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Az Új Magyarország Fejlesztési
Terven belül létező Új Tudás
Program horizontja szélesedett a
„Műveltséget mindenkinek” je-
gyében. Nem csak az iskolapad-
ban megszerezhető korszerű tu-
dásprogramról van szó, hanem a
közművelődés megújításáról, a
kistelepülési közösségek lehető-
ségeinek bővüléséről, a városok-
ban pedig úgynevezett Agóra-
típusú intézmények létrehozásá-
ról, amelyek alkalmasak a közös-
ségi-művelődési, oktatási és fel-
nőtt képzési feladatok, funkciók
integráló működtetésre.

Egy olyan projektről van szó,
aminek már megvannak a magyar
és az európai forrásai: három év
alatt 53 milliárd forint áll rendelke-

zésre erre a célra –  hallhattuk a
programot bemutató országos
roadshow szekszárdi állomásán. A
tájékoztatón megjelent, és beszé-
dében vizionált maga a területgaz-
da, oktatási és kulturális miniszter
Hiller István is, aki biztos benne,
hogy jól érezhető és látható meny-
nyiségi és minőségi változások kö-
vetkeznek be a közösségi kultúrá-
ban. Ezen a területen ugyanis sze-
rinte – történészként megközelítve
a dolgokat – a Millennium óta nem
álltak rendelkezésre ilyen mértékű
források.

Kell egy hely, ami nincs

– Mert kell egy hely a magyar te-
lepüléseknek, ahol legkülönbö-
zőbb kulturális érdeklődésű egyé-

nek, csoportok a kor elvárásainak
megfelelően össze tudnak jönni.
Ma még – különösen a kistelepülé-
seken – nincs ilyen létesítmény. Ha
létezik is, a feladatellátása enyhén
szólva hiányos, vagy színvonalá-
ban sok kívánnivalót hagy maga
után – fogalmazott a miniszter,
majd hozzátette: „meggyőződé-
sem, hogy az integrált közösségi
szolgáltató terek megvalósulása
népességmegtartó erővé tud válni a
magyar falvakban”.

A megújuló közművelődés kor-
mányzati programjának koordiná-
tora Halmai Gáborné Szekszárd
MSZP-s országgyűlési képviselője.
A miniszterelnök megbízottjaként
az országos „turné” minden fonto-
sabb állomásán jelen volt, felszó-
lalt, igyekezett válaszolni a felvető-
dő kérdésekre, s emellett feljegy-
zett jó néhány elgondolásra érde-
mes megközelítést, amelyek a he-
lyi kulturális intézmények vezetői-
től, módszertani szakemberektől
érkeztek.

– Miként minden Új Magyaror-
szág Programnál, maga a meghir-
detés egy társadalmi vita kezdete.
Lesznek még fórumok külön a vá-
rosoknak, kistelepüléseknek, kis-
térségeknek, régióknak. Május vé-
gére konkretizálódik a program
időarányos megvalósulása, és a for-
rások eléréséhez szükséges pályá-

Tőkeinjekció a közművelődésben
Halmai Gáborné: Lesz forrás a tartalomra, a működtetésre is

Folytatás az 3. oldalon.

Mai számunk színes melléklete 
Programsoroló 2008

Az év jelentõs rendezvényeinek
exkluzív gyûjteménye

A J Á N L Ó
e heti számunkból

Napiprenden a
közlekedéspolitika 

– ülésezett a szekszárdi
képviselõ-testület 

4. oldal

„Alkalmazható 
tudás, új módszerek
az iskolákban”
– projektzáró konferencia 

a kompetencia alapú
oktatásról 

5. oldal

Új Tulajdonosi
Program 

– A haszonnal nõ 
a kockázat

6. oldal

Feltárultak a rejtett
termek

– Idén is nagy sikerrel
zajlott a megyei múzeum-
ban rendezett Fordított
nap 

11. oldal

Sivatagi gyürkõzés
Pekingért 
– Csillag Balázs olimpiai

kvótákra hajt 
12. oldalA szekszárdi Gárdonyi Zoltán kórus lehet az új program egyik nyertese
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A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő előadása 2008. április 29-én 14 órai kezdettel lesz a szekszár-
di kórház kultúrtermében. 
A diabetesz hosszú távú szövődményei címmel tart előadást dr. Szí
Vince belgyógyász szakorvos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröskereszt

Nyugdíjas Területi Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy 2008. április 14-én 7–8 óráig akciós frissen vágott
tisztított csirke árusítását tartjuk akciós áron. Az akciós vásárlásra elő-
jegyzést veszünk fel április 10-ig.

F E L H Í VÁ S
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótör-
vények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. Tv, melynek 479. § (2) be-
kezdése értelmében 2008. január 1-jétől megváltoznak az egyéni vállal-
kozói igazolványban szereplő TEÁOR-számok (tevékenységi körök),
mivel megtörténik azok EU kompatibilis „átfordítása”. Ennek megfele-
lően szükségessé válik az egyéni vállalkozói igazolvány cseréje.
A 2007. december 31-ig bejegyzett tevékenységi kör változását az
egyéni vállalkozó a 2007. december 31. napját követően előterjesz-
tett első változásbejegyzési kérelmében, de legkésőbb 2008. július
1-jéig köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzőhöz.
Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a változás átvezetését, il-
letve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a rendeletben
meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés érdekében van
szükség.
A fentiek alapján felhívjuk az egyéni vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkező tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy egyéni vállalkozói igazol-
ványuk cseréjével kapcsolatosan szíveskedjenek az alábbi telefon-
számokon megkeresni az Okmányirodát időpont-egyeztetés miatt:
74/504-178 vagy 74/504-161

Dr. Kilián Orsolya
jegyző

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 22.  (kedd) 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 22. (kedd) 16–18 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 36. sz. iroda,
V. sz. választókerület
A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar Gyakorló
Iskolája
Szekszárd, Rákóczi u. 1.

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

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület

A hónap második 
hétfőjén 17–18 óráig
Kadarka utcai óvoda

CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
képviselő
IV. sz. választókerület

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

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

DR. BALÁS ÁKOS képviselő
VII. sz. választókerület

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
VIII. sz. választókerület

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

KEREKES CSABA képviselő
IX. sz. választókerület

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

MÁTÉ PÉTER képviselő
X. sz. választókerület   

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

DR. GAÁL ZSUZSANNA képviselő
XI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
keddjén 16–17 óráig
Szekszárd, Mikes u. 24.

CSERNUS PÉTER képviselő
XII. sz. választókerület

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

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Április 7., 21. hétfő 17–18 óráig
5. számú Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselő
XIV. sz. választókerület

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

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

SCHOECK KÁROLY képviselő
A 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 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
A hónap második 
szerdáján 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

Ismerje meg Szekszárdot!
A Szekszárdi Turisztikai Kft. garantált programként minden szom-
baton kétórás városnéző sétát szervez, ahol a résztvevők idegenveze-
tők segítségével ismerhetik meg Szekszárd értékeit.

Várunk minden kedves érdeklődőt,
ajánlják vendégeiknek is a programot!

Részvételi díj: 250 Ft/fő.  (Borkóstoló a Borkútnál 250 Ft/dl)
Találkozás minden szombaton 14 órakor a Szekszárdi Turisztikai Kft.,
Szekszárd, Béla király tér 7. (buszmegállóval szemben)

E-mail címváltozás
Felhívjuk olvasóink, partnereink figyelmét, hogy lapunk
elektronikus levélcíme megváltozott, a továbbiakban a 

vasnap@szekszard.hu
címre küldhetik írásaikat, meghívóikat, értesítéseiket.

DIÁK VÉRADÓNAP
Kedves Fiatalok!
Ünnepeljék 18. születésnapjukat véradással!
Gondoljanak beteg embertársaikra, akik élete esetleg vérhiány
miatt veszélybe kerülhet.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete kéri‚ hogy aki ön-
magát egészségesnek érzi‚ 18. életévet betöltötte: JÖJJÖN EL
VÉRT ADNI
• április 14-én 8 órától 14.30 óráig Szekszárdon, a Véradó Állo-

máson (Ybl M. u. felöl), 
• április 21-én 8 órától 14.30 óráig szintén a Véradó Állomáson.
• A Pécsi Tudományegyetem lllyés Gyula Fõiskolai Karán Szek-

szárd, Rákóczi u. 1. április 23-án 8.30-tól 14 óráig.

A „MÉLTÓSÁGGAL AZ ÚT VÉGÉN”
HOSPICE ALAPÍTVÁNY

köszönetet mond mindazoknak, akik a 2006-os személyi jövedelemadójuk 1%-
át céljaink megvalósítására ajánlották fel. A befolyt 203 000 forintot ápolási
eszközök beszerzésére, valamint szakmai nap megrendezésére fordítottuk.
Hálásan fogadjuk idén is felajánlásaikat a 18864597-1-17-es adószámra.

TISZTELT SZEKSZÁRDIAK!
Városunk egyik nevezetessége a Kilátó, amit a látogatók egy része elcsúfít sze-
méttel és mázolmányokkal.

TAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK,
melynek célja a Kilátó és környékének megtisztítása.

Kérjük mindazokat, akik tenni szeretnének azért, hogy Szekszárd egyik jelképe
tiszta, kulturált környezettel várja a helybélieket és a turistákat, csatlakoz-
zanak hozzánk! • Gumikesztyût és szemeteszsákot a helyszínen biztosítunk.
Találkozzunk április 17-én, csütörtökön 17 órakor a Kilátónál!

Fidesz Ifjúsági Tagozata



zatok kiírása is megtörténik. Arra
törekszünk majd, hogy minél egy-
szerűbb, minél gördülékenyebb le-
gyen a hozzáférés – mondta Hal-
mai Gáborné, aki az MSZP művelő-
dési tagozatának országos elnöke-
ként lobbizott érte, hogy ne csak az
oktatásra fókuszáljon a kormány,
hanem a közművelődés is kapjon
jelentős tőkeinjekciót.

– Az individualizmus, az elszige-
telődés időszaká-
ban biztosak ab-
ban, hogy ez kell
a népnek?

– Nem vita-
tom, hogy léte-
zik e jelenség ma
M a g ya r o r s z á -
gon, de az is ki-
derült, hogy
alapvetően nagy
az igény arra a
kulturális közös-
ségi életre, ami a
hetvenes évek-
ben jellemezte
az országot. An-
nak az igénye,
hogy az emberek művelődési há-
zakba, klubokba járnának, nem ve-
szett el, de a körülmények, az inf-
rastruktúra már igen. Akadtak ed-
dig is kísérletek a kisebb települé-
seken, amelyek azért pozitív vissz-
hangra találtak. Ilyen volt a Teleház
program, az E-Magyarország Pont,
vagy a mozgókönyvtárak rendsze-
re. Egy érzékletes példa: 2005-ben
közel 3 milliárd forint összegben
vettek fel hitelt a kistelepülé-
sek, hogy közösségi tereiket meg-
újítsák. Ők tudják, hogy ez az a

hely, ahova visszajárnak a fiatalok,
ahol információhoz, új tudáshoz
juthatnak az idősebbek, ahol he-
lyet adhatnak a népfőiskolának.

Fókuszban a kórusok, 
a diákszínjátszás

– Akár csak anno az országos tor-
naterem- és csarnoképítési prog-
ramnál, itt is mindjárt felvetődik:
tudják-e működtetni, fenntartani
ezeket a gazdáik?

– Jogos a felvetés, és a program
az ilyen anomáliákkal is igyekszik
szembenézni, sőt, megoldásként
pályázati forrást teremteni erre. El-
indult egy program, amiben a kis-
térségek is foglalkoznak kultúrá-
val, identitással, előre terveznek.
Elindultak az úgynevezett Köz-
kincs-kerekasztalok. Készek a ter-
vek, és örömmel mondhatom: erre
is lesz pályázati forrás. Ha rászán-
ják az emberek magukat a közös
gondolkodásra, annak legyen meg
a gyümölcse.

– A kórusok és az amatőr színját-
szók felkarolása igen hangsúlyos.

– A hagyományos népművészeti
tevékenységek támogatására a
„Tengertánc program”, az ifjúsági
együtteseknek, kluboknak a „Pánk
program” nyújthatott forrásokat. A
több mint kétezer amatőr kórus-
nak, a félezer – többségében iskolai
– színjátszó csoportnak azonban
eddig nem volt lehetősége közpon-
ti támogatásra, s a helyi önkor-
mányzatok többsége sem tudott

biztosítani számukra.
A sokszor a professzi-
onalizmust is elérő
teljesítményük, a he-
lyi ünnepségeken a
közönségnek élményt
nyújtó szereplésük ré-
vén úgy gondolom,
nagyon rászolgáltak
arra, hogy központi-
lag is észrevegyük
őket.

– Mit takar a „Nagy-
kult-túra” elnevezés?

– Magyarország
megismerését, vidék-
ről vidékre. Túrákat
közösségbe szervezett

időseknek, hátrányos helyzetűek-
nek, fogyatékkal élőknek, de cél a
főváros-centrikus kulturális világ
oldása is. Hadd emeljek ki még egy
elképzelést: a romák integrációja
szempontjából sokat jelenthet egy
valóban többfunkciós roma kultu-
rális központ létrehozása.

Az integrált közösségi és szolgál-
tató terek létrehozását célzó uniós
pályázatot várhatóan az év máso-
dik felében kiírják, a többi lehető-
ség várhatóan 2009-ben startol.  

B. Gy.
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Lakossági fórum
Tisztelt Szekszárdiak! 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében –
immár közel egy éve – jelentős változások történtek városunkban a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás területén. Az
eltelt időszak alatt összegyűlt tapasztalatok, a lakosság és a vállalko-
zások részéről érkezett észrevételek, valamint a város vezetésének ígé-
rete értelmében, a közgyűlés még a tavaszi időszak alatt a területet
szabályozó helyi rendelet módosításának elfogadását tervezi.
Jelenleg a rendeletmódosítás szakmai előkészítési munkálatai foly-
nak, amelybe a lakosságot és a vállalkozásokat is be kívánjuk von-
ni. Ennek érdekében május hónap elején (a pontos időpont a későb-
biekben kerül meghirdetésre a Szekszárdi Vasárnapban) lakossági fó-
rumot tartunk, amelyen a témával kapcsolatban észrevételeket, kér-
déseket tehetnek majd fel. 
A fórum lebonyolításának elősegítése érdekében kérem, észrevételei-
ket, valamint kérdéseiket írásban juttassák el a Polgármesteri Hi-
vatalba (levélcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; a kérdéseket és
észrevételeket a hivatal portáján is le lehet adni) 2008. április 24-ig.
Kérem, a borítékra írják rá: „Észrevételek, kérdések a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatással kapcsolatban”. Ács Rezső

alpolgármester

Folytatás az 1. oldalról.

