.

– Milyen Tolna megyét szeretne lát-
ni négy év múlva?

– A fent elmondottakból talán min-
denki számára világos, hogy Tolna
megyének egyelõre nagyon is prózai
kihívásokkal kell megküzdenie, aztán
ha ezt „túléltük”, akkor jöhet a kor-
mányzati törekvés a megyei önkor-
mányzatok feladat- és hatáskörének
megnyirbálása, vagy teljes megszün-
tetése kérdésében. Közgyûlési bekö-
szönõ beszédemben már utaltam arra,
hogy a megyei önkormányzatok sze-
repének meghatározása nem a me-
gyei közgyûlések feladata, errõl leg-
feljebb csak véleményünk lehet, ami
széles körû összefogással, talán még
befolyással bíró politikai akarattá is
izmosodhat. A megye nem azért vé-

dendõ, mert ezer éves intézmény, ha-
nem azért, és csak abban az esetben,
mert bizonyos feladatok ellátását ha-
tékonyabban lehet szervezni ilyen
méretben, mint kistérségi, vagy regi-
onális szinten. A rendszer már ma is
rugalmas. A megye nyitott arra, hogy
bizonyos feladatokat társulási formá-
ban lásson el, vagy éppen települési
társulásoknak adjon át. A cél nem az,
hogy bármi áron bebizonyítsuk, hogy
a megyei szint nélkülözhetetlen, ha-
nem abban szeretnénk rugalmas part-
nerek lenni, hogy a megyében élõ
emberek a szociális, egészségügyi,
oktatási, gyermekvédelmi, közmûve-
lõdési szolgáltatások terén az elérhe-
tõ legjobb szolgáltatást kapják. Olyan
Tolna megyét szeretnék tehát, amely
négy év múlva többet tud nyújtani
ezeken a területeken a polgároknak,
mint ma.                                     -szk-

A megye hatékonysága védendõ
(folytatás az 1. oldalról)

November 7. és 11. között (keddtõl
szombatig) Szekszárdon a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház ad helyet az ez évi
Pályaválasztási Kiállításnak. A szervezõ
Tolna Megyei Munkaügyi Központ várja
a diákokat, szüleiket, a pályaválasztási
felelõsöket és a pedagógusokat.

Részletes program:

FELNÕTT KÉPZÕK NAPJA – A már vég-
zett, munkanélküli fiatalokat várják képzési
ajánlattal, külföldi munkavállalási lehetõsé-
gek, EURES rendszer bemutatásával. 

Kiállítók: Ady Endre Középiskola, Aranyi
és Társai Hegesztõ Iskola Kft., Csepel Ok-
tatási és Szolgáltató Kft., EDUTOP Bt.,
Grammaticus Nyelviskola, KISOSZ, KIT Kft.
Tolna Megyei Képviselete, Kreátor Kft., Ma-
gyar Iparszövetség Oktatási Központ Kft.,
Mezõ-Min Bt., Pécsi Regionális Képzõ Köz-
pont, Penta Unió, Perfekt Zrt., M-Stúdium
Kft., SZOKI Kft., 505. DIDACTIC Bt.

FELSÕOKTATÁS NAPJA – középiskolá-
soknak

Kiállító felsõoktatási illetve érettségi
utáni képzést nyújtó intézmények:
Bezerédj István Kereskedelmi és Közgaz-
dasági Szakközépiskola, Kereskedelmi
Szakmunkásképzõ Intézet, BMMHMH
Polip Ifjúsági Iroda; Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola
Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Fõis-
kolai Kar; Budapesti Gazda-
sági Fõiskola,  Pénzügyi
Számviteli Fõiskolai Kar –
Zalaegerszegi Intézet; Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola, Du-
naújvárosi Fõiskola; Eötvös
Loránd Tudományegyetem;
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem; Europe Direct –
Tolna Megyei Európai Infor-
mációs Pont; Határõrség
(Körmendi Rendészeti Szak-
középiskola néven); Kapos-

vári Egyetem Állattudományi Kar; Kapos-
vári Egyetem Gazdaságtudományi Kar;
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Mûvé-
szeti Kar; Kelemen Endre Szakközépisko-
la; Kodolányi János Fõiskola; Kodolányi
János Középiskola, Szekszárdi Szakkö-
zépiskolai Tagintézménye; Modern Üzleti
Tudományok Fõiskolája; Nemzetközi Üzle-
ti Fõiskola-International Business Shool;
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi Tu-
dományegyetem; Rendõrtiszti Fõiskola;
Széchenyi István Egyetem; Szegedi Tudo-
mányegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kar; Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Kar; Szent István Egye-
tem Mezõgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Kar; Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar; Szent István Egye-
tem; TM HADKIEG. Parancsnokság, To-
borzóiroda; Tomori Pál Fõiskola; Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

KÖZÉPISKOLÁK BEMUTATKOZÁSA – to-
vábbtanulás elõtt álló általános iskolások-
nak, szüleiknek, tanáraiknak

Kiállító középiskolák, intézmények:
„Esély” Szolgáltató Szakképzõ Iskola,
516. Sz. Ipari Szakképzõ Intézet és  Szak-
középiskola, Ady Endre Középiskola,
Szakképzõ Iskola és Kollégium, Apponyi
Sándor  Szakképzõ Intézet és Kollégium,
Bezerédj István Keresk. és Közg. Szakkö-
zépiskola, Kereskedelmi Szakmunkáskép-
zõ Intézet, Bonyhádi Petõfi Sándor Evan-

gélikus Gimn. és Kollégium, Csapó Dániel
Középiskola, Szakképzõ Iskola, Energeti-
kai Szakközépiskola és Kollégium, Garay
János Gimnázium, Göllesz Viktor Általá-
nos Iskola és Speciális Szakiskola, Hunya-
di Mátyás Középiskola, Szakképzõ Iskola
és Kollégium, I. Béla Gimnázium és Infor-
matikai Középiskola, I. István. Szakképzõ
Iskola, II. Géza Gimnázium, Jókai Mór
Szakközép- és Szakképzõ Iskola, Kelemen
Endre Szakközépiskola, Kolping  Katolikus
Szakiskola, Perczel Mór Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium, SZOKI Kft.,
Sztárai Mihály Gimnázium, TMÖ. Berkes
János Általános Iskolája, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma,
TMÖ. Pedagógiai Szakszolgálat, Tolnai La-
jos Gimnázium és Kollégium, Vak Bottyán
Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázi-
um, Vak Bottyán Gimnázium, Vályi Péter
Szakmunkásképzõ Intézet és  Szakközép-
iskola, Vörösmarty Mihály Mûvelõdési
Központ Kézmûves Szakiskola

PÁLYAVÁLASZTÁSI KONFERENCIA – intéz-
ményvezetõk, pályaválasztási szakemberek
részére a mûvelõdési ház próbatermében.
Elõadást tart: Zakar András egyetemi do-
cens, a Magyar Pályaválasztási Egyesület
tiszteletbeli elnöke. A pályaválasztás aktuális
feladatairól négy szekszárdi középiskola pá-
lyaválasztási felelõsei tartanak korreferátumot 

A kiállításhoz kapcsolódó programok: 
Szakmabemutatók, üzemlátogatások,

színesítõ programok 
– Az Ady Endre Középiskola tanmû-
helyeiben szakmabemutatókat tarta-
nak és tanórákat látogathatnak az ér-
deklõdõk
– A Tolna Megyei Munkaügyi Köz-
pont Foglalkozási Információs Ta-
nácsadójában (FIT), ahol a fogya-
tékkal élõk is hasznos információk-
hoz juthatnak. 
– A dombóvári Pályaválasztási Kiál-
lítást idõpontja november 9. Helye:
516. Sz. Ipari Szakképzõ Intézet és
Szakközépiskola
A Pályaválasztási Kiállítás részletes
programja megtalálható a munkaügyi
központ honlapján: www.tolnammk.hu

A Pályaválasztási Kiállításról részletesen
Tolna megyében mindenhol rendza-
varás nélkül, békésen zajlottak le az
1956-os forradalom ötvenedik év-
fordulójára rendezett ünnepségek.

Szekszárdon egész napos program-
sorozattal emlékeztek meg a fél év-
százados jubileumról. A Magyar Poli-
tikai Foglyok Szövetsége megyei
szervezetének megyeházi ünnepi ülé-
sén Töttõs Pál, a megyei szervezet el-
nöke hangsúlyozta: nem volt ered-
ménytelen a fellépésük a forradalom
idején. Csendet, rendet, békességet
akartak, és ezt itt a megyében el is ér-
ték. Sajnálattal jegyezte meg ugyan-
akkor, hogy amiért bajtársaikkal egy-
kor síkra szálltak, az nem valósult
meg, a forradalom elbukott. A rendez-
vényen 15 Szabadság hõse érdemér-
met, 23 Ötven éves emlékplakettet,
20 posztumusz és 6 Hazáért arany ke-
resztet adtak át. Töttõs Pál a Parla-
mentben október 22-én a magyar
köztársaság érdemrend tiszti kereszt-
jét vehette át a rendszerváltás óta vég-
zett munkájáért. A szekszárdi ünnep-
ségsorozat a Szent István téri ’56-os
emlékmûnél koszorúzással zárult.
Bonyhádon a Város Tiszteletbeli
Polgára címet idén tavasszal alapítot-
ta az önkormányzat hazánk határain
kívül élõ, Bonyhádhoz kötõdõ ma-
gyarok részére, akiknek munkássága
kiemelkedõ. Október 23. alkalmából
ezt a címet a ma Svédországban élõ
Schlichtherle Lászlónak ítélték oda,
aki 1943-ban a hûségmozgalom tagja
lett, majd az 1956-os forradalom ide-
jén a bonyhádi Központi Nemzeti Ta-
nács elnökévé választották. Jelentõs
szerepe volt abban, hogy a forradalmi
átmenet békésen történt. A kitüntetett
nem tudott megjelenni a díjátadáson.
Az ünnepség keretében ’56-os em-
léktáblát avattak a Perczel utcában,
az Iparos udvarnál. Ebben a házban
alakult meg 1956. október 28-án a
Bonyhádi Központi Nemzeti Tanács,
és itt az udvaron tette le az esküt öt-
ven évvel ezelõtt a Bonyhádi Járási
Nemzetõrség 200 tagja. Az emlék-
táblát, amelyen a tagság névsora is
olvasható, Potápi Árpád polgármes-
ter és dr. Puskás Imre, a megyei köz-
gyûlés elnöke leplezte le.

