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Hat hónapos tárgyalássorozat vé-
gére került pont ma délután.
Szekszárd polgármestere, illetve
a kisebbségi üzletrészt birtokló,
de irányítási jogokkal rendelke-
ző befektetői csoport képviselője
kézjegyével ellátta azt a szerző-
dést, amely alapján a város a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű
Kft.-ben és az Alisca Terra Kft.-
ben ismét 100 százalékos tulaj-
donos lett.

A város jelenlegi vezetése vá-
lasztási kampányban tett ígéreté-
nek megfelelően az októberi ön-
kormányzati választásokat követő-
en azonnal megkezdődtek az
egyeztetések a két szolgáltató cég
három évvel ezelőtt eladott önkor-
mányzati üzletrészének visszavá-
sárlásáról. Az álláspontok folya-
matosan közeledtek, és a két fél
konstruktivitásának köszönhetően
az üzlet megköttetett.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése március 29-i rendkívü-
li, zárt ülésén a többségi koalíció
12 igen szavazatával (az ellenzék 4
nem és 1 tartózkodás voksával
szemben) határozati javaslatot fo-
gadott el, amely felhatalmazza a
polgármestert, hogy a két társaság-
ra vonatkozóan 850 millió forint
értékhatárig vételi ajánlatot te-
gyen, és a Jogi és Ügyrendi Bizott-

ság közreműködésével elkészített
– az adásvétellel kapcsolatos - vala-
mennyi szerződést ellenjegyezhes-
se.

A kontraktus – a jogászokkal
egyeztetett szövegezést követően –
ma délután aláírásra is került, an-
nak tartalmáról a felek sajtótájé-
koztató keretében nyilatkoztak.

Horváth István polgármester el-
mondta, a város egy csomagban
vásárolja vissza a két szolgáltató-

ban meglévő befektetői üzletrészt,
a 850 millió forintos vételár kifize-
tésére – melynek fedezete az ápri-
lisban kibocsátásra kerülő kötvé-
nyek, illetve más banki konstruk-
ció formájában áll majd rendelke-
zésre – június 30-ig vállalt kötele-
zettséget. 

A város első embere hozzátette:
Szekszárdnak hosszú távú gazda-
sági érdeke a két szolgáltató teljes
önkormányzati tulajdonba vétele.

A 100%-os önkormányzati tulaj-
donrész egyrészt azért fontos,
mert hosszú távon a lakosság szá-
mára így tudják a legkedvezőbb dí-
jakat kialakítani, másfelől pedig az
Alisca Terra Kft. csak így vehet
részt biztosan a Dél-Balaton és Sió-
völgye Hulladékgazdálkodási pro-
jektben. A Kohéziós Alap szintén
csak a tisztán önkormányzati tulaj-
donban lévő társaságok előtt nyi-
tott. A megyeszékhely tovább sze-
retné erősíteni kistérségi és régiós
szolgáltató szerepét is, s erre ez a
lépés ugyancsak jó esélyeket te-
remt.

A befektetői csoportot képviselő
Murányi Ferenc elmondta: straté-
giai szempontból is felmerült a tu-
lajdonrészek eladása, s miután ez
az óhaj találkozott a város vételi
szándékával, így a tárgyalások le-
folytatása után nem volt akadálya
a szerződés megkötésének. Murá-
nyi úr megjegyezte: nem vonulnak
ki a piacról, más városokban, más
szolgáltatókban újabb üzletrészek
megvásárlását tervezik.

Horváth István zárásként hozzá-
tette: az elmúlt évet mindkét cég
jelentős nyereséggel zárta, tehát
eredményesen működő cégek ke-
rülnek vissza a város tulajdonába
és számításaik szerint a hosszú tá-
vú befektetés már hat-hét éven be-
lül megtérül. 

Százszázalékos önkormányzati
tulajdonba kerülnek a szolgáltatók

Murányi Ferenc, a pénzügyi befektetői csoport képviselője (jobbról),
Horváth István polgármester és Ács Rezső gazdasági alpolgármester a

szerződés megkötésének bejelentésekor
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK
„Miért erőszakos valaki?

Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.”
(Osváth Ernő)

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt 2007. április 18-án (szer-
dán) 18 órakor a Művészetek Házába „Az erőszak pillanatai” című fotóki-
állítás és Pesty László a „Megsebzett ünnep” című dokumentumfilmjének
bemutatójára. A kiállítást megnyitja: dr. Braun Márton.
A kiállítás megtekinthető: április 24-ig. 

* * * * *
Dr. Braun Márton Szekszárd és környéke országgyűlési képviselő-
je LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2007. április 19-én (csütörtö-
kön) 18 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház tánctermében. Ven-
dég: Kövér László.

Fidesz Szekszárdi Csoportja

„Szülő és gyermeke”
címmel

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
a Születés Hete programsorozat keretében.

Téma: Olyan családi fényképeket várunk, melyen szülő(k) és kisgyermeke(i) lát-
hatóak.

Kivitel: 15x21 cm-es méret, fekete-fehér vagy színes technika. Hátuljára kérjük fel-
tüntetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát. Kérjük, adjon címet is a
képnek.

Pályázati határidő: 2007. április 30.
Beküldési cím: Esélyek Háza 7100 Szekszárd, Béla tér 6. A borítékra kérjük feltün-

tetni: Fotópályázat
Díjak: I. helyezett: 4 nap 3 éjszakás pihenés a bakonyszűcsi bababarát paraszt-

házban.
II. helyezett: 1 éves  előfizetés A babavárástól a nagycsoportig – kisma-

ma magazinra
III. helyezett: fél éves Kismama magazin előfizetés
Közönségdíj: Vasárnapi családi ebéd a szekszárdi családbarát étteremben

A kiállítás megnyitója 2007. május 7. 10 órakor lesz az Esélyek Házában.
A fotókiállítás megtekinthető május 7–10. között a Születés Hete rendezvénysoro-
zaton, ekkor lehet a közönségdíjas fotóra is szavazni. 
Eredményhirdetés május 10-én 16 órakor. Születés Hete szervezői 

www.szuleteshete.hu

Kedves Embertársunk!
Magánéleti problémái megoldásához segítséget nyújt a

Mentálhigiénés Műhely által működtetett
ŐSZINTE SZÓ 

IFJÚSÁGI, FELNŐTT LELKISEGÉLY ÉS TÁRSKERESŐ SZOLGÁLATA.
Személyközpontú szolgálatunkban lehetőség van arra, hogy együttérző,
diszkrét, segítő beszélgetésben jártas munkatársaink türelmesen meghall-
gassák és együttműködve Önnel, segítsenek problémái megoldásában.
Térítésmentes szolgáltatásunkban szeretettel várjuk Önt, minden héten a kö-
vetkező időpontokban:

Hétfő: 16.30–19.30 óráig (Ifjúsági Szolgálat)
Kedd, szerda, csütörtök: 16.30–19.30 óráig (felnőtteknek)

Elérhetőségünk: Babits Mihály Művelődési Ház (bejárat a mozi felöli olda-
lon) Szekszárd, Szent István tér 10.
Telefon ügyeleti időben: 20/475-1745

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA 

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán indult nyomozás rablás bűn-
tett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2007.
február 28-án a Pécsről Komáromba közlekedő kamiont magukat rendőrnek kiadva
megállították, a gépkocsi vezetőjét megkötözték és a gépkocsi rakományából félkész
állapotú mobiltelefonokat tulajdonítottak el, közel 800 millió forint kárt okozva.
A sértett biztosítója 17 700 eurónak megfelelő forint pénzjutalmat ajánlott fel a
nyomravezetőnek!
A pénzjutalom annak kerül kifizetésre, aki az eddig még le nem foglalt telefon-
készülékek hollétével kapcsolatban bizonyíthatóan használható információt szolgáltat a
nyomozó hatóság, jelen esetben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Osztályának a részére. 
Telefon: 74/501-100, vagy a zöld szám 06-80/200-178
A felajánlott összeg bruttó összeg, amelynek kifizetéséről a felajánló úgy rendelkezett,
hogy ha az előkerülő készülékek a fenti rablásból számaznak, úgy a felajánlott
összeg arányos része kerül kifizetésre.
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság zöldszáma: 06-80/200-178 
A telefontanú ingyenes száma 06-80/555-111

AZ NCA DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma pályázati felhí-
vást 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 honla-
pokról  • További információ: 06-80/204-453 vagy info@nca.hu.

A ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

(www.zoldtars.hu) köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó-
tok 1%-át. A támogatások felhasználására a „Tiszta Tolna megye”
program keretében kerül sor, amely a megyei illegális hulladéklera-
kók feltérképezését és felszámolását célozza. 
Adószám és egyéb ismeretek: www.zoldtars.hu honlapon.

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 19-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
Április 19-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

Április 17. 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 

A hónap második 
hétfőjén 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

Április 16. (hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

Április 16. (hétfő) 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

Elõadással egybekötött klubestek 
a Kék Madár Alapítvány szervezésében

A „miNÕség” címû program keretében szervezett klubestek
következõ programja április 17-én: STÍLUS, KÜLSÕ MEGJELENÉS
Elõadó: Csató Mari stylist – Nõk Lapja
Helyszín: Kék Madár Alapítvány, Szekszárd., Bartina u. 12/a. 17 óra
Az elõadások a „miNÕség” program résztvevõi számára ingyenesek.
További információk: Kék Madár Alapítvány – 74/512-048, 70/948-38-56

A „miNÕség” program az Európai Unió társfinanszírozásával, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. 
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Dr. Braun Márton Szekszárd és
környéke országgyűlési képvise-
lője az elmúlt hétvégén Rómában
járt. A képviselőt – aki a Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezető-
jeként is dolgozik – az
olasz CONFARTI-
GIANATO kézműves-
ipari érdekvédelmi
szervezet hívta meg a
megalakulása 60. év-
fordulójára rendezett
konferenciára és ün-
nepségre.

– Konferenciára és az
ünnepségre az IPOSZ –
mely itthon az iparosok
érdekvédelmi szerveze-
te – hazai meghívottjai-
val utaztam ki. Olaszor-
szágban nagyon jelentős
a kis- és középvállalko-
zások szerepe a gazdasági életben.
Az olasz ipart mi úgy ismerjük,
hogy onnan a magyar vállalkozá-
sok jó minőségű csempét, bútort,
divatárut, ruhát és cipőt hoznak
be, de azt már kevesen tudják,
hogy ezeket nem multinacionális
cégek, hanem az olasz kis- és kö-

zépvállalkozások állítják elő, így
ezek a vállalkozások a legnagyobb
foglalkoztatók is egyben Olaszor-
szágban. A CONFARTIGIANATO

pedig ezeknek a vállalkozásoknak
az érdekvédelmi szervezete, mely
60 évvel ezelőtt alakult meg. A
szervezet erejét talán mi sem jel-
lemzi jobban, mint az a tény, hogy
annak elnöke esélyesként pályázik
az európai iparosok érdekvédelmi
szervezetének elnöki posztjára is.

A tárgyalásokon és beszélgetése-
ken számomra az is kiderült, hogy
a szervezet nagyon hatékonyan
tudja tagjai az érdekeit képviselni
az olasz parlamentben, a szervezet
nélkül nem születhet fontos, a tag-
ságot érintő törvényi szabályozás,
rendelkezés.

Az ünnepségsorozat egyik – és
talán ez is a szervezet erejét és tár-
sadalmi beágyazottságát tükrözi
vissza – legfontosabb és számomra
is legszebb pillanata volt a pápai

audiencia. XVI. Benedek pápa a
CONFARTIGIANATO vezetőségét
és a meghívott vendégeiket fogadta
a Vatikánban. A pápa az audienci-
án megérkezése után rövid beszél-
getést folytatott velünk és áldásával
búcsúzott tőlünk.

Másnap már fakultatív program-
ként részt vettem a virágvasárnapi
ünnepi pápai szentmisén a Szent
Péter téren, ahova a világ minden
tájáról érkeztek hívő zarándokok.

gl

Konferencia
és pápai audiencia

A legutóbbi közgyűlést követő
sajtótájékoztatón Halmai Gáborné,
a szocialisták frakcióvezetője kö-
zölte, hogy mivel a város irányítói
oly módon döntöttek nagy értékű
(850 millió forintot jelentő) va-
gyonról, hogy arról nem készítet-
tek előterjesztést, sőt határozati ja-
vaslatot sem, ezért a törvényesség
betartása megkérdőjelezhető, ami-
nek kivizsgálása érdekében a köz-
igazgatási hivatalhoz fordulnak. A
frakcióvezető hozzátette, hogy a
közgyűlés előtti napon Ács Rezső
alpolgármester ugyan szóban tájé-
koztatta őket a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. és az Alisca Terra
Kft. kisebbségi – 49 százalékos) üz-
letrészének visszavásárlásáról, ám
az ígért elemzést és az írásos anya-
got mégsem adták át nekik.

Arról is szólt a frakcióvezető,
hogy a szocialisták az új ciklus in-
dulásakor konstruktív ellenzék-
ként akartak működni, s tették ezt
több ügy kapcsán is, ám a szóban
forgó közgyűlésen történtek után
lépniük kell. Bár azt is megjegyez-
te, hogy amennyiben a visszavásár-

lás előkészítése és a döntéshozatal
másként történt volna, feltehetően
nem zárkóztak volna el az igen
voksoktól a szocialista frakció tag-
jai. Viszont egy-egy döntéssel kap-
csolatban akkor tudnak felelőssé-
get vállalni, amennyiben megfelelő
tájékoztatást kapnak. Halmai Gá-
borné kijelentette, hogy az egyér-
telmű szabályokat ők maguk be
akarják tartani, ugyanakkor be is
akarják tartatni. De ez csak egy-
más, mármint a két frakció tiszte-
letben tartása mellett lehetséges –
mégpedig a választópolgárok érde-
kében.

