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– Tisztelt jegyzőasszony, hol és
miként élhetünk az Alkotmányban
rögzített jogunkkal?

– A legfontosabb, hogy szavazni
csak személyesen és – igazolás
kivételével – csak a választópolgár
lakóhelye szerint kijelölt szavazó-
helyiségben lehet. A voksolásra
csak a névjegyzékben szereplő ál-
lampolgár jogosult, arra a helyszí-

nen felvenni senkit nem lehet.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a
kiküldött értesítő hiánya nem aka-
dálya a szavazásnak, amennyiben
a választópolgár szerepel a név-
jegyzékben, és igazolni tudja sze-
mélyazonosságát és lakcímét.

– Milyen okmányok felelnek meg
erre a célra?

– A jogszabály ezt pontosan

meghatározza: érvé-
nyes, lakcímet is iga-
zoló régi típusú sze-
mélyi igazolvány,
vagy új személyazo-
nosító igazolvány és
lakcímkártya, de
megfelel az érvényes
útlevél, vagy 2001. ja-
nuár 1. után kiállított,
új típusú vezetői en-
gedély. 

A személyazonosság igazolására
alkalmas az ideiglenes személyi
igazolvány is. Nem lehet viszont
szavazni az okmányirodától kapott
személyiigazolvány-adatlappal!

– Mi történik, ha a helyszínen
derül ki az érvényes okmányok
hiánya?

– A választópolgárt felveszik a
visszautasítottak jegyzékébe, s
amennyiben a hiányosságokat a
szavazás lezárásáig pótolni tudja,
újra felkeresheti a szavazóhelyisé-
get.

– Mit tehetnek azok az állam-
polgárok, akik lakcímüktől eltérő
helyen tartózkodnak március 9-én

– például kórházi betegek, egye-
temisták –, és szavazni szeretné-
nek?

– Ők a lakcímük szerint illetékes
helyi választási iroda vezetőjétől
igazolást kérhetnek személyesen,
vagy meghatalmazott útján márci-
us 7-ig, illetve ajánlott levélben
március 4-ig. 

Folytatás a 3. oldalon.

A március 9-i ügydöntő népszavazáson három kérdésben (vizit-
díj, kórházi napidíj, tandíj) mondhatják el véleményüket a szava-
zásra jogosultak. A voksolás menetéről, körülményeiről, a szava-
zatok érvényességének feltételeiről dr. Kilián Orsolya jegyzővel, a
Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjével beszélgettünk.

NÉPSZAVAZÁS

MÁRCIUS 9-ÉN
Tisztelt 
Választópolgárok, 
Kedves Szekszárdiak!

2008. március 9-én
ügydöntő népszava-
zás lesz, melynek
eredménye az Alkot-
mány értelmében kö-
telező az Országgyű-
lésre nézve.

Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Közgyűlésé-
nek felhatalmazásá-
val, tisztelettel kérem
Önöket: március 9-én
menjenek el szavaz-
ni, és mondjanak vé-
leményt a tandíj, a vi-
zitdíj és a kórházi na-
pidíj kérdésében!

Horváth István
polgármester

Amit a népszavazásról tudni kell

Lapunk következő száma a népszavazás
előtti kampánycsend miatt

2008. március 7-én, pénteken jelenik meg!
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Március 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló
(II. sz. választókerület) 
A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Március 20. 
(csütörtök) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája Szekszárd, Rákóczi u. 1.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik 
hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda,
III. sz. választókerület
A hónap első 
csütörtöke 17–18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

A hónap második 
keddjén 16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

Március 3. hétfő 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

A hónap második 
keddje 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Március 3. (hétfő) 17–18 óráig
Március 18. (hétfő) 17-18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-
épület

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

SCHOECK KÁROLY képviselő
A hónap első 
keddje 16.30–17.30 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik 
hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

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

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.
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SZEKSZÁRDI PROGRAMJA
„Várd örömmel a szép derült ünnepet”

(Petőfi Sándor)

10.30 óra ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A BÉLA KIRÁLY TÉREN
Köszöntőt mond: Nyáradi Gábor, a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának hallgatója
Az ünnepi műsort előadják:
a BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI  
Ünnepi beszédet mond: Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
KOSZORÚZÁS
Az ünnepi megemlékezésben közreműködnek: 
az ALISCA BRASS BAND fúvószenekar, 
a 608. sz. SCHOLA CARITATIS és 
a 615. sz. I. BÉLA KIRÁLY cserkészcsapatok.
Az ünnepség után a Honismereti Egyesület és a tisztel-
gők virágot helyeznek el az alsóvárosi és az újvárosi
temetőben a szekszárdi ’48-asok, Garay Antal és Hollós
Alajos sírjánál.

AZ IFJÚSÁG ESTI MŰSORA
18.45 óra Zenés, táncos toborzó 

a Babits Mihály művelődési ház előtt
19.00 óra A szekszárdi ifjúság esti műsora a márványteremben

Közreműködnek:
I. Béla Gimnázium diákjai
Bartina Néptánc Egyesület Ifjúsági Csoportja
Csurgó Zenekar
Art Contact Mozgásszínház 
Rendező: Sárvári János

Kérjük azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik a március 15-i
ünnepségen az 1848-as emlékműnél (Béla király tér) koszorút szeretné-
nek elhelyezni, koszorúzási szándékukat 2008. március 14-én 12 órá-
ig szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek
Háza Információs Szolgálatánál (Szent István tér 10., tel.: 529-610). A ko-
szorúkat kérjük közvetlenül a Béla király térre szállítani az ünnepség
előtt. Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat

szervezésében húsvétra a Rákóczi u. 8. szám alatti húsbolt (a főiskolával
szemben), valamint a Béri Balogh Ádám utca 79. szám alatti húsbolt
(Penny Market mellett) 2008. március 13-án (csütörtökön) kedvezményes
áron kötözött sonka és egyéb füstöltáru-árusítást tart reggel 7–11 óra kö-
zött. Kötözött sonka: 1150 Ft/kg; Szalámi: 1100 Ft/kg; Kolbász: 900 Ft/kg;
Toka- és kenyérszalonna: 400 Ft/kg; Zsír: 240 Ft/kg; Véres- májas hurka,
disznósajt: 450 Ft/kg; Töpörtyű: 600 Ft/kg; Sütőkolbász: 750 Ft/kg; Friss
sertéscomb, lapocka: 900 Ft/kg; Száraztészták: 250 Ft/kg.
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. március 10-én 7–8 óráig akciós frissen vágott
tisztított csirke árusítását tartjuk 580 Ft/kg egységáron. Az akciós vásár-
lásra előjegyzést veszünk fel március 6-ig.

AZ ÖNÁLLÓ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS A
PÉCSI TUDOMÁNY EGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

GYAKORLÓ ISKOLA MŰVÉSZETI ALAPISKOLÁJA

tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2008. március 10-én, délután 17 órakor
az Önálló Életért Alapítvány „Kézműves klubjának”

10 éves jubileumi kiállítására.
A kiállítást megnyitja: Fusz György főigazgató

Helye: a főiskola „A” épületének aulája
(Szekszárd, Rákóczi utca 1.)

A kiállítás megtekinthető:
2008. március 14-ig, naponta 8–18 óráig

GYERE HOZZÁNK
JÁTSZANI!
Az 1. Számú Óvoda három óvodai épületében JÁ-
TÉKDÉLUTÁNOKAT szervezünk. Szeretettel várjuk

óvodánk iránt érdeklődő kedves szülőket kisgyermekeikkel.
A programok ideje, helye:

1. Wosinsky óvodai épület: 2008. március 5. szerda 16–17.30 óráig
2. Kölcsey óvodai épület: 2008. március 12. szerda 16–17.30 óráig
3. Bajcsy óvodai épület: 2008. március 19. szerda 16–17.30 óráig



Szekszárdon a 19. számú (Garay
tér 9.) szavazókörbe várjuk őket,
miként azokat, akiknek lakcím-
ében csak Szekszárd
megnevezés szere-
pel (hajléktalanok).

– Mit kell tennem,
hogy szavazatom ér-
vényes legyen?

– A választópol-
gárnak először is a
névjegyzék aláírásá-
val igazolnia kell,
hogy a bélyegzővel
ellátott szavazólapot
átvette. Érvényesen
szavazni csak a hiva-
talos (három külön-
böző színű) szava-
zólapon lehet az
IGEN vagy a NEM
válasz alatti körbe
rajzolt, egymást metsző két vonal-
lal (+, x). Voksolni csak a szavazó-
helyiségben lehet, a lapokat tollal
kell kitölteni. A ceruzás szavazás
érvénytelen. A kitöltés után a vá-
lasztó a szavazólapot a borítékba,
azt pedig az urnába helyezi.
Amennyiben az urnába helyezés
előtt a választópolgár jelzi, hogy a
szavazólapon hibát ejtett, egy alka-
lommal lehetőség van a cserére.

– Mi a helyzet akkor, ha valaki
nem képes felkeresni a szavazóhe-
lyiséget?

– Magyarországon lehetőség van

az úgynevezett mozgóurnás szava-
zásra, de csak ha valaki mozgásá-
ban korlátozott (pl. fekvőbeteg,
mozgássérült stb.), és azt – a sza-
vazás napja előtt a helyi választási

irodától, a szava-
zás napján pedig
a szavazatszám-
láló bizottságtól
– írásban kérte.
Ez új szabály,
korábban ugyan-
is elég volt, ha a
kérelmező bete-
lefonált, most
azonban szüksé-
ges az írásos ké-
relem. Szeret-
ném hangsú-
lyozni, hogy a
mozgóurna csak
valóban mozgá-
sában korláto-
zott személy ré-

szére igényelhető. Az, hogy valaki-
nek például kerti munkák miatt
nincs ideje a szavazóhelyiséget fel-
keresni, nem ok a mozgóurna
igénybe vételére.

– Köszönöm szépen a kimerítő
tájékoztatást, fontosnak tart-e még
valamit elmondani?

– A népszavazásról a választó-
polgárok részletes tájékoztatást
kaphatnak a www.szekszard.hu
portálon, illetve a Helyi Választási
Irodától a 74/504-150, az 504-162,
az 504-179 és az 504-115 telefon-
számokon.

A szekszárdi közgyűlés 2007. no-
vemberi ülésén úgy döntött, az idei
év első napjától bevezeti a hétközi
16 órás háziorvosi ügyeletet. A mű-
ködés tapasztalatairól adott tájé-
koztatót a közgyűlés február 28-i
ülésén Takács Béláné, az Egészség-
ügyi Gondokság vezetője.

Ebből kitűnt, hogy 2008. január
1-jétől a beszámoló elkészítésének
napjáig, vagyis február 14-ig 1445
beteg jelent meg a gyermek és fel-
nőtt ügyeleten, közülük 85-en je-
lentkeztek ellátásra hétköznap 16
és 18 óra között. Az összes beteg-
forgalomhoz képest az ebben a ké-
ső délutáni időpontban jelentkező
betegek aránya mindössze 6 száza-
lék.

A 16 és 18 óra között jelentkezett
85 beteg közül 47 gyermek, 38 pe-
dig felnőtt korú volt. Előbbiek vala-

mennyien szekszárdi lakosok, a
felnőttek között azonban 5
őcsényi, 4 zombai, 3-3 sióagárdi és
tengelici, 2 szedresi, valamint egy-
egy paksi, harci és medinai beteget
láttak el.

A háziorvosok egy része megvál-
toztatta a rendelési idejét úgy, hogy
általában hetente egy alkalommal
16 óra után is rendelnek, főként
azok részére, akik nem akut prob-
lémával keresik fel orvosukat (pl.
gyógyszer felírása), és nem szeret-
nének a munkahelyükről hiányoz-
ni. 

Másik részük viszont változatla-
nul hagyta a rendelési idejét azzal
az indokkal, hogy nem tudják 16
órára befejezni a rendelést, vagy
mert azt szeretnék, hogy betege el-
sősorban a háziorvosi rendelőben
kapjon ellátást.
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Folytatás az 1. oldalról.

Amit a népszavazásról
tudni kell

Feigli Ferencet választotta elnök-
ké legutóbbi ülésén a Dél-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács.

A Somogy megyei Barcs polgár-
mestere immár húsz esztendeje
dolgozik folyamatosan a közigaz-
gatásban. Feigli Ferenc székfoglaló-
jában köszönetet mondott Tasnádi
Péter társelnöknek, aki tisztesség-
gel kezelte a Wekler Ferenc lemon-
dása óta vezető nélkül eltelt, mint-
egy három hónapos időszakot, és
elismerését fejezte ki a Márton
György vezette ügynökségnek is.
Az új elnök hangsúlyozta: mindent
el fog követni, hogy a jövőben a le-
hető legtöbb pályázati pénz kerül-
jön a ma még hátrányban lévő régi-
óba. 

Miután Feigli Ferenc a társelnöki
tisztségből lépett előre, az így meg-
üresedett posztra új társelnökként

Kocsis Imre Antal, a tanács delegált
tagja, Szekszárd volt polgármeste-
re kapott bizalmat.

Az elnökválasztást megelőzően
a tanács ellenzéki tagjai közül Szi-
ta Károly Kaposvár polgármestere
azon örömének adott hangot, hogy
az MSZP és az SZDSZ három hóna-
pos elnökjelölési alkudozását kö-
vetően végül nem minisztériumi
delegált neve került felterjesztésre.

Horváth István Szekszárd pol-
gármestere a voksolás előtti felszó-
lalásában leszögezte: Feigli Ferenc
személye ellen ugyan nincs kifogá-
sa, ám miután a választást nem
előzte meg párbeszéd vagy egyez-
tetés, így nemmel fog szavazni.
„Politikai alku köttetett, pedig ne-
künk elsősorban a régió valós érde-
keit kell szem előtt tartanunk” –
tette hozzá Horváth István.