Dombóváron az ötven évvel ezelõtti
események áldozatainak tiszteletére
új emlékmûvet állított az önkor-
mányzat. Az ’56-os forradalom terén
Baráz Tamás budapesti szobrászmû-
vész alkotását avatták fel, majd azt
követõen a Theatrum Hungaricum
Színtársulat elevenítette fel a szabad-
ságküzdelem 12 napját. Ünnepi be-
szédében Hosszú Sándor Gergely,
a Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági
Diákönkormányzat elnöke kiemelte,
hivatalosan 33 évig kellett várni ah-
hoz, hogy forradalomként emlékez-
zünk az ’56-os eseményekre. 

Bátaszéken zenés-irodalmi mûsorral
ünnepelték az ’56-os eseményeket.
A Volt egyszer egy október címû elõ-
adásban a helyi kamarakórus és a
színjátszó csoport tagjai vettek részt.
Potápi Árpád országgyûlési képvise-
lõ ünnepi beszéde után a nagy számú
közönség a Szent István téren talál-
ható emlékmûhöz vonult, hogy fejet
hajtson a hõsök elõtt. 
Tamásiban Bálint Lajos, a budapesti
események aktív résztvevõje szava-
lásával vette kezdetét a megemléke-
zés, majd Ribányi József polgármes-
ter beszélt ’56 tanulságáról és üzene-
térõl. Ünnepi köszöntõt Vitéz Túrós
István nyugalmazott honvédõrnagy
mondott, majd koszorúzással zárult
az ünnepség.                           -b–mr–k-

NNéévvjjeeggyy

dr. Puskás Imre
Életkor: 40 év
Családi állapota: nõs
Iskolák:

• Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola –
történelem–néprajz szak

• Szegedi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Kar – jogász szak

Eddigi foglalkozása: egyéni ügyvéd

Méltó ünneplések megyeszerte

2006. NOVEMBER 7. – 9.30-TÓL

NOVEMBER 8. – 10–15 ÓRÁIG

NOVEMBER 9–11-IG

NOVEMBER 10-ÉN 10 ÓRÁTÓL
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Vendégem a szekszárdi Fõispán étte-
remben Simon Andrea, a szekszárdi
Dienes Valéria IV. Sz. Általános Isko-
la német nyelvtanára, akivel az ide-
gen nyelv tanulásának fontosságáról,
megszerzett tapasztalatairól beszél-
getünk, különös tekintettel azokra a
végzõs nyolcadikosokra, akik a kö-
zépiskola választás küszöbén állnak. 

– Személyes hangú kérdéssel kez-
deném, miután a szomszéd faluban –
jómagam Alsónánán – te Várdombon
születtél, pedagógus szülõk gyerme-
keként, akiknek még tanítványa lehet-
tem. A német nyelv mindig is az éle-
ted része volt…

– Kicsi koromban költöztünk be
Szekszárdra, a III. Sz. Általános Isko-
la után a Garay Gimnáziumban érett-
ségiztem. Otthon – miután német
származású vagyok mindkét szülõm
részérõl, az volt az elv, hogy a bá-
tyámmal együtt korán kezdjük el a
nyelvtanulást, inkább magántanárok-
tól és német nyelvtanfolyamokon.
Sajnos a szüleim már nincsenek kö-
zöttünk, s a sors úgy hozta, hogy a bá-
tyám került vissza Várdombra. 

– Iskolában mikor kezdtél el nyel-
vet tanulni?

– A tanítóképzõ fõiskolán mélyed-
tem el a német nyelvben, de érettségit
angolból  is tettem. Majd a diploma
megszerzése után az elsõ és azóta is
egyetlen munkahelyemen, a IV-es is-
kolában, munka mellett még elvégez-
tem a speciális német szakkollégiu-
mot, majd pár év múlva Pécsett né-
met nyelvtanári másoddiplomát sze-
reztem. Idestova 25 éve tanítok már
nyelvet. Miután német nemzetiségi

iskola vagyunk ezért elsõ osztálytól,
heti 5 órában folyik nálunk német
nyelvoktatás. Természetesen más
nyelvet, így angolt is tanulnak a gye-
rekek. 

– Sokan mondják, hogy az angol és
a német amennyire különbözik, any-
nyira hasonlít is egymásra. Egyszó-
val könnyíti és nehezíti is valakinek a
másik nyelv megtanulását, ha már az
egyiket tudja…

– Valóban hihetetlenül hasonlít a
két nyelv, s az is igaz, hogy ez leg-
alább annyi könnyebbséget, mint ne-
hézséget jelent a tanulásnál. Viszont
úgy gondolom, hogy ez csak felfogás
kérdése, aki nyelvet akar tanulni, az
számol ezzel. 

– A nyolcadikosoknak hamarosan
el kell dönteniük, hogy milyen közép-
iskolát választanak. A nyelvtanulás
szempontjából milyen tapasztalataid
vannak ezen a téren?

– Ha a mi iskolánkat nézem, a gyere-
kek fõként gimnáziumokban tanulnak
tovább, jellemzõ, hogy nemcsak Szek-
szárdra, hanem más városokba is jelent-
keznek, például Pécsre. Természetes,
hogy miután 8 éven keresztül tanulják a
német nyelvet – szülõi kezdeményezés-
re az iskola befejezéséig szinte 100%-
uk leteszi a középfokú német nyelv-
vizsgát –, olyan középiskolát választa-
nak, ahol ebben tovább tudnak halad-
ni, fejlõdhetnek, s nagy intenzitással
másik nyelvet is felvehetnek mellé. 

– Általában tudjuk, de nem lehet
eleget hangsúlyozni azt, hogy miért
fontos a gyerekeknek minél több nyel-
ven elsajátítása.

– A rendszerváltással egyidejûleg,
ahogy a határok kinyíltak – s ez már

valóban ezerszer elhangzott – a szü-
lõk és a gyermekek részérõl egyaránt
felmerült az igény a nyelvtanulásra.
A gyerekek tisztán látják, hogy kül-
földön a kapcsolatteremtéshez – le-
gyen az, tanulás, munka, kirándulás,
ismerkedés a világgal – elengedhetet-
len, hogy legalább egy, de biztosabb
ha két világnyelvet tudnak. Ez a moz-
gatórugója annak, hogy a gyerekek

szívesen tanulnak nyelvet, nem kell
õket különösebben rábeszélni 

– Ha egy gyerek 8 éven keresztül
tanul idegen nyelvet, általában a  kö-
zépiskolában, vagy még elõbb egy
másikat is választ mellé. Van-e recept
arra, hogy melyik nyelv a jó döntés?

– Ez nagyon egyéni, nem lehet ta-
nácsot adni, ugyanis meghatározhat-
ja, hogy a továbbiakban milyen célt
kíván elérni, milyen életpályát tûzött

ki maga elé, illetve melyik nyelvhez
van érzéke. A statisztika szerint a né-
met mellé az angolt, vagy fordított
esetben az angol mellé a németet vá-
lasztják a gyerekek. Gyakori még
második idegen nyelvnek az olasz,
ritkább már a francia.  

– A nyelvoktatás terén a tapaszta-
latod szerint mennyire beszélhetünk
megújulásról?

– A kommunikatív szemléletû
tankönyveket már régóta szívesen
választják a tanárok, de a hangsúly
még mindig a hagyományos nyelv-
oktatáson van, ami egy nyelv rend-
szerének a megtanulását jelenti. A
cél pedig az, hogy a gyerekek hasz-
nálható nyelvtudást szerezzenek. Ez
fõleg készségfejlesztést jelent, ami
kiterjed a beszédre, az olvasásra, a
beszédértésre és az íráskészségre. A

készségfejlesztésen alapuló nyelv-
oktatáshoz  maguk a pedagógusok is
kapnak segítséget a HEFOP (Hu-
mánerõforrás Fejlesztési Operatív
Program)  segítségével. Egy ango-
los kollégámmal együtt mi is készí-
tünk fel angol és német nyelvtaná-
rokat a korszerûbb nyelvtanítás elõ-
segítésére.  

– Vagyis a szavak és a ragozás be-
magolása mellett ugyanolyan fontos,
ha nem fontosabb azt, hogy kommu-
nikálni tudjanak a gyerekek. Mit lehet
ennek érdekében még ezen a progra-
mon kívül tenni?

– Nagyon fontos lenne mindenki
számára az, hogy eredeti nyelvi kör-
nyezetben gyakorolja a nyelvet. Jó
alkalmak erre a külföldi nyelvi tábo-
rok, ahol miközben nyaralnak a diá-
kok, jól érzik magukat, észrevétlenül
sajátítják el a spontán beszéd alapjait.
Szerencsés, ha egy iskolának van pél-
dául külföldi partneriskolája. Mi már
évek óta járunk ausztriai nyelvi tábo-
rokba, ami az eredményeken is visz-
szatükrözõdik. 