Tőkeinjekció a közművelődésben
Halmai Gáborné: Lesz forrás a tartalomra, a működtetésre is

Szekszárd–Waregem Baráti
Társaság alakul városunkban

A Belgiumban, Brüsszeltől mintegy 80 km-re fekvő Waregem városával 1993
óta ápol Szekszárd partnervárosi kapcsolatot. Az elmúlt 15 évben számos in-
tézmény, sport- és kulturális egyesület, illetve magánszemély került kapcsolat-
ba egymással, amely révén kölcsönösen gazdagodhatott mindkét fél.
Az egyre bővülő kapcsolatrendszer eljutott arra a szintre, hogy Szekszárd Vá-
ros Önkormányzata egy szélesebb társadalmi összefogáson alapuló szerveze-
tet szeretne alapítani, mely munkájával és ötleteivel színesítheti és minőségi
elemekkel gyarapíthatja a kapcsolatokat.
Ettől a szándéktól vezérelve 2008. április 23-án (szerda) 15 órakor egy ta-
lálkozóra várjuk mindazon magánszemélyeket, és szervezeteket, akik örömmel
segítenék és támogatnák az önkormányzat munkáját és megalakítanák a
Szekszárd-Waregem Baráti Társaságot, amely ezek után a belga partnerváro-
sunkban már évek óta működő hasonló szervezettel közösen hosszú távra is
biztosíthatná a két város közötti kapcsolatrendszer fenntartását, gazdagítását.
A találkozóra, amely a baráti társaság alakuló ülése is egyben, a Polgármes-
teri Hivatal I. emeleti konferenciatermében kerül sor.
Kérjük, jöjjön el és aktív, segítő ötleteivel váljon Ön is egy olyan társaság tagjá-
vá, mely révén kapcsolatba kerülhet az Európai Unió központjához közel fekvő
város barátságos, segítőkész és Szekszárdot a szívén viselő lakóihoz!
Bővebb információval Berlinger Attila kommunikációs referens szolgálhat a
74/504-116-os telefonszámon, vagy a berling@szekszard.hu e-mail címen.

Beköszönő
Tisztelt Olvasó!

Szekszárd Me-
gyei Jogú Város
Képviselő-testü-
letének akaratá-
ból 2008. április
elsejével (nem
tréfa!) a Szek-
szárdi Vasárnap

című városi közéleti hetilap fő-
szerkesztője lettem. Ezúton is kö-
szönöm a bizalmat azoknak, akik
mellettem voksoltak. A jövőben
nekik, de még inkább a kinevezé-
semet aggályosnak tartóknak sze-
retnék bizonyítani, hiszen tudom
– a Tolnai Népújság sportrovat-ve-
zetőjeként eltöltött évek megtaní-
tottak rá –, hogy az embert az
eredményei minősítik. Azért ta-
nácsként megfogadom, és nem
megyek „fideszes tollal MSZP-s
sajtótájékoztatóra”.

Tisztelt Olvasók! Legfőképpen
persze az Önök elvárásainak sze-
retnék megfelelni. Olyan lapot ad-
ni a kezükbe, amely pontos és
fontos információkat, tényszerű
tudósításokat és olvasmányos írá-
sokat tartalmaz. Célunk – azt hi-
szem, most a teljes szerkesztőségi
gárda nevében beszélhetek –,
hogy minél kevesebb újság végez-
ze olvasatlanul a kukában. En-
nek érdekében folyamatosan ve-
zetünk be olyan újdonságokat,
amelyekkel nívósabbá tehetjük a
lapot. Új sorozatok, új rovatok je-
lennek majd meg, melyekkel szé-
lesebb olvasói rétegeket szeret-
nénk megszólítani.

Tisztelt Olvasó! Kérem, vélemé-
nyével, ötleteivel segítse magam
és kollégáim munkáját. Észrevéte-
leit eljuttathatja postai vagy elekt-
ronikus levélcímünkre egyaránt.

Fekete László  

Halmai Gáborné és Hiller István a tájékoztatón
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Képviselő-testülete soros, márciusi
ülésén pénzkeretek megemelésé-
ről, pályázatok beadásáról és – zárt
ülésen – személyi kérdésekről is
döntött.

A közgyűlés tagjai a két tucat na-
pirendi pont zömén gyorsan átju-

tottak, némelyiknél azonban vita
alakult ki. Így például az 5-ről 25
millió forintra emelt polgármesteri
keret felhasználhatóságáról. Hal-
mai Gáborné, az MSZP frakcióve-
zetője reményének adott hangot,
miszerint ebből a civil szervezetek
támogatására is jut pénz. Horváth

István polgármester közölte: nincs
összefüggés a két dolog között. A
civil szervezetek számára 60 milli-
ót különítettek el, s a maradvány-
pénzek felhasználásával az idén is
meglesz a 2007-ben szétosztott 70
millió. A polgármesteri keret meg-
emelésére és a kötvénykibocsátá-
sokra is azért volt szükség, hogy a
város létezni, haladni tudjon akkor
is, ha a pályázati
pénzek késnek, és a
fejlesztések, beruhá-
zások önrészen felü-
li finanszírozása is
szükségessé válik –
átmenetileg.

A képviselők köz-
lekedéspolitikai kér-
désekről is döntöt-
tek. Elfogadták,
hogy a Gemenc Vo-
lán 10 helyett 20 mil-
lió forintot kapjon az
idén. Ennek fejében
az önkormányzat Magyarország
legkorszerűbb tömegközlekedési
rendszerének kialakítását várja a
szolgáltatótól: intelligens busz-
megállókkal és műholdas hely-
meghatározó rendszerrel (GPS) fel-
szerelt járművekkel. A közgyűlés
rábólintott arra is, hogy a volt lak-
tanya mellett ötsávosra szélesítik a
sorompó felé vezető utat, így a vá-
rosközpontból kifelé, a Tartsay ut-
ca irányába tartóknak nem kell vá-
rakozniuk a vasúton áthajtani
szándékozók mögött, amikor piros
a fénysorompó. A testület elfogadta
a közcsatornára történő rákötés
2008. évi támogatási rendszerét, il-
letve, hogy az önkormányzat pá-

lyázatot nyújtáson be a Szekszárdi
Szüreti Napok rendezvényének tá-
mogatására.

A képviselők felhatalmazták a
polgármestert egy multifunkcioná-
lis közösségi központ kialakításá-
nak előkészítésével. A kétmilliár-
dos kulturális infrastruktúra-fej-
lesztési projekt a Babits Mihály
művelődési házat, a Művészetek
Házát és a Prométheusz-parkot
érinti. Személycsere történt a gaz-

dasági bizottságban: az ülések zö-
méről távolmaradó szabaddemok-
rata Jobban Zoltánt a független
Horváth Jánosné, Edit (képünkön)
váltotta a kilencfős testületben.

A közgyűlés meghallgatta, és el-
fogadta a városi rendőrkapitány és
tűzoltó parancsnok 2007. évi be-
számolóját, majd határozatot fogal-
mazott meg az elöljárókhoz, mi-
szerint mindkét alezredest előlép-
tetésre javasolja.

A közgyűlés zárt ülésen döntött
a városi szeméttelep rekultivációjá-
val kapcsolatos aktuális kérdések-
ről, valamint az Év Rendőre és az
Év Tűzoltója címek várományosai-
ról is.

Közlekedéspolitikai kérdések napirenden
Megemelt keret a beruházások önrészen felüli finanszírozásához

A legeredményesebbeket jutalmazták
A 2007-es esztendő legeredményesebb szekszárdi sportegyesületeit

jutalmazta az önkormányzat a közgyűlést megelőző ünnepségen. A
hazai és nemzetközi versenye-
ken a legsikeresebben szerepelt
10 klub között 900 ezer forintot
osztottak szét. Köszöntőjében
Horváth István polgármester ki-
emelte: az egyesületek sporto-
lói nehéz, gyakran mostoha kö-
rülmények között készülve ér-
nek el kitűnő eredményeket, s
ez a tény különösen értékessé
teszi versenyzők és edzők mun-
káját egyaránt. Szekszárd első
embere hozzátette: a közeljövő-
ben megvalósítandó, sport célú
fejlesztések (új sportuszoda, at-
létikai centrum és műfüves lab-
darúgópályák) mind azt szol-
gálják, hogy a tömegsport mel-
lett a versenysport is egyre szé-
lesebb bázisra találjon, és sportolóink európai körülmények között ké-
szülhessenek, versenyezhessenek.

Serleget, oklevelet és pénzjutalmat vehetett át a polgármestertől az
Atlétikai Club Szekszárd, a Dynamic Triatlon Club, a Gemenc Judo
Klub, a Kosárlabda Sport Club Szekszárd, a Szekszárd Asztalitenisz
Club, az egyedüliként világ- és Európa-bajnokot is soraiban tudó Szek-
szárdi Rádió Klub, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület, a Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület, a Szekszárdi Utánpótlás-ne-
velő Football Club, valamint az Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület
Szekszárd képviselője.

A közgyűlés után megtartotta
szokásos sajtótájékoztatóját az
MSZP frakciója. Arról a három té-
máról szóltak, amelyekkel kap-
csolatban már a testületi ülésen
is parázs vita alakult ki.

Ilosfai Gábor – mint azt közgyű-
lési interpellációjában is helytele-
nítette – a március 15-i önkormány-
zati ünnepséggel kapcsolatban ne-
hezményezte, hogy Árpád-sávos
zászlókkal a kezükben a Magyar
Gárda tagjai sorfalat álltak. Az
MSZP és az SZDSZ ezért nem az
ünnepségen, hanem később koszo-
rúzott. A képviselő hozzátette, a té-
mában csúnya vita alakult ki a köz-
gyűlésen, „s alig hittük, hogy felve-
tésünk ilyen komoly érzelmeket
vált ki a másik oldalból”.

Horváth László a gazdasági bi-

zottságban történt személyi váltást
kifogásolta. Hangsúlyozta, hogy a
választási eredmények alapján a
kormányzó koalíciónak 57, míg az
ellenzéknek 38 százaléknyi helyet
kellene biztosítani. Ezzel szemben
a lemondott SZDSZ-es képviselő
helyére független, de a Fidesszel
együttműködő tag került, így a ki-
lencfős bizottságban csupán egy el-
lenzéki képviselő maradt. Összeg-
zésként közölte, ismét nem a de-
mokratikus megoldást választotta a
várost vezető koalíció.

A szocialisták frakcióvezetője,
Halmai Gáborné az önkormányzat
lapja, a Szekszárdi Vasárnap új fő-
szerkesztőjének kinevezésével
kapcsolatos eljárást bírálta. Ki-
emelte: nem a főszerkesztő szemé-
lyével, hanem a konstrukcióval
kapcsolatban vannak kifogásaik. A

frakcióvezető úgy fogalmazott,
hogy eddig kizárólag pályáztatás
eredményeként nevezték ki a lap
főszerkesztőjét, most viszont a pol-
gári többség nem írt ki pályázatot,
hanem 2010 végéig kinevezte az új-
ság élére a polgármesteri hivatal
kommunikációs tanácsadóját.
Hozzátette, így tartani kell attól,
hogy sérül a korrekt tájékoztatás.

Schoeck Károly ehhez hozzáfűz-
te, hogy a kinevezés „eltér a koráb-
bi szokásainktól, s nem elegáns a
megoldás”. Ezt követően szót
emelt a közgyűlést jellemző tartha-
tatlan hangnem ellen, ami a kor-
mányzó oldalt jellemzi. Mint
mondta: kizárólag érvekkel lehet
vitatkozni, ám azok sajnos egyre
inkább hiányoznak.

A szocialisták felvetéseire dr.
Haag Éva reagált. Az alpolgármes-

ter először is leszögezte, hogy a
közgyűlés hangnemét nem érzi ag-
gályosnak, sértő megjegyzések, be-
kiabálások nem zavarták a testület
munkáját. A Szekszárdi Vasárnap-
pal kapcsolatban közölte, hogy a
főszerkesztő kinevezési eljárása
nem volt törvénytelen, a választás
pedig azért esett Fekete Lászlóra,
mert a város irányítói jól tudták,
hogy szakmai és emberi kvalitásai
miatt a képviselők – beleértve a
szocialistákat is, mint az a sajtótá-
jékoztatón ismét kiderült – elfogad-
ják a személyét.

A gazdasági bizottságban történt
tagcserével kapcsolatban dr. Haag
Éva elmondta: mint bármelyik bi-
zottsági ülés, a gazdasági is min-
denki számára nyílt, vagyis a részt-
vevő képviselők véleményt mond-
hatnak a napirenden szereplő té-
mákról. Az alpolgármester hozzá-
tette, hogy az előző ciklusban ő
maga is tagja volt e bizottságnak,
mégpedig egyetlen ellenzéki képvi-
selőként. E tény akkor nem zavarta
a másik oldalt.   – vhm –

MSZP: Nem a személy, hanem 
a konstrukció ellen van kifogásuk

Szabó Noémi a KSC Szekszárd
képviseletében vett át jutalmat  
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A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschu-
le a „Felkészítés a kompetencia alapú oktatás-
ra” HEFOP 3.1.3. pályázat nyertese tartott pro-
jektzáró konferenciát a Vármegyeháza díszter-
mében, ahol is az intézmény megosztotta eddi-
gi tapasztalatait, eredményeit a megjelent kol-
légákkal és vendégekkel. A konferencián szó
esett a regionális TIOK-ban, azaz Térségi Isko-
la és Óvodafejlesztő Központban zajló kompe-
tencia fejlesztésről, valamint az intézményi
szintű eredményekről is.

