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A szekszárdi társasházak közös képviselői
részvételével a bevezetendő új hulladékszállí-
tási rendszerről és a panelfelújítási programról
tartottak fórumot kedden a városházán.

Horváth István polgármester és Ács Rezső al-
polgármester mellett két szakember válaszolt a
résztvevők kérdéseire: Németh László, a megye-
székhely hulladékgazdálkodással foglalkozó cé-
ge, az Alisca Terra képviseletében, illetve Sáth Jó-
zsef, az önkormányzat energetikusa.

A társasházak utólagos hőszigetelésével kap-
csolatban pozitív változásokról számolhattak be
a városvezetők. Az előzetes információkkal
szemben az Alfa-Nova Kft.-vel kötött szerződés
egy pontja alapján ugyanis – a város nehéz anya-
gi helyzete ellenére – sikerült forrást, s ezzel fede-
zetet találni 2006. évben a társasházak által már
benyújtott, és ebben az évben eddig elbírált, illet-
ve jelenleg elbírálás alatt lévő hőszigetelési pályá-
zatok önkormányzati szerepvállalására. Erre
azoknál a pályázatoknál van lehetőség, ahol a be-
adáskor az önkormányzat vállalta a költségek
harmadát. Szekszárd önkormányzata 2006-ban
25 társasházra nyújtott be panel-felújítási pályá-
zatot, melyből korábban 13-ra vállalt kötelezett-
séget mintegy 100 millió forint értékben. A fenn-
maradó 12 társasház önkormányzati támogatás
nélkül valósítja meg a felújítást. A benyújtott pá-
lyázatok közül eddig kilenc kapott pozitív elbírá-
lást – tájékoztatott a Magyar Lakásinnovációs
Kht. –, közülük hét igényelt önkormányzati támo-
gatást, mintegy 53 millió forint értékben. Ezen
társasházak felújítása idén megtörténhet, amint a
város, a társasházak és a kivitelező aláírták a há-

romoldalú szerződést. Az önkormányzat a nyer-
tes pályázatoknál szeretne segítséget nyújtani a
lakóknak, lakóközösségeknek azzal is, hogy
szakemberei segítségével aktívan részt vesz a
közbeszerzési eljárás lebonyolításában. A remé-
nyek szerint ezzel is csökkennek a költségek, ami
mind a lakók, mind az önkormányzat érdeke. A
közös képviselők kérték, a kivitelezési munkákat
ne egy csomagban pályáztassa meg az önkor-
mányzat, hanem az egyes társasházaknak – ha
már lakóik is mélyen a zsebükbe nyúlnak – lehe-
tőségük legyen részt venni a pályáztatásban.

A fórum másik témája a hulladékszállítási díj
kérdése volt. (A témát Szekszárd város közgyűlé-
se is tárgyalja majd április 26-i, soros ülésén.)
Mint elhangzott, a megszűnő kommunális adó
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hi-
szen a szemétszállítás költsége – az elmúlt évben
102 millió (!) liter hulladékot dobtunk ki – több
tíz millió forinttal haladta meg az adóbevételeket,
és a város sem lett tisztább. A hamarosan ismét
százszázalékos önkormányzati tulajdonba kerülő
Alisca Terra Kft.-nél úgy számolnak, még a 2003-
as áraknál (1,71 Ft/liter+áfa) kedvezőbb díjtéte-
lek (2007-ben a tervezet szerint 1,50
Ft/liter+áfa, ami mintegy 14%-os
csökkenést jelent a nettó összegben
2003-hoz képest) bevezetésével is
megszüntethető lesz a veszteséges
gazdálkodás. Németh László üzemel-
tetési igazgató a fórumon elmondta:
az Alisca Terra Kft. csak társasházak-
kal tud szerződést kötni, mivel az itt
kihelyezett gyűjtő dények közös hasz-

nálatban vannak, ezek ürítési díjait csak a lakókö-
zösség oszthatja fel saját működési szabályzata
szerint. A minimális szolgáltatási mennyiségek
igazságosabb meghatározásában ugyanakkor a
közös képviselők véleményét kérte: tegyenek ja-
vaslatot úgy, hogy az a város és a közvetlen lakó-
környezetük köztisztaságát ne veszélyeztesse. (A
témában készült munkaanyagot a közös képvise-
lők csütörtökön átvehették és szombatig vélemé-
nyezhették.) A szakember hozzátette: a városla-
kók csökkenthetik költségeiket, amennyiben a
meglévő 12 gyűjtőpont mellé hamarosan kihelye-
zésre kerülő újabb 38 szelektív hulladékgyűjtő
szigetet is használják, amelynek elszállítása to-
vábbra is ingyenes.

Ács Rezső kifejtette: a város vezetése nem bú-
jik el a nyilvánosság elől, az eddigi fórumokat
(példaként említette a távhőszolgáltatással kap-
csolatban tartott lakossági meghallgatást)  terveik
szerint újabbak követik majd, ahol kiállnak a
nyilvánosság elé minden olyan kérdésben, ahol
fontos a lakosság véleményének ilyen formában
történő kikérése. Ugyanakkor meg kell érteni:
mindenki számára egyformán igazságos rendele-
tet nem lehet kialakítani. Arra a felvetésre, hogy a
díj bevezetésével még szemetesebb lehet a város,
az alpolgármester elmondta: szigorítani kell a
szemetelőkkel szembeni szankciókat, amit a ren-
deletben rögzíteni kívánnak és a sikeres végrehaj-
tás érdekében a közeljövőben jelentős mértékben
kívánják emelni a közterület-felügyelők számát.

Fórum a hulladékszállítási
díjról és a panelfelújításról

Böngésszen lapunk 10. oldalán!

SZEKSZÁRD a MIÉNK
A várost magukénak érzők és azért tenni is akarók
kis csoportja takarítást szervez április 28-án, szomba-
ton. A helyszín ezúttal a Kálvária-domb és a Kilátó
környéke.
A szekszárdi panorámát biztosító magaslat ugyanis igen
gyászos képet mutat, a növényzet haldoklik a szemét
alatt. A szervezők ezért mindenkit szeretettel várnak a
Kilátónál, akik délelőtt 9 és 11, illetve délután 15 és 17
óra között – akár csak egy rövid ideig is – segíteni tudnak
a szemétgyűjtésben. A szükséges védő- és munkaeszkö-
zöket a helyszínen biztosítják.

A végső út a szelektív gyűjtés
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

MAJÁLIS a sötét-
völgyi nagyréten

PROGRAMOK MÁJUS 1-JÉN:
8 órakor szakképzett túravezetõvel GYALOGTÚRA INDUL a

Kápolna tértõl Sötétvölgyig 

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

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

Kirakodóvásár

További ingyenes programjaink:
Lovaglás és fogathajtás • Légvár és lufi • Akadály- és

tájékozódási verseny • Arcfestés
Szabadtéri játékok és kreatív foglalkozás gyerekeknek

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

Programok után érdeklõdni: 74/510-663
Szeretettel hívjuk, várjuk!

„Szülő és gyermeke”
címmel

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
a Születés Hete programsorozat keretében.

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

Kivitel: 15×21 cm-es méret, fekete-fehér vagy színes technika. Hátuljára kérjük
feltüntetni 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 fel-

tüntetni: Fotópályázat
Díjak: I. helyezett: 4 nap 3 éjszakás pihenés a bakonyszűcsi bababarát pa-

rasztházban.
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 étterem-

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

www.szuleteshete.hu

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI 
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

NYUGDÍJAS TERÜLETI ALAPSZERVEZETE 
értesíti tagjait, hogy április 23-án (hétfő) 6.30–10 óráig kedvező áron a – kész-
let erejéig – füstölt áru árusítását tartja a Hunyadi u. 4. sz. alatti épületben.
Árak: füstölt kolbász 750 Ft/kg; füstölt szalámi 1000 Ft/kg; füstölt egész és da-
rabolt sonka 1100 Ft/kg; kötözött sonka 1100 Ft/kg; füstölt tarja, csülök 750
Ft/kg; nyers kolbász 700 Ft/kg; hurkák és disznósajt 500 Ft/kg; angolszalon-
na 1100 Ft/kg; kolozsvári szalonna 890 Ft/kg. Ezenkívül még vegyes méz,
akácméz, száraztészta, étolaj‚ ételízesítők, őrölt paprika 1300 Ft/kg-os áron
kerül árusításra. • Az árusítás alatt az elmaradt tagdíjakat is lehet rendez-
ni. Kérjük, hogy nyugdíjas igazolványukat hozzák magukkal.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
és a Német Nemzetiségi Egyesület

Immár hagyományossá vált, hogy május 1-jén 
a Szent István-házba (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

VERSENYRE HÍVJUK 
LEGJOBB HALFÕZÕKET.

Most is ezt tesszük. Május 1-jén 9 órakor kinyitjuk
a kaput, hogy aki versenyezni kíván, elõkészületeit megtehesse, 

s finom fõztjét szakértõ bírálók ítéletének vesse alá.
SZOKÁS SZERINT MOST SEM KÉRÜNK NEVEZÉSI DÍJAT.

A fõzéshez az eszközöket és a fõznivalót mindenkinek saját
magának kell hoznia.

Hívjon baráti társaságot is, hogy a fõzés közben tanácsukkal
segítsék, s amit fõztek, egyék is meg!
Jelentkezni lehet: Horváth Editnél

Batthyány u. 14. •  313-175, 06-20/524-6820

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 

Április 16-án 
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

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

Április 22., 29., május 13., 27.,  június 10., 24., július 8., 22., 29.,
augusztus 12., 26.,  szeptember 9., 23., 30.,

október 14., 28., november 11., 25., december 9., 16., 23.

A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK 
TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE 

megköszöni, ha adójuk 1%-ával támogatják egyesületünk működését, se-
gédeszköz vásárlását, vak diákok képzését, üdültetését. Cím: 7100 Szek-
szárd, Hunyadi u. 4., Adószám: 18864858-1-17. Tel.: 74/512-355, 74/512-
356. • Megköszönjük, ha a helyi cégek, vállalkozások egyesületünket jelö-
lik meg kedvezményezettként, és támogatnak bennünket az iparűzési
adójuk 5%-ával. Előre is köszönjük a segítséget.
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A Tolna Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet, azaz a börtön –
mint tudjuk – Szekszárd történelmi
városközpontjában van, a fő-
ügyészség, a bíróság, a belvárosi
templom, a városháza, a Pollack
Mihály tervezte régi vármegyehá-
za, valamint emlékművek és szob-

rok szomszédságában. A város ve-
zetése szeretné, ha a város szélén
új börtön épülne, a jelenlegi pati-
nás épületet pedig akár idegenfor-
galmi célra hasznosítanák. Hor-
váth István polgármester szállodát
és konferenciaközpontot látna szí-
vesen a jelenlegi börtönépületben,
természetesen átalakítása után.

A minap Szekszárdon találkozott
Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium állam-
titkára Horváth István polgármes-
terrel, Balázs Péter börtönparancs-
nokkal, s látogatást tett az intézet-
ben. Az ekkor tartott sajtótájékoz-
tatón az államtitkár elmondta,
hogy több városban merült föl az
igény, hogy a történelmi városmag-
ban szüntessék meg a börtönt és a
központtól távol építsenek újat.
Mint mondta, látogatásával meg-
kezdődött a tárca, illetve szakmun-

kacsoportja és Szekszárd között a
tárgyalássorozat, amit az egyezte-
tések követnek. Hozzátette, a költ-
ségvetés nincs olyan helyzetben,
hogy jelentős támogatást nyújtson
az építkezéshez. Közölte, hogy a
jelenleg épülő két börtön – Szom-
bathely és Tiszalök – is a magántő-

ke bevonásával
valósul meg.
Egyébként –
mint mondta –
kizárólag a vá-
ros aktív közre-
működésével
kerülhet sor
börtönépítésre.

Horváth Ist-
ván kifejezte re-
ményét, hogy
sikerül megta-
lálniuk az épít-
kezésre a meg-
felelő megol-
dást, az anyagi-
ak megteremté-

sére pedig a legjobb konstrukciót,
amire már vannak elképzeléseik,
sőt már befektetők is érdeklődnek.
Azt is mondta a polgármester,
hogy mintegy fél esztendő szüksé-
ges ahhoz, hogy áttekintsék a té-
mát, s befejeződjenek az egyezteté-
sek. Reméli, hogy a 110 éves épület
nem túl hosszú időn belül közössé-
gi célokat szolgálhat, miután az
ipari park területén megépül az új
börtön. 

Az államtitkár elismeréssel szólt
a szekszárdi börtönben folyó kivá-
ló szakmai munkáról, de mint
megjegyezte, ezzel közel sincs pár-
huzamban az – elsősorban – előze-
tes letartóztatásban levők elhelye-
zése. A szekszárdi börtön helyei-
nek száma 97, de általában 110 fog-
vatartott éli ott mindennapjait. A
találkozó és tájékoztató napján a
létszám 114 volt. V. H. M. 

Börtönből szálloda? 

NAPIREND
1. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(…) rendelete a 2006. évi

költségvetés végrehajtásáról (tervezet) (100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

2. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(…) rendelete a 2007. évi
költségvetésről szóló 6/2007. (III. 1.) szekszárdi ör. módosításá-
ról  (tervezet) (101. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

3. Szekszárdi Önkormányzat …..2007.(…) rendelete a szociális el-
látások helyi szabályozásáról szóló 34/2001. (XII. 21.) szek-
szárdi ör. módosításáról (tervezet) (75. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

4. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(...) rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
34/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör. módosításáról II. forduló (ter-
vezet) (70. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

5. Szekszárdi Önkormányzat ….2007.(…) rendelete helyi adókról

és az adózás rendjéről szóló 21/1991. (XII. 23.) KT rendelet mó-
dosításáról (tervezet) (az előterjesztés 2007. április 24-én kerül
kiküldésre) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző 

6. Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
(92. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető 

7. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására (105. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

8. Döntés kötvénykibocsátásról (az előterjesztés 2007. április 24-
én kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

9. Együttműködési megállapodás a Polip Ifjúsági Egyesülettel (97.
sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

10. Javaslat a Szekszárdi Polgárőr Egyesülettel megkötött együtt-
működési megállapodás módosítására (95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

11. Javaslat a Szekszárd és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

társulási megállapodásának módosítására (94. sz. előterjesz-
tés) Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

12. Konzorciumi megállapodás szociális feladatok ellátására Tolna
Város Önkormányzatával (93. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

13. Kompetencia alapú oktatás terjesztése a Dél-dunántúli Régió-
ban az NFT II. keretében (106. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kilián Orsolya jegyző

14. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására (99. sz.
előterjesztés) Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács
működéséről  (104. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Herr Teréz irodavezető

16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb események-
ről (98. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS: 
17. Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálásá-

ra (102. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula, a Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottság elnöke

18. Javaslat megyei díjak adományozására  (103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései a www.szekszard.hu
honlapon (Önkormányzat/közgyűlés napirendjei) tekinthetők meg.