– Az életed az iskola, ahogy a szü-
leid is vérbeli pedagógusok voltak.
Mi van az iskolán kívül…

– Kiegyensúlyozott párkapcsolat-
ban élek, a gyermekeim a tanítványa-
im, de úgy is mondhatnám, hogy a ta-
nítványaim a gyermekeim. Télen sze-
retek síelni, s nyáron is Ausztria az a
hely, ahol jól érezzük magunkat. So-
kat fényképezek. Mostanában na-
gyon izgat újra az angol nyelv, ami-
hez az érettségi óta hûtlen lettem, vi-
szont egyre inkább érzem azt, hogy
vissza kell térnem hozzá, s ezt szíve-
sen teszem.

„A cél a használható nyelvtudás” 
Randevú egy pohár bor mellett – Sas Erzsébet rovata  

Megyénk rejtett kincsei 

Megyét felfedezõ barangolásunk kö-
vetkezõ úti célja a 2600 lakosú nagy-
község, amely a Mecsek keleti, a me-
gye déli részén fekszik. A Völgység e
gyöngyszemét már a népvándorlás
korában is lakták. 1015-ben már sze-
repel Maneg községként a pécsváradi
bencés kolostor alapítólevelében. A
település neve többször változott az
idõk folyamán. A török idõkben ki-
halt falut az 1720-as évek elején föld
és ingyen házhelyet kapó katolikus
németekkel telepítik be. A lakosság
ma is felerészben német nemzetiségi-
nek vallja magát. Életükben jelentõs
változást hozott a szénkutatás, majd
az ennek következtében megalakult
Bányamûvelõk Betéti Társasága, il-
letve a kiépülõ bányatelepek. A bá-
nyászat az 1960-as évekig megélhe-
tést biztosított az itt élõknek.

A nagymányokiak ma is õrzik nem-
zetiségi és bányász múlt-
jukat. A gyermek és fel-
nõtt tánccsoportok, kóru-
sok gyakori szereplõi a
megyei és azon túli ren-
dezvényeknek, de híres
az ifjúsági fúvószenekar
is. Az õ érdemük, hogy a
községben rendezik meg
az idei országos fúvósta-
lálkozót október 28-án. A
német nemzetiségi és pa-
raszti hagyományok
megtekinthetõk a falu-
múzeumban, ahol helyet

kaptak a bányász emlékek, illetve a
Széchenyi-emlékszoba is. A rendezvé-
nyek sorából kiemelkedik a pünkösdi
fesztivál és a nemzetiségek napja.
Egyéb látni valói közül említésre mél-
tó a bányász emlékmû és az egyházi
építmények, az 1783-ban emelt barokk
római katolikus templom, a szintén az
abban az évben épült Szentháromság-
kápolna, valamint az 1928-ban elké-
szült Szt. József-kápolna. A településen
élõk büszkék hajdani lakóikra. Közü-
lük Kretzer József a stájer citera egyik
legismertebb hazai megszólaltatója
volt. A nagymányoki születésû Gil-
bert ferences szerzetes atyát a Yad
Vasem Intézet a Világ Igaza – posztu-
musz – kitüntetésben részesítette
2005-ben a II. világháború alatt a zsi-
dó származásúak megmentésért. Ne-
ve felkerült a jeruzsálemi Igazak
kertjében álló emléktáblára.         Ö. J.

Nagymányok

Pakson az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány ötlete és szervezése alap-
ján hároméves díszfákat vehettek
át azok a szülõk, akiknek egyrészt
2006. szeptember 30-áig született
babájuk, másrészt felelõsséget vál-
laltak az átvett cserje elültetéséért,
gondozásáért. 

A hagyományteremtõ szándékú
kezdeményezéshez csatlakozott az
Egészséges Városok Magyarországi
Szövetségének (EVMSZ) paksi cso-
portja is. Fontos kitétel volt, hogy
csak olyanok jelentkezzenek, akik –
akárcsak a gyermeknevelésben – a fa
gondozásában is szerepet tudnak és
akarnak is vállalni. Jantnerné Oláh
Ilona, az ÖKO munkacsoport vezetõ-
je elmondta: az ötlet egy régi, helyi
népszokásból pattant ki. Régen, ami-
kor újszülött érkezett a családba, a
komák gyakorta valamilyen növény-

nyel a kezükben keresték fel az új jö-
vevényt. Úgy gondolták, fel kellene

frissíteni ezt a hagyományt. A szlo-
gen – Ültess fát, életfát! – egy dalból
származik, mely így folytatódik: Õrizd
az oxigén forrását! 

Összesen tízen jelentkeztek a felhí-
vásra, akik a díszcseresznye mellé
emléklapot és a gyermek nevét tartal-
mazó táblácskát is kaptak. Az akció-
ban  a DC Dunakom is részt vett a fák
kiválasztásával és Paksra szállításá-
val. Az együttmûködés a céggel és az
EVMSZ-szel is hosszabb távra szól.
Elõbbi a tervek szerint megteremtené a
lehetõségét annak, hogy területet kap-
jon e célra az ÖKO, míg utóbbi képvi-
seletében dr. Vöröss Endréné jelezte: a
szervezet 2007. évi programjában az
életfa-program is szerepelni fog. Ak-
kor a 2006. október 1. és 2007. szep-
tember 30. között született gyermekek
rokonai jelentkezhetnek az akcióra.
A távlati cél pedig az, hogy minden
paksi újszülöttnek legyen fája.       V. E.

Idén összesen 19 dolgozat érkezett
a megyei helytörténeti pályázatra.
A munkák fõként település- ipar, és
családtörténeti témákat boncolgat-
tak. Többségük szakmailag jó mi-
nõségû volt, ezért a zsûri nem volt
könnyû helyzetben.

Idén már 36. alkalommal hirdette
meg a Tolna Megyei Levéltár a hely-
történeti pályázatot. Bár voltak évek,
amikor kevés pályamunka érkezett, de
szerencsére Tolna megyében fennma-
radt a hagyomány. Dr. Dobos
Gyula, a megyei levéltár igaz-
gatója a 19 kutatásról elmond-
ta, hogy a dolgozatok szakmai
minõsége megfelelõ volt a leg-
több esetben, pedig a lektorok
szigorú szûrõn keresztül vizs-
gálódtak. Nézték azt, hogy a
szerzõ mennyire ismerte, hasz-
nálta a szakirodalmat, illetve
hogy a beadott anyag hordoz-e
egyediséget, újat az olvasókö-
zönség számára.

A munkák a megye több
településéhez kötõdtek. Hat

szekszárdi, három tolnai pályázat ér-
kezett, de volt olyan is, ami Tamási-
hoz, Dunakömlõdhöz, Zombához,
Bonyhádhoz és Kiskunhalashoz kap-
csolódott. A pályamunkák a telepü-
lés-, ipar- és családtörténet témakörét
kutatták, de egy dolgozat például
olyan különleges kérdéskörrel is fog-
lalkozott, mint a manapság olyan
égetõ drogprobléma.

A legjobb pályázat Steib György
(képen jobbra) Sztrilics Lajosról írt
biográfiája lett. A nyertes elmondta,

hogy a bonyhádi kórház elsõ igazga-
tójának életét elõször egy film kedvé-
ért dolgozta fel. Az akkor összegyûj-
tött anyagot 3 és fél év alatt formálta
a mostani pályamunkává. A bírálók
véleménye szerint az írás változtatás
nélkül megjelenésre alkalmas.

A második helyen ketten végeztek:
Szõts Zoltán: Etnikai, nemzetiségi
csoportok szervezõdése a Völgység-
ben 1938–1949 között, és Mátrai Il-
dikó: A Nyéki-Holt-Duna története,
amirõl a régi térképek mesélnek címû

dolgozata. A harmadik helyen
Sõth Mihályné: A tolnai se-
lyemgyári óvoda története cí-
mû munkájával dr. Csordás
Jenõ: A gyermekek halála és
annak okai Tolna megyében
címû kutatása osztozott.

A Tolna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara különdí-
ját Fuks Márta kapta Egy
szekszárdi kézmûves család
története, különös tekintettel a
mézeskalács és gyertyaöntõ
iparra 1771–1952 között címû
munkájáért.           Kiss Boglárka

Csemetéjük mellett életfát is gondoznak

Az országban egyedülállóan, komplex ko-
ponya, hasi, kismedencei és kétoldali csí-
põ ultrahang vizsgálatot végez panasz- és
tünetmentes csecsemõknél, 6 hetes élet-
korban a Balassa János Kórház gyermek
radiológia részlege. Mint azt megtudtuk, a
vizsgálat azért fontos, mert rejtett eltérése-
ket mutathat ki. Az orvos képet alkothat az
agy állományáról. Megállapítható a vízfejû-
ség, és a kóros agyi vérkeringés okozta el-
változás a még panasz-, és tünetmentes
csecsemõknél. A hasi UH-vizsgálat során a
máj, az epehólyag, epe utak, hasnyálmi-
rigy, lép, vesék, hasi nagy erek és környe-
zetük, a húgyhólyag, a kismedence szerve-
irõl adnak véleményt. A csípõízületi UH so-

rán a csípõ fejlõdési rendellenességének
szûrése történik. A vizsgálat egészségre
nem káros, és a csecsemõ számára nem
megterhelõ. A kontroll elõnye, hogy a ne-
gatív eredményt is rögzíti, így a késõbbiek-
ben fellépõ elváltozás diagnosztizálása lé-
nyegesen könnyebb, gyorsabb.