Somogyi elnök
a régiós tanács élén

Tájékoztató a hétközi 16 órás
háziorvosi ügyeletről

Előzetes letartóztatásba helyezte a
bíróság azt a sokgyermekes apát,
aki megalapozottan gyanúsítható,
hogy éveken át erőszakkal
kényszerítette nemi közösülésre
saját, ma is még fiatalkorú lányát.
Többi gyermeke közül egyik ellen
hasonló súlyos bűncselekménye-
ket követett el, sőt folyamatosan
bántalmazta és lelki terror alatt
tartotta valamennyit.

A kiemelten súlyos bűncselek-
mény kapcsán sajtótájékoztatót tar-
tott hétfőn délután dr. Kilián Orso-
lya, a város jegyzője, dr. Varga Péter
Szekszárd rendőrkapitánya, vala-
mint dr. Faragó Ágnes, a polgármes-
teri hivatal hatósági irodavezetője,

illetve dr. Barabás Csilla, a gyámhi-
vatal irodavezetője. Hangsúlyozták,
hogy a történteket és az adatokat ab-
szolút zártan kezelik, nehogy be-
azonosítható legyen a család. Bár
városszerte beszélnek a gyermeke-
ket ért tragédiáról, de – köszönhető-
en a hatóságok abszolút diszkréció-
jának – nem konkrétan. 

A tájékoztatón kiderült, hogy a
még tanuló 14–15 év körüli gyerme-
kek egyik bizalmukat bíró tanáruk
kérdéseire elpanaszolták vérszerinti
apjuk szörnyűséges bántalmazásait,
s azt is, hogy egyik lányát – koráb-
ban a másikat is, de ezt nem erősí-

Megerőszakolta saját lányát a sokgyermekes apa

Ki és milyen segítséget
nyújthat a családon

belüli erőszak esetén

Folytatás a 6. oldalon.



Nagyon hasznos, rendhagyó kon-
ferenciát rendezett s budapesti
Nem adom fel Alapítvány és a pé-
csi székhelyű Kézen fogva Alapít-
vány, aminek a szekszárdi Esé-
lyek Háza adott helyet, egyúttal
támogatott is. A kedden délelőttől
kora délutánig tartó rendezvény
meghívottai értelmileg akadályo-
zott – az országban több mint 60
ezren vannak – emberek voltak. A
35 bejelentkezett helyett hetvenen
vettek részt a programon, tehát e
tekintetben is rendkívüli volt az
összejövetel. Sőt, nagy sikerű kon-
certet adott a – szintén fogyaték-
kal élő előadókból álló –
NEMADOMFEL Együttes.

Az említett alapítványokhoz civil
szervezetek is csatlakoztak. A
Kézenfogva Alapítvány már 2005-
ben, majd a következő évben az
egész országban megszervezte és
sikerre vitte a „Felmegyek a minisz-
terhez” programot, aminek kereté-
ben az értelmileg akadályozott és
mentálisan hátrányos helyzetű
résztvevők több fordulós felkészítő
tréningen vettek részt, majd parla-

menti képviselőkkel is találkoztak.
A program folytatását a Nem adom
fel Alapítvány szervezi, „Van véle-
ményem” címmel.

A rendezvénysorozat célja, hogy
az értelmileg akadályozott emberek
helyi, illetve országos szinten ké-
pessé váljanak befolyásolni az éle-
tükkel kapcsolatos döntéseket.
Hosszú távra szeretnének esélyt te-
remteni a döntéshozókkal való fo-
lyamatos párbeszédre, hiszen prob-
lémáikat ők maguk ismerik a leg-
jobban. Ők tudják, s nap, mint nap
érzékelik, mit jelent fogyatékosként
élni, melyek a legsúlyosabb problé-
máik, mi az, ami segítséget jelent
számukra.

A megyeszékhelyeken – így most
Szekszárdon – megrendezett konfe-
renciákon az értelmileg akadályo-
zott előadók – úgynevezett tapasz-
talati szakértők – beszéltek az emlí-
tett témákról, természetesen a ma-
guk szemszögéből.

Városunkban is elmondták a leg-
jellemzőbb problémáikat, vagyis az
alapvető emberi jogok közül sorol-
tak, mint az önálló lakhatás, a mun-

kához való jog, vagy hogy család-
ban maradhassanak, s ne szerette-
iktől távoli intézményben kelljen él-
niük. De a felsorolás tartalmazta
napjaink fontos témáját, mármint
azt, hogy a kijelölt parkolókat gyak-
ran elfoglalják az ép emberek, hogy
járművüktől pár lépést sem kelljen
gyalogolniuk úti-céljukig.

Az egyik fiatal elmondta, hogy
köszönhetően a lelkierőt nyújtó tá-
mogatásnak, végre rászánta magát
és önállóan ment bevásárolni. Egyik
alkalommal – már a pénztárnál – le-
ejtett egy üdítős palackot, ami ösz-
szetört. A boltos ráripakodott és ki-
fizettette vele az okozott kárt. Az
üzletben tartózkodó vásárlók közül
senki nem kelt a védelmére. Vajon
miért? S az előadó megkérdezte tár-
saitól, hogy van-e véleményük a tör-
téntekről. Persze, hogy volt és van!

És vajon miért megyünk el úgy az
akadályozott embertársaink mel-
lett, hogy elfordítjuk a fejünket, mi-
ért sietünk el mellettük, amikor át-
segíthetnénk őket az út túloldalá-
ra… 

Szemléletváltozásra van szükség,

„ami nem megy egyik pillanatról a
másikra, hosszú folyamat eredmé-
nyeként alakulhat csak ki egy ideá-
lis egyenrangú viszony segítő és se-
gített között. Ehhez mind a két fél-
nek tanulnia kell, átértékelnie a ma-
gáról és a másikról kialakított képet.
A Van véleményem! program segít-
het abban, hogy fontos lépést te-
gyünk e téren.” 

E sorokat abból a levélből idéz-
tem, amit dr. Dávidné Hidvégi Juli-
anna, a programsort támogató Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium
szakembere írt a szekszárdi rendez-
vényre, kérve a segítők és a támoga-
tók további támogatását. V.H.M.
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Tisztelt Olvasó! 
A Szekszárdi Vasárnap és a Polgá-

ri Védelem Szekszárdi Kirendeltsé-
ge ezúton köszönti az olvasóközön-
séget! Van egy jelmondat, amit bi-
zonyára ismernek. A mondat így
szól: „Aki tenni akar, az mindenre
talál megoldást.” A Szekszárdi Va-
sárnap szerkesztősége és a Polgári
Védelem Szekszárd Kirendeltsége
ezúton jelenti be, hogy az elkövet-
kezendő számaiban új rovatot indít.
A rovatban a polgári védelem és ka-
tasztrófavédelem kérdéseiről lesz
szó. Így többek között szót szeret-
nénk ejteni a megye, a kirendeltség
és a város veszélyeztetettségén, a
polgári védelem szabályrendszerén,
szervezetén, a jogok és kötelezett-
ségek előírásain, a mindennapok-
ban akár otthon és akár folyamato-
san is jelenlévő veszélyeztető ténye-
zőkön túl, az ellenük való védeke-
zés lehetőségeiről és még sok min-
denről. Az a közös célunk, hogy az
információk, tárgyi szabályok és
tudnivalók közlésével, az aktualitá-
soknak is teret adva, szélesebb kör-
ben kerüljenek ezen ismeretek és
tudnivalók átadásra. 

Reméljük, hogy az elkövetkezen-
dő hetekben, hónapokban fényt de-
ríthetünk sok olyan kérdésre, ame-
lyekről a tisztelt olvasónak bizonyá-
ra van tudomása, de mivel nem min-
dennap találkozik velük, vagy ezt,
így nem gondolta esetleg át, az itt
közöltek segíteni fognak azok telje-
sebb megértésében és hasznosításá-

ban. Megpróbálunk röviden, tömö-
ren egy-egy kérdés köré, csokorba
szedni mindazt, amiről úgy gondol-
juk, hogy fontos beszélnünk róla. 

Amennyiben úgy látja, hogy még
többet is szeretne tudni az adott
kérdésről, úgy kérjük, akár levél-
ben, akár e-mailen, keresse meg
vagy a szerkesztőséget, vagy a ki-
rendeltséget. Ha esetleg véleménye,
tapasztalata, önnel történt eset, kö-
zös épülésünket tudja szolgálni, na-
gyon szívesen vesszük, s alkalom
adtán hangot, teret adunk neki. 

„Polgári Védelem alatt az ember-
baráti feladatok mindegyikének,
vagy némelyikének az ellátása ér-
tendő, amelyek a polgári lakosság-
nak az ellenségeskedések, vagy ka-
tasztrófák veszélyeitől való védel-
mezésére és közvetlen hatásaitól
való megóvására, valamint életben
maradása feltételeinek biztosítására
irányulnak” – mondja ki a Genfben,
1977-ben elfogadott az alap egyez-
ményt kiegészítő IV. jegyzőkönyv.
Ezen egyezmény szellemében re-
méljük, hogy mindnyájunk javára
szolgál majd a sorozat, és ha szóba
kerül valahol – valaha e nemes esz-
me hazai és szűkebb pátriánkban
való mindennapi megvalósulása,
segít abban, hogy cselekvő részesei
lehessünk, családunk, embertársa-
ink, értékeink megmentésének és
közös szolgálatának. 

„Polgári Védelem alatt az ember-
baráti feladatok mindegyikének,
vagy némelyikének az ellátása

értendő, amelyek a polgári lakos-
ságnak az ellenségeskedések, vagy
katasztrófák veszélyeitől való védel-
mezésére és közvetlen hatásaitól
való megóvására, valamint életben
maradása feltételeinek biztosítására
irányulnak” – mondja ki az 1977-
ben elfogadott Genfi egyezmény. 

A háborús fenyegetettség felől a
hangsúly eltolódott a békeidőbeli
katasztrófák felé. De mindkét eset-
ben a lakosság, a sérültek ellátásá-
val kell számolni. Hasonló felada-
tok, hasonló intézkedéseket, felké-
szültséget igényelnek. Sajnos, egyre
több az olyan esemény, amely sú-
lyosan veszélyezteti a lakosságunk
életét, egészségét, anyagi javait. 

Egyre bonyolultabb technikai
eszközöket, technológiát és vegyi
anyagokat használunk, amelyek
korszerűségüknél fogva nagyság-
rendekkel nagyobb veszélyhelyze-
teket idézhetnek elő. A technikai
fejlődés nagyon gyors és az ezzel já-
ró fokozódó fenyegetettség folyama-
tosan nő. Egyes vélemények szerint
megfordíthatatlan károkat okoz-
tunk magunknak életterünk, kör-
nyezetünk pusztításában is. Az em-
beriség közös és egyetlen lakóhelye
a Föld, melynek ökológiája megsé-
rült, működési zavarokkal küzd, s
ennek jelei egyre nyilvánvalóbbak.
A föld önfenntartó, öngyógyító ké-
pessége határain járunk. 

A világgazdaság polarizáltsága és

az elosztás jelenlegi rendje, az em-
beri kapzsiság, a felelőtlenség, a
hozzá nem értés, az egymás iránt
érzett, legkülönfélébb okokból táp-
lálkozó ellenséges indulatok és tet-
tek hozzájárulnak azokhoz a tragé-
diákhoz, amelyeket naponta hal-
lunk és látunk, átélünk, megesik ve-
lünk, itthon és külföldön.

A polgári védelem, a katasztrófa
védelem jelen van mindennapjaink-
ban, s mindig kell jutnia forintnak
arra, hogy az emberi életek menté-
sére felkészüljünk, arra, hogy érté-
keinket megvédjünk.

A mai napon megemlékezünk
azokról, akik feladatuk végzése
közben vesztették életüket. Azokról
az önkéntesekről, hivatásosokról és
különféle szervezetekhez tartozók-
ról, akik erejüket nem kímélve szin-
te robotosként dolgoznak és dol-
goztak a tüzek, robbanások, árvi-
zek és a legkülönbözőbb veszélyek
és katasztrófák elhárításában, kö-
vetkezményeik mérséklésében, fel-
számolásában, a helyreállítás terü-
letein. 

A polgári védelemben a hivatásos
szervekkel együtt, határozattal kije-
lölt és önkéntes polgári személyek
teszik a dolgukat.  Március 1. a pol-
gári védelem világnapja. Hazánk-
ban immár XVIII. alkalommal ün-
nepeljük mindazokat, akik egészsé-
gük, életük kockáztatásával is ké-
szek segíteni embertársainkon.

Van véleményed? Persze, hogy van!

Értékeink védelmére

Szekszárd Polgári Védelmi Kirendeltség 
H–7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Pf.:  83
Tel.: 74/510-850, 510-851, 312-027 
Fax: 74/510-861,  316-224 
E-mail: postmaster@pvkirszd.t-online.hu
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– Komoly infrastruktúra-fejlesz-
tést indítottunk el – kezdte mon-
dandóját szekszárdi sajtótájékozta-
tóján Dióssy Gábor, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium államtit-
kára, s hozzátette, hogy egyebek
között a térségünket is érintő M6-
os autóút építésére utalt. Majd így
folytatta: 

– Az autóút- és autópálya-fejlesz-
tések a gazdaságpolitika azon ré-
szei, amelyek olyan infrastruktúrát
képeznek, amellyel versenyképe-
sek lehetünk a környező országok-
ban, sőt Nyugat-Európában is, hi-
szen az a sztrádák befektetőket
hoznak. Az M6-os út úgynevezett
középső, Szekszárd–Dunaújváros
szakaszának megépülésével kap-
csolatos kérdésünkre közölte, hogy
idén augusztusban elindulhat a
konkrét munka, „csak az időjárás
legyen kegyes hozzánk”. Az állam-
titkár meggyőződése, hogy 2010-re
teljes egészében megépül az M6-
os.