Matókné Misóczki Mária, a Garay János Művé-
szeti és Sport Általános Iskola igazgatója előadá-
sában rámutatott: az általános iskolák a progra-
mok tesztelésekor jóval több felada-
tot vállaltak, mint „középiskolás kol-
légáik”. A térségben működő kon-
zorciumok tagjai munkájukkal sze-
rencsésen lefedik a régiót, s nem egy
alkalommal nyújtanak segítséget az
ország távoli pontjain frissen a prog-
ramhoz csatlakozó intézményeknek.
A közoktatás előtt álló modernizáci-
ós és fejlesztési feladatok kivitelezé-
se, a pedagógusok és oktatási szak-
értők felkészítése a kompetencia ala-
pú képzés és oktatás feladataira a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében,
a Humánerőforrás-fejlesztési Opera-
tív Programon belül a Sulinova Kht.,
az Országos Közoktatási Intézet és
az Educatio Kht. együttműködésével
zajlik. A Magyarországon mindössze
két-három éve jelen lévő irányzat a következő te-
rületek fejlesztésére koncentrál: szövegértés-szö-
vegalkotás, matematikai logika, szociális, életvi-
teli és környezeti tényezők, valamint a nyelvi
kompetenciák. Új módszerekkel tanítani korsze-
rű, a gyakorlati életben alkalmazható ismerete-
ket – így összegezhető a cél.

Mint az Farkas Pálné, a Dienes iskola igazgató-
jának előadásában elhangzott: mindenki érzi,
hogy meg kell újítani a pedagógiát, mert a tudás
alkalmazhatóságánál komoly gondok merültek
fel, a tanulók problémamegoldó készségét erő-
sen szükséges fejleszteni, ezáltal pedig felkészí-
teni őket az élethosszig tartó tanulásra, alkal-
mazkodásra a megváltozott, s folyamatosan vál-
tozásban lévő munkaerő-piaci körülményekhez.

A kompetencia kifejezés meghatározásakor el-
sősorban három összetevőre kell gondolnunk:
képesség (alkalmazási), ismeret (tudásanyag),
attitűd (motiválásra). Az információkon túlmuta-
tó gondolkodáson, a társas, kooperatív és kom-
munikációs képességek fejlesztésén a fő hang-

súly. A módszer elvárja a pedagógusoktól, hogy
gyökeresen átformálják eddigi elképzeléseiket a
tanítást, a tanári szerepet illetően. Mit jelent ez a
gyakorlatban? Irányító szerep helyett a segítés
feladata áll a tanárok előtt, a frontális óravezetés
helyett csoportosan, párosan végezhető techni-
kák. Ahogy írásban megfogalmazták a kollégák:

olykor nehéz szakítani a szereppel, hogy őrájuk
figyelnek, az ő szavuk hangzik el, ők diktálnak…
A kompetencia alapú oktatásban a gyerek dolgo-
zik, ő az aktívabb fél, még ha ez néhanapján né-
mi rendbontással is jár. Cserébe fejlődik a tanuló
kommunikációs képessége, szokja az együttmű-
ködést, a csapatmunkát, önállóbbá, nyugodtab-
bá, aktívabbá válhat. (Zárójelben jegyezzük meg,
eddig még nem nagyon esett szó a mindig „kiló-
gó”, a közösségből „kitűnő” fiatalokról, akik álta-
lában éppen társaikat magasan verő tehetségük
miatt szakadnak ki, mert „mások”… Nem lehet
mindenkit csapatba osztani… A történelmet néz-
ve bizonyára sokunk tudna példákat sorolni…) 

Az új pedagógiával az eddiginél jóval több óra-
szervezői munka hárul a tanárokra, ám ami ezt
ellensúlyozza, az a tárgyi felszereltség. Multimé-
diás számítógépek, interaktív táblák, kompeten-

cia alapú oktatási eszközök,
laptopok, egyszóval korszerű-
södés köszönt a programban
partner iskolákra. Ez adott
esetben tizenöt millió forint-
nál is több vissza nem téríten-
dő támogatást jelent. Nő a
résztvevő intézmények szak-
mai presztízse, s innen vissza-
nézve már nem is tűnik akko-
ra problémának, hogy nehe-
zen lehetett összeegyeztetni a
program tartalmát e kerettan-
tervvel, a helyi tantervvel, s
legalább ekkora fejtörést oko-
zott egyes kimeneti pontok
anyagának megszabása. Isko-
lákra lebontva, összesítve évi
1050 továbbképzési óra juthat,

ami után a szülő úgy látja, gyermeke jobban sze-
ret iskolába járni, több élményről számol be ott-
hon, mint azelőtt. 

S mi a jövő? A most zárult első néhány éves
teszteléseket követően területi együttműködé-
sek, társulások, hálózat építése a kompetencia
alapú oktatásra szervezve.  P.

Alkalmazható tudás, új módszerek

Ez a tavasz változásokat hoz isko-
lánk életében. A városi önkor-
mányzat képviselő-testületének
szándéka szerint a 2008/2009-es
tanévtől az 5. Sz. Általános Iskola
tagozataként működik tovább a
Szivárvány Általános Iskola, az
eddigi önálló szakmai programja
szerint a megszokott helyén, a
Bezerédj utcában. 

A közös igazgatású intézmény
vezetését, irányítását az 5. Sz. Álta-
lános Iskola látja el, mely szintén
változatlan szakmai prog-
ram alapján várja a régi és
leendő tanulóit. A változta-
tás kizárólag az intéz-
mény(ek) irányítását érinti.

Az ÖTÖS-ben véget ért a
nagy sikerű SULIVÁR prog-
ram. Három alkalommal
vártuk az óvodásokat szü-
leikkel együtt. A találkozások al-
kalmával a gyerekek megismerked-
hettek iskolánkkal, a tanító nénik-
kel, akik érdekes, változatos, vi-
dám foglalkozásokkal várták a le-

endő első osztályosokat. Míg az
óvodások kézműves- és sportfog-
lalkozásokon vettek részt, a szülők
tájékoztatást kaptak a 2008/2009-
es tanévben induló első osztályok-
ról. Várjuk a kicsiket a német nem-
zetiségi nyelvű, valamint a két álta-
lános tantervű osztályunkba, me-
lyekben választható az angol és a
német nyelv. Az informatika tanítá-
sa az első két évben szakköri keret-
ben folyik, a harmadik osztálytól a
tanórák rendjébe épül be.

Intézményünkben 22 szakkör
közül választhatnak
az érdeklődő tanulók.
Sportszakköröseink
évek óta érmekkel tér-
nek haza a városi, me-
gyei, területi és orszá-
gos atlétikai és sorver-
senyekről, valamint
focibajnokságokról.

Művészeti szakköreink (pl. színját-
szó, dráma, rajz) is kedveltek tanu-
lóink körében. Különféle pályáza-
tokon elért eredményeken kívül
nagyon büszkék gyermekeink,

hogy az iskola belső terei az ő
munkájuktól váltak széppé és esz-
tétikussá.

Az őszi időszaktól készülnek
kollégáink és tanulóink az egész
évben folyamatosan zajló tanulmá-
nyi versenyekre, melyeken (pl. he-
lyesírási, szavaló, ének, matemati-
ka, idegen nyelvi és természettudo-
mányos) tömegesen vesznek részt
diákjaink. Ezekre tanítási órákon,
szakkörökön, honismereti kirándu-
lásokon, múzeumlátogatásokon,
erdei iskolában folyik a felkészü-
lés. Gyermekeink városi, megyei,
országos szinten is kimagasló ered-
ményeket érnek el. Az elsők között
vannak tanulóink a vöröskeresztes-
és katasztrófavédelmi megmérette-
téseken is.

Iskolánk szervezi már évek óta
az őszi városi Baktai szavaló-, szö-
vegalkotó- és kommunikációs ver-
senyt, tavasszal pedig a Baktai Ter-
mészettudományos Napot. E tan-
évtől újszerű versenylehetőséget
kínálunk a város nebulóinak, az
interneten keresztül folyó „ÖTÖS-
KÖDŐ” matematika versennyel,
melynek döntője iskolánkban lesz.

Tapasztalt, felkészült pedagógu-
saink várják a leendő elsősöket!

Hív az ötös, legyél 5-ös! Szekszárdi humorka
Az egészségügy
legnagyobb baja
Kórházban volt az egyik roko-

nom. Elég keserves állapotban ke-
rült be. Néhány napig pelenkázni
kellett, s mikor már úgy érezte,
hogy ki tudna menni, megkérte az
egyik ápolónőt, hogy kísérje el a
vécére. Az azt mondta: most nem
ér rá, nyomja be nyugodtan, majd
tisztába teszi. Másfél óra múlva jött
vissza. De nem ez a lényeg. 

Teljesen elkábult a gyógyszerek-
től, rángatózott. Leesett az ágyról,
nem emlékszik, mikor szedték fel.
Egy másik alkalommal meg bele-
tört az infúziós tű a kezébe, bőre
alá ment a nafta egy fél óráig, mire
végre ránéztek... De mindez sem-
mi!

A legfelháborítóbb, a magyar
egészségügy legnagyobb problé-
mája – szinte leírni is ciki –, hogy
nem volt széf az ágya mellett! Re-
méljük, hogy az új szakminiszter
megszünteti ezt az áldatlan állapo-
tot...  Wessely
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Közvélemény-kutató cégek fel-
méréseinek legfrissebb adatai
szerint az állampolgárok több
mint nyolcvan százaléka ismeri a
kormány Új Tulajdonosi Prog-
ramjának (ÚTP) lényegét, s meg-
haladja az ötven százalékot azok-
nak az aránya, akik jónak ítélik a
kialakulóban levő konstrukciót –
közölte szekszárdi sajtótájékoz-
tatóján dr. Molnár Csaba szocia-
lista országgyűlési képviselő, az
ÚTP miniszterelnöki megbízott-
ja. Hozzátette, máris legalább há-
rommillió ember fantáziáját
mozgatta meg ez a lehetőség.

A programot koordináló képvise-
lő kiemelte, hogy minden állam-
polgárnak lehetősége lesz arra,
hogy tulajdont szerezzen a nemze-
ti vagyont jelentő vállalatokból.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a ki-
alakulóban lévő konstrukció egyik
lényeges eleme, hogy a polgárok
különböző állami kedvezmények-
kel juthatnak tulajdonrészekhez.
Eddig a többség azért nem szerzett
vagyont a különböző cégekből,
mert vagy nem volt rá elegendő
pénze, vagy hiányos volt a pénz-
ügyi tudása.

A konstrukció még alakulóban
van, végső formáját az állampol-
gárok közreműködésével hozzák
létre. Éppen ezért folyik a program
társadalmi egyeztetése: az ÚTP fe-
lelősei tavaszi körútjukon felkere-
sik az összes nagyobb várost, ahol
a sajtótájékoztatón kívül lakossági
fórumot is tartanak, amelyen a pol-
gárok elmondják ötleteiket, melyek
közül számos beépítésre kerül a
programba. Májustól – a tervek
szerint – szintén széles körű ismer-
tető kampány indul: az úgyneve-

zett oktatóprogram kereté-
ben a tőzsdétől a piacig
mindenről szerezhetünk
ismereteket. Azokat a cé-
geket ismertetik, akik első
körben bekerülnek a prog-
ramba. Várhatóan már év
végén, de jövő év elején
egészen biztosan sor ke-
rülhet az első vásárlások-
ra.

A vagyonszerzés ked-
vezményei, illetve a vásár-
lást ösztönző variációi kö-
zött sorolta dr. Molnár
Csaba, hogy kaphatunk ár-
kedvezményt, szó van az
adókedvezményről, de

részletfizetésről is. A teljes össze-
get akkor kell kifizetni, ha a polgár
úgy dönt, eladja a tulajdonrészét.
Az a cél, hogy mindenki minél to-
vább tartsa meg tulajdonát.

Mint elhangzott, Magyarorszá-
gon a pénzügyi kultúra alacsony
színvonalú. Ennek ékes példája,
hogy a lakosság 19 százaléka oda-
haza tartja megtakarított forintjait.
Jól tudjuk, ez ugyancsak felelőtlen-
ség, s remélhetően ezen is változtat
az ÚTP. A miniszterelnöki megbí-
zott kiemelte: a programért felelős

szakmai tanácsadó testületben
egyetlen politikus sincs, kizárólag
szakemberek alkotják a grémiu-
mot. Dr. Molnár Csaba közölte, az
internet, a miniszterelnök honlapja
is színtere a társadalmi egyeztetés-
nek.

Feltettem a sokakat foglalkoztató
kérdést a program koordinátorá-
nak: vajon lesz-e állami garancia e
vagyonszerzésre?

– Az egészen biztos, hogy kizá-
rólag jól prosperáló cégekből lehet
tulajdonrészt vásárolni, ami már
bizonyos garanciát jelent – kezdte
válaszát a miniszterelnöki megbí-
zott, majd így folytatta: – A prog-
ramban nagyon világossá tesszük,
hogy mindenkinek magának kell
döntenie arról, hogy vállalja-e a
kockázatot, vagy sem. Nyilvánvaló,
ha valaki bankban tartja a pénzét,
nincs kockázata, ám maximum 8-
9%-os kamatra számíthat. Szögez-
zük le: minél nagyobb a várható
haszon – és ez esetben jelentős
összegre lehet számítani – értelem-
szerűen nő a kockázat. Ezt min-
denkinek tudnia és mérlegelnie
kell, s ezt célozza oktatóprogra-
munk is. Annak is világosnak kell
lennie, hogy megfelelő és rendelke-
zésre álló technikákkal a program-
tól távol tartjuk a csalárdságot, a
strómanokat, a szürke- és a fekete
gazdaság világát, valamint az
ügyeskedőket. V. Horváth Mária

A haszon nagyságával nő a kockázat
A tulajdonszerzés lehetősége sokak fantáziáját megmozgatta

A települések polgári védelmi be-
sorolása után, fokozott figyelmet
kell fordítani az érintett polgári
lakosok biztonságára, a védelmi
követelmények biztosítására.

Biztosítani kell: a lakosság köz-
ponti riasztását és tájékoztatását; a
veszélyeztetettség jellegének és
mértékének megfelelően az értéke-
lést szolgáló kiinduló adatok gyűj-
tését, rendszerezését és feldolgozá-
sát; a mérgező vagy sugárzó anya-
gok hatásterületén élő lakosság lég-
zésvédő eszközökkel történő ellá-

tását; a tartózkodásra szolgáló he-
lyiségek e hatások elleni védelemre
történő kialakítását; az elárasztás-
veszélyes területen a lakosság
azonnali kitelepítését, kimenekíté-
sét és elhelyezését.

