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Nyolcvannyolc vagy talán
nyolcvankilenc volt, mikor a
Tamás és a Dénes elhozta,
pontosabban a Dénes hozta
haza Szekszárdra megmutat-
ni, mert ím, készen állt a mű,
Cseh Tamás–Csengey Dénes:
Mélyrepülés HUNGARO-
TON, 68 perc 49 másodperc,
sztereó, bakelit. A koncert
után, mint minden koncert
után, de ez után különösen,
fölmentünk a Komjáthiék-
hoz beszélgetni. Már nem tu-
dom miről, akkor fontos volt. Az idő telt, s én
kimentem a konyhába, mert a rutinos beszélge-
tők mindig dugnak el egy üveg rumot a konyhá-
ban, hogy jobban tudjanak rutinosbeszélgetni.
A Dénes is kijött, ő is rutinosbeszélgető volt és
túlontúl boldog. Talán. Írsz, kérdezte. Azt hi-
szem, válaszoltam
és csönd-rum-
csönd. Küldd el,
mondta. Jó, hagy-
tam rá és rum-
csönd-rum.

Kilencvenegyben
aztán többszöri nó-
gatására elküldtem.
Másnap kérdeztem
a postást, jött e vá-
lasz. Joviális mosol-
lyal mondta, tudja,
a megnövekedett le-
vélforgalom, talán
holnap. De holnap

bemondta a rádió, rátaláltak Csengey
Dénesre íróasztalra borultan. Kimen-
tem a konyhába, de nem volt eldugva
rum.  Csak a csönd.

„A mélyrepülést nem vezérelhetik
irányító központok, a mélyrepülés né-
ha közös ügy, de mindig személyes vál-
lalkozás.”

Talán nagyobb összefüggésekben
kellett volna idéznem Dénest, elemez-
ve kort, helyet, helyzetet, szerepet, de
nekem mint sokunknak, Ő nem kor,
nem hely, nem helyzet, nem szerep,
hanem „a” Csengey Dénes és történe-

teink róla és vele, s gondolatai nekünk. 
Ez az én, történetem, s idézem Dénest:
„Ha valaki veszi a fáradtságot és pontosan
rögzíti egy gondolatát, vagy szeretője ruhavi-
seletét, vagy egy sírógörcs lefolyását, semmi-
vel nem pótolható beszédes nyomot hagyott

maga után, a valódi történe-
lem fennmaradásának és foly-
tatásának egérútját tapossa a
néma adatok és hamis tanúval-
lomások burjánzó őserdeiben.” 

Soha se feledjük történetein-
ket!

Elhangzott 2007. április 21-én
14.30 órakor Csengey Dénes
sírjánál, a Csengey Dénes Ván-
doregyetem szekszárdi rendez-
vényének koszorúzásán az al-
sóvárosi temetőben. 

Írta-felolvasta
Dicső Zsolt

Csengey Dénes gon-
dolatai, sajnos, ma is
aktuálisak, mert még
mindig nincs erős
nemzeti tudatunk –
fogalmazott dr. Pus-
kás Imre, a megyei
közgyűlés elnöke az
író-politikusról elne-
vezett vándoregye-
tem szekszárdi ese-
ményén. A rendez-
vénnyel az MDF-ből kivált Nemzeti Fórum
Egyesület és a Lakitelki Népfőiskola nemcsak
Csengeyre, hanem a húsz évvel ezelőtti lakitelki
találkozóra is emlékezik. A szekszárdi rendez-
vényen Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke
is részt vett.

Az országgyűlés alelnöke ezt megelőzően az
Ady Endre középiskola udvarán felavatta Király
László művész-tanár Magyar Kapu című alkotá-
sát. „Nyitott kapukon át jöttem, mégis elkés-
tem” – fogalmazott Lezsák Sándor, s ezért bo-
csánatot is kért. A politikus köszöntőjében el-
mondta: székelyföldi barangolásai során megér-
tette, hogy egy míves kapu az ott élők lelkét és
vendégszeretetét is jelképezi. A világnak már
nincs olyan tája, ahol ne állna kapu, amely a
magyarság erejét, jelenlétét jelképezni. Lezsák
Sándor szerint Király László alkotása magát az
iskolát, mint otthont is jelentheti, amely befo-
gad, és aztán útra bocsát. Az ünnepség stíluso-
san Sebestyén István kakasdi népdalénekes szé-
kely népdalcsokrával zárult.

Az én történetem

Böngésszen lapunk 10. oldalán! SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

a lakosság részére

VIRÁGPALÁNTA-OSZTÁST
SZERVEZ

közterületi, illetve elõkerti kiültetésre, valamint
épülethomlokzat díszítésére

2007. május 9–10-én 7–14 óráig
a Kisiparos udvarban 25 Ft/db áron.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a virágosítási
akcióban résztvevõk nevét és címét a késõbbi

zsûribejárások megtekintéséhez rögzítjük.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Iroda

Csengey Dénesre
emlékeztek 
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

M A J Á L I S
a sötétvölgyi nagyréten

PROGRAMOK MÁJUS 1-JÉN:
8 órakor szakképzett túravezetõvel GYALOGTÚRA

INDUL a Kápolna tértõl Sötétvölgyig 

PÖRKÖLTFÕZÕ VERSENY
– jelentkezni a 74/510-663-as telefonszámon lehet

Büfé, sör és virsli • Kung-fu-, karatebemutató
Moderntánc-bemutató • Kosárfonás • Térzene

Kirakodóvásár

További ingyenes programjaink:
Lovaglás és fogathajtás • Légvár és lufi • Akadály-
és tájékozódási verseny • Arcfestés •  Szabadtéri

játékok és kreatív foglalkozás gyerekeknek

9 órától óránként autóbusz különjárat indul Szekszárdról
(vasútállomás parkolója – Babits mûvelõdési ház elõtti buszmegál-
ló – fõiskola elõtti és az újvárosi buszmegálló érintésével)

Programok után érdeklõdni: 74/510-663

Szeretettel hívjuk, várjuk!

AZ NCA DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma pályá-
zati felhívást tesz közzé, melynek célja az NCA törvény 3. § szerinti civil
szervezetek 2007. évi működési kiadásaihoz történő hozzájárulás.

Támogatási keretösszeg: 407 312 000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 7.

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.nca.hu, illetve a www.esf.hu
honlapokról  • További információ: 06-80/204-453 vagy info@nca.hu.

ANYAJEGYSZŰRÉS SZEKSZÁRDON
Az Országos Melanoma Nap május 5-i rendezvényeihez kapcsolódva a szekszár-
di Bőr- és Nemibeteg Gondozóban 2007. május 25-én, pénteken ANYAJE-
GYSZŰRÉST TARTANAK.
Bejelentkezni a 74/501-529 telefonszámon lehet. (Május 5-én szombaton tech-
nikai okok, ballagások miatt Szekszárdon anyajegy tanácsadás nem lesz.)

A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY ÖNKÉNTES
KÖZPONT NYUGDÍJAS TAGOZATA

2007. május 2-án (szerdán) 14 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház földsz-
inti termében eladást tart. Előadó: dr. Galambos Éva kardiológus szakorvos.
Előadás címe: Népbetegség – magas vérnyomás
Az előadás előtt anyák napi műsorral köszönti az édesanyákat és a nagymamákat,
Pató Lili, Nádasdi Lili tanulók, Sebestyén István székely mesemondó és Kálóczi
István versmondó.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nyugdíjast!

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Május 24-én  
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri tárgyaló

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Május 24-én 
(csütörtökön) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda

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

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

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő 
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület 

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

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

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

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

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Minden második 
hétfőn 17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda Könyvtár
épület

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

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

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

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

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

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

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

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

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

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

ÁPRILIS 29., MÁJUS 13., 27.

F E L H Í V Á S
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának Műszaki Irodája értesíti a szekszárdi
ebtartókat, hogy az évente egyszer kötelező ve-
szettség elleni védőoltás és a kötelező széles
spektrumú féreghajtás elvégeztethető az ellátó ál-
latorvos rendelőjében, az állat tartási helyén, illet-
ve az összevezetett eboltásokon, melyek 2007-
ben az alábbi időpontokban és helyszíneken ke-
rülnek megtartásra:
2007. május 2. (szerda)

Szõlõhegy presszó 7.00–7.50 óráig
Tóth-völgy buszvégállomás 8.00–8.30 óráig

2007. május 3. (csütörtök)
Remete u. 5. 7.00–8.10 óráig
Kápolna tér 8.15–9.00 óráig

2007. május 4. (péntek)
Pollack u. 86. 6.00–7.00 óráig
Újvárosi templom 7.20–9.00 óráig 

2007. május 7. (hétfõ)
Alkotmány u. (Böllérbolt) 7.00–8.30 óráig

2007. május 8. (kedd)
Csatári harangláb 7.00–7.55 óráig
Otthon u. Mini Abc 8.00–8.30 óráig
Porkoláb-völgy 8.30–9.00 óráig
Csötönyi-völgy 9.00–9.30 óráig

2007. május 12. (szombat)
József-puszta 7.00–7.30 óráig
Kendergyár 7.30–8.00 óráig
Ózsák puszta 8.00–8.30 óráig
Keselyûs 8.30–9.00 óráig
Nyámándpuszta 10.00–10.15 óráig
Béketelep 16. 10.20–10.50 óráig

2007. május 14. (hétfõ)
Jobbparászta buszforduló 7.00–7.30 óráig
Palánk kommunális 7.40–7.55 óráig
Fehércsárda 8.00–8.15 óráig
Sió csárda 8.20–8.35 óráig
Mocfa csárda 8.40–9.00 óráig
Újvárosi templom 

(pótoltás) 17.00–18.00 óráig

A közterületen az eboltást a megbízott állatorvo-
sok végzik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete
213. § (4) bekezdés alapján az ebtulajdonos
(ebtartó) köteles minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen beoltatni. Az oltásra
az előző évi eboltási igazolványt is el kell vinni. A
veszettség elleni védőoltás és a kötelező féreg-
hajtás díja: 2400 Ft, valamint féreghajtó tab-
lettánként 100 Ft (1 tabletta/10 kg), melyet
az eb tulajdonosa az oltáskor készpénzben köte-
les a hatósági állatorvosnak megfizetni. A be nem
oltott eb tulajdonosa az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. sz. rendelet
113. § (1) bekezdés alapján 50 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal büntethető.
A helyi állattartásról szóló 23/2003. (XII. 3.)
szekszárdi ör. 19. § (15) bekezdése alapján a Pol-
gármesteri Hivatal az eb tulajdonosát az eb azo-
nosítása céljából egyedi azonosító sorszámmal
látja el, melynek költsége az állat tulajdonosát ter-
heli. Az egyedi azonosító sorszám díja 150 Ft/bi-
léta, melyet az eb tulajdonosa az összevezetett
oltáskor köteles a polgármesteri hivatal munkatár-
sának megfizetni. Azon ebtulajdonosok, akik a
kötelező oltást nem az összevezetett eboltáson
végeztetik el, az azonosító sorszám átvétele érde-
kében keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján Bustya Gabriella ügyintézőt
személyesen vagy az 504-115-ös telefonszámon.
A hivatkozott helyi rendelet 25. § h) pontja értel-
mében, aki a tulajdonában lévő kutya nyakörvén
a kutya közterületen történő tartózkodásakor nem
helyezi el az azonosító bilétát, szabálysértést kö-
vet el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a kóbor
ebeket, elhagyott állatokat hétköznap 16.30
óráig az 504-159, illetve a 06-30-9568-209 sz.
telefonon kell bejelenteni. 

Előző lapszámunk előkészítése során a fenti majális-felhívásból kimaradt a
két rendező logója. Ezért az érintettektől és az olvasóktól ezúton kér elné-
zést a lap tördelője.
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Slágertéma lett mos-
tanság a hulladék-
gazdálkodás, köszön-
hetően többek között
EU-s tagságunknak
és a környezettuda-
tos médiaprogramok-
nak. Kicsit olyan ez,
mint a foci: mindany-
nyian értünk hozzá.
Vagy csak úgy gon-
doljuk?

– Társadalmunk má-
ra eljutott oda, hogy
amennyiben a hulla-
dékgazdálkodás és a környezetvé-
delem nem lesz megfelelően me-
nedzselve, belefulladunk saját sze-
metünkbe – kezdte a beszélgeté-
sünket Tölgyesi Balázs, az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója. A szakem-
ber hozzátette: elsősorban gondol-
kodásbeli változásra van szükség,
hogy ezeken az igen is valós prob-
lémákon mihamarabb úrrá le-
gyünk.

– A magyarországi hulladékgaz-
dálkodás terén eddig nem gondol-
kodtak rendszerben, mára azon-
ban kiderült: a kérdést csak komp-
lexen lehet kezelni – folytatja Töl-
gyesi Balázs. – A rövidesen újra
százszázalékos önkormányzati tu-
lajdonba kerülő szekszárdi Alisca
Terra a Dél-Balaton és Sió-völgye
térségi regionális szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer része. A
megvalósuláshoz közeledő pro-
jektben megszűnnek a kis hulla-
dékkezelők, a költséghatékonyság
miatt a feladatokat nagy cégek vég-
zik. A rendszer azonban csak ak-
kor működhet hatékonyan és gaz-
daságosan, ha azt a lakosság is a
magáénak érzi.

– Itt van mindjárt a szelektív hul-
ladékgyűjtés kérdése.

– Rendkívül fontosnak tartom.
Az újrahasznosítható hulladékok
ugyanis a begyűjtést követően vá-
logatásra kerülnek, s nem csak
hogy nem terhelik a lerakókat, de
eladásuk némi hasznot is hozhat.
A meglévő tizenkettő mellé a kö-
zeljövőben újabb harmincnyolc
szelektív hulladékgyűjtő sziget ke-
rül kihelyezésre a városban, me-
lyeknek ürítése és elszállítása to-
vábbra is ingyenes, vagyis a lakos-
ság a szelektíven gyűjtött szemét-
tel nem csak a környezetét, de a
saját pénztárcáját is kíméli.

– Nem tart tőle,
hogy a szemétszállítá-
si díj ismételt beveze-
tésével szemetesebb
lesz a város?