Ezután kiemelte, hogy az autó-
pályák csupán alapot jelentenek,
amire jól lehet és kell is építeni az
ösztönző rendszereket, amelyek-
nek az ismert megszorító intézke-
déseket kell követniük, amelyek-
nek eljött az idejük. Többek között
említette a befektető-, illetve vállal-
kozásbarát adórendszer szüksé-
gességét. Másrészt kifejtette az ál-
lamtitkár, hogy bizonyos uniós for-
rásokat nem használunk megfele-
lően. Noha ezekre oly módon kel-
lene támaszkodnunk, hogy képe-
sek legyünk átalakítani azokat a
nagy rendszereket, amelyek eddig
nem európai szinten működtek. El-
sőként említette a vasutat. A MÁV
Cargo privatizációja után a sze-
mélyszállítást kell utasbarát szol-
gáltatóvá fejleszteni, az uniós for-
rásokból pedig a vasúti pályát
szükséges fejleszteni. 

De hangsúlyozta a közútfejlesz-
tés fontosságát, ami nem csak az
autóutakra vonatkozik. Az elkép-
zelések szerint az utak igénybevé-
teléért a használó fizessen elsősor-
ban, s ne azok, akik e rendszereket
nem veszik igénybe. Ezért szeret-
nék már 2009-től bevezetni a teher-
autók és a kamionok számára a
használatarányos fizetőrendszert.
Az ebből befolyó összegeket pedig
visszaforgatnák az útfejlesztésbe,
azaz a pénzt felújításra és karban-
tartásra fordítanák.   

Hogy dübörög-e a gazdaság? E
kérdésre úgy válaszolt Dióssy Gá-
bor, hogy még nem megfelelően, de
eljött az idő, hogy e téren is jelentős
változások álljanak be. Hiszen a
magyar gazdaság fejlődőképes, ezt
igazolja, hogy a régió legtermeléke-
nyebb országa mi vagyunk.

Dióssy Gábor mindenkit buzdít,
hogy vegyen részt a népszavazá-
son, s döntését a szükséges felelős-
ségvállalás jegyében hozza meg.
Megemlítette, hogy a gazdaságoz
hasonlóan a felelősségvállalás te-
rén is átalakításra van szükség, de
hangsúlyozta, hogy az összes rend-
szeren belül maximálisan figye-
lembe veszi a kormányzat az em-
berek teherbíró képességét. 

V.H.M.

Kedden, Szekszárdon, az MSZP
székházában sajtótájékoztatót tar-
tott a Fiatal Baloldal (FIB) a kam-
pányról, a köz- és felsőoktatásról és
az egészségügyről. Varga László or-
szágos elnök, egyben országgyűlési
képviselő felhívta a figyelmet a hon-
lapjukon látható, kissé szarkaszti-
kus humorú kisfilmjeikre, amelyek-
kel máris elérték céljukat, azaz kul-
turált vitát indítottak. Valamennyi
film mottójául szolgál a „Régi Ma-
gyarország, a reformok nélküli jö-
vő”, azaz „sokáig éljen a múlt”.

Varga László kifejtette, hogy a fel-
sorolt mondatok a Fidesz kampá-
nyára utalnak, s hozzátette, hogy a
józanul gondolkodó polgárok sze-

rint számos helyen változtatásra
van szükség, vagyis mint fogalma-
zott, „ne maradjunk ott, ahol va-
gyunk”.

Horváth László, a FIB megyei al-
elnöke a közoktatásról és a felsőok-
tatásról szólva kifejtette, hogy az ál-
talános iskola nem szociális intéz-
mény. Nem az a célja, hogy segítse
a pedagógusok foglalkoztatását, s
hogy napközben a dolgozó szülők
ott „parkolják” le gyermekeiket. Ha-
nem az iskola az első meghatározó
közösség. Az ott folyó oktatás
mindannyiunk közös befektetése a
következő generáció képességeibe,
így mindannyiunk jövőjébe. A fel-
sőoktatással kapcsolatos vélemé-

nyének legfontosabb sa-
rokpontja, hogy a diákok
megfelelő szolgáltatást
kapjanak, mögötte tudás-
sal, tapasztalatokkal, is-
meretekkel. Mégpedig
olyan szinten, ami révén
diplomájukkal verseny-
képesek lehetnek az Eu-
rópai piacon.

Heringes Anita, a FIB
megyei elnöke a másfél

évtizede viták övezte egészségügy-
ről kijelentette, hogy rosszul műkö-
dik, tehát átalakítása szükséges.
Igazságossá, hatékonnyá kell tenni,
s ami a legfontosabb, hogy a bete-
gekkel valóban törődő szolgáltatást
nyújtson adóforintjainkért. Tehát
„teljes hátszéllel kell támogatni a vi-
zit- és az ágydíjat, illetve a több biz-
tosítós rendszert”. Az utóbbival
kapcsolatban leszögezte, hogy 22
biztosító működik majd az ország-
ban, s a pénztárak versenyezni fog-
nak értünk, mi pedig választhatunk
a pénztárak között, pontosan úgy,
ahogyan a gépkocsik esetében is
„átmehetünk” olyan biztosítóhoz,
amelyik megbízhatóbb, színvonala-
sabb szolgáltatást nyújt.

Kérdésünkre elmondták a FIB ve-
zetői, hogy megyénkben öt városi
szervezet működik, s bár csak most
folyik az építkezés, máris százas
nagyságrendű tagsággal rendelkez-
nek. A fiatalokat táborokkal és szó-
rakozási lehetőségekkel szólítják
meg. Nyáron például két tábort ren-
deznek Fonyódligeten, ahova 500–
500 fiatalt, elsősorban középisko-
lást várnak – mindössze tíz-tizen-
egyezer forintért, teljes ellátással.

Varga László kifejtette, hogy a FIB
az MSZP mellett működő egyetlen
fiatalok alkotta szervezet, ezért a jö-
vőt illetően igen fontos szerep vár
tagságára. Ugyanis – mint fogalma-
zott – a szocialisták tagsága „elöre-
gedett”, 2010 körül „vérátömlesztés-
re” lesz szüksége a pártnak. – vhm –  

Dübörög a gazdaság?
Dióssy Gábor államtitkár sajtótájékoztatójáról

A reformok nélküli jövő
kampányáról

Kulturált vitát indított a Fiatal Baloldal

Fizetett politikai
hirdetés
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tették meg a tájékoztató tartói –
rendszeresen megerőszakolta. Eb-
ben a percben beindult a „jelzőrend-
szer”… 

A pedagógus a gyámhivatalhoz
fordult, majd a polgármesteri hivatal
minden illetékese az üggyel foglal-
kozott, miközben informálták a
jegyzőt a történtekről. Dr. Kilián Or-
solya még aznap délután telefonon
értesítette a rendőrkapitányságot,
hozzátéve, hogy a jegyzőkönyvek
elkészültével büntetőfeljelentést
tesz. Ez ugyanazon a napon meg is
történt. Miközben a gyermekek biz-
tonságos elhelyezéséről gondosko-
dott a hatóság, a rendőrség a több-
szörösen büntetett, agresszív férfit
előállította, majd a bíróság előzetes
letartóztatásba helyezte. Dr. Varga
Péter úgy fogalmazott, hogy a bűn-
cselekmény kiderüléséről alig telt el
24 óra a brutális apa előzetesbe vé-
teléig.

A szakemberek úgy fogalmaztak,
hogy még az extrém esetek közül is
a legsúlyosabbal szembesültek. Le-
szögezték, hogy az ilyen helyzetek-
ben nagy jelentősége van a hatósá-
gok gyors, határozott és körültekin-
tő együttműködésének. Mert ezek-

ben – még a kevésbé súlyos – este-
tekben is csak ilyen módon szüntet-
hető meg a kiskorúak súlyos veszé-
lyeztetése. A rendőrség az eset szin-
tén szenvedő alanyának, az édes-
anyának a felelősségét is vizsgálja. 

Dr. Kilián Orsolya szólt arról is,
hogy a gyermekvédelmi törvény jó,
de jól is kell alkalmazni. Emeljük ki,
e tekintetben Szekszárd példamuta-
tóan figyelt minden rendelkezésére,
sőt! A tájékoztatón arra is felhívták
a figyelmet, milyen fontos szerepe
van az elhanyagolt kicsik védelmé-
ben a védőnőknek, majd az óvodák
dolgozóinak, illetve a pedagógusok-
nak akik – mint ebben az esetben is
– nem csak oktatói, nevelői a diá-
koknak, hanem partnerei és bizal-
masai is. A veszélyeztetett családok
esetében a szomszédok is megtehe-
tik a bejelentést, a hatóságok pedig
garantálják anonimitásukat, nehogy
bántódás érje őket. Az előadók alá-
támasztva a segítségnyújtás, illetve
a bejelentés fontosságát, megjegyez-
ték, hogy a családon belüli erősza-
kos tettek közül csupán minden ti-
zedikre derül fény. 

Dr. Varga Péter újságírói kérdésre
közölte, hogy a vérlázító viselkedé-
sű apa büntetése akár 15 év szabad-
ságvesztés is lehet. V.H.M.

Megerőszakolta saját lányát a sokgyermekes apa

Ki és milyen segítséget nyújthat 
KERTBARÁTOK HÍRADÓJA

Dicenty Dezső Kertbarát Kör Szekszárd
Bozsik gazda, azaz Bozsik József okleveles kertészmérnök a Magyar

Rádió munkatársa volt a vendége a kertbarát körnek. Több mint két órán
keresztül tartotta élménybeszámolóját és szakmai előadását közel 100 lel-
kes kertbarátnak. Szólt a családi örökségről, mely megszerettette és elin-
dította a kertészeti pályán, hisz ősei Örkény településen nagyon komoly
gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. E gyakorlati pályát a Buda-
pesti Kertészeti Egyetemen fejezte be az Örökléstan Tanszéken, ahol ré-
szese lehetett nagyon sok gyümölcsfajta nemesítésének e szeretete a gyü-
mölcsök iránt a mai napig tart. Ebből az élményanyagából gyönyörű ösz-
szeállítást vetített le gyümölcsfajonként a legértékesebb fajták szakmai
ajánlásával. Természetesen a vetítés Szekszárdra való tekintettel, szőlőfaj-
tákkal fejeződött be. A személyes látogatásának köszönhetően több ripor-
tot készített a kertbarát kör tagjaival, mely anyag egy későbbi műsorában
lesz hallható az egész ország területén, illetve egy része írott formában is
megjelenik.

Borverseny – Immár hagyományos borversenyt rendeztük, ahol 130
mintát bíráltak el három bizottságban Szekszárd kiváló ifjú és a kertbarát
kör borászai, Duzsi Tamásné, Vesztergombi Csaba, Módos Ernő elnökök
vezetésével. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetése és díjkiosztó
rendezvény 2008. március 1-jén (szombat) 18 órakor a Babits Mihály mű-
velődési központ Márványtermében lesz. Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt, aki finom borokat és a jó társaságot szereti. Az ünnep díszven-
dége az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes lesz.

A borverseny aranyérmes termelői az elért érmek sorrendjében: Va-
szari György, Tóth József, Szikszai György, Hencsik József, Utasi János,
Juhász Sándor, Sümegi Imre, Vörös Antal, Angyal István, K és K pince Bt.,
Tokai György, Nagy János .Wirth János, Gyurkovics János, Matus József,
Csuka Ferenc, Szabó Gábor, Kósa János, Grünfelden és Céh, Gösy Dezső,
Vesztergombi János, Keresztes István.

Szőlő- és gyümölcsmetszési bemutató – 2008. március 8-án (szom-
bat) 10 órakor. Találkozás helyszíne: a 9.15 órakor induló 14-es helyjára-
tú buszvégállomását megelőző megállóhelyén a Bottyán-hegyen.

Szeretettel vár minden érdeklődőt a kertbarát kör vezetősége.

Folytatás a 3. oldalról.
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A Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság évértékelő állományülését
követően a városi kapitányságok is
tanácskoztak, hogy mérleget von-
janak a 2007-es esztendő teljesít-
ményéről. Városunk kapitánysága
február 20-án, a Művészetek Házá-
ban tartotta jó hangulatban zajló
állományülését. Két dolgot min-
denképpen jegyezzünk meg: egy-
részt azt a tényt, hogy jó oka volt a
csapatnak az elégedettségre, hi-
szen tavaly is remekül teljesítettek.
Másrészt – ez már szubjektív meg-
jegyzés – szögezzük le, csak jó lég-
körben lehet jól dolgozni. Szóval
az ember általában nem jár szíve-
sen a rendőrségre, ami alól magam
kivétel vagyok éppen a munkám
okán. Kívülállóként nyugodt lelki-
ismerettel mondhatom, hogy a vá-
rosi kapitányságon a munkatársak
leterheltsége és csöppet sem vidám
munkájuk ellenére mindig jó a
hangulat, nem jellemző a feszült-
ség, igazi baráti légkör a meghatá-
rozó. Szóval felüdülés egy-két órát
ott tölteni. 

Dr. Varga Péter alezredestől,
Szekszárd rendőrkapitányától azt
kértem, foglalja össze az elmúlt
esztendő történéseit. Elmondta,
hogy az ismertté vált bűncselek-
mények száma 2006-ban 3541 volt,
tavalyra jelentős, közel harminc
százalékos csökkenést sikerült el-
érniük, azaz a szám 2598 volt.
Szintén jóval kevesebb vagyon elle-
ni bűncselekmény történt a rendőr-
kapitányság illetékességi területén:
2006-ban 2354, tavaly viszont már
csak 1661. Részletezve: a lopások
száma az előző évi 1209-ről tavaly
879-re csökkent, a betöréses lopá-
sok 35 százalékkal csappantak,
ami egyrészt a nyaralókártya beve-
zetésével, azaz az elutazott csalá-
dok lakásainak folyamatos és mód-
szeres ellenőrzésével is magyaráz-
ható. Kevesebb rablás történt a vá-
rosban és környékén, amit az ösz-
szehasonlító adatok is jól mutat-
nak, 22-ről 14-re csökkent a szá-
muk.

A rendőrkapitány külön szólt a
kiskorúak bűnelkövetéséről. Ta-

valy az ismertté vált bűnelkövetők
10 százaléka volt kiskorú, ami
2006-hoz képest 5 százalékkal ke-
vesebb.