Tervezni kell: a területen találha-
tó létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak helyszíni védelmét
vagy a kiszállításukat; a mérgező,
fertőző vagy sugárzó anyagok köz-
vetlen hatásainak megakadályozá-
sa érdekében a személyek, létesít-
mények, anyagok és eszközök
ment(esít)ését (eltávolítás, elbon-

tás), fertőtlenítését; a fegyveres
összeütközések területén a lakos-
ság – elsősorban óvóhelyeken – tör-
ténő elhelyezését és az ehhez szük-
séges műszaki-technikai feltétele-
ket. Létre kell hozni: a veszélyezte-
tettség mértékének és jellegének
megfelelő polgári védelmi szerve-
zeteket, végre kell hajtani felkészí-
tésüket és felszerelésekkel történő
ellátásukat. Környezetünkben há-
rom nagyobb veszélyeztető üzem
található, amelyek főként vegyi
(mérgező) anyagok által jelentenek
kockázatot. 

Természetesen a többi üzem is
lehet veszélyes, de ez nem közvet-
lenül az általuk használt technoló-
giából következik, hanem inkább a
tüzek és egyéb helyi balesetek ál-
tal.

Hétköznapjainkban is gondoljuk
el, mi minden történhet, a Szek-
szárdi-dombságra jellemző lösz-

mélyutak, löszfalak magas partok
alatt, esőzés idején és utána. A Sár-
köz már nevében is utal azokra a
pangó vizekre, melyek a mélyen
fekvő terület természetes elárasztá-
sát jelentették. A probléma a vizek
szabályozásával csak részben oldó-
dott meg, hiszen a dombokról lefo-
lyó víz továbbra is lefolyástalan te-

rületre érkezik, a belvízveszély to-
vábbra is fennáll, és árvíz is kiala-
kulhat. Gépjárművön, repülőn,
vasúton – főútvonalakon, a pálya-
udvaron – nagy mennyiségű veszé-
lyes áru suhan el közvetlen köze-
lünkben, s akkor a raktározás, fel-
dolgozás műveleteiről még nem is
beszéltünk.

Szekszárd város veszélyeztetettsége és
védelmi követelmények

Üzemek, vállalatok Veszélyes anyag Mennyiség Terület (km2) Lakosság (ezer fő)

HSV RT. (Szd., Keselyűsi u. 24.) ammónia  60 000 liter 40 7,0

MMG AM (Szd., Palánki u 4.) ammónia, 800 liter 4 0,6
nehézfémsók 6 000 kg

Tolnatej Rt. (Szd., Keselyűsi u. 26.) ammónia 12 000 liter 8 1,4

Garay téri hírek
A Garay téri demonstrálók az óra
átállítással azonos időben vissza-
tértek a korábbi programjukhoz, a

„10 perc az igazságért a
hazugság ellen 1956–2006”

Mint köztudott, ezt a programot
azért vezették be a Garay téren,
mert 10 perc akár minden nap sem
sok és megerőltető, ha össze akar-
nak jönni az emberek, folytatni a
demonstrálást.

A dátumok pedig beszédesek:
1956. az igazság robbanását,
2006. a hazugság robbanását jel-
képezi. Ennek szellemében to-
vábbra is minden nap 19 óra 56
perckor összegyűlnek a Garay té-
ren immár több mint 560 napja,
ahol jelenleg leginkább az a be-
szédtéma, hogy milyen kegyelmes
a Jóisten, aki látni engedi nekünk,
amint az egyik csirkefogóval teker-
teti ki a másik gazember nyakát –
helyettünk.
A téren az emberek abban bíznak,
hogy már nem sokáig kell várniuk,
hogy céljaik teljesüljenek: Gyur-
csány Ferenc és kormánya mond-
jon le.

Olcsó autók eladók
Szekszárdon, a Bátaszéki úton a

Frontautónál.
Autók már 130 000 Ft-tól!

Autó-, robogó-beszámítás lehetséges.
Tel.: 30/267-98-91



Az elmúlt év decemberében tize-
dik születésnapját ünnepelte a
Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Egyesülete. A jubileum alkalmá-
ból rendezett műsoros ünnepsé-
get követően János Annával, az
egyesület elnökével támogatá-
sokról, tervekről és a cukorbeteg-
ség megyei kórképéről beszélget-
tünk.

János Anna szerint
jó évet zártak ugyan,
de anyagiak terén
azért még elkelne a tá-
mogatás. Az egyesület
elnöke elmondta: pá-
lyázat útján a Nemzeti
Civil Alapból 300 ezer
forintot kaptak, az
SZJA 1%-os bevételé-
ből 69 ezer forint érke-
zett, a Szekszárdi Pol-
gármesteri Hivatal
„Tégy a rászorultakért”
Alapítványa, valamint
közvetlenül a hivatal
pedig összesen 160
ezer forinttal járult

hozzá tevékenységükhöz. Ebből az
összegből sikerült aztán vadonatúj
vércukormérőt, több vérnyomás-
mérőt, valamint 12 doboz tesztcsí-
kot vásárolniuk. További segítséget
kapott az egyesület az Ebesi Virág-
centrumtól, ásványvíz-adományt a
HA-HO Kontakt Kft.-től. Az
Avangarde Café és a Zsitvay cuk-
rászda vásárlási kedvezményekkel
és diabetikus sütemény-adomá-

nyokkal járult
és járul hozzá a
betegek min-
dennapjainak
jobbá tételéhez.

Az elnöknő
h o z z á f ű z t e ,
azon tagoknak,
akik rászorul-
nak, a mérőesz-
közöket tovább-
ra is kikölcsön-
zik. Mint azt
megtudhattuk,
gyakorta tarta-
nak nívós beteg-
oktatást, ahol is
az érdeklődők a

legújabb gyógymódokkal, gyógy-
szerekkel ismerkedhetnek meg,
elősegítve ezzel állapotuk javulá-
sát. Örömteli, hogy idén a Platán
Szociális Otthonnal is felvehették a
kapcsolatot, mivel utóbb kiderült,
lakói közt is igen sok diabéteszes
ember található.

Az egyesület elnöke elmondta, a
Magyar Cukorbetegek Országos
Szövetsége (MACOSZ) néhány
gyógyszer ingyenessé tételében si-
kert ért el, általánosságban azon-
ban igen nehéz a minisztériummal
szembeni érdekérvényesítés. A
igazságtalannak tartott vizitdíj
megszűnte után a tervezett több-
biztosítós egészségügyi átalakítást
tagságuk nagy többsége ellenzi és
elutasítja. Erről megyénként a ta-
gok országosan is állásfoglalást tet-
tek.

János Anna hozzátette: miután
normál egyesületi helyiséggel nem
rendelkeznek, szeretnék, ha az
üresen álló Garay téri iskolaépület-
ben – egy tervezett Civil Ház műkö-
désének keretében – a cukorbete-
gek egyesülete is helyet kapna. Ki-

emelte, 2007 karácsonya előtt egy a
városházán tartott civil fórumon
örömmel tapasztalták, hogy Hor-
váth István polgármester kérései-
ket, panaszaikat meghallgatta, s
összes kérdésükre reagált. E fóru-
mon vetődött fel a civilek épületé-
nek konkrét ötlete is – tette hozzá
az elnök asszony. Ha a cukorbete-
gek szervezete ott helyet kapna,
hálából ingyenes vércukor-, és vér-
nyomásméréssel, s a különböző in-
gyenes diabéteszes újságokkal, ki-
adványokkal „adóznának” a lehe-
tőségért. Céljaik közt szerepel még
egy projektor beszerzése, amivel
előadásaikat színvonalasabbá te-
hetnék.

A cukorbetegség megyei körké-
péről szólva elmondta: sajnálatos,
hogy a gyermekek között is egyre
többen szorulnak diabéteszes ellá-
tásra, főleg, ha azt nézzük, hogy a
cukorbetegség örökölhető. Sajnála-
tos, hogy míg megyénkben 2006-
ban 13 000 érintettről tudtak, addig
ez a szám tavaly 18 000 főre nőtt.

Gyimóthy Levente

Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete
Adószám: 18855946-1-17
Számlaszám: 71900058-10032873
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Sikeresen pályáztak a diabéteszesek
Megyénkben tavaly már többen segítették a cukorbetegeket

F E L H Í VÁ S
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az
alábbiakban ismerteti a város polgáraival, in-
tézményeivel és közösségeivel a városi kitün-
tető díjakról szóló rendeletek fontosabb szabá-
lyait:

1. „PRO URBE SZEKSZÁRD” 
Emlékplakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományoz-
ható azoknak a polgároknak, közösségeiknek,
akik/amelyek a város fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedően hasznos mun-
kát végeznek és ennek révén a város értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el,
öregbítették a város jó hírét.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente leg-
feljebb három adományozható.
Az emlékplakett adományozását a Közgyűlés,
városi társadalmi szervezetek, érdekképvisele-
ti szervezetek, egyesületek és a város lakossá-
ga kezdeményezheti.

2. „Közjóért” kitüntető díj
„Közjóért” kitüntető díj adományozható azok-
nak a polgároknak, illetve közösségeknek,
akik/amelyek Szekszárd városért kiemelkedő
jelentőségű tevékenységet folytatnak, illetőleg
hozzájárultak a város országos vagy nemzet-
közi hírnevének elmélyítéséhez.
„Közjóért” kitüntető díjból évente legfeljebb
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 telephelyű magyar
vagy külföldi vállalkozásnak adományozható,
aki/amely 
a) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegí-

tésében, gazdasági érdekeinek előmozdí-
tásában kiemelkedő jelentőségű tevékeny-
séget folytat,

b) szociális területen a lakosság érdekében
(életszínvonalának javításában, szociális
jólétének növelésében) példaértékű telje-
sítményt nyújt,

c) egyediségével, egyedülállóságával, újításá-
val, nagy jelentőségű díjjal, PR-munkával,
vagy egész életművével hozzájárul a város
országos vagy nemzetközi hírnevének el-
mélyítéséhez, öregbítéséhez.

A „Szekszárd javáért” kitüntető cím adomá-
nyozására javaslatot tehet bármely szakmai
szervezet, érdekképviseleti szerv, magánsze-
mély, társadalmi szervezet vagy alapítvány.
Évente legfeljebb négy kitüntető cím adomá-
nyozható.

4. Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj annak az önkor-
mányzat által fenntartott intézményeknél fog-
lalkoztatott közalkalmazottnak, munkaválla-
lónak, polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőnek, ügykezelőnek, munkaválla-
lónak, az önkormányzat kizárólagos vagy
többségi tulajdonában álló gazdasági társaság-
nál foglalkoztatott munkavállalónak, valamint
az önkormányzat által a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott
közalkalmazottnak adományozható, aki

a) munkaköréből fakadó feladatait huzamo-
sabb ideje, legalább 10 éve az átlagosnál
magasabb színvonalon és eredményesség-
gel látja el; 

b) jelentős érdemeket szerzett nagy munka-
igényű szakmai feladat végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül állítható.
A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, kö-
zösség, munkacsoport között megosztva is
adományozható közös tevékenység, együtte-
sen elért kiemelkedő eredmény esetén. 
A Hirling Ádám kitüntető díj adományozására
javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak egyetértésével a polgármester, az alpol-
gármesterek, az önkormányzati képviselők, a
bizottságok külső tagjai és a városban működő
szakmai, társadalmi, civil szervezetek.
A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adomá-
nyozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írás-
ban kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteréhez minden év április 30.
napjáig.
A javaslattételben meg kell jelölni azokat a té-
nyeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés
odaítélését megalapozzák.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése fel-
kéri a szekszárdi polgárokat, közösségeket,
szervezeteket, intézményeket, kamarákat,
hogy javaslataikat juttassák el 

2008. április 30-ig a Polgármesteri Hiva-
talba (Szekszárd, Béla király tér 8. 
Pf: 83., e-mail: berling@szekszard.hu).

A javaslattételhez az űrlapok átvehetők a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban, illetve letölthetők Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapjáról (www.szekszard.hu). 
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Hétfő délután a Babits művház
üvegtermében színvonalas tárlat-
tal hódoltak kiállítók és érdeklő-
dők egyaránt egy több száz éves
japán papírhajtogatási techniká-
nak, az origaminak. A Szekszárdi
Origami Kör lassan hagyományt
teremtve szervez évenkénti –
szinte minden korosztályt vonzó
– kiállítást. Idén a kör vezetője,
Jilling Mária, valamint a Szek-
szárd Környéki Foltvarró Egyesü-
let elnöke, Acélosné Solymár Mag-
dolna nyitotta meg a kicsik és fel-
nőttek színvonalas munkáit be-
mutató Origami-rendezvényt…

Acélosné kiemelte: szomorúság-
gal tölti el napjaink papírpazarlása.
Mint arra rámutatott, a rengeteg
reklámújság, hirdetőpapír a mérhe-
tetlen mennyiségű kivágott faanyag
tragikus következménye, mely
csak a szemétmennyiséget növeli,
élhető környezetünkből azonban

elvesz. Úgy gondolja, jelenleg min-
den a pénzről, az üzletről szól. A
számítógép térhódítása sosem
szüntetheti meg az olvasás élmé-
nyét, melyet a papírra nyomtatott
sorok nyújtanak, s ez a papírfel-
használás legalább hasznos a társa-
dalom számára – tette hozzá. 

A kiállítást megtekintve izgalmas
látványt nyújt, miként járulnak
hozzá a szivárvány minden színé-
ben pompázó színes lapocskák, a
bőrhatású, vagy éppen selyemívek,
az izgalmas teafilterek a hajtogatott
csodák elkészítéséhez, varázsá-
hoz, megteremtve ezzel is a papír-
anyagok célszerűbb hasznosításá-
nak módját.

A nárciszokról, jácintokról, és
más tavaszi virágokról a vázában, a
március 15-ét idéző kokárda, hu-
szár–intarziákról nem is gondol-
nánk, hogy ezekből egy-egy dara-
bot óvodás kezek hajtogattak –

mondta a szervezőtárs. A tárlat
rendezői megköszönték a tanárok-
nak, óvónőknek, hogy az érdeklő-
dő közönség ismét részese lehet a
papírhajtogatás művészetének.