Tóthi János képviselő kiemelte,
hogy minden írásos anyagot min-
den képviselőnek meg kell kapnia,
hiszen azok nélkül lehetetlen tisz-
tességesen dolgozni. Megemlítette,
hogy tudomásukra jutottak a pol-
gármester azon szavai, miszerint
azért nem adták át az említett
anyagot a szocialistáknak, mert
azt, illetve annak tartalmát a szo-
cialisták „szétszórták volna a vá-
rosban”. Ezt méltatlan kijelentés-
nek minősítette. – hm –

KÖZGYŰLÉS UTÁN…

A szocialisták a közigazgatási
hivatalhoz fordulnak Egy évek óta húzódó ügy végére

sikerült márciusban pontot tenni,
különösen szép húsvéti ajándé-
kot szerezve ezzel egy szociáli-
san rászoruló lakásigénylőnek.

Özvegy Karaszi Jánosné egy év
leforgása alatt szinte mindenét el-
veszítette: 1999-ben elhunyt a férje,
a következő esztendőben pedig
köztartozásai miatt elárverezték a
feje fölül Kapisztrán utcai családi
házukat is. Személyes holmijaival
és ruháival az utcára került, azóta
családtagoknál, barátoknál, isme-
rősöknél húzta meg magát, akik
hosszabb-rövidebb ideig szívesség-
ből fogadták be az 1991 óta rokkant
nyugdíjas asszonyt.

Az ő biztatásukra adta be lakás-
igénylését is, első alkalommal a
2000-es évben. Azóta minden esz-
tendőben próbálkozott, de ígérge-
tésen kívül mást nem kapott, pedig
szociális rászorultságát nehéz len-
ne vitatni, hiszen nyugdíja az özve-
gyi járadékkal együtt sem éri el a
25 ezer forintot. A sokadik elutasí-
tást követően, idén januárban ke-
reste fel Horváth Jánosné, Editet, a
Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör és a Német Nemzeti-
ségi Egyesület önkormányzati kép-
viselőjét, hogy közösen találjanak
megoldást. A képviselő asszony

megígérte, hogy segít, és orvosol-
ják a hozzá fordult asszony problé-
máját. Horváthné segített, özvegy
Karasziné pedig ismét beadta a pá-
lyázatát, s azt ezúttal Szekszárd vá-
ros dr. Tóth Gyula vezette Szociális
és Egészségügyi Bizottsága is tá-
mogatta.

Márciusban már be is költözhe-
tett a Mikes utcai nyugdíjasház egy
garzonlakásába, amelyet – többek
között – Csillagné Szántó Polixéna,
a Művelődési és Oktatási Bizottság
elnökasszonya segítségével sike-
rült bútorokkal, berendezési tár-
gyakkal otthonosabbá tenni. Szo-
ciálisan rászorultként naponta in-
gyen ebédhez jut, sőt alacsony
nyugdíja miatt lakásfenntartási tá-
mogatást is igényelhet, hiszen a re-
zsiköltség a jövedelme 60–70 szá-
zalékát teszi ki.

Karasziné nagyon boldog, és
mint mondja, nem lehet elég hálás
mindazoknak, akik segítettek neki
talpra állni. Sokaknak tartozik kö-
szönettel, köztük a szociális bizott-
ságban külső tagként dolgozó Sár-
közi János Józsefnek is. „Ennél
szebb húsvéti ajándékot nem is
kaphattam volna” – mondja az asz-
szony, aki örömest vállalna 4 órás
munkát, hogy kevéske nyugdíját
így egészítse ki. FL 

Hét év után végre
otthon



2007. ÁPRILIS 8.4444 H É T R Ő L  H É T R E

Az ’56-os nemzetőrség legendás
hírű parancsnoka, Király Béla 95
éves. Élete felét emigrációban töl-
tötte, a rendszerváltás után jött
haza, Pestre. A Ludovikát végzett
tiszt kaposvári származású, de
Szekszárdhoz is kötődik. Itt vette
feleségül 1947-ben Gömbös Sarol-
tát. 

A magyar ügy szószólójaként
sokfelé megfordult a világban Ki-
rály Béla. Sok emlékezetes találko-
zója volt, melyek közül kiemelke-
dik egy moszkvai. A szovjet külön-
leges hadtest 1956-ban vérbe fojtot-
ta a magyar forradalmat. És 2002-

ben Király Béla az orosz főváros-
ban találkozott a hajdani ellensé-
ges csapat tábornokával, Malasen-
ko nyugalmazott vezérőrnaggyal.
A két öregúr kezet rázott, bár nyil-
ván más-más szempontok alapján
elemezték a történteket, a történel-
met.

Fontos, bensőséges találkozó
zajlott Király Béla budapesti laká-
sán a minap. Háromtagú Tolna me-
gyei küldöttség érkezett hozzá, kö-
szönteni a 95. születésnapja alkal-
mából. A delegációt Kovács János
nemzetőr dandártábornok, megyei
parancsnok vezette. Vele ment

Dóni Antal nemzetőr ezredes, aki a
Corvin közben harcolt ’56-ban, és
Németh László, a 90 éves nyugállo-

mányú honvéd őrnagy, aki még a
Ludovikáról ismeri Király Bélát, és
az esküvőjén is jelen volt. A két ve-
terán több mint ötven éve találko-
zott utoljára. 

A látogatás végén Király Béla
Nemzetőr-jelvényt adományozott
Kovács Jánosnak, aktív hagyo-
mányápoló, szervezőmunkájáért.
A számozott jelvényből ez a 19.
Magyarországon. Wessely

A Politikai Foglyok Országos Szö-
vetsége megyei szervezete tiszt-
újító közgyűlésén újra bizalmat
szavazott a tagság eddigi elnöké-
nek, Töttős Pálnak. Annyiban
változott a vezetőség fölállása,
hogy az új ciklusban már két al-
elnök segíti az elnökség munká-
ját: Csikós Mihály és Bencze Sán-
dor, az egyik a gazdasági jellegű
feladatokat viszi. A szervezet
egyébiránt komoly szociális jelle-
gű tevékenységet folytat, aktív
tagjai több esetben számíthatnak
anyagi támogatásra, és igyekez-
nek a tagdíjakat is a lehető leg-
szerényebben megállapítani.

– A nyugdíjból indulunk ki. Min-
den tízezer forint után száz forintot
kérünk, így akinek ötvenezer forint
a járandósága, annak az éves tagdí-
ja nem több mint ötszáz forint. Saj-
nos a segélyezés, a támogatás sok-
szor úgy nyilván meg – mondja az
elnök Pali bácsi, hogy már a temet-
kezésben, a gyászszertatás megtar-
tásában segítünk a családnak: en-
nek összege nyolcvanezer forint
körül van. 

– Mekkora az aktív létszám, akik
ott vannak a gyűléseken, egyéb ren-
dezvényeken, és valamilyen felada-
tot is vállalnak?

– Mintegy 130 körüli aktív tagot
tartunk nyilván, ők rendszeres tag-
díjfizetőink is, ennek zöme lakóhe-
lyén, annak környékén aktívan
ténykedik is.

– Volt is rá szükség, hiszen az 56-
os tavalyi 50. évforduló kapcsán ak-
tivizálta magát a szervezet, önálló
kezdeményezéseik is voltak.

– Büszkék is vagyunk rá, hogy

remekül sikerültek. A mostani köz-
gyűlésünkön is szóba került. Mint
emlékezetes, volt egy pályázatunk
1956 a korabeli irodalom tükrében
címmel, valamint egy olyan szaba-
don választott műfaj, amelyben
bárki egy interjút elkészíthetett
egy, a forradalom és szabadság-
harcban valamilyen módon részt-
vevővel. Nem kis örömünkre mind-
két kategóriában 12–12 pályamű
született, a legjobbakat díjazni is
tudtuk: négyszázhatvanezer forin-
tot fizettünk ki a diákoknak és fel-
készítő tanáraiknak.

– Milyen a fogadtatásuk a közép-
iskolákban? Feltételezem, mivel 56
körül még mindig sok a homályos
pont, a tankönyvek sem tudnak
mit kezdeni vele, szeretnének vala-
milyen formában jelen lenni ebben
a témában.

– Pozitív volt a reagálás megkere-
sésünkre, ami nagyon jólesett.
2005-ben még csak három gimná-
zium fogadott bennünket, de ta-
valy már hat. Rendhagyó történe-
lem órákat tarthattunk, a gyereke-
ket felettébb érdekelték a konkrét
történetek, a helyi vonatkozások,
az egyéni sorsok, a következmé-
nyek. Ezt szeretnénk folytatni az
elkövetkezendő években, remélem
még több gimnázium és középis-
kola nyitott lesz felénk.

Pali bácsi büszke rá, hogy az
idén – talán a rendhagyó történe-
lem órák gyümölcsének tudható be
– egy középiskolás lány tudomá-
nyos diákköri munkásságának ré-
szeként ’56-tal éppen a Töttős csa-
lád történetén keresztül foglalko-
zik. B. Gy.

KÖZTÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELMI ALAK

Tolna megyei veteránok köszöntötték
a 95 éves Király Bélát

Rendhagyó
történelemórák ’56-ról

Töttős Pált újraválasztották megyei elnöknek
A 95 éves Király Bélát (balról) a 90 éves Németh László is köszöntötte

Hegyközségi borverseny
A Vármegyeháza dísztermében 2007. március 29-én megtartott
VIII. Hegyközségi Borversenyen a szekszárdi borok jól szerepeltek. 
A borbírálók 6 db nagyaranyérmet, 40 db aranyérmet, 103 db ezüstér-
met, és 49 db bronzérmet osztottak ki. A legek kategóriában a követ-
kező eredmények születtek: legjobb vörösbor Takler Pince Regnum
cuvée 2003, a legjobb Kékfrankos Heimann Családi Birtok Kékfrankos
2006, a legjobb Kadarka Prantner Ferenc Kadarka 2006, a legjobb Bi-
kavér Takler Pince Bikavér 2004, legjobb Rose Merfelsz Pince Kékfran-
kos rosé 2006. 



Sarkadi alezredes rámutatott,
hogy az elmúlt esztendő (is) a pa-
rancsnokság szempontjából a vál-
tozások éve volt. A munkaterv vég-
rehajtása megvalósult, a számító-
gépes hálózat fejlesztésre került, a
parancsnokság honlapja elkészült,
a hatósági és szakhatósági eljárás a
törvényi előírások maradéktalan
betartásával történik, valamint nö-
velték a tűz- és káresetek felszámo-
lásának hatékonyságát is. 

Mindezek mellett egyrészt fenn
kell tartani ezt a kedvező állapotot,
illetőleg, amennyiben az javítható,
a teendők elengedhetetlenek: így
pl. a weblap még fejlesztés alatt áll,
a számítógépek állapota és minősé-
ge tovább tökéletesíthető, az állam-
polgárok biztonságérzete pedig to-

vábbra is fokozandó.  A változások
évének nevezte Sarkadi alezredes a
2006. évet is, mind jogszabályi,
mind technikai és személyi módo-
sulásokat értve ez alatt. 

A legfontosabbakat említve ezek
közül: a szekszárdi tűzoltó-pa-
rancsnokság elsődleges működési
körzete 54 településről (1538 km2-t
és mintegy 130 ezer lakost jelent ez
az adat) novemberben 48-ra csök-
kent; a tűzoltóság munkatársai kül-
földi tanulmányutakon vettek
részt; a lakosság tűzvédelmi isme-
reteit sikerült bővíteni; a tűzoltó-
vízforrások felülvizsgálata megtör-
tént. A beosztott állomány képzési
terve a meghatározottak szerint
végrehajtásra került.

A riasztások száma 588 volt, eb-

ből 201 tűzeset, 297 műszaki men-
tés, 70 téves jelzés, 20 pedig vaklár-
ma volt. A korábbiakhoz viszonyít-
va a számadat nőtt, a beavatkozá-
sok során 84 fő életét sikerült meg-
menteni – 10-en sajnos elhunytak.
Emelkedett a zárttéri tüzek száma,
amit fontos tényezőként említett a
parancsnok, továbbá jelentőségtel-
jes volt a vihar- és árvízkárok fel-
számolása érdekében végzett tevé-
kenység is.

A még 2004. évben elnyert pá-
lyázati eszközök átvételére is sor
került tavaly, továbbá győztesnek
bizonyult a kommunikációs és
ügyeleti rendszerre, valamint egy
vízszállító gépjárműre benyújtott
pályázat is: ezek megvalósítása
azonban a következő egy-két év-
ben várható csupán. 10 db nagytel-
jesítményű szivattyú került átvétel-
re és bevetésre (Bátán) 2006-ban.
Sajnálatos módon jelentős összegű
előre nem tervezhető kiadás is fel-
merült, főképpen technikai oldal-
ról.

A 2007. évre való előirányzatként
a parancsnok elsősorban a régi
(kb. két évtizedes) híradópult cse-

réjét, (a szükséges pályázat kiírása
esetén) erdőtüzes gépjármű és lég-
zőkészülékek beszerzését, a szá-
mítógépes hálózat fejlesztését, az
önképzés megvalósítását, továbbá
egy kondicionáló terem kialakítá-
sát tette előirányozottá.