– Úgy gondolom,
elsősorban szemlélet-
beli változásra lenne
szükség. Sajnos a
közterületre sokan
úgy tekintenek: nem
az enyém, mit érde-
kel, hogy néz ki. Ter-
mészetesen nem állít-
hatunk minden gyűj-

tő edény, vagy árokpart mellé köz-
terület-fenntartót, de a notórius
szemetelőknek ígérhetem, a ko-
rábbinál többen ügyelnek majd a
város tisztaságára, és keményebb
bírságra számíthatnak. Úgy hi-
szem, mindez megelőzhető egy
kis odafigyeléssel, ráadásul mind-
annyiunk számára ez lenne a leg-
olcsóbb megoldás. A környezettu-
datos magatartásra nevelés ugyan-
is nem megy egyik napról a másik-
ra. Amit a mi gyerekeink most még
csak tanulnak, az az ő gyerekeik-
nek talán már természetes lesz.
Mindenesetre van még hová fejlőd-
nünk.

– Az Alisca Terra Kft. csak Szek-
szárd területén végzi a hulladék-
szállítást?

– Nem, jelenleg mintegy hatvan-
ezer fő tartozik a szolgáltatási te-
rületünkbe. Reményeink szerint
azonban ez a szám hamarosan to-
vább nőhet, hiszen a környék több
települését is kiszolgálva szeret-
nénk regionális hulladékgazdálko-
dás céggé fejlődni. Meggyőződé-
sem, hogy a legjobb konstrukció-
kat mi nyújthatnánk a kistérség
önkormányzatainak.

– Mi lesz a szekszárdi szemétte-
lep sorsa?

– A cikói hulladéklerakó megnyi-
tását követően, vagyis a tervek sze-
rint 2009-ben megindulhat a szek-
szárdi szeméttelep rekultivációja.
A pályázaton nyertes cég szakem-
berei már végeztek méréseket a te-
rületen, ahol a folyamatosan tömö-
rített szeméthalomra előbb egy ta-
karó réteg kerül, kiépítik a keletke-
ző biogázt összegyűjtő és elégető
rendszert, majd termőtalajjal fedik
le a területet. Három év múlva már
csak egy parkosított zöld domb
emlékeztet majd az egykori sze-
métlerakóra. F. L.

Újabb létesítménnyel bővült a
Pörbölyi Ökoturisztikai Központ.
Szerdán átadták a gemenci erdei
vasút pörbölyi állomásából kialakí-
tott impozáns fogadóépületet. Az
ünnepélyes megnyitón Koleszár
István, az ÁPV Rt. erdészeti és ag-
rárgazdasági osztályának ügyveze-
tő igazgatója méltatta a Csonka Ti-
bor vezérigazgató által irányított
Gemenc Zrt. és a helyi erdészet
dolgozóinak munkáját. A szakem-
ber beszélt arról a nagyszerű lehe-
tőségről is, amelyet az így tovább
bővült Pörbölyi Ökoturisztikai
Központ kínál az idelátogatóknak.

A közúton és vasúton egyaránt
jól megközelíthető komplexum
múzeuma betekintést enged a Sár-
köz néprajzába, bemutatja az árté-
ri erdők élővilágát, valamint az er-

dészet és (vad)gazdálkodás össze-
gyűjtött tárgyi emlékeit. Itt kapott
helyet a Gemenci Méhészeti Gyűj-
temény is. A Pörbölyi Erdei Iskola
szálláshelyekkel és ebédlővel, nor-
mál és szabadtéri tantermekkel,
kézműves foglalkoztató helyisé-
gekkel, játszótérrel várja a gyereke-
ket.

A most átadott fogadóépülettől
induló új ösvényen néhány perces
sétával érhető el az arborétum, és a
közelmúltban létesített nagyrezéti
vadmegfigyelő helyet is innen lehet
megközelíteni. A kisvasút pálya-
szakasza mellett található tanösvé-
nyek, megfigyelőtornyok, halászati
bemutatóhely segítségével ismer-
heti meg a nagyközönség ezt a pá-
ratlan, növény- és állatvilágát te-
kintve egyedülálló tájat. F. L.

A Magyar Vállalkozói Szalon
kedd esti találkozójának vendége
volt Varga Mihály, az Orbán-kor-
mány egyik pénzügyminisztere, az
Országgyűlés pénzügyi bizottságá-
nak elnöke. A politikus elmondta,
véleménye szerint
gazdasági helyze-
tünk siralmas, de
nem reménytelen.
Beszélt arról, hogy
szerinte a magyar
gazdaság az elmúlt
években leült, sok
szempontból üte-
met vesztett, az ál-
lamháztartási hi-
ány, az államadós-
ság mértéke és az
infláció rekordot
dönt. 

Elmondta, remé-
nyei szerint lesz
gazdaságpolitikai

fordulat, amely megpróbálja a be-
ruházásokat és a munkahelyterem-
tést a középpontba állítani. Ennek
érdekében javasolja, hogy kezde-
ményezze célzott adócsökkentés-
sel az élőmunka-terhek, valamint a

gyermeknevelés terhek
mérséklését a kormány.
A vállalkozók, folytatta,
nehéz helyzetben van-
nak, s az államháztar-
tás pénzügyi egyensú-
lyának megteremtésé-
ért szerinte nem sokat
tehetnek. Ha továbbra
is az állam szívja el a
forrásokat, ha továbbra
is büntetik, ha egy vál-
lalkozó munkahelyet
hoz létre, nem lesz sok
esélye a vállalkozók-
nak, s ezt az időszakot
meg kell próbálni túlél-
ni. - sz l -

Természetközeli élmények
Pörbölyön

Változás vagy túlélés
Varga Mihály a Vállalkozói Szalonban

Fenyegető szeméthegyek
– szemléletváltás

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése április 26-i – lapzártánk
után véget ért – ülésén módosította a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, s annak kötelező igény-
bevételéről szóló 2003-as rendeletét. 
Ezek szerint 2007. május 1-jétől szemétszállítási díjat vezet be,
melynek összege a lakosság számára literenként 1,50 Ft+áfa, a
gyűjtőedény minimális mérete pedig 70 liter lesz.
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A Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ a Dél-Dunántúli regio-
nális, és a Szekszárd kistérségi
civil egyeztető fórum együttmű-
ködésével április 19-én megyei
hatókörű tanácskozást rendezett
a Babits Mihály Művelődési Ház-
ban „Civilek a területfejlesztés-
ben” címmel.  

Farkas Tamás, a régiós civil fó-
rum elnöke tájékoztatta a résztve-
vőket a térségfejlesztő tanácsok és
a civil egyeztető fórumok együtt-
működésének általános tapaszta-
latairól. Utalt arra az országos
vizsgálatra, amelyből az derül ki,
hogy a társadalmi részvétel és
partnerség országos viszonylatban
igen gyenge. Tolna megyében még
ennél is gyengébb, amelyet önma-
gában jelez az a tény, hogy az 5
kistérség közül csak egyetlen mű-
ködőképes kistérségi fórum jött
létre, ahol el tudott indulni a sze-
replők között egyfajta párbeszéd.
(Holott törvény és kormányrende-
let előírja az együttműködési köte-
lezettséget!) Tájékoztatást adott
továbbá a civil fórumok létrehozá-
sának indokoltságáról, fontosságá-
ról, feladatairól és módjáról. Báto-
rította a résztvevőket, hogy hozzák
létre saját településük és kistérsé-
gük egyeztető fórumait, mert he-
lyettük ezt senki nem teszi meg!
(Ennek mikéntjéről tájékoztatás
kérhető a CISZOK, illetve a térség-
fejlesztő ügynökségek munkatár-
saitól).

Lajtai Viktor térségi tanácsadó
tájékoztatást adott a kistérségi fej-
lesztési elképzelések összeállításá-

nak és régiós koordinációjának ta-
pasztalatairól, a tervezési folyamat
időbeli késedelmének okairól.

A személyes beszélgetés során
megfogalmazódott, hogy a civil
szervezetek igen kevés informá-
cióval rendelkeznek, hogy a fej-
lesztési tervek előkészítése nélkü-
lük történik, hogy a tervekben az
esélyegyenlőség szinte kimerül az
akadálymentesítéssel, a fenntart-
ható fejlődés elve pedig meg sem
jelenik.

Nem véletlen, hogy uniós visz-
szajelzés érkezett az EU közösségi
politika alapelvei és kiemelt terü-
letfejlesztési szempontjai figye-
lembe vételének hiányáról (helyi
nyilvánosság, társadalmi részvétel,
partnerség, esélyegyenlőség, fenn-
tartható fejlődés). Ha e téren nem
történik változás, akkor fennáll an-
nak veszélye, hogy pályázataink jó
része már a jogosultsági vizsgálat-
nál – a szakmai értékelés előtt –
„elvérzik”.

És akkor mit kezdünk magunk-
kal Európában?!

Dér Miklósné, 
a Szekszárd Kistérségi Civil

Egyeztető Fórum elnöke

FOLYTATÓDIK a Szek-
szárd kistérségi civil ér-
dekképviseleti program,
amelynek következő tré-
ningje május 4-én (szom-
baton) lesz Várdombon, a
művelődési házban.

Régi, talán 60-as évekbeli lakó-
épület a Babits művház mellett…
A lépcsőházba betérve félhomály,
ódon illat, megyünk le az alag-
sorba, ahol még kietlenebb min-
den. Hosszú, egyhangú folyosó,
amin végigvezet riportalanyom.
Kisvártatva, jobboldalt kinyílik
az egyik komor faajtó.
Belépünk. És láss csodát,
egy teljesen más világ
nyílik meg szemünk elé,
világos kis pinceiroda…
A magányos tömbház at-
moszférája ellenére még-
is hangulatos, életteli
környezet. Ez a kis fé-
szek Gőryné Várkonyi
Gabriella „munkahelye”,
ahonnan ő – sokaknak
ismerőse – a Tájak, Ko-
rok, Múzeumok Egyesü-
letének Alisca klubját,
annak programját irá-
nyítja, szervezi. Ezúttal
őt faggattam szervezetük
jelenéről, jövőképéről és
sikeres kirándulásaik-
ról…

– Mikorra datálható a
Tájak, Korok Egyesület in-
dulása? Mesélj egy kicsit a
kezdetekről.

– Anyaszervezetünk, 1977-ben
indult útjára, mozgalomként. Az
akkori szervezők összeállítottak
egy katalógust, amely minden ter-
mészetvédelmi terület, műemlék,
emlékhely szerepelt. A katalógus
öt kiadást és több mint 450 ezer
példányt ért meg  megyénkénti, te-
lepülés szerinti felosztásban. Ak-
kor, az un. bélyegzős játékkal 1700
objektum kapott sorszámot, mely-
nek révén az adott objektum fenn-
tartója emblémás bélyegzővel ellá-
tott igazolást adott az odalátogató
turistáknak – érvényesítve ezzel a
létesítmény megtekintését. Játé-
kunkban a kezdetekkor tízezrek
vettek részt, s elmondható, hogy
ma is igen népszerű. 1989-ben a
mozgalom egyesületté alakult át, s
a rengeteg helyszínre ingyenes,
vagy kedvezményes belépésre jo-
gosító igazolvány is nagy becsnek
örvend a mai napig. Jelenleg közel
9000 aktív tagja van szervezeteink-
nek szerte az országban, s a kötet-
számban sem szégyenkezhetünk:
784 magyar nyelvű, s 150 egyéb
nyelvű kötettel rendelkezik könyv-
tárunk.

– Az Alisca klub hogy egészíti ki
az anyaszervezet munkáját, s mi-
ben tér el attól?

– A 2004-es esztendőben egyesü-
letünk kivált a múzeumban már lé-
tező csoportból. Túl sokan voltunk

akkoriban tagok egy helyen, s ne-
hezebben jöttek össze az egyes
programok. Lassan négy éve an-
nak, hogy ebben a formában, Alis-
ca klubként működünk, és már az
előző két évben igen sikeres kirán-
dulásokat szerveztünk, a tagok
nem kis örömére. Akinek szándé-

kában áll hozzánk csatlakozni, be-
lépési nyilatkozatot kell kitöltenie,
s éves tagdíjat kell fizetnie, mely-
nek összege átlagban 400, 1000 és
1600 forint között mozog – fiatal és
idősebb korosztályokra lebontva. A
mi esetünkben, a fókuszban kifeje-
zetten kirándulások létrehívása áll,
tagjainknak különböző kedvezmé-
nyekkel kiegészítve.

– Milyen utazásokat sikerült
megvalósítani az elmúlt években?
2007-ben merrefelé terveztek kirán-
dulásokat?

– Itt említeném meg rögtön a
március 10-i (szombat) budapesti
Van Gogh kiállításra az utazást. Sa-
ját módszerem alapján kinézek 2-3
megyét, kiveszem a Vendégvárók
könyvét és azonnal nekilátok ki-
gyűjteni az érdekességeket. Példa-
ként említeném a 2005-ös sikeres
kirándulást, amikor is a Kőszegi
Tájvédelmi Körzettel ismerkedtünk
meg. Kifejezetten Kőszeg környéki,
soha nem hallott kis településeket
állt szándékunkban felkeresni. Ak-
kor átmentünk osztrák oldalra is,
itthon pedig megtekintettük a vele-
mi Szent Vid-kápolnát. De az Őr-
ségben olyan különleges helyre is
ellátogattunk, mint Pityerszer, ahol
hatalmas élmény volt megismer-
kedni az őrségi népi műemlék-
együttessel, s a ,,szer” fogalommal,
ami a honfoglaló magyarok idejé-

„Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van,
amit legfelül érdemes kezdeni” 

(Harry Lorayne)

Tanácskoztak a civilek

Tájak, korok, múzeumok
egy kicsit másképpen

A rendszeres és őszinte párbe-
széd szükségességét hangsúlyoz-
ta Horváth István a Cityregio II.
projekt keretében Pécsett megtar-
tott konferencia szerdai nyitónap-
ján. Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere a gazdasági
klaszterek szerepéről és fejleszté-
si lehetőségeiről rendezett ta-
nácskozás előtt tartott formabon-
tó köszöntőjében arra kérte kollé-
gáit, a Pécset, illetve Kaposvárt
képviselő alpolgármestereket,
hogy ne csak beszéljenek az
együttműködés fontosságáról, de
tegyenek is érte.

„Találjuk meg a helyet és az
időt, amikor érdemben tudunk
tárgyalni az ország egyik legrosz-
szabb helyzetben lévő régiójának

felzárkóztatási lehetőségeiről.
Nem elég Pécs–Kaposvár, Pécs–
Szekszárd vagy Kaposvár–Szek-
szárd tengelyt kialakítani, az
együttműködésnek háromoldalú-
nak kell lennie, és gondolkodá-
sunkban a régió érdekeit a váro-
sok sajátja elé kell helyeznünk,
csak így érhetünk el változást” –
fogalmazott Horváth István a pé-
csi városháza közgyűlési termé-
ben.