Mint a legtöbben tudják, dr. Var-
ga Péter a régi-új kapitány, aki az
elmúlt esztendőt rendhagyónak
nevezte, mégpedig a vezetői garni-
túra teljes váltása okán. A testület-
ben hét új osztályvezető és két

szintén újonnan kinevezett őrspa-
rancsnok szolgál. Mellettük hat új
alosztályvezető működik, akik va-
lamennyien hosszabb ideje a kapi-
tányság állományában tevékeny-
kednek. A testület átlagéletkora 30
év körüli. A bérekről érdeklődve a
következő választ kaptam:

– Egy kezdő járőr bruttó fizetése
135 ezer forint. Ez ránézésre elfo-
gadhatónak tűnik. Ám vegyünk
példának egy 23–24 éves, két kis-
gyermekes férfiút, akinek a felesé-
ge gyesen van. Így már jelentősen
változik a kép… 

– Munkatársaimat maximális el-
ismerés és köszönet illeti, hiszen
agilis, dolgozni tudó és szerető, hi-
vatásukban tisztességgel, lelkiis-
merettel állnak helyt. Igaz, mint
említettem, igen fiatal az állomány,
ám a rutin hiányát kompenzálja a
lendület – szögezte le a rendőrkapi-
tány.

Végezetül kitért a létszámhiány-
ra, ami meghaladja a tíz százalé-
kot. Az emberek kénytelenek túl-
órázni. Ezek kifizetéséhez a város
közgyűlése tavaly egymillió forint-
tal járult hozzá. V.H.M.

Szakmailag értékes találkozóra
került sor  2008. február 16–17-én
Szekszárdon. Az önsegítő csopor-
tok várták nemcsak a (A.A. és AL-
ANON) a szenvedélybetegeket,
hanem a szakembereket és min-
den érdeklődőt  az Ady Endre Kö-
zépiskola Kollégiumában. 

A találkozó lehetőséget adott az
addiktív esetek új nézőpontból való
megismerésére, hiszen leállt szer-
használók beszéltek a pótlólagos
személyiségfejlődésükről, hogyan
ismerték fel betegségüket, hogyan
néztek szembe önmaguk gyarlósá-
gaival, gyengeségeivel, hogyan tud-
tak/tudnak talpon maradni, jelen-
leg (akár több évi absztinencia után
is) milyen nehézségekkel küzde-
nek. Az önvallomások mély, feltáró
önismeretet mutatnak. A témával
kapcsolatos bővebb információ a
www.anonimalkoholistak.hu AA-
tagoknak címszó alatt, valamint a
www.al-anon.hu események cím-
szó alatt található.

FELISMERÉS, BEISMERÉS 
SEGÍTSÉGKÉRÉS

A találkozót követően két résztve-
vő szívesen vállalkozott arra, hogy a
segítés szándékával elmondják éle-
tüknek azt a szakaszát, amikor
használták a szert, majd a címbéli
három szakaszt, aminek eredmé-
nyeként ma hosszabb-rövidebb ide-
je tünetmentesnek mondhatják ma-
gukat, s visszatértek a „valós” élet-
be. Tanulságos történetüket talán

hasznos lenne szó szerint közread-
ni, sajnos a terjedelem miatt a konk-
rét lépésekre kellett szorítkoznunk. 

32 éves fiatal, kedves, széparcú
hölgy, aki nemcsak alkohol, de
drogfüggő is volt.

Már 17 évesen gyakran járt szóra-
kozóhelyekre baráti társaságokba.
Gyorsan és sokat ivott, s nem az ital
íze, hanem a hatása miatt. Feldobta,
oldotta a gátlásait, s minél többet
ivott, annál jobban érezte magát. A
végén teljesen elveszítette a kont-
rollt maga felett. 21 éves volt, ami-
kor elhunyt fiatal, szintén alkoholis-
ta édesanyja – aki szinten tartó al-
koholista volt, amely azt jelenti, so-
sem volt részeg, csak naponta kel-
lett innia ahhoz, hogy „élni” tudjon
– s akkor „oka” is lett az ivásra,
ugyanis azt gondolta, hogy az anya
hiányát, a lelki fájdalmat, csak alko-
hollal tudja pótolni. Hiába ölte meg
édesanyját az alkohol, ez sem volt
számára visszatartó erő, sőt ugyan-
azt az utat választotta, azért, hogy
őt felejtse. Ivott, s akkor nem érzett
fájdalmat, nem volt hiányérzete, s
ez jó volt. A szervezete szépen las-
san hozzászokott az alkoholhoz,
egyre többet ivott, de már a sok sem
váltotta ki a várt hatás. 22 éves volt,
amikor baráti körben elkezdett ká-
bítószereket használni. Ez egy szer-
váltás volt, az alkoholt letette, s a
kábítószerben egy új izgalmas vilá-
got fedezett fel. Minden szép volt,
minden rendben volt, viszont kívül-
ről nem volt látványos, - mint az al-
koholnál, ahol a részegségnek lát-

ható tünetei voltak – erőt adott,
energiát, s ami lényeges, a család
sokáig észre sem vette. Sajnos eb-
ből is mindig több kellett ahhoz,
hogy az első időkben érzett hatást
elérje, a végén már nem volt megál-
lás. Lelkileg kiégett, aztán az alko-
holt és a kábítószert együtt használ-
ta, s ez megint egy ideig jól hatott.
Rövidesen azonban a minden mind-
egy állapotába került, úgy érezte
már nem önmaga, viszont segítsé-
get nem mert kérni, szégyellte, s
nem is akart szembe nézni azzal,
hogy mi történik vele. Azzal áltatta
magát, hogy erős, hogy akkor teszi
le a poharat és a szert, amikor akar-
ja. A világért sem ismerte volna be,
hogy alkoholista, csak annyit, hogy
problémái vannak az alkohollal. A
lelke mélyén tudta, hogy egyedül
nem talál kiutat, ezért négy alka-
lommal kísérelt meg öngyilkosságot
– az egyikbe hajszál híján belehalt –
és több munkahelyet veszített el, a
családja pedig állandó félelemben
élt, hogy mi történik vele. Fenyeget-
ték azzal is, hogy elveszik tőle a kis-
lányát, de mindez hiábavaló volt.
Már aludni sem tudott, lelkileg-fizi-
kailag tönkrement, amikor bekövet-
kezett a mélypont, amelyben ki
merte magának mondani, hogy
most már elég, mindegy hogy ki és
hogyan, csak segítsen neki. A csa-
lád is tudta, hogy rajta már csak egy
komoly terápia segíthet.  Bármeny-
nyire is szégyellte, „megadta” ma-
gát, és jelentkezett Szigetvárra, ahol
öt hónapot töltött el. Az első másfél
hónap nagyon kemény volt, szabá-
lyok betartása, s egy olyan szigorú-
ság, amelytől már évek óta elszo-

kott. Tudta, hogy csak akkor sike-
rül, ha mindent elfogad, amit az in-
tézet diktál számára. S „hagyta” ma-
gát, mert tünetmentes akart lenni.
Rábízta magát a szakemberekre,
maximálisan betartotta a szabályo-
kat, előírásokat. Végigcsinálta az öt
hónapot, s most felszabadultan bol-
dogan meséli, hogy 2007. július 18.
óta nem iszik, és nem használ kábí-
tószert. Megváltozott a gondolkodá-
sa, a világ értékrendjei megint a he-
lyükre kerültek az életében. Jól érzi
magát, a családban a volt szerepeit
lassan visszaszerzi, ahogy az önbi-
zalmát és mások bizalmát is. Újra
embernek, nőnek, édesanyának,
gyermeknek, testvérnek érzi magát.

Üzenete, egy nehéz életszaka-
szon átvergődött, de győzedelmes-
kedett ember üzenete, aki nagy utat
tett meg, de ma már tervekkel, cé-
lokkal, életkedvvel van tele: 

„Merjünk segítséget kérni, ne
szégyelljük a betegségünket, ha fel-
ismertük, ismerjük be, és kérjünk
segítséget, mert van, s minél hama-
rabb jön a segítség annál kevesebb
„romot” kell eltakarítani.”

* * *
Köszönöm beszélgetőtársam

őszinteségét, példa értékű akarat-
erejét tisztelem, céljai megvalósítás-
hoz sok sikert kívánok.

Kedves Olvasóim! Lapunk követ-
kező számában egy 52 éves volt al-
koholista mondja el kálváriáját, s
azt, hogy ma már 8 éve tünetmen-
tes. Az írás végén Kálóczi Andrea, a
RÉV vezetője összefoglalja, hogy e
témakörben jelenleg milyen tenni-
valói vannak az egyénnek és a szak-
mai szervezeteknek. Sas Erzsébet

„A rutin hiányát kompenzálja a lendület”
Dr. Varga Péter rendőrkapitány évértékelése

Merjünk segítséget kérni



jártam versmondó versenyekre, 11
éves koromtól pedig rendszeresen.
Nagyon érdemel és motivál megis-
merni egy költőt a költészetén ke-
resztül, a gondolatvilágát, átadni a
verset a hallgatóságnak úgy, hogy
átszűröm magamon és ezzel vala-
mit magamból is adok a közönség-
nek. A legfontosabb felismerésnek
azt tartom, hogy a versmondás
nem színészet, a középpontban a
költő áll, s megfelelő alázattal kell
továbbítanom az Ő gondolatait. 

– Vannak kedvenc költőid, illetve
versmondó példaképeid a versmon-
dásban? Sokszor hallottuk, hogy
sok kiváló színészünk fantasztiku-
san mond verseket, ugyanakkor
ugyanolyan kiváló színészek egyál-
talán nem mondanak verset, s ezt
nyíltan vállalják is, hogy nem „tud-
nak” verset mondani…

– Bújom Baka István verseit, Lá-
zár Ervint, Szabó Lőrincet, Örkény
Istvánt, Juhász Gyulát szeretem, s
kezdek ismerkedni József Attilával,
de idő kell, mire az ő gondolatvilá-
gát közvetíteni merem és tudom. S
csak halkan jegyzem meg, hogy
Vörösmarty Mihály költészete is
nagyon vonz. 

– Izgulós típus vagy? Mennyire
fontos számodra a közönség? 

– Nagyon izgulok, a maximumot
szeretném magamból minden alka-
lommal kihozni, úgy érzem más-

ként nem is érdemes. A versmon-
dásnak van még egy különlegessé-
ge, mondhatnám úgy is, hogy ne-
hézsége, hogy a jelenben van, a
perc művészete, ettől olyan nehéz
és ettől nagy a felelőssége annak,
aki verset mond. Közönség nélkül
nem ér semmit az egész, a közön-
ség visszajelzése nagyon fontos, a
hely atmoszférájából megérzi az
ember, hogy jó volt, vagy kevésbé
jó. 

– Legutóbbi nagy élményed?
– Bánffy György színművész volt

a legutóbbi verseny egyik zsűritag-
ja. Miközben a versenyzőket érté-
kelte elkezdte mondani a Wellsi
bárdokat, hát az, fantasztikus él-
mény volt. 

– A fentiekből magam is kitalá-
lom – s akik láttak színpadon, azok
is sejtik –, de szeretném tőled halla-
ni, mi leszel ha nagy leszel?

– Szeretném megpróbálni a Szín-
művészeti Egyetemet. Nemcsak a
színészet érdekel, hanem a drama-
turgia és a rendezés is. Természete-
sen ma már nem lehet csak egy célt
kitűzni, szerencsére más is érdekel,
például az esztétika, szóval min-
denképpen a bölcsészet irányába
tervezem az életemet, s mindent
megteszek, hogy az álmaimat, ter-
veimet, céljaimat – bárminek ne-
vezzük – megvalósítsam.

– Amit tiszta szívből kívánunk. S
akár a kis herceg, a „bolygókat” vé-
gigjárva, megtanulva, hogy melyek
az életben a legfontosabb értékek,
érd el a céljaidat.  Sas Erzsébet
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Fábián Péter, a Garay Gimnázium
XI. osztályos tanulója nem titkol-
ja, színész szeretne lenni. A csen-
des, szerény fiatalember sorra
méretteti meg magát országos
versmondó versenyeken, ám a si-
kerek nem szállnak a fejébe, sőt…
Mint mondja, minél többet szere-
pel, annál nagyobbnak érzi a fele-
lősséget, s nehézséget, amelyek-
kel szembe kell néznie, ha álmai
hivatását el akarja érni. 

– Mikor kezdődött el a „kapcsola-
tod” a versekkel?

– Egészen kicsi gyermekkorom-
ban. A nagymamámnak nagyon so-
kat köszönhetek, sokat mesélt ne-
kem. Aztán a Szt. Rita Katolikus
Óvodában ünnepek alkalmából sok
színes műsort rendeztek a szülők-
nek, amit nagyon szerettem, s na-
gyon szívesen szavaltam, tetszett,
hogy a szüleim és társaim szülei is
ott vannak, hogy közönség van.

– A kis herceg című regénnyel kü-
lönös és korán kezdődő kapcsolatod
volt, van…

– A nagymamám már 5 éves ko-
rom körül olvasta fel nekem elő-
ször, majd 11 évesen már én ma-
gam olvastam el, s ma újra olvasom
többször is, s ami érdekes, hogy
mindig találok benne új és új érté-
keket. Talán ezek az előzmények
kellettek ahhoz, hogy nagy örö-
mömre és szerencsémre a Német
Színházban, 2002-ben eljátszhat-
tam a könyvből készült színdarab
főszerepét. Két évig több mint 50
előadásban léphettem a színpadra s
nemcsak Szekszárdon, de Buda-
pesten és több kisebb településen
az országban.