Az értekezleten felszólalt még
Ferger Ferenc őrnagy, a tűzmegelő-
zési osztály vezetője, aki elmond-
ta, hogy a szakhatósági tevékeny-
ségben a tavalyi esztendő a koráb-
ban már megszokott éves emelke-
dést hozta, a hatósági munka során
az előirányzott cégeket ellenőriz-
ték, a tűzvizsgálatok száma némi-
képp csökkent. Mácsai Antal mér-
nök polgári védelmi ezredes, főta-
nácsos, a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatója
hozzászólásában kiemelte, hogy a
szekszárdi parancsnokság hozzáál-
lása a tudásszint fejlesztésében
példamutató, az ilyen irányú fejlő-
dés elvitathatatlan. KoP

* Szekszárdi Vasárnap, XVI. évf. 13. sz.
(2006. 4. 9.), 11. o., ill.
http://www.szekszard.hu/resour-
ce/4/C6hcc4GFVRIJM5VFv1KoRJKq
c.pdf
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Aki járt Erdélyben, az már beleborzonghatott
a táj szépségébe. Akinek eddig nem volt lehe-
tősége kiutazni, annak érdemes elgondolkod-
nia az utazáson. Nyáron vagy télen? Szinte
mindegy. Mert a gyönyörűséges, más-más
„ruhába öltözött” látnivalók mindig jelen
vannak.  

A sokak által tisztelt ismert borász, Bodri Ti-
bor a Kovászna megyei Kovásznába invitálja a
családokat és a baráti köröket. Ám mielőtt meg-
történne a hívogatás, elmondjuk, hogy Bodri Ti-
bor a családi pincészet fontos állomásához
1992-ben érkezett: akkor nyitották meg a borta-
nyát, majd 2004-ben a Bodri Borházat. Borilag
pontos a kronológia, ám ha belevesszük – és be-
levesszük! – a vendéglátást, akkor két évvel vis-
sza kell mennünk. Ugyanis Kovásznában 2002-
ben kezdték el építeni műszaki szakember ba-
rátjával, Hegyeli Károllyal közösen az Anna-há-

zat, ami a barát nagynénjé-
ről kapta a nevét. A neveknél
tartva a hangulatos ház lel-
két – gondnokát és intézőjét
– is említsük meg. Ő Hegyeli
Ildikó.

A gyönyörű, már sokak ál-
tal megkedvelt és bejáratott
hófehér falú, parasztház jel-
legű tornácos épület farészei
– ajtók, az ablakok zsalugá-
terei, a korlátok – vöröses
színben pompáznak, sőt a
födém is fából készült.

– Három- és négyágyas
szobáink vannak, amelyek-
ben egyszerre – télen és nyáron egyaránt – hú-
szan lakhatnak. A földszintiekhez fürdőszoba
kapcsolódik, nyilvánvalóan a tetőtérben lakók

sem nélkülözik e természetes ké-
nyelmet. A földszinten a konyhá-
ban lehet főzni, a „végeredményt”
pedig a tágas ebédlőben fogyaszt-
hatják el. Az udvaron „dühöngőt”
alakítottunk ki. Itt hússütő és
(Bodri) borozós hely kínál pihe-
nést – magyarázta Bodri Tibor.
Kérdésemre hozzátette, hogy
igény szerint bármilyen ételt, étel-
sort is elkészítenek a vendégek-
nek. Hozzátette, friss házi-tejet az
egyik szomszédból szerzik be, az
erdei gombát, az áfonyát és a mál-
nát a környékbeli erdők „adják”.
Az árakról: nyáron a szállás 2500
forintba kerül (éjszaka/fő), télen
pedig 3000 forintot kell fizetni. A

tíz év alatti gyermekek 50 százalék
kedvezményt kapnak.

A Szekszárdtól 730 kilométerre
levő Kovásznán található mofe-
tákat (vulkánkitörés utáni kigőzöl-
gés) sok betegség, elsősorban a re-

uma gyógyítására alkalmazzák, de a szív- és ér-
rendszeri betegségek gyógyításához is hozzájá-
rul. A gőzfürdőkben a 98 százalék széndioxid és
a 2 százalék radon keveréke áldásos hatását ér-
demes kihasználni. Sőt a szomszédban lévő
szállóban különböző – a mofeták jóvoltából –
gyógykezeléseket végeznek.

– Csodás kirándulásokat ígér a környék. Érde-
mes megnézni a világörökség részét, a gelencei
fakazettás templomot, a 30–40 kilométerre lévő
Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy is számos
látnivalót kínál, de Brassó is csupán 50 kilomé-
terre van, a Szent Anna-tó pedig 60-ra – sorolta
Bodri úr, majd kiemelte:

– A környék gyönyörű és nyugalmas, s ami a
legfontosabb, az ott élők nagyon szeretnek ben-
nünket. 

Érdemes idejében megrendelni (20/9-823-
993, illetve rezso@t-online.hu) az egyre felka-
pottabb kovásznai szállást, akár néhány nap-
ra, akár néhány hétre. (x) – hm –

2006: TŰZOLTÓI SZEMSZÖGBŐL

A változások éve – eredmények és tennivalók
Szekszárd város hivatásos tűzoltósága március 14-én tartotta évi ren-
des állománygyűlését, értékelendő az elmúlt évet. Miként arról annak
idején beszámoltunk*, a parancsnokság főbb céljai 2006-ra a lakosság
biztonságérzetének növelése, a parancsnokság működőképességének
javítása,  az eszközfejlesztés, a tűz- és káresetek felszámolása, haté-
konyságának fokozása,  a számítógépes hálózat tökéletesítése és az ál-
lomány felkészültsége szintjének emelése voltak. Sarkadi Ferenc alez-
redes tűzoltóparancsnok hangsúlyozta: noha gyakorlatilag teljesítet-
ték a kitűzötteket, akadnak még tennivalók.

Érdemes bekopogtatni a kovásznai Anna-ház ajtaján
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Újra papírcsodákban gyönyör-
ködhetünk a Babits Mihály műve-
lődési ház üvegtermében április
20-ig. Az origami őshazáját idéző
Japán ünnepek című kiállítás Szek-
szárdon még nem látott darabjai
köszöntik a látogatót. A csodaszép
papírból hajtogatott tradicionális
öltözet varázsol el a Lányok és a Fi-
úk ünnepén, amelyek között a ha-
jóban utazó hét bölcs, és végül a
Gésa látható, aki maga a műalko-
tás. A Szekszárdi
Origami Baráti Kör
immár nyolcadik al-
kalommal hirdetett
országos pályáza-
tot. A témamegjelö-
lés most nagy sza-
badságot adott a pá-
lyázni kívánóknak.
Mindenki bemutat-
hatta kedvenc mo-
delljeit.

A terem közepén
lógó „Olimpia origa-
mi szemmel” című
az olimpiai
ötkarikát térbe vetí-
tő öt különböző színű gömbből ál-
ló kompozíció nemcsak hihetetlen-
nek tűnik, de a gömbökről lógó gú-
lákon információt is találunk az
1968 óta megrendezett olimpiák-
ról. Nedev Ágota és Kovács Zita
modellje méltán nyerte el a felnőtt
kategória I. díját. A két második he-
lyezett a budapesti Somos Endre
Virágdoboza és Virágtornya, vala-
mint Orient Enikő elvont művészi
kompozíciója első látásra egy
origamis számára is megfejthetetle-
nek. A III. helyen díjazott Buday
Csilla pedig különleges papírból
hajtogatott Háromfejű sárkányt és
Elefántot. Az előbbi Leczkésy Lász-
lónak is kedvence, de sajnos későn
küldte be, így ő „csak” dicsérő ok-
levélben részesült.

A legkisebbek általában síkban
hajtogatnak. Az óvodások között
első helyezett Mözsi Zöldkert Óvo-
da origamisai mégis egy csodás tér-
kompozíciót alkottak a Róka és a
holló meséjéről. A 2. Számú Óvoda
3. számú nagycsoportja már sík-
ban hajtogatta meg a 102 kiskutyát,
amivel a második helyezést érde-
melték ki. A kaposvári Gyakorló-
óvoda Süni csoportja pedig harma-
dik helyezett lett síkban hajtogatott
virágaival.

Az alsó tagozatosok között győz-
tes Nádasdy Kálmán Művészeti Is-
kola origamisai egy jelenetet hajto-
gatottak meg, Betlehemet készítet-
tek. A második helyezett Pázmány
Péter úti Általános Iskola és Óvoda
alsó tagozatos origami szakköre ál-
latfigurákból alkotta a Sok nyúl ró-
kát győz című kompozíciót.

A felső tagozatosok ügyessége,
ötletessége vetekszik a felnőtteké-

vel. Igazán élethűek és félelmete-
sek az első helyezett, budapesti Ba-
ranyai Dániel Vadászó kardfogú
tigrisei. Második helyezést ért el a
diósdi Batyalik Viktória Marionett
struccával, amelyet bármelyik báb-
színház szívesen elfogadna. A har-
madik helyen a szekszárdi Antal
Dóra és a budapesti Zipernovszky
Károly Általános Iskola osztozott.
Mindkettőjüket a virágok varázsol-
ták el. A már sokszor díjazott Antal

Dóra virágkosarat készített papírró-
zsákból, míg a Zipernowsky iskola
origamisai életnagyságú virágka-
put.

Szekszárdi Origami Baráti Kör
tagjai önmagukat természetesen
nem díjazták, de a kiállításra elhoz-
ták kedves modelljeiket. A Japán-
ban is jól ismert kölesdi Zsebe Jó-
zsef a japán színjátszásban nélkü-
lözhetetlen, különleges, egyedi
technikával készült álarcokat mu-
tat be. Igazi újdonságot azonban az
origami mintájára fémlemezből
hajtogatott állatai jelentenek. Tuzy
Ibolya kacsát ábrázoló képéről első
pillantásra nem is gondolnánk,
hogy teafilterek tasakjaiból ké-
szült. Ugyanebből ékszereket, és
virágos képeket is alkotott. Heidtné
Fenyvesi Ágota az újrahasznosítás
jegyében kizárólag teafilterek ta-
sakjaiból dolgozik, és hoz létre cso-
dás képeket. Beréti Zsuzsanna sok-
sok rózsát hajtogatott Kawasaki
mester modellje alapján, elhelyezte
ezeket kosárban, illetve az egyik
táblán látható virágfüzérekben, ké-
szített papírból fülbevalókat és ké-
peslapokat. A szakkörvezető, Jil-
ling Mária alkotta a kiállítás címét
adó Kedvenceim-táblát, amin virá-
gokat és csillagokat helyezett el.
Ezen kívül virágkosarat készített 80
szál rózsából.

Ha valakit elvarázsoltak mind-
ezek a szépségek, és nem csak
szemlélődni szeretne, de el is ké-
szítené ezeket, azt csütörtökön-
ként 17–19-ig szeretettel várja a
Szekszárdi Origami Baráti Kör. Itt
szakértő kezek segítségével azon-
nali sikerélményhez juthat. 

K. E.

Kovács Tibor Szekszárdon élő,
alkotó ember. Természetelvű festő-
művész. A fogalmak olyan értelme-
zésében, hogy tiszteli, szereti a
Természetet! A mindenségben
meglévő rend elvét vallja! Így, ilyen
rendben él, dolgozik. Ez tükröző-
dik alkotásaiban is. Ezt közvetíti
sajátos eszközökkel. Sajátos nyel-
vén. A természetben még megvan-
nak a már említett fogalmak, ame-
lyekre még rakódik a szépség, sze-
retet, kapcsolat! Értelmezzük a ter-
mészet fogalmát! Világmindenség.
Nap. Hold, csillagok. Föld, ember,
állat, növény, hegyek, völgyek, fo-
lyók, tengerek, óceánok. Egyszó-
val, minden. Kovács Tibor festmé-
nyei előtt állva és hagyva a hatás
erejét munkálkodni lelkünkben,
arra döbbenünk, hogy valamilyen
módon igazodunk az üzenethez.
Béke száll le ránk. Nyugalom tölt
el. Szépnek látjuk a környezetün-
ket, mozdulunk a mozduló ábrák-
kal, amelyek szemünk előtt moz-
dulnak. Hullámoznak, egymást
ölelik lágyan. Arcnélküli emberi
alakokra emlékeztetnek Kovács Ti-
bor formavilágának pontjai, foltjai.
Közelebb, majd távolabb lépünk,
újra közelítünk, majd eltávolo-
dunk, egy-egy pontra fókuszál te-
kintetünk, tapogatja, ízlelgeti lel-
künk a képet. Otthont keres magá-
nak. Olyan helyet, amire kimondat-
lanul, némán vágyik. Engedjük ma-
gunkhoz a festői gondolatokat.
Hagyjuk a békét uralkodni ben-
nünk. Szabadítsuk fel a lírai üzenet
harmóniáját, a zakatoló, lüktető
mindennapjainkban. 

Merüljünk el a szépségben, ami-
ben a látottak részesítenek! Inten-
zív színekkel, absztrahált formák-
kal szólít, állít, figyelmeztet Kovács
Tibor. Emberi arcnélküliségébe ki-
ki saját arcát helyettesítheti. Így

kapcsolódhatunk, ölelhetünk, tán-
colhatunk, simulhatunk, borzong-
hatunk. Színképelemző tudásával,
kompozíciós megoldásával egyéni
formanyelvével, évtizedek óta
meghatározó szerepet tölt be, vál-
lal, a kortárs képzőművészetünk-
ben. Izmusok jövés-menésében rá-
talált önmagára. Saját Szellemé-
nek, Alkotó erejének, Istenének
megfelelő diktátumában él. 