A Balassa János Kórházban a komp-
lex ultrahang-szûrést a gyermekosztály
földszintjén végzik, elõzetes telefonos
bejelentés alapján. A vizsgálatot az Or-
szágos Egészségbiztosítás nem támo-
gatja, ezért a szûrés 5000 forintba kerül.
Bõvebb információ az alábbi telefonon
kapható: 74/501-633. Felvilágosítást kér-
hetõ a védõnõktõl is.

Vöröss Edina egyike azon tíz kisbabának,
akinek szülei jelentkeztek a programra. 
A képen látható fát nagyszülei kertjében

helyezték el.

MMiiéérrtt  ffoonnttooss  aa  ccsseeccsseemmõõkk  uullttrraahhaanngg  sszzûûrrééssee??

Nívós írások születtek
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Számos nemesi család és jeles sze-
mély életútjának közlése után, essék
szó néhányuk rokoni kapcsolatairól
is. Több szerzõ, életrajzíró történész
és levéltáros tette közzé értékes ta-
nulmányát, a szövevényes családi
kapcsolatokat is bemutató adatokkal.
Rövid írásunk most csak arra vállal-
kozhat, hogy egy jeles évfordulóról
is megemlékezve, a megyénkben jól
ismert négy család – az Augusz, a
Béri Balogh, a Bezerédj és a Festetics
családok – kapcsolatát idézi fel né-
hány adattal. 

Ezekben az években, Rákóczi sza-
badságharcának 300. évfordulóján
Béri Balogh Ádám neve emelkedik
ki a felsoroltak közül. Több szerzõ
1663–1668 tájára teszi születésének
idejét. A kuruckor nagy kutatója,
Esze Tamás kérdõjellel bár, de 1669-
et említ. A dunántúli középbirtokos
nemesi család sarja makacs, lobbané-
kony ember hírében állt, de jól kép-
zett katonaként, Rákóczi rendíthetet-
len híveként vált ismertté. Unokatest-
vérével, Bezerédj Imrével vetélked-
tek a hadi sikerekért, mígnem híres
bajvívó rokona hazaárulás vádjával
került hóhér kézre; a fejét vették Sá-
rospatakon.

Thaly Kálmán kéziratgyûjteménye
adatokat közöl Balogh Ádám Tolna
megyei letelepedésérõl, amelynek el-
sõ idejét 1698-ra teszi. Testvére ré-
vén birtokba került Faddon, majd
visszament Vas megyébe. Az 1700-as
évek elején építette a faddi Balogh-
kúriát, amelynek méteresnél vasta-
gabb, boltozatos falai között szép
családi könyvtár is lehetett. A magas

katonai rangba emelkedõ kuruc vezér
három évszázada, a gyõrvári kemény
csatában, 1706. november 7-én, se-
beket is szenvedve alapozta meg vi-
tézségét. Csak negyven egynéhány
éves, amikor Szekszárd határában, a
Cinka pataknál utoléri végzete, a csá-
száriak fogja lesz. Sokáig rebesget-
ték, de sohasem bizonyították, hogy a
sikeres rajtaütéskor õcsényiek árulták
el jövetelét. Az 1710. október 29-ére
emlékeztetõ Balogh Ádám-fát – ki
tudja, azóta hányadik –, Csatár c. ver-
sében Garay János is megénekelte.
Rákóczi brigadérosát alig négy hó-
nap múlva Budán lefejezték.

A gyermekáldásban gazdag Ba-
logh-família családi nevét Boldizsár

és Farkas vitte tovább. Boldizsár a
számûzetésbe is követte Rákóczit.
Egy 1717-bõl fennmaradt, és a szek-
szárdi levéltárban õrzött, anyjának
írott levele szerint Lengyelországon
át Franciaországba érkezett, majd Pá-
rizsban telepedett le. Nem is tért visz-
sza soha Magyarországra.. 

A kuruc vezér a Tolnán birtokot
szerzõ Festetics Pál leányát vette fe-
leségül. Unokájuk, Béri Balogh Far-
kas lánya, Júlia, Augusz Imrével kö-
tött házasságot. Így történt, hogy a
Festetics család rokonságba került
mind a Béri Balogh, mind pedig az
Augusz famíliával, amelynek leszár-
mazottai között találjuk Augusz Imre
unokáját, Liszt Ferenc szekszárdi há-
zigazdáját, báró Augusz Antalt is. 

Az említett családi kapcsolatok
mögött gyakorta volt szempont a bir-
tokszerzés, az örökség. Az Augu-
szokra, a Bezerédjekre, helyenként
még pontos adatokkal készült már-
vány emlékmûvek, sírboltok, családi
temetkezési helyek emlékeztetnek.
Nem így a Béri Balogh famíliáról.
A faddi római katolikus templom
építésekor megtalálták ugyan a csalá-
di kriptát, de az ott fellelt maradvá-
nyokat a temetõben egy közös sírba
tették, ilyen felirattal: „Az ó-temp-
lomban eltemetett híveknek 1865-
ben felfedezett tetemei.”

Kihalt családok, regényes életutak
nyomai – ahogy a Bezerédjeké Szed-
res-Hídjapusztán és az Auguszoké
Szekszárdon – gyakorta már csak a
temetõkben lelhetõk fel. Emléküket
övezze tisztelet, sírjukat díszítse vi-
rág.                               Kaczián János

Jeles Tolna megyei személyiségek

Néhány Tolna megyei 
nemesi család rokonsági kapcsolata

A Sárköz a magyar népmûvészeti ha-
gyománykincs egyik leggazdagabb
központja. Báta többségében katoli-
kus lakosságával sajátos helyet foglal
el a reformátusok lakta tájegységben.
A vallási különbözõségbõl eredõen
itt más volt az életmód, a népszokás,
a népviselet. Az itt élõk mindig híven
ápolták hagyományaikat. Felismerve
sajátos népi kultúrájuk fontosságát,
az 1980-as években megalapították a
Tájházat. Fõ szorgalmazója a hely-
történeti szakkör vezetõje, Kiss
Lászlóné B. Tóth Erzsébet volt, aki a
helytörténeti szakkör tanulói vala-
mint a nyugdíjas klub bevonásával
kezdte el a gyûjtõ munkát. 1990 óta
Balogh Imréné a közgyûjtemény
gondozója. A kiállítási tárgyak száma
jelenleg 1800 db, nagy részét ellen-

szolgáltatás nélkül, mintegy 100–120
ember illetve család adta össze. A
gyûjtés ma is folytatódik az idõköz-
ben létrehozott Bátai Tájházért és
Népi Kultúráért Közalapítvány segít-
ségével. A tájháznak ma egy, az ön-
kormányzat által 2000-ben megvásá-
rolt, a településre jellemzõ építészeti
értékeket õrzõ lakóház ad helyet.
Részben saját erõbõl, részben pályá-
zatokon nyert támogatásból állították
helyre a hozzá tar-
tozó gazdasági
épületekkel együtt.
Elkészült egy kéz-
mûves mûhely is,
ahol lehetõség van
a hagyományos
kismesterségek el-
sajátítására.

Az állandó kiál-
lítás a Duna szabá-
lyozása után meg-
gazdagodott  kato-
likus földmûves

család lakóházát és portáját mutatja
be a  19. század végén, 20. század
elején szokásos berendezés szerint.
Az elsõ ajtón belépve a „fojtott”
konyhába jutunk. Elnevezése arra
utal, hogy a régi típusú, három helyi-
ségbõl álló lakóházban ez volt a nyi-
tott kéményes konyha, amelyet ké-
sõbb a legtöbb házban elfalaztak. In-
nen nyílik a tiszta szoba, ami Bátán
„elsõ ház” vagy „nagy ház”. A szoba
leglátványosabb tárgyai az ágyak és a
kelengyés láda 1867-bõl. A tornácról
nyíló harmadik ajtó, az úgynevezett
„cserény” (alsó és felsõ része külön
nyitható) a nyitott kéményes konyhá-
ba vezet. A füstös konyha mellett
kamrák vannak. A pajtában a betaka-
rításhoz használt munkaeszközök, az
istállóban az állattartáshoz szükséges

szerszámok láthatók. A
porta végében, présház
áll, amelyben a szõlõ-
mûvelés, borkészítés
eszközeit láthatjuk. Az
utcai téglakerítés mel-
lett terménytároló „gó-
ré”, alatta az egykori
sertés ólak, mellette ko-
csiszín, az udvar köze-
pén kerekes kút van. 

A kiállítási anyag
gazdagsága rendszerint
a látogatók elismerését
vívja ki. Ennek bizonyí-
téka, hogy a Magyaror-
szági Tájházak Szövet-

sége „Év tájháza” címû pályázatán,
2005-ben elnyerte az „Év tájháza” cí-
met. Ezen kívül az önkormányzat
2003-ban a „Múzeumpártoló önkor-
mányzat” pályázaton II. díjat nyert. 

A Fõ utca 86. sz. alatt épületet elõ-
zetes bejelentkezés után lehet megte-
kinteni. Tel: 74/490-558, 20/576-
4130. Kézmûves foglalkozásokat is
szerveznek igény szerint gyerekek-
nek, felnõtteknek egyaránt.         DuO

Tájház a Sárköz déli
csücskében

HHaaggyyoommáánnyyttáárr

Anonim az AIDS-szûrés
A kimutatás szerint há-
rom éve nem nõtt Tolna
megyében a HIV betegek
száma, összesen négyen
szenvednek ebben a kór-
ban. Az állandó szám vi-
szont nem jelenti feltétle-
nül azt, hogy nincs több
AIDS-es beteg. A szûrés
létfontosságú lenne.