A konferencia szakmai részé-
ben Szekszárd két jó példával is
előállt: Boros László a Szekszárdi
Autóipari Alkatrész-beszállítók
Klaszterét, míg Márkus István a
Danubia Faipari klasztert mutatta
be a jelenlévő szakembereknek.
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„Gyurcsány csak okozat, követ-
kezmény. Következménye an-
nak, hogy a mindennapi életben
küzdenünk kellett volna saját
igazságainkért!” – kezdte meg
beszédét Kövér László, a FIDESZ
Országos Választmányának elnö-
ke április 19-én, csütörtökön, a
Babits művelődési házban. 

Az elnök fontosnak tartotta el-
mondani: 2002-ben még jól men-
tek a dolgok. Csökkent a munka-
nélküliség, s kétszer gyorsabb volt
a gazdasági fejlődés, mint az Euró-
pai Unió átlaga. Ezzel szemben
most minden a visszájára fordult, s
az eltelt öt év alatt az EU átlaga
kétszer annyi lett, mint Magyaror-
szágé. Ugyanakkor lassan ott tar-
tunk, hogy azon országok szágul-
danak majd el mellettünk, akik ed-
dig leszakadásra ítéltettek, mint
például Románia, Bulgária.

„Hogy tehették ezt velünk?” –
tette fel a költői kérdést Kövér
László. Ma ott tartunk, hogy a
Gyurcsány-kormány számára két
törvény létezik: egyik az, hogy a
hatalomnak igaza van. A második
arról szól, hogyha esetleg a hata-
lomnak nem lenne igaza, akkor
azonnal az első törvény lép életbe!
– tette hozzá. Minden nap egy csa-
pás, amit Gyurcsány Ferenc és
Kóka János művel. Mint elmondta,
döbbenetesnek tarja, hogy egy alig
5%-os párt, az SZDSZ, akit nem
mellesleg az MSZP segített be a
parlamentbe, most élet-halál ura-
ként teszi tönkre a magyar egész-
ségügyet. 

Figyelmeztetett: a következő hó-

napokban közel 10 ezer pedagó-
gus kerülhet utcára, miután a szak-
szervezet nem képviselte elég mar-
kánsan érdekeiket és jogaikat. Így,
ahelyett, hogy kivonulnának tün-
tetni, Hiller István és Magyar Bá-
lint alázza meg őket folyamatosan.
A nyugdíjasokat is megvezették és
megalázták, s látható, hogy egy or-
vosi vizsgálat költsége nem 300 fo-
rintba, hanem minimum 1300-ba,
vagy annál jóval többe kerül, ha fi-
gyelembe vesszük az egyes kezelé-
sek huzamosabb voltát, s az ezzel
járó plusz összegeket. „Az ország
többsége úgy gondolja, ez így nem
mehet tovább!” – vázolta a helyze-
tet a Fidesz választmányelnöke.

Hozzátette: a kormány 80%-ban
uralja a média különböző felülete-
it. A maradék 20%-kal kényszerül
az ellenzék némileg ellenállni a
hamis vádakkal és propagandával
szemben. Ezt a nyomást csak nö-

veli, hogy a kormány 65 millió fo-
rinttal terheli meg a költségvetést
kormányzati kommunikátorok ki-
fizetésére!

Arra a kérdésre, miszerint Fodor
Gábor és Horváth Ágnes alkalmas-
e miniszteri posztra, egyértelmű
nemmel válaszolt az alelnök. Hor-
váth Ágnes már korábban bebizo-
nyította, hogy alkalmatlan és
társtettesként működött közre az
egészségügy szétdúlásában. „Fo-
dor Gábor a Horn-kormány oktatá-
si minisztereként sem hagyott kel-
lemes emlékeket a pedagógusok-
ban, miért felelne meg környezet-
védelmi tárcavezetőként?” – je-
gyezte meg Kövér. Emellett sajná-
latosnak véli, hogy az előző mi-
niszter bársonyszékét koncként
veti oda Fodornak az SZDSZ.

Az elutasított OVB-s népszava-
zási beadványokról szólva az el-
nök elmondta: a választási bizott-
ság cinikus módon, a kormánynak
kedvezve fölülírja az Alkotmánybí-
róság döntését, ami csupán kicsi-
nyes, időhúzó taktika. „Megtalál-
juk a módját annak, hogy az erede-
ti hat kérdésről egyszerre lehessen
szavazni” – tette hozzá.

Az összejövetel végezetével a
kérdésfeltevések zömmel a kor-
mányváltás lehetőségével  kapcso-
latban érkeztek, amire – Kövér sze-
rint – demokratikus eszközökkel
és alkotmányos úton nyílhat lehe-
tőség, hangsúlyozva a népszava-
zás eszközét is. Ugyanakkor kije-
lentette: a hatalmon lévők számára
világossá kell tenni, hogy a döntő
többség a távozásukat akarja!

Gyimóthy  Levente

„A többség kormányváltást akar!”

SZŐLŐS NAPOK
a Zöldkert Szaküzletben, Szekszárdon!

Május 2–5-e között
MINDEN GOMBAÖLŐ SZERRE

5% árengedmény!
További ajánlatunk:
• Fűnyíró damilok, kések
• Tápoldatok, levéltrágyák
• Kerti szerszámok, nyelek 
• Rovarhálók, növényhálók 
• Gyeptápanyagok, gyomirtók

ZÖLDKERT KERTÉSZETI SZAKÜZLET
Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 50. • Tel.: 74/312-163
Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30–16.30 óráig

szombaton 7.30–11.30 óráig 

A SZEKSZÁRDI ROTARY CLUB

2007. május 22-én
19 órakor

jótékonysági hang-
versenyt rendez
a Művészetek Házában,

melyre meghívja a Rotary Club barátait, ismerőseit
és Szekszárd város zeneszerető közönségét.

A hangverseny meghallgatása ingyenes (támogatási összegek a bejárat
melletti urnában helyezhetők el. A befolyt összeget tehetséges tanulók
támogatására fordítjuk – a korábbi éveknek megfelelően).
A jótékonysági esten fellépnek:

– a Liszt Ferenc Művészeti Iskola két növendékei,

– a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti
Intézetének – Győr – hallgatói, 
Jelenik Krisztián és Czepf József, 

– Klézli János operaénekes, egyetemi tanár – Zeneművészeti
Akadémia, kíséri: Lányi Péter zongoraművész 

– Szabó Marcell zongoraművész

Az esten bevezetőt mond dr. Gesztesi Tamás RC-elnök

ből maradt fenn. Erről – az egyéb-
ként egy ősi magyar családnevet
hagyományozó –,,szer”-es szórt te-
lepüléses életformáról mesélt, nem
kis örömünkre, rendkívüli részle-
tességgel egy helyi – e témának el-
hivatott – asszony. Elmondhatom,
az elmúlt években négy alkalom-
mal utaztunk Kárpátaljára, tavaly
pedig Prágában jártunk. A 2007-es
esztendőt tekintve, példaként ápri-
lisban szeretnénk eljutni Tápió-
bicskére, az 1849-es Damjanich-
győzelem helyszínére. Májusban
Bakonyi túrát szervezünk, június-
ban pedig egy igen nagy horderejű
kiruccanást teszünk Szlovákiába,
megtekintve a Felvidék számos tör-
ténelmi városát, várkastélyát. Ter-
vezünk egy horvát–szlovén utat jú-
lius vége felé, de még szeptember-
ben egy Krakkó és wieliczkai láto-
gatás is úti céljaink közt szerepel.

– Melyik az a korosztály, amely a
tagság zömét alkotja?

– Tapasztalat alapján javarészt
nyugdíjasok társulnak szerveze-
tünkhöz, mivel az aktív dolgozók –
időhiány és munkahelyi lekötött-
ség miatt – szomorú, de nem élhet-
nek a lehetőséggel. Egyébként
örömteli, hogy a nagy kirándulá-
sokra két hét alatt betelik a busz.
Ennek ellenére, természetesen sze-
retettel várjuk az újonnan belépő-
ket és kirándulni vágyókat.

– Hol lehet benneteket felkeresni,
milyen címen lehet érdeklődni tag-
felvétel, kirándulás-ügyekben? 

– Hétfői napokon 14 és 18 óra kö-
zött, a Szent István tér 18. sz. épü-
let (fogászati rendelő) alagsorában,
a hátsó parkoló felől, a 30/976-93-
35-ös és a 74/313-984 telefonszá-
mon. E-mail cím: aliscaklub@citro-
mail.hu

Gyimóthy Levente



„A XXI. századi Magyarország eddigi leg-
kegyetlenebb eseményeinek lehettünk tanúi
tavaly ősszel” – nyitotta meg az október 23-i
budapesti rendőr attakot bemutató kiállítást
és filmvetítést dr. Braun Márton Fidesz–
KDNP-s országgyűlési képviselő árpilis 18-án
este a Művészetek Háza előadótermében.

A képviselő kihangsúlyozta, emlékezni és
emlékeztetni kell az embereket a történtekre,
mivel tragikus és szomorú, hogy ma Magyaror-
szágon egy nemzeti ünnepen ilyen borzalmas
eseményeknek lehetünk szemtanúi a Gyur-
csány-kormány politikájának köszönhetően.

Döbbenetes, hogy az emlékezés napján
„rendőrnek látszó civilek civilnek látszó civile-
ket” félholtra ütnek-vernek, s gumilövedékkel
meglőtt anyák fekszenek gyermekeik mellett,
vérző testtel az utca kövén, miközben körülöt-
tük mindent ellepő könnygázfelhő akadályozza
meg elmenekülésüket.

És valóban… Pesty László „A megsebzett
ünnep” című filmjének kockái az események
hiteles bemutatásával és összefoglalásával, va-
lamint az áldozatokkal készített interjúi által
nyerhetünk mi, nézők is teljes körű képet arról,
amiről eddig elképzelhetetlennek tartottuk,
hogy európai demokráciában egyáltalán meg-
történhet.

De miről, illetve kikről is van szó egyáltalán?
Fej-, derék-, has-, gyomortájékon meglőtt em-
berekről, akiknek külsején a vérengzés kitöröl-
hetetlen nyomokat hagyott. (Pedig, a rendőrsé-
gi törvénykönyv paragrafusa ezen testtájékok
megcélzásának kerüléséről rendelkezik.)

Vértesaljai László ellenállást nem tanúsító
lelkészt, akit gumibotokkal ütlegeltek addig,
míg földre nem zuhant. Miután már végképp
mozdulni sem tudott, még belerúgtak néhá-
nyat, mondván „a buli kedvéért”, majd otthagy-
ták véresen. (BTK. 17.§, (2) bekezdés – a rend-
őr gondoskodik arról, hogy a sérültet orvos el-
lássa.)

Hallhattunk orvosi véleményt a gumilövedé-
kekről, mely szerint, ha nagyon közelről lövik
fejtájékon az áldozatot, akkor koponyatörést is
szenvedhet. Pedig a javasolt távolság 18–20

méter… Eredmény: gumilövedékkel fejen lőtt
emberek, koponyaalapi töréssel.

Láthattunk interjút tüdő- és mellhártyasérült-
tel, akit a végletekig ütöttek-vertek, pedig a
BTK. 226-os §-ában erről is rendelkeznek. Már-
mint, ha hivatalos személy civilt tettleg bántal-
maz. Meg az ezzel járó 7–10 éves börtönbün-
tetésről…

Fiatalok igazoltatása során irataik rendőr ál-
tali erőszakos elvétele, majd Dunába penderíté-
se. Holocaust-túlélő budapesti lakosok bántal-
mazása, majd „takarodj innen, te vén zsidó” ki-
fejezések röpködése az intézkedő rendőr
szájából… S mindez oly módon történik, hogy
nincs azonosító jelvény, s a szolgálati igazol-
vány felmutatása sem történik meg. (BTK. 20 §
(1) – a rendőrt egyenruha-azonosító jelvény és
szolgálati igazolvány igazolja.) De, hát, kik vol-
tak tulajdonképpen a „verőlegények”?

De a legborzasztóbb felvétel csak most jött:
egy fejen lőtt és brutálisan megvert fiatal látvá-
nya, akinek agyvízkárosodása lett, s kis híja,
hogy életben maradt a gyors és szakszerű orvo-
si beavatkozásnak köszönhetően. Homlokán
óriási felületen varratok, fél szemének elveszté-
se, arcán az erőszak maradandó lenyomata….

Nagyjából ennyi 2006. októberének egy csi-
petnyi valósága a rengetegből…

No, meg Gergényi Péter Budapest kitüntetett
rendőrfőkapitányának
válaszai: „viperát nem
használtunk, én ilyet
nem láttam”. A felvéte-
lek magukért beszél-
nek… Nem baj, Gyur-
csány Ferencet így is
„lenyűgözte a szaksze-
rűség”.

A vetítés végén Bra-
un Márton lapunk kér-
désére, mely a film
Magyarország egyes –
televízióadásokban és
szolgáltatókban kevés-
bé bővelkedő – vidéke-
ire történő eljutásának
esélyeit feszegette, el-
mondta: ennek esélye
akkor teremtődne
meg, ha a nagy keres-
kedelmi tévék mindezt

bemutatnák. Sajnos, a lakosság döntő része
ilyen, részben földi sugárzású adókat néz, s a
nagyobb tömegek csak ezeken keresztül érte-
sülhetnek az eseményekről.

Hozzáfűzte: szánalmas és jellemző volt
Gyurcsány Ferenc hozzáállása a történtekhez,
amikor is a parlamentben – a véres események
utáni napon – gyermeke korlátozott belvárosi
sétálgatási kedvéről intézett monológot a képvi-
selők felé. 

A filmről nyilatkozva elmondta: úgy érzi,
Pesty László alkotása azért is különleges, mert
a CNN-n, a HÍR TV-n és az MTV-n bemutatott
felvételek után a megszólaltatott áldozatokon
keresztül ad jelentős többletet és hitelesebb ké-
pet az állampolgároknak a kegyetlen esemé-
nyekről. A beszélgetés a történtekről készített
megrázó képsorok megtekintésével zárult.