Fegyelmezett ember. Minden
dolgában, munkájában szereti és
megköveteli a rendet! Hat ránk.
Akkor is, ha harsánysággal minősí-
tik, jellemzik alkotásait. Igen, har-
sány, mert erőt mutat! Élénk, mert
a vérének pirosa is ezt igazolja. A
sejtjeit ez járja át, ez jelzi létének
korát, jellemét, karakterét! Követ-
kezetes fegyelem, figyelem jellem-
ző alkotásaira, tevékenységére. Ezt
adja, ezt tanítja a szekszárdi iskolá-
jában, ezt láttatja az ország, világ
legkülönbözőbb kiállítási funkciót
betöltő színtereiben. Legutóbb pél-
dául a Marcali Bernáth Aurél em-
lékház galériájában rendezett kiál-
lításán.  Decsi-Kiss János

PPAPÍRAPÍRVVARÁZSARÁZS Intenzív színekkel,
absztrahált formák

HELYREIGAZÍTÁS. Múlt heti számunkban a fenti képen látható személyek
nevét hibásan tüntettük fel. A helyes szöveg: Tanárok és diákjaik – Lozsányi
Soma, Erősné Máté Évával, Lozsányi Tamás és Erős Ditta Rebeka. 

Az érintettektől elnézést kérünk.
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– Ágnes tíz perccel idősebb nálam
– kezdte Anna.

– Ezért szólítom Annát gyakran
Huginak, ami őt nem zavarja, sőt sze-
reti is. Amúgy Anna a „Manna”, szin-
te mindenki így szólítja. Illik is rá.  

– Ez nagyon szép, bár úgy látom,
mindketten az égből hullottak, az ég
ajándékai… Milyen az „iker-világ”?

– Nálunk abszolút jó. Természetes
a ragaszkodás, de az is, hogy min-
dent megosztunk egymással. Ha va-
lamelyikünk egy-két napra elutazik,
reggel és este felhívjuk egymást,
mert tudnunk kell, mi van a másik-
kal.  

– És idehaza? Gondolom, folyama-
tos a duruzsolás.

– Hát hogyne! Mindent megbeszé-
lünk, félszavakból értjük egymást.
Egy padban ülünk a gimnáziumi osz-
tályban, a mai napig egy szobában la-
kunk, pedig lenne lehetőség külön
költözni. De ez igaziból még soha
nem merült föl egyikünkben sem. 

– Érettségi előtt állnak. Ez az év ne-
hezebb a korábbiaknál?

– Egyáltalán nem. Viszont, ha idén
nem vesznek föl bennünket az egye-
temre, akkor jövőre nagyon nehéz
dolgunk lesz. Mert, ha bevezetik az
egyre gyakrabban emlegetett sok –
500 – pontos rendszert, az nekünk az
idei feltételekkel szemben hátrányt
jelent. Mert idén a plusz pontokat je-
lentő nyelvvizsgák – angolból meg-
van a felsőfokú, németből pedig a kö-
zépfokú – jövőre kevesebbet érnek.
Viszont, aki kisbabát vár, az komoly
pontelőnyben részesül, úgy tudjuk,
már idén is. Megjegyzem, a felvételi-
zők csekély részét teszik majd ki a
terhes kismamák, hiszen a jelentke-
zők többsége 18 év körüli, akiket
nem kéne babavállalásra ösztönözni.  

– Mindketten orvosi egyetemre je-
lentkeztek. Miért?

– Családunkban hagyomány az
úgynevezett segítő pályák, pontosab-
ban hivatások választása. Anya sze-
rint három segítő hivatás van: a taná-
ri, az orvosi és a papi. Anyukánk test-
vére, az Arizonában élő Kata nagyné-
nénk agykutató orvos professzor,
akit mindketten nagyon tisztelünk és
csodálunk.

– Egyébként ők ketten úgy nevel-
kedtek, mintha ikrek lennének. (Pe-
dig nem azok.) Aztán jöttünk mi…
érdekes módon Ági teljesen olyan,
mint anya, én pedig Katától örököl-

tem a természetemet. Nyolcadikosok
voltunk, amikor hat hetet töltöttünk
Katánál. Mondhatjuk, ez az időszak
meghatározta jövőnk tervezését és
reméljük, alakulását is. 

– Tanítási időszakban utaztak Ari-
zonába. Nem jelentettek gondot a ki-
esett hetek, bár kitűnő tanulók
voltak…

– Középiskolába iratkoztunk be,
mert az ottani általános iskola felső
osztályai magyarországi viszonylat-
ban alsó osztályoknak feleltek meg.
A kiemelt középiskolából két hét
után köszöntük, de nem kértünk. Ezt
nem nagyképűségből mondom, hi-
szen az oktatás módja és színvonala
okán bármely magyar diák így tett
volna. Ekkor kerültünk be az egye-
temre, ahol dolgoztunk, kísérletez-
tünk, természetesen felügyelet mel-
lett. Nagyon jó volt.  

– Az orvosi munka végzését min-
den tekintetben el tudják képzelni?
Igaz, a munkát jórészt sikerek, fel-
emelő pillanatok kísérik, de van vér,
és találkoznak a halállal…

– Egyáltalán nincsenek averzióink.
Anna pszichiáter, én pedig sebész
szeretnék lenni, vagyis egy idő után a
vér látványa természetessé válik, de
már most sem ódzkodunk tőle.   

– Az egyetemet illetően esetleg föl-
merült Arizona?

– Ha lehet, itthon szeretnénk elvé-
gezni. Mondhatja azt bárki, hogy hát-
rányban van, aki itthon marad, de az
okos mondás szerint hátrányból szép
a győzelem. Másrészt pedig az ittho-
ni oktatás színvonala elsőrendű. 

– Mostanában sok szó esik az
egészségügy válságáról… Az a meglá-
tásunk, hogy a válságot pénzzel, re-
formokkal és más módokon meg le-
het oldani. De a lényeg az, hogy
olyan emberek menjenek orvosok-
nak, akik elkötelezettek a hivatásuk-
kal szemben, kötelességtudatuk ha-
tártalan, s minden helyzetben vállal-
janak felelősséget az emberekért.
Összegezve: lehet bármilyen súlyos a
válság, ám ha az erkölcs és a morál
rendben van, akkor komolyabb baj
nem történhet.

– A mostani helyzetről is sokat be-
szélgettünk. Leegyszerűsítve: a súly-
ponti kórházak kijelölése bizonyos
szempontból rendben van, ám hiány-
zott a megfontolt, kapkodástól men-
tes tervezés, s az átalakítást egészen
másként kellett volna kommunikálni.

– Most is jól tanulnak mindketten.
– Hát, egy-egy négyes azért akad.

Mannának a matek és a fizika megy
picit gyengébben. Ő inkább humán
érdeklődésű, én viszont vonzódom a
reáltárgyakhoz. Tehát tudunk egy-
másnak segíteni, s nem csak azért,
mert odahaza egymással szemben
van az íróasztalunk.

– A flamencóval hol ismerkedtek
meg?

– Amerikában, Kata nagynénink
révén. Amikor nála voltunk, végig-
táncoltuk a hathetet. Ez nekünk így
természetes. Egyébként ez a mediter-
rán tánc valahogy Ági vérében van,
neki nagyon fekszik. Jól szerepelt az
országos szólótánc versenyen, de
együtt is fellépünk a Szekszárdi Gitár
Kvartettel. Velük Illés Tamás ismerte-
tett össze. Sajnos, az iskolai hajtás
miatt mostanában egyre ritkábban lé-
pünk föl, s adjuk elő saját koreográfi-
ánkat, pontosabban improvizálunk. 

– Kasztanyetta?
– Próbálgatjuk, gyakorolunk.
– Milyen a fellépőruhájuk?
– Tarka, nagyon tarka, pöttyös, roj-

tos, bojtos… hiszen ez cigánytánc.
Tévhit, hogy csakis piros-fekete lehet
a ruha színe. 

– Húsvétkor jelenik meg ez a beszél-
getés. Hogy készül a család erre és a
hasonló nagy ünnepekre?

– A felkészülés, a megtisztulás idő-
szaka a legfontosabb. Ilyenkor még
többet beszélgetünk, elmélyedünk…
Ajándékot nem igen vásárolunk, ha-
nem a mai napig magunk készítjük a
meglepetéseket. Anya is jobban örül
ezeknek a szeretetet hordozó apró
tárgyaknak, mint a boltban vásárolt
akármiknek. Tojást batikolunk, kizá-
rólag természetes anyagokat haszná-
lunk: petrezselymet, hagymahéjat,
céklalevet… A legszebbeket anya és a
nagyi kapja. 

– Soha nem motiváltak arra, hogy
pénzt fordítsunk az ajándékokra. A
legszebb közös ajándék, hogy az ün-
nep napjain együtt van a család. De
azért igyekszünk mindig valami saját
ötlettel előállni. Karácsonyra CD-t ké-
szítettünk, amelyen népdalokat éne-
kelünk. Egyébként népdalrajongók
vagyunk. Egyik barátunk hangmér-

nök szeretne lenni, s a berendezésén
profi módon csinálta meg a lemezt.
Hozzá a borítót mi készítettük.

– Hogy van a nagymama?
– Teljesen jól. Friss és fiatalos, szó-

val fantasztikus ember. Kertészke-
dik, főz, süt, s mindig jókedvű. Nagy-
szerű, ha így él együtt a három gene-
ráció, ahol a nagyi pótolhatatlan.
Amikor kicsik voltunk, a gyakran sí-
ró, követelő Mannát senki más nem
tudta megnyugtatni, csak a nagyi.

– Felfigyeltem arra, hogy amikor
egyikük beszél, a másik szeretettel,
tisztelettel és roppant figyelemmel
issza a szavait.

– Minden tekintetben figyelünk
egymásra, hiszen van mit tanulnunk
egymástól, s bár komplementerei va-
gyunk egymásnak, megvan az össz-
hang. A legjobb barátnők vagyunk,
ahogyan anyával is.

– Szerelem és szórakozás?
– Mindkettőnknek van barátja,

Mannának már egy éve, nekem két
hónapja. Sajnos, a városban alig van
elfogadható szórakozási lehetőségük
a fiataloknak. Igaz, a nem régen meg-
nyílt Garay úgy tűnik, egész jó hely.
De barátainkkal inkább tanyabulikat
szervezünk, ahol jókat főzünk és be-
szélgetünk. A házibulik is mindig jól
sikerülnek. Hiszen az a fontos, kikkel
vagyunk együtt.

– Mi a helyzet a zsebpénzzel?
– Soha nem volt zsebpénzünk. Ha

szükségünk van pénzre, anyától ké-
rünk és kapunk. Egyébként is, anyu
minden tekintetben úgy nevel ben-
nünket, hogy semmiben ne szenved-
jünk hiányt, ezt elsősorban a legfon-
tosabbra, a lelkiekre értjük, s csak
másodsorban az anyagiakra. Ám, ha
valakitől pénzt kapunk ajándékba,
azt nagyrészt egymásra költjük, de
gyakran édesanyát lepjük meg vala-
mi apró kiegészítővel. Nagyon ara-
nyosan tud örülni. És az olyan jó.

– Gondolkodtak azon, kinek adják
át a jelképes stafétabotot? 

– Egy olyan kardiológusnak, aki or-
vosként a példaképünk, de elsősor-
ban szeretésből gondoltunk rá. Ő dr.
Bodnár Imre. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

BEMUTATJUK!

„Anya igazi barátnő, a nagyi pedig pótolhatatlan”
Szegőné Nyakas Eszter virágkereskedő vállalkozó javaslatára egy
ikerpárral, Madarassy Szűcs Ágnessel és Annával beszélgettem.
Eszter asszony úgy fogalmazott, hogy az élet számos területén igen
tehetséges ifjú hölgyek amibe belefognak, az sikert hoz számukra.
Hozzáteszem, hogy az érettségire és felvételire készülő gyönyörű lá-
nyok jól tanulnak, mód felett intelligensek, s mégsem „tankönyv-
molyok”. Olyan felszabadult, kedves és (nagyon) vidám fiatalok,
akik tudnak rangsorolni, az apróságnak tűnő dolgokban is örömü-
ket lelik, sőt szórakozni is szeretnek… Mivel életfelfogásuk, gondol-
kodásmódjuk szinte egyforma, megállapodtunk, a válaszadó nevét
nem is jelölöm, hiszen vállalják egymás mondatait. 
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Hosszú ideig tartó, sok hozzáértő embert igénybevevő, gondos
szervezőmunka előzi meg egy királynak vagy államfőnek a foga-
dását, látogatását. Leszáll a különrepülőgép leterítik a piros sző-
nyeget, előáll a fogadóbizottság, majd a méltóságnak kijáró limu-
zin. Díszkísérettel elindulnak az elnöki palota vagy az ország há-
za felé. Közben jelenlétével biztosítja a média a nagy esemény hí-
rül adását a sajtóban és a TV csatornáin. Így történik ez napjaink-
ban. A régmúlt időben is megvolt a korszak mértéke, szokása sze-
rinti protokoll. Pompás látvány lehetett Sába királynőjének érke-
zése Salamon udvarába. Az ajándékok kölcsönös átadása, a gaz-
dagság, a földi ragyogás bemutatása ámulatba ej-
tő volt.

A dávidi ág Salamonon keresztül a
megígért Messiás Királyig, Krisztu-
sig 28 nemzedék, (Máté 1:17) több
mint ezer év, hosszú
idő. Előttünk egy király,
akinek országa nem e
világból való. Királysá-
gának, szemet káprázta-
tó dicsősége, gazdagsá-
ga nincs. Se palotája, se
trónja, se hadserege,
még csak egy szamara
sincs, csak 12 tanítvá-
nya, akiknek jól ismeri
jellemét, lelkük rezdülé-
sét, kevéske hitét, em-
beri gyengeségeit. Mivel
igaz, hogy      nem ők vá-
lasztották Jézust, ha-
nem Jézus őket, minden gyarlósá-
guk ellenére majd a Lélek erejével,
megtisztult szívvel egy olyan ügynek a képvise-
lői lesznek, amely alapjaiban forgatta fel az ak-
kori világot. De ez későbbi ügy.