Jilling Mária, az Origami Kör ve-
zetője az igényes köszöntő után a
2008-as papírhajtogató pályázaton
elért helyezéseket ismertette: díjat
kapott többek között a szekszárdi
2-es számú óvoda. Harmadik he-
lyezett lett Stefán Dóra és Fekete Ré-
ka, a második díjat a pécsi Páz-
mány Péter Általános Iskola
,,Kalendárium” című alkotása kap-
ta. Első helyezett lett Körmendi
Viktória, Szerencsés Lili, Tóth
Dorina farsangi zsúr kompozíciója.
Felnőtt kategóriában a harmadik
helyezett Möhöly Magdolna tojás-
koszorúja, különdíjat kapott Árpás
Krisztina Ifjú pár alkotása Gödöllő-
ről, a második helyezett érdemét
pedig Somos Endre különleges sík-
ban elhelyezett alkotása kapta. E
kategóriában az első díjat Ácsné

Dóczi Éva vihette el, akinek virág-
kompozíciói nyerték el a zsűri tet-
szését. Különdíjakat e kategóriá-
ban is osztottak.

Jilling Mária lapunknak elmond-
ta: minden évben ebben az idő-
szakban rendezik meg a kiállítást,
melyet előzőleg országosan meg-
hirdetnek. Ezek után összeállítják
az éves anyagot a saját, illetve a tá-
volabbi vidékekről érkező mun-
kákból. A Szekszárdi Origami Bará-
ti Kör egyébként a Babits művelő-
dési házban minden második hét
csütörtöki napján jön össze.

A kiállításon többek közt tojásfá-
ban, sárkányban, bivaly-alakban,
erdei állatokban, virágmintát adó,
nehezen elkészíthető képekben,
angyalkában, koronázási ékszerek-
ben és a legkülönfélébb absztrakt
sík – és térbeli formákban gyönyör-
ködhetünk, ha ellátogatunk a
művház üvegtermébe. Már most
mondanám: érdemes!

Gyimóthy Levente

Megyénkben is közkedvelt az origami

Már az égben hajtogat
A virágok voltak a kedvencei, de a
Szekszárdi Origami Baráti Kör legújabb
kiállítására beérkezett rengeteg közül
már egyet sem láthatott. A múlt héten
elhunyt Beréti Zsuzsannát (1960–2008),
a szekszárdi kör oszlopos tagját számos
ötlete közül a Magyar Origami Kör ma-
gazinjában megjelent nyusziról ismer-
hették meg az ország papírhajtogatást
kedvelő emberei.
Hamar rokkantnyugdíjba kényszerítette
súlyos érrendszeri betegsége. Az origa-

mi adta vissza az életkedvét, és amíg képes volt rá, hajtogatott, de
nem csak a saját örömére. Ahogy megfelelő jártasságot szerzett,
rögtön tanítani kezdett. Mindig, váratlan helyzetekben is lehetett rá
számítani akár origamit kellett oktatni, játszóházat vezetni, akár a kör
rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában volt szükség a
segítségre.
Talán ezernél is több darumadarat meghajtogatott, de újabb, immár
végzetes betegsége – akárcsak Sadakónak –, neki sem kímélte meg az
életét. Mégis biztosan sokan lesznek, akik kedves, segítőkész lényére
emlékezve szebbnél szebb papírcsodákat hajtogatni.  K. E.

Új helyére került a
hősök emléktáblája

Tizenhat évvel ezelőtt avatták fel a Budai Nagy Antal laktanyában a
18. és 48. Magyar Királyi Honvéd gyalogezred hősi halottainak
emléktábláját, amely az épület lebontása után új helyet kapott. A
háború hőseire emlékeztető táblát a héten az egykori laktanya még
álló főbejáratán avatták fel újra. Dr. Puskás Imre ünnepi beszédét
követően a megyei közgyűlés elnöke, Buttka Gusztáv ezredessel, a
Honvéd Hagyományőrzők Egyesületének országos elnökével
közösen leplezték le a táblát. A 18. és 48. gyalogezred katonáinak
emléke előtt katonai és civil szervezetek képviselői koszorúval,
virággal adóztak.
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A csalódás után…
Az emmauszi tanítványok történetében (Lk 24,13-35) a két főszerep-
lő szeme a fájdalomtól és csalódástól teljesen elhomályosult, ezért nem
ismerték fel a hozzájuk csatlakozó idegenben Jézust.

Jézus hozzájuk szegődik és elbeszélget velük. Kíváncsi rájuk.
Megkérdezi tőlük miről beszélgetnek? Mi nyomja a szívüket? Magyarul
megkérdezi tőlük: Hogy érzitek magatokat most? Ők pedig elmondják
neki a csalódásuk és fájdalmuk okát. Nem zárkóznak be a fájdalmuk-
kal, hanem megosztják Jézussal és így lesz a megosztott fájdalom fél
fájdalommá.

Ezután pedig már képesek lesznek hallgatni Jézust, ahogy az ószö-
vetségen keresztül levezeti mindazt ami vele történt. Miközben Jézus
beszél hozzájuk nekik lángol a szívük, de még mindig nem ismerik fel.
Kezdik magukat jól érezni Jézussal és ezért a fogadónál ők hívják ma-
guk közé Jézust. Nem ő tukmálja rájuk magát, hanem ők igénylik Jézus
társaságát még így is, hogy még nem tudják, hogy ő az. Csupán jól
érezték magukat vele. Az asztalnál történik meg a csoda, a kenyértö-
résben – abban a mozdulatban, ahogy nekik adja a kenyeret – isme-
rik fel Jézust. Talán egy kicsit csalódottak is vagyunk, hogy nem úgy
folytatódik a történet, hogy egymás nyakába borulnak és azt mondják,
de jó Uram, hogy itt vagy velünk, hanem Jézus eltűnik, nem látják. Ők
viszont tudják a dolgukat, visszamennek Jeruzsálembe, de már lángo-
ló szívvel, hogy megosszák a Jézussal történt tapasztalatukat a többi-
ekkel, magyarul, hogy tanúságot tegyenek mellette.

Talán magunkra ismerünk ezekben a tanítványokban. Hányszor van
a mi szívünkben is csalódás, mert esetleg csalódtunk emberekben,
családtagokban, közösségünkben, politikai pártokban, a kormány-
ban, a közéletben.

De Jézus hozzánk csatlakozik, velünk van az úton, csak fel kell is-
mernünk.

Hogyan ismerhetjük fel Jézust a saját életünkben? Egyrészt felismer-
hetjük őt az imádság csendjében. Az Ige, a Szentírás olvasásában, il-
letve a róla való elmélkedésben. Ő szól(na) hozzánk, csak mi sokszor
nem figyelünk oda, nem adunk neki időt, hogy megszólítson.

A szentségekben is jelen van. Különösen a bűnbocsánat szentsé-
gében akar velem találkozni, amikor önmagamba nézek és belátom hi-
báimat, bűneimet és újra akarok kezdeni.

De ott van az Oltáriszentségben a szentáldozásban is, táplálni akar
az ő testével, hogy legyen erőm, hogy ki ne fulladjak az úton.

De találkozhatunk vele a másikban, a házastársunkban, a közös-
ségünk tagjaiban, a munkatársunkban, a kiállhatatlan szomszéd-
ban. Ahol nem tökéletes a szeretet, ahol egyoldalú a szeretet, ahol nem
talál viszontszeretetre a szeretetünk, abban a fájdalomban ott a szen-
vedő Jézussal találkozhatunk.

De találkozhatunk vele a szeretet gyakorlásában. Amikor elkezd-
jük élni a szeretetet és ez a szeretet kölcsönös lesz, ott jelenik meg
köztünk Jézus a szeretetben. Amikor legyőzzük a bennünk lévő hara-
got és elkezdjük élni az „elsőként szeretni” gondolatát, ott a feltámadt
Jézussal találkozunk. 

Ne felejtsük el, hogy a feltámadásra, a fényre csak a kereszt sötét-
ségén a szenvedésen keresztül lehet eljutni. Van remény, mert Jézus
feltámadt a szikla meghasadt, kezd pirkadni a magyar társadalom-
ban is, talán a hetedik szűk esztendőt már nem kell elszenvednünk,
mert jön a feltámadás! Alleluja. Amen. Bacsmai László

plébános

M O Z A I K

GYÓGYSZER KÜLFÖLDRŐL
A PHARMAFUTÁR a magánszemélyek részére receptre felírt külföl-
di gyógyszert Ausztriából és Németországból – a beteg helyett –
gyógyszertárból megszerzi. 
A humán gyógyszereken kívül homeopátiás készítményeket, állat-
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket rendelő vényeket
is kiváltunk.

Szolgáltatásaink díja: 2500 Ft
Címünk: 1021 Budapest II., Budakeszi u. 1.

Telefon/fax: 06-1/2001-882, 392-5498, 392-5499
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–17 óra, péntek: 9–15 óra
Éjjel-nappal postaláda és üzenetrögzítő!

SzSzememvizsgálatvizsgálat
SzSzemüvemüveg, keg, kontontaktlencse aktlencse 
FFoottócikkócikkekek
AjándéktárAjándéktárgygyakak

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

Életünknek szent és emlékezetes nap-
ja az esküvő. Két ember sorsa fonódik
eggyé, élethosszig tartó szerelmes szö-
vetséget kötnek, amire erőt adó, boldogí-
tó visszaemlékezni. Hogy később a gye-
rekek is átélhessék szüleik csodáját, arra
valók a fényképek. Az időt megállítva őr-
zik a pillanat varázsát. 

Napjainkban mind fontosabbá válik,
hogy mesteri képek kerüljenek a családi
albumba, az igényes, elegáns ceremó-
niasorozat elengedhetetlen
része az esküvői fotózás. A
Fotó Komáromi most két
új, exkluzív szolgáltatás-
sal várja az ifjú párokat a ha-
gyományos forma mellett. 

Az egyik egy nyomda-
technikai újdonság, aminek
köszönhetően olyan eskü-
vői fotókönyvet készíttet-
het a család, mint bármelyik
színes, minőségi kemény-
táblás képeskönyv a könyv-
áruházak polcairól; a másik
egy hagyományos technológiával össze-
állított különleges esküvői fotóalbum,
amely kézzel kötött, s a megrendelő saját
ízlése szerint, akár bőr felületet is választ-
hat a kötéshez. Az ifjú pár saját maga ha-
tározza meg az esküvői fotókönyv és az
album méretét is, nincs több elkallódó
kép, ami nem fér a hagyományos albu-
mokba! Az exkluzív szolgáltatások hatal-
mas előnye, hogy folyamatában, hozzá-

értő, finom kidolgozással mutatja a nagy
nap valahány pillanatát, külső megjelené-
sében és tartalmában is elegánsabb az
esküvői fotókönyv és az album, mint a ko-
rábbi megoldások. 

Az ifjú pár részt vehet a képek kiválasz-
tásában, elrendezésében, kívánságaikat
személyre szóló figyelemmel fogadják. S
ami plusz szolgáltatás az albumhoz: már
benne van az esküvői riportfotó ára! A fo-
tókönyv és az album a kifinomult ízléssel

bíró megrendelők igényeihez igazodik,
amikor a szabadtéri és a belső térben ké-
szült fotókat ötvözi művészi kreativitással.

A Fotó Komáromi szeretettel, szakér-
telemmel várja az ifjú párokat!

FOTÓ KOMÁROMI
Szekszárd, Garay tér
Telefon: 418–537

20/217–0808

MEGEMLÉKEZÉS
halálának 17. évfordulóján

Csengey Dénesre
emlékezünk

síremlékénél:
2008. április 8-án, kedden

14 órakor
Szekszárd alsóvárosi

temetõjében
Megemlékeznek:
Dr. Kónya Imre

és
Gacsályi József

A megemlékezésre
– Csengey Dénes családja nevében –

tisztelettel meghívjuk.
Magyar Demokrata Fórum

A NÕK SZEKSZÁRDÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

az 5. Sz. Általános Iskola diákjai
részvételével

április 9-én, szerdán 15 órakor 
az alsóvárosi temetõben

MEGEMLÉKEZÉST TART
Glykais Gyula sírjánál,

az olimpiai bajnok
születésének

115. évfordulóján.
Az olimpia éve alkalmából a részt-
vevõk megemlékeznek a szekszár-
di születésû ötkarikás bajnok Rády
Józsefrõl, az 1908-ban Londonban
rendezett olimpia magyar bajno-
kairól is.

A szervezõk mindenkit
szeretettel várnak.

Esküvõi fotókönyvek
Szekszárdon most először!
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A Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza

PÁLYÁZATOT HIRDET
gyógyszertári asszisztens

(onkológiai osztályra),
osztályvezetőápoló-helyettes

(traumatológiai osztályra),
ügyeletes orvos

(pincehelyi részlegbe),
valamint 

mosodai csoportvezető
munkakörbe.

A részletes pályázati feltételek,
valamint a kórház egyéb állás-
ajánlatai megtalálhatók a kórház
honlapján: www.tmkorhaz.hu,
valamint a www.tolnamegye.hu
weboldalon.
A kórház címe: Szekszárd, Béri
Balogh Ádám u. 5–7. 
Telefon: 74/501-500.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Közcsatornára történő rákötés támogatása 2008

Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. tel: 74/504-100, fax: 74/419-618
A pályázat címe: Közcsatornára történő rákötés támogatása 2008
A pályázat célja: A lakosság közcsatornára történő rákötésének elősegí-

tése.
Támogatható tevékenység: Bekötővezeték műszaki megvalósítása, a

tisztítóidom elfolyó oldaláig.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén élő azon magánszemélyek, akik ingatla-
nuk előtt kiépített közcsatornára rá tudnak kötni.
A támogatás jellege, mértéke: Vissza nem térítendő támogatás. A támo-
gatás utólagos finanszírozás, amelyet az elszámolást követő harminc na-
pon belül a Polgármesteri Hivatal utal a Támogatott számlájára vagy lak-
címére. A támogatás felső határa: bruttó 150 000 Ft.
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása: A pályázat támogatá-
sára rendelkezésre álló keretösszeg 800 000 Ft, melynek forrása Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
Környezetvédelmi Alapja (Polgármesteri Hivatal egyéb különféle dologi
kiadások).
A támogatás feltételei:

– pályázó a közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdonosa és állandó
lakosa kell legyen,

– engedélyezési terv benyújtása (mellékletként tartalmaznia kell a Víz-
mű Kft szolgáltatói hozzájárulását vízközmű hálózat létesítéséhez,
valamint egy árazott költségvetést),

– pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történő rákötést
2008. november 14-ig (I. forduló), illetve 2009. április 30-ig (II. fordu-
ló) megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális helyzet,
– vállalt saját érő aránya,
–  kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonat-

koztatva,
– pályázó számlákkal igazolt szippantást végeztetett az erre jogosult

Biozol Kft.-vel az elmúlt évben
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: 

A pályázatokat a pályázati adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel
együtt, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, egy db
zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat közcsatornára tör-
ténő rákötés támogatására 2008”.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mű-
szaki Irodáján kell személyesen benyújtani. A pályázatok benyújtása
egész évben folyamatos (végső határidő 2008. december 19.)

• hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között,
• pénteken 8–14 óra között.

A pályázati csomag a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján a pénztár-
ban történő 200 Ft térítési díj befizetését követően, a befizetési bizonylat
felmutatása ellenében vehető át az alábbi napokon és időpontokban:

• hétfőn 9–11.30 óra között,
• csütörtökön 9–11.30 és 13–15.30 között.

Hiánypótlásra nincs lehetőség (az a Pályázó, aki nem a pályázati doku-
mentációkban foglaltaknak megfelelően, illetve hiányosan nyújtja be pá-
lyázatát, kizárásra kerül).
A támogatás odaítélése: A benyújtott pályázatok értékelését a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodája készíti el, amely alapján Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága
dönt a támogatás odaítéléséről. 
• A 2008. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mező-

gazdasági Bizottság 2008. július 30-ig dönt (I. forduló).
• A 2008. december 19-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Mező-

gazdasági Bizottság 2009. február 15-ig dönt (II. forduló).
A döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 15 napon belül írásbeli
értesítést kapnak. A nyertes pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros honlapján (www.szekszard.hu) is megjelenik. A támogatásban nem
részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.
Pályázati információ: A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás
kérhető Polgármesteri Hivatal 57. sz. irodájában, illetve az 504-104-es te-
lefonszámon, valamint a lovasz.roland@szekszard.hu e-mail címen Lo-
vász Roland környezetvédelmi referenstől.

Március utolsó szombatjának
reggelén napsütéses tavaszi idő-
ben egyszerre indult az 5. Számú
Általános Iskolától Csatár felé
mintegy 250 ötpróbázó a már jól
ismert túraútvonalak mini (7,5
km), kis (15 km), vagy nagy (30
km) távjának irányába.

A résztvevők nagyjából kéthar-
mada gyermek volt, akik családjuk-
kal, vagy tanáraikkal és diáktársa-
ikkal vágtak neki a pekingi olimpia
tiszteletére létrejött eseménysoro-
zat megyénkben rendezett utolsó
gyalogtúrájának. Az őcsényi iskola
kiemelkedő létszámmal, 60 fővel
vett részt ezen a próbán.

A legutóbbi, őszi túrához képest
kiváló terepviszonyok között ha-
ladhattak a próbázók kezdetben a
piros túraútvonalon. Az Őcsényi
szőlőhegy 246 m-es csúcsáról, az
első ellenőrző ponttól visszafordu-
ló mini-próbát teljesítőket elhagyva
a leghosszabb távon indulók hama-
rosan Szálka felé vették útjukat, és
a falu megkerülése után találkoz-
tak újra a kispróba útvonalán gya-
loglókkal, és követték velük együtt
a Dél-dunántúli kéktúra jelzéseit a
hegyháton 286 m-es magasságba,

majd leereszkedtek a Remete-ká-
polnához, és visszatértek a ver-
senyközpontba.

Itt a próbakönyvvel rendelkezők
a teljesített távnak megfelelően
újabb 1, 2 vagy 4 pontot kaptak (a
gyerekek ennek a dupláját) a koráb-
bi futás, kerékpározás vagy úszás
próbákon, esetleg triatlon, duatlon
vagy úszóversenyeken megszerzet-
tek mellé. Sokan immár értékes
ajándékban is részesültek: 10 pont
után nyakba akasztó járt, de a
résztvevők mintegy fele az elért 20
pontjáért egy jó minőségű sapkát,
többen pedig 30 pontért egy remek
hátizsákot kaptak, de olyanok is
akadtak, akik 40 pontjukért egy
sportos felsőt vihettek haza.

A szervezők szeretnének minél
több ajándékot kiosztani, ezért (is)
Tolna megyében még két próbát
rendeznek: április 19-én 9 órakor
rajtol az Opel Gemenctől a kocogva
is teljesíthető futás, május 17-én
pedig a kerékpártúra, amely min-
dig igen népszerű.

A megfelelő számú próbát telje-
sítők esélyt kapnak, hogy elutaz-
hassanak az augusztus 8-tól 24-ig
tartó XXIX. Nyári Olimpiai Játékok-
ra, Pekingbe.  K. E.

Napfényes túra, sok ajándékkal

„Fáklyázással”
ellenőriztek

A Földgázszállító Zrt. április 3-án
és 4-én dél és este nyolc óra között
úgynevezett fáklyázást végzett
Szekszárd délkeleti határában, a
volt TÁÉV-teleptől délkeletre, a
szennyvíztisztítótól délre, a kül-
területi gázátadó állomásnál –
tájékoztatta lapunkat Szilasi Lajos
tűzoltó alezredes. A Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője elmondta, hogy a fák-
lyázás komoly fény- (láng) és hang-
hatásokkal járt, amelyek esetleg
megzavarhatták a polgárokat. A
szóvivő közölte: nem történt sem
tűzeset, sem robbanás, a szakem-
berek végezte fáklyázás az
évenként ismétlődő üzemszerű
munkálatok része.
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Április 7-én 105 éve, 1898-ban,
helyezték talapzatára a Garay-
szobor bronz alakját, már csak
a géniusz felső része és a csi-
szolás volt hátra.

Április 8-án 75 éve, 1933-ban el-
hunyt Szekszárd leánya, El-
mann Elvira árvaanya, aki 35
évig volt szolnoki polgári le-
ányiskolai igazgató.

Április 9-én 110 éve, 1898-ban a
főszolgabíró megtagadta a he-
lyi szocialistáktól a népgyűlési
engedélyt, mondván: „a kérvé-
nyezők közül többen már bün-
tetve voltak”.

Április 10-én 110 éve, 1898-ban
a Pálé-gödre partszakadásáról,
szekereket és házakat fenyege-
tő állapotáról írtak.

Április 11-én 110 éve, 1898-ban
Szekszárdon hatalmas zivatar
pusztított, a korai jégeső lever-
te a gyümölcsfák a virágát. 100
éve, 1908-ban vezércikk üdvö-
zölte a megvalósult artézi ku-
tat.

Április 12-én 100 éve, 1908-ban
Dömötör László elhunyt mé-
hész-szakíró 11 holdas szőlőjét
Dömötör Miklós anyakönyvve-
zető vette meg.

Április 13-án 90 éve, 1918-ban
közel kétméteres hótorlaszban
elakadt a Szekszárdra igyekvő
vonat.

Ha azt a találós kérdést tennénk fel,
vajon melyik szekszárdi folyadék
volt az, amely megismerése után
hamarosan verset, sőt kuplét csalt
ki a helybeli alkotókból, s fél év
múlva palackozták is, aligha gon-
dolnánk az artézi vízre. Pedig en-
nek humoros históriájához ez is
hozzá tartozik…

„Reménytelenül néztünk a jövő
elé, míg végre a képviselő-testület
pénzintézeteink segítségével artézi
kút fúrására szánta el magát, és
megbízta Majzik Imre vállalkozót
egy próbakút fúrására” – emlékszik
a siker után a sajtó.
Valóságos diadalnak
számított, amikor a
lösz, sárga agyag, ho-
mok, kavics, kék
agyag rétegein át 215
méterre értek, s 1908.
április 5-én reggel „a
fogva tartott víz tüne-
ményszerűen tűnt
fel, a munkások szin-
te megrettentek tőle”,
„a 108 mm-es csövön
tíz méter magasság-
ban is képes percen-
ként 1466 liter 28,75
°C-os vizet adni”. A
vegyvizsgálat szerint

a 11,6 lúgossági, 4,5 ke-
ménységi fokú, „igen
lágy, szikes, kitűnő táp-
víz”.

Alig két hét múlva
Bodnár István Bor és víz
címmel így verselte meg:
„Hajdan a bora volt /
Nagyhírű Szekszárdnak,
/ Most meg vizét mond-
ják / Mesésnek, csodá-
nak! // Új hírnevünk
lesz hát, / Mert ma sor
úgy áll: / Vizet iszik az
is, / Aki bort prédikál!”

A Tolnamegyei Köz-
löny április 28-án a Cso-
da című apróságban hal-
latta a nép hangját.
„Mint valami csodához
zarándokolt az ünnepek
alatt a város és a közel
környék lakossága im-
máron híres artézi ku-
tunkhoz, hogy megbá-
mulja (ki tudja hányad-
szor?) a föld mélyéből
bő sugárban ömlő vizet.
A nézőközönség töme-
gében volt az a jámbor-
képű anyóka is, akinek
sehogy sem fért a fejébe,
hogy a víz szakadatlanul

ömlik (még éjjel is) és meleg. – Hi-
ába – mondta nagy áhítattal –, csak
az ördög fortélya ez is… Bizonyo-
san a pokolból jön: azért meleg, az-
tán meg büdös is…”

Június 21-én, a kaszinó estélyén
énekelte Kramolin Vilmos tréfás
kupléját. „Úgy imádkoztunk már
egyszer, hogy legyen, / S lett arté-
zink dús és pazar… / boldog a vá-
ros, / Lesz vízvezeték is, ideje zá-
ros, / Legalább mondják – neves-
sük hát a bajt, / Ha nem is öntö-
zünk, már megvan – a lajt.” A hu-
mornak igaza lett: a vízvezeték
csak a háború után valósult meg.

Egy hónap múlva új lehetőség is
nyílt. „Nyári uszodánk pazar élve-
zet nemcsak a bennszülötteknek,
de az idegeneknek is – s most egy
törekvő iparosunk, Székelyi József
artézi kristályvíz-gyárat állított fel,
hol vegytiszta, folyékony szénsav-

val vegyíti az artézi vizet, amely így
pompás üdítő ital, s maholnap ki-
szorít minden régimódi szódavi-
zet.”

Ugyancsak a Közérdek július 18-
i száma hozta „a pana-
szos sorokat”. „Abból
sok artézi vízből csak
egy vödörrel sem juttat
a városi tanácsos úr a
Garay szobornál létesí-
tett árva kis gyöpre, hát
a sétatér fiatal fáinak
mikor jut egy kis vidító
nedű? Majd ha az egek
csatornái megnyílnak,
ugye?

A város etet két ko-
csist és négy lovat, de
hogy azok kihasználva

nem lesznek, arról gondoskodik a
János kocsis és a gazdasági taná-
csos úr, azért nem jut a gyöpnek és
a fáknak víz, mert ebbe a kis víz-
hordásba beledöglenének a lovak,
s ezt a fájdalmat nem bírnák ki a
kocsisok. Van lajt is, remeke a
szekszárdi iparnak, de a szegény
kocsisok és lovak nagyon elfárad-
nának, ha a Széchenyi utcát napon-
ként legalább egyszer megöntöz-
nék.” Lanius Excubitor

A szomszéd gőzfürdő, amely a legjobban örülhetett…

Zsigmondy Vilmos,
az első honi

artézi kút fúrója

Ódon derű 220.

Vízi izgalmaink

Idén is nagy sikerrel zajlott a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban április 1-jén hagyományosan
megrendezett Fordított nap, ami-
kor az egyébként a nagyközön-
ség elől elzárt területeket is meg-
tekinthetik az érdeklődők.

Az óránként induló, vezetett tár-
latlátogatásra érkeztek diákcsopor-
tok nemcsak a Garay, az 5. számú,
a Szivárvány Általános Iskolából, a
Kolping Iskolából, de még Paradi-
csompusztáról is.

A múzeum rejtett zugainak felfe-
dezése a legizgalmasabb kalanddal
kezdődött. Elsőként a padlás sötét-
jében tárolt, kevésbé jó állapo-
tú műtárgyakat, például a
kenderfeldolgozás eszközeit
deríthették fel a gyerekek és
felnőttek. 

Ezután a pincébe mentek,
ahol először a múzeum kiad-
ványainak raktárát tekintették
meg. Itt megtudhatták példá-
ul, hogy miért van szükség az
évkönyvekre, és bele is lapoz-
hattak ezeknek néhány régi
példányába.

Ezt követően a régészeti
előkészítő következett, ahol

sok-sok értékes cserépdarab és né-
hány kerámiaedény fogadta őket a
régmúlt korokból. Innen a hátsó
csigalépcsőn jutottak el egy igen
érdekes helyszínre, a restaurátor-
műhelybe. 

Ott éppen egy bronzkori mész-
betétes edény rendbehozatalával
foglalkoztak a restaurátorok, akik
készségesen elmagyarázták a gye-
rekeknek a munkafolyamatokat, a
tárgyak szakszerű helyreállításá-
nak fortélyait. 

A műhelyből a máskor csak a ku-
tatók által vizsgálható műtárgyak
közé, a régészeti raktárba vezetett
az út, majd a közel húszezer kö-

tetes, korlátozottan nyilvános
könyvtárba, ami a kutatók, szak-
dolgozók, egyetemisták számára
biztosít helyben olvasási lehető-
séget. (Emellett külön gyűjtemé-
nyek találhatók a Babits Emlékház-
ban, az Irodalom Háza Mészöly
Miklós Múzeumban és a Várme-
gyeházán).

A megyei múzeum könyvtárter-
mében egy a könyvrestaurálásról
szóló kiadvánnyal, és három, már
felújított kötettel (egy 1534-ből
származó lexikonnal, egy 1550-es
szótárral, és egy 1631-es magyar
nyelvű prédikációs könyvvel) is-
merkedhettek az érdeklődők. 

A tárlatvezető, Andrásné
Marton Zsuzsanna taná-
csára szemügyre vették a
múzeum legrégebbi köny-
vét is, az „Örökségünk” cí-
mű kiállítás első termének
vitrinjében tárolt, művészi
kézírással készült, és cso-
dás színes illusztrációkkal
gazdagított, Franciaország-
ból származó XIV. századi
hóráskönyvet, vagyis a nők
imádságoskönyvét, amiből
háromóránként imádkoz-
tak. K. E.