– Németül főszerepet játszani, az
még egy felnőtt színésznek, aki per-
fektül bírja a nyelvet is nagy kihí-
vás, neked, hogy sikerült megbir-
kózni vele? A végeredményt tudjuk,
hogy nagy sikerrel, de a folyamat…

– Általános iskolás korom óta ta-
nulok németül, anyukám német ta-
nár, s nagyon sokat segített a sze-
reptanulásban. Miután korábban is
kedvencem volt ez a történet, bár-
milyen nehéz volt a nyelvvel meg-
birkózni a szerepben lubickoltam.
Az iskolában akkor már a színját-
szó körben is kipróbálhattam ma-
gam, persze a nagy színpad, s az is-
meretlen közönség más volt, de
szerencsére inspirált, s a legjobbat
hozta ki belőlem. Még egy kisebb
szerepet játszottam a Német Szín-
házban, amellyel Erdélybe is elju-
tottunk egy színházi fesztiválra,
ahol óriási sikerünk volt, s felejthe-
tetlen élményt jelentett.

– Igazából olyan kis herceges a
külsőd is, ezzel nem igazán kellett
birkóznod, s ez alatt a rövid beszél-
getés alatt is érezni lehet, hogy men-
nyire szeretted ezt a szerepet. A mel-
lékelt felsorolásból viszont az is ki-
tűnik, hogy a versmondással is
nagy sikereket értél el…

– Szeretek verset mondani, már
az általános iskola alsó tagozatától

A „kis herceg” nagy sikerei

Fábián Péter színjátszásban, versmondásban, beszédművelésben 
elért eredményei:
2002–2004: A szekszárdi Német Színház (DBU) „A kis herceg” című

színdarabjának címszerepe
2004–2005: A szekszárdi Német Színház „Ház a határon” című színda-

rabjának mellékszerepe (Ericzek)
2006: „Vigyél hírt a csodáról” – 1956 tiszteletére rendezett országos

versmondó versenyen elért második helyezés
2006: Baka István Országos Versmondó Versenyen elért harmadik he-

lyezés
2006: A Keszthelyi Helikonon színjátszás kategóriában ezüst minősí-

tés elérése a GJG Színpad tagjaként
2007: A Országos Diákszínjátszó Fesztivál regionális döntőjén ezüst

minősítés elérése a GJG Színpad tagjaként, valamint kimagasló
színészi teljesítményért járó különdíj elnyerése

2007: Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny országos döntőjén a Ka-
zinczy-emlékérem elnyerése

2007: Juhász Gyula Nemzetközi Versmondó Versenyen elért második
helyezés

2007: Mensáros László Nemzetközi Versmondó Versenyen elért máso-
dik helyezés

Felkészítők tanárok: Báló Marianna (versmondás, színjátszó kör ve-
zetője), Heilmann József (beszédművelés)

Minden év elején megrendezik
Budapesten a Gyermek Néptánc
Antológiát, ahol gálaműsor kereté-
ben mutatkozhatnak be az előző
év legjobb tánc csoportjai. Régiós
versenyek, szakmai zsűri dönt,
hogy mely táncműhelyek szerepel-
hetnek. (Ezek egyikének keretében
történt meg az ősbemutató, me-
lyen a Garay János Általános Iskola
leánykara énekelt Häuser Beáta
karnagy vezényletével.) Február
17-én tizennégy csoport lépett fel
az Operettszínházban, köztük a
Liszt Ferenc Művészeti Iskola Bar-
tina Gyermek Tánccsoportja. A si-
kerekről, felkészülésről Nyemcsok
Pál tanár úrral beszélgettünk.

– Óriási megtiszteltetés, hogy a
Magyar Rádió Gyermekkórusa és
Thész Gabriella karnagy (aki
egyébként Szekszárd szülötte) vál-
lalkozott a közös munkára, azaz,
hogy élőben „kísérik” a táncosain-
kat – kezdi a tanár úr. Az énekes és
a táncos gyerekek kisebb csodát él-
hettek át, ahogy fokozatosan „ösz-
szeállt” a produkció, hiszen ilyen-

fajta együttműködésben még egyik
csoport sem vett részt.

– Volt alkalmuk sokat próbálni?
– Közösen a kórussal 15-én dél-

után próbáltunk Budapesten, több
órán keresztül. Ekkor találkoztak a
gyerekek először egymással. Kollé-
gáimmal már itt éreztük, micsoda
odafigyelés, alázat, fegyelmezett-
ség jellemzi a darabban résztvevő
összes szereplőt.

– Kik vettek részt a tánccsoport
felkészítésében?

– Farkasné Enyedi Gyöngyi,
Matókné Kapási Julianna és
Radnai Lászlóné.

– Visszatérve, igen komoly mun-
ka folyhatott azon a próbán…

– Így volt. A kölcsönös egymásra
figyelés, az összhang kialakításá-
nak jegyében teltek azok az órák.
Külön kiemelném Thész Gabriella
munkáját, aki olyan szinten alkal-
mazkodott a tánccsoporthoz,
melyre csak profi művész képes.
Arra gondolok – folytatja –, hogy

Tengertánc – Etűdök
Kodály-kórusokra

Folytatás a 10. oldalon.
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SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

M A T Ó K  O P T I K A
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 28. • Telefon: 74/511-808

EVANGÉLIUM

„Vak vezet világtalant!”
Ezt a mondást szokták mondani olyan emberre, aki nincs hivatása ma-
gaslatán, aki nem jó szülő, nem jó tanár, pap, politikus, és még lehet-
ne tovább folytatni a sort…

Az evangéliumban a vak meggyógyításáról hallhatunk katolikus
templomainkban. (Jn 9,1-41)

Sok ember él manapság lelki vakságban, mert nem tudják, vagy nem
akarják kinyitni a szemüket. Sokan a fejüket a homokba dugják, mint
a strucc és azt gondolják, ha nem látják a körülöttünk lévő rosszat, ak-
kor az nincs is. Sajnos, hogy sokan nem veszik észre a rosszat, de a na-
gyobb baj talán az, hogy nem látják a jót sem.

Jézus idejében sokan látták Jézust és még sem hittek benne, mert
nem a hit szemével nézték. Vajon manapság közöttünk nincsenek
ilyen lelki vakok, talán még a magukat vallásosnak mondó emberek
között is?

Bizony, amikor teljesen leköt bennünket ez az élet, amikor csak lefe-
lé nézünk, és nem akarjuk fölemelni a tekintetünket az ég felé, amikor
nem tudjuk, vagy nem akarjuk felfogni Isten szavát, akkor talán nem
vagyunk mi is lelkileg vakok?

Hányszor próbáljuk megmagyarázni lelki vakságunkat azzal, hogy
ezt vagy azt még Isten sem kívánhatja tőlem, ami jól esik miért lenne
az bűn, mit értenek ehhez vagy ahhoz a papok, csinálom én saját el-
gondolásom szerint.

A lelkileg vak ember számára érhetetlen, hogy miért boldogítóbb az
önfegyelmező élet a szenvedélyek kiélésénél. Egyszerűen a lelkileg vak
ember nincs ráállítva Isten frekvenciájára, nem tudja felfogni Isten aka-
ratát.

Ki kell gyógyulnunk lelki vakságunkból, és másokat is segítenünk
kell kigyógyulni belőle. És ki az, aki kigyógyíthat minket? Egyedül Jé-
zus. Egy másik alkalommal a vak kéri Jézustól, add Uram, hogy lássak.
Mi is ezt kérjük, hogy lássuk meg a jót, a szépet és mindig kövessük és
azt tegyük.

Kérjük az Urat, hogy tegyen bennünket látóvá, hogy mindig észreve-
gyük mi az ő terve velünk, és azt maradéktalanul próbáljuk teljesíteni,
így legyünk világosság a többi ember előtt.

Jézus figyelmeztet a Szentírás szavain keresztül, a ti szavatok legyen:
„IGEN-IGEN, nem-nem!” (Mt 5,37)

Jövő vasárnap ne mondjunk nemet, és mi ne csak kettő, hanem
három IGEN-t mondjuk a jövőnkre. Tegyük meg a magunk részét és
jól értve a közmondást: „Segíts magadon az Isten is megsegít!” Járul-
junk hozzá az igazság győzelméhez a hazugsággal szemben. Ámen.  

Bacsmai László
plébános

In memoriam
dr. Joó Ferenc

„Végül elszakad az ezüstkötél,
összetörik az aranypohár,
a korsó eltörik a forrásnál,
és a kerék belezuhan a kútba.
A por visszatér a földbe,
olyan lesz, mint volt,
a lélek pedig visszatér Istenhez,
aki adta.”

A préd. könyve 12: 6-7.

Szekszárdon, az Alsóvárosban
1920-ban született, a Garay János

Gimnáziumban érettségizett, és Pécsen jogi diplomát szerzett dr. Joó
Ferenc. Életében mindvégig hűséges maradt szülővárosához és szere-
tett gimnáziumához.

A családi házban tisztességet, becsületet, szorgalmat kapott. Fiatal-
emberként, az egyetemet elvégezve a Pénzügyminisztériumba került,
ahol nagy tekintélyű, több diplomás és idegen nyelveket beszélő,
feddhetetlen erkölcsű emberek között nagyon jól érezte magát és so-
kat tanult a mindenre fogékony fiatalember. Pályáját a háború ketté-
törte, hamarosan a Goldberger szövőgyárban tudott, mint a kialakult
„új rendszer ellensége”, udvartakarítási munkásként elhelyezkedni.
Szorgalmára, dacos kitartására felfigyeltek, a szövő automatasoron
dolgozók vezetője lett. Csoportjának vállalása és teljesítménye alap-
ján sztahanovistaként fejezte be textilgyári pályafutását.

Az 1956-os forradalom kitörését örömmel és tevőlegesen is támo-
gatta, emiatt kellett Ausztriába menekülnie. Azóta Bécsben élt, az
IBM megbecsült dolgozója volt nyugdíjba vonulásáig. Felesége egy
osztrák vitézi család nagyon kedves hölgy tagja volt.

Ausztriában az új életkezdéssel együtt a pénzügyekkel, banki és
tőzsdei ismeretekkel kezdett el foglalkozni, igen eredményesen. Szü-
lővárosának szeretete, a barátok közelsége miatt házat vett a kálvária
oldalon, valamint egy darab szőlőt. „Szekszárd ifjúságának” ajánlotta
a városközpontban felállíttatott Háry-szobrot. Szeretett iskolájában
1990-ben a gazdasági ismeretek oktatásának segítésére létesített egy
alapítványt, majd ezt követte 2006-ban százezer eurós alaptőkével egy
újabb: a dr. Joó Ferenc és neje Mathilde Heller alapítvány. Ennek cél-
ja: hozadékából évente három legkiválóbb ballagó diák jutalmazása. 

Többször tartott előadást tanulóinknak a gazdaság, a pénzügy vilá-
gáról. E témában is a tiszta és világos gondolkodásra helyezte a fő
hangsúlyt. Iskolánk minden eseménye érdekelte, büszke volt eredmé-
nyeinkre, a mérce magasra állítására sarkallt bennünket.

Jól érezte magát egykori öregdiák társaival a találkozókon, de saj-
nos, egyre kevesebben maradtak.

Gyereke nem lévén, szeretett iskolájának fiatalságát „fogadta örök-
be” feleségével együtt. Hálásan köszönjük! Igyekszünk megfelelni az
elvárásoknak.

A Pro Urbe Szekszárd és a Garay-emlékérem kitüntetettjének emlé-
két szeretettel megőrizzük.

Isten nyugosztalja!

A Garay János Gimnázium közössége nevében:
Lemle Béláné igazgató

Tolnai Ottó vajdasá-
gi magyar írónak, a
2007. évi Kossuth-
díj kitüntetettjének
irodalmi délutánja
lesz az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár-
ban március 5-én
17 órakor. 

A magyarkanizsai
születésű alkotó a le-
gendás vajdasági irodalmi folyó-
irat, az Új Synposion első nemze-
dékének meghatározó alakja. „Egy-
szerre szemérmes és leplezetlenül
személyes”, ahogy Esterházy Péter
írja Költő disznózsírból című köny-
véről, mondhatnánk egyszerre mo-
dern és hagyományos, egyszerre a
kisebbségi lét és a huszadik száza-
di ember életének általános megfo-
galmazója. Nagy gondolati kalan-

dozó. Háza környékéről az
Adrián is túlra viszi olvasó-
it, alakjai a hazai, palicsi fi-
guráktól, a banális kocsmai
kalandoktól kezdve az egé-
szen magas kultúrköröket
leíró mozzanatokig mutat-
ják a megfigyelt világot. 

A megyei könyvtárban
tartandó irodalmi délutánra
mindenkit szeretettel vá-

runk. G. J.

Egy vajdasági magyar író a könyvtárban

Tolnai Ottó irodalmi délutánja

Az Illés Gyula Megyei
Könyvtárban 2008. március 3-án
(hétfőn) 17 órakor bemutatjuk dr.
Töttős Gábor Emlékezetre méltó –
Tolna megyei évfordulók 2008-ban
című könyvét.

A beszélgetésre és dedikálásra
minden érdeklődőt várunk.
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Szombaton délben egy rémült te-
lefonáló értesítette a Tolna Megyei
Állat- és Természetvédő Alapítvány
munkatársait arról, hogy kutyasé-
táltatás közben Szekszárdon, a
Csap utca és a Kerámia utca között
húzódó patakban, illetve közvetlen
mellette kiskutyákat talált élve és
halva. 

Az alapítvány munkatársai a
helyszínre siettek, ahol összesen 5
kiskutyát találtak, hármat vízbe
fulladva és kettőt közvetlen a patak
mellett. Az elkövető valószínűleg a
patakba dobta a kiskutyákat, me-
lyek közül kettő a patak medrében
volt, három, pedig a patak szélén.
Az alapítvány munkatársai először
az élő kiskutyákkal fordultak or-
voshoz. A mintegy háromhetes
még anyjától el nem válaszható élő
kiskutyákat felmelegítették, a ki-
csik infúziót majd kutyatápszert
kaptak. 

Ebben a korban meglehetősen
kicsi az esély a kölykök tápszerrel
való felnevelésére, de ennek ellené-
re az alapítvány egyik fiatal önkén-
tese a családjával azon fáradozik,
hogy megmentse a halálra szánt
kutyakölyköket.