Amikor elérkezik az idő, Isten üdvözítő tervé-
ben mindig az elérkezett idő függvényében történnek a dolgok.
Az eseményeket az ember sem nem siettetheti, sem nem késlel-
tetheti. Jézus a dicsőség-szenvedés útján Jeruzsálem felé halad, a
szerint a menetrend szerint, amit megírtak a próféták: „Íme a te
királyod jön hozzád, alázatosan és szamárháton, teherhordó állat

csikaján.” „Jön hozzád alázatosan”, nem kardot csörgetve, nem a
király és szolga függőségi viszonyát éreztetve, hanem jön a test-
vér szeretetével, e szeretet nagy bizonyítékával: az önfeláldozás-
sal. „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, ha valaki életét
adja a barátaiért.” Jön hozzád, akinek szükséged van rá, ma nem
szamárháton, hanem az írott vagy a hirdetett Igén keresztül akar
elérni azért, hogy életre szóló, üdvösségre való tanításával erősít-
sen, vigasztaljon, bátorítson.

Húsvét előtt igyekszik mindenki elvégezni a tavaszi nagytakarí-
tást, itt a lomtalanítás ideje is. Kidobunk mindent, ami haszonta-

lanná válik. Vegyen bennünket körül a tisz-
taság, a rend. Így helyén való. Királyt vá-

runk. Méltóságához nem illik a
rendezetlen élet, a bűnnel teli
lélek, a gyűlölettel teli szív.

Egészen moss ki
engemet az én ál-
nokságomból, és
az én vétkeimből
tisztíts ki engemet.
Akinek hamissága
megbocsáttatott,
vétke elfedeztetett,
az a boldog em-
ber!” (Zsolt. 51:4,
Zsolt 32:1)

Jézus ma is jön,
tőled is vár vala-
mit, amivel szol-
gálhatsz neki:
idődből egy órács-

kát, javaidból egy keveset,
majd a szívedet, életedet kéri,

mindezt azért, hogy áldásaival gazdagít-
hasson. Ez a szamárháton jövő király nagy
ígéretek hordozója, ebből adódóan olyan
ajándékok osztogatója, amelyeknek földi

mértékkel mért értékek minden képzeletet felülmúl. Befogad
oda, ahova vágyik a lélek, az Atya országába, ahol már helyet ké-
szített az Őt szeretőknek. A virágvasárnapi esemény leírásában
Lukácsnál azt a megjegyzést találjuk (Luk. 19:37/b), hogy a tanít-
ványok egész sokasága kezdte dicsérni az Istent nagy fennszóval
mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt mondták: Ál-
dott a király, aki jön az Úr nevében! Mintha filmszerűen pergett
volna le szemük előtt a három év minden eseménye, történése,
melyeket Jézus közelében átélhettek. Mintha minden tanítása
egyszerre jutott volna eszükbe, melyekben nyilvánvaló volt az Is-
tentől való küldetés. Mindezek átélését csak Isten dicsőítésével
vallhatja meg az ember. Most is ott vannak a farizeusok, akik
ügyelni próbálták a rendet. Hallottad mit mondanak? Áldott a
király. Hozsánna a magasságban – micsoda félresiklott messiási
kép – vélekednek a mózesi törvény őrei. Állítsd le a tanítványai-
dat, ne kiabáljanak olyan dolgokat, amivel mi nem értünk egyet.
Jézus válaszol: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”
Hála Istennek, hogy ma még az emberi szó, a bizonyságtételre al-
kalmas szív szólhat minderről. Ne legyen ítélet felettünk fülünk
süketsége, szívünk restsége. Az Úrnak van szüksége rá, és a ha-
tás és visszahatás törvénye szerint nekem is az Úrra van szüksé-
gem, hogy életem boldog legyen.

Áldott Húsvétot! Balázsi Zoltán
református lelkész

A SZEKSZÁRDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
PRESBITÉRIUMA

egyházi épületei teljes felújításának

hálaadó ünnepi istentiszteletét
2007. április 29-én 10 órakor tartja. 

Az ünnepen igét hirdet:
DR. SZABÓ ISTVÁN,

a Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke.

Az ünnepi istentiszteletet követően közös ebéden
folytatjuk együttlétünket. 

Baky Péter: Keresztút

A kölcsönkért szamár
„Az Úrnak van szüksége rá”
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Krisztus feltámadott, Alleluja! 
Valóban feltámadott, Alleluja!

A Húsvét a győzelmes Krisztus ünnepe.
Ez a győzelem viszont nem e világra szól, mert Jézus nem erre

a világra támad fel, nem úgy kell életre, mint Lázár, vagy a naimi
ifjú, nem ezt az életet folytatta még egy ideig, hanem az örökélet-
re támadt fel. Győzelme is ezen a síkon mozog. Emberileg nézve
Ő maga és egyháza is sokszor
vereséget szenved, újra és új-
ra elhagyják, megtagadják,
elárulják, hányszor és hány-
szor akarták eltemetni, de
földi hatalommal nem lehet
megsemmisíteni a mennyei
hatalmat.

Jézus azt mondja Péternek,
hogy a pokol erői sem vesz-
nek erőt az ő egyházán. Jézus
személyes győzelmén túl te-
hát Jézus győz az ő egyházán
keresztül.

Jézus az egyházán keresz-
tül akar minket üdvözíteni,
és elvezetni az örök üdvös-
ségre, de senkit sem lehet
akarata ellenére üdvözíteni.
Nekem is akarnom kell közre-
működni az egyházban to-
vábbélő Krisztussal. Ezért az
egyház nyitott mindenki fe-
lé, csak van, aki elutasítja az
egyház szolgálatát, sőt van-
nak, akiket zavar az, ha az
egyház is hallatja a hangját.
Ne felejtsük el, hogy az egy-
ház tagjai is földön élő embe-
rek, akik itt a Földön megala-
pozhatják örök üdvösségük
zálogát.

Alkalmassá kell tennem
magam a bűnbánat és a
szentgyónás által, hogy
Krisztus élhessen bennem.
Aki a Húsvétot úgy akarja megünnepelni, hogy nem tart bűn-
bánatot, akkor az egy kicsit az ünnep mellett ünnepel. 

Jó lenne, ha Szent Pál apostollal el tudnánk mondani. „Élek, de
már nem én, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20) Ámen. 

Bacsmai László
plébános

Tehetetlen hit
Akkor bement a másik tanítvány is,

aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt.
(János evangéliuma 20. fejezet 8. verse)

Mit látott János, a tanítványok egyike? Azt, hogy a halott Jézus
nincs a sírban. Mit hitt akkor János? Csupán ennyi információ-
ból, a „nem látásból” aligha lehet arra következtetni, hogy Jézus
feltámadt. Sőt, egy másik tanítványtól, Tamástól származik az a

mondás, amellyel emberek milliói próbálják
igazolni saját „látásukat”: 

Hiszem, ha látom! (János ev. 20,25)
Túl sokan megelégszünk a tehetetlen hit-

tel. Nem „tesszük oda magunkat”, amikor
eljön az Istenben való bizalom ideje. Annyi
minden van, amiről állítjuk, hogy hisszük,
de valójában nem hiszünk bennük, mert
nem mutatkoznak meg az életmódunkban.
Olyannyira Istenre támaszkodva kellene él-
nünk, hogyha Isten nem az, akinek mondja
magát, akkor nekünk végünk. Ez azt jelenti,
hogy keresnünk kell a lehetőségét annak,
hogy jobban megbízzunk benne; úgy élni,
hogy Ő közbeléphessen értünk; olyan dön-
téseket hozni, amelyek megerősítik hitünket
az ellőttünk lévő nehéz időkre nézve is.

De hogyan? – kérdezhetjük jogosan. Pál
apostol válaszol nekünk erre: 

„…a hit hallásból van, a hallás pedig Isten
Igéje – Jézus Krisztusa (János ev. 1,14) – ál-
tal.”

Képzeld el, hogy mi lenne, ha valaki egy
lelki hőmérőt tenne a hónod alá, és leolvas-
ná a hited szintjét; az emelkedést vagy a
csökkenést pedig az határozná meg, hogy
mennyi időt töltesz Isten Igéjével. „Nos, az
én hitem per pillanat nagyon alacsony szin-
ten van” – mondod. Nos, akkor tudnánk,
hogy nem töltesz elég időt Isten Igéjével.
„Bárcsak olyan hitem lenne, mint neked” –
mondod. Nos, nem titok hogyan lehet csök-
kenteni a távolságot a mi hitünk és mások
nagyobb hite között – csak tölts több időt Is-
ten Igéjével! 

Könnyű így tenni folyamatosan? Nem!
Ez tehát arra hív fel, hogy szervezd át a fontossági sorrendet, job-
ban ellenőrizd, hogy mivel töltöd az időd, és a Bibliaolvasást a
tennivalók listájának a legelejére tedd. Ha komolyan gondolod a
hitben való növekedést, akkor ez értékes neked annyira, hogy
meg akarod fizetni az árát.

Jézusnak nem csupán az volt az egyetlen célja, hogy a bűne-
inkért meghaljon, mert akkor egyenesen a kereszthez ment
volna a Jordánban való megkeresztelkedése után! De Jézus há-
rom évig munkálkodott, amit János látott, és ami alapján János
számára már csak eszköz volt a hit abban, hogy Krisztust a Min-
denható Isten Fiaként fogadja el, akit a világtörténelemben egye-
di módon Isten azzal igazolt, hogy feltámasztotta a halálból.

Divatos ma a reinkarnációban, az evolúcióban, a jógában… hin-
ni, az majd jó irányba változtat; időnket a számítógép előtt, a szu-
permarketekben… múlatni, a befektetett idő megtérül!

A kereszténység 2000 éve ugyanazt hirdeti: Krisztusnak és
Krisztusban higgy! Vedd le a poros Bibliád a polcról, és ahogy
János tette, ne a tehetetlen hitet válaszd!

Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

SZERTARTÁSOK RENDJE
Belváros templom Újvárosi templom

Húsvét vasárnap
Szentmise 8.45 utána körmenet 7.30
Szentmise 11.00 10.00 utána

körmenet
Szentmise 18.00

Húsvét hétfőn vasárnapi miserend mindkét templomban.

Sok szeretettel várunk minden hívő keresztényt! 



2007. ÁPRILIS 8.11110000

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
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ÉVADNYITÓ 
FOGATHAJTÓ

VERSENY
lovasbemutatóval!
Helyszín: Lovas Udvarház

Szedres, Apáti-puszta
Érdeklõdni lehet:

a 30/257-4612 és a 30/390-
1241 telefonszámokon.

MÁR MOST GONDOLJON A NYÁRRA,
MEGHOSSZABÍTOTT ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK

ÁPRILIS 15-IG!!!
A nyári prospektusokat keresse irodánkban!

Görögország, Kavos autóbusszal 38 300 Ft/fő-től
Törökország félpanzió 45 500 Ft/fő + járulékos költségek
Tunézia félpanzióval 33 900 Ft/fő-től+ járulékos költségek
Olaszország, Lido Di Volano 33 900 Ft/fő-től 

+ járulékos költségek
Pünkösd a párizsi Disneylandben:

Felnőtteknek 159 900 Ft/fő + járulékos költségek
Gyerekeknek 129 900 Ft/fő + járulékos költségek

Madeira az örök tavasz szigete 189 900 Ft/fő 
+ járulékos költségek

Körutazás:
Benelux körutazások 6 nap 84 990 Ft/fő
További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban!
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése iro-dánkban.
EKHO TOURS, 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

TEXTIL-JÁTÉK
STÚDIÓ
7100 Szekszárd, 
Babits M. u. 1. 
Tel./fax. 74/410-802

TAVASZI AKCIÓ!
MINDEN TERMÉKRE
10% KEDVEZMÉNY
EGYES TEXTÍLIÁKRA 
30% KEDVEZMÉNY

Nyitva tartás:
hétfő–péntek 8–17; szombat 8–12 óráig
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Amikor 1845. ápri-
lis 23-án a megyei
rabdolgoztató ala-
pozásakor – az el-
ső tudatos ásatás-
sal – rábukkantak
a híres római kori
kőkoporsóra, alig-
ha gondolták felfe-
dezői, milyen ka-
landos sors vár rá,
s tudományos be-
mutatására is csak
12 év múlva kerül
sor.

Ma már furcsa
elképzelnünk, de
nyilvánvaló, hogy
a következő évben kinevezett főis-
pán, Ürményi József, József nádor
félszázados ünnepére szánta kü-
lönleges hódolati jelként a már-
vány monstrumot. A városháza
avatásakor, Liszt látogatásakor
még lelőhelyén volt, de hamarosan
12 ökörrel a Dunához vontatták,

hajóra rakták.
„Pestre szállít-
tatott, s a di-
csőült József
főherceg nádo-
runknak előre
tett jelentés
után Clark
Ádám szíves-
ségéből nagy
gonddal az ak-
kor épített új
lánchíd udva-
rán a 110 má-
zsát nyomó
ókori jöve-
vényt, ahhoz
való gépek se-

gítségével a hajóból kiemeltetvén,
nagy néptömeg csudálkozása kísé-
retében a múzeum udvarába hoza-
tott, s ideiglenesen a középkapu-
ban állíttatott fel.”