Április 5-e óta fogadják a betege-
ket a Balassa János megyei kór-
ház újonnan kialakított sürgőssé-
gi osztályán. Hivatalos, sajtótájé-
koztatóval egybekötött átadására
szerdán került sor.

Az Egészségügyi Minisztérium
sürgősségi betegellátó centrum lét-
rehozására kiírt pályázatán a kór-
ház 50 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert, amihez
szükség volt még 15,64 millió fo-
rintra. Az összeget a kórház önerő-
ből, illetve adományokból terem-
tette elő. Dr. Muth Lajos főigazgató
a tájékoztatón külön is köszöntötte
a támogatókat, s megköszönte se-
gítségüket. A Tolna–Baranyai Evan-

gélikus Egyházmegye és gyüleke-
zetei 770 ezer, az Alisca Bau Kft.
valamint a Mölnlycke Health Care
száz–százezer, a Betegápolásért
Alapítvány pedig 250 ezer forinttal
járult hozzá az osztály kialakításá-
hoz, illetve a bútorzat beszerzésé-
hez. A főigazgató elismeréssel
szólt a kivitelező, a Sugár Kft. mun-
kájáról is.

A 500 négyzetméter alapterüle-
tű, tízágyas sürgősségi osztály a

belgyógyászati tömb alagsorában
van. Az öt egybenyíló kórtermet
középütt nővérállomás köti össze,
kialakították a szükséges kiszolgá-
ló helyiségeket is, a bejáratnál pe-
dig fedett mentőbeálló épült. Az új
osztály funkciója megegyezik az
eddigivel, tehát a belgyógyászati
sürgősségi ellátás színtere – kultu-
rált és korszerű körülmények kö-
zött. 

Dr. Muth Lajos szólt arról is,
hogy az előző években a finanszí-
rozás elégtelenségét úgy kompen-
zálták, hogy biztosították a színvo-
nalas betegellátást, amit az infrast-
ruktúra sínylett meg. Ez a kórházi
pavilonokon kívül és belül is egy-
aránt látható. Mostanra viszont

oda jutott a kórház,
hogy már a minden-
napi működés jelen-
ti a gondot.

Szabó Vilmos Bé-
la, az egyházmegye
esperese jézusi idé-
zetekkel is megvilá-
gította a támogatók
példás emberi hoz-
záállását, önzetlen
segítségnyújtását.
Dr. Józan-Jilling Mi-
hály osztályvezető

kardiológus főorvos arra emlékez-
tette a tájékoztató résztvevőit, hogy
az országban elsőként – 1981-ben -
Szekszárdon alakítottak ki sürgős-
ségi részleget. Ám, ez mára már
korszerűtlenné vált, s új helyet és
berendezéseket „kívánt”. A főorvos
hangsúlyozta, hogy ez az új részleg
jó körülményeket biztosít a bete-
geknek, ugyanakkor az ellátás
színvonalában is javulás mutatko-
zik.  V.H.M. – N.Á.  

Megnyílt a tízágyas
sürgősségi osztály

Kondorosi Ferenc államtitkár és Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2007. április 26-án (csütörtökön) 14 órakor 

a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartja soros ülését
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Húsz alapító tagot számlált a 2005 végén megalakult Szekszárdi Autó-
ipari Alkatrész-beszállítók Klasztere, amely korszerű gazdasági
együttműködés. E hazánkban ritkaságszámba menő, önkéntes
együttműködési forma céljairól, hasznáról már – februárban (is) – ol-
vashattak. Sorozatunkban bemutatjuk a klaszter immár 24 tagját, s
tegyük hozzá, a nagy érdeklődés arra utal, hogy többeket foglalkoztat
a csatlakozás lehetősége.

SPINNER HUNGÁRIA KFT.

Az Eiffel-torony adórendszerének
felújítását is a cég végezte

I.
Szekszárd Város Képviselő-testülete
29/1994. (VIII. 22.) KT. számú rende-
lete  Szekszárd Város Aranykönyvé-
ről.
A rendelet alapján:
Szekszárd Város Képviselő-testülete
megemlékezve az 1794-ben volt nagy
tűzvészről és a város újjáépítéséről –
Aranykönyvet alapít, amelyben Szek-
szárd város történetének legfontosabb
eseményeit örökíti meg. 

AZ ARANYKÖNYVBE VALÓ
BEJEGYZÉS SZABÁLYAI

Az Aranykönyvbe, azok a város törté-
netében meghatározó jelentőségű, ki-
emelkedően fontos pozitív események
kerülnek bejegyzésre, amelyek méltó-
ak arra, hogy megörökítésükkel Szek-
szárd történelmének részeivé válja-
nak.
Ilyen esemény lehet többek között
szekszárdi polgár, közösség, intéz-
mény által nyújtott  kiemelkedő telje-
sítmény, neves személyiségek látoga-
tása, olyan természeti jelenség, amely-
nek jelentős kihatása van a város éle-
tére; események, melyek új értékeket
teremtenek, illetve Szekszárd hírnevét
jelentősen emelik vagy a városban
élők életminőségét pozitívan befolyá-
solják. 
Az Aranykönyvbe való bejegyzésre a
szekszárdi polgárok, közösségeik, va-
lamint intézmények, gazdasági, társa-
dalmi és egyéb szervezetek tehetnek
javaslatot. 

A javaslatokat évente egy alkalommal,
május 15-ig lehet megtenni. 

II.
Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.
(X. 3.) rendelete a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről
1. „PRO URBE SZEKSZÁRD” 

Emlékplakett
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett ado-
mányozható azoknak a polgároknak,
közösségeiknek, akik/amelyek a város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
kulturális, gazdasági élet bármely
ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeznek és ennek révén a vá-
ros értékeit növelő, maradandó ered-
ményeket értek el, öregbítették a város
jó hírét.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
évente legfeljebb három adományoz-
ható.
Az emlékplakett adományozását a
Közgyűlés, városi társadalmi szerve-
zetek, érdekképviseleti szervezetek,
egyesületek és a város lakossága kez-
deményezheti.
2. „Közjóért”  kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj adományoz-
ható azoknak a polgároknak, illetve
közösségeknek, akik/amelyek Szek-
szárd városért kiemelkedő jelentőségű
tevékenységet folytatnak, illetőleg
hozzájárultak a város országos vagy
nemzetközi hírnevének elmélyítésé-
hez.
„Közjóért” kitüntető díjból évente leg-
feljebb hat adományozható.

A kitüntető díjra bármely szekszárdi
polgár vagy közösség javaslatot tehet.

3. „Szekszárd javáért” 
kitüntető cím

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím
annak a szekszárdi székhelyű vagy te-
lephelyű magyar vagy külföldi vállal-
kozásnak adományozható, aki/amely 
a) Szekszárd gazdasági fejlődésének

elősegítésében, gazdasági érdekei-
nek előmozdításában kiemelkedő
jelentőségű tevékenységet folytat,

b) szociális területen a lakosság érde-
kében (életszínvonalának javításá-
ban, szociális jólétének növelésé-
ben) példaértékű teljesítményt
nyújt,

c) egyediségével, egyedülállóságával,
újításával, nagy jelentőségű díjjal,
PR-munkával, vagy egész életmű-
vével hozzájárul a város országos
vagy nemzetközi hírnevének elmé-
lyítéséhez, öregbítéséhez.

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím
adományozására javaslatot tehet bár-
mely szakmai szervezet, érdekképvi-
seleti szerv, magánszemély, társadal-
mi szervezet vagy alapítvány.
Évente legfeljebb négy kitüntető cím
adományozható.

4. Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak az
önkormányzat által fenntartott intéz-
ményeknél foglalkoztatott közalkal-
mazottnak, munkavállalónak, polgár-
mesteri hivatalnál foglalkoztatott köz-
tisztviselőnek, ügykezelőnek, munka-
vállalónak, az önkormányzat kizáróla-
gos vagy többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságnál foglalkoztatott
munkavállalónak, valamint az önkor-
mányzat által a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására foglalkoz-
tatott közalkalmazottnak adományoz-
ható, aki

a) munkaköréből fakadó feladatait
huzamosabb ideje, legalább 10 éve
az átlagosnál magasabb színvona-
lon és eredményességgel látja el; 

b) jelentős érdemeket szerzett nagy
munkaigényű szakmai feladat vég-
rehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül állít-
ható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több sze-
mély, közösség, munkacsoport között
megosztva is adományozható közös
tevékenység, együttesen elért kiemel-
kedő eredmény esetén. 

A Hirling Ádám kitüntető díj adomá-
nyozására javaslatot tehet a munkálta-
tói jogkör gyakorlója, valamint a mun-
káltatói jogkör gyakorlójának egyetér-
tésével a polgármester, az alpolgár-
mesterek, az önkormányzati képvise-
lők, a bizottságok külső tagjai és a vá-
rosban működő szakmai, társadalmi,
civil szervezetek.
A kitüntető díjból évente legfeljebb 3
adományozható.
A kitüntetésekre vonatkozó javaslato-
kat írásban kell eljuttatni Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
minden év április 30. napjáig. 
A javaslattételben meg kell jelölni azo-
kat a tényeket és adatokat is, amelyek
a kitüntetés odaítélését megalapoz-
zák.

Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése felkéri a szekszárdi polgáro-
kat, közösségeket, szervezeteket, in-
tézményeket, kamarákat, hogy ja-
vaslataikat juttassák el 2007. ÁPRI-
LIS 30-IG a polgármesteri hivatalba
(Szekszárd, Béla király tér 8. Pf:
83.).
A javaslattételhez az űrlapok átvehe-
tők a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában, illetve letölt-
hetők Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapjáról www.szekszard.hu. 

F E L H Í VÁ S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban ismerteti a vá-
ros polgáraival, intézményeivel és közösségeivel a városi kitüntető díjak-
ról szóló rendeletek fontosabb szabályait.

A világszerte ismert, s a világ
szinte minden pontjára – Ausztrá-
liától az Amerikai Egyesült Államo-
kig – szállító Spinner
Hungária Kft. lassan egy
évtizede működik jelen-
legi szekszárdi telephe-
lyén. A cég ügyvezető
igazgatóját, Lotz Gábort
kértük, mutassa be olva-
sóinknak a Spinnert.

– A céget magánszemé-
lyek alapították 1995-ben
BELO Hungária Kft. né-
ven – kezdte az ismertetést Lotz
Gábor, amihez már itt tegyük hoz-
zá, hogy az egyik magánszemély-
ben édesapját tisztelhetjük, a má-
sikban pedig egy kollégáját, aki
szintén remek szakember.

– A céghez 1997-ben harmadik
tulajdonosként csatlakozott a mün-
cheni székhelyű Spinner GmbH, s

ekkor változott a társa-
ság neve a jelenlegire.
Az anyacéget, mint csa-
ládi vállalkozást 1946-
ban mérnökirodaként
alapította dr. Georg
Spinner, akinek a nevét
viseli a világszerte elter-
jedt koaxiális 7–16 nagy-
frekvenciás kábelcsatla-
kozó – folytatta az igaz-

gató, aki rátérve a szekszárdi kez-
detekre, azaz a zöldmezős beruhá-
zásra, elmondta, hogy az első –
ezer négyzetméter alapterületű –
ipari csarnok megépítését követő-
en a jelenlegi helyén működik a

cég. Itt egyorsós, hatorsós automa-
ta esztergákkal és kisegítő gépek-
kel elsősorban sárgaréz alapanyag-
ból nagyfrekvenciás kábelcsatlako-
zók elemeit gyártják.  

A másodikként megépült csar-
nok a CNC gépparknak ad helyet és
itt alakították ki a légkondicionált,
teflon szigetelők gyártására
szolgáló forgácsoló üzemet
is, ezáltal fokozatosan át-
vették a Spinner-csoport
teflon szigetelőelemeinek
gyártását. A harmadik csar-
nokban van a készárurak-
tár, a szerelde és az ország
egyik legmodernebben ki-
alakított felületkezelő üze-
me. Az utóbb említett
üzem kapacitása évi 14 000
négyzetméter, amibe bele-
tartozik a nikkelezés, az ezüstözés
és a fehérbronz felületkezelés. A
szereldében két, a gyártásban há-
rom műszakban folyik a termelés.
A mintegy kétszáz dolgozó közül
alig harmincan tevékenykednek az
„adminisztratív területen”. 

Termékeikről beszámolva úgy
fogalmazott Lotz Gábor, hogy „az
antenna és a bázisállomás között
létezik a cég”. Amellett, hogy part-
nereik közé tartoznak a legneve-
sebb híradástechnikai cégek, a ra-

darokhoz szükséges alkatrészek
révén jelen vannak a hadiiparban
is, valamint repülőgépekhez szük-
séges alkatrészeket is gyártanak.
Sőt! Három-négy évvel ezelőtt a
cég végezte az Eiffel-torony adó-
rendszerének felújítását is. 

A leírtak mellett egyszerűen ter-

mészetes, hogy már 1999-ben be-
vezették az ISO 9001 minőségirá-
nyítási rendszert, tavaly pedig az
ISO 14001 környezetirányítási
rendszert. Ezek után érthető a kér-
dés, hogy mi célból csatlakoztak a
klaszterhez, hiszen nem autóipari
beszállítók. A válasz szerint: ezzel
az összefogással is növelik a város,
a megye, sőt a régió lobbi erejét,
ezenkívül a kvalifikált szakember-
képzés megszervezése számukra is
elemi érdek.   – hm – ná –
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A helyi problémák iránt érzé-
keny, tenni akaró, aktív fiatalok
vettek részt azon az emberi jogi fel-
készítésen, amely Szekszárdon zaj-
lott a Polip Ifjúsági Iroda koordiná-
lásával. A képzés alkalmat nyújtott
arra, hogy mindenki végiggondol-
ja, hogy a saját környezetében mi-
lyen emberi jogi problémával talál-
kozott és ennek megoldására mi-
lyen tevékenységet kezdeményez.
Tolna megyében, Szekszárdon To-
lerancia-nap, Dombóváron integ-
rált délutánt szerveznek a fogyaté-
kossággal élő fiatalok bevonásával.
Somogy megyében, Nagybajom-
ban roma és nem roma fiatalok
együttműködésére kerül sor a part-
nerségi nap és emberi jogi kiad-
vány készítésével, Kaposváron bör-
tönmissziós alapítvány a társadal-
mi reintegráció elősegítése érdeké-
ben a bűnelkövetésben érintettek
és az áldozatok számára szervez
plakátkiállítást. Baranya megyé-
ben, az Ormánságban vetélkedők,
rajzpályázat és rádióműsor készül
emberi jogi témában általános és
középiskolások bevonásával. Pé-
csett a Batta Dem fesztiválhoz ké-

szített kiadvány, a Pécsi Tudo-
mányegyetem hallgatóinak sport-
rendezvényeihez kapcsolódó felvi-
lágosítás, illetve Nicaraguából
adaptált felfestési technika elsajátí-
tása a hátrányos helyzetű gyerekek
közösségeinek
fejlesztése ér-
dekében zajló
tevékenységek
irányítják rá a
figyelmet a
mindennapja-
inkat átszövő
emberi jogokra.