Gyimóthy Levente
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Im memoriam 2006. október 23.
Pesty László képei és dokumentumfilmje a Művészetek Házában

Szirénázástól, lövésektől és gyerekzsivajtól
volt hangos a sportcsarnok előtti tér április 21-
én. Nem háborús helyzet okozta a zajt, a rend-
őrök ünnepeltek sok-sok iskolást vendégül látva
az április 24-i Magyar Rendőrség Napja alkalmá-
ból. A tűzoltók is közreműködtek, és rendelke-
zésre bocsátottak egy tűzoltóautót. Legérdeke-
sebb a sziréna beindítása volt, de a bátrabbak
nem csak a vezetőfülkébe, hanem az autó tete-
jére is felmászhattak. Fiúk, lányok egyaránt
örömmel tanulmányozták a kommandósok lő-
fegyvereit pisztolytól a gépkarabélyig. Néhány
vaktöltény is eldurrant. Máshol légpuskával cél-
ba lőhettek. Akinek még a fegyver tartása is
gondot okozott, annál előfordult, hogy véletle-
nül a mellette álló céltáblájára irányította a pus-
ka csövét, de a segédkező rendőr időben elhárí-
totta a veszélyt. Más viszont 15 évnyi kihagyás
után is szép sorozatot lőtt a céltábla közepébe.
Akit nem a támadás, hanem a védekezés érde-
kelt, felvehette az összes korszerű védőfelszere-
lést: sisakot, nehezebbnél nehezebb védőpaj-
zsokat, golyóálló mellényt, a kart és a lábat vé-
dő eszközöket, láthatta az ajtófeszítő vasat és az
ajtótörő kost. Tömegoszlatáskor 60 kg súlyú fel-
szerelést cipel magán egy rendőr a biztonsága
érdekében. A nyomrögzítő eszközök között ki-
emelkedően népszerű volt a varázslatosnak tű-
nő tenyérlenyomat-vétel, annak ellenére, hogy
közölték, ez már sok is az azonosításhoz. A
rendőrmotorra nem egyszerű felszállni. Anyu
segít, de a rendőr bácsinak igazán semmiség az
ülésbe röpíteni a kisemberkét. Aztán jön a felis-
merés: „a Nagyinak is ilyen van, csak kisebb!”
Máris lehet száguldozni: „brrr-brrr-brrr”, bi-
zony akár 240 km/h-s sebességgel. Hosszú sor
állt a biztonsági öv működését bemutató szimu-
látornál. Egyesek repetázni szerettek volna, má-
sok viszont arra panaszkodtak, hogy fájdalma-
san megnyomta vállukat az öv, miközben meg-
védte attól, hogy kirepüljenek az ülésből. A
rendőrautó felderítése sem maradhatott el, szólt
a sziréna, és a hangszórón a fontos közlemény:
„Szia Anyu!”. Volt, aki kódolt üzenetet adott le,
többszöri próbálkozás után sem volt érthető,
amit nagyon szeretett volna elmondani.

Mindeközben balesetmentesen folytak a
sportversenyek. Futásban a legjobbak voltak: a
3–4. osztályosok között: Szabó Janka és Deák
Bálint, 4–5. osztályban: Papp Eszter és Boros
Lőrinc Máté, a 7–8. osztályosok mezőnyében
Szőke Márton, az iskolák közül a Babits Mihály
Általános Iskola. Remek eredmények születtek
a kerékpáros gyorsulási versenyen: az első he-
lyezett Szűcs Ákos 41 km/h-s sebességet ért el
álló helyzetből a sportcsarnok előtti parkoló-
ban, a második helyezett Bősze Richárd 37
km/h-t, a harmadik Tomó András pedig 35
km/h-t. A kerékpáros ügyességi versenyben a



2007. ÁPRILIS 29. 7777H É T R Ő L  H É T R E

Garay János Gimnázium, illetve a
Babits Mihály Általános Iskola győ-
zött. A gyerekek lelkiismeretesen
gyakoroltak, egy kisfiú miután fel-
döntötte az egyik bóját a szlalom-
pályán, lepattant a nyeregből és
rögtön felállította azt. Ő biztos nem
lesz cserbenhagyó gázoló, de re-
mélhetőleg ez volt az utolsó balese-
te. Ennek érdekében oktatják a
KRESZ-t az iskolában. Hogy milyen
eredménnyel, azt a KRESZ-totó se-
gítségével mérhették fel a nebulók.
Előfordult, hogy a ki kér tesztlapot
kérdésre egyszerre tíz kar lendült a
magasba. Lehet, hogy csak a cso-
koládéjutalom reményében? Min-
denesetre sok jó eredmény szüle-
tett, de a negatív rekord 9 hibapont
volt a 13+1-es totón.

Az ünnepség zárásaként dr.
Soczó László megyei rendőrfőkapi-
tány átadta az Év Tolna Megyei
Rendőre elismerést Csibrik Csaba
rendőr alezredesnek, a megyei
rendőr-főkapitányság közrendvé-

delmi és közlekedésrendészeti osz-
tályvezető-helyettesének. Az Év
Tolna Megyei Rendőre címet ka-
pott továbbá Bodai József rendőr
törzszászlós, a bonyhádi rendőrka-
pitányság hivatal-ügyeletese. A dí-
jat dr. Puskás Imre, a megyei köz-
gyűlés elnöke adta át. Először ado-
mányoztak az Év Közalkalmazottja
címet, amit Fáth Zoltánné, a sze-
mélyügyi szolgálat főelőadója ka-
pott. Szintén először ismerték el a
rendőrséggel gyakran együttműkö-
dő polgárőrség legkiválóbbját. Az
Év Tolna Megyei Polgárőre címet
Kishonti Jánosnak, a nagydorogi
polgárőrök vezetőjének adta át a
rendőrfőkapitány. Dr. Haag Éva al-
polgármester adta át a Szekszárd
Város Év Rendőre díjat Csorba Szi-
lárd főhadnagynak, a lopási cso-
port nyomozójának bűnügyi terü-
leten, valamint Szabolcsi Tibor Zol-
tán törzszászlós, megbízott alosz-
tályvezető-helyettesnek közbizton-
sági területen.  K. E.– N.Á.

Dr. Soczó László Tolna megye
rendőrfőkapitánya (2007-től dan-
dártábornoki rendfokozatban)
1954-ben Budapesten született,
de iskoláit már Pécsett végezte,
itt érettségizett. 1977-ben végezte
el a rendőrtiszti főiskolát, ezt kö-
vetően nyomozóként Bonyhádra
került.

1989-ben summa cum laude
(legjobb minősítéssel) végezte el a
jogi egyetemet, majd 1991-ben
ügyészi szakvizsgát tett. 1989-ben
(35 évesen) lett Szekszárd rendőr-
kapitánya. (A szekszárdi rendőrka-
pitányság eredményesség tekinte-
tében a megyék városai közt huza-
mosabb ideig az 1–3. helyet foglal-
ta el, pedig a személyi állomány
eléggé fiatalnak és rutintalannak
volt mondható.) Nős, felesége pe-
dagógus, két gyermekük van a lány
27 éves r. hadnagy, a fiú 30 éves bv.
százados.

A közelmúltban Tolna megye va-
lamennyi rendőrkapitányságának a
vezetője kicserélődött.

– A jól képzett, rátermett fiatal
agilis szakembereké hosszútávon a
jövő – mondja Soczó László, aki
nem híve a katonás, bokacsattogta-
tó formaságoknak, hiszen (a gya-
korlat is ezt igazolja) e nélkül is le-
het fegyelmezett és eredményes
munkát végezni. Az önálló véle-
ménynyilvánítás, a vitakészség
nem hogy tilos, de egyenesen köve-
telmény, ugyanúgy, mint a szak-
szerűség, törvényesség, hatékony-
ság, a lakossággal a megfelelő, a
testülethez méltó humánus maga-
tartás, illetve a bűnelkövetőkkel
szembeni határozott, kemény, sőt
agresszív fellépés. A főkapitánynak
alapelve, hogy ehhez nagyfokú
önállóságot kell adni a személyi ál-
lománynak, a parancsnoki karnak,
természetesen a felelősség vállalá-
sával együtt. Nem akar mindent
jobban tudni, hiszen a problémá-
kat közösen kell tudni megoldani.
– Nekem csak a gépezet olajozása a
feladatom – mondja közbevetőleg
Soczó László –‚ hogy a lehetőségek
szerint minél zökkenő menteseb-
ben menjenek a dolgok.

A félreértések elkerülése érdeké-
ben szükségesnek érzem tisztázni
a dolgot, hogy a cikk elején idézett
megállapítás a főkapitány úr részé-
ről nem a médiától való idegenke-
dést, elzárkózást jelenti, hanem
azt, hogy volt egy viszonylag hosz-
szabb időszak, amikor az írott és
elektronikus sajtó egyes markáns
egyéniségű sikeres rendőrtisztek-
ből igyekezett népszerű krimi írók
által kitalált zseniális rendőrfel-
ügyelőkhöz hasonlatos személyi-
ségeket kreálni. A rendőri munka
csapat munka, a siker és a kudarc

is közös, sőt a rendőrség eredmé-
nyes munkáját éppen a civilek, a ci-
vil szerveződések, polgárőrségek
tudják a leghatékonyabban segíte-
ni. Soczó Lászlónak mindig is az
volt a véleménye, hogy a rendőrsé-
gi tevékenység legfontosabb része
a megelőzés, de az eredményes
megelőző munka elképzelhetetlen
össztársadalmi és politikai összefo-
gás nélkül. A rendőrség képtelen
egyedül megoldani/megszüntetni
azokat az okokat, erkölcsi, gazda-
sági, társadalmi, politikai problé-
mákat, amelyek bűncselekmények
elkövetéséhez vezethetnek/vezet-
nek. A rendőrségnek az a feladata,
sőt kötelessége, hogy a hatályos
törvényi előírásokat, rendeleteket,
szabályokat mindenkivel betartas-
sa. Ami pedig a rendőri szakszerűt-
len vagy törvénytelen intézkedése-
ket (túlkapásokat) illeti: jogállam-
ban élünk, a rendőr éppen úgy felel
tetteiért, mint minden magyar ál-
lampolgár. A rendőr egyenruha
szabálysértés vagy bűncselekmény
elkövetése esetén nem enyhítő, ha-
nem súlyosbító körülmény. Egyéb-
ként saját magunk és családunk,
értékeink védelmének érdekében
mi magunk is nagyon sokat tehe-
tünk, de mások iránt se legyünk
közömbösek, mert az nagyon meg-
könnyíti a bűnelkövetők dolgát. Ha
módunk és lehetőségünk van rá,
segítsük és ne akadályozzuk a
rendőrség munkáját, mert a rend-
őrség munkájának segítésével saját
magunk védelmét is szolgáljuk.

A rendőri munka egyáltalán nem
tartozik a “legnyugisabb” munka-
körök kategóriájába, ezt a hivatást
harmonikus, megértő és segítő csa-
lád nélkül képtelenség jól ellátni.
Szerencsére Tolna megyében sike-
rült egy sikeres és megbízható,
munkáját magas szinten ellátni ké-
pes gárdát összehozni, amelynek
nagyon hatékony és eredményes
tevékenysége nélkül szóba sem ke-
rülhetett volna dr. Soczó László
dandártábornoki kinevezése.

Bálint György Lajos

LÖVÉSEK, SZIRÉNA, UJJLENYOMAT

Színes kavalkád és
díjeső a Rendőrnapon

Dr. Soczó László rendőr dandártábornok: 

„A rendőr nem médiasztár”



A Kék Madár Alapít-
vány Európai Uniós
támogatással – pá-
lyázat útján szerzett
pénzen – egy igényes
programsorozatot
tervezett, melynek
címe a „miNŐség”. A
sorozat első részét
hallhatták és láthat-
ták az érdeklődők
2007. április 17-én,
az alapítvány szék-
helyén a Bartina utca
12/A szám alatt. A meghívott elő-
adó Csató Mari stylist, a Nők Lap-
ja főmunkatársa színes, humoros
előadásában megtudhattuk, mi-
ben leszünk divatosak 2007 tava-
szán és nyarán, fejtől lábig. 

Az első, amire a szakember fel-
hívta a figyelmet, az egyéniség, a
kor, a súly, melyekkel lehet variál-
ni, de nem lehet figyelmen kívül
hagyni. A tavaszi és nyári ruha di-
vatot, a színek bemutatásával
kezdte, mely szerint a nagyon erős
színek, a sárga minden árnyalata, a
piros, a pink, a kivi zöld, s a lila
egyes árnyalatai uralják majd a ru-
hákat. Savanyúcukor színek,
mondja mosolyogva Csató Mari,
aki már megjelenésével hitet tesz
az elegancia, a kor, a súly és az
egyéniség összhangja mellett. 

A fekete-fehér örök
divat egymással ötvöz-
ve, illetve fehér hosszú
csipkéből készült ruha,
vagy a fekete színes ki-
egészítőkkel. A virágos
anyagok is ismét divat-
ba jöttek, valamint di-
vatban maradtak az elő-
ző években már hódító
afrikai ihletésű állat-
mintás szafari öltözé-
kek.

Az anyagok és a for-
mák nagyobb „szabadságot” kap-
tak, megszűnik a túl szűk forma. A
zakók Chanell-stílusúak, melegben
béleletlenek, s galléros fazonúak.
A kis kabátok egyébként hosszab-
bak lettek, kis válltömés kötelező,
akinek kicsit nagyobb feneke, vagy
a hasa annak éppen a feléig érnek,
ezzel karcsúsítanak, mert takar-
nak. A szafari zakók hosszabbak és
övvel záródnak. Divat lett újra a
mell alatti vágás, alatta viszont kar-
csúsítás, illetve a kismama ruha fa-
zon, ugyanis akinek kis melle és
vastag csípője van, annak ez a for-
ma nagyon előnyös. 

A színekkel nagyon lehet variál-
ni, ugyanis bizonyos színek sugá-
rozzák az ünnepélyességet, mint a
fekete, sötétkék, amit ha fehér
blúzzal veszünk fel, mindenki
megkérdezi hová megyünk, míg

egy rózsaszín blúzzal hétköznapi
viselet. 

A szoknya „feltámadt”!!! Ha va-
laki hosszú időre kívánja felépíteni
ruhatárát, mindenképpen három
részes együttesben gondolkodjon:
zakó + nadrág + szoknya. Vissza-
tért az ultra mini, szoknyában és
sortban is, ez is a 70–80-as évek di-
vatját idézi, akár az egész tavaszi-
nyári trend. A divat próbálja a höl-
gyeket a szoknya felé irányítani, s a
tulipánformával, a csipke, selyem
betétekkel minél nőiesebbé és von-
zóbbá tenni. 