Ezt már Kubinyi Ágoston Szek-
szárdi régiségek című díszes albu-
mából tudjuk. A szerző, aki a szál-

lításkor már há-
rom éve a Nem-
zeti Múzeum
igazgatója, e mű
megírásakor pe-
dig négy éve az
Akadémia igaz-
gató tanácsának
tagja, életrajz-
írója, Szinnyei
József szerint
„1850-től kezdve
a múzeum siva-

tag és puszta küludvarát kertté ala-
kította át”, 1855-ben be is fásíttat-
ta, tehát valamikor a két időpont
között az épületbe vitette a szarko-
fágot.

A tudományos feldolgozásra
mégsem került sor, sőt a németül
és magyarul kiadott műből sejthet-
jük, ennek utolsó simításait éppen
az év eleji németföldi utazás és a
kölni áldozati üvegkehely megte-
kintése tette lehetővé. Az idő sür-
getett, mert a bemutatás méltó al-
kalma, Ferenc József látogatása
ugyancsak közelgett. Kubinyi
azonban – talán joggal – nem bíz-
hatott magában, hiszen addig régé-
szeti tanulmányt nem írt, és csu-
pán három önálló műve jelent
meg: a Magyarországi mérges nö-
vények. Alsóbb osztályú, kivált
népiskolák számára 1842-ben, a
Búcsúbeszéd az orvosok és termé-
szetvizsgálók Besztercebányán tar-
tott közgyűlésén és A magyar nem-
zeti múzeum ismertetése 1848-
ban. Majdnem biztos, hogy tudós
társai esetleges megerősítését vár-
ta biztosítékul 1857. április 7-én,
amikor az Akadémia ülésén, a kö-
zelgő húsvét jelképes idején be-
mutatta tanulmányát. 

Ennek nyomtatott formája má-
jus 4-re, Ferenc József és felesége
látogatása idejére készült el „Ő
császári Királyi Apostoli Felségé-
nek… a legmélyebb hódolattal
ajánlva”. Hogy erről fogalmunk le-
gyen, álljon itt a szöveg. „Felséges

Uram! Azon számtalan honfiaktól,
kik Császári Királyi Apostoli Felsé-
gednek Buda-Pesten szerencsélte-
tő mulatásakor tartozó jobbágyi
hódolatukat nyilvánítni sietnek,
magam sem kívánván elmaradni,
bátor vagyok honunkban legör-
vendetesebb mulatása emlékeül e
kis munkámat legforróbb kívána-
taim mellett jobbágyi legmélyebb
alázattal Felségednek ajánlani.
Legalázatosabb szolgája Kubinyi
Ágoston.”

A mű kegyesen fogadtatott, s
ahogy Szinnyei megírja: „1857-ben
Ferenc József király, a múzeum lá-
togatása alkalmával, gyémántos
gyűrűvel ajándékozta meg és
1858-ban kamarássá is kinevezte”
a szerzőt.

Dr. Töttős Gábor

ÓDON
IDŐBEN

Április 9-én 155 éve született
Pártos Zsigmond, aki itt is
volt plébános, s a helyi sajtó
buzgó munkatársa. 120 éve,
1887-ben feltámadáskor ön-
gyilkos lett Stann Jakab ’48-as
tiszt, szekszárdi bíró. 

Április 10-én 110 éve, 1897-ben
a vámhídon három fuvaros
megtagadta a fizetést, a so-
rompót széttörve áthajtott,
majd az őket elfogó vámos-
nak hússzoros díjat ígért, ha
futni hagyja hármukat.

Április 11-én 95 éve, 1912-ben
Padányi Andor tanfelügyelő
megyénk magyarosodásáról
írt cikket.

Április 12-én 125 éve, 1882-ben
lépett az állam szolgálatába
az első városi rendőrkapitány
és szakíró, Molnár Lajos.

Április 13-án 100 éve, 1907-
ben a Közérdekben Bodnár
István vezércikke az egykéről
szólt.

Április 14-én 120 éve, 1887-ben
az öngyilkos bíró esete miatt
a közpénzek rendezett keze-
lését sürgette a Szekszárd Vi-
déke. 100 éve, 1907-ben a ka-
tolikus műkedvelők Budavár
1849-es visszavételét adták
elő.

Április 15-én 105 éve, 1902-ben
a Budapesten létrejött Tolna-
megyei Körről írt a sajtó.

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 111.  

Szarkofágunk bemutatása

Kubinyi Ágoston 1857-ben 

A szekszárdi szarkofág oldallapjai művében

Zenetanárok
XIII. Országos

Zongoraversenye
Idén tizenharmadik alkalommal hívták a szervezők
az ország zenetanárait Szekszárdra, e neves ver-
senyre, mely szakmai találkozó is egyben az indu-
lók számára. 
Az április 12–15-ig megrendezésre kerülő kétfordu-
lós zongoraversenynek a Művészetek Háza ad ott-
hont.
A PROGRAM:
Április 12. csütörtök

19.30 Nyitóhangverseny (Művészetek Háza). Kö-
szöntőt mond Horváth István Szekszárd Megyei Jo-
gú Város polgármestere, közreműködik Kertész Ri-
ta, a 2004-es verseny első helyezettje. 

Április 13. péntek 10 Elődöntő I., 
15 Elődöntő II., 
19.30 Elődöntő III. 

Április 14. szombat 10 Elődöntő IV. 
Április 15. vasárnap 

10 Döntő, 
16 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás,

majd a díjazottak gálahangversenye.
A belépés a rendezvény minden programpontjára
ingyenes, nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Folytatódik az
Olimpiai Ötpróba!

Március 31-én nagy sikerrel zajlott le az Olimpiai Ötpróba
elsõ versenyszáma. A napsütéses tavaszi idõben meg-
rendezett gyalogtúrán több mint 500 induló teljesítette a
különbözõ hosszúságú túraszakaszokat és gyûjthette
össze elsõ pontjait a próbakönyvébe.
A következõ próbára 2007. április 14-én (szombat) ke-
rül sor, az indulók egy 7, 14 vagy 26 km-es futóverse-
nyen vehetnek részt. A rajt-cél helyszíne ezúttal az Opel
Gemenc Autócentrum (Szekszárd, Pásztor u. 2.) lesz.
A futás útvonala jó idõ esetén a Sió-töltésen, tartós esõ-
nél szilárd burkolatú úton halad, a rajtnál kiosztott térkép
alapján, az útvonalon ellenõrzési pontok várják a verseny-
zõket.
A szintidõ könnyen teljesíthetõ, hiszen a rövid távnál 1
óra, a közepes szakasznál 2 óra, a 26 km-es távnál pedig
4 óra áll rendelkezésre.
Nevezni a helyszínen lehet 7.30 órától, az indulás 9
órakor egy közös rajttal történik.
Akinek még nincs, érdemes próbakönyvet váltani, amely-
ben 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 
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A Velencei-tó melletti Nadapon ren-
dezték meg a mezei futó országos
bajnokságot március 31-én. Népes
mezőny indult, de a legjobb atléták
közül mégis hiányoztak néhányan.
Az AC Szekszárd versenyzői a 6 km-
es távon versenyeztek, illetve kor-
osztályuknak megfelelően 7,5; 4,5
vagy 3 km-en.

A győzelemre is esélyesnek tartott
Csillag Balázs március közepén lázas
betegséggel bajlódott, ennek tudja be,
hogy csak a 7. helyen sikerült célba ér-
nie. Ezenkívül elmondta, hogy a
mezeifutás nem fekszik a stílusának,
görcsösen fut a göröngyös pályán, az
utolsó körben el is esett, de inkább a
lelke sérült, mint a lába. A pálya ne-
héz volt, egy, a szekszárdi Kálváriánál
erősebb emelkedőt felfele és lefele is
meg kellett futni, de egy mezeifutó-
versenyen számára ez megfelelő. Az
időjárásra sem lehetett panasz. A Vár-
bíró Attilával és Koncz Ákossal alko-
tott csapatban a hatodik helyen vég-
zett. Az ifjúsági korosztályban két ver-
senyzőnk állhatott egyszerre a dobo-
gón. Zsigmond Előd Zsolt ezüst-, Asz-

talos Dénes pedig bronzérmet szer-
zett. Pályaversenyeken a sorrend for-
dított szokott lenni, de a terepfutás
úgy tűnik, jobban megy Elődnek.
Edzéseken a sérülésveszély miatt nem
szoktak terepen gyakorolni, az emel-
kedőn viszont futnak. A 10. helyezett
Szőke Gergővel alkotott csapatuk a
dobogó legfelső fokára állhatott. Pap
Máté pedig a 16. helyen ért célba
Faldum Gábor bronzérmet szerzett a
junior korosztály 7,5 km-es távján.
Kustos Gergőnek ez volt az első
mezeifutó OB-ja. A 15 évesek között
4,5 km-en a negyedik helyezést sze-
rezte meg.

A Szekszárdon élő, de Gödöllőn ta-
nuló Czencz Péter egyeteme színei-
ben indult a 12 km-es távon. Jól futott,
bár triatlonistaként a legjobb atléták-
kal nem vehette fel a versenyt. 

A szervezők az eredménylistát lap-
zártáig nem közölték, ezért az AC
Szekszárd többi versenyzője: Kele-
men Szabolcs, Berta Péter, Moczó
Zsanett, Kómár Kata és Zsóka, Resál
Zsanett és Tari Zsófia eredményéről
nem tudunk hírt adni. K. E.

Március utolsó napján túrázókkal
teltek meg a szekszárdi dombok. A
ragyogó napsütésben 500-nál is töb-
ben járták végig a Tolna megyében
másodszor megrendezett Olimpiai
Ötpróba mini (7,5 km), kis (15 km),
vagy nagy távjának (30 km) útvona-
lát. Rengeteg gyerek, általános és kö-
zépiskolás diák, sőt egy-egy óvodás
is teljesítette a próbát. Velük tartott
néhány tanár és szülő, de mozgást
kedvelő felnőttekből sem volt hiány.

Az 5. Számú Általános Iskolától 8
és 10 óra között folyamatosan indul-
tak próbázók Csatár felé. A kevésbé
gyakorlott túrázók számára a piros út
megtalálása jelentette az első próbaté-
telt. Buszmegálló volt, a Kerámia-
üzem megvolt, az útmutató tábla vi-
szont eltűnt. Elindultunk hát az első
balra vezető úton, de hol a piros? Már-
már hajlandóak voltunk a lila jeleket
pirosnak látni, de hiába, az út nem
folytatódott. A helyi lakosok segítsé-
gével végre rátaláltunk a piros útra. Az
Őcsényi-szőlőhegy 246 m-es csúcsát
mindenképpen érdemes volt meg-
mászni, csodás kilátás nyílt a Csatári-
völgyre. Az első ellenőrző pontnál a
minipróbát teljesítők megfordultak és
lejtmenetben is élvezhették a panorá-
mát. Viszont nem tapasztalhatták
meg, ahogy az ellenőrző pontnál
mondták, azt hogy „innen már lanká-
sabb az út, aztán többé-kevésbé sík”.
„Majdnem” így volt. Ahol az út talál-
kozott a sárga és kék jelzéssel, ott
kapcsolódott össze a nagy- és a kis-
próba. Az előbbit teljesítők ide értek

vissza Szálkáról, miután megkerülték
a falut, néhányan véletlenül vagy
szándékosan Grábócot is útba ejtet-
ték. A találkozási csomóponttól a Dél-
dunántúli kéktúra útvonalán a hegy-
háton haladtunk 286 m-es magasság-
ba, a 3. ellenőrző pont után megmász-
tunk egy korábbi vízfolyást, majd le-
ereszkedtünk a Remete-kápolnáig. In-
nen már igazán egyszerű volt vissza-
térni az 5. számú iskolába, ahol a Pró-
bakönyvvel rendelkezőket regge-
lizőpehely várta vaníliás focilabdák
formájában.

Ők további próbák, futás, kerékpá-
rozás, úszás, részvétel egy triatlon,
vagy duatlon versenyen, teljesítése
esetén nagyobb értékű ajándékokra is
szert tehetnek, és közülük nyolcan el-
utazhatnak a 2008-as pekingi olimpiá-
ra. A gyerekek számára ez nagy ösz-
tönzőerőt jelent. Az első próbára tíz-
nél több iskola nevezett. Találkozhat-
tunk visszatérő ötpróbázókkal is, akik
a négy évvel ezelőtti athéni olimpia
tiszteletére rendezett versenysoroza-
ton elnyert sapkát és hátizsákot visel-
tek. Magyarországon az 1980-as
moszkvai olimpia óta négyévente, a
következő olimpia előtt másfél évvel
elindul a próbasorozat. A 2007/2008-
as Olimpiai Ötpróba 1. eseményén a
Tolnai megyeiek országos viszonylat-
ban kimagasló számban vettek részt,
367-en próbakönyvet is váltottak, te-
hát minden bizonnyal további köz-
ponti próbákon, és máshol rendezett
triatlon, duatlon, vagy úszóversenye-
ken is részt vesznek majd. K. E.

MEZEI FUTÓ OB

Aranyat, ezüstöt és bronzot
is szereztek atlétáink

C S E R E A K C I Ó !
Régi öltönyét és kosztümjét 1100  000000  FFtt értékben
beszámítjuk új  kosztüm, öltöny vásárlása esetén!