A programok
az Európa Ta-
nács, a Szociá-
lis és Munka-
ügyi Minisztérium, a Dél-Dunántú-
li Regionális Ifjúsági Iroda támoga-
tásával és a fiatalok önkéntes mun-
kájával valósul meg. A folytatáshoz
jó lehetőséget nyújtanak a Nemzeti
Civil Alap pályázatai, mely közös
kidolgozására május elején, az ér-
tékelő szemináriumon kerül sor. 

Letenyeiné Mráz Márta
DDKompasz munkacsoport

koordinátor, emberi jogi tréner

Tíz éve válogatja az Apáczai Ki-
adó az ország legjobb általános is-
kolás korú népdalénekeseit és me-
semondóit. Teszi ezt egy felmenő
rendszerű verseny keretein belül,
először iskolai válogatókat, majd
megyei, végül országos megmére-
tést tartva. Az idei évben március
ban a szekszárdi Dienes Valéria Ál-
talános Iskolában került sor az al-
sós tanulók megyei népdal-
éneklési versenyére. Az orszá-
gos döntőbe az első–második,
illetve a harmadik– negyedik
osztályos kategóriák első he-
lyezettjei jutottak. A kisebbek
közül a versengés Elblinger
Éva, az V. számú Általános Is-
kola tanulója diadalát hozta,
míg a nagyobbaknál az első dí-
jat rendhagyó módon megosz-
tották, melyet így Pataki Eszter és
Vácz Kamilla dunaföldvári diákok
nyertek el.

Mint arról Lévay Erzsébet, a ki-
adó Szivárvány című újságjának fő-
szerkesztője, a zsűri elnöke beszá-
molt, a „Tiszán innen, Dunán túl”
címet viselő népdaléneklési, illetve
az „Andersen” elnevezésű mese-
mondó verseny általában jó színvo-

nalat hoz, ugyanakkor nem túlzot-
tan hálás, hiszen szubjektív dön-
tést kell hozniuk, ami nehézsége-
ket okozhat. Időközben, tájékozta-
tott, lezajlott az országos döntő is,
ahol megyénk tanulói is értek el
helyezéseket. A már említett
Elblinger Éva hatodik, Pataki Esz-
ter második, Vácz Kamilla pedig
negyedik lett. A mesemondó ver-

senyben (ahol a jelentkezők száma
miatt az országos megméretés ön-
magában is elegendőnek bizo-
nyult) Palkó Tekla a harmadik–ne-
gyedikesek között negyedik, Kui
Boglárka sióagárdi tanuló pedig az
eggyel magasabb korosztályban
második helyezést ért el.

Mindnyájuknak gratulálunk!
KP

2007. április 4-e, végre elérkezett
a nap, amire hetek óta kitartóan,
önzetlenül készültünk.  Elsőként
az előzményekről szeretnénk emlí-
tést tenni. Pár hónapja részt vet-
tünk egy emberi jogi képzésen,

ahol kidol-
goztunk egy
p r o j e k t e t ,
melynek meg-
valósítása a
To l e r a n c i a -
nap lett. 

Az ÉFOÉSZ
önkéntesei -
ként célul tűz-
tük ki, hogy
lehetőséget
biztosítunk a

fogyatékkal élők és az ép emberek
életének találkozására. Célcsopor-
tunk az alsó tagozatos diákok vol-
tak, akiknek egy rajzpályázat kere-
tében nyújtottunk lehetőséget arra,
hogy kifejezzék, ők hogyan látják a
fogyatékkal élőket.

A program során megismerhet-
ték a különböző fogyatékkal élő
emberek életét, egy-egy szimulált
helyzetben. 

A helyszín a Gyakorló Általános
Iskola volt, ahol többek között ki-
próbálhatták a kerekesszéket, a
hangos olvasókönyvet, a beszélő
órákat stb. Ezenkívül kérdéseikkel
a résztvevő szervezetek előadóihoz
fordulhattak, akik türelemmel,
megértéssel fogadták az érdeklő-
dést. 

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani  Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesületének, Moz-
gássérültek Tolna Megyei Egyesü-
letének és nem utolsósorban az
ÉFOÉSZ-nek. 

Külön köszönetet mondunk
Antus Györgynének, a Gyakorló
Általános Iskola igazgatónőjének,
Villányi Ildikónak, aki a TMÖK Ba-
lassa János Kórház képviseletében
biztosította számunkra a kerekes
székeket, és mindazoknak, akik
részvételükkel, munkájukkal szí-
nesítették programunkat.

Reméljük, hogy programunkkal
hozzájárultunk a társadalmi integ-
ráció, és a tolerancia erősítéséhez.

Kovács Beáta és Ferenc Veronika
ált. szoc. munkás szakos hallgató

Esélyegyenlőség,
integráció, emberi jogok

Szekszárdi és Tolna
megyei helyezések 

Országos Ének- és Mesemondó Verseny

Tolerancia-nap
Szekszárdon

ÓRIÁSI NYÁRI CIPÕVÁSÁR
„Nem csak a 20 éveseké a világ”

KÖNNYÛ, PUHA, KÉNYELMES
Egyes termékek: 1500–2000 Ft • Nõi alkalmi szandálcipõk

Szandálok, papucsok bõr felsõrésszel • Nõi telitalpas
szandálok SZÉLES PROBLÉMÁS FÁJÓS LÁBAKRA

NÕI ANYAGBETÉTES BÕR SZANDÁLOK 36-42 MÉRETIG

Ha fáj a lába, jöjjön el! 
Széles láb, bütykös láb, kalapácsujj nem akadály!

SZEKSZÁRDON, a Panoráma mozi elõcsarnokában
ÁPRILIS 25-ÉN, szerdán 9–13 óráig

FRISSÍTŐ, IZOMFÁJDALMAT CSÖKKENTŐ MASSZÁZS
mobil, könnyen mozgatható ELEKTROMOS PÁRNÁVAL

Fáradtság, stressz, izomfájdalmak esetén • Általános erõnlét- és közérzetjavítás • Hagyományos
keleti masszázs mozdulatai integrált árammal

Használhatja: otthonában a fotelben, ágyban, autóban szivargyújtóról is mûködik.
ISO: 9001 minõsített termék 2 év garancia • EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL TÁMOGATOTT!

Rendszeresen használja és ajánlja: Tóthné Vinkó Erzsébet Zsóka nyugalmazott
egészségügyi szakoktató Info: 70/262-5655, 74/674-033 



– Az ősszel elindult a Csapó Dá-
niel Középiskolában a lótenyésztő-
képzés. Milyen tapasztalatokról tud
beszámolni az eltelt idő alatt? – er-
ről kérdeztem dr. Kiss Jánost, az
iskola tanárát.

– Az első lótenyésztő osztályunk
16 fővel indult. Az osztály összeté-
tele előképzettség alapján igen ve-
gyes volt, mert jöttek tapasztalt lo-
vasok, de voltak, akik itt ültek elő-
ször lóra. Tavaszra sikerült odáig
eljutni, hogy a kezdők önállóan lo-
vagolnak már a karámban. A ta-
pasztaltabbak pedig kijárnak terep-
lovaglásra. A lovastanulók nagyon
lelkesek és szorgalmasak. Két gya-
korlati helyre járnak ki, Szedresbe,
a Lovas udvarházba és Őcsénybe, a
Rózsa-tanyára, ahol dicsérik a
munkájukat. Mind-
két helyen komoly
gyakorlati képzést
kapnak, köszönet
ezért Sebestyén
Zoltánnak és Rózsa
Lászlónak. Elége-
dettek lehetünk a
tanulmányi ered-
ményükkel is, mert
az osztály félévkor
a tanulmányi ver-
senyben a 22 osz-
tály közül a harma-
dik helyen végzett.

– Volt-e már vala-
milyen megmérette-
tése a tanulóknak?

– A tanulók első
megméret tetése
március 10-én az iskolai diáknapo-
kon volt. Egy lovasbemutatót szer-
veztünk, amelyen volt lovas ügyes-
ségi verseny, fogathajtás, karusz-
szellovaglás. Sajnos hideg, esős,
szeles idő volt, ennek ellenére a be-
mutató nagyon jól sikerült, és a ta-
nulóknak is nagy sikerélményt je-
lentett. A sikeren felbuzdulva egy
lovasmajálist szervezünk április
30-án Szekszárd-Palánkon az isko-
lai sportpályán. Ez már egy ko-
moly, egész napos lovasbemutató
lesz.

– A Csapó Dániel Középiskola és
a Lóra Ifjú Magyar Közhasznú Ala-
pítvány szervezésében már az ápri-
lis 30-i bemutatóra készül az osz-
tály. Milyen programok várhatók?

– A rendezvény célja a megyében
működő lovassportágak, valamint
a szakképző iskola lótenyésztő
osztályának népszerűsítése. A be-
mutatón részt vesznek a város kör-
nyéki díjugrató lovasok, fogathaj-
tók és a lótenyésztő osztály lovasai.
A lovasmajális programja 9 órakor
kezdődik lovastorna-bemutatóval,
majd székfoglaló verseny lesz a lá-
nyoknak. Ezután akadályugrató
verseny lesz kezdő lovasoknak. Ezt
követi a kettesfogatok, majd a póni-

fogatok akadályhajtó versenye.
Ezekben a versenyszámokban is
indulnak a tanulóink a felnőttek
között. Nagyon izgalmasnak ígér-
kezik a diákok szlalomlovaglása,
amely háromfős csapatokban zaj-
lik. Erre a versenyszámra jelent-
keztek diákcsapatok Tamásiból,
Dombóvárról, Kalocsáról, Foktőről
is. Az egész napos lovasprogram
mellett lesz kirakodóvásár, gyere-
keknek légvár, ugráló, quadmo-
torozás és lovaglási lehetőség.

– Úgy tudom, hogy a tanár úr is
jó példával jár elöl, mert 51 évesen
újra versenyez akadályugratásban.
Szerepel-e a majális programján?

– Húsz év kihagyás után újra ver-
senyezni kezdtem. Az ősszel Rózsa
Laci bácsi barátom felajánlott két

ugrólovat kipróbálásra. Lovagol-
tam velük néhány pályát, és úgy
éreztem, túl az ötvenen is képes va-
gyok még a versenyzésre. A sport-
orvosi vizsgálatokon megfeleltem,
és húsvét szombatján már indul-
tam is a simontornyai versenyen. A
palánki lovasmajálison délelőtt egy
fiatal kezdő lóval, délután pedig
egy idősebb lóval indulok a Rózsa-
tanya lovarda versenyzőjeként.

Mészáros Ferenc

DOMAINE GRÓF ZICHY FUTÓVERSENY ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY
2007. április 30. (hétfő) 15.45 óra • Szekszárd, Szent István tér

FŐVÉDNÖK: HORVÁTH ISTVÁN Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
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Április 12–15-ig került megren-
dezésre városunkban a Zeneta-
nárok XIII. Országos Zongoraver-
senye, mely rangos találkozónak
a Művészetek Háza adott otthont.

1972-ben Husek Rezső igazgató
úr alapította a versenyt, s azóta
minden harmadik évben itt talál-
koznak az ország zenetanárai,
hogy összemérjék tudásukat, s
hogy egyben szakmai találkozót
tartsanak. 

Április 12-én este a Nyitóhang-
versennyel indult a program, me-
lyen a 2004. évi győztest, Kertész
Ritát hallhattuk zongorázni. A
Szekszárdra érkezett zongoristákat
s a közönséget Dr. Haag Éva alpol-
gármester asszony köszöntötte.

Másnap délelőtt kezdődött a ver-
sengés a háromtagú zsűri előtt,
melynek tagjai: Baranyay László,
Lantos István, a zsűri
elnöke, és Némethy At-
tila zongoraművészek
(mindhárman a Liszt
Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanárai) vol-
tak.

Vasárnap délután
tudhattuk meg az ered-
ményt, mely az alábbi-
ak szerint alakult:

A zsűri az első díjat
nem adta ki, II. helye-
zett lett Fenyősy Do-
rottya (Győr), III. díjat
kapott Tóth Krisztina
(Barcs).

A különdíjakat a kö-
vetkezők kapták:

A zsűri az Opera
Zongoraterem és a
Hunnia Records Kft. által felaján-
lott CD-felvétel lehetőségét meg-
osztotta, így a versenyzők közül ki-
lencen szerepelhetnek egy közös
CD felvételen.

Baky Péter festőművész grafiká-
ját Málnai József (Dorog) vehette
át.

A Liszt Társaság Szekszárdi Cso-
portjának különdíjait Rózsár Bri-
gittának (Esztergom) és Bálint An-
nának (Budapest) ítélték oda.

A Pecze és Társa Koncertiroda
különdíját Pap József (Solymár)
vehette át.

Rendezvényünk két szervezője
és támogatója a Babits Mihály Mű-
velődési Ház és Művészetek Háza,
valamint a Liszt Ferenc Művészeti
Iskola voltak.

További támogatóink: Hunnia
Records Kft., Előadóművészi Jog-
védő Iroda, Heimann Családi Bir-
tok, Opera Zongoraterem Buda-
pest, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szekszárdi Né-
met Nemzetiségi Egyesület, Thész
László Zenei Alapítvány, Tolna Me-
gyei Önkormányzat. Valamennyi
versenyző átvehette a Szatmári Ju-

hos László által készített Liszt port-
réját ábrázoló terrakotta emlékpla-
kettet.

Legközelebb három év múlva,
2010 tavaszán láthatjuk vendégül
az országból érkező zongorataná-
rokat.