PADLÁSTÓL A PINCÉIG:

Feltárultak a rejtett termek



Az átlagember, ha azt hallja,
hogy egy sportoló a magyar télből
menekülve a távoli Mexikóban tölt
hat hetet a lehető legtökéletesebb
felkészülés gyanánt, óhatatlanul
irigykedni kezd. Mert, ugye, már
az sokak számára elérhetetlen,
hogy oda eljussanak. Ám, ha valaki
szigorúan Csillag Balázs szekszár-
di középtávfutó közvetlen környe-
zetében töltött volna néhány he-
tet Új-Mexikó déli, sivatagos vidé-
kén turisztikai program nélkül,
aligha várta volna ki a hat hetet,
mint az idén a „most vagy soha” je-
gyében készülő, 5000 méteren ha-
zai csúcstartó atléta. Tudjuk, ha az
elmúlt három-négy év nem babrál
ki sérülések, betegségek garmadá-
jával minden idők legeredménye-
sebb szekszárdi atlétájával, ak-
kor az olimpiai szereplés nem len-
ne kérdéses egy ilyen szintű, szor-
galmú, mentalitású versenyzőnél,
mint Csillag Balázs. Már saját 13:26
perces csúcsát is többször megdön-
tötte volna, ám a dolgok nem így
alakultak. Újra és újra fel kellett
építenie magát. Az idén, az olimpia
évében mindent meg akar adni ma-
gának, hogy ne szenvedjen el külö-
nösebb versenyhátrányt az olim-
piai kijutásért folytatott küzdelem-
ben a komoly egyéni szponzorral
nem rendelkező élversenyző.

Amerikai nagybácsi
Ennek volt első komoly jele az

új-mexikói edzőtábor veszprémi
atléták társaságában. Mindez per-

sze nem valósulhatott volna meg
Balázs amerikai nagybácsija nél-
kül, aki mindent leszervezett. A
veszprémiek szereztek némi pénz-
magot saját klubjuktól, és meg-
nyerték az amúgy a templom ege-
rénél is csak valamivel gazdagabb
országos szövetséget is, de emellett
mindenkinek a maga szponzorá-
nak kellett lennie, így Balázsnak is.

– Mindent összeszámolva nem
került többe, mintha hat hetet Ta-
tán edzőtáboroztam volna – mond-
ta a kiváló szekszárdi atléta.

– Úgy hallom, megérte szakmai-
lag is, mert egy olyan alapozáson
vagy túl, amire bátran lehet építe-
ni. Ilyen erőállapotban kora tavasz-
szal még egyszer sem voltál, mint
most.

– Így igaz. Egyébként az eredmé-
nyeim már most sokkal jobbak,

mint egy itthoni téli munka után, a
vérképem is kitűnő paramétereket
mutat. Hazaérkezésem után Veszp-
rémben folytattam a felkészülést,
és nem akartam elhinni, hogy sima
cipőben futottam olyan részidőket,
amiket nyáron már a felkészülés
dandárján szögesben szoktam.

– A legutóbbi évek gyötrelmei, ki-
szolgáltatottságai okán, feltétele-
zem, hogy nem akarsz semmit elő-
re elkiabálni.

– Véletlenül sem! Jól emlék-
szem, hogy a 2002-es magyar csú-
csom, a felnőtt Eb-hetedik hely
után a továbblépés érdekében elju-
tottam ide, ahol most voltam, de
hiába, mert pályafutásom balsze-
rencsésen alakult. Most nem tör-
tént több, mint tettem egy jelentős
lépést az idei nagy cél teljesítése fe-
lé. A dolgok érdemi része még hát-
ra van. A közérzetem remek, és
végre sérülések sem kínoznak.

Ahol nem sűrű
az oxigén

– Az ottani magaslat élsportoló-
nak is emberpróbáló kihívás.

– Az első két hét különösen az.
Meg kell küzdeni a nyolcórás időel-
tolódással és a sivatagi száraz, oxi-
génben más magaslatokhoz képest
ritkább levegővel. Itt a sík terepen
végzett futás is olyan erőfeszítést
igényelt, mintha legalább olyan ma-
gaslatra futnék, mint itthon a Kál-
vária-domb. A harmadik hét az,
amikor az ember igazán akklimati-
zálódik a körülményekhez, akkor

kezdi érezni, hogy dinamikusabb,
erősebb lesz, s ekkor lesz képes
mennyiségileg-minőségileg több
munkára. A felkészülés második fe-
lében a délelőtti főedzéssel, és dél-
utánival már 20–25 km volt a napi
megtett táv. Az első három héten
1700 m-es magasságban jártam, az-
tán pedig 2100 méter volt a csúcs.

– Hogyan tovább? Újra a Pollack
pályán, a vasúti töltések mentén,
vagy a Csörge irányában látni.

– Itthon folytatom a munkát má-
jus elejéig, aztán Ausztriában egy
utcai viadalon is elindulok.

Ötezren a saját országos
csúcsát kell megfutnia

– És a szekszárdi futófesztivállal
mi lesz?

– Úgy tűnik, nem illeszkedik a
programomba, így legfeljebb szur-
kolója és csak kisebb feladatokat
felvállaló szervezője leszek az ese-
ménynek.

– 1500 és 5000 méteren is az
olimpiai szintidő teljesítése a cél.
Nincs ebben ellentmondás?

– A két táv megfér egymás mel-
lett. A gond akkor van, ha valaki a
nagyobból lép vissza. Ezerötszá-
zon két másodpercre vagyok a
szintidőtől, ötezren igazándiból
még nem mértünk, de sokat kell ja-
vulni a magyar csúcsom beállításá-
ig, mert ezt kell produkálnom az
olimpiai részvételhez. A felkészü-
lés során az a nagy motiváció, ha
újra eljutok 13:26-ig, azzal akár az
olimpiai döntőt is elérhetem. Ha
megfutom, akkor egy újabb magas-
lati edzőtábort is beiktatok a köz-
vetlen felkészülésembe. A svájci
Alpok kellőképpen szolgálná a célt. 

B. Gy.
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Új-mexikói sivatagi gyürkőzés Pekingért

Csillag Balázs 1500 és 5000 méteren is olimpiai kvótára hajt

Gyönyörű tavaszi napsütésben
versenyezhetett március 30-án a
hatodik Bonyhád–Bátaszék
Völgység Félmaraton félszáz in-
dulója. 

A mezőny ötödét kitevő szek-
szárdi futók közül a tavalyi máso-
dik triatlonista, Czencz Péter
(1982) ért leghamarabb célba
1:24.47-es időeredménnyel az 5.
helyen. Nem tudta felvenni a ver-
senyt az élen haladó, a 23 km-es tá-
vot nagyszerű, pár másodperces
különbséggel, 1:19 körüli idővel
teljesítő atlétákkal. A győzelmet
Horváth Béla (1976) szerezte meg,
megelőzve a mezőny legfiatalabb
indulóját, Őri Istvánt (1988),
valamint a bronzérmes Nagy Ta-
mást (1984).

Az idén a 41–50 évesek közé lé-
pett szekszárdi Kerekes László győ-
zelmet aratott korcsoportjában. Zá-
kányi József (1959) a Fani

Dynamic TC versenyzője, és
Schranz Róbert doktor (1959)
azonos idővel a 4. és az 5. he-
lyet szerezték meg, míg Zsig-
mond Árpád dr. (1961) pedig
egy perccel lemaradva a hato-
dikat. Az 51–60 évesek között a
legeredményesebb szekszárdi
Czencz Péter (1953), a Magyar
Triatlon Szövetség főtitkára
volt, aki a 2. helyen végzett,
Nemes Miklós (1953) ultra-
maratonista pedig a 3. helyet
szerezte meg.

A nők kevésbé népes mező-
nyében dobogóra léphetett az
AC Szekszárd két versenyzője:
a bajai Moczó Zsanett (1985) a
második, Boros Renáta (1977)
pedig a harmadik lett. A tavaly
váltóban versenyző Tar Erika
(1970) idén először teljesítette
a versenyt egyéniben. 

K. E.

Szekszárdi volt a mezőny ötöde
Kerekes László korcsoportja legjobbjának bizonyult

Czencz Péter (jobbról), a Magyar
Triatlon Szövetség főtitkára

korcsoportjában 2. helyen végzett
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A rejtvény megfejtését 2008. április 15-ig várjuk szerkesztőségünk címére: Szekszárdi Vasár-
nap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla tér 8.
A március 23-án megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Ruppert János, A sors. A helyes
megfejtők közül könyvet nyert: Hecmann Mátyásné, Wesselényi u. 4. és Ábrahám Sándorné,
Kálvin tér 8/B. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Batu khán pesti rokona (...)
én, József Attila itt vagyok!”
Nem, Attila, nem vagy itt, és így még alsó ta-

gozatos fokon se taníthatod egész népedet.
Akik viszont tanítják őket, vagyis közép- és
felsőfokon tanítaniuk kellene őket, azok mint-
egy 30–40 éve milyen fokon tanítják őket?
(Hadd ne én minősítsem őket, mert ha jól em-
lékszem, van nekünk miniszterelnökünk is,
aztán ott van még az oktatásügyi tárca minisz-
tere, hogy az államtitkárokról, főosztályveze-
tőkről, magyar és külföldi szakértő tanács-
adókról már ne is beszéljek.)

Nagyon remélem, hogy sok iskolaköteles
korú fiatal látta a „A széf” című vetélkedő már-
cius 31-i adását. A játékot, amelyben olykor-
olykor a legminimálisabb műveltséggel és tu-
dással is (egy picurka szerencsével) 10 millió
forintnál is több pénzt lehet nyerni, ha a végén
a játékos a megmaradt széfek közül véletlenül
eltrafálja azt, amelyikben a mesés „zsozsót”
elrejtették.

Abban is reménykedem (rám ne számítsa-
nak, én lusta vagyok!), hogy valaki veszi ma-
gának a fáradtságot, és minden egyes oktatási
reformmal bíbelődőnek is, az összes magyar
irodalmat tanítónak is elküldi a felvételt, ame-
lyen az a két 18–20 év körüli leány látható,
amint megtudják: több mint hét millió forint-
jukba került, hogy nem tudtak különbséget
tenni Ady Endre és József Attila között. Sőt,
utóbbi nevére még csak nem is gyanakodtak,
így aztán már csak egy kamikaze (isteni szél)
segíthetett volna rajtuk, ha egyáltalán ismer-
ték volna, mit is jelent a szó. Nem mellékesen:
ők kőkeményen meg voltak győződve arról,
hogy ennek a szónak a jelentését tutira tudják.

Önkritikát gyakorolok: nem volt igazam,
amikor azt állítottam, hogy az ilyen típusú
műsorok semmit nem érnek, mert helyettük
az „itt a piros, hol a piros” néven elhíresült ha-
zárdjátékot is játszhatnánk. A lányokat megle-
petésszerűen érő sorscsapás olyan érzelmi ha-
tást váltott ki belőlük, amilyenre még a legdrá-
maibb görög sorstragédiák is csak ritkán képe-
sek, s ez a hatás, tragédia hitelesen látszott is
rajtuk, ilyen drámai alakításra még legna-
gyobb színészeink is ritkán képesek. Rádöb-
bentek, hogy a tudás nem csak hatalom, ha-
nem pénz is, sok-sok pénz… Pusztán önmagá-
ban ez a tény is óriási színvonal-emelkedést
hozhat a magyar irodalomoktatás területén.
Mert ugyebár hét milcsi, az hét milcsi… Ugye,
Batu khán pesti rokona? 

Bálint György Lajos

R E J T V É N Y
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APRÓHIRDETÉS
SZEKSZÁRD belvárosában, napfényes, igénye-
sen kialakított tetőtéri lakás, terasszal hosszabb
távra kiadó. Tel.: 30/984-1517

MINTEGY 30 négyzetméter mennyiségű, közepes
és nagy méretű, jó állapotban levő, újrahasznosít-
ható bútorlap eladó. Érdeklődni: 30/278-9817,
vagy 74/418-414-es telefonon.

P R O G R A M A J Á N LÓ
BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

Április 21-én Garay-bérlet IV. előadása
Pierre Barillet–Jean Pierre
Grédy–Nádas Gábor–Szenes
Iván: A KAKTUSZ VIRÁGA
zenés vígjáték a veszprémi Pannon
Várszínház előadásában 
Jegy: 2000 Ft

Április 28-án, hétfőn 19 őrakor

Claude Magnier: OSCAR
zenés bohózat 
a Budaörsi Játékszín előadásában
Szereplők: Böröndi Tamás, 
Straub Dezső, Bánfalvy Ági,
Harmath Imre, Csala Zsuzsa,
Farkasházi Réka / Helyes Georgina,
Éless Béla, Ábel Anita, 
Valler Gabriella, Virág László
Rendezte: Straub Dezső

MŰVÉSZETEK HÁZA
JÁSZBERÉNYI  MATILD 
textilművész KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthető: május 18-ig hétfő és va-
sárnap kivételével naponta 9–17 óráig.
Május hónapban hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óráig.
A rendezvény támogatója: Aranyfürt Mező-
gazdasági Szövetkezet (Szekszárd, Béri Ba-
logh Ádám u. 56.)
Belépőjegy: 200 Ft. Diákoknak, nyugdí-
jasoknak: 100 Ft. Csoportos látogatás
esetén diákoknak díjtalan.

Április 19-én, szombaton 19.30 órakor
KÖRNYEI MIKLÓS PÁL  
SZERZŐI ESTJE
„... Szeretném bemutatni azokat a
darabokat, amelyeket a közelmúlt-
ban írtam. A darabok előadására kol-
légáimat, zenei pályára lépő volt nö-
vendékeinket, és jelenlegi zeneisko-
lás növendékeinket kértem fel.
A műsorban könnyűzenei hangsze-
relések, népdalfeldolgozások, köny-
nyűzenei gitárátiratok, kamarazenei
feldolgozások, és saját szerzemé-
nyek hangzanak el.”
Belépőjegy: 1000 Ft
„Zenebarát” bérlettel: 500 Ft

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Április 3–9. 17.30 órakor

MINDENKÉPPEN TALÁN (12)
Színes magyarul beszélő
amerikai–angol–francia romantikus vígjáték

KIÁLLÍTÁS
Origami kiállítás az üvegterem-
ben Hétköznapok–ünnepnapok
címmel április 17-ig.