Az ÁNTSZ országos statisztikái
alapján legalább 20 regisztrált HIV
betegnek „kellene lennie” megyénk-
ben – tudtuk meg Szücs Máriától, az
ÁNTSZ a járványügyi osztályának
vezetõjétõl. A jelenlegi adatok azon-
ban nem ez támasztják alá, három
éve  négy beteget tartanak nyil-
ván, ami  a legkisebb szám a
megyék közül. Ez feltehetõ-
leg azzal magyarázható, hogy
sokan nem mennek el szûrésre,
vagy nem merik felvállalni betegségü-
ket az egészségügy elõtt. Pedig – mint
azt az osztályvezetõ hangsúlyozta –
mindenkinek ajánlatos lenne AIDS-
vizsgálaton részt vennie, akinek bi-
zonytalan párkapcsolatai vannak,
partnerének kétes az elõélete  vagy vé-
nás kábítószer élvezõ.

Dr. Ligeti Judit (képünkön), a Tolna
Megyei Bõr- és Nemibeteg Gondozó
vezetõ fõorvosa elmondta, a szûrést
teljesen anonim módon, minden bõr-
és nemibeteg gondozóban elvégzik, az
ország bármely pontján. Nem kérnek
nevet vagy más adatot. Ha az ered-
mény pozitív, akkor sem erõltetnek
semmit, csak felajánlják a segítséget a
kór kezelésére. A betegek gondozása
itt a megyében nem megoldott, Buda-
pesten tudják ellátni õket. Ha azonban
a páciens  állapota stagnál, és hosszabb
ideig jól érzi magát, hazajöhet, és csak
kontrollra kell a fõvárosba utazni. 

A megelõzésnél nem lehet elégszer
elmondani, hogy a legfontosabb a véde-
kezés. Jó tudni, Nyugat-Európában
kockázati tényezõt már nem a biszexu-
ális és homoszexuális, hanem a hete-

roszexuális kapcsolatok je-
lentenek. Szexuális érint-
kezésnél csak az óvszer-
használat jelenthet 100%-os
biztonságot. A tévhittel ellen-
tétben a vírus nem terjed szú-
nyogcsípéssel, kézfogással
és csók útján sem, csak vér-
rel és nemi érintkezés köz-
ben, illetve az anyatejjel is
bejuthat a szervezetbe. A be-

tegség furcsasága, hogy 5–10 évig
tünetmentes, ezután az immunrendszer
helytelen mûködésére utáló betegségek

– bõrgomba, herpesz, dagana-
tok, gyakori tüdõgyulladás –

jelentkezhetnek. A kísérõbetegségek
semmilyen speciális megkülönböztetõ
jeggyel nem rendelkeznek, nem utal-
nak arra, hogy HIV fertõzés áll a hát-
térben. Onnan azonban felismerhe-
tõk, hogy a szokásos gyógyszerekre
nehezen reagálnak, és lefolyásuk
hosszabb. 

A betegség nem gyógyítható, de a
korszerû gyógyszereknek köszönhe-
tõen, ha korai stádiumban fedezik fel
õket, az élt meghosszabbítható akár
10–15 évvel is. Ehhez azonban arra
van szükség, hogy az érintettek szán-
ják rá magukat a  szûrõvizsgálatra –
emelte ki a fõorvos asszony.        K. B.

Kimagasló sikereket ért el Siófokon
a szekszárdi Hunyadi Mátyás Kö-
zépiskola. Három kategóriában is
megmérettették magukat a diákok
azon a versenyen, amelyet az ottani
Krúdy Gyula Vendéglátó Szakkö-
zépiskola hirdetett meg fennállásá-
nak 50. évfordulója alkalmából.

A prózamondó versenyen, ahol
Krúdy Gyulától egy kötelezõ, majd egy
szabadon választott szövegrészt kellett
a tanulóknak  elõadniuk országos hírû
zsûri és a telt színházi nézõtér elõtt.
Vizin Balázs 12.B osztályos tanuló (Ka-
zinczy díjas) elsõ helyezést míg Varga
Cintia 9.B osztályos tanuló nyolca-
dik helyezést ért
el. Felkészítõ ta-
náruk Juhász
Zsuzsanna volt.

A hidegkony-
hai készítmények
versenyén a há-
rom fõs szekszár-
di csapat –  Bayer
Tibor, Horváth
Attila, Both Zol-
tán 14. évfolya-
mos technikus ta-
nulók – olyan tö-
kéletesen hajtot-
ták végre a kiírt

feladatokat, kiegészítve zöldségfara-
gással, hogy az országos szaktekin-
télyû zsûri arany minõsítéssel és két
különdíjjal jutalmazta az alkotáso-
kat. Az ifjú tehetségeket Sill Attila
mesterszakács készítette fel.

A harmadik megmérettetés egy
díszasztal elkészítése volt 4 személy-
re. Szõke Anikó 13. évfolyamos tech-
nikus tanuló aranylakodalmi témát vá-
lasztott kihívásul. A nemzetközi ver-
senyen 15 asztalt értékelt a zsûri, ame-
lyek közül a szekszárdi hunyadis in-
dulóé az arany minõsítés mellé három
különdíjat is kapott. Anikó mesterei
Molnár Tibor és Fábián Gyula (mes-
ter felszolgáló) szakoktatók voltak.

A hunyadisok tudnak!

Béri Balogh Ádám szobra 
Tamásiban (Farkas Pál alkotása)

Tolnában  alacsony a HIV betegek száma

A HIV (Humán Immunhiány Vírus) az im-
munrendszert támadja meg, védtelenül
hagyva a szervezetet akár a legegysze-
rûbb fertõzésekkel szemben is. Az AIDS
(szerzett immunhiányos tünetegyüttes,
angol nevén Acquired Immunodeficiency
Syndrome) azt az állapotot jelöli, amikor a
HIV-vírus annyira legyengítette a szervezet
immunrendszerét, hogy a fertõzések le-
küzdéséért felelõs fehérvérsejtek száma
milliliterenként 200 alá csökken. Az AIDS-
beteg állapota egyre rosszabbodik, míg

végül szervezete felmondja a szolgálatot,
mert legyõzi egy (vagy több) olyan beteg-
ség, amivel az immunrendszere egyéb-
ként meg tudott volna birkózni. 

Az AIDS betegséget az alábbi négy
(fertõzött) testnedv által lehet megkapni,
ha azok valamelyike a lentebb felsorolt
módon a véráramba kerül: 

– vér
– ondó
– hüvelyváladék
– anyatej

AAIIDDSS  ((HHIIVV--ffeerrttõõzzééss))

A nyilvántartott HIV-pozitív magyar és külföldi személyek területenkénti megoszlása. 
A térkép nem tartalmazza az anonym és az ismeretlen lakóhelyû HIV-pozítiv személyeket



Hatósági élelmiszerellenõrzés
az Európai Unióban 
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Magyarország az Európai Unióban 

Az 1980-as évektõl megszaporodó,
élelmiszerbiztonsággal összefüggõ
események következtében át kellett
gondolni a fejlett országok, valamint
az Európai Unió élelmiszerbizton-
ságra vonatkozó jogi szabályozásait
és gyakorlatot. A régi típusú, szemlén
és mintavételezésen alapuló hatósági
élelmiszerellenõrzést új típusú vál-
totta fel, mely az egész folyamat el-
lenõrzésére helyezi a hangsúlyt a
késztermék ellenõrzése helyett. 

AAzz  eellõõáállllííttóó  ffeelleellõõssssééggee
Fontos újdonság az, hogy míg koráb-
ban az élelmiszerbiztonság garantálá-
sát a kormányzat vállalta fel, az újabb
jogszabályok egyértelmûen hangsú-
lyozzák a gyártó felelõsségét. A gyártó
pedig csak úgy tud eleget tenni a „kö-
telezõ gondosság” elvének, hogy ha az
élelmiszer elõállítás és forgalmazás fo-
lyamatában minõségbiztosítási rend-
szereket alkalmaz. A leghatékonyabb
módszer erre  a termékenként kidolgo-
zott HACCP rendszerek bevezetése.

VVáállttoozzáássookk  
aa  jjooggii  sszzaabbáállyyoozzáássbbaann
Változás, hogy a minden részletre ki-
terjedõ, rugalmatlan, maximalista jog-
szabályok helyett rugalmas, cél-orien-
tált, keret jellegû szabályozás  valósul
meg. Ennek egyik oka az, hogy az uni-
ós törvényhozás annyira bürokratikus
és lassú a sokféle egyeztetési kötele-
zettség miatt, hogy mire egy túlságo-
san konkrét elõírásokat tartalmazó jog-
szabály érvénybe lépne, a fejlõdés rég
meghaladná az abban foglaltakat, és új
problémákat vetne fel. Az egyes tevé-
kenységek szabályozására szolgáló
vertikális törvénykezést egyre inkább
az úgynevezett horizontális törvény-
kezés váltja fel. Ugyanakkor részben
az élelmiszerelõállítók, forgalmazók
segítésére, részben az egységes szem-
lélet kialakítására, konszenzuson ala-
puló irányelvek készítését teszi köte-
lezõvé valamennyi részterületen.