Lakatos Orsolya

Karusszelbemutató

Lovasmajális Palánkon
Bemutatkozik a lótenyésztő osztály

Zenetanárok XIII. Országos
Zongoraversenye

Alsó tagozatos futam 1,3 km
Felső tagozatos futam 1,3 km
Váltófutás (egyesületek, cégek) 4×1,3 km
Amatőrök versenye 5,2 km
Profik villanyfényes versenye 10 km

Nevezési díjak (amatőr és profi futamok):
1000 Ft

A nevezési díj magában foglalja:
– Egyedi emblémázott póló
– Frissítő
– Befutó csomag

Az amatőr, váltó és általános iskolás 1–3. helyezettjei
tárgyjutalmat kapnak.
A rajtszámmal minden induló részt vesz az eredmény-
hirdetés utáni sorsoláson, ahol értékes ajándékokat
sorsolunk ki. Az amatőr futam az Olimpiai Ötpróba
pontszerző versenye.

További információk, versenykiírás, versenyre-
gisztráció és nevezés: www.sportelmeny.hu

A VERSENYNAPOT 20 ÓRÁTÓL
UTCABÁL ZÁRJA 
A PARRAG BANDDEL
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– Kérem, mutassa be családját.
Bár az olvasók miatt hozzáteszem,
hogy korábban már írtam az egyik
fiukról, Balázsról, aki akkor még
óvodás volt. Beszélgetésünk során
pontosan kirajzolódott a kiegyensú-
lyozott családi légkör, ami nagyrészt
az anyuka érdeme.

– Igen. Györgyi valóban remek
édesanya, s a két fiunkkal majdnem
hét évet töltött otthon. Jól érezte ma-
gát a gyerekekkel, feltalálta magát. A
munkába való visszatérés kicsit fur-
csa volt számára, de hamar vissza-
zökkent, mégis elsősorban ő szere-
tett volna harmadik gyermeket, amit
én sem bántam. Terhességei nem
tértek el a szokásostól, nem kellett
kórházban feküdnie, szóval stram-
mul viselte. Ja, még nem mondtam,
hogy Györgyi biológia-földrajz sza-
kos középiskolai tanár, s a Kelemen
Endre Egészségügyi Szakközépisko-
lában tanít.

– Következzenek a fiúk.
– Barna 1996 márciusában, Balázs

pedig 1999 júniusában született. Ba-
lázs nagyon várja a kistesót, aki a
vizsgálatok szerint szintén fiú lesz,
s a Bálint nevet kapja. Már Barna is
beállt a várakozó családtagok sorá-
ba, noha kezdetben nem volt túl lel-
kes. Valószínű, hogy kiskamaszként
a birodalma védelme okán.

– Odahaza segítenek a srácok?
– Kisebb dolgokban igen, gyakran

nagyon lelkesen. Miután Györgyiék
hazajönnek a kórházból, Barni fogja
hozni anyukájának az ebédet, hogy
az elején ne kelljen főznie. Szívesen
vállalta a feladatot, de azzal sincs
gond, ha neki kell Balázst hazakísér-
nie. 

– Györgyinek lesz segítsége?
– Anyukája felajánlotta, hogy né-

hány hétre ide utazik Balatonfeny-
ves-Alsóról, hiszen apósommal
együtt mindketten nyugdíjasok. De
Györgyi úgy határozott, megpróbál
egyedül helyt állni, s csak akkor fo-
gadja el a segítséget, ha nagyon
nagy szüksége lesz rá.

– Imre hova valósi?
– Cecei származású vagyok, aho-

gyan anyukám is. Apu pedig a Tolna
megyei Mucsiból való. Változatlanul
Cecén élnek. Öcsém, Tamás nálam
14 évvel fiatalabb, s orvostanhallga-
tó Pécsen, ami mellett sok mással is

foglalkozik, így valamennyicskét ke-
res is.

– Szintén Pécsen végezte az egyete-
met?

– Igen. Majd az egyik barátommal
úgy döntöttünk, hogy Szekszárdon
kezdjük a pályánkat. Igaz, ő már
visszament Pécsre, én pedig Szek-
szárdon ragadtam, bár 2004. január
elsejétől a paksi rendelőintézetben a
kardiológiai szakrendelés feladatait
látom el. 

– Főorvosi rangban, s zsebében –
ilyen fiatalon – már két szakvizsgá-
val... 

– Itt, a megyei kórházban 1999-
ben szakvizsgáztam belgyógyászat-
ból, majd 2001-ben kardiológiából, s
2003-ban neveztek ki adjunktusnak.
A paksi állásra pályáztam, aminek a
kórházi munkával szemben az az
előnye, hogy több a szabadidőm,
mivel nincs kötelező ügyelet. Bár
két és fél évig visszajártam ide
ügyelni a kardiológiai intenzívre. De
amikor megvásároltuk a házunkat, s
elkezdtük az átalakítást, akkor már
nehéz volt beiktatni az ügyeleteket,
mivel a felújítási munkafolyamatok
megszervezése, az áru beszerzése
rengeteg időt igényelt. A munkála-
tok június 12-én kezdődtek, s no-
vember 19-én beköltöztünk. 

– Maradjunk még Pakson. Voltak
feltételei a pályázat kapcsán?

– Igen. A pályázat benyújtásakor
leírtam a szakmai elképzeléseimet,
vagyis amennyiben azok megvaló-
síthatóak, akkor vállalom a munkát.
Kizárólag előjegyzés alapján dolgo-
zunk, ami szigorúan háziorvosi be-
utaló köteles. A háziorvos felméri a
páciens szív-érrendszeri rizikóját, s
ha az magas, akkor előjegyzi a kar-
diológiai szakrendelésre. Szintén a
háziorvos dönti el, hogy a beteg ki-
várhatja-e a sorát, vagy nem. 

– Például szapora szívverés esetén
a beteg nem jelentkezhet a szakren-
delésen? 

– Nem, hiszen azt sok minden
okozhatja, s lehet tünet is, de lehet
betegség is. Szóval a háziorvos dönt:
indokolt-e a kardiológiai szakvizsgá-
lat. 

– Mennyi a várakozási idő?
– Sajnos jelenleg négy-négy és fél

hónapnál tartunk. Ennek magyará-
zata, hogy három hónapig nem volt

kardiológus szakorvos Pakson,
ezért alakult ki a torlódás, illetve
amikor kikerültem, a kollégáim az
átvett betegek egy részét „visszaad-
ták” gondozásra. Minden igyekeze-
tünk ellenére nehéz mindezt ledol-
gozni, mert nagyon nagy az igény a
szakorvosi vizsgálatokra. Általában
akinek mellkasi fájdalma van, csak
akkor nyugszik meg, ha látta a kar-
diológus. Holott a mellkasi fájdal-
maknak mindössze egyharmadát
okozzák a kardiológiai megbetege-
dések. 

– Mi okozhat még mellkasi fájdal-
mat? 

– Például a népbetegségnek szá-
mító savtúltengés, de okozhatja a
csontritkulás és arra utalhat a mell-
hártyafájdalom is. Ezek lehetnek át-
meneti, múló panaszok, amelyeket
egy rossz mozdulatból adódó ideg-
becsípődés is okozhat. Mindezek el-
különítése az alapellátásban dolgo-
zó orvosok feladata.

– Mi a véleménye a több biztosítós
rendszerről?

– Nehéz kérdés, mert ilyen rend-
szert még nem tapasztaltam. De
nyilván lesznek előnyei, ahogyan
hátrányai is. Az előnyökhöz tarto-
zik, hogy akik magasabb biztosítási
összeget tudnak szánni az egészsé-
gükre, azok bizonyos szempontból
magasabb szíitű ellátást kapnak.
Nagy a valószínűsége, hogy meg-
húznak majd egy minimum-szintet,
ami az alapbiztosítási díjért jár.
Hogy hol lesz ez a szint, azt ma még
senki nem tudja, de az sem ismert,
hogy onnan fölfelé milyen lépcsők
lesznek.

– Néhány mondatot kérek a vizit-
díjról.

– Nagyon érdekes a dolog, aminek
több olvasata is van. Korábban is az
volt a véleményem, hogy a három-
száz forintok befizetésével az egész-
ségügy szerkezete és az ellátás mi-
nősége jelentősen nem változik. De
érdemes belegondolni a másik ol-
dalba is. Ha elmegyünk egy olyan
bevásárlóközpontba, ahol a kocsiba

nem kell beletenni a tíz, vagy húsz
forintot, mindenki szanaszét hagyja
a bevásárlókocsit. De a bedobott fo-
rintokért mindenki visszaviszi a he-
lyére a „bolti járművet”. Meggyőző-
désem, hogy a 300 forintos vizitdíj
senkit nem fog gátolni abban, hogy
orvoshoz forduljon.

– Stressz, infarktus, halál… Egyre
többen halnak meg infarktusban,
mert egyre többen élnek stresszben.
Az ember képes megelőzni a
stresszes állapotot?

– Csak ő maga képes erre, hiszen
a körülményein más nem változtat-
hat, ezen az orvos nem tud segíteni.
Éppen ezért is nehéz ezekről a fize-
tős egészségügyi reformokról be-
szélni, mert akinek az is probléma,
hogy előteremtse a kenyérre és a tej-
re valót, annál lehet majd gond,
hogy mikor fordul orvoshoz és mi-
kor nem. Igaz, ez egészen szűk ré-
tegre vonatkozik.

– Nyilván több, jelentős sikerélmé-
nye is volt gyógyító tevékenysége so-
rán.

– Igen, itt a kórházban is, ahol az
1-es belgyógyászati osztály minden
részlegén volt lehetőségem dolgoz-
ni, s valóban megtanulni a szakmát.
Hozzáteszem, a kórházi munka csa-
patmunka, ami során változó lehet,
hogy kié az első ötlet, vagy helyzet-
felismerés. De úgy tapasztalom,
hogy több körülménynek kell sze-
rencsésen alakulnia, amelyek között
csak egy tényező az orvos felké-
szültsége és gyors döntési készsége.

– Az orvosi munkában is fontos a
szerencse?

– Ahogyan az élet minden
területén… Bár, a mi munkánkban
minimálisra csökkentjük azt a lehe-
tőséget, ahol a szerencse dönti el a
beteg sorsát. Ugyanakkor azt is
mondom, hogy a csodákat nem mi
csináljuk, legfeljebb asszisztálunk
hozzájuk. 

– A szívinfarktus bekövetkezésénél
mikor és milyen esélyei vannak a be-
tegnek?

– Hat órán belül a legoptimáli-
sabb, hogy sürgősségi szívkatétere-
zéssel kinyissák az eret. Gyakran ké-
sőn szólnak a betegek… előfordul,
hogy fölöslegesen kerülnek plusz
„állomásra”, s olyankor kezdődik a
versenyfutás az idővel.

– Túlfutottuk a terjedelmet.
– Már mondom is. Örömömre

szolgálna, ha Sipos Zoltánnéval, a
Kövinfo Kft. tulajdonos-ügyvezető-
jével készítené a következő interjút.
Részben azért, mert ugyanazt a
pályát műveli, mint édesanyám,
másrészt pedig azért, mert ugyan-
olyan ambiciózus és kitartó, mint az
engem jelölő két ifjú hölgy és édes-
anyjuk. V. Horváth Mária

Fotó: Nagy Ági

* * * * *
Április 14-e helyett 18-án 22 óra 45
perckor megszületett Bodnár Bálint.
Hossza 58 centi, súlya 4070 gramm és
roppant stramm a család ötödik tag-
ja, aki jelenleg máris az első helyre
avanzsált. Isten éltessen Bálint egész
családoddal együtt.

Húsvéti számunkban egy ikerpárral, Madarassy Szűcs Ágnessel és
Annával, azaz Mannával beszélgettünk. A hamarosan érettségiző
bájos ifjú hölgyek orvosnak készülnek. Nem véletlenül adták át a
jelképes stafétabotot példaképüknek, dr. Bodnár Imre kardiológus-
nak. Ám, mint kiderült, ez csupán választásuk második indoka volt.
Mert mint fogalmaztak, „elsősorban szeretésből gondoltunk rá”.
Az interjú készítése napján, de már előtte is óriási volt az izgalom a
Bodnár családban. Minden pillanatban megérkezhetett volna a
házaspár harmadik gyermeke. Györgyi, az édesanya és feleség
április 14-re volt kiírva… Bodnár főorvos megígérte, nyomban
értesít, mihelyt változik a család létszáma.

BEMUTATJUK!

„A csodákat nem mi csináljuk,
maximum asszisztálunk hozzájuk”



Történt húsvét vasárnapján, hogy
kedves ismerősöm – Krisztus
Urunk feltámadását ősi szokás
szerint úgymond megünnepel-
vén, megemlékezvén – halat fő-
zött családjának.

Az ebéd igen finomra sikerült, s
a kis közösség meg is kezdte az
emésztését…

Azaz csak kezdte volna, mivel
történt egy kis haleset… Mármint
baleset! Ugyanis a 3 kilós kisze-
melt uszonyos példány egy apró
porcikája – hogy hogy nem? – isme-
rősöm torkán landolt – keresztben
– ahogy ez hagyományosan de
facto lenni szokott.

Az ebéd – technikai okok miatt –
neki, akkor természetesen félbe-
szakadt, s minden erejével azon
volt, hogy egyre csak súlyosbodó
állapotán valamilyen módon eny-
hítsen.

De a helyzet nem változott, s
földim gégéjében (orv. larynx) a
ponty szálkája beékelődésével va-
lami elképesztő pózt vett fel, s a to-
vábbiakban egyfajta hídelemként
funkcionált torka szakadékának
bal és jobb oldali pillérei közt.

Nem volt hát mit tenni, s a hely-
zet csak súlyosbodott.  Nosza, öltö-
zés, kocsiba be és nyomás az ügye-
leti szakrendelő… hopp, egy gyors
visszarohanás a lakásba, mármint
hogy a vizitdíj otthon ne marad-
jon!!! Nehogy a kormányrendeletet
be nem tartván, a páciens meg tes-
sen fulladni véglegesen, s a végső
vizitdíjat, a hamvasztási költséget
kelljen majdan kifizetni eme zse-
niális miniszteri találmány  leper-
kálásának elmaradása okán
…hogy aztán majd ezért is kedvenc
dokink hátán csattanjon az ostor
onnan fentről, a minisztériumból...

Kisfiam, hozd a pénzt és fus-
sunk! – szólt szenvedve ismerősöm
(ezek után nevezzük egyszerűen
csak Busáné Süllő Irénnek), szó-
val… Irénünk száguldott a szek-
szárdi gégészeti osztályra, torká-
ban a 2,5 cm hosszú és 2 mm szé-
les idegen testtel.