A Tolna Megyei Állat- és Termé-
szetvédő Alapítvány feljelentést tett
a rendőrségen állatkínzás vétsége
miatt.

A hétvégén négy állatkínzással
kapcsolatos bűncselekményt is el-

követtek a térségünkben. A négy
halálra szánt kutya közül 1 egész-
ségesen, kettő pedig csonttörések-
kel élte túl az állatkínzást.

Két napig volt kikötve harminc
centiméteres lánccal egy fához a
Csörge-tónál egy rottweiler kutya.
A kutya mozogni sem tudott a rö-
vid lánc miatt, vizet, ételt nem
hagytak neki. Horgászok értesítése
alapján került a kutya az állatmen-
helyre.

A Csörge-tó körüli fás, bokros te-
rületen rendszeresen hagynak el
vagy ölnek meg kutyákat és macs-
kákat. A horgászok már számos al-
kalommal mentették meg fához

kötött kutyák életét azzal, hogy ér-
tesítették az állatmenhelyet vagy a
gyepmestert.

Bátaszéken láncra verve szenve-
dett víz és étel nélkül egy kutya,
míg el nem pusztult. A Tolna Me-
gyei Állat- és Természetvédő Ala-
pítvány kérésére a bátaszéki rend-
őrök állatorvossal együtt a hely-
színre mentek. Az állatorvos meg-
állapította, hogy a kutya szomjazás
és éhezés miatt pusztult el. Az el-
pusztult állat tulajdonosa nem is-
meretlen a rendőrök számára, vele
szemben állatkínzás vétsége miatt
büntető eljárás indul.

Két esetben dobtak ki állatot for-

galmas út mellett. A két kutya
rossz állapotban különböző csont-
törésekkel került a szekszárdi állat-
menhelyre. 

2004 évi X. törvény szerint az ál-
lat elhagyása is bűncselekmény.

Állatkínzás 

266/B. § (1) Aki 
a) gerinces állatot indokolatla-

nul oly módon bántalmaz,
vagy gerinces állattal szem-
ben olyan bánásmódot alkal-
maz, amely alkalmas arra,
hogy annak maradandó
egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza, 

b) állattartóként, háziasított
emlősállatot vagy az ember
környezetében tartott ve-
szélyes állatot elűzi, el-
hagyja vagy kiteszi, vétsé-
get követ el, és két évig ter-
jedő szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel bünteten-
dő.

A 2004. évi X. törvény szerint az
elkövetőt akár letöltendő börtön-
büntetésre is ítélhetnék, ettől azon-
ban nem kell tartania, mert a ma-
gyar bíróságok nem szabnak ki el-
rettentő büntetéseket az állatkín-
zókra.

Fiáth Szilvia
elnök

Tel: 06-20-9810-558
Tolna Megyei Állat- 

és Természetvédő Alapítvány
Fotó: Jendrolovits Zsolt

Öt kutyától akart megszabadulni,
hármat sikerült megölnie az állatkínzónak

Egyszer egy kellemes társaság-
ban, két nóta között valaki határo-
zottan és komolyan közölte: „Aki a
magyar nótát szereti, rossz ember
nem lehet.” Mindenki elégedetten
mosolygott, de máris következett
az újabb nóta… Ez jutott eszembe
a minap, amikor február 25-én a
Magyar nóta kedvelők baráti köre
évadzáró tisztújító közgyűlését tar-
totta a Babits Mihály művelődési
házban. Az eseményen jelen volt
Csillagné Szántó Polixéna, a köz-
gyűlés Művelődési Bizottságának
elnöke is.

Maller Bélának, a baráti kör eddi-
gi elnökének megnyitója után
Csepregi Antalné, a baráti kör titká-
ra számolt be az elmúlt évben vég-
zett munkáról. Elmondta, hogy
2006. december 4-én alakult meg a
nótakedvelők köre tíz fővel. Jelen-
leg már 32 taggal működnek. Hoz-
zátette, hogy tavaly november 16-
án igen színvonalas műsort adtak.
A titkár hangsúlyozta, hogy a bará-

ti kör célja ápolni a sokak által sze-
retett magyar nóta hagyományait, s
soraikba invitálják mindazokat,
akik szintén kedvelik e műfajt. A
baráti kör lehetőséget biztosít a kö-
zös éneklésre, a zsűri által kivá-
lasztott személyek részére pedig
rendezvényeken való fellépéseket
szervez.

A művelődés bizottság elnöke
felszólalásában kiemelte: örömére
szolgál, hogy megismerhette a ba-
ráti kör célkitűzéseit, s megjegyez-
te, támogatásra méltónak ítéli a tár-
saság szeretett hobbiját. Kérte,
hogy a fiatalokat is vonják be a kö-
zösségbe.

Maller Béla több irányú elfoglalt-
ságára tekintettel a továbbiakban
nem vállalta az elnöki tisztet, amit
ezentúl Baksai Ferenc lát el. Elnök-
helyettesnek Péter Bencze Istvánt,
titkárnak Csepregi Antalnét, elnök-
ségi tagoknak pedig Élesné Vági
Mártát és Mallerné Virányi Piroskát
választotta a baráti kör.      – h –

vezénylés közben, s ez nem csak a
próbán, hanem az előadáson is így
volt, folyamatosan a táncosokat, a
tempójukat, a mozgásukat figyelte,
s így irányította a kórust.

– Hasonló produkció részt vett
még a programban?

– Igen. Volt néhány úgynevezett
tematikus koreográfia, mint a mi-
énk, de a legtöbb autentikus volt,
vagyis olyan, amely kizárólag a
folklórra épít, népi elemekkel, népi
ruhákkal, dalokkal.

– Ha jól tudom, a Tengertánc
mégis egyedi volt több tekintetben
is…

– Valóban. Foltin Jolán Kossuth-
díjas koreográfus úgy két évvel ez-
előtt fogott ehhez a munkához,
hogy a (tavalyi) Kodály évre elké-
szüljön a táncmű. Az egyedisége
abban áll, hogy a klasszikus elő-
adásmód (vagyis a kórushangzás)
és az egykori népi éneklési mód

keveredik benne rendkívül fino-
man, jó arányban.

– Ez tényleg nagyon ritka…
– Kontrasztot ad a két megszóla-

lás, de találkozásuk szép, teljesen
szokatlan harmóniát kelt, mind az
előadókban, mind pedig a közön-
ségben.

– Mit gondol, lesz még alkalom
közös előadásokat létrehozni?

– Mindnyájan úgy érezzük, hogy
ez a munka valaminek a kezdetét
jelenti. A közönség szeretete és, ta-
lán nem túlzás azt mondani, rajon-
gása, s tapasztalataink is arra biz-
tatnak bennünket, hogy folytassuk
ezt a fajta együttműködést. Hiszen,
ha belegondolunk, két olyan dolog
találkozott itt, mely egymás nélkül
nem is élhet, melynek közös a gyö-
kere. Szerves egységet kell, hogy
alkosson: az ének és a tánc. Most
megvalósult, dolgozunk rajta, hogy
ez minél többször, újra létrejöhes-
sen.

Lakatos Orsolya

Magyarnóta-kedvelők
tisztújító közgyűlése

Tengertánc – Etűdök
Kodály-kórusokra

Folytatás a 8. oldalról.
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ÓDON
IDŐBEN

Március 3-án 140 éve, 1868-ban
született Kramolin Gyula or-
vos, drámaíró. 110 éve, 1898-
ban Kovách Aladár Szekszár-
dot ábrázoló 1838-as céhlevelet
adott a múzeumnak.

Március 4-én 100 éve, 1908-ban
kezdték első artézi kutunk fú-
rását a Fazekas (ma: Luther)
téren.

Március 5-én 135 éve, 1873-ban
indult első s leghosszabb életű
újságunk, a Tolnamegyei Köz-
löny. 140 éve, 1868-ban el-
hunyt a Babits-versben szerep-
lő Kelemen József nagypré-
post, irodalmi mecénás.

Március 6-án 110 éve, 1898-ban
a Tolnamegyei Közlöny 25. év-
fordulóján írta a főszerkesztő:
„életünk java részét ezen a pá-
lyán töltöttük el, mégis vajmi
keserves az a gondolat is, hogy
a tollat letegyük”. 

Március 7-én 100 éve, 1908-ban
a városi végrehajtó foglalásra
jegyezte elő az adóhivatal és a
posta bútorait, mert betegjáru-
lékkal tartoztak.

Március 8-án 105 éve, 1903-ban
Gyönkről Szekszárdra tervez-
tek vasutat.

Március 9-én 160 éve, 1848-ban
Garay János az Ellenzéki Kör-
ben szavalta Komoly szó a vi-
har előtt című versét.

A Tolna megyei Levéltár Alispáni
Irataiban található az a levél, amely
a helybeli időszaki sajtó történeté-
nek legrégibb nyomát mutatja. Je-
lentőségénél fogva méltó arra,
hogy teljes terjedelmében betűhí-
ven idézzük.

(Kívül:) „Nagyságos Dőry Dénes
Tolna V(ár)megye Alispánjához
Szegzárdon Eszterbáuer Mihály
szegzárdi lakos a törvény értelmé-
ben bejelenti, hogy Szegzárdon
„Tolna megyei Közlöny” czim alatt
felelőssége mellett heti lapot ad ki.”

(Belül:) „Nagyságos Alispán Úr!
Folyó évi Martius hó 5én

Szegzárdon a szegzárdi „Haladó
Kör” tulajdonsága mellett Tolna
megyei Közlöny (!) czim alatt egy
társadalmi, tanügyi ’s közgazdasá-
gi heti lapot adok ki, mely Ujfalusy
Lajos nyomdájában Szegzárdon
172. sz.(ám) a.(latt) nyomatik,
melyet az 1848 XVIII t. cz. 30 § 1.
pontja értelmében azon tisztelettel-
jes kérésem kapcsán jelentek be,
hogy Nagyságod erről a
N(agy)méltóságú Belügyminiszté-
riumot értesíteni méltóztassék.

Szekszárdon Mart.(ius) hó 4én
873

Eszterbauer Mihály
felelős szerkesztő
lakik Szegzárdon 23 sz. a.”
Vajon kik és milyen céllal indí-

tották az első újságot? A hírlap ne-
vében a Tolna megyei (a két első
szó külön írva) szerepel kétszer is
a felelős szerkesztő kézírásával, a
megjelenéskor azonban – talán ép-
pen a nyomda önkényéből – egybe-
írt formában látott napvilágot, s így
is maradt a lap 1919-es fennállásá-
ig. A Közlöny megjelölés szokvá-
nyos, a szenzáció rossz ízét szán-
dékosan kerülni akarja. Némi hiva-
talosságot is sugároz, amelyben az
az ambíció rejlik, hogy a megyei
apparátus félhi-
vatalos vagy ép-
pen hivatalos
közleményeit is
olvasói elé kíván-
ja tárni (a megye-
gyűlésekről való
t u d ó s í t á s s a l ,
egyes rendelke-
zések magyará-
zatával, közlésé-
vel, a megye hi-
vatalos hirdeté-
seivel stb.), akár-
csak névrokona,
a Budapesti Köz-
löny s megannyi
vidéki társa.

Az újság tulaj-
donosa nem sze-
mély, de nem is
párt, hanem vi-
szonylag szű-
kebb körű társa-

dalmi csoportosulás, a Szekszárdi
Haladókör. Bodnár István 1916-os
viszsza visszaemlékezése szerint
Boda Vilmos „több társával együtt
a hetvenes évek elején megalakítja
a Haladókört”. Valójában ez a szer-
vezet már 1866. január 30-án létre-
jött, és megalkotta alapszabályait.

Az akkori nevén „Szegzárdi kör
cimü társas egylet alapszabályai-
nak felterjesztése a Belügyminisz-
terhez”, hamarosan meg is való-
sult. A változtatás nélkül jóváha-
gyott alapszabályokat a Belügymi-
nisztérium Szlávy József államtit-
kár személyében – röpke két és fél
év múlva (!) – 1868. augusztus 30-
án írta alá.

Az elképzeléseket az alapsza-
bály 1. §-a így rögzíti: „A Szegzárdi
Kör célja, hogy tagjai egy közös
gyülhelyen a barátságos közleke-
désnek, kedvderitő társalgásnak,
jobb izlésü időtöltésnek, és átalján
müveltebb mulattatásnak kelleme-
it hirlapok, folyóiratok és könyvek
olvasásával, teke- és társasági kár-
tya játékokkal kényelmesen élvez-
hessék”. Tagjai legalább három év-
re kötelesek belépni, évenként 8
osztrák értékű forint tagdíjat (a vi-
dékiek, vagyis nem szekszárdiak
félannyit) fizetnek. A 8. § szerint
„A választmány… az irodalmi ter-

mékeket a közgyülés által adott
irány szerint beszerzi…”. „A
könyvtárnok az egyleti hirlapokra,
folyóiratokra, s könyvtárra ügyel,
és erről rendes lajstromot vezet”.

Mindez azonban nem előlegez-
né meg, hogy az egylet újságot je-
lentessen meg. Az indokokat nem
is itt kell keresnünk, hanem egy-
részt abban, ami az alapszabályok-
ból következik, de kimaradt, más-
részt a tagok személyében. Mert
igaz ugyan, hogy a paragrafusok

közé nem került be, de a kérvé-
nyen az szerepel: „a szellemi
müveltség emelésére, és társas élet
nemesb élveinek előmozditására
egyletet alakitani ohajtván” szüle-
tett a felterjesztés. Nyilvánvaló, mi-
vel az 1867 előtti helyzet bizonyta-
lanná tette volna ezzel a megfogal-
mazással a jóváhagyást, a céloknak
ez a tágabb értelmezése csak hall-
gatólagos volt. Aligha vette volna jó
néven az esetleg Bach-korszakból
helyén maradt tisztviselő, ha a ma-
gyar kultúrát ilyen egyletekkel ter-
jesztették volna – ráadásul az ő jó-
váhagyásával. A kiegyezés után
változtak az idők, 1873-ra, mikor
az újságot (már a nevét is „Haladó-
kör”-re módosító egylet) megindít-
ja, nemcsak „a közműveltség és pol-
gárisodás (!) terjesztésével”, ha-
nem – az eredetiben ritka szedéssel
kiemelve – „a magyar nemzetiségi
jogeszme szemmel tartása mellett”
kíván működni.