AA  hhaattóóssáágg  ffeelleellõõssssééggee
A hatóságok feladatául rója, hogy sa-
ját munkájukat is a HACCP alapel-

veknek megfelelõen végezzék. Az
üzemek ellenõrzésének gyakoriságá-
ban vegyék figyelembe az ott folyó
termelés kockázatát, és az üzemben
már mûködõ minõségbiztosítási rend-
szereket. Munkájukkal segítsék elõ
ezen rendszerek kialakítását és megfe-
lelõ üzemelését. Nyújtsanak segítsé-
get a jó higiénés gyakorlat (GHP)
irányelvek megalkotásához. Tanácsa-
ikkal is segítsék az élelmiszer-elõállí-
tókat és forgalmazókat. A hatóságnak
továbbra is kötelezõ feladata az érvé-
nyes elõírások kikényszerítése és a hi-
ányosságok szankcionálása. A szank-
cióknak arányban kell állniuk az elkö-
vetett hiányosság élelmiszerbiztonsá-
gi kockázatával, és minden esetben
biztosítani kell a fellebbezés jogát. 

AA  ffooggyyaasszzttóó  ffeelleellõõssssééggee
Az élelmiszerbiztonság garantálása
azonban az elõállítókon és a hatóságo-
kon kívül mindenkinek feladata, akik
az élelmiszerekhez használt alap-
anyagok elõállításától kezdve a kész
élelmiszerek megvásárlásáig, haza-
szállításáig, elfogyasztásáig ezen a te-
rületen érintettek. Nem lehet figyel-
men kívül hagyni a fogyasztók felelõs-
ségét sem, hiszen az elõírások szerint,
hatóságilag engedélyezett és ellenõr-
zött üzemben elkészített termékek
szennyezõdhetnek, károsodhatnak a
vásárlás, a hazaszállítás, az otthoni tá-
rolás és a nem megfelelõ konyhai higi-
énia következtében. A fogyasztók
azonban csak akkor tudnak szabályo-
kat betartani, ha ismerik azokat. Ezért
elsõrendû fontosságú a fogyasztók
megfelelõ tájékoztatása: az élelmisze-
rek jelölése, feliratozása, a higiéniai is-
meretek terjesztése a tömegkommuni-
káció csatornáinak igénybevételével,
oktatással, neveléssel. 

A biztonságos élelmiszer elõállítása,
forgalomba hozatala és elfogyasztása
végsõ soron az élelmiszer szektor, az
élelmiszerellenõrzõ hatóságok és a fo-
gyasztók közös feladata és felelõssége. 

• Rendezvény: 2006. november
7–8-án a Europe Direct munkatársai
információs standdal vesznek részt a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ Pályaválasztá-
si Kiállításon.     [http://www.eu2004.hu]

Uniós útravaló

Kérdései vannak Európával kapcsolatban?
Forduljon hozzánk! Europe Direct Európai In-
formációs Pont Hálózat Tolna Megyei Infor-
mációs Egység. Tolna Megyei Önkormányzat
épülete, Szekszárd, Szent István tér 11–13.

I. emelet 138. iroda. Tel.: 74/505-647, vagy
74/510-295; e-mail: eip@tolnamegye.hu 

Az ITD Magyar Befektetési és Ke-
reskedelem-fejlesztési Kht. a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával közösen rendezte meg azt
a fórumot, amely az ország hét vá-
rosában mutatja be a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium Be-
szállítói Programját. 

A magyar kis- és középvállalkozá-
soknak különbözõ szintû segítség
kell ahhoz, hogy a beszállítói pira-
misba beépülhessenek – hangzott el
az október 25-én megrendezett szek-
szárdi  tanácskozáson. Az ITD Be-
szállítói Tanács-
adó Központjának
vezetõje, Kárpáti
Sándor úgy látja,
a finanszírozási
kérdések megol-
dása mellett az
érintetteknek fo-
lyamatos tanács-
adásra van szük-
ségük. Ebben lesz
a jövõben nagy
szerepe az ITD
Magyar Befekte-

tési és Kereskedelem-fejlesztési Kht.
regionális irodáinak. A kamarákkal
közösen szeretnék a Beszállítói Klub
hálózatot kiépíteni, amely a vállalko-

zások számára  napraké-
szen ad információt fi-
nanszírozási lehetõségek-
rõl,  támogatásokról vagy
éppen a partneri kapcso-
latok kiépítésérõl. A szol-
gáltatás Szekszárdon, a
Béla király  tér 1. szám
alatt érhetõ el. 

A magyar vállalkozóknak fõként
arra van esélyük, hogy a nagyvállala-
toknak harmadik, negyedik szintû be-
szállítói legyenek. A Tolna Megyei

Iparkamara titkára, dr. Beréti
Zsolt szerint a magyar gazdaság
nyitott az unió, fõként a német
gazdaság felé, de ez egyben ki-
szolgáltatottá is teszi az itthoni
cégeket az ottani hanyatlásnak,
vagy éppen növekedésnek. Ez
sok vállalkozót érinthet Tolna
megyében is. Azok a cégek,
amelyek már kiépítették külföl-
di piacukat, fõként a már meg-
lévõ kapcsolataikkal és a minõ-
ségi teljesítõ képességükkel ve-
hetik fel a versenyt. Például  a
fémfeldolgozásban érdekelt cé-
gek jól megállhatják a helyüket

távol-keleti kunkurenseikkel szem-
ben, de igaz ez más iparágakra is  –
emelte ki a kamara titkára. 

A résztvevõk a programon továbbá
megismerhették azokat a kedvezõ hi-
telkonstrukciókat is, amelyek európai
uniós támogatással, vagy anélkül vál-
nak hozzáférhetõvé a vállalkozók
számára.                                      SVZ

Magyar vállalkozók a külföldi piacon 
Beszállítói Roadshow Szekszárdon

HHeellyyzzeettvváállttoozzááss,,  
sszzeemmlléélleettvváállttoozzááss

Az október 23-i megemlékezés alkalmából
érkezett Simontornyára küldöttség a német
testvérvárosból,  Marpingenbõl. A  delegá-
ció részt vett az ’56-os emlékkiállítás meg-
nyitásán a Helytörténet házában, az ’56-os
munkástanács tagjainak visszaemlékezõ
beszélgetésén, az azt követõ emlékmûso-
ron és a fáklyás felvonuláson, majd elhe-
lyezték koszorújukat a forradalom és sza-
badságharc emlékére állított kopjafánál.

Werner Laub mar-
pingeni és Csõszné
Kacz Edit simon-
tornyai polgármeste-
rek, valamint az ön-
kormányzati képvise-
lõk megbeszélése
során további kultu-
rális és egészség-
ügyi együttmûködés
körvonalai rajzolód-
tak ki. A nyolc éve lé-
tezõ és egyre bõvülõ
testvérvárosi kapcso-
lat eredményeként
gimnazista fiatalok is
ellátogattak Simon-
tornyára õszi szüne-

tük idején. Megismerkedtek a várossal,
vendégei voltak néhány gimnáziumi tan-
órának, jártak a közeli Réti majorban is.
Keresztes László, kisszékelyi polgármes-
ter néhány felejthetetlen természetközeli
órát biztosított  a számukra, és a  német
diákok a fõváros nevezetességeit is meg-
nézték. A simontornyai fiatalok jövõ ta-
vasszal, a város vezetõsége 2007 õszén
látogat el Marpingenbe.      T. Unghy Ilona

MMaarrppiinnggeennii  vveennddééggeekk  SSiimmoonnttoorrnnyyáánn

Újabb szemlélet, hogy
nem kell feltétlenül  feke-
tére mûvelni a talajt, külö-
nösen, ha az nagyon szá-
raz.  Jobb, ha a szármarad-
ványok tovább ott vannak,
majd sekélyen bemunkál-
va azokat, egy úgynevezett
mulcs szerû fedettség ala-
kul ki. Ezáltal a föld  keve-
sebbet párologtat, jobb bi-
ológiai élet marad alatta. Aztán ami-
kor a felsõ néhány centiméteres réteg-
ben megindult az élet, akkor már le-
hetséges a mélyebb mûvelés alkalma-
zása is. A professzor asszony hozzá-
fûzte: aki a talajt idén már
nyáron felszántotta, az bizo-
nyosan hátrányban van, hi-
szen az aszály miatt sérülhe-
tett a termõréteg.

Kõvári László, a Tolna Me-
gyei Agrárkamara elnöke a
szakmai fórumon kiemelte:
az elmúlt idõszak kivételesen
meleg, csapadékmentes idõ-
járása ugyan kedvez a beta-
karításnak, de a nedvesség
hiánya károkat okozhat az
õszi vetésekben, valamint a
talajmunkák optimális elvég-
zéséhez is szükség lenne a
csapadékra. Agrometeoroló-
giai szempontból  a szakem-

ber elmondta: nem
lehet egy mondat-
tal jellemezni az
idei nyár és õsz
idõjárását, hiszen a
júniusi hûvös idõ,
valamint a júliusi
extra kánikula szél-
sõségesen befolyá-
solta a különbözõ
növények érését.
Minden termény-

nek vannak úgynevezett optimális fej-
lõdési fázisai, amikor  növekedése és
érése szempontjából nagyon érzékeny
az idõjárásra. Azaz a szenzitív idõszak
klímája határozza meg tulajdonkép-

pen a termés mennyiségét
és minõségét is. Ezért kell
mindig részletesen ele-
mezni az idõjárás valamint
a fejlõdési szakaszok ösz-
szefüggéseit. 