A gégészeti ambulancián – fél-
órás kínzás után – Irénünket nagy
nehezen kivizsgálták, s sikeresen
eltávolították a garatból a szó sze-
rint sürgősségi beavatkozást igény-
lő „tárgyat”.

Csakhogy! Az ellátási lap már
nem volt szinkronban a valós
tényekkel…

Busánét ugyanis 1000 forint vi-
zitdíj azonnali kifizetésére „ítélte”
a gégészeti rögtönítélő halszálkabí-
róság, mivel – a rendelet szerint – a

halszálka eltávolítását „nem indo-
kolta sürgős szükség”, s  az ilyen
eset a XXI. század Magyarországán
– döbbenet – nem sorolható be a
sürgősségi ellátás kategóriájába.

Busáné természetesen ezen jócs-
kán felháborodott és nem tett ele-
get a kifizetésnek, s ahogy bárme-
lyikünk cselekedte volna a helyé-
ben, ösztönösen feltette a költői
kérdést: „Fulladjon meg akkor
mindenki ezek után?”

Nem volt rest Irénünk, rögvest
kikérte a körletben tartózkodó gé-
gészorvosok, nővérek, szakápolók
véleményét az eset kapcsán, akik
egybehangzóan állították: ha isme-
rősöm keddig, a normál és már
nem ügyeleti szintű ellátásig várt
volna a dologgal vala, akár! meg is
fulladhatott volna vala… Aha. Ezek
szerint a tényálladék az, kedves
halszálkalenyelő és véletlenül fen-
nakadó városlakó barátaim, hogy
edzzük rá magunkat az ünnepna-
pokon az egy- esetleg kettőnapos
halszálkalenyelő tűrőképességre,
mert nagy szükség lesz rá, ha az
ünnepek alatt elfogy a máni! Aztán
majd mi leszünk a világ legtöbbet
halszálka-kimetszésre váró embere
– Pandacsöki Boborján sikeres kí-
sérleteihez immár büszkén felzár-
kózván…

Huhh. 
Eredmény? Egy cédula, melyen a

„vizitdíj tartozásának elismerése”
áll, önként és dalolva, elénk idézve
az 50-es évek vallatásainak abszur-
ditásait. 

Ezenkívül rajta az ügyeleti ellá-
tás ténye és a sürgős szükség nem
indoklása, valamint a négyjegyű
szám, amely büszkén hirdeti, hogy
nálunk a négyszögletű erdő néha
lehet kerek is… vagy éppen gömbö-
lyű… csak viszonyítás kérdése az
egész emberek! 

A fentiekből is látszik, hogy a va-
laha Szekszárdon is ténykedő, s it-
teni műtétjei során kétes érdeme-
ket beszerző Molnár Lajos (ex)
egészségügyi miniszter gondolatvi-
tele már itt tartózkodásának okán
is hagyott némi lenyomatot  váro-
sunk szakellátásában….

U.i. Ismerősöm, Busáné Sellő
Irén köszöni szépen jól van, halat
továbbra is enni fog, mert nagyon
szereti és esze ágában sincs kilam-
badáznia az ismert összeget az
egészségügynek. Pont. 

Valami nincs rendben, emberek.
Vagy csak egy rossz álom az egész
Hódmezővásárhelytől Szekszár-
dig? Jó lesz, ha felébredünk!

Gyimóthy Levente

2007. ÁPRILIS 22.8888 M O Z A I K
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avagy a húsvéti hal esete a vizitdíjjal
Aki a Művészetek Házába lép,

most egyszerre élheti át a legszebb
magyar templomokból áradó mély
lelkiséget. Tavaszy Noémi  grafi-
kusművész Ökomenizmus és Kép-
zőművészet című kiállításának erő-
teljes vonásokkal rajzolt, dinami-
kus, feszültséggel teli, mégis nyu-
galmat sugárzó olajpasztell képei
magukkal ragadják a nézőt, mert
általuk érezheti azt, amire Bacsmai
László plébános a megnyitón rávi-
lágított: a templom egy-egy telepü-
lés legszebb, legfontosabb épülete,
aminek szíve és lelke van, nem
csak kőhalom.

A művésznő a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend Kiskeresztjének tu-

lajdonosa és a Magyar Kultúra Lo-
vagja. Munkássága a népi hagyo-
mányokra épül, így nem véletlen,
hogy a népművészet motívumai,
Petőfi és Kodály virágai mellett fon-
tos szerepet játszik művészetében
a népi kultúra szellemi központja a
templom és ennek legfontosabb ré-
sze az oltár. Gondolkodásra hívó
kompozíciókat készít építészeti
elemeikből, az Úr házának környe-
zetében a fák is az Ég felé nyúlnak,
vagy fejet hajtanak. Ezek a grafikák
érezhetően mély és szilárd hitből
táplálkoznak, akárcsak a karzaton
látható ószövetségi jelenetekről ké-
szült színes linóleummetszetek.
Ezeken a saját koruknak, és a hely-
színnek megfelelően jelennek meg
a szereplők, ezért láthatjuk például
Józsefet egyiptomi ruhában.
Tavaszy Noémi ehhez illő keretet
készít növényi motívumokból a
metszetekre.

Schönberger András pécsi főrab-
bi a megnyitón kifejtette, hogy a
zsidó vallásban az ábrázolás nem
megengedett, ők több mint 4000
éve az Írásra nevelnek a Szentírás-
nak megfelelően. Valójában azon-
ban a bálványkultusz számára ké-
szített ábrázolás tilos. A művészet,
mint ahogy ezen a kiállításon is fel-
fedezhető, mégis felkelti bensőnk
érzéseit, ahogy őbenne a prágai
zsidó temető képe váltott ki érzése-
ket, csodálatot.

A főrabbi beszéde elején azt
mondta, kívülről ékkő ez a zsina-
góga, de belülről kiüresedett.
Tavaszy Noémi Ökomenizmus és
képzőművészet című, a Szekszárdi
Magyar-Izraeli Baráti Társaság által
rendezett április 24-ig megtekint-
hető kiállítása, ha csak kis időre is,
de megtölti lelkiséggel. K. E.

Templomok a zsinagógában

„Lehetnének szépek
szavunktól a dolgok”

Különleges előadással emlékeznek a Szederkényben született Koch
Valériára (1949–1998) április 23-án a Magyarországi Német Színház-
ban. A költőnő két nyelven élt és alkotott, két gondolatvilágot kapott.
Mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja.
Gyermekversei tisztaságot és játékosságot sugároznak, míg gondolati
lírája József Attila és Pilinszky filozofikusságát, formai letisztultságát
idézi. E nyelvi és esztétikai kettősséget igyekeznek megragadni az em-
léknap szereplői.

A Frank Ildikó igazgatónő által indított kezdeményezés immár ne-
gyedik alkalommal talált lelkes követőkre szekszárdi, veszprémi,
gyönki, bajai, pilisvörösvári és pécsi iskolából. A diákok magukkal
hozzák a költőnő egy-egy általuk fontosnak tartott versét vagy prózai
művének részletét, amelyekből a nap során ők maguk rendeznek egy
hangszerekkel kísért előadást. Ezt április 23-án 15 órai kezdettel mu-
tatják be a közönségnek. A Magyarországi Német Színház szeretettel
várja az érdeklődőket a Koch Valéria Emléknapra. •ke•
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„Férjeknek szóló tanfolyamok!”
„És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt felesé-
getekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a
tiszteletet…” (Péter első levele 3. fejezet 7. verse)

Néhány „okostóni” összeállította az alábbi hirdetést „Férjeknek szóló tanfo-
lyamok!” címmel:

„Uraim, talán Önöknek is szükségük lehet egy-két tanfolyam elvégzésére a
következők közül:

’Hogyan töltsük fel a jégkockatartókat.’
’WC-papír tekercsek: vajon a tartóból nőnek ki?’
’Alapvető különbségek a padló és a szennyeskosár között.’
’Edények: képesek-e a mosogatóhoz, vagy a mosogatógéphez lebegni?’
’Az egyéniség elvesztése; avagy a távirányító átengedése a feleségnek.’
’Megfelelő helyen keresni a dolgokat ordítás és a ház felforgatása nélkül.’
’Feleségnek virágot venni egészségre nem ártalmas.’
’Az igazi férfi mer segítséget kérni: (túlélők tanúságtételei).’
’Hogyan váljék ideális vásárlótárssá: (relaxációs és légzési technikák).’
’Alapvető különbségek édesanyja és felesége között.’
’Küzdelem az agysorvadás ellen a születésnapokra és az évfordulókra való
emlékezés által (sokk-terápia és/vagy homloklebenyműtét lehetséges).’

Komolyra fordítva a szót, ha tudni szeretné, mit üzen Isten a férjeknek, akkor
szépen kérem, hogy olvassa figyelmesen a következőket:

a) „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az
egyházat, és életét adta érte.” (Efézus 5,25)

b) „És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel,
mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstár-
saitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütköz-
zék akadályba.” (1Péter 3,7)

c) „Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mert Isten jutalma
ő számodra.” (Prédikátor könyve 9,9)

Tehát legközelebb, ha idegeire megy a felesége, panaszkodás helyett in-
kább emlékezzen azokra a tulajdonságaira, amelyekért megszerette őt, és
azokra az áldásokra, amelyekkel általa gazdagszik az élete, mint például a
gondoskodás, a szeretet, a bizalom, az elégedettség, a teljesség, a segítőkész-
ség és a boldogság.

…és ha szereti, mondja meg neki gyakran! Papp Barnabás
baptista lelkipásztor

Szeretettel várjuk istentiszteleteinken: vasárnap 10 és szerdán 18 órai
kezdettel, Szekszárdon, a Lehel u. 6. szám alatti baptista imaházba. 

A pénz gonddal jár
Már elöljáróban szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra –

mint gyógyszerárusítással is foglalkozó kosárfonó és virágkötő –, hogy a
gondolkodásnak egyik kellemetlen mellékhatása az erős fejfájás. Ezért
csak abban az esetben gondolkodjunk, ha ezt a terápiát más, olcsóbb,
ugyanolyan eredményre vezető szellemi tevékenységgel nem tudjuk
helyettesíteni.

Egy alapos testedzés után vérkeringésem az agyamban is annyira fel-
gyorsult, hogy ösztönösen felvettem Roden: GONDOLKODÓ szobrának
pózát, és arra gondoltam, hogy kínkeservesen megspórolt pénzem
beteszem a bankba, mert a pénzügyi szakemberek máris 10% körülire
becsülik, óvatos becslések szerint is, az infláció mértékét. Nem szaporí-
tom feleslegesen a szót, sorra jártam a bankokat, és 3,75%-os havi
lekötésű kamattól kezdve az 5%-os, négy havi lekötésű betéten át
eufórikus mosollyal közölték velem, ha szerencsém van, 7,5%-os kamatra
is szert tehetek olykor-olykor, két havi lekötéssel. Meglepetésemben eltá-
tottam a számat, hogy a sült galamb akadálytalanul kirepülhessen, pon-
tosabban szólva, átrepülhessen a banki alkalmazott éppen szólásra nyíló
szájába. A derék ügyintéző közölte velem, hogy az egyszer már adózott
pénzem kamata után köteles vagyok kamatadót fizetni, és természetesen
a folyószámlám kezelési költségeit is nekem kell állnom, amely összeg
általában nagyobb, mint a pénzem után járó kamat összege. Elvégre
Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen.

Gondolkozni kezdtem: ha nem teszem be a pénzem a bankba, akkor
csak a mindenkori infláció mértékével csökken az értéke, ha beteszem a
pénzem a bankba, akkor még ezen felül hozzá kell járulnom anyagilag a
bank üzemeltetési költségeihez, a bank által meghatározott mértékben,
miközben én, ha hitelt akarok felvenni, akár attól a banktól is, amelyik-
ben a pénzemet tartom, akkor megítélésük szerint (ha egyáltalán kapok)
20–50%-os kamatra kapom a hitelt. Ki érti ezt? Megfájdul a fejem, a gon-
dolkodás mellékhatása, a fene egye meg! Hát nem kötelező nekem törni
a fejem olyasmin, ami meghaladja értelmi képességeimet.

Mire vérnyomásom újból 120/60 lett, arra gondoltam, milyen jó, hogy
még csak jómódúnak sem vagyok mondható. Amit még el tudnak venni
tőlem ilyen-olyan jogcímen vagy indokkal, az már sem nem oszt, sem
nem szoroz. Hatvany Lajos (báró, író, kritikus, írók mecénása) és
Karinthy Frigyes fizettek az étteremben. Hatvany 100 pengő borravalót
adott a főpincérnek, mondván, ezt osszák el. Karinthy 1 pengő borravalót
adott, és hanyag eleganciával megjegyezte, ezt meg szorozzák meg. Még
nem tudom, melyik bankba teszem be a pénzem (hisz mindenki ezt teszi,
ha van mit betenni), de az én borravalómat is meg kell szorozni, amiért
előre is bocsánatot kérek. Bálint György Lajos

Megszoktuk, hogy
Dicső Zsolt, a fiatal,
szertelen, szemtelen
költő – a nem rímelge-
tős, hanem odamondo-
gatós –, s tessék: őt is
utolérte az ötödik iksz.
Őszül már a szakálla.
De nem hagyja magát,
tovább vigéckedik, szó-
rakoztatva szórakozik.
Most megjelent „egyszerűmedve
és a fűzetlen cipő” című kötetében
például így: pörd és ford / nem ér-
tettek egymásul / ezért aztán / ford
tanult pördül / pörd pedig fordul /
a tudás meg térül.

A verstani alapokat Csányi Lász-
lótól tanulta. Az aranytollas szek-
szárdi újságíró jelentette meg a 14
éves Dicső Zsolt első zsengéit a
Tolna megyei Népújságban. Java-
solta neki, hogy menjen be né-
hányszor a szerkesztőségbe, mű-
helymunkára. Mert fontos, hogy le-

gyen egyéni hangja, stílu-
sa a költőnek, de ugyan-
ilyen fontos a mesterség-
beli tudás; ne fogjon ki
rajta, ha egy hexametert,
egy szonettet, egy terci-
nát kell írnia. 

Mára megvan a szak-
mai rutin, s megvan már
négy kötet is, melyek kö-
zül a legutóbbit az „egy-

szerűmedve és a fűzetlen cipő” cí-
műt most Budapesten is dedikálta
a szerző a nemzetközi könyvfeszti-
válon. Az egyszerűmedve már
meghódította az országot, több vá-
rosban „vendégszerepelt”, sőt „vi-
lággá ment”: külföldön, Stuttgart-
ban is bemutatták. 