Ha el is fogadjuk, hogy az újság-

gal egyedüli célja volt a Haladókör-
nek a magyar kultúra terjesztése és
a jogeszme ápolása, tagjainak
egyéb elképzelései is lehettek. Fia-
talok voltak, teret, befolyást és né-
hányan hatalmat szerettek volna
kapni. Ehhez az újság cseppet sem
könnyű lehetőség, s mondhatjuk,
amit elértek, azért igazán sokat
szolgáltak. 

Dr. Töttős Gábor

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 118.

Első helyi újságunk indulása

… és az újság lelke, Boda Vilmos
– a 25 éves évfordulón

Az első lapszám fejléce…

… vezércikke…



Éjszakai harcsa-
horgászatra csábít a
szekszárdi egyesület

Újabb hat évre megkapta a bajai
székhelyű erdő és vadgazdaságtól
működtetésre a sötétvölgyi hor-
gásztavat és közvetlen környezetét
a 236 tagot számláló szekszárdi
horgászegyesület. A civil szervezet
továbbra is igyekszik jó gazdának
lenni, így megőrizni azt a termé-
szeti környezetet, ami kirándulásra
csábít, ami rendezettségével, tisz-
taságával eddig is példás. Az egye-
sület tagjai – mert horgászok jelen-
tős része nem csak beszél róla, ha-
nem tesz is a környe-
zet szépítéséért –
rendszeresen takarí-
tanak, nyírják a füvet,
kivágják az elkorhadt
éktelenkedő fákat,
padokat, ülőalkalma-
tosságokat telepíte-
nek, rendszeresen
frissítik a tó vízét. Eb-
béli tevékenységük-
höz megkapják a vá-
rostól a szükséges
anyagi, dologi támo-
gatást, s a jövőben is
minden bizonnyal
hasonló idilli kép fogadja a hor-
gászt és az őt elkísérő családtagot,
ismerőst. Ebben az évben talán az
úgynevezett vécéprobléma is meg-
oldódhat, eddig csak a büfében volt
illemhely, most többet is kialakíta-
nak a tó környékén. Az idei terv-
ben is szerepel újabb horgászhe-
lyek kialakítása, amire a meg-
növekedett érdeklődés miatt meg-
van az igény. A tó halfaunája is fo-
lyamatosan szélesedett a korábbi-
akhoz képest, így az itteni tagok
halfogási sikerélményeikről is be-
számolhatnak egy-egy horgászévre
visszatekintve.

Másfélszáz mázsa hal
– 143 mázsa halat telepítünk az

idén – újságolta Csapó Jenő, az
egyesület elnöke. – Ebből száz má-
zsát tesz ki a ponty és az amúr, a
többi szürke harcsából, süllőből
dévérkeszegből, keszegből tevődik
össze. Ez utóbbiból kiemelném a
jelentősnek mondható szürkehar-
csa-állományt, ezt jelentősen sze-
retnénk ritkítani az idei évben. Ép-
pen ezért éjszakai horgászatokat
szervezünk, ezekre várjuk a ven-
déghorgászokat közelebbi és a tá-
volabbi tájakról. Mindössze két-
ezer forintos részvételért bármek-
kora harcsa kifogható és elvihető,
úgy gondolom, hogy ez kellőkép-
pen ösztönző lesz a harcsafogás-
hoz kedvet érző horgásztársak szá-
mára.

– Apropó! Mennyi nemes hal vi-
hető el úgy egyébként egy-egy hor-
gászat alkalmával a tóból a tag és a
napi jegyes számára?

– A tag számára három, a napi je-
gyes esetében is, de itt megkötés,

hogy egyfajtából leg-
följebb kettő lehet.
Egyébként a napije-
gyesek esetében at-
tól függ az elvihető
mennyiség, hogy az
illető milyen árú na-
pijegyet vásárol.
Évente kifogható eb-

ből a tóból fejenként harminc
ponty, 12 süllő 12 csuka, naponta
pedig két kiló vegyes hal a tagok
számára.

– Aki tag akar lenni, annak mi-
lyen összegű egyszeri belépési díjat
kell fizetni?

– Ez az összeg a mi alapszabá-
lyunk szerint 27 000 forint.

Rabsicűző halvédelem
Amíg más sportegyesületek nem

győznek panaszkodni a haltolvaj-
lás okozta veszteségek miatt, tehe-
tetlenségi düh munkál bennük
emiatt, nos a sötétvölgyieknek
nincs ebből a szempontból alapve-
tő gondjuk. Talán, mert kiépítették
azokat a védelmi mechanizmuso-

kat, amelyek a leleményes tolva-
jok, rabsicbandák esélyeit nagyban
megnehezítik. De ennél is lényege-
sebb szempont lehet, hogy a tagok
jelentős része sem csábul el horgá-
szat közben, betartják a közösen
elfogadott, ide vonatkozó szabályo-
kat, a rabsic nehezen, vagy egyálta-
lán nem talál szövetségest a trük-
közésre. Különben itt is, mint az
ország többi horgásztavában, vé-
szesen, a becsületesek kedvét lelo-
hasztóan fogyna az állomány.

– Gyakorlatilag állandóan őriz-
zük a tavat! Éjszakánként is 2-3-an
a tagok közül beosztott, erre a fel-
adatra önként vállalkozó közülünk
való halőr vigyázza a rendet. S úgy,

ahogy említi, tagjaink moralitása,
etikája olyan, hogy a horgásztársak
tényleg nyugodtan aludhatnak e te-
kintetben. Nálunk nincsenek fe-
gyelmi ügyek, szóval nincs könnyű
dolga a tolvajoknak.

– Ennek ellenére azért csak-csak
próbálkoznak, és kialakulhat erő-
fölény a betolakodók oldalán.

– Néha igen, de mi nem bonyoló-
dunk konfliktusba, Minden gyanús
jel esetén a rendőrségre bízzuk a
felderítést, akik egy-egy mobilhí-
vásra a lehető leggyorsabban ott
vannak a helyszínen.

Ez a szigorú őrzés a téli időszak-
ban egyre nehezebben kivitelezhe-
tő. Gondoljunk csak bele az éjsza-
kai őrzés fizikai, lelki terheire a hi-
deg téli időszakban, amikor folya-
matosan mínusz kettő, mínusz há-
rom fok van, de ettől még nem fagy
be a tó. A tagok negyven százaléka
nyugdíjas korú. Az idei közgyűlé-
sen, még január második hetében
már élesen fölvetődött ez a kérdés.
Meg is született a döntés – kerül,
amibe kerül – a kritikus időszak-
ban meg kell bízni erre az időszak-
ra hivatásos őrző-védőket. 

– Jenő bácsi, önök már régebben
is annyira kötődtek a tóhoz, ehhez
a területhez, hogy a tulajdonjogi bi-
zonytalanság időszakában az is fő-
vetődött, az egyesület megveszi a
tavat.

– Igen belelkesedtünk, számol-
gattunk akkor, de kiderült: nincs
annyi pénzünk, ami ehhez kellene,
úgyhogy nincs már napirenden ez
a kérdés. Azért sem, mert tényleg
korrekt együttműködés alakult a
bajai tulajdonos, a szekszárdi ön-
kormányzat és az egyesület között.

Összhangban a természettel –
nem csupán a horgászok örömére.

B. Gy.
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Összhangban a természettel
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A rejtvény megfejtését 2008. március 11-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A február 17-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Molnár Mózsi György, Paksi bárka.
Nyerteseink: Márkus István, Kálvin tér 6. és Ferger Ferenc, Kerámia u. 1/A.
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Álom, álom, édes
álom...”

Van egy zseniális magyar reklám–dokumen-
tum–rövidfilm, amelyben egy fiatal férfi és egy
ugyancsak fiatal nő fekszik egymás mellett az ágy-
ban. Valószínűleg egy hónapnál régebbi a fiatalok
szexuális kapcsolata, mert a férfi alszik, a nő meg
ébren van. Ő még reménykedik, és neki van igaza,
mert a férfi hirtelen felriad az álmából, meglátja a
nőt maga mellett és... és nem az történik, ami ilyen-
kor általában történni szokott, mert a férfi ahelyett,
hogy igazán férfi lenne, impotens módon rémüldöz-
ve nyafogni kezd (komolyan mondom, hányingere
van az embernek tőle!): – Azt álmodtam, hogy öreg
vagyok és szegény... A nő – belenyugodva a sorsába
– egykedvűen foghegyről válaszol: – Én is ezt szok-
tam álmodni rólad – és látszik az arcán, hogy hol-
nap már nem fog nemet mondani a gaz és nagyon
erőszakos csábítójának. A férfi meg kétségbeesett
kísérletet tesz, hogy az interneten találjon egy hoz-
zá illő nyugdíjbiztosítót.

Aggódom az efféle gyenge idegrendszerű fiatalo-
kért, mert ezek biztosan nem érik meg a nyugdíj-
korhatárt, amikor végre nyugodtan aludhatnának
tovább, ha ilyesmiket álmodnának, legfeljebb azt
hinnék, hogy már ébren vannak.

Hál’ Isten, nekem rendkívül erős idegrendszerem
van. Tegnap este azt álmodtam, 140 milliárd forintos
vagyonom van. A szempillám se rebbent, nyugod-
tan aludtam tovább. Reggel a szokásos időben kipi-
henten ébredtem. A reggeli torna utáni tisztálkodás
után kényelmesen megreggeliztem, aztán szép las-
san lesétáltam kiszedni a szokásos zsarolóleveleket
a postaládámból. Általában 10–12 milliárd forintok-
kal próbálnak megzsarolni. Pitiáner emberek! Van
képük lejáratni engem. ENGEM!! milliárdos baráta-
im előtt!, ennyi pénz általában a mellényzsebem-
ben szokott  lenni, hogy némi aprópénz mindig le-
gyen nálam. Balekok. Hol élnek ezek? Ezek a nyig-
hajok azt hiszik, egy 140 milliárdos vagyonnal ren-
delkező embert börtönbe lehet csukni, meg lehet
zsarolni ma Magyarországon?! Ezek a gyengeelmé-
jűek még azt sem tudják, hogy Magyarországon
nem Putyin a főnök? Ezeknek az alakoknak a leg-
jobb szándékkal is csak azt tudom tanácsolni, hogy
ennyi ésszel meg se próbáljanak jelentkezni Vágó
István „Legyen ön is milliomos” című műsorába já-
tékosnak, mert tuti, hogy már az ötezres kérdésnél
kiröhögtetik magukat. Hiszen ezek a kretének még
azt sem tudják, hogy akinek Magyarországon 140
milliárd forintja van, azt nem Bálint György Lajos-
nak hívják. Tisztelettel: Bálint György Lajos, 169 cm
magas kisnyugdíjas. Az már csak igazán csak hab a
tortán, hogy a hivatalos irataim szerint nem is ez a
nevem. Sajnálom, többet a nyomozás jelenlegi sza-
kaszában nem árulhatok el. Bálint György Lajos
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Március 11-én, kedden 19.30 órakor 
HUSEK REZSŐ zongoraművész
és LOZSÁNYI TAMÁS
orgonaművész 
HANGVERSENYE

Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Február 28.–március 5-ig 

17.30 órakor 
CHARLIE WILSON HÁBORÚJA
(16) Szinkronizált amerikai film  
20 órakor 
A KIRÁLY NEVÉBEN(12)
Szinkronizált német film  

Március 6–9. 15.30, 17.30 és 20 órakor 
Március 10–11. 17.30 és 20 órakor

ASTERIX AZ OLIMPIÁN 
Színes szinkronizált spanyol–francia
vígjáték

Március 8-án a vetítések elmaradnak!

KISTEREM
Február 28.–március 5-ig 

17 órakor 
MESTERDETEKTÍV (16) 
Feliratos amerikai krimi  
19 órakor 
VÁGY ÉS VEZEKLÉS (12)
Színes szöveg nélküli angol-francia film  

Március 6–9-ig 
17 órakor ESTE (16) 
Feliratos amerikai krimi  

Március 8-án a vetítések elmaradnak!

Március 4-én, kedden 18 órakor 
Dr. Csernus Imre pszichiáter
előadása az önbizalomhiányról, a
félelmekről és a gyávaságról
...BEVÁLLALJA? címmel
Belépőjegy: 1700 Ft 

Március 8-án, szombaton 16 órakor 
A MÁRVÁNYTEREMBEN
ALISCA BRASS BAND
KONCERT Belépés díjtalan 

Március 11-én, kedden 14 órakor
Gyermek színház – Pinokkió-bérlet III.
előadása

Gulliver
a Fogi színház előadásában 
Minden jegy elkelt!

Március 14-én, pénteken 20 órától 
SÁRKÖZI TÁNCHÁZ
muzsikál a Csurgó zenekar 
Vendégünk: Farkas Lászlóné Pál
Bözsi, népművészet mestere – Lesz
sárközi viseletbemutató, mesélés!
A táncházat vezeti Taba Csaba, a
népművészet ifjú mestere és párja
Belépődíj: 400 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
Március 6-án, csütörtökön 
19.30 órakor 

KLASSZIKUS GITÁRMUZSIKA A
RENESZÁNSZTÓL NAPJAINKIG
OROSZI CECÍLIA
SZÓLÓKONCERTJE
Belépőjegy: 1000 Ft
Zenebarát bérlettel: 500 Ft

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB Kezdés: 20 órakor
4. Berlin fölött az ég R.: Wim Wenders

6. Charly/ Virágot Algernonnak
R.: Ralph Nelson

JAZZKLUB Kezdés: 20 órakor
5. Pat Metheny Group

12. Marsalis Family

ROCKKLUB Kezdés: 20 órakor
7. Last Waltz

14. Eric Clapton, Cream

KOMOLYZENEI KLUB 15 órakor
06. Verdi

13. Carmen

KONCERT Kezdés: 21 órakor
8. Dalriada
A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

ÚJRA 4×5 ÓRÁS
INTERNET-

TANFOLYAMOK
A KÖNYVTÁRBAN!