A megye idei kukorica
termésátlag nagyságáról
megtudtuk, bár még folyik
a betakarítás, az már lát-
szik, hogy elmarad a tava-
lyi 9,3 tonna/hektár körüli

mennyiségtõl. Idén 8,5 tonnás átlagra
számítanak a gazdálkodók. Naprafor-
góból is kevesebb lett. Vannak jónak
számító 3 tonna/hektár körüli termés-
átlagok, de jellemzõbb a 2,6–2,8 ton-

na betakarítás. A szõlõbõl is
kevesebbet szüreteltek a bo-
rászok, viszont a meleg õszi
hónapoknak köszönhetõen
kiváló a minõség. A kevés
csapadék ellenére a savszint
sem csökkent, mivel mé-
lyebb rétegekben még jó volt
a vízellátottság. 

Az idei évben elõkészített
föld jövõre hozza meg gyü-
mölcsét, ezért fontos,  hogy
minden termelõ szakszerû-
en, az idõjárás hatásainak
megfelelõ módon készítse
elõ a talajt – összegezte
mondandóját a szakember.  

Kujáni Yvett

A jõvõ év termése  
a mostani földmunkák függvénye is

(folytatás az 1. oldalról)

Baranya, Somogy és Tolna megye 195
milliárd forint uniós fejlesztési támo-
gatásra számíthat a 2007. és 2013. kö-
zötti tervezési ciklusban – hangzott el
október 27-én  Kaposváron, a terület-
fejlesztési és önkormányzati szakem-
bereknek szervezett szakmai találko-
zón. A támogatás ésszerû felhasználá-
sával a következõ években lassulhat,
illetve megállhat a Dél-Dunántúl le-
szakadása a többi régióhoz képest, ez-
zel teremtve alapot a késõbbi fejleszté-
seknek. A támogatások lehívásához
szükséges, a fejlesztési irányokat tar-
talmazó Regionális Operatív Progra-

mot még ebben az évben véglegesíti a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség. Az elsõ pályázatok kidol-
gozása december közepére vagy jövõ
év elejére várható. A programban
kulcskérdésnek számít a közlekedés
fejlesztése, azon belül az M7-es, az
M6-M56-os autópálya, a 61-es és 67-
es út, valamint a Budapest–Dombó-
vár–Gyékényes vasútvonal. Regionális
támogatásokból  valósul meg a „Pécs
Európa kulturális fõvárosa 2010”
programsorozat is. Emellett célként je-
lölték meg a városi térségek gazdasági
fejlesztéseit, a turisztikai potenciál erõ-

sítését – köztük a termál és gyógytu-
rizmust –, a humán közszolgáltatások
és a térségi infrastruktúra fejlesztését.
A beruházásokhoz szükséges önerõ
elõteremtéséhez az önkormányzatok
úgynevezett EU önerõalapra nyújthat-
nak majd be pályázatot az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisz-
tériumhoz, amelynek elbírálásánál
elõnyt élveznek a hátrányos helyzetû
térségek. A Dél-Dunántúl 24 kistérsé-
gébõl 18 hátrányosnak minõsül. A prog-
ramról és a pályázatokról aktuális in-
formációk az interneten a www.deldu-
nantul.com címen érhetõk el.           -rb-

Társadalmi vitán a Dél-Dunántúli
Regionális Operatív Program

2007-tõl érkeznek az uniós támogatások régiónkba is



101. születésnapját ünnepelte októ-
ber 18-án Tamási  legidõsebb embe-
re, Gyánó Istvánné, született Kupi

Katalin. A szép kort megélt asszonyt
tuskósi otthonában tortával, virággal
köszöntötték a Szociális Alapszolgál-

tatási Központ mun-
katársai, amelynek
egykor  Kati néni is
lakója volt, és hosz-
szú évek ismertsége
köti õt a dolgozók-
hoz. Az ünnepelt je-
lenleg lányával él
együtt. Takács Jó-
zsefné 77 évesen,
nagy szeretettel
ápolja édesanyját,
akinek szintén jár a
köszöntés abban a
reményben, hogy õ
is ilyen  szép hosz-
szú életkort él meg
erõben, egészség-
ben.                   Ö.J.
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VÍZSZINTES: 2. Illyés Gyula költeményé-
bõl idézünk. 12. A Bolero szerzõje.  13. A kés
fontos tulajdonsága.  14. Határtalanul lebeg!
15. Utódlásról gondoskodik.  16. Téli ruhada-
rab.  17. Menekülõ.  19. TPA.  21. Az erbium
vegyjele.  22. Szaglószervünk.  23. Teherán a
fõvárosa.  24. Jelentése: egyenlõ részben.  25.
A vízsz. 2. számú sor folytatása. 26. Selyem-
szövet.  28. Heves megyei település.  29. Elõ-
fordul.  30. Répa alakú, csõrös fuvola.  31. Áll-
jon meg a menet! 32. Fegyveres konfliktus.
33. Mesterséges nemzetközi nyelv.  34. Szemé-
lyes névmás.  35. Idõmérõ eszköz.  36. Éléstár.
38. Ádáz, gyûlölködõ.  39. Pest megyében la-
kik.  40. Francia területmérték.  41. Nemes, lo-
vagias. 44. …-ilang, trópusi fa.

FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet záró része. 2.
Igaz ugyan, noha.  3. Kör alakban hajlik.  4.
Azonban.  5. Nõi név.  6. Gyûjtõér.  7. A testü-
let második embere.  8. A Nautilus parancsno-
ka volt.  9. Házszám röv.  10. Szintén.  11. Dé-
delgetni kezd!  18. Numero.  19. Sportmez.  20.
Díszes tollú madár.  22. Egyféle puha fém.  23.
USA állam, fõvárosa: Boise.  24. Keserû anyag
a gyógyászatban.  25. …Diavolo, Auber operá-
ja.  27. Szándékában van.  28. Svájci természe-
ti vidék.  31. Arra a helyre szállít.  33. Válaszol
a levélre.  34. A Szajna mellékfolyója.  36. Né-
met nagyváros.  37. Istentisztelet.  38. Az
Oranje mellékfolyója (VAAL). 39. Kevert ige.
42. Ürügy.  43. Egykori filmsztár névbetû.  45.
A földszint irányába.

2006. november 14-én 
ÓVODÁS bérlet I. elõadása 10 órakor
Micimackó Bérlet, 14 órakor Süsü Bérlet
Kalap kaland mesejáték – a Budai Báb-
színpad elõadásában. Bérletek az elõadá-
sig még válthatók. Jegy 600 Ft

2006. november 21-én 19 órakor 
GARAY Bérlet I. elõadása EISEMANN-
DALLOS–BARÓTI: Bástyasétány 77.  – ze-
nés játék a budapesti József Attila Szín-
ház elõadásában

2006. november 24. 19 órakor 
Art Contact Mozgásszínház elõadása Iones-
co: Székek és Különóra címû drámái nyo-
mán. Rendezõ, koreográfus: ifj. Sárvári János

2006. november 18–19-én
SZEKSZÁRDI NÉPTÁNC FESZTIVÁL
Bartók Béla születésének 125. évfordulója
tiszteletére

2006. november 23-án 19 órakor
KONCZ ZSUZSA KONCERT Keszthelyen
indult Koncz Zsuzsa õszi nagy turnéja. A
koncertsorozat egyrészt bemutatója lesz az
„Egyszerû ez...” címû, áprilisban megjelent
negyedik verslemeznek, másrészt szubjek-
tív pályakép-összefoglaló. Jegy 2500 Ft

2006. november 8-án 18 órakor
Bibliai Szabadegyetem – A globalizáció
jelensége Elõadó Balogh Gábor. Belépõ-
jegy 500 Ft

2006. november 10-én 17 órakor 
ETKA JÓGA – „Egészséget támogató
táplálkozás”. Elõadó Dr. Gonda Mária.
Kérjük az érdeklõdõket, tornaszõnyeget
hozzanak magukkal

2006. november 11-én 9–12 óráig
JÁTÉKVÁR-LAK az Egészséghét jegyé-
ben 9.30–10 óráig „Ugráljunk, mint a ve-
rebek” – játékos mozgásfejlesztés, gyógy-
testnevelés. Vezeti Tõttõsiné Törõ Anita
(Csiga-Biga Alapítvány). 10 órától egyéni
tanácsadás. 10–11 óráig „Játsszd meg
magad!” önismereti játékok szülõknek és
gyerekeknek 8 éves kortól. Vezeti Füves
Erika pszichopedagógus. Bütykölde: gyü-
mölcsök selyempapírból – kézmûves fog-

lalkozás 6–11 éveseknek. Belépõ 3 éves
kortól 300 Ft/fõ, felnõtt kísérõknek 100 Ft.
Hozz magaddal váltócipõt, hogy kényel-
mesen játszhass!