Verseskönyvei sorát most egy
prózai kötettel szándékozik meg-
törni Dicső Zsolt. Befejezés előtt áll
a „Zsiroska Ésa Farkály meg az
Átlőttszívűember” című munkája.

Wessely

Az egyszerűmedve világgá ment
Dicső Zsolt a nemzetközi könyvfesztiválon dedikált



2007. ÁPRILIS 22.11110000 B Ö N G É S Z Ő

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.

A NYÁRI PROSPEKTUSOKAT
KERESSE IRODÁNKBAN!

HORVÁTORSZÁG, VODICE
apartmanban  10 900 Ft/főtől

SPANYOLORSZÁG autóbusszal, 
szállodában fp.-val  59 900 Ft/főtől

PARÁLIA egyénileg, 
10 éj, apartmanban 32 900 Ft/főtől

KORFU apartmanban repülővel 37 800 Ft/főtől
+járulékos költségek

TUNÉZIA szállodában, fp-val 10 éj 44 900 Ft/főtől
+járulékos költségek

E G Z O T I K U S  U TA Z Á S :
Zöldfoki szigetek szállodában, félpanzióval

138 900 Ft/fő+járulékos költségek
További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban!
Kedvezményes repülőjegyek (fapados repülőjegyek foglalása is!)
nemzetközi autóbuszjegyek, tanár- és diákigazolványok értékesítése,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítások kötése irodánkban.

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

Kézimunkák:
gobelinek, előnyomott terítők
Rövidáru: széles választék

Harisnyák: minden méretben,
minden igényt kielégítően

Ruházati javítások: cipzárbevarrás,
nadrág-, szoknyafelhajtások stb.

Seleznik bolt
Szekszárd, Mátyás király u. 2.

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

KEDVES DIÁKOK!
Jó állapotban megõrzött, használt

tankönyveiteket 

SZEKSZÁRDON,
a Mészáros Lázár u. 7. szám alatti

KÖNYVKUCKÓ-ban
átvesszük könyvutalványért minden

péntek délután.

Rendelhetõ bármilyen könyv,
tankönyv, akár az interneten is.

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

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

Szeretné lakodalmát,
céges rendezvényét

koktélokkal 
színvonalasabbá

tenni?

COCKTAILTREND BARSERVICE
Horváth Péter országos mixerbajnok és

csapata segít Önnek.

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

Info: 20/265-19-99

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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Szekszárd az idők folyamán verse-
lőkből soha nem szorult behozatal-
ra, sőt inkább kivitele lett jelentős.
Persze meglehetős számban akad-
tak, akik több-kevesebb tehetség-
gel meglátogatták és megverselték
a helyi vonatkozásokat. Köztük ta-
lán legkülönösebb Hazafi Verai Já-
nos.

Minden titkok ismerője, Sziny-
nyei József nem kevés gúnnyal
közli életrajzát. „Verai (Hazafi) Já-
nos vándor népköltő; ez az okos-
bolond a 80-as évek elején bukkant
fel; tulajdonképpen Vevera János-
nak hívták, Szatmár megyei pa-
rasztlegény volt és Bársony István
író atyjánál szolgált Bélteken mint
udvaros vagy ilyesmi. Senkit se val-
lott mesterének, a maga útján járt
és könnyű munkátlan életet terem-
tett magának; mert volt vasúti bak-
ter vagy vallásalapítványi csősz is.
Együgyű verseit színes papíros la-
pocskákra kinyomatta aláírva: Ha-
zafi Verai János, a haza koszorús
vándor költője. Verseinek jövedel-
méből csekélyke vagyont is szer-
zett; mert részt vett a Helfi-
Dolinay-féle párisi kirándulásban,
befizetvén a 600 forint díjat; lobo-
gós ingben, gatyában járta meg
Párist és megrovási kalandot írt az
Eiffel-torony második emeletén.
Lakása mindig volt (nem úgy mint
Reviczky Gyulának, a kit Kiss Jó-
zsef nyirkos téli hajnalkor az utcán
szedett föl). Mint falusi háztulajdo-

nos élt; de ispotályban halt meg
1905. nyarán.”

Ez még nem lenne elegendő ok
alakja megidézésére, de járt is ná-
lunk 1901. április 27-én. Az akkori
két lap közül csak a Tolnamegyei
Közlöny adott erről hírt. „ A vándor
lantos. A napokban Szegzárdon
járt Hazafy(!) Verai János, az or-
szág szerint ismert vándor lantos,
aki itt léte alatt sok helyütt megfor-
dult, és mindenütt szívesen fogad-
ták, hogy vele eltréfáljanak.” 

Érdemes egy pillanatra megsza-
kítanunk a hírt, hogy tudassuk: ha

nem így lett volna, dicső megye-
székhelyünkről most bizonyosan
megrovási kaland szólna… „Úgy
Látszik, Hazafy Verai János jól
érezte magát Szegzárdon, mert
Szegzárdi emléklap és gyöngysorok
cím alatt ugyancsak megénekli
mindazokat, kik vele jót tettek. A
verselményből idézzük e sorokat:
»Szegzárd híres a szőlő terméséről,
/ De hagyja is inni magát a bor,
olyan, mint Keszthelyről, / A
szegzárdi piros bor igazán terjedel-
mes, / Nemcsak Magyarországon,
de külföldön is ismeretes, / És az
intelligencia, úgy mint a polgárság
rendszerető, / Isten éltesse, mert ál-
dott szívűek, áldja Isten, a te-
remtő.« 

Aztán sorra, név szerint kidicsé-
ri mindazokat, akikkel csak érint-
kezett itt létekor. Így például igen
érdekesek ezek a sorok: »Kelemen
kasznár úr és az áldott szívű neje, a
nagysága, / Felejthetlen áldott szí-
vekben ragyog Isten jósága, /
Mehrwerth jegyző, Matzon jegyző,
Molnár Mór és Nagy György, / Isten
éltesse az áldott úri komákat, élet-
fájukon zöldüljön a fatölgy. / Éljen
a nagyságos apát úr és a helyettes
plébános úri koma, / mert az áldott
urak vendégszeretők, essen jól a
szivar, kuba.« 

Már nem volt ilyen szerencsés
földink, akit A házmesterné cím-
mel imígy tett halhatatlanná 1902
áprilisában: „Méteres nagy nyelvű
Kati, ha pálinkát iszik, / méteres
nagy nyelve / hosszúra nyúlik: / az
Utász-utca öt számból egészen
Szekszárdig, / mert az ő buta pofá-
ja onnan származik.”

Dr. Töttős Gábor

ÓDON
IDŐBEN

Április 23-án 125 éve, 1882-ben
Fröbel rendszerű óvónőképző
létesítését javasolták Szek-
szárdnak. 

Április 24-én 120 éve, 1887-ben
született Orbán Antal szob-
rászművész, a pályadíjas I. vi-
lágháborús emlékmű alkotója.
60 éve 1947-ben városunk ki-
bocsátotta első – még ingyenes
– parkolási rendeletét.

Április 25-én 125 éve, 1882-ben
a szálló 2. szobájába várta a
szenvedőket „Girardi József jó
hírnevű fogműtő”. 80 éve,
1927-ben megalakult a helyi
mentőegyesület – egyelőre
még autó nélkül.

Április 26-án 100 éve, 1907-ben
a polgári leányiskolások se-
lyemgyári üzemlátogatáson
vettek részt.

Április 27-én 100 éve, 1907-ben
a gimnázium Ács Lipót tervei
szerint készíttette el zászlaját. 

Április 28-án 105 éve, 1902-ben
a megyeszékhely vendége volt
Hazafi Verai János népköltő.
100 éve, 1907-ben a vívóklub
tagjai tudatták: haladásukról
nyilvános kard- és tőrbemuta-
tót adnak számot.

Április 29-én 135 éve, 1877-ben
tartotta közgyűlését a Szegzár-
di Borkereskedő Részvénytár-
saság. 

MESÉLŐ EMLÉKEINK 47.

Haver a Verai, ha ver a Verai?

A Magyar Turizmus Zrt. a hvg in-
ternetes oldalain rendezett verse-
nyében arról szavazhat, hogy idén
mely múzeum érdemli ki a
legvendégbarátabb címet. A regio-
nális jelentőségű intézmények lis-
tájára felkerült a szekszárdi Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum is. A
kategóriák első három helyezettje
támogatásban részesülnek.

A múzeumok és egyéb kulturális
intézmények látogatóbarát szolgál-
tatásaik kialakításával jelentős mér-
tékben hozzájárulnak a kulturális
turizmus fejlesztéséhez, fejlődésé-
hez. A Vendégbarát Múzeum prog-
ram célja, hogy az elmúlt években
történt fejlesztések híre eljusson
mind a belföldi, mind a külföldi po-
tenciális vendégekhez. Ennek érde-
kében a Magyar Turizmus Zrt. a
hvg.hu oldalain internetes játékot
hirdet, amelynek segítségével a
nagyközönség dönt arról, mely mú-
zeum érdemli ki a 2007 Vendégba-
rát Múzeuma címet.

A beérkezett pályázatok alapján

lapunk oldalára a nevezőkről – így a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumról
is – felkerült egy néhány soros ösz-
szefoglaló, illetve az intézményeket
bemutató fotó. A múzeumok két ka-
tegóriában versenyeznek egymással
(regionális, illetve országos jelentő-
ségű múzeum), mindkét kategóriá-
ban az első három legtöbb szavaza-
tot elnyerő kulturális intézmény ré-
szesül támogatásban. A Magyar Tu-
rizmus Zrt. – az ÖTM Turisztikai
Szakállamtitkársága által rendelke-
zésre bocsátott keretösszeg erejéig –
a nyertes intézmény és a MT Zrt. ál-
tal közösen kiválasztott marketing-
akciók költségét fedezi. A program
meghirdetésekor a támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 4 millió
250 ezer forint.

A szavazás 2007. május 10-én zá-
rul le, az ünnepélyes eredményhir-
detésre május 18-án, a Múzeumi Vi-
lágnapon kerül sor. Szavazatával tá-
mogassa Ön is a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumot! Szavazni az
http://mtrt.hvg.hu címen lehet.

VENDÉGBARÁT MÚZEUM 

Szavazzon Ön is! 
Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság tájékoztatója
A Szekszárdi Rendőrkapitányság
nyomozást rendelt el csalás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja

miatt ismeretlen tettes ellen, aki
2007. március 29-én délelőtt 10.30
óra körüli időben Szekszárd, Augusz
Imre utca 1–3. szám előtti részen
arany ékszer vásárlás ürügyén az ál-
tala előzőleg a sértettnek bemutatott
pénzt kisebb címletekre cserélte, ez-
zel tévedésbe ejtette és kb. 300 000
Ft kárt okozott.

A sértett a pénzt a közelben lévő
IBUSZ Irodában megvizsgáltatta,
ahol a biztonsági kamera róla és az

elkövetőről is felvételt ké-
szített.
A fenti felvételről több ké-
pet is készítettünk. Az elkö-
vető 30–40 év körüli, erős
testalkatú, kb. 170 cm ma-
gas. Fekete rövid előre fé-
sült hajú, barna szemű, és
különös ismertető jele az,
hogy az orrán szemből
nézve a bal oldalán van egy
kb. 0,5 cm nagyságú bar-
nás-fekete anyajegy. Feke-
te kabátot viselt és egy
kék-fehér Nike edzőcipő

volt a lábán.
Amennyiben felismerik a képen lát-
ható személyt, úgy értesítsék a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályát a 06-74/501-100/3627
melléken, vagy a 107, 112, segélyhí-
vó számon, illetve a telefontanú zöld
számán.
A segítséget köszönjük! 



2007. ÁPRILIS 22.11112222 S P O R T

Mivel a csoportkörben kétszer is
magabiztosan verte a Szekszárd
Női Asztalitenisz Klub a Szuper
Ligában, a rangsorban a harma-
dik számú kontinentális kupaso-
rozatban, a horvát Duga Resa-át
(6-1 itt, 6-3 ott), így hajlandóságot
éreztünk arra mi kívülállók, hogy
egy kézlegyintéssel annyit mond-
juk zsebben a bronz.

Ha Szuper Liga és páros, már
nem is nagyon lepődünk meg, hogy
az amúgy jó erőkből álló szekszár-
di kettős (Molnár–Li Meng Jiao)
menetrendszerűen veszít. Náluk,
mármint a horvátoknál a két egy-
mással csak névrokonságban ál-
ló Malobabics-lány játszotta a pá-
rost, s a védő és a támadó stílus re-
mekül kiegészítette egymást. Össz-
hangban voltak, a mieinkre ez a
legkevésbé mondható volt.

Li Meng ezúttal megmentő volt

Molnárnak voltak nehézségei
Durak ellen, de a végjátékban
mindhárom szettben koncentrált
volt – és játszmaveszteség nélkül
hozta a partit. Örvendetes volt lát-
ni, hogy a két kínai ötjátszmás vé-
gig kiegyenlített nagy csatáját Li
Meng Jiaó nyerte. Ami a közelmúlt-
ban megannyi végjátékban buta hi-
bák után elvesztett meccsek után
görcsoldó volt Li Meng számára, s

mindez már előrevetítette azt, hogy
ezen a meccsen nem csak epizód-
szerepek jutnak neki. Ezután nincs
más teendőnk, minthogy kalapot
emeljünk a jobbik Malobabics-lány
előtt, aki igazán korszerű védőjáté-
kot mutatott be, mert nem csak
védte Molnár pörgetéseit, hanem
remek közbeütéseivel meg is lepte
ellenfelét. Ugyanez nem sikerült a
Szekszárd kitűnő védőjátékosának,
Szvitánnak a nyurga kínai Han Xue
ellen, csupán egy játszmát tudott
elvenni tőle. 