KEZDÉS: MÁRCIUS 3-ÁN (hétfőn)
és 6-ÁN (csütörtökön)

9–13 ÓRÁIG

RÉSZVÉTELI DÍJ 3000 Ft

K Ö Z L E M É N Y !
A 2008. március 7-re, a Szekszárd Városi Sportcsarnokba

meghirdetett gyerekprogram (High School Musical buli, MÁRK,
ének- és táncverseny döntõ) technikai okok miatt elmarad.
A program egy késõbbi  idõpontban kerül megrendezésre.

Jegyek a megvásárlás helyszínén visszaválthatók.

POLIP
IFJÚSÁGI

IRODA
Szekszárd, Szent István tér 10.

2008. március 2-án
Camp Fair – Gyermektábori

állásbörze lesz
Budapesten a Westendben! 

www.ccusa.hu

OVI-VÁRÓ 2008
A Gyermeklánc Óvoda 

OVI-VÁRÓ programjának
következő rendezvényére hívjuk

most az érdeklődő szülőket:

„Óvodás lesz 
a gyermekem”

Előadás és fórum
a hároméves gyermek életkori

sajátosságairól, s az óvodai
beszoktatás problémáiról. 
Előadó: Radváné Jegyernik

Zsuzsanna óvodavezető.
Az előadást megelőzően

megtekinthetik az óvodáinkról
készült rövid bemutatófilmet.  

Helyszín: Perczel Mór utcai Óvoda
2008. március 3., hétfő

16.30 órakor
Mindenkit szeretettel várunk.

A SZEKSZÁRD–ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS
TÁRSASKÖR PROGRAMJAI

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2008. március 2-án, vasárnap
15 órától a Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

előadást tartanak 
„Az öröklés mikéntje” címmel.

Az előadás után az üdülési csekk igényléséhez formanyomtatványt
biztosítunk, valamint annak kitöltéséhez segítséget adunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

* * *
2008. március 6. (csütörtök) 17.30 órára a Szent István Házba

(Szekszárd, Rákóczi u. 69.) invitálja tagjait és barátait
Az előadás főbb témái:

• A 2007. év növényvédelmi tapasztalatai, valamint komplex tech-
nológiai megoldást kínál a 2008. évre
Előadó: Óvári Gábor, a BASF Hungária területi képviselője

• A 2007-es évjáratú borok sajátosságai, aktuális borkezelések
Előadó: Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere

Az előadások után közös borkóstoló, a hozott borok bírálata,
kezelési javaslatok.

* * *
2008. március 8-án, szombaton 15 órára

a nagy sikerre való tekintettel újra

MÉZESKALÁCS MÚZEUMBA
hívja a kedves tagjait és minden érdeklődőt!

Látogatásunk alkalmával megtekintjük a híres szekszárdi Petrits-
család mézeskalácsos, cukorkakészítő és gyertyaöntő múzeumát. 

Találkozó:
14 óra 45 perckor a Belvárosi templom (Szekszárd, Béla tér) előtt

A látogatást a Mézeskalácsmúzeumba és a bemutatót
a társaskör fizeti.

Az I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola

PROGRAMSOROZATA
FIATALOKNAK

Táblajátékos játszó
Táblajátékok és egyéb társasjátékok

Minden csütörtökön 14–15 óráig az I. Béla
Gimnázium első emeleti iskolagalériájában

Első foglalkozás: március 6.
Szekszárd és környéke fiataljai számára

ingyenes és nyitott rendezvény!
Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Információ: 7100 Szekszárd, Kadarka u.
25–27., Telefon: 74/511-077, 30/937-25-25

Website: www.ibela.hu
E-mail: zonabela@citromail.hu

Programgazda: Sárvári János

L É L E K É P Í T Ő
MÁRCIUS 10. hétfő este 18 óra

HOGYAN MONDJAM EL
NEKED? címmel

BALÁZS  PÉTER színművész,
a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója

tart előadást a BABITS művelődési házban
Szekszárd, Szent István tér 10.

B E L É P É S  D Í J T A L A N



Vajon milyennek képzelhetjük el
kettejük barátságát? Mily gyakran
volt lehetőségük ápolni e viszonyt?
Hány hosszú éven át ível közöttük
a kölcsönös tiszteleten, egymás fel-
tétel nélküli elfogadásán alapuló
szellemi-lelki testvériség-vállalás?
Milyen hangon szólnak egymás-
hoz? Ezeket a kérdéseket tettük fel
múlt héten. Alighanem egyértelmű
a válasz: barátságuk életen átívelő
szilárd összefüggés, noha nemegy-
szer vaskos évek múltak egy-egy
találkozás között. Szólnak mordan,
akarattal és számon kérve, szólnak
aggodalommal telítetten, féltőn,
mégis, minden időben azt a termé-
szetes, nyílt hangot ütik meg, ami
alkotó emberek között – jobb eset-
ben – illő. Erről tanúskodik az esz-
szé, melyet Balázs fogalmazott ba-
rátjának hatvanadik születésnapjá-
ra a tengeren túlra. Nézzük meg a
levél segítségével, mit tudunk Bar-
tók darabjainak kortársi fogadtatá-
sáról! 

„Téged azonban leköptek akkor
Magyarországon, Bartók Béla.” A
legelső mondat, ami a Kossuth-
szimfónia idejéről szól. Gyakor-
latilag azért játszották el a filhar-
monikusok, mert tagadhatatlan
volt annak hazafias jellege, ez-
előtt bármely osztály fiának főt
kellett hajtania, különben pedig
Richard Strauss hatása alatt látott
napvilágot a mű, tehát nem
árasztotta a magyar nép szagát. 

Rögvest megváltozott a hely-
zet, amint a zeneszerző mélyeb-
ben ásta bele magát a népi ma-
gyar dallamkincsbe, ritmusba és
szövegezésbe. Mint olvashatjuk,
megalkuvás nélkül alig jutott
szóhoz. Első vokális kompozíci-
ójaként megzenésítette Balázs
Kékszakállúját, ám be sem nyúj-
totta az Operának. A jó barát per-
sze nem kívánta ennyiben hagy-
ni a dolgot. Lopva jutatott el egy
zongorakivonatot az Opera ideig-
lenes főrendezőjéhez, Hevesy
Sándorhoz, aki fanyalogva csu-
pán ennyit tudott mondani: „Túlsá-
gosan sötét.” Bizony, nem rokokó
darabot toltak eléje… Nem kellett
sok időnek eltelnie, megszületett
Bartók valóban fekete véleménye:

ebben az országban nincs kinek
dolgozni. Ínséges idők voltak ezek,
számol be Balázs írása: „Érzékeny
voltál, mint a véres seb. Éhen is
vesztél volna talán Kodály Zoltán-
nal egyetemben, ha egyetlen igazi
megértőtök, a tehetséges, lelkes,
nagy műveltségű Gruber Emma
nem törődött volna veletek. (…)
nem tudott volna bánni avval a két
»sértett vadkannal«.”

A Waldbauer-Kerpely négyes
játszotta egyes egyedül Bartók vo-
nósnégyesét, amely estek egyenes
következményeként a korabeli bul-
vár a legszennyesebb, legciniku-
sabb hangon mocskolta a magyar
népzene két zsenijét. „Műveletlen
zenei analfabéták vicceltek rajtatok
mint zenekritikusok.” 

Mikor végképp elfogyott Bartók
életkedve, Balázs Béla volt az, aki
lelket öntve, csöpögtetve belé egy
táncjáték ötletét vetette föl. Abban
bízott, hogy a közönség a táncon, a
pantomimen keresztül a mozdulat
és szín segítségével talán közelebb
kerül a muzsika értelmezéséhez.

Megszületett hát a Fából faragott
királyfi ötlete. Belegondolni is kí-
nos, miként került végül publikum
elé. A Nyugat egyik számában je-
lent meg, minekután Báffy Miklós

gróf megállította Balázst a Nemzeti
Színház előtt. Tetszését fejezte ki, s
megosztotta vele ötletét: népmese
stílusú dekorációkat lehetne hozzá
festeni, ő maga azon nyomban ne-
kiállna a munkának, csak hát Bar-
tók van feltüntetve zeneszerzőnek,
ám ő ma senkinek nem kell. Har-
csabajuszát cibálva raccsolta, mek-
kora kár volt rábízni a dallamot.
Végül természetesen győzött a gróf
nagyszerű ötlete, és munkakedve.
Hosszú gondolkozást követően be-
leegyezett adott feltételekbe. 

Egy szó mint száz, Zürich mellé
egy hegy tetejére, szanatóriumba
vonultak a barátok komponálni. A
nevezetes napon úszónadrágban
és fürdőtrikóban ültek le az ebédlő-
terembe a pianínó mellé meghall-
gatni a Fából faragott királyfit.
„Percek múltán eszméltünk rá,
hogy valaki dörömböl az üvegaj-
tón. (…) Egy vizes, kövér Böcklin-
szörnyeteg állt, és dülledt szemek-
kel meredve felénk, vadul döngette
az ajtót. (…) Ne haragudjanak – kö-
nyörgött szepegve – én tudom azt,
hogy ez modern muzsika, és ha
nem esnék az eső, elmennék az er-
dőbe sétálni. (…) de hát esik az
eső, és nem bírom, nem bírom!” A
vizes szörnyeteg, a bájosan ször-
nyülködő férfi Rosenthal, a kiváló
osztrák zongoraművész volt…
Mondani sem kell, a zene követei
nyomban összebarátkoztak. „Ő

nem tartott téged sem szélhámos-
nak, sem futóbolondnak.” 

Ősszel megkezdődtek az előadá-
sok, mégpedig Bartók nélkül… Ő
ugyanis feltételként szabta meg,
hogy ne kelljen átlépnie az Opera
küszöbét… Nem véletlenül. A pró-
bákon nem kevés gonoszságról
számot adva szándékosan hamisan
játszottak a zenészek, a karmeste-
rek hozzányúlni sem akartak a da-
rabhoz, a balettmester megállapí-
totta, hogy ez sem nem keringő,
sem nem polka, tehát nincs mit
táncolni, huszadrangú táncosnőcs-
kék akartak hetente felmondani…

A bemutatóra a páholyközönség
botrányt nézni érkezett. 

És ekkor valami változott… „A
függöny legördülte után percnyi
halotti csend. Láthatatlan, hangta-
lan óriási mérleg ingott. Az ele-
mentáris hatás őszinte érzése és a
megtorpant rosszhiszemű vulgar-
itás között. Aztán, mint hirtelen
robbanás tört ki a karzaton kezdő-
dő és a földszintre zúduló tapsvi-
har. (…) A zenekart is éltették.
Megdöbbenve néztek egymásra a
muzsikusok. Akaratuk ellenére
jobban játszottak, mint valaha.” 

Bartók ekkor merev nyakkal, je-
ges arccal nézte a tapsolókat. Egy-
szer hajolt meg mindössze, nem
többször. Bár a karzat tapsa őszin-
te volt, de elkésett… 

Panyi Zita
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Keveházi Gábor Lőcsey Jenővel
(Fából faragott királyfi)

Literátori bölcsesség
Bartók Béla olyan zeneszerző volt, akit nem lehetett tapssal megvá-

sárolni. Ezen érdemes elgondolkodni. Az emberre, különösen a mű-
vészre nagy hatással van, ha rajonganak alkotásáért, személyéért. Ez
veszélyes legtöbbször, kiváltképp a hirtelen támadt dicsőítés, eltérít-
het, felszínességhez vezethet. Más az, ha barát kritikája, éltetése
hangzik fel, ezt rendszerint már meglévő viszonyulásra szokták ala-
pozni. Ekkor a bírálat mögött erények és fogyatékosságok kölcsönös
ismerése leledzik. De ez a ritkább. Olyan is van, amikor hiányossá-
gunk hangsúlyozzák mosolyogva vagy épp embrionális szinten oda-
fröcskölve. Ne ijedjünk meg, ez nem rólunk szól. Ilyenkor kell kiállni
terveink mellett, iskolás szintről lépegetni egyre feljebb. Lehetőség
szerint minimum a tisztességgel megtett munkáig. Ennyi elég, nem
kell ugyanis mindenkor fényes magaslatokba törni. Néha a legbravú-
rosabb dallamok, rímek, szólnak a nagy rafinériával féken tartott
öntömjénezésről… Ez az, ami.  

Balázs Béla így zárja levelét: „Mert fogunk mi még otthon találkoz-
ni. Van már számodra operaszövegem. Egészen új, egészen másféle,
mint amilyeneket régen írtam neked.”      PZ

Balázs–Bartók barátság (2.)

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.
Rendelhetõ bármilyen könyv,

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

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

E L E K T R O N I K A I
H U L L A D É K

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, teremt-

sen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.
KT-Dinamic Kft.

Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103

P A S I N S Z K I
AUTÓSISKOLA

Gyorsított és
hagyományos
tanfolyamok

HETENTE!
RÉSZLETFIZETÉS!

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK! 
TANSEGÉDLETET BIZTOSÍTUNK.

Szekszárd, Batthyány u. 44/A
30/304-52-16



2008. MÁRCIUS 2.11116666
M E N Y A S S Z O N Y K É P Z Ő   

Egyedülálló lehetőség! 1 nap, egy felejthetetlen napért, menyasszonyoknak!

2008. MÁRCIUS 29. (SZOMBAT) 10–18 ÓRÁIG, SZEKSZÁRD
INFORMÁCIÓ, jelentkezés: 20/96-68-660, 30/95-91-075 • www.menyasszonykepzo.hu • E-mail: varazstukor@freemail.huV
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