2006. november 11-én 8 órától 
NYELVVIZSGA – Angol alapfok, közép-
fok; Német alapfok, középfok

2006. november 13–17.
EGÉSZSÉGHÉT Kiállítás – „Nem minden
hulladék szemét” címmel, „EGÉSZSÉG-
VÁSÁR – egészséges életmódhoz kap-
csolódó termékek bemutatója, vására.
Elõadások, bemutatók: • Az otthon ápo-
lásról • A tinédzserkori fogyókúra •
Egészséges táplálkozás felnõttkorban •
Biotermékek, bioélelmiszerek , biogazdál-
kodás • „Látszódj” gyermekbalesetekrõl
• Dohányzás elleni világnap: november
17. • „Hogyan mondjam el Neked?! – lá-
nyok és fiúk felkészítése a felnõtt és szülõi
szerepre. Információ Kissné Hóner Mag-
dolna, 529-610 telefonszámon 

2006. november 20-án 18 órakor
LÉLEKÉPÍTÕ

2006. november 22-én 18 órakor
BIBLIAI SZABADEGYETEM – Keresztény-
ség és a közélet. Elõadó Várkonyi András.
Belépõjegy 500 Ft

2006. november 22–24. 
ÖRDÖGLAKAT JÁTSZÓHÁZ – minden
korosztálynak. Készségfejlesztõ és ügyes-
ségi fajátékokkal berendezett, interaktív
játékkiállítás és játszóház, belépõ 500 Ft/
fõ, csoportkísérõnek a látogatás ingyenes
(2 fõ/csoport). Jelentkezés: Babits Gyer-
mektér, 529-610 telefonszámon. A játszó-
ház nyitva: november 22-én (szerdán)
10–17 óráig, november 23–24-én (csütör-
tökön és pénteken) 9–17 óráig

2006. november 25-én 20 órától 
ERZSÉBET–KATALIN BÁL – zenél a GHB
zenekar. Jegy 2500 Ft csak asztalfoglalás-
sal, Egyesületi tagoknak 600 Ft, Erzsébe-
teknek, Katalinoknak ingyenes. Telefon:
529-613. Tombolatárgyakat szívesen vár a
rendezõség, amellyel a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület mûködését segíti

Európai jogharmonizáció ide vagy
oda, a hazai jogalkotás bizony még
mindig igen foghíjas. Sehol nincse-
nek például rögzítve a tolvajok –
vagy törvényalkotói fülnek szebben
csengõ kifejezéssel élve: a lopó sze-
mélyek – jogai. 

De errõl nem tudott a pénztárosnõ.
Fennhangon mesélte a sorban állók-
nak a boltban, hogy elkapott egy
szarkát. Udvariasan hátra kísérte a
raktárba, hívta egy kolléganõjét, ki-
pakoltatták a zsebeit, elkobozták a
szajrét, felvették a jegyzõkönyvet.
Végig bennük volt a frász, nehogy
bepancsoljon egyet nekik a manus,
de az teljesen higgadtan viselkedett.
S mikor végeztek a „formaságokkal”,
közölte, hogy õ a hátsó ajtón óhajt ki-
menni, mert neki ahhoz joga van. Jo-
ga van ahhoz, hogy ne kelljen végig-
vonulnia a többi vásárló elõtt. Joga

van ahhoz, hogy ne
kelljen szégyenkeznie. 

– Legszívesebben azt mondtam
volna neki, hogy itt loptál öreg, ak-
kor sétálj csak erre ki – így a pénztá-
rosnõ –, de ki tudja… Még a végén
feljelent…

Ki tudja, mi baja lehet abból az
embernek ma Magyarországon, ha
tetten ér egy tolvajt…

*

Ilyenkor, halottak napja környé-
kén, amikor „megpezsdül az élet a te-
metõkben”, ott is vigyázni kell. Köz-
tudott, hogy van aki háromszor elad-
ja ugyanazt a csokrot – mert vissza-
lopja a sírról –, de csak magának csi-
nál kellemetlenséget, aki tetten éri,
feljelenti. Ahol a nagyemberek nagy-
tétben játszanak, mit kaphat egy
virágtolvaj? Vérszemet.          Wessely

A lopó személyek jogai

Friss információk, galéria, háttéranyagok a honlapunkon! 
Látogasson el hozzánk! www. babitsmuvhaz.hu

Benoit Chauvin: „Magyarországon jár-
tam…” fotókiállítás a Fiatalok Utcája folyosó-
galériában. Megtekinthetõ: november 20-ig

2006. november 8-án 10 órától
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS a Polip Ifjú-
sági iroda standján- EVS, szakmai gyakor-
lat külföldön, külföldi munkavállalás hallga-

tói jogviszonnyal (AYUSA), cserediák prog-
ramok (AFS), au-pair szolgálat, külföldi
nyelvtanulási lehetõségek. Programgazda:
Letenyeiné Mráz Márta, Szabó Edina

Polip Ifjúsági Iroda

Nagyszerû õszt produkált Mészá-
ros Anett, az Atomerõmû SE ifjú
cselgáncsozója. A már a felnõttek
között is nem egyszer lehetõséget
kapó – és ott EB-bronzig jutó –
paksi dzsúdós elõbb a tallinni
junior Európa-bajnokságon,
majd október közepén a Do-
minikában megrendezett ju-
nior világbajnokságon sze-
repelt. Kiválóan.

Az észtországi kontinens-
tornán Anettnek – mivel ki-
emelt volt – „csak” négyszer
kellett tatamira lépni. A 70
kg-os súlycsoport meghatáro-
zó korosztályos egyénisége a
második fordulóban a litván
Danaityte-t verte (3–0), majd
a negyeddöntõben a belga
Arcq-ot intézte el idõ elõtt

(10–0). Az elõdöntõben a holland
Bolder sem tudta megállítani a lendü-
letbe jött paksit, és éppúgy 3–0-ra ka-
pott ki Anettõl, mint a fináléban a
francia Florentin.

Az Európa utánpótlás-trónjára fel-
ülõ ASE sportolóra bõ egy hónappal
késõbb már címvédõként várt ko-
moly erõpróba a Dominikai Köztár-
saságban zajló junior cselgáncs-vi-

lágbajnokságon. A 70
kg-os kategória felnõtt
világranglistáján 17. he-
lyen álló Mészáros Anett
akárcsak az EB-n, ezút-
tal is három szép gyõze-
lemmel jutott a döntõbe.
Ott aztán alulmaradt a
kontinensbajnokok ve-
télkedésében a 2005-ben
junior Ázsia-bajnok ja-
pán Ueno Tomoével szem-
ben, így ezúttal ezüstér-
met akasztottak a nagy-
szerûen szereplõ ASE-
dzsúdós nyakába.  

Vöröss Endre

Aranyos és ezüstös 
szín a paksi dzsúdó-õszben

Száz év fölött
Színház a BabitsbanA Szekszárdi Liszt Ferenc Társaság 30 éve

alakult Husek Rezsõ zongoramûvész veze-
tésével. Liszt születésének 195. évfordulója
alkalmából a zeneszerzõ születésnapján,
október 22-én az országban mûködõ Liszt
társaságok Budapesten találkoztak, hogy a
Liszt Múzeum megtekintésével, koszorú-
zással és koncerttel adózzanak  emlékének.
Az egész napos rendezvény keretén belül
Husek Rezsõ kitartó, magas színvonalú mû-
vészi munkájáért díszoklevelet valamint a
Liszt kezérõl készült bronz kéz másolatát
kapta a Magyar Liszt Ferenc Társaságtól. A
leköszönõ mûvész Somlai Gábornénak ad-
ja át a staféta botot. A továbbiakban õ szer-
vezi a szekszárdi társaság mûködésével
kapcsolatos teendõket. Következõ prog-
ramjuk november 7-én lesz a szekszárdi
Mûvészetek Házában, ahol Liszt Ferenc
emlékhangversenyt rendeznek. Jegyek a
helyszínen kaphatók.        –ol–

Liszt Ferencre
emlékeztek

Mûvészetek Háza
„KÖZTÜNK ÉLÕ ’56” – Meghívásos Kép-
zõmûvészeti Kiállítás. A kiállítás megte-
kinthetõ: 2006. november 11-ig, hétfõ és
vasárnap kivételével naponta 9-17 óráig.
Belépõjegy 200 Ft. Diákoknak, nyugdíja-
soknak 100 Ft. Csoportos látogatás ese-
tén diákoknak díjtalan

Ifjúsági Zenei Bérlet II. elõadása Rákász
Gergely orgonahangversenye 2006. no-
vember 29-én, szerdán 12.30 és 14.30
órakor, november 30-án, csütörtökön 10,
12.30 órakor. Igényes kikapcsolódás és
egyszerre izgalmas családi program. Jegy
1000 Ft, Zenebarát bérlettel 500 Ft

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Tel/fax: 74/529-612 Tel.: 74/411-475 

E-mail: polip@polip.ngo.hu 
Honlap: www.polipifjusag.hu

Mindenszentek és Halottak napja elõtti
héten mutatták be Acsádi Rozália Pak-
son élõ költõ legújabb verseskötetét.
A Lassú szökésben címû könyvben a
szerzõ ötven verset írt meg levél formá-
ban elhunyt édesanyjához. Dr. Töttõs
Gábor ajánló sorai így hangzanak: „A
nõ, aki azzal, hogy életet hordhat a szíve
alatt, másként és egyetemesebben érzi
át a halál lényegét. Azét a pillanatét, ami
után már semmit nem tehetünk jóvá, s
minden emlékért személyesen vagyunk
felelõsek… Hitem szerint erre csak nõ le-
het képes, pontosabban elmondani ezt
csak költõnõ bírja. Benne válik a rezdü-
lés egyszerre természetes és sejtelmes
versbeszéddé, általa teremtõdik a halá-
lon túli gondolkodássá…” -sasi-

OOllvvaassóólláámmppaa

A Megyei Napló következõ száma 
2006. november 25-én jelenik meg.
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Ott a helye a házi könyvtárban, de szép ajándék üzle-
ti partnereknek, családtagoknak, barátoknak a legkü-
lönbözõbb alkalmakra

TOLNA MEGYE 
NAGY KÉPESKÖNYVE

A reprezentatív kiállítású fotóalbum Lázár Ervin bevezetõ
szavaival, közel 500 színes fotón keresztül mutatja be
Tolna megye épített, természeti és kulturális örökségé-
nek legjavát.

Megvásárolható: Szekszárd központjában lévõ
könyves pavilonban, vagy kedvezményesen 

a kiadónál. Cím: Séd Nyomda Kft. Szekszárd,
Epreskert u. 10. Tel.: 74/ 529-950