A másik asztalon ugyanerre a tel-
jesítményre  volt csak képes Durak
a remek kétoldali támadójátékot
bemutató Li Meng ellen. De mégis
veszni látszott a meccs, mert a
rossz napot kifogó Molnár Zita ösz-
szekapta magát, kezdte konzekven-
sen keresni a horvátok kínaijának
fonákon mutatkozó gyengeségeit:
már-már úgy tűnt, hogy 2-2 után az
ötödik játszmában meglehet a na-
gyon kellő győzelem, de 11-9-re az

ellenfél hozni tudta ezt a játszmát.
Érett a papíron vaskos meglepetés:
5-3-at mutatott az eredményjelző,
de... Ezen a napon Li Mengnek he-
lyén volt a keze, esze. Remek szer-
váival igyekezett magának pozíció
előnyöket kicsikarni, és a remek vé-
dő Malobabics ellen volt türelme
játszani addig a szituációig, amikor
érvényesíthette technikai fölényét a
szívós, kitűnő lábmunkájú ellenfél-
lel szemben. „Mendzsi” most tava-
lyi önmagára emlékeztetett, és ez
most nagyon kellett. Miképpen az
is, hogy Sáth Sándor menedzser jó
érzékű beírásának következtében
Szvitán-Durak meccs zárta a bronz-
meccs első felvonását. Mert
Szvitán, mint megannyiszor a hazai
bajnokságban, és a Szuper Ligában
most is összeszedett és koncentrált
volt, képes volt védő létére irányíta-
ni a játékot a nagy küzdő, és bra-
vúrgyőzelemre törekvő Durak el-
len, aki nagyon szorongatott, de
csak egy játszma jutott neki a négy-
ből.

5-5, sóhajtottunk fel, tovatűnt a
sima győzelem illúziója. B.Gy

Alig egy héttel a szekszárdi
sportpalettán új színt jelentő I
Zichy- Domaine nagyszabású nem-
zetközi utcai futóverseny előtt a
szervezők már az utolsó simításo-
kat végzik. Csillag Balázzsal, az AC
Szekszárd első számú versenyzőjé-
vel, az egyik főszervezővel stílsze-
rűen összefutunk. Mindjárt közli,
úgy döntött, hogy annyi minden rá-
hárult verseny szervezőként a na-
pokban, és így lesz ez még inkább a
verseny április 30-i rajtjáig, sőt ma-
gán a versenyen is, hogy nem indul
el a 10 km-es egyéni versenyben.
Igen, egy Csillag Balázsnak úgy kell
odaállnia, úgy szabad odaállnia, ha
olyan állapotban van, hogy győzel-
mi és dobogós esélyei legyenek.
Márpedig a mezőny nem lesz „pis-
kóta”, lesz egy etióp futó, aki min-
den bizonnyal bele tud szólni a lé-
nyegi kérdésekbe. Ami a hazai me-
zőnyt illeti, a híres pécsi futóklub
néhány újsütetű bajnokával képvi-
selteti magát Szekszárdon. A legna-
gyobb név, Csillag első számú rivá-
lisa Bene Barna, úgy tűnik külföldi,
hollandiai versenye miatt nem lesz
itt, de az is elképzelhető, hogy jön.
Nevezett viszont Ott Balázs, aki
nyerte a mezei OB-n a 12 km-t, a 6
km-en győztes Tóth László. A hazai
élmezőny legjelentősebb képviselői
természetesen rajthoz állnak. Azt
egyelőre nem lehet tudni, hogy a
szlovén, horvát futók pontosan kik-
kel, hányan érkeznek, lapzártánk
után befuthat a konkrét nevezés.

Neves Balázsok váltója
A női mezőnyben itt lesznek a

magyar közép- és hosszútávfutás
olyan kitűnőségei, mint Kálovics
Anikó, aki országos csúcsot futott
félmaratonon, aztán megnyerte a
torinói maratont, ami nem csupán
Európában, hanem a világon is
jegyzett versenynek számít, és az
utcai futás világranglistáján jelen-
leg az igen előkelő hetedik helyen
áll. Mellette itt lesz Papp Kriszta,
aki a Világ Kupán Európát képvisel-
te háromezer méteren, a felnőtt fe-
dett pályás EB-n a nyolcadik helyet
szerezte meg, utánpótlás EB-n
aranyérmet szerzett 10 000 méte-
ren. A női mezőny így már most re-
mek, hátha még a külföldiek is hoz-
nak magukkal neveket.

Persze a nagyok már az estébe
hajló felléptéig sok minden történik
az aszfalton. Délután háromtól ga-
rantáltan több száz induló méri
össze tudását az egykörös többkö-
rös viadalokon, hamisítatlan
dzsembori jelleggel. Legyen megle-
petés, az ismert sportolókból,
sportvezetőkből, egyéb hírességek-
ből álló váltó, ami szervezés alatt
van, s majd a helyszínen derül ki,
hogy mely négyesek tudnak össze-
állni. Nos Csillag Balázs is még ügy-
ködik ezen, hogy milyen menő vál-
tót hozzon össze az AC Szekszárd
színeiben. Úgy tűnik, hogy egy
tényleg „nagyágyukból” álló „Ba-
lázs-váltó a láthatáron. Tölgyesi és
Korányi már igent mondott. Már
nem aktívak ők, de kiegészülve a
mi fiunkkal, szóval fel kell kötnie
annak a csapatnak azt a bizonyost,
ha le akarják győzni őket.

Szuper Liga bronzmeccs első felvonás

I. Zichy-Domaine nemzetközi utcai futóverseny (április 30.)

Egy etióp jön Afrikából –
Pécsi menők a mezőnyben Az április 14-i napfényes tavaszi

időben mintegy 350 olimpiai ötpró-
bázó vállalkozott a második meg-
mérettetésre, a futásra. A mini- (7
km), a közepes- (14 km) és a nagy-
próba (24,8 km) résztvevői egy-
szerre indultak 9 órakor az Opel
Szalontól a Sió-töltés felé, amin az-
tán Bogyiszló irányába haladtak. A
különböző távok teljesítői egy-egy
szakaszon találkoztak. 

Együtt futottak családok, iskolai,
baráti társaságok, de voltak magá-
nyos futók is, akik csak odaköszön-
tek, egy-egy biztató szót szóltak is-
merőseiknek. A 4 pont megszerzé-

sének reményében sokan vágtak
neki a felkészültségüknek nem
megfelelő leghosszabb távnak, de
ekkora utat gyalog megtenni is szép
teljesítmény. 

A Tolna megyében kiemelkedően
népszerű eseménysorozat ismét
százakat, köztük sok-sok gyerme-
ket, hívott mozgásra a szabadba, bi-
zonyára nem csak erre az egy nap-
ra. Legközelebb április 30-án tehe-
tik magukat próbára Szekszárdon a
Domaine Gróf Zichy Futóverse-
nyen. A próbakönyvvel rendelke-
zők itt újabb pontot szerezhetnek.

K. E.

Százak futottak
a második olimpiai próbán

Szekszárd Városi Amatőr Öreg-FIÚK
Nagypályás Labdarúgó Bajnokság

TOLNA ÖREGFIÚK-ŐCSÉNY JÓ-GÓLSZÓRÓK 2-1 (0-1) Vezette: Len-
gyel. Néző: 19 fő. – Lendületes támadásokkal kezdett a vendégcsapat,

melyekre egy-egy támadás-
sal, de kapu előtti bizonyta-
lankodással válaszoltak a
hazaiak. A 27. percben a JÓ-
GÓLSZÓRÓK Pangi fejesé-
vel megszerezték a vezetést
0-1. A félidő végére ki-
egyenlítetté vált a játék. A
második félidőben a tolnai-
ak látványos támadásokkal
kísérelték meg az ered-
ményt döntetlenre hozni.
Az 53. percben Kőhalmi ré-

vén sikerült is. A lendületét és erejét vesztő vendégek nem tudtak kellő
ellenállást kifejteni és a 77. percben Fazekas D. megszerezte a csapata
második gólját, egyben a három pontot is jelentő győztes gólt. 
Kora nyári időben, kellemes, jó hangulatú mérkőzésen mind a játéko-
sok, mind a lelkes szurkolók ízelítőt adtak és kaptak a labdarúgás szép-
ségeiből.  Hamvas Ferenc

Szekszárd AC–Duga Resa 5-5
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A rejtvény megfejtését 2007. május 2-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8. 
Április 8-i rejtvényünk megfejtése: Stekly Zsuzsa, Feszület.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pohlon Ádámné, Tartsay ltp. 32. és Auth Lászlóné,
Bükk u. 5. A könyveket postán küldjük el a nxyertesnek.

SZEKSZÁRDON, a Babits Mihály művelődési ház,
Panoráma mozi előcsarnokában

ÁPRILIS 27-ÉN, PÉNTEKEN 8–14 ÓRÁIG
DIVATÁRU- és BALLAGÁSI

KOSZTÜMVÁSÁRT TARTUNK
Ajánlataink:

• Tavaszi kosztümök
• Fekete, sötétkék, barna 2-3 részes kosztümök
• Szoknyák, blúzok
• Női tavaszi nadrágok, blézerek
• AKCIÓS KOSZTÜMÖK 54-es méretig
• Kis méretű divatingek, topok

Várjuk az érdeklődőket!

Az ételekkel kapcsolatos 
kérdésekre Faddi Varga János
királyi főszakács 
a 74/315-550, vagy 
a 30/95-94-029-es telefonszá-
mon ad felvilágosítást. 

Nyúlsüldő
töltve egészen
RENESZÁNSZ RECEPT

KORHŰ LEÍRÁS
Ennek még az fülét is megnyúzzad, az fején
hagyjad, az lábait is mind az körméig meg-
nyúzzad. Az hasát csak annyi helyen hasítsd
meg, hol belit, hólyagát, tüdejét, máját ki-
vonhassad, az végső hurkáján kezdd el, s
ugy vonjad ki az belit.
Az töltelékjét igy csináld.
Az tikmonyat főzd meg, tisztétsd meg, az
kövér szalonnával, petreselyemmel vágd
összve, sáfrányozd, borsold, nyers tikmo-
nyat is verj belé, savát add meg és töltsd az
nyúl derekában, czövekeld be, hogy az tölte-
lék ki ne hulljon, megfonnyasszad, úgy vond
az nyársra, kívül ha megspékeled sem árt,
süsd meg. Mikor feladod borsold meg, az
czövekeket is vond ki belőle.

MAI MÓDON

Töltött nyúl
A megtisztított nyulat betöltjük a töltelékkel,
besózzuk, hasüregét betűzzük, megtűzdel-
jük szalonnával, készre sütjük. Tálaláskor
megszórjuk őrölt feketeborssal.
Töltelék:
Főtt tojást apróra vágunk zsírszalonnával,
ezt összegyúrjuk áztatott kenyérrel, petre-
zselyem zölddel, sóval, nyers tojással.

Anyaghányad 10 személyre:
• 1,5 kg nyúl
• 0,3 kg zsírszalonna
• 3 db főtt tojás
• 1 db nyers tojás
• 0,25 kg kenyér
• 0,04 kg petrezselyemzöld
• 0,05 kg só
• 0,005 kg bors
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BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

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

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

FIGYELEM!
ITK NYELVVIZSGA

ANGOL, NÉMET 
alap- és középfokon

ÍRÁSBELI: június 9-én
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2007. MÁJUS 15.

SZÍNHÁZ A BABITSBAN 
Április 24-én (kedden) 19 órakor

Hegedűs-bérlet IV. előadása 
Jean Letraz: TOMBOL AZ
ERÉNY – vígjáték a Budapesti
Turay Ida Színház előadásában 
Szereplők: Szacsvay Lászzló, Sára
Bernadette, Nádas György, Németh
Kristóf, Incze Ildikó, Cseke Péter
Jegy: 1500 Ft

Április 25-én  (szerdán) 19 órakor
Garay-bérlet IV. előadása 
Pozsgai Zsolt: SZÉCSI PÁL
– zenés játék Szécsi Pál szerelmei-
ről, a budapesti Aranytíz Teátrum
előadása. Szereplők: Gergely Ró-
bert, Radó Denise, Borbáth Otti-
lia,Maronka Csilla, Nádas György.
Jegy: 1500 Ft

Május 2-án (szerdán) 19 órakor
Sárdy-bérlet IV. előadása 
Kálmán Imre: 
A CIRKUSZHERCEGNŐ 
– operett. A budapesti Blaha Lujza
Színház előadása. Jegy: 1500 Ft

EGYÉB AJÁNLATOK 
Április 23-án (hétfő) 16 órakor 

VÁROSTÖRTÉNETI KLUB
„A gerinc mindig maradjon
egyenes”
Takler Ferenc borásszal készült
interjúkötet bemutatója, borkós-
tolással 
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

BIBLIAI SZABADEGYETEM

Április 24-én (kedd) 18 órakor 
Az élelmiszeripar 
árnyoldalai 
Előadó: Tóth Gábor élelmiszeripari

mérnök

Május 8-án (kedd) 18 órakor 
A megbékélés, nyugalom,
mint a gyógyulás és meg-
fiatalodás eszköze.
Előadó: Juhász Ernő lelkész

MÁJUS 3-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN
19.30 ÓRAKOR

TÁTRAI–SZŰCS LATIN
DUÓ KONCERTJE

Jegy: 1500 Ft

37. Tolna Megyei
Gyermekrajz Pályázat

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

Beküldési határidő:
2007. május 6.

Cím: Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza 

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

megnyitóján.

MŰVÉSZETEK HÁZA
Április 28-án (szombaton) 11 órakor

„TENDENCIÁK” 
A Magyar Képző- és Ipar-
művészek Festő Szakosztá-
lyának kiállítása
Megnyitja: Szakolczay Lajos József
Attila díjas irodalomtörténész,
művészeti író. 
Közreműködik: Farkas Judit, a Ga-
ray János Gimnázium tanulója, 
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola
növendéke. 
A kiállítás megtekinthető: 
május 22-ig, hétfő kivételével
naponta 9–17 óráig.

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 19–25. 20 órakor 

ROCKY BALBOA  
Április 26.–május 2. 20 órakor

TAXI 4
ART TEREM
Április 19–25. 

16 órakor  A BOLDOGSÁG
NYOMÁBAN

18 órakor ROCKY BALBOA
20 órakor NOÉ BÁRKÁJA  

Április 26.–május 2. 
16 órakor  TAXI 4
18 órakor AZ UTOLSÓ SKÓT

KIRÁLY
20 órakor 56 CSEPP VÉR  

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)
TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK
KLUB
Április 24 kedd és 15 óra

Klubdélután 
Helye: a megyei múzeum kávézója

IRODALOM HÁZA –
MÉSZÖLY MIKLÓS

MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.

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

kivételével naponta 10-18 óráig
Belépődíj: felnőtt 400,- Ft, nyugdíjas,

diák 200,- Ft.
Ingyenes látogatási nap: szombat

Állandó kiállítás:
– Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
– Mészöly Miklós és Szekszárd

MAGYARORSZÁGI
NÉMET SZÍNHÁZ 

Április 23. hétfő 10.00 óra
KOCH VALÉRIA-
EMLÉKNAP

Április 24. kedd 17.00 óra
Április 25. szerda 17.00 óra

Borchert: 
AZ AJTÓN KÍVÜL dráma

Április 27. péntek 9–13 óra
Garay iskola dráma-napja

Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület Alisca

Klubjának kirándulásai
Május 3. csütörtök 6 óra

Kirándulás Ajka,
Magyarpolány, Várpalota
útvonalon.