A csípőnadrágok (szoknyák is)
uralkodása lejárt. Szinte mindenki-
nek előnytelen volt, mert nem mu-
tatta meg a derekat, ugyanakkor
hangsúlyozta a csípőt. A trapéz vo-
nal is kiment a divatból, a hajtókás
nadrágnak a cipősarok közepéig
kell érnie, amennyiben szűk szárú
a nadrág és bokáig ér, akkor magas
sarkú cipővel illik hordani. Divat
lett újra a térdig érő szűk nadrág, a
sort és a halásznadrág.

A kiegészítők is nagy változáson
mentek át, s fontos szerepet tölte-
nek be az öltözködésben, a legegy-
szerűbb ruhát is átvarázsolhatják,
felújíthatják. A legfontosabb termé-
szetesen a cipő. A nagyon hegyes
orr kiment a divatból, a tűsarok al-
kalomra illő, a kicsit magasított
talp és magas sarok, de nem vé-
kony a legdivatosabb. A balerinaci-
pők – főleg a magas hölgyeknek
előnyös – minden színben és díszí-

téssel hódítanak. A legegészsége-
sebb, mondja a szakember, a 4–5
cm. magas sarok. Jó tanács: rövid,
vastag lábú hölgyek ne hordjanak
bokapántos cipőt. A cipőhöz szoro-
san kapcsolódik a harisnya, amely
az előző években minden színben
és mintában pompázott, ez ma már
elavult, az egyszínű lett újra divat –
viszont fényes – a necc harisnya
még tartja magát, s vannak esetek,
amikor bármilyen meleg van elen-
gedhetetlen a felvételük. S valami
egészen új, ami régi!!! A kesztyű,
szintén csipkéből, glasszé anyag-
ból, hozzá kalapok, ezek mind al-
kalomra illő kellékek. 

A kiegészítők fontos része még
az ékszerek, bizsuk. Hosszú évekig
az ezüstszín uralkodott, most vi-
szont kénytelen átadni ezt az el-
sőbbséget az aranynak. Divat a sok
lánc, a sok karkötő, a nagy fülbeva-
lók, a legkülönfélébb anyagokból.
Fém, fa, csont, üveg, műanyag. A
sálakkal is nagyon fel tudjuk dobni
ruháinkat, legyen az keskeny hosz-
szú sál, vagy kicsi négyszegletű
kendő. 

Csató Mari stylist végül utalt ar-
ra, hogy vegyük figyelembe bő-
rünk színét, mert a ruhák színének
kiválasztásánál ennek is döntő sze-
repe van.
A sorozat következő része: május
15. Művészetek Háza 17 óra. Ven-
dég: dr. Csernus Imre pszichiáter,
aki az önértékelésről és önelfoga-
dásról tart előadást. A nagy sikert
ígérő sorozat előadásaira a KÉK
MADÁR Alapítvány elérhetősége-
in szeretettel várják az érdeklő-
dőket. Tel.: 74/512-48, E-mail:
info@kek-madar.hu Sas Erzsébet

A hazai és nemzetközi rock-
történet igazi kuriózumának szá-
mító a lassan negyvenöt éve –
egy–három–négy éves ciklusban, a
rendszerváltás első éveiben volt
csak szünet – együtt zenélő Ome-
gát idei első fellépése után igen
csak nagy megtiszteltetés érte a pé-
csi, baranyai Omega-klubtól. 

A jubileumi év – szeptember 12-
én lesz napra pontosan 45 éve,
hogy a rock csapat ezen a néven
fellépett az egyetemi
színpadon – első kon-
certje után a kozármis-
lenyi sportcsarnokban
Balog József olyan meg-
lepetéssel rukkolt ki,
amire az öltözőbe igyek-
vő zenekartagok aligha
számoltak. Balog József
azzal kezdte, hogy im-
máron csillaga van oda-
fönt az egyébként zené-
ben és szövegben hosszú
ideje tényleg ég és föld

között mozgó rockformációnak.
Majd mutatta hitelt érdemlően a
csillagnév adományozásra hivatott
nemzetközi szervezet által kiállí-
tott dokumentumot, amelyre nem
más volt írva, mint az, hogy a
Nagymedve csillagkép egy konkrét
jól látható csillaga immáron Gam-
mapolisz névre hallgat. 

Az 1972 óta változatlan formá-
ban muzsikáló Benkő–Kóbor–Mol-
nár–Mihály–Debreceni kvintett

nem tudott szóhoz jutni hirtelenjé-
ben. Nem volt más választásuk,
minthogy felocsúdva az elérzéke-
nyülésből, eljátsszák a space(űr)-
rockos korszakuk egyik legna-
gyobb sikerű címadó dalát a Gam-
mapoliszt.

De addig is sok minden történt
az amúgy sok gazdag lakta, Pécs
nyugatias stílusú kertvárosaként is
aposztrofálható, Kozármisleny
sportcsarnokában az Omega jóvol-

tából. Amit megkapott
vagy tucatnyiszor a fő-
városi Kisstadion, majd
immáron már négy alka-
lommal a Népstadion
közönsége, majd a ta-
valyelőtti koncertsoro-
zaton a magyar vidék
kéttucatnyi városa, az-
tán a határon kívüli ma-
gyar települések, az
megint csaknem egy az
egyben lejött. Ami elha-
nyagolható módon hi-

ányzott a látványdramaturgiából,
annak a méretek, a biztonsági okok
szabtak csak határt. 

A jelekből ítélve az Omega má-
ig maradandó nyomokat hagyott
Nyugat-Európában is. Készülőben
egy újabb német orientáltságú kon-
cert turné, ami átnyúlhat a Benelux
országokba, de az egykori „Red
Start”–t újra várja Prága, készülő-
dik Varsó, érlelődik a moszkvai
koncert. A fiúk, köszönik szépen
jól vannak, nincs idejük morfondí-
rozni a korukon. Amikor 65 éves
frontembert, a sokféle billentyűs
hangszeren játszó Benkő Lacinak
azt mondom, kéne valamiféle ösz-
szegző könyv és film az Omegáról,
erről a 45 évről, helyesel, de kibö-
ki: „Azért nem állunk neki, mert
egy ilyen összegzés mindig valami-
nek a végét lezárást jelenti, márpe-
dig ezt valahogy egyikünk sem
akarja.” Őszinte beszéd, az „öregfi-
úk” hittel hisznek a félévszázados
jubileumban. Erre följogosítja őket
nem csak egészségük, erőnléti álla-
potuk, hanem tavaly ősszel megje-
lent Omega-hangzást továbbcsiszo-
ló új albumuk a platinássá váló Égi
jel. Ebből több szám koncert meg-
szólalásra is jó eséllyel pályázik.

2007. ÁPRILIS 29.8888 M O Z A I K
TAVASZI–NYÁRI TREND 

Savanyúcukor színek divatja

IGAZI CSILLAGA LETT AZ OMEGÁNAK ODAFÖNT

Jubileumi évadnyitó a hazai fellegvárban

Csató Mari stylist előadása 
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EVANGÉLIUM

Egy biztos pont
(15 éves a Szent Rita Katolikus Óvoda)

Egy pont. Egy hely. Egy család. Ahol a Lélek győzött az anyag fölött.
Ahol a cselekvő szeretet diadalmaskodott a pénz, a hamis Mammon
fölött.

Egy pont, ahonnét talán senki nem fogja sarkából kifordítani a vilá-
got. Mégis: egy biztos pont. Amely a jövő kristályosodási pontjává vál-
hat e zűrzavaros, vesztébe rohanó világban. Egy hely, ahol még élet,
nyüzsgés, gyermekzsivaj fogad. Egy hely, amely békét, gondosko-
dást sugároz. Egy család. Itthon érzi magát az ember. Csöppség és fel-
nőtt egyaránt. Egy család, ahová öröm hazatérni.

Mi már „nagycsoportos” korban ismertük meg az óvodát. Az első
totyogó lépéseknek nem voltunk szemtanúi. Veronika lányunk még
előző szolgálati helyünkön töltötte kisgyermekéveit, Szekszárdra ér-
kezve mindjárt a Szent József Iskolában kezdett. Három fiunk: Áron,
Márk és Kristóf viszont már a Szent Rita Óvodában cseperedett. Ági
óvó néni velünk együtt ünnepelt Kristóf keresztelőjén – azóta őt is út-
jára bocsátotta a Katolikus Iskolába. Így aztán elmondhatjuk: az óvo-
da történetének nagyobbik részét a Kirsch család immár átélte. És még
nincs vége, pályázunk néhány közös esztendőre: Zsófikánk még csak
ezután fog oda járni. Bízunk benne: egyszer majd az unokáink is
kopogtat(hat)nak a Szent Rita ajtaján.

Nem hallgathatjuk el azokat a fájdalmakat, hősies erőfeszítéseket
sem, amelyeket az intézmény dolgozói nap mint nap tettek és tesznek.
Önmagában a hivatásuk, az apróságok szakszerű, segítő fejlesztése,
okos, empatikus szeretete is folyamatos megterhelést, erőfeszítést kí-
ván. Mindezért talán némiképp kárpótol, ha a szülők és a gyermekek
részéről megértést, viszont-szeretetet tapasztalnak. Ám különösen ne-
héz olyan helyzetben a folytonos készenlét és áldozatvállalás, amikor
alapvető működési és egzisztenciális problémákkal kell szembenézni.
Amikor mindenkinek a feje fölött Damoklész kardjaként lebeg a bi-
zonytalanság, a munkanélküliségtől, a jövőtlenségtől való félelem.
Megrendülten éltünk át több személyi változást, olykor év közben is.
A pedagógiai szempontokat fölülírta a gazdasági „racionalitás”, a
pénzügyi diktatúra. És mégsem egészen: kitűnő, tapasztalt óvónők
utolsó napjaikat is olyan szeretettel, ügybuzgalommal töltötték cso-
portjukban, mint évekkel korábban. Ez ad reményt: bármilyen ke-
gyetlen, embertelen törvények születnek manapság a nyers gazdasági
diktátumok nyomán, „a megnyesett fa (előbb-utóbb majdcsak) ki-
zöldül”.

Egy biztos pont: a szekszárdi Szent Rita Katolikus Óvoda. Egy hely,
ahol maga Jézus is szívesen beszáll a játékba. Egy család, ahol a
Mester asztalhoz ül.

Kirschné Rojik Ágota
édesanya, tanító, hitoktató

Kirsch János
édesapa, újvárosi diakónus

A Szekszárdi Református Egyház vendége 
2007. május 3-án, csütörtökön

Tóth-Máthé Miklós,
Károli Gáspár-díjas író, költő, 

aki rendszeresen publikál a Reformátusok Lapja című hetilap-
ban.

A rendezvény színhelye a Bezerédj u 3. sz. alatti gyülekezeti ház,
kezdési időpontja, 18 óra. 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

ZÖLDKÁRTYA 
benzines és dízel gépjárművekhez és

MÁR TEHERAUTÓRA IS.
Személygépkocsi és haszonjármű

DÍZELDIAGNOSZTIKA,
ADAGOLÓK SZAKSZERŰ FELÚJÍTÁSA

BOSCH-szakműhelyünkben

FUCHS-OLAJSZERVIZ
BOSCH-olajszűrőkkel 

Német minőségben munkadíj felszámítása nélkül

Várjuk szakműhelyünkben!

KSZE Gépszolg. Kft.
Szekszárd, Páskum u. 2.

Tel.: 74/410-748 • Fax: 74/410-183

A kortárs magyar festőművészet
keresztmetszetét mutatja be a két-
évente Tendenciák címmel meg-
rendezett kiállítás. Mintegy 400
professzionális művész a tagja a
Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége (MKISZ)
Festő Szakosztályának. Az ő beér-
kezett táblaképeik közül egy szak-
mai zsűri által kiválogatott 100–120
legjobbat láthatjuk április 28. és
május 20. között a Művészetek Há-
zában.

Miként a cím is utal rá, ezen a
tárlaton megismerhetjük a magyar
festőművészek legújabb törekvése-
it. Láthatjuk az útkereső fiatalok
munkáinak irányvonalát éppúgy,
mint az érett alkotók festészetének
alakulását. Minden mű egy önálló
alkotói világ darabja, még ha egyes
munkák stílusukban, kifejezés-
módjukban közelítenek is egymás-
hoz. Sokféle művészi törekvés van
jelen a magyar művészetben a ter-

mészetelvűtől az absztrakt geomet-
rikus festészetig. A szekszárdi Mű-
vészetek Háza azon kevés nagymé-
retű kiállítóhelyek közé tartozik,
ahol mindez jól megmutatható, a
két szintnek köszönhetően térben
is elkülöníthetőek az egymástól tá-
vol álló irányzatok – mondja Seré-
nyi H. Zsigmond, festőművész, a
kiállítás rendezője. Majd meglátja,
milyen szép lesz – teszi hozzá. A
műtermük magányában dolgozó
művészek számára is fontos ez a
kiállítás, mert itt szembesülhetnek
azzal, hogy alkotásuk hol helyez-
kedik el a magyar festőművészet
palettáján.

Az MKISZ Festő Szakosztályá-
nak Tendenciák III című kiállítását
Szakolczay Lajos József Attila-díjas
irodalomtörténész, művészeti író
nyitja meg április 28-án 11 órakor a
Művészetek Házában. Közreműkö-
dik: Lányi Péter zongorán és Mor-
vai Tímea oboán.  K. E.

A magyar festészet új útjai

Jöjjön velünk a megyei könyvtárból
az internet világába!

Sajátítsa el a tudást könnyedén!
Munka • Szórakozás • Ügyintézés

Kulcsszavas és tematikus böngészés
20 ÓRÁS KÉPZÉSEK • RÉSZVÉTELI DÍJ: 3000 Ft

Kezdés: május 7-én és 8-án 9 órakor
Cím: „i2010” Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Szekszárd, Széchenyi u. 51–53. • Tel.: 74/528-100
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Érzed már, hogy itt a tavasz?
Az Adidasban új sportruhákat kaphatsz!

Legújabb tavaszi  kollekciónkkal és
akcióinkkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Tréningek 9990 forinttól, cipõk 7990 Ft-tól,
shortok 990 Ft-tól.

Ezenkívül nadrágok, pólók, papucsok, táskák
nagy választékban a város legszebb üzletében.