* * * * *
Április 9-én 14 Babits Népfőiskola Az
évad értékelése, zárása, oklevelek
átadása

Április 10-én, csütörtökön 
ÓVODÁS-BÉRLET 10 Micimackó és 

14 Süsü bérlet
MÁTYÁS KIRÁLY 
A CSILLAGOK KÖZÖTT
a GÖRBE-TÜKÖR Színi Társulat
előadása – Jegy: 650 Ft

Április 11-én, pénteken 9 órától 
a táncteremben 
a Költészet Napja alkalmából 

Tolna megyei nyugdíjasklubok
versmondó versenye
Rendező: Platán Nyugdíjas klub
Szekszárd

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Április 11-én pénteken 
20 SZÉKI TÁNCHÁZ

Muzsikál a Csurgó zenekar
Halmos Béla népzenekutató
előadása a táncházmozgalomról,
széki gyűjtéseiről
A táncházat vezeti: 
Nyemcsok Pál – Kárpáti Katalin 

Április 14-én hétfőn 18 órától
LÉLEKÉPÍTŐ 

Freund Tamás agykutató tart
előadást 
„Az önzés és elmagányosodás” 
címmel

Április 17-én, csütörtökön 14 órakor
GYERMEKSZÍNHÁZ

Kesze kusza varázsló 
pálcája – zenés mesejáték, 
a Pécsi Harmadik Színház előadása
Jegy: 650 Ft

Április 19-én, szombaton 10 órakor 
az üvegteremben 

Antal Imre (Gyimesfelsőlok)
kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: 
Mözsi Szabó István festőművész 
Közreműködik: Sebestyén István
székely mesemondó

ZUG PROGRAM 
FILMKLUB
10. Idő van  R.: Gothár Péter
15. Konvoj   R.: Sam Peckinpah
JAZZKLUB 
9. John Mayall
ROCKKLUB 
11. Bruce Springsteen
KONCERTEK
11. Puttony, Hit-Rock
19. HOBO BLUES BAND  

Pontos kezdés!!! 20.00
OMC 22.00

A koncerteken kívül a programok ingyenesek.

20 órakor JOHN RAMBO (18)
Színes feliratos amerikai–német akciófilm

Április 10–16. 15.30, 17.30 órakor
HORTON Szink. am. animációs film
20 órakor BAKKERMANN (12)

magyar játékfilm

KISTEREM
Április 3–9. 

17 órakor PÁNIK (12) Színes magyar
romantikus vígjáték

19 órakor 
SZKAFANDER ÉS PILLANGÓ (16)
Színes feliratos francia–amerikai filmdráma

Április 10–16.
17 órakor BAKKERMANN (12)

magyar játékfilm
19 órakor INLAND EMPIRE (16) 

am. misztikus film

A NEXT KLUB által szervezett klubestek következő programja
2008. április 9. (szerda) 18 óra

Menta Bár Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (Fasornál)

Beszélgetés Török Zsolt miniszterelnöki megbízottal 
Az előadás témája:

Az „Út a munkához” program bemutatása

Szeretettel meghívjuk nagy költőnk
születésének 125. évében 

a BABITS ÉV 2008. rendezvényére,
amelyet a KÖLTÉSZET NAPJÁN,

április 11-én, pénteken 17 órakor
tartunk

Köszöntőt mond:
GACSÁLYI JÓZSEF költő

Babits és Szekszárd kapcsolatáról
HEILMANN JÓZSEF

középiskolai tanár beszél
Zenés irodalmi percekben

közreműködik: 
NÉMETH JUDIT, TÓBIÁS GYÖRGYI

és a KOMJÁTH(Y)IAK
Sajtótájékoztató: A Babits Év 2008. or-
szágos eseményeit ismerteti, és a ren-
dezvényekre invitál: FUSZ GYÖRGY, a
Babits munkabizottság elnöke és
HEIMANN ZOLTÁN elnökségi tag

„Én is iszom veletek…”
– borénekek – 

ORBÁN GYÖRGY (vers) és
KOVÁCS GÁBOR (gitár, ének)

költészet napi műsora
A belépés díjtalan!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

DEUTSCHE BÜHNE 
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 4.

Április 8. (kedd) 18 óra
Április 9. (szerda) 17 óra
Április 10. (csütörtök) 16 óra

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM polgári
szomorújáték – MAGYAR SZINKRONNAL!

Az I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola

programsorozata
Szekszárd és környéke fiataljainak

és az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 

közös rendezvénye a költészet napja
előestjén:

Hozz egy verset!
Verselők és versmondók

találkozója
2008. április 10. csütörtök,

16.30 óra
Helye: Illyés Gyula Megyei Könyvtár

videotékája.
* * * * *

Táblajátékos játszó
Táblajátékok és egyéb társasjátékok
Minden csütörtökön 14–15 óráig
az I. Béla Gimnázium első emeleti

Iskolagalériájában

A programsorozat nyitott
mindenki számára!!!

Gyere el, várunk!
Támogatja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

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

website: www.ibela.hu,
e-mail: zonabela@citromail.hu

Keress az iwiwen is!
Programgazda: Sárvári János 

Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár 

PORTAGALÉRIÁJÁN
2008. árpilis 8-án (kedden) 

16 órakor

Tavaszi álmok, virágok
SZŰCS JÓZSEFNÉ 

selyem- és üvegfestményei
A kiállítás megnyitójára minden

érdeklődőt várunk!

GARAYS DÉLUTÁNOK
rendezvénysorozat előadása

TÖRTÉNELEM
Túlélés a

Corvin közben, 1956
Előadó:

Dóni Antal nemzetőr ezredes
Helyszín: Garay János Gimnázium,

díszterem
Időpont: 2008. április 10.

(csütörtök) 14.30 óra
Minden érdeklődőt szeretettel

várunk!
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az idegen kedvéért. Ezek azonban
egy tál lencséért odaadják apai
örökségüket.” Továbbgondolva pe-
dig egy porosz vagy olasz termé-
szetesen nem várja el mitőlünk,
hogy oly szédületes dinamizmus-
sal, vagy pörgetve, ropogással ejt-
sük nyelvének szavát, mint ő, szü-
letett anyanyelvi ember. Nézzük
csak meg a bécsi opera magyar sze-
replőit, mutat rá Kodály. „Német
kiejtésükön minduntalan kiütközik
magyar anyanyelvük. Mégis a leg-
nagyobb elragadtatással ünneplik
őket, ha jók. Nem bántja a művelt
külföldit az a kis magyar íz, amivel
az ő nyelvét megszínezzük. De bi-
zonyosan megvet bennünket, ha
megtudja, hogy a magunk nyelvé-
nek hangzásbeli épségét, eleven
erejét dobtuk el, hogy az idegent
jobban beszéljük.” 

Álljunk meg egy pillanatra. Mit
mond ezzel a zeneszerző? A maga
lényegre törő, elegáns módján bi-
zony a helyes magyar beszéden kí-
vül a helyes magyarságvállalásért
is szót emel! Nem úgy kell ten-
nünk, mint az egyszeri értelmiségi-
nek készülő paprikajancsi, aki az
ország túlsó szögletéből érkezve
kérkedett dédszülei nemesi szár-
mazásával, aztán harmadjára kezd-
te ugyanazt a főiskolai szemesz-
tert... Büszkén mutogatta hóna
alatt vastag mappáját az utcán me-
netelve, mint valami stigmát, csak
éppen nem jegyzetek lapultak ben-
ne... Ott volt valahány kocsmatú-
rán, s ahol a szél egy leheletnyit is
meglebbentette a magyar zászlót,
teljes vállszélességgel állt mögéje
tüntetően rikoltozva, bakancsával
döngetve a járdát... Kodály ezzel
szemben a szolidaritásról, az ösz-
szefogásról, összetartozásról be-
szél. Kiejtésünk csiszolásáról írja:
„Legjobb módja ennek a jó beszé-
dű falusi néppel való érintkezés. Ez

Március 23-i lapszámunkban Ko-
dály Zoltán előadásának egy mon-
datával zártuk cikkünk, miszerint
jobban tudja anyanyelvét az, aki
egy idegen nyelvet is beszél. Időz-
zünk el ennél a gondolatnál, ve-
gyük sorra, hányféle utat nyit meg
előttünk. Először is tudni annyi,
mint összehasonlító módon érteni
a nyelvek grammatikáját, adott
esetben másoknak továbbadni azt,
ismerni a nyelvek csöndjének tit-
kát, mikor a hatás kedvéért élnek
azzal beszéd közben, magyarán
nemcsak észlelni a szünetet, de ar-
ról is tájékozottnak lenni, miért
van, mi áll mögötte… Legalább
ennyire lényeges magyar nyelven
és a tanultén logikusan gondolkod-
ni, érvelni, vitában élni adott kultú-
ra mitológiai, művelődéstörténeti
utalásaival. Ekkor elmondható,
hogy ismerünk egy nyelvet, ám ne
véljük, hogy annak tudását folyto-
nos ápolás nélkül birtokolhatjuk!
Meg aztán az sem mindegy, miféle
nyelvre esik választásunk…

„A magyartól például sokkal in-
kább különbözik a germán nyelvek
hangrendszere, mint  román nyel-
veké, ezért nehezebbek számunk-
ra. Egy olasz, francia, ha akarja,
megtanulhatja tökéletesen a ma-
gyar kiejtést. De már német és an-
gol születésű ember magyar beszé-
dén holtig érezni az idegen ízt.” Ma
már talán nehezen tudnánk rá pél-
dát mutatni, ám a zenetudós Ko-
dály környezetében nem egy ma-
gas beosztású, művelt ember adta
föl könnyedén a helyes magyar ki-
ejtéssel való beszédet egy külföldi
kedvéért. Minálunk, ugye, egyné-
mely tanárember sem szólal már
helyesen anyanyelvén, helyette
tanórán mesél rasszista vicceket,
hogy mást ne említsünk. Így fogal-
maz Kodály: „Két vagy több eltérő
hangrendszerű nyelv tudása oly fe-
szült figyelmet, folytonos ébersé-
get kíván, hogy nem csoda, ha so-
kan belefáradnak e Scylla és
Charybdis közt való hányódásba,
és feláldozzák magyar kiejtésüket

különben nagyon is ráférne város-
lakóinkra. Mert a sokat emlegetett
magyar szolidaritás, lelki egység
nem jöhet létre, míg egyik réteg a
másikat nem ismeri.” 

Írtunk már róla, hogy Kodálynak
a nemzeti öntudat megnyilvánulá-
sát jelentette egy-egy szépen kiej-
tett magyar szó. Hogy lelke legmé-
lyéig komolyan gondolta ezt, arról
tanúskodnak a következők. Abból
indul ki, hogy tudatos munkával
szükséges megtartanunk a szüle-
inktől kincsként kapott anyanyel-
vet. Ehhez pedig szeretni kell e
nyelvet. Hogy a magyarul beszélő
„inkább szégyellje a magyar, mint
az angol kiejtése hibáját. Minden
kimondott szóban a nemzetért va-
ló testi kiállást is kell éreznie. Odá-
ig kell jutnia, hogy nyelvtani hibát,
idegenszerűséget, minden rosszul
kiejtett szót árulásnak érezzen.
Mintha rést ütne vele a magyar gye-
pűn. Új magyar felelősségérzet kell
ehhez, a nemzeti öntudatnak eddig
szokatlan felfokozása. Nem zász-

lós-frázisos hazafiság, hanem az
ezernyi kötelesség megdöbbentő
meglátása és szótlan vállalása.” 

Kodály Zoltán 1967. március 6-án
hunyt el. Nem telik el pár évtized,
és a világ gyökeresen megváltozik.
Durva, lélektelen, felszínes és erő-
szakos. Nem véletlen, hogy bizo-
nyos esetekben e jelzőkkel illethet-
jük az oktatás két részesét: tanárt
és diákot egyformán. A pedagógu-
sok kezében nincsen eszköz, a tör-
vénykezés látszatpapírosság, ezért
lehet órán megalázni, ártani testi-
leg, lelkileg a tanárnak. 

A szülő megkönnyebbül, addig
sem neki kell harcolnia kezelhetet-
len gyerekével.... Nem tisztelünk
se istent, se embert. Valóban nem.
Diákot sem... Más tanárok népsze-
rűségükért remegve lövik el évről
évre ugyanazokat a sík, obszcén
poénjaikat, közderültséget és szé-
les szájú, bólogató nevetést várva
el, dehogy érdekli őket, hány em-
bert, nőt sértenek ezzel. Lényeg,
hogy ők „jó fejek”, hisz mosolyog-
tak szavukon... Emocionális intelli-
gencia hiányában pedig ezután
közvetlenül állnak neki szent cé-
lokról prédikálni. A miheztartás
kedvéért azért tudnak olyan teszte-
ket kreálni, amiktől az egész évfo-
lyam „retteg”, igen, meg kell mu-
tatni végül is, ki a jani... csak néz-
zenek fel rájuk. Nagy dicsőség va-
kok között félszemű királynak len-
ni, vagy ennek érdekében játsz-
mázni azokkal, akik ezt nem látják
át... Ugye, milyen távol van mindez
az igazinak méltán nevezhető, a
kodályi pedagógiától? 

Ilyen jelenből nézve valóban ért-
hetetlen Kodály Zoltán óvó figyel-
meztetése: „Intsük-tanítsuk egy-
mást szeretettel, félretéve egyéni
hiúságot, vélt jobban tudást, sem-
mi egyebet nem tartva szem előtt,
mint egy eljövendő nagy magyar
kultúra ideálját.” 

Panyi Zita

Mindannyian tisztának születünk. Kodály Zoltán erre emlékeztetett.

Literátori bölcsesség
Kodály Zoltán saját korában mélységesen hitt a magyar nyelv jobbá
formálásában, erejében. Amint szó és zene kezdetben eggyé forrott,
úgy kívánt önnön szakterületén nevéről elnevezett, s azóta a világ szá-
mos pontján teret hódító módszerrel, és anyanyelvéért felemelt szavá-
val tenni a nemzetért. Zenében és nyelvben egyaránt a kisgyermekek
nevelésének fontosságát hangsúlyozta. „A tanügyi hatóságok dolga
lesz, hogy a