Május 10–13.
csütörtök–vasárnap 5 óra

Kirándulás Brünn, Prága,
Karlovy Vary, Tábor, Telcs,
Znojmo útvonalon.

Június 9–10. szombat,
vasárnap 5 óra.

Kirándulás Hatvan,
Nagyréde, Gyöngyös,
Gyöngyöspata, Mátrfüred,
Máraháza, Kékestetõ,
Parádsasvár, Parád, Recsk,
Farkasmály útvonalon.

„FILLÉRES
KÖNYVVÁSÁR”

A megyei könyvtár
udvarán és a Mattioni-

ház folyosóján

április 23-tól
naponta

9-től 17 óráig

A hársfa virága
Meghívó könyvbemutatóra

Szeretettel és tisztelettel meghívok
minden kedves magyar érzelmű és
lelkületű hölgyet és urat, valamint
középiskolás korú gyermekeiket

2007. április 24-én
kedden 17 órára

a belvárosi rk. plébánia Wosinsky
Közösségi Házában (Szekszárd,

Béla király tér) tartandó

KÖNYVBEMUTATÓRA.

Meghívott vendégem 
H. Bodó József

Budapestről, aki az 1956-os for-
radalmat a megélő és szenvedő

szemével örökítette meg 
A hársfa virága című könyvében.

A Tolna Megyei Általános
Művelődési Központ és a

Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza 

2007 április 28.–május 19-ig 
kiállítást rendez 

AMATŐR KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZ

ALKOTÓK munkáiból a
márványteremben.

A kiállítást megnyitja
ÁPRILIS 28-ÁN SZOMBATON,

10 ÓRAKOR 
Szemadám György Munkácsy

díjas képzőművész
A megnyitó után

szakmai előadás és beszélgetés
a zsűri elnökével. 

BABITS MIHÁLY
EMLÉKHÁZ

7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.
Tel.: 74/312-154

Nyitva: ápr. 1-től szept. 30-ig
hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

Belépődíj: felnőtt 400 Ft, 
nyugdíjas, diák 200 Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat

Állandó kiállítások:
– A költő relikviái szülőházában,

családjának egykori otthonában
– Dienes Valéria Emlékszoba
– Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
Babits Mihály és Szekszárd

MEGYEHÁZI
KIÁLLÍTÁS

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
(Vármegyeháza I. emelete)

Tel.: 74/419-667
Nyitva: ápr. 1-től szept. 30-ig hétfő

kivételével naponta 9-17 óráig
Belépődíj: felnőtt 400 Ft, 
nyugdíjas, diák 200 Ft.

Ingyenes látogatási nap: szombat

Állandó kiállítások:
– A régi megyeháza világa
– Mattioni Eszter festményei és

hímeskövei
– Liszt Ferenc emlékkiállítás
– Esze Tamás gyűjteménye
Múzeumi óra:
A régi megyeháza világa. Képző-
és iparművészet a 19. században
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Egy férfi: 
Szabadi Mihály 

– Azt mondják, hogy amikor az
ember ilyen kerek évfordulóhoz érke-
zik, akkor nemcsak az ünneplésnek,
de a visszaemlékezésnek is itt az
ideje…

– Sióagárdon születtem, s ma újra
ott élek. Paraszti környezetben nőt-
tem fel, amely meghatározó volt
egész életemben, sőt ma is az. Korán,
12 éves koromban már elhatároztam,
hogy tanár leszek. Pécsett, a Pedagó-
giai Főiskolán  magyar–történelem
szakon diplomáztam. Majoson kezd-
tem el tanítani, ahol a szülőfalumban

magamba szívott tapasztalataimat egy más közegben gyarapíthattam. A kö-
vetkező „állomás”: 25 évesen a Tolna Megyei Módszertani Iroda vezetője let-
tem, ami tulajdonképpen a Babits szakmai elődje volt. Amikor 1970-ben fel-
épült a Babits művelődési ház 5 évig szakmaiigazgató-helyettesként dolgoz-
tam. Aztán otthonomban, Sióagárdon művelődésiház-igazgató lettem. Majd
egy új intézmény, a KÖSZI vezetőjének kértek fel, s két év után onnan men-
tem nyugdíjban éppen az idén 10 esztendeje. 

– Szabadi Mihály neve egyet jelent a tánc szóval… Mikor lépett be az életébe
a tánc?

– Mindig is benne volt. A faluházban mindenki belenőtt abba a kultúrába,
amelyben a táncnak, az éneknek természetes volt a szerepe. Hosszú ideig ez
ösztönös volt, aztán a főiskolán, majd Majoson mint pedagógus tudatosodott
bennem, s akkor kezdtem el mélyebben foglalkozni vele. Nem csak autodi-
dakta módon tanultam meg, de úgy is tanítottam, Szentpál Mária tankönyvé-
ből a kinetográfiát (táncjelírást). A sors érdekessége, hogy az ő utolsó tan-
könyvét én lektorálhattam. 

– Ön alakította meg a Bartinát, illetve annak elődjét…
– 1966-ban megalakítottuk a mostani Bartina elődjét – ezt megelőzően volt

ugyan egy vegetáló táncegyüttes – a kollégistákkal, s most ezen a születésna-
pi gálaműsoron abból a régi első csapatból tízen itt voltak, ami engem nagyon
boldoggá tett. Mindaz a szakmai módszertani tevékenység, ami ma a Babits-
ban folyik, azt én alapoztam meg, s ez az egész megyére kiterjed. 

– A lelkes kemény munka gyorsan hozta a sikereket…
– Már 1968-ban megjött az első szakmai siker, amit sorban követett a többi,

1988-ig voltam az együttes vezetője. Az utánpótlás-nevelési rendszer itt indult
el Szekszárdon, amit aztán országszerte követtek. 

– Egyik tanítványának adta át a stafétabotot…
– Matókné Kapási Julának, aki 1969-ben a nagy generáció tagjaként kezdett

el táncolni. A különbség, ami köztünk van, az semmi más, mit a világban lét-
rejött körülmények hozta változások. 

– Köztudott, hogy mennyire szeretett a gyerekekkel, a legkisebbekkel
foglalkozni… A mai modern gyerekeknek mit ad a néptánc?

– A legnagyobb elismerést a gyerekekkel készült koreográfiák adják, s eze-
ket az országban sok helyen
táncolják. Azért azt el kell
mondanom, hogy a mostani
gyerekeknél az a legnagyobb
baj, hogy nagyon egyoldalú-
ak, csak az a dolguk, hogy is-
kolába járjanak, semmi kö-
zük a valóságos praktikus
élethez, műanyag élet veszi
őket körül, s ez sajnos gene-
rációról generációra romlik.
Pedagóguson múlik, hogy
megszeretteti-e a gyerekkel a
táncot, vagy nem. Velük él,

lélegzik, s fontos még a szülők hozzáállása, a szülő és a pedagógus kapcsola-
ta, ugyanis nagyon nagy a csábítás a mostani gyerekeknél ezer más dolog
iránt. Amit ad, a tánc sport: hiszen egy összetett mozgásról van szó, munka:
közösségben figyelmezetten dolgozni kell, siker: nevelési eszköz a produkció
és nem cél. 

– Sikeres életutat mondhat maga mögött, s még most jönnek az egyéb sike-
rek, gondolok itt az írásra, amibe belekóstolt, s mint mondta, nem lehet
megállni…. Minden megy tovább…

– Sok szép díjat kaptam. Bessenyei-díjat, mint népművelő, Csokonai-díjat,
amely alkotói munkámat ismerte el, Közjóért kitüntetést Szekszárd városától,
Tolna Megye Művészetéért díjat, a civil szervezetektől, Örökség-díjat, a gyer-
mektánc mozgalomban végzett munkámért, Muharay Elemér-díjat, a hagyo-
mányőrzésért. Az első könyvem „Álmok, emlékek, gondolatok” írása közben
jöttem rá, hogy még mennyi minden elmondani valóm van, úgyhogy készül a
következő és az azt követő könyvem. Valóban minden megy tovább, csak
most nem a tánc, hanem az írás foglalja majd le az időmet, valamint a kert, a
szőlő – mert visszahúz a paraszti múlt –, a horgászat. S, hogy ezt a tartalmas
életutat, a sikereket megélhettem,
egy embernek köszönhetem, a fele-
ségemnek, aki 50 éve áll mellettem,
nélküle soha nem lehettem volna az,
aki vagyok. 

Egy nő: Herrné 
Szabadi Judit 

– Szó szerint beleszülettél a népmű-
velésbe és a táncba…

– A Garayban érettségiztem, s mint
apu, a Pécsi Főiskolán népművelés–
ének-zene–történelem szakon diplo-
máztam. Az első munkahelyem a Ga-
ray Általános Iskola volt, ahol 23 évig
ének-zenét, valamint történelmet, és
néptáncot tanítottam. Az volt az az iskola, ahol első helyen vezették be Ma-
gyarországon a néptánc tanítás I–IV. osztályos korig órarendszerűen, monda-
nom sem kell a gyerekek nagy örömére. 

– Te mióta táncolsz?
– Amikor én elkezdtem, akkor még nem volt szokás, hogy ilyen nagyon fia-

talon kezdjenek el táncolni a gyerekek, így 10 éves voltam, amikor természe-
tesen apu hatására, de saját elhatározásomból kerültem a csoportba, amely
csoport nagyon sokáig együtt maradt, s sok sikert értünk el együtt. Abban az
időben a fesztiválok, a Helikon, a középiskolákban a versenyek sorra követték
egymást, és központi kérdés volt, hogy milyen kulturális csoport milyen érde-
meket szerzett az iskolájának. Aztán felnőttként, a főiskolás évek alatt is
visszajártam táncolni, majd a gyermekeim születése után már csak a jubileu-
mi ünnepségeken, ahol egy-egy koreográfia erejéig újra összeálltak a régi tán-
cosok. Ezeken az összejöveteleken, nem a produkció a „lényeg”, hanem a fel-
készülés,  az együttlét, a nosztalgiázás, ugyanis a rohanó hétköznapokban el-
távolodtunk egymástól – azok, akik hetente több órát is együtt voltunk, a bel-
és külföldi utakon napokat – s a produkció a színpadon már csak hab a tortán,
hogy újra közönség előtt léphetünk fel, s még emlékeznek ránk, tapsolnak ne-
künk.  

– Az életedben hová helyezed el a táncot?
– A közösséghez való tartozás, a feladat, a munkához, a másik nemhez va-

ló természetes hozzáállás, s a sok-sok sikerélmény, ezt jelentette az életemben
a tánc. 

– A gyermekeid – ahogy te is apukádtól – örökölték a tánc szeretetét!
– András 24 éves egyetemista, Péter 20 éves szintén egyetemista, Dóra 16

éves gimnazista, mindhárman táncoltak a Bartinában. Illetve Dóra még ma is
aktív tagja a Bartinának, s Péter is visszajáró. 

– Férjedet nem sikerült „megfertőznöd”?
– Ő inkább a sportot kedveli, versenyszerűen kosarazott, s a ma is

játszik hobbiból, a társaság és természetesen a mozgás öröméért. 
– Édesapád 70. születésnapját munkásságához méltóan ünnepelté-

tek meg…
– Felemelő, megható és igazi ünnepi hangulat alakult ki, mert min-

denki ott volt, aki neki fontos, s akinek ő fontos. A család, a szűkebb
szekszárdi munkatársak, akik az élete során vele dolgoztak, a szak-
ma, akik az ország minden részéről érkeztek, a tanítványok, akiknek
első tanítójuk volt. S sokan olyanok, akik „csak” szekszárdiak, vagy
máshová valók, és ismerik, szeretik, tisztelik. Mint egy nagycsalád,
úgy ünnepeltünk, s jó érzés volt, hogy ennyi ember veszi őt körül, s
fejezi ki köszönetét és jókívánságait. 

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Szabadi Mihály
koreográfus– táncpedagógus – népművelő és lánya Herrné Szabadi
Judit, a Babits művelődési ház művelődésszervezője. Az apropó egy
70 éves születésnap, amit 2007. szeptember 14-én a „Fonóháztól a la-
kodalomig” című gálaműsorral ünnepelték meg Szabadi Mihály tisz-
telői, tanítványai, volt kollégái. Csatlakozunk a jókívánságokhoz, Is-
ten éltesse, jó egészséget!  Tartalmas életének visszaemlékezéseiről
írt könyveihez, az első kötet a napokban jelent meg, sok sikert. 

SAS ERZSÉBET OLDALA

„A tánc mindig benne volt az életemben”
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EGYPERCES KRIMI

Óránként hány kilométeres
sebességgel autózhatunk?

Április elsejével életbe lépett a KRESZ módosítása, emlékeztetett
Bolvári János őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője. Beszélgetésünk elején idézett is a rendeletből, ám a
nehezen értelmezhető – ezért is adhat okot a félremagyarázásra – sorokat
máris „lefordította”. Eszerint amennyiben lakott területen a sebességkor-
látozást jelző tábla óránkénti 50 kilométernél, lakott területen kívül 90 ki-
lométernél nagyobb sebességet jelez, akkor személygépkocsival, motor-
kerékpárral és a 2500 kilogramm össztömeget meg nem haladó járművel
legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel haladhatunk. Amennyiben
nem jelzi tábla a sebesség korlátozását, illetve nem engedélyezi a gyor-
sabb haladást, akkor kötelező nem túllépni az 50-et, illetve lakott terüle-
ten kívül a 90-et. (Persze, kivéve az autóutat és autópályát.)  

A változások sorában említette az osztályvezető a gyermekülések hasz-
nálatát, ám ezekre legközelebb visszatérünk. Viszont kiemelte a szakem-
ber, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak kötelező viselniük a lát-
hatósági mellényt éjszaka, lakott területen kívül és a korlátozott látási vi-
szonyoknál.

Végezetül a húsvét táján történt négynapos közúti ellenőrzés tapaszta-
latairól kérdeztem Bolvári Jánost, aki közölte, hogy hat ittas vezetőt „fog-
tak meg”, s közülük négyet a szondázás alkalmával, kettőt pedig azért vit-
tek vérvételre, mert balesetet okoztak. Az ittas vezetők számát illetően –
a korábbi évek adataival összehasonlítva – elégedett az osztályvezető, ám
mint mondta, belőlük egy is sok. – hm –