Újdonságunkra szeretnénk felhívni
figyelmüket, megérkeztek az 

NBI-cipõk és az utcai cipõk, ami az év
legnagyobb slágere lesz.

Minden egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Czikk-Lon Kft. Adidas Márkabolt

Szekszárd, Széchenyi u. 47. 
Tel.: 74/510-510

SOK MINDEN EGY HELYEN!
• Clickes 32-es 

laminált padló 1990 Ft/m2-tõl
• Mûanyag 

redõny 4800 Ft/m2-tõl
• Mûanyag keretes 

szúnyogháló 2450 Ft/m2

• Zalakerámia termékek –5–10%
• Marley folyóka ráccsal 

1 m-es 3638 Ft/db
Szekszárd,
Epreskert u. 2/A
Tel.: 74-414-290 
Tel./fax: 74-412-473

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig

TESTAMENTUM
T E M E T K E Z É S

Szekszárd, Szabó D. u. 5.
Ügyelet: 30/927-88-69

Tel.: 74/413-756
Futó Józsefné

EMTRONIK power!
••  kamera- és fényképezőgép-

akkuk minden típushoz
••  általános és speciális akkuk
••  töltőkészülékek

ÁPRILISI AKCIÓ:
Adje le nálunk régi akkuját most, és
az újból 5% árengedményt adunk!

EMTRONIK Műszaki Kereskedés
Kossuth u. 8. (Hargitai üzletházban)

74/312-645, 70/5344-868
info@emtronik.hu

SIESTA
Kiváló minõség,

jó áron!
SIESTA CIPÕ ÉS

RUNNING
SPORTRUHÁZAT

Szekszárd, Tinódi u. 6.
Tel.: 74/311-356

A tavaszi–nyári modellek
folyamatosan érkeznek!

BAUER JÁNOS
szállítási és kereskedelmi vállalkozó

7100 Szekszárd, Kerámia u. 1.
Tel./fax: 74/417-200

30/9362-110
E-mail:

postmaster@bauerfuv.t-online.hu
www.bauerfuvar.hu

A BODRI
PINCÉSZET

kitűnő borokkal, házias
ételekkel, családi rendezvények

szervezésével várja vendégeit 

– a -ban
Szekszárd, Munkácsy u. és
Kálvária u. sarok;

– Faluhely dűlőben 
Szekszárd határában 

Tel.: 20/9823-993, 20/9941-84606,
20/4406-666

VENDÉGLÁTÓESZKÖZÖK BOLTJA
Szekszárd, Pollack M. u. 93.

Tel.: 74/312-053

HOLLÓHÁZI MÁRKABOLT
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Tel.: 74/416-988

ZSOLNAY MÁRKABOLT
Szekszárd, Kölcsey ltp. 2.

Tel.: 74/319-126

Az ELEKTROLIT Kft.
ÜZLETEIBEN 

EGYES TERMÉKEK 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 
SORSOLÁSON VEHET RÉSZT. 

A NYEREMÉNY 
egy Peugeot 107 
személygépjármû,

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

A NYÁRI PROSPEKTUSOKAT
KERESSE IRODÁNKBAN!

TÖRÖKORSZÁG szállodában, fp., májusban  45 500 Ft/főtől
JESOLÓI apartmanok 52 600 Ft/fő/ap-tól
PARÁLIA egyénileg, 10 éj, 4 fős apartmanban 11 900 Ft/főtől
RODOSZ apartman, repülővel 49 900 Ft/főtől +járulékos költségek
TUNÉZIA szállodában, All. Inc-val 

májusban 39 900 Ft/főtől +járulékos költségek

RÓMA repülővel, júniusban 79 900 Ft/főtől +járulékos költségek

E G Z O T I K U S  U TA Z Á S :
DUBAI szállodában, félpanzióval 112 900 Ft/főtől +járulékos költségek

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban!
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

E K H O  T O U R S Szekszárd, Arany J. u. 16.
Tel.: 74/511-099, Tel./fax: 74/413-849
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu www.ekhotours.hu

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.

Rendelhetõ bármilyen könyv,
tankönyv, akár az interneten is.

Telefon/fax: 74/510-797
Mobil: 30/93-79-204

E-mail: tankonyv@terrasoft.hu
Honlap: www.tankonyvker.hu

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

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

Info: 20/265-19-99

SZEKSZÁRD TÖRTÉNELMI FŐTERÉN
(Babits Mihály u. 1.)

1135 m2 telken 385 m2

ÜZLETTÉ-RAKTÁRRÁ
MINŐSÍTETT ÉPÜLET

(volt PIÉRT nagyker)

E L A D Ó !
• az udvar betonozott, kamionnal is járható
• 280 m2, 4,2 m belmagasságú csarnok,

targoncázható
• kitűnően alkalmas nagykereskedelmi

tevékenység végzésére
• a tetőtér beépíthető
• a telek társasház építésére is alkalmas

Érdeklődni lehet: 20/989-25-48
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Bármilyen furcsa, de 150 év felfog-
hatatlan távolságnak tűnik az egy-
szerű halandó számára. A Vasár-
napi Ujság 1850-es évfolyama (és
Jókai Mór) segítségével most meg-
kísérlünk bepillantani eleink de-
rűs-borús hétköznapjaiba.

Nem tudjuk, ki lehetett, de G..i,
aki tudósította a hetilapot április
23-i levelében. „Hónapok múlnak
el, míg az árva Szegszárdról vala-
mi újdonságot olvashatunk. Pedig
volna elegendő tárgy, mely az olva-
só-közönségnek, ha nem is élveze-
tet, legalább kellemes időtöltést
szerezne. 

Lám a közönség már azt, hogy a
bortársulat alapszabályai megerő-
síttettek, örömmel olvasta, s mint-
egy ettől villanyozva
jött arra: hogy szőlőit
kettős erővel jól meg-
munkálván, a terhes
dolog után abból nye-
rendő gyümölcs nemes
nedvével még igen sok
földlakost megismer-
tessen, és pedig illő ju-
tányos áron.

Az elmúlt farsangról
már szólva megemlí-
tem, hogy itt is voltak
oly táncvigalmak, me-
lyek által a jótékony in-

tézetek alapjai erősíttettek. Most
húsvéti piros tojás ajándékul
Latabár színész-társaságát véltük
megnyerni, azonban csalódtunk,
mert helyette Krembset igazgatása
alatt lovarda érkezett meg, a nagy-
számú közönséget igen jól mulat-
tatta, s nem rossz aratással távo-
zott el tőlünk; így járna Latabár
színész-társasága is, ha minket szí-
nielőadásaival meglepne.

Ma iktatták be újonnan kineve-
zett polgármesterünket K. E. urat,
kinek tisztakeblűségétől, igazság-
szeretetétől és nyájas emberbáná-
sától a lakosság igen sokat vár.
Most ennyi elég, máskor többet.”

Meglepő, de csak innét tudjuk
az első polgármester, Korbonits

Elek beiktatásának pontos napját.
Alig egy éves uralmának végéről a
Szekszárd-monográfiából Glósz
Józseftől szerzünk tudomást. A
megyeszékhely lakói nyolc hónap
múlva megelégelték az adóbérlő
sanyargatását, házát fölgyújtották
és kifosztották, a tömeget katona-
ság fékezte meg. Senki nem mert
ezután szállást adni az új bérlő-

nek, miért is a központi já-
rás főbírója a városházára
kvártélyozta volna be őt.
Erre a polgármester a ta-
náccsal egyetértésben ezt
megtagadta, sőt inkább
hagyta magát leváltatni, de
nem engedett…

Akkor inkább jöjjenek a
színészek. Jókai Mór 1858-
ban Egy kis tévedés cím-
mel írt meg egy itteni ese-
tet. Egyszer Szekszárdon
valami darabot adtak,
melyhez a színi személy-

zeten kívül némi statisztéria is
kellett, amit rendesen a városi
hajdúsággal volt szokás betöl-
teni. A próbán tehát felállítja a
rendező az őröket, egyiket
jobbról, a másikat balról, s
megmagyarázza nekik a dol-
got.

– Kend itt fog állani jobbról,
kend meg amott. Mikor én ki-
lépek a gunyhóból, kendre rá-
lövök, arra kend a hasához
kap, összerogyik, s azt kiáltja,
hogy »Meghaltam!«, kend pe-

dig, másik, elszalad, s azt kiabálja,
hogy »Segítség! Segítség!« Értették
jól? – Megértettük.

Este az előadásnál az ügyelő
meg találta cserélni a két hajdút, a
jobbról lévőt állította balra, a bal-
ról lévőt jobbra; mikor aztán kijött,
amelyiknek gyilkolódzni kellett, s
rásütötte a pisztolyt az egyikre,
amelyik a háta mögött állt, akit
senki sem bántott, az rogyott össze
ordítva, hogy ő meghalt; az pedig,
amelyiket agyonlőtt, elszaladt, tor-
kaszakadtából kiabálva: »Segítség!
Segítség!«”

Lanius Excubitor

ÓDON
IDŐBEN

Április 30-án 125 éve, 1882-ben
a sajtó az alakuló múzeumegy-
let feladatának a tárgyak rend-
szerezését és könyvtár létesíté-
sét látta.

Május 1-jén 100 éve, 1907-ben
Klézl István földműves szántás
közben összeesett, meghalt;
lovai az ekét tovább húzták,
majd a kocsihoz álltak.

Május 2-án 110 éve, 1897-ben a
Tolnamegyei Közlöny írta ve-
zércikkében: „A város elneve-
zés nem csak nagy épületek
halmazát jelenti...” 

Május 3-án 105 éve, 1902-ben a
megyeszékhelyen kihirdették
az új közúti rendszabályt,
amely angol módra balra tar-
tást írt elő.

Május 4-én 130 éve, 1877-ben
egy polgár adózási viszontag-
ságairól szólt: az általa nem ta-
lált törvényre hivatkozva hat-
szoros összeggel büntetették. 

Május 5-én 40 éve, 1967-ben
hunyt el Szekszárdon Babus
Jolán néprajzos-muzeológus,
az 1945 utáni első néprajzi ki-
állítást rendezője. 

Május 6-án 105 éve, 1902-ben
elhunyt Kelemen László hittu-
dományi és bölcsészdoktor,
kurdi kanonok-plébános, aki
unokaöccse, Babits Mihály
műveiben szerepel.

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 112.

Szeder-selyem egyleti tettek

A selyemhernyó Rafaelo egyik
tanítványának rajzán

A palánki eperfaiskola – már  Bezerédj Pál idején

PÁLYÁZAT
A Szabó Dezső vasúti szekkóinak rekonstrukciója ér-
dekében indult civil kezdeményezés pályázatot hir-
det az eredeti mű műtárgymásolat formájában való
helyreállítására.

A pályázaton részt vehet minden Tolna megyében
élő, dolgozó vagy innen elszármazott, s kötődő kép-
zőművész, iparművész és restaurátor, akár egyéni-
leg, akár csoportosan. (Csoport esetén természetesen
bármely Magyarországon élő, dolgozó képzőmű-
vész, restaurátor tagja lehet az adott társaságnak).  

A pályázat beadási határideje 2007. július 31.

A pályázatot a kiírókból és képzőművészekből, mű-
vészettörténészekből álló zsűri bírálja el, s dönt a
nyertes pályázatról 30 napon belül.

A kiíró az előzetes szakmai vélemények és felméré-
sek figyelembevételével úgy tartja, hogy a művet ere-
deti állapotában nincs mód, lehetőség visszaállítani,
így a műtárgymásolat formájában való helyreállítás
mellett döntött. Ennek megfelelően bármilyen tech-
nikával készülő műtárgymásolat elkészítésének sza-
bad utat enged, s kivitelezésre elfogad, amely képes
az eredeti mű látványát, hangulatát, festőiségét, szín-
és formavilágát a lehető legpontosabban visszaadni,
érték és időtálló műalkotást hoz létre, mely mobil, te-
hát elmozdítható s megfelelően karbantartható, res-
taurálható.

A műtárgymásolat az eredeti mű méretétől eltér oly
módon, hogy az eredeti mű hatását, látványérzetét,
színvilágát fenntartsa. 

Az eredeti mű 3 különálló jelenetből állt (Szekszárdi
szüret, Szekszárdi vásár és Sárközi vasárnap). 
Az elkészítendő műtárgymásolat méretei: 

Szekszárdi szüret 11,70×4,6 m 
Szekszárdi vásár 7,2×4,6 m
Sárközi vasárnap 7,2×4,6 m

A létrehozandó alkotás szigorúan csak az eredeti mű
más technikával való másolata lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) a műtárgymásolat kivitelezésének szakmai, tech-

nikai leírását,
b) elkészítésének tervét, költségvetését,
c) felhelyezésének tervét, költségvetését,
d) javaslatot a megvilágításra
e) a mű egy részletének a pályázatban vállalt techni-

kával készült vázlatát 50x70 cm-es méretben (a
vázlatokat kiállítjuk és az adományozók vélemé-
nyét kérve szavazásra bocsátjuk)

f) a művész által korábban készített nagyméretű
munka referenciáit

A műtárgymásolat elkészítése három ütemben
kell, hogy megvalósuljon.
a) Az első életkép elkészítésének határideje: 2007.

december 31. (melyet a nagyközönség számára
2008. januárjában be kívánunk mutatni.)

b) A másik két életkép elkészítésének határideje:
2008. szeptember 1.

c) A mű (zsűri által való elfogadása utáni) elhelyezé-
sének határideje 2008. november 1. A pályázathoz
szükséges dokumentáció 2007. május 2-tól Szek-
szárd, Ybl Miklós u. 3. I. emeletén Rühl Gizellánál
(74/501-008 vagy 30/385-3477) 15 000 Ft ellené-
ben vehető át, mely összeg befizetése egyben a pá-
lyázaton való részvétel feltétele is. 