ÁRAINKBÓL:
• ÖLTÖNYÖK 46-58 méretig: 24 800 Ft helyett  14 800 Ft

26 800 Ft helyett  16 800 Ft
(60-70-ig) 28 800 Ft helyett  18 800 Ft

• KOSZTÜMÖK 24 800 Ft helyett 14 800 Ft
21 800 Ft helyett 11 800 Ft
25 800 Ft helyett 15 800 Ft

Kaphatók még:
Férfi sport-, vászon- és 

kordbársony zakók (48–58) 12 800 Ft
Férfi szövetnadrágok (46–58)  4 800 Ft

(60–70)  5 800 Ft
Férfi szövetmellény 1 000 Ft
Férfiingek (38-52)   2 500 Ft
Nyakkendõ 1 500 Ft
Nõi, férfi tavaszi kabátok 9 800 Ft-tól
AMIG A KÉSZLET TART!

S Z E K S Z Á R D ,
Babits Mihály Művelődési Központ,

Szent István tér 10. (MOZI ELŐTERE)

ÁPRILIS 11., SZERDA
8–17 ÓRÁIG

A múlt hétvégi sárközi megyei első
osztályú presztízs rangadó az Őcsény-
Decs derby – jó néhány Szekszárdhoz

is köthető fő- és mellékszereplővel a pályán belülről és kívülről –
rovatcímünknek megfelelően már pár héttel ezelőtt a kulisszák mögött is
zajlott. A múltban, amikor a Decs hosszú csapatnélküliség után – ami
eléggé dehonesztáló volt, hogy egy ilyen nagy falu, mint a Sárköz centru-
ma nem tud indítani csapatot, még az akkori járásiban sem – egyszer csak
kitört és meg sem állt az NB III-ig, a megyei szinten éppen hogy létező
őcsényiek tettek irigykedő pillantásokat a szomszédvárra. Mostanra for-
dult a kocka. Az őcsényiek úgy fogadhatták a megyeiben középszerű örök
riválist, hogy átvették a vezetést a tabellán, és megyeszerte téma a Boros
Attila gardírozta gárda kibontakozása, bajnoki címre is esélyes élcsapattá
válása. Így jött el a sárközi derby a decsi pályán, ami megyebajnoki vis-
zonylatban a maga közel ezer nézőjével önmagában rekord volt. Decs a
rejtett energiatartalékait teljesen mozgósítva a momentán erősebb csap-
atnak számító rivális megregulázására készült. A játékosok hazai részről
úgy vetették magukat küzdelembe, mintha személyes sorsuk múlna ezen
a találkozón. A vendégek, úgymond technikailag, fizikailag, gyorsasági-
lag akarták megoldani a dolgot: „Úgy is túlfutballozunk benneteket, még
ha két tüdővel vagytok is felvértezve ellenünk.” No és persze, hogy a fut-
ballsors íratlan szabálya érvényesült most is: a kisebb, a heroikusan
küzdő hős elnyeri jutalmát. Merthogy a hátulról a lassan ötvenkedő, kor-
talan, egykori NB I-es focista, Kalmár Feri által megszervezett decsiek
kibrusztolták a góljaikat, egész pontosan kettőt, amire csak egy érkezett
válaszként. A győztes találat leírhatatlan boldogságot varázsolt a decsi
arcokra. Ha csak néhány órára is, de elfelejtődött a vizitdíj, a dobozdíj, a
konvergencia program megannyi kisembert nyúzó sarcával együtt. A
szponzorok, a tehetős vállalkozók úgy fogadták a „néptől” jövő gratulá-
ciókat, mintha éppen arról értesítették volna őket, hogy milliókat nyertek
az egyik éppen aktuális üzleten. Pedig némelyiküknek ez a győzelem
önként boldogan vállalt anyagi áldozatokkal is járt. Mint kiderült az
Őcsény „megverésére” szánt összeget az ezt oly hőn óhajtó leginkább fut-
ballőrült szponzorok nem sokkal a mérkőzést kezdő hármas sípszó
elhangzása előtt egy „százassal” (azaz százezerrel megfejelte). Hogy a
külső és a belső motiváció együttes megérlelje a nagy győzelmet. Lehet,
hogy a vereséget amúgy roppant sportszerűen elismerő és elviselő szom-
széd – függetlenül attól, hol állnak majd a legközelebbi ütközetkor a
táblázaton – a szomszéd hátországa is hasonló módszerhez folyamodik?
Mert egymás után esetleg három vereség a Decstől – ősszel odahaza,
ugye, még kínosabb volt ezt elviselni – még akkor sem viselhető el tőlük,
ha csapatuk egyébként jóval előkelőbb helyen végez ebben a bajnokság-
ban. De mi lesz ezekkel az urakkal, hölgyekkel, aggastyánokkal, ha az
Őcsény esetleg bajnokságot nyer, vállalja a magasabb osztályt, legalább
egy évig szünetelnének a szomszédvári derbik. Az elvonási tünetek szinte
garantáltak lennének, mindkét településen. B. Gy.

KULISSZA

Százakat mozgatott meg
az első olimpiai próba
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A rejtvény megfejtését 2007. április 17-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Március 25-i rejtvényünk megfejtése: Kovács Tibor, Stáció.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tóth Lászlóné, Remete u. 41. és Nemes Sándor,
Perczel M. u. 1. I/4. A könyveket postán küldjük el a nyertesnek.

Újra megnyitott a

VITAMIN
zöldség-gyümölcs bolt

SZEKSZÁRDON,
a Gemenc parkolóban!

MINDEN NAP
FRISS ÁRUVAL, 

ALACSONY ÁRAKKAL
várjuk régi és

leendõ vásárlóinkat.

„Te rongyos élet”
Sokan csak úgy emlegetik: „bolondos Élet.

Minden nap találkoztam vele, de még soha
sem láttam levertnek vagy szomorúnak. Ron-
gyos ruhájában mindig sugárzik az arca a bol-
dogságtól. A minap is vidámságtól csillogó
szemmel szorította meg a kezem, és kedvet-
len, kiábrándult arcomat látva csak legyintett:
– Semmi értelme egy rövid átmeneti nehe-
zebb időszak miatt így elszontyolodni, olyan
elkeseredett pofát tudsz vágni, mintha két
héttel ezelőtt lett volna a mohácsi csatavesz-
tés. Pedig csak arról van szó, hogy most rosz-
szabbul alakultak a dolgok, mint azt bárki is
képzelte volna az EU-s csatlakozást követő 1-
2 évben, de gondolj a reformokra, a megszorí-
tó intézkedésekre, a vizitdíjra, napidíjra, ka-
matadóra, amelyek együttes hatása megte-
remti a gazdasági fellendülés feltételeit, hely-
re áll a gazdasági egyensúly, 3%-osra csökken
az államháztartási hiány, és a társadalmi igaz-
ságosság elve valóban érvényesülni fog…

Most én legyintettem: – Én azt már nem
érem meg. – Lehet, hogy nem éred meg –
mondta barátom és legőszintébb vigasztalóm
–, de gondolj arra, hogy 2 milliárd év múlva,
amikor az Androméda-köd és a Tejútrendszer
összeütközik egymással, azt se éred meg, és
akkor rájössz, hogy voltaképpen milyen sze-
rencsés ember is vagy te. Ámde az Élet (ez a
jóságos, drága lélek) látva rajtam, hogy nem
igazán tudott meggyőzni, nem erőltette a dol-
got tovább. Búcsúzóul még bátorításképpen
kezet rázott velem, aztán ment tovább. Az
Élet már csak ilyen, bármi történik is, Ő megy
tovább… „Te rongyos élet, bolondos élet, mi-
től tudsz olyan édes lenni, mint a méz” – du-
dorásztam szórakozottan, és akár hiszik, akár
nem egyre jobb kedvem lett. Te jóságos ég,
morfondíroztam magamban, 2 milliárd év
múlva, amikor az Androméda-köd egyre job-
ban megközelíti a Tejútrendszert, hú, micso-
da ramazuri lesz akkor!!! Ahhoz képest tény-
leg jelentéktelen epizód a magyar gazdasági,
pénzügyi, egészségügyi, oktatásügyi refor-
mok beindítása következtében kialakult rend-
kívüli zűrzavaros, bizonytalan helyzet.

Milyen szerencsés és boldog ember is va-
gyok én, hogy most élek és nem 2 milliárd év
múlva! – szívtam tele a tüdőmet örömteli friss
tavaszi levegővel… és mint az Élet, én is bol-
dogan mentem tovább.

Bálint György Lajos

U R O L Ó G I A
M A G Á N R E N D E L É S

Dr. Papp Ferenc
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

Helye:
Ergonom Kft. orvosi rendelő-
je, Szekszárd, Tartsay u. 10.

Rendelési idő:
csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 
74/419-448/122 mellék,

70/524-43-34
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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

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Április 12-én (csütörtökön) 19 órakor

Sárdy-bérlet III. előadása 
Fejes Endre–Presser Gábor: 
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT
SZERELEM – musical,
a veszprémi Pannon Várszínház
előadásában.
Jegy: 1500 Ft 

Április 14-én (szombaton) 19 órakor
a színházteremben 
„Fonóháztól a lakodalomig”
A 70 éves Szabadi Mihály 
születésnapi gálaműsora
Belépőjegy: 1200 Ft 

EGYÉB AJÁNLATOK 
Április 10-én (kedd) 18 órakor 

BIBLIAI SZABADEGYETEM
Vérnyomás-szabályozás
természetes módon 
Eloadó: Kobel Wolfgang ter-

mészetgyógyász, lelkész

Április 16-án (hétfőn) 18 órakor 
LÉLEKÉPÍTŐ 
Vendég: Melocco Miklós Kossuth-

díjas szobrászművész

Az Életet az éveknek Országos
Nyugdíjas Szervezet 

a Költészet Napja alkalmából

Versmondó versenyt
szervez nyugdíjasoknak 

április 11-én 9–12 óráig
a próbateremben 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KIÁLLÍTÁS 

AZ ÜVEGTEREMBEN
Országos Origami Kiállítás
nyílik „Kedvenceim” címmel
A kiállítás megtekinthető április 20-
ig, hétfőtől péntekig 9–18 óráig

F E L H Í V Á S !

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.

POLIP IFJÚSÁGI IRODA
Április 12-én, 19-én

PARTNERSÉGI NAP
képzés a Szekszárdi Civil Ifjúsági
Érdekegyeztető Fórum tagjainak 

ÁKOS PÉCSI KONCERTJÉRE 
jegyek kaphatók irodánkban

12–18 óráig.
Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok,

2007. április 20. 19.30 óra 
Ára: 5990 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA
Április 12–15. (csütörtök) 19.30 órakor

ZENETANÁROK XIII. ORSZÁ-
GOS ZONGORAVERSENYE

Április 19-én (csütörtök) 19.30 órakor
PECEK LAKATOS TRIÓ
KONCERTJE
(JAZZ-BÉRLET 4. ELŐADÁSA)
Belépődíj: 1500 Ft

Április 19-én (csütörtök) 19.30 órakor
PECEK LAKATOS TRIÓ
KONCERTJE
(JAZZ-BÉRLET 4. ELŐADÁSA)
Belépődíj: 1500 Ft

PANORÁMA MOZI 
ART TEREM
Április 5–11. 16 és 18 órakor  300

20 órakor HASUTASOK 
Április 12–18. 16 órakor  LEVELEK

IVO DZSIMÁRÓL
18 órakor SÍNJÁRÓK
20 órakor HANNIBÁL ÉBREDÉSE 

A P R Ó H I R D ET É S

Társat keres? Nálunk megtalálja!
Leinformálható ügyfélkörrel,
rendezvényekkel várjuk Önt.

Szekszárd, Szent László u. 19.

20/9333-672

MAGYARORSZÁGI
NÉMET SZÍNHÁZ 

Április 11. szerda 17.00 óra
Április 12. csütörtök 17.00 óra

CREEPS ifjúsági darab

WOSINSKY  MÓR
MEGYEI  MÚZEUM

ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK
Minden hónap utolsó hetében 10 és 11
órakor kezdődik előzetes időpont
egyeztetés alapján.
Áprilisban:
– Háziszárnyasok: a csirke és a kacsa

(filmvetítés, puzzle, munkalap)

RÉGI ÉSSZEL – GYERMEKKÉZZEL 
Kiállításhoz kapcsolódó kézműves fog-
lalkoztató minden hónap második szer-
dáján 10–16 óráig.
Április 11-én az Örökségünk. Tolna me-
gye évszázadai című kiállítás termé-
szettudományi egységének megtekinté-
se, majd gipszfestés: „Madárka és fész-
ke a fán” (vegyes technika). 

MÚZEUMI MOZI
– filmvetítés nyugdíjasoknak
Kéthetente hétfőn 14.30 órakor kezdő-
dik.
Április 16.

Az erdélyi fejedelmi udvar 
Cirill és Metód legendája

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK
KLUB
Április 12. és 16. csütörtök, 6 óra

Kirándulás Ipolytarnóc–
Szécsény–Hollókő útvonalon

Április 17. kedd és 26. csütörtök, 7 óra
Kirándulás Dég–Ajka–
Somlóhegy–Sáregres 
útvonalon

GARAY TÉRI HÍREK
Gyorsan terjed az a Szekszárdról indult mozga-
lom, melynek neve „10 perc az igazságért a
hazugság ellen 1956-2006.”
Ennek lényege, hogy azok a magyarok,
akik nem fogadják el a hazugságot még a mi-
niszterelnöktől sem, minden nap pontosan 19
óra 56 perctől 20 óra 6 percig 10 percre jön-
nek össze, éljenek bárhol a világon, és adjanak
hangot tiltakozásuknak, vagy csak magukban
imádkoznak az igazság győzelméért a hazug-
ság felett.
Budapesten a Kossuth téri tüntetők csütörtö-
kön sajtótájékoztatón jelentették be, hogy csat-
lakoznak a Szekszárd Garay téri kezdeménye-
zéshez. Azóta több egyházközség is a haran-
gok ebben az időben való megkondításával vál-
lal közösséget a hazugság elleni küzdőkkel.