Szekszárd, 2007. április 24.
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Fehér holló ritkaságúnak tekint-
hető az, ahogy eldőlt a 6 ország 12
csapatát felvonultató közép-euró-
pai klubcsapatok szuper ligájának
bronzmeccse a mieink, a Szek-
szárd AC számára Horvátország-
ban a visszavágón. Ebből már sejt-
hetik, hogy csakúgy, mint Szek-
szárdon 5-5 lett a vége, és csakúgy,
mint az elődöntőbe jutásért rende-
zett mérkőzésen a szintén horvát
Mladost Zagreb ellen. Most is el-
kezdődött a zsűriasztalnál – az
utolsó meccs a Szvitán-Maglicsics
összecsapás utáni – nagy-nagy szá-
molgatás: vajon a két meccs húsz
mérkőzése után, melyik csapat
nyert több játszmát, mert azé a
bronzérem. Két-három perc eltelté-
vel fölszállt a fehér füst: írd és
mond egy „nyamvadt” játszmával
többet nyertek Molnár Zitáék min-
dent egybevetve. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy a szekszárdi női asztalite-
nisz csapat mintegy két évtizedes
történetének legnagyobb nemzet-
közi sikerét kasszírozta be a har-
madik számú kontinentális klub-
tornán elért harmadik helyezéssel.
Ők az egyetlen csapat a Tolna me-

gyei sportpalettán a labdajátékot
űzők között, akik nemzetközi po-
rondon számottevő eredményt ér-
tek el (a Paks magyar bajnok férfi
kosarasai az Európa Kupában csak
a csoportmeccsekig jutottak, s ott is
rendre vereségeket szenvedtek el).

A szekszárdi csapat ugyanabban
az összetételben szerepelt Duga
Resában, mint az első meccsen:
Szvitán–Molnár–Li Meng összeté-
telben. Sáth Sándor csak azon mor-
fondírozott még útközben is komo-
lyan, hogy Molnár mellett esetleg
Szvitán szerepeltesse-e a párosban,
mert a Szuper Ligában immáron
gyors egymásutánban négyszer is
„zakózott” a Molnár–Li Meng Jiaó
kettős. De maradt minden a régi-
ben: csak egy szett jutott nekünk, a
csatát indító párosban! A mester
előérzete jó volt: a tavaly még
nagyreményű szekszárdi duó vala-
hogy nincs úgy összhangban, ami
ennél a számnál alapvetően fontos.

Az egyesben más volt a helyzet –
szerencsére. Annak ellenére, hogy
ezúttal nem volt három partis játé-
kosa a SZAC-nak. Persze lehetett
volna, mert az első számú játékos

Molnár Zita ezúttal úgy játszott,
ahogyan várjuk tőle. Tudta, átérez-
te a helyzet nehézségét, különösen
az elvesztett páros után, hogy nem
engedhet meg magának egy olyan
„blamát”, ami az első meccsen,
hogy formán kívül játszva csupán
egy meccset, az erősorrendben
csupán harmadik horvátot „kala-
pálja” el. A nemzetközi szinten
számottevő védő, és remek közbe-
ütő Malobabics is megtapasztalhat-
ta azt, ha a magyar ranglistán még
mindig az első hatba tartozó szőke-
ség elindítja kétoldali támadójáté-
kát, akkor kevés ellenszer létezik.
Maglicsicsen játszi könnyedséggel
lépett túl, de az első meccs komoly
lábmunkát igénylő „óriáspörgeté-
seit” megsínylették a bokaizületek
– rég volt már junior korú a szek-
szárdi frontember –, így pedig nem
lehetett a nap derbije a Monár–Sue
pingpong csúcs”. A kipihent fitt,
gyorskezű nyurga kínai 3-1-re
nyert.

Kezdett a szekszárdi különít-
mény aggódni. Részint azért, mert
a mi kínaink formája az első
meccshez képest, Li Meng Jiao

csaknem 360 fokot fordult vissza
mínuszba. Másrészt pedig azért,
hogy a megbízható Szvitán Kriszti-
na, aki mindig hozza azokat a
meccseket, amelyeken esélyes, ez-
úttal képes lesz-e bravúrra, mert
ha csak egyet nyer, az itt, most a
kínaink rövidzárlata és Molnár sé-
rülése miatt kevés lesz. A csapat
mediterrán szépsége megtalálta azt
a türelemjátékot Malobabics ellen,
amivel fokozatosan fölébe került a
gépi precizitású, elnyűhetetlennek
tűnő úgyszintén fotogén ellenfelé-
nek. A kétperces labdameneteket
„Szviti” kezelhetetlen, a horvát
lány számára illúzióromboló „köz-
bepörgetései” törték meg. 

Egy ilyen idegfeszítő meccs után,
ha néhány perces pihenőt követő-
en újra asztalhoz kell állni, akkor
az úgymond kötelező győzelem
nem könnyen abszolválható.
Szvitán a bronzmeccs hősévé azzal
vált, hogy az ellene „életem és vé-
rem” jegyében a horvátok 5-4-es
győzelméért oroszlánként küzdő
Maglicsics ellen kétszer is a végjá-
tékban 11-9-cel hozta a számolga-
táshoz oly fontos győzelmet, hogy
megint 5-5 legyen! Egy fontos té-
nyező a tekintetben, hogy a Fortu-
na azért jól választotta ki a bronz-
érmest! És egy nyomós ok arra is,
hogy fentebb az egyik bekezdés
elején miért az ő nevével kezdtem
a csapat felsorolását ezen a mecs-
csen B. Gy.

Egy játszmányi előnnyel Szekszárdra
került a bronzérem

Ezúttal Szvitán hozta a bravúrgyőzelmet a Szuper Ligában

Töltsön egy jó napot a természetben!
Alisca Nagy Tavaszi Országos Íjász-

találkozó és Verseny lesz Sötétvölgyben
a Nagyrét melletti erdõkben

2007. április 29-én, szombaton
10 órától.

Minden íjtípus, minden korcsoport részére
indul verseny. 

Amatõrök jelentkezését is, de nézõket is
szívesen látnak az

Alisca Nyilai Szekszárdi Íjász Egyesület tagjai.
Jelentkezni lehet

a 30/95-79-492-as telefonszámon.
http://aliscanyilai.co-net.hu

Az áprilisi futóverseny után kerékpártúrá-
val folytatódik az Olimpiai Ötpróba ver-
senysorozat.
A következõ próbára 2007. május 12-én
(szombat) kerül sor, az indulók egy 20,
40 vagy 80 km-es kerékpárversenyen
vehetnek részt. A rajt–cél helyszíne ezút-
tal a Városi Sport- és Szabadidõköz-
pont (Szekszárd, Keselyûsi út. 3.) lesz.
A kerékpártúra tervezett útvonala:
Keselyûsi út – Gemenci Szabadidõköz-
pont – Szekszárdi Duna-híd – Duna töltés

Bács-Kiskun megyei szakasza – Baja –
majd ugyanez a szakasz vissza.
Nevezni a helyszínen lehet 8 órától, az
indulás 9 órakor egy közös rajttal törté-
nik.
Akinek még nincs, érdemes próbakönyvet
váltani, amelyben az összegyûjtött pontokat
értékes ajándékokra lehet beváltani!
További információ:

Tel.: 30/694-0716, 20/469-9588,  
20/327-5053, 30/321-3303

E-mail:  tolnaiotkarika@freemail.hu

Ezen a hétvégén Kismányokon kergették a
Gumimacikat íjászaink, ahol befejeződött a 3
dimenziós országos íjászverseny, és a szek-
szárdi Alisca Nyilai versenyzői kitűnő eredmé-
nyeket értek el. A versenyen az ország legneve-
sebb versenyzői is részt vettek.

A szerencse leginkább a fiatal versenyzők-
nek kedvezett: Vass Gergely gyerek longbow
kategóriában aranyat, ifj. Bóka László csigás
irányzékos kategóriában szintén aranyérmet
szerzett.

A felnőtt mezőnyben Horváth Györgyi (va-
dászreflex), Bóka László (csigás irányzékos)
ezüstérmet, Bóka Zsuzsanna (vadászreflex),

Balogh László (vadászreflex férfi) bronzérmet
szerzett, míg Elekes Balázs a tradicionálisok és
dr. Krizsán Szabolcs a reflexesek versenyében
a negyedik helyen zárta a versenyt.

Így 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz, 2 negyedik he-
lyet gyűjtött be az Alisca. Berényi Balázs a csi-
gás irányzékos kategóriában az 5. helyen vég-
zett. 

Tolna megyéből még Gergely Ferenc,
nagykónyi íjász nyerte a tradicionális íjak ver-
senyét, Szécsi Balázs Értényből 6, Szajkó Ist-
ván Pincehelyről a 7. helyen végzett.

Balogh László,
a Tolna Megyei Íjászszövetség elnöke

Szekszárd Városi Amatõr
Öreg-FIÚK Nagypályás
Labdarúgó Bajnokság

Tavaszi második forduló eredményei: 
CSAKszentgyörgyi–ÕCSÉNY ÖREGFIÚK LC 3-2
SZEDRES SE–TOLNA ÖREGFIÚK 1-3
ÕCSÉNY GÓL-JÓSZÓRÓK–Kölesd Öregfiúk 99 0-2
BÁTASZÉK SZENIOR FC–FADD SE 3-0

Bajnokság jelenlegi állása 
1. CSAKszentgyörgyi 2 2 – – 12-0 6 pont
2. BÁTASZÉK SZENIOR FC 2 2 – – 8-4 6 pont
3. TOLNA ÖREGFIÚK 2 2 – – 5-1 6 pont
4. ÕCSÉNY ÖREGFIÚK 2 1 – 1 7-2 3 pont
5. Kölesd Öregfiúk 99 2 1 – 1 6-5 3 pont
6. ÕCSÉNYI GÓL-JÓSZÓRÓK 2 – – 2 1-4 0 pont
7. SZEDRES SE 2 – – 2 1-8 0 pont
8. FADD SE 2 – – 2 0-12 0 pont

3 dimenziós vadászversenyen
ráduplázott az Alisca Nyilai
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A rejtvény megfejtését 2007. május 9-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Április 15-i rejtvényünk megfejtése: Pósa Ede, Pincehely reggel.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Mészáros Márta, Barátság u.14. és Pósa Györgyné,
Bencze F. u. 56. A könyveket postán küldjük el a nxyertesnek.

Ebből előbb-utóbb
veszekedés lesz

Miből?  Abból, amit összefoglaló néven (fo-
galmam sincs, hogy miért) EGÉSZSÉGÜGYI
REFORMNAK neveznek, ebből a szinte na-
ponta módosított és bonyolított valamiből,
ami orvos és beteg számára egyre érthetetle-
nebb és követhetetlenebb és sokszor teljesít-
hetetlen. Olyan ez, mint amikor focimeccs
közben ötpercenként változtatják a szabályo-
kat. Mivel sem a betegek, sem az orvosok
nem találkoznak közvetlenül naponta szemé-
lyesen a reformok kitalálóival, beindítóival,
elrendelőivel, ezért aztán előbb-utóbb a bete-
gek és az orvosok fognak összeveszni egy-
mással olyan dolgok miatt, amit mások ren-
deltek el számukra. A FENE EGYE MEG!!!
Olyan nehéz belátni azt, hogy az orvosoknak
az a dolguk, hogy legjobb tudásuk szerint
gyógyítsanak, és nem az hogy piaci kofák és
a politikusok lábtörlői legyenek?! A betegek
azért mennek az orvosokhoz, mert meg akar-
nak gyógyulni, és nem azért, hogy még bete-
gebbek legyenek a mérgelődéstől és ideges-
kedéstől. Mert nehogy azt merje nekem mon-
dani valaki, hogy az én javamat szolgálja az,
ha egy hülye, átgondolatlan és teljesíthetet-
len intézkedés, rendelet miatt egy ideges or-
vos a vakbelem helyett a mandulámat operál-
ja ki!!! Bálint György Lajos

A P R Ó H I R D ET É S E K

SZŰK A NADRÁG?
9–13 cm garantált fogyás! Csatlakozz fogyó-
kúrás csoportunkhoz és garantáljuk a sikert!

Hívj most: 20/596-93-15
Erika Masszázs Stúdió támogatásával.

Társat keres? Nálunk megtalálja!
Leinformálható ügyfélkörrel, rendezvényekkel

várjuk Önt.

Szekszárd, Szent László u. 19. • 20/9333-672

B E V Á L L A L J A ?
ANGOL/SPANYOL/NÉMET/OROSZ

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
a Buday nyelviskolában mini csoportban

Angol/orosz: 70/219-67-10
Spanyol/német: 20/349-75-05
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FIGYELEM!
ITK NYELVVIZSGA

ANGOL, NÉMET 
alap- és középfokon

ÍRÁSBELI: június 9-én
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2007. MÁJUS 15.

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Május 2-án (szerdán) 19 órakor

Sárdy-bérlet IV. előadása 
Kálmán Imre: 
A CIRKUSZHERCEGNŐ 
– operett. A budapesti Blaha Lujza
Színház előadása. Jegy: 1500 Ft

EGYÉB AJÁNLATOK
Május 7-én (hétfő) 18 órakor 

LÉLEKÉPÍTŐ
A mi Sütő Andrásunk
Götz Anna és Rubold Ödön
színházi előadása 

Május 8-án (péntek) 18.30 órakor 
A megbékélés, nyugalom
mint a gyógyulás és meg-
fiatalodás eszköze
Előadó: Juhász Ernő lelkész

Május 11-én (hétfő) 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ
Kovács-Magyar András
előadása
Témája: testi, lelki, szellemi egész-
ségünk (földkisugárzások, csontko-
vácsolás, szellemvilág, szentjeink) 
Belépőjegy: 650 Ft

* * * * *
37. Tolna Megyei

Gyermekrajz Pályázat
A hagyományos gyermeknapi kiállí-
tásra várjuk az általános iskolás korú
tanulók alkotásait.
Téma, technika, méret kötetlen.
Csak paszpartuval ellátott munkákat
fogadunk el, amelyen szerepel a ta-
nuló neve, osztálya, iskolája.

Beküldési határidő:
2007. május 6.

Cím: Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza 

Szekszárd, Szent István tér 10. 7100
Díjátadás május 24-én, a kiállítás

megnyitóján.

MŰVÉSZETEK HÁZA
MÁJUS 3-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN

19.30 ÓRAKOR

TÁTRAI–SZŰCS LATIN
DUÓ KONCERTJE

Jegy: 1500 Ft

„TENDENCIÁK” A Magyar
Képző- és Iparművészek Festő
Szakosztályának kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 
május 22-ig, hétfő kivételével naponta
9–17 óráig.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 26.–május 2. 20 órakor

TAXI 4
ART TEREM
Április 26.–május 2. 

16 órakor  TAXI 4
18 órakor AZ UTOLSÓ SKÓT

KIRÁLY
20 órakor 56 CSEPP VÉR  

ZUG PROGRAM
FILMKLUB  
1. Tanú R.: Bacsó Péter 20
8. Megint tanú R.: Bacsó Péter 20
15. Viharos hétfő R.: Mike Figgis 20
22. Utolsó belövés

R.: Vondie Curtis Hall 20
29. A vad R.: Laslo Benedek 20
JAZZKLUB 
2. Collegium Musicum
9. Chat Baker
16. The Dave Brubeck Quartett
23.Bill Evans
30.Zoot Sims

KOMOLYZENEI KLUB 
3. Schubert
10. Amadeus R.: Milos Forman
17. Hair R.: Milos Forman
24. Romeo&Juliette 

R.: Gérard Louvin
31. Csongor és Tünde R.: Zsurzs Éva
ROCKKLUB 
Április 30.–május 1. Rockmajális
4. Asia
11. Toto
18. Metallica
25.Judas Priest
KONCERTEK 
5. ManGod Inc. 21
11. Blues Factory 21
19. Csá Misi! 21
A koncertek kivételével a programok ingyenesek.

* * * * *

IRODALOM HÁZA –
MÉSZÖLY MIKLÓS

MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.

Tel.: 74/410-783
Nyitva: ápr. 1-től szept. 30-ig hétfő

kivételével naponta 10–18 óráig
Belépődíj: felnőtt 400 Ft, 
nyugdíjas, diák 200 Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat
Állandó kiállítás:
– Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
– Mészöly Miklós és Szekszárd

S Z Ü L E T É S  H E T E  
SZEKSZÁRD, 2007. MÁJUS 2., 7–10.

ORSZÁGOS TÁJÉKOZTATÓ, SZAKMAI
ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT

Méltó módon szülni és születni 
Egy hét a várandósság és anyaság megszenteléséért

POLIP DIÁKTANYA, Szekszárd, Mûvelõdési Ház
Május 2. szerda
10.00–12.00 Rist Lilla Nórák címû filmjének bemutatója, beszélgetés.

ESÉLYEK HÁZA, Szekszárd, Béla tér 6.
MÁJUS 7. HÉTFÕ
10.00–10.15 MEGNYITÓ
10.15–11.45 Antoni Adrienn Elég jó anya szeretnék lenni...

Beszélgetés
14.00–15.30 Csákó Fruzsina A szoptatás elsõ hete. Tények és

tévhitek. Beszélgetés
15.45–17.00 Csákó Fruzsina Babahordozó kendõ 

bemutató és tanfolyam. 
MÁJUS 8. KEDD
10.00–11.30 Nyikosné Gondos Mónika Babamasszázs. Mûhely
14.00–15.45 Antoni Adrienn Anya szeretnék lenni...

Interaktív elõadás
16.00–17.30 Antoni Adrienn Jó anya szeretnék lenni. Beszélgetés
MÁJUS 9. SZERDA
10.00–12.00 Novák Julianna Szülésélmények. Mûhely
13.00–15.00 Novák Julianna A szülésrõl – természetesen. 

Interaktív elõadás
16.00–18.00 Hoppál Bori Szülj szíved szerint! Mûhely
MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK
10.00–11.30 Fekete Mária Intimtorna. Elõadás és beszélgetés
11.45–13.15 Broviacné Stallenberger Anita A szoptatás varázsa.

Elõadás és beszélgetés
14.30–16.00 Jakabné Csapó Csilla Zeneterápia. Foglalkozás
16.15–16.45 Fotókiállítás eredményhirdetése.
17.00–18.30 Paletta Kapcsolat-Színház Megérkezésem

története.Színházi elõadás
A programok ideje alatt játszóház várja a gyerekeket.

Kedd, csütörtök délelõtt „Mocorgó”.
Támogatóink: Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Város Önkormányzata, Gemenc Volán Zrt., Tolnatej Zrt.,

Petrits, Kék Madár Alapítvány, bakonyszûcsi bababarát parasztház, Kismama Magazin 
www.szuleteshete.hu

Szekszárdi EU Sportmajális
2007. május 1. rendezvényei

Városi Sport- és Szabadidőközpont fedett létesítményében
9.00 órától 

Összevont női-férfi egyéni „amatőr” asztalitenisz-torna
Nevezés a helyszínen 9 órától • Nevezési díj nincs!
Díjazás: I–IV. helyezett érem és oklevél

9.30 órától Serdülő kosárlabdatorna

Városi Sport- és Szabadidőközpont nyitott létesítmény pályáin
9.30 órától 

Kispályás női, férfi- és gyermek labdarúgótorna
Nevezés a helyszínen 9 órától • Nevezési díj nincs!
Díjazás kategóriánként 4–4 csapat indulása esetén:
I. helyezettek: serleg és oklevél; II.-III. helyezettek: oklevél
Díjazás korosztályonként:
I. helyezettek: serleg és oklevél; II., III. helyezettek: oklevél

9.30 órától 
Mini utcai női-férfi kosárlabdatorna
az alábbi kategóriákban: • 1992-ben vagy utána születettek 
az alábbi kategóriákban: • 1988–91-ben születettek
az alábbi kategóriákban: • 1987-ben vagy előtte születettek
Kevés csapat jelentkezése esetén, a helyszínen kategória-összevonás
lehetséges.
Nevezés a helyszínen 9 órától • Nevezési díj nincs!
Díjazás kategóriánként: I. helyezett: oklevél
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Egy férfi: 
Csorba Szilárd 

– Hat éve élsz Szekszárdon, ahhoz
képest az egész város ismer, ritka fér-
fierény, hogy bármilyen korosztállyal
azonnal kapcsolatot tudsz létesíteni.

– Gyorsan otthonra találtam Szek-
szárdon. Bajai származású vagyok, a
kiskunhalasi gimnáziumban érettsé-
giztem, majd a Kaposvári Tanítókép-
ző Főiskola következett…

– Ahonnan nemcsak egy diplomá-
val jöttél Szekszárdra…

– Ott ismertem meg a feleségemet,
Mácz Katalin újságírót, egy évfo-
lyamra jártunk – ő kommunikáció

szakon végzett – s így számomra természetes lett, hogy itt fogok elhelyezked-
ni. 

– A rendőri hivatás hogy került a képbe?
– Már a középiskolában eldöntöttem, hogy rendőr szeretnék lenni. Két he-

lyet jelöltem meg a felvételin, elsőre a tanítóképzőre vettek fel, viszont alig
egy évig dolgoztam a rendőrségen, amikor jelentkeztem a Rendőrtiszti Főis-
kola Tiszti átképzőjére, megszereztem a másoddiplomámat is. Hadnagyként
kezdtem a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán, majd
2005-től a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály lopási csoportjának a nyomo-
zója lettem, mint főhadnagy, s még abban az évben, főkapitányi dicséretben
részesültem. 

– Azt is eltervezted már középiskolás korodban, hogy nyomozó leszel?
– Mindenképpen! Egyik osztálytársammal határoztuk ezt el, s mindket-

tőnknek sikerült is megvalósítani. Ebből az évfolyamból egyébként hat tár-
sammal választottuk a rendőri hivatást, s jó érzés tudni, mindahányan bármi-
lyen posztra kerültek, ma már megbecsült rendőrök. 

– A laikus számára a nyomozói munka – valószínű a látott filmek hatására
– nagyon misztikusnak és néha szinte követhetetlennek tűnik. Voltak már
nagy ügyeid?

– Sokoldalúságot, összehangolt munkát kíván, s nincsenek kicsi vagy nagy
ügyek, csak ügyek vannak, amelyeket fel kell deríteni. Minden embernek a
saját sérelmére elkövetett bűnügy a legnagyobb, s ezt mi jól tudjuk. A vagyon
elleni bűnügyek, amelyekkel én foglalkozom, a lopástól a rablásig terjednek,
széles a skála. 

– Emlékezetes nyomozás, amelyre büszke vagy? 
– Volt több! Mindig az a legizgalmasabb, amin éppen dolgozunk, ha egyet

mindenképpen ki kell emelnem, akkor az áruhitellel kapcsolatos csalások
visszaszorítása Szekszárd és vonzáskörzetében. Ez egy olyan munka volt,
amely emlékezetes sikerélményt hozott számomra és kollégám – Kishonti
Szabolcs – számára, akivel ezt sikerült megoldanunk. 

– Manapság a nyomozás a hivatás mellett, egy másik „szereposztásban” is
maximálisan próbálsz helytállni. Mennyi időd marad
kedvenc hobbijaidra?

– Hobbijaim – horgászat, vízpart, evezés – kicsit háttér-
be szorultak. Két hónapos kislányunkkal, Kittivel töltöm
minden szabad percemet. A halászléfőzés az egyetlen,
ami napirenden van. Ez az évkezdet számomra nagyon
szép és felejthetetlen eseményeket hozott. Februárban
megszületett első gyermekünk, s most ez a kitüntetés…

– Ha megenged, szó szerint idézném erről a szép okle-
vélről: „Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/1997.
(III. 26.) KGY. sz. rendelete alapján 2006. évben, bűnügyi
szakterületen végzett kiemelkedő munkájának elismeré-
seként Csorba Szilárd rendőr főhadnagy részére az „Év
Rendőre” kitüntető címet adományozza.” 

– Megtisztelő számomra, mert úgy érzem, nagyon fiatalon kaptam meg ezt
a kitüntetést. A díjban nagy szerepük van a munkatársaimnak, akiktől tanul-
hattam, a parancsnokaimnak, akik támogattak, s a díj mutatja, hogy ők is jól
végezték a munkájukat, s ezt köszönöm nekik. S természetesen a családom-
nak, akik maximálisan tolerálják ezt a hivatást, amely soha nincs időhöz,
helyhez kötve. A munkában ez egy olyan ösztönzés, amely arra kötelez, hogy
még jobb munkával háláljam meg ezt a bizalmat. 

Egy nő: 
Fáthné Deé Márta 

– Márta szívből gratulálok a kitün-
tetésedhez, amely ebben az esztendő-
ben először került átadásra, Milyen
érzés volt, hogy te kaptad meg elő-
ször?

– A Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság alapította ezt a kitüntetést
mely az „Az év közalkalmazottja” cí-
met viseli, s valóban az idén került
először átadásra. Eddig a rendőrség
közalkalmazottai – akiket a lakosság
sok esetben szintén a rendőri állo-
mányba sorol – ezen a napon nem
kaptak kitüntetést, s ezért számomra
nagyon megtisztelő, hogy első lehetek a sorban, mint a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság Személyügyi Szolgálat főelőadója. 

– Az első és egyetlen munkahelyed bizonyára munkádat, hűségedet ismerte
el ezzel a kitüntetéssel, s nem felejthető el az a sok siker, amit sportolóként
hoztál.

– A Garayban érettségiztem, s az 1970-es években kezdtem el dolgozni a
Tolna Megyei Rendőrkapitányságon, a Személyi Igazolvány Alosztályon. Iga-
zából, mint sportoló kerültem oda. Már általános iskolás koromban, aztán a
középiskolában – ahol Mozolai János testnevelő tanár úr keze alatt nagyon
szép sikereket értem el – atletizáltam, kézilabdáztam, tornáztam, népi táncol-
tam. A rendőrségen a sport mellett megvolt a szakmai feladatom is, ennek el-
lenére nagyon sikeres volt a sportpályafutásom. Mindkettőnél szükség volt a
kitartásra, a szorgalomra, az állóképességre, az emberismeretre.

– Milyen élményeket őrzöl azokból az időkből?
– Szépeket. Jó kis társaság kovácsolódott össze, és mint válogatott atléta

sok edzőtáborban, versenyen vettem részt itthon és külföldön. Sokáig spor-
toltam aktívan – 20 évig – s fokozatosan álltam le. Talán már kevesen emlé-
keznek, hogy a legjobb eredményem 100 és 200 méteren országos csúcsot ál-
lítottam fel, és 200 méteren még ma is én tartom a megyei csúcsot. Miután a
sport mellett a szakmai feladataimat is maximálisan elláttam, a vezetőim ezt
mindig értékelték. Nyolc főkapitányt szolgáltam ki, szakszervezeti titkár vol-
tam, s a kollégáim érdekében ezért mindig kapcsolatban voltam velük, s
több-kevesebb sikerrel igyekeztem mindent kiharcolni. A munkámnak, a
sportnak, a közösségi tevékenységemnek köszönhetően minden elismerést
megkaptam, tanácsosi, főtanácsosi címet, és több elismerést, dicséretet, s ez
a mostani duplán jólesik, mert az alapítás után elsőként kaptam meg.

– A sporttal a mai napig sem szakítottál, aki rád néz, az csak irigykedhet,
hogy milyen fantasztikus alakod van.

– A szenior atlétikai klubnak ma is tagja vagyok, versenyekre járunk, így a
fiatalon szerzett barátságokat is életben tudjuk tartani. Az is öröm, hogy akik
fiatal korukban sosem sportoltak, azokat is a tagjaink közé tudtuk csábítani,
s ha nem is versenyeznek, a mozgással sok örömet szerezhetnek maguknak,
valamint a közösségbe tartozással. Aki ennek a klubnak a motora, a szíve, a
mindene, az nem más, mint Török Sándorné Marika. 

– Neked a rendőrség az egész életedet „behálózta”, örömben, sikerben, bá-
natban.

– A férjem is a rendőrségen dolgo-
zott, sajnos nagyon fiatalon 36 évesen
közúti balesetben veszítettük el. Egyet-
len fiunk Fáth Zoltán is rendőr lett,
mégpedig saját elhatározásból, soha-
sem erőltettem, járőrként dolgozik a
városi rendőrkapitányságon. Azt gon-
dolom, hogy jól döntöttem, amikor hi-
vatást választottam. Egy életre szólt, s
olyan évtizedeket tudhatok magam
mögött, amelyek valóban tartalmasak
voltak, munkában, sportban, emberi
kapcsolatokban.

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Csorba Szilárd
rendőr főhadnagy és Fáthné Deé Márta főtanácsos, akiket a Magyar
Rendőrség Napja alkalmából tüntettek ki. A Szent György-napi ün-
nepségen, amit a Tolna megyei rendőrség 21-én, a sportcsarnokban
tartott meg. Immár 15. éve egy napon azokra irányul a figyelem, akik
hivatásukká választották az állampolgárok biztonságának, nyugalmá-
nak, életének, vagyonának – még sorolhatnám – őrzését, mentését,
biztosítását. Köszönet érte! (Interjúalanyaimmal régi ismeretségünk-
re való tekintettel az interjúban is tegeződünk.) 

SAS ERZSÉBET OLDALA

A főhadnagy halászlét főz, a főtanácsos még mindig fut…
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