Várhatóan jövő héttől újabb tiltakozó hullám
kezdődik az országban, és a határon túl is,
csatlakozva ehhez a röviden egyszerű, de év-
szám utalásaiban is nagyszerű, az emberek
idejét egy cigaretta, vagy kávé szünetnyire
igénybe vevő programhoz. Úgy tűnik, Gyur-
csány Ferenc kézlegyintéses jóslata, miszerint
„lehet tüntetni, majd megunják, és haza men-
nek,” nem vált be. A tények azt mutatják, hogy
Szekszárdon, de Magyarországon is példátla-
nul, 200 nap után sem unják meg az emberek. 
Vajon miért nem???
Jövő héten szerdán, április 11-én híres előadó
Wass Albert lesz a Garay téren! Hangfelvétel-
ről. Egy ’70-es évekbeli amerikai előadásának
anyagát hallgathatják meg a jelenlévők.
További információ: Horváth Anita: 20/55-
70-735 és dr. Tóth Csaba Attila: 30/93-19-
428 • viktoria@tolna.net

Csatlakozott a  szekszárdi Garay
térhez a budapesti Kossuth tér!

A MŰVÉSZETEK HÁZA és az
ILLYÉS GYULA MEGYEI

KÖNYVTÁR 
a Művészetek Házában

2007. április 11-én, szerdán
16.30 órakor

KÖLTÉSZET
NAPI

ÜNNEPSÉGET
RENDEZ

MŰSOR:
NAGY GÁSPÁR

CD-jének bemutatója,
amelyen a költő

saját verseit mondja.
Közreműködik:G. Juhász Judit,

Gacsályi József, Szakolczay Lajos
irodalomtörténész, Lázár Csaba

színművész és a Misztrál együttes
ORBÁN GYÖRGY és
LOZSÁNYI TAMÁS

Babits Mihály Jónás
könyve-feldolgozása

Belépődíj: 600 Ft

A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI
KATOLIKUS TÁRSASKÖR
2007. április 9-én,
HÚSVÉTHÉTFŐN

19 órakor
az immár hagyományossá vált

LOCSOLÓBÁLRA
hívja a szórakozni vágyókat
a Szent István Házba.

Kérjük a férfiakat, hogy jó illatú
kölnivel locsolják meg a höl-

gyeket, remélve, hogy piros tojás
lesz kedvességük jutalma.

Batyus bál lesz: mi a helyet adjuk és
a zenét szolgáltatjuk,

ezért 600 Ft belépődíjat kérünk.
Jelentkezni lehet:

Horváth Edit – Batthyány u. 14.
(313-175, 20/52-46-820)

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 
Alisca Klubjának kirándulásai

Április 19. csütörtök 6 óra
Kirándulás Pécel, Budapest Dohány utcai zsinagóga,
Budakeszi Himnusz szobor, Szoborpark útvonalon.

Május 3. csütörtök 6 óra
Kirándulás Ajka, Magyarpolány, Várpalota útvonalon.

SZEKSZÁRD VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
A bajnokság helye, ideje: Városi sporttelepen: 40x20 m-es salakos, füves pálya, 3 m széles, 2 m magas ka-

pukkal (kézilabda méret) 2007. április 16.–június 18-ig és 2007. augusztus 27.–október 23-ig
Nevezés: A nevezési lapon 2007. április 10-ig a Szekszárd Városi Labdarúgó Szövetség címére: 7101

Szekszárd, Béla király tér 8. Pf. 83. kell beküldeni. • Az 2007. április 10. után érkező nevezése-
ket a szövetség már a sorsolásnál nem tudja figyelembe venni!

SORSOLÁS: 2007. április 11-én 16 órakor a Szekszárd Városi Labdarúgó Szövetség hivatalos helyiségében
a fent megjelölt címen. • Nevezési díj: NINCS
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Egy férfi: 
Galambos Péter 

– Péter! Kezdő pincér korod óta
ismerlek, azóta sok minden történt
veled, pedig még innen vagy a ne-
gyed századon, amit mesélj el pár
mondatban…

– Szekszárdi vagyok, a szüleim mindketten a kereskedelemben dolgoz-
nak, édesapám hentes, édesanyám bolti eladó. A III. sz. általános után,
amikor választanom kellett, s nagyon szerettem volna a vendéglátásban
dolgozni.. a Vendéglátó-ipari Szakközépiskolába jártam, amikor a
Keszthelyiné és Tsa. Bt.-hez kerültem gyakorlatra, helyileg a főiskola ét-
termébe, majd érettségi után a Szász Söröző, illetve mindkét hely. A
Keszthelyi családtól megtanultam a szakma minden részét, s minden se-
gítséget megkaptam tőlük, hogy továbbfejlődjek. Segítettek, hogy eljus-
sak a klasszikus mixer iskolába, aztán egy amerikai stílusú továbbképzés-
re – üvegdobálás – valamint szakmai versenyekre. Ők a második csalá-
dom, nagyon sokat köszönhetek nekik, s nagyon hálás vagyok. 

– Meséltél a kitűnő „csapatról”, akikkel együtt dolgoztál, s egyszer még-
is csak véget ért ez az együttműködés…

– Megvalósítottam egy nagy álmomat, elmentem Budapestre mixernek
– elengedtek, azzal, hogy visszavárnak –, ahol 4 hónap alatt nagyon sokat
tanultam. Beleláttam a nagyméretű koktélpartik világába, megtapasztal-
tam, hogy milyen tudás szükséges a vendéglátásnak ebben a szeletében,
hogy lehetek sikeres. 

– Tetszett Budapest, mégis hazajöttél…
– Mondhatnám azt is, hogy a város hazavárt, de inkább azt mondom,

én vágytam haza, s elkezdtem itthon munka mellett rendezvényeken
mixerkedni. Sajnos a két munkahelyet plusz a magánéletet már nem tud-
tam összeegyeztetni, ezért úgy döntöttem, hogy önállósulok. 

– Péter! Most itt a pillanat, amit nem illik, de mégis meg kell kérdez-
nem, mert az olvasónak is az lesz az első gondolata, s a pénzt honnan vet-
ted?

– Amikor a szüleimnek felvázoltam, hogy mit szeretnénk – barátom-
mal, Viktorral és az öcsémmel – megértették és a család maximálisan tá-
mogatott erkölcsileg és anyagilag is, ami számomra azt jelenti, hogy bíz-
tak bennem. 

– Igazi profilotok a saláták és a koktélok…
– A salátákból kb. 30-fajtát, a koktélokból kb. 80 fajtát kínálunk, alko-

holost és alkoholmenteset. Május elején új étel- és itallappal bővítjük az
eddigi kínálatot, s várjuk dohányzó, nem dohányzó és zárt teraszunkon
is vendégeinket. 

– Sokat dolgozol, házhoz szállítás, a vendéglő, s ezek mellett még vál-
lalsz a legkülönfélébb rendezvényeken mix-
erkedést is…

– Van egy jövőképem. Mindig voltak kisebb
céljaim, és ezeket sorra meg is valósítottam. Min-
dig szerettem volna önálló lenni, magam meg-
szervezni a vállalkozásomat. Ez sikerült, most
azt a nagy álmomat szeretném megvalósítani,
hogy 30 éves koromra mindenem meglegyen, s
akkor már a családalapítással tudjak foglalkozni.
A másik, hogy az öcsém karrierje is sínen le-
gyen. Mindezekért nem esik nehezemre a 24
órából sokszor 20 órát dolgozni.

– Ezek szerint semmi időd nem marad a ma-
gánéletre, hobbira stb.

– Csak a munkámra koncentrálok, mert tu-
dom, hogy a következő években alapozom meg a
jövőmet. A hobbim pedig az üvegdobálás és a ve-
zetés, mindkettő hozzátartozik a munkámhoz. 

Egy nő:
Szűcs Tímea 

– Timi! Nálad is volt a szülői
részről egy kis indíttatás egy olyan
szakma felé, ahol emberekkel sze-
rettél volna foglalkozni…

– Valóban nagyon sok a közös
vonás Péterrel az életünkben.
Szekszárdi vagyok én is, s szüleim szintén a kereskedelemben dolgoznak.
Gyermekkorom óta megtapasztaltam az üzleti világ ritmusát, részt vet-
tem a családi vállalkozásban. A gyakorló általános iskola után a Garay
Gimnáziumban érettségiztem, majd különböző szakmai bizonyítványo-
kat szereztem: kereskedő, vendéglátó-üzletvezető, kereskedelmi mene-
dzser, s közben tanultam az angol nyelvet is. 

– Volt egy kedves kifejezésed, miszerint pörgős életet éltél már fiatal
korodtól…

– Ez már 5 éves koromban kezdődött. Hiperaktív gyerek voltam, s na-
gyon jót tett, hogy táncolhattam a Bartina táncegyüttesben, egyrészt leve-
zettem a felesleges energiámat, másrészt ott tapasztaltam meg a siker
ízét. Külföldi turnék, fellépések – szinte bejártuk a világot –, siker siker
hátán, s akkor eldöntöttem, hogy a jövőben, a munkámban is ugyanilyen
sikeres szeretnék lenni.

– Hol indult a sikerhez vezető út?
– Érettségi után elmentem a Balatonra és elkezdtem a vendéglátásban

dolgozni, ott aztán a sűrűjében voltam, viszont új emberekkel és új üzlet-
ágakkal ismerkedhettem meg. Ott találkoztam először az igazi pezsgő
élettel és tapasztaltam meg, hogy egy-egy nagyobb rendezvényen milyen
fontos, hogy a szórakozó szülők biztonságban és szintén szórakozva lás-
sák gyermekeiket. Rendezvényeken, vendéglátóegységeknél gyermekjá-
tékokat működtettünk – természetesen ezt nem egyedül csináltam, ha-
nem egy társsal –, s jó iskola volt munkából, kitartásból, emberismeretből
és még sorolhatnám. 

– Közben a családi vállalkozásban is segítettél?
– Igen, hiszen a balatoni munka idénymunka volt. Aztán követtem szü-

leim példáját, s önállóan elkezdtem kereskedelmi vonalon dolgozni, s ez-
zel párhuzamosan rendezvényeken gyermekjátékokkal részt venni. Pár
rendezvényt megemlítenék: TV2 Mobil Party, RTL Klub Road Show, Pécsi
Sörnapok, gyermeknapok, céges rendezvények. Ezek a munkák jelenleg
is folyamatosan vannak. 

– A gyros étterem ötlete mikor merült fel benned?
– Nagyon szeretem a gyrost, s a Balaton-parti gyorsétkezdék ötletét

„magamévá” tettem, miután Szekszárdon ilyen étterem nincs, s úgy gon-
doltam talán más is szereti. Balatoni barátaim tapasztalataival és jó taná-

csaival ellátva nyitottam meg a ven-
déglőt, 2006 novemberében, ahol a
gyros mellett salátákat, hamburge-
reket szolgálunk fel bent és jó idő-
ben – ami reméljük egyre többször
lesz – a teraszon. 

– A pénz kérdését neked is felten-
ném. Honnan?

– Miután 10 éve dolgozom, mint
vállalkozó – hiszen mindjárt az
érettségi után kezdtem –, az eddig
keresett és félretett összeget fektet-
tem be ebbe az üzletbe. 

– Üzlet, rendezvények, mire ma-
rad időd?

– Szeretem a téli sportokat, az
igazi kikapcsolódás számomra a sí-
elés, valamint imádok vezetni.

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Galambos
Péter és Szűcs Tímea üzletvezetők. A két fiatalban a korukon kí-
vül sok a közös vonás. Egyrészt a címbéli két szállóigét a gyakor-
latban is vallják, s ezért mindent meg is tesznek, másrészt életfel-
fogásuk, munkához való viszonyuk példaértékű. Szóval: nem vár-
ják, hogy a sült galamb a szájukba repüljön. Ők nem panaszkod-
nak, nem sajnáltatják magukat, dolgoznak, s a velük való beszél-
getésnek ez épp elég apropó. 

SAS ERZSÉBET OLDALA

„Aki mer, az nyer, illetve nem árt több lábon állni”
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Fokozott ellenőrzés
az utakon

Magyarországon az ittas állapotban okozott közúti közlekedési bal-
esetek abszolút száma 2006. évben az előző évhez képest emelkedett.
Az összes baleseten belüli részarányuk a 2005 évi 12,4%-ról 2006-ra
13,21%-ra nőtt.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek alatt a jármű-
vezetők az éves átlagot meghaladó arányban vesznek részt ittasan a
közúti közlekedésben, ezért az ittas járművezetések visszaszorítása ér-
dekében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és helyi szerveinek köz-
rendvédelmi és közlekedésrendészeti állománya 2007. április 7–11-ig
fokozott ellenőrzéseket fog tartani az egész megye területén változó
helyszíneken. 

Az ellenőrzés alapvetően az alkoholfogyasztásra, az ittas járműveze-
tők forgalomból történő kiszűrésére irányul. • Az ittas járművezetők
kiszűrése érdekében valamennyi ellenőrzés alá vont járművezetővel
szemben elektromos alkoholteszter vagy alkoholszonda alkalmazására
kerül sor. • Az ellenőrzést a polgárőrség tagjaival együtt hajtja végre a
rendőrség.
Kérjük, hogy ittas állapotban ne üljenek a volán mögé a balesetek

elkerülése érdekében!

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság zöldszáma: 06-80/200-178
A telefontanú ingyenes száma 06-80/555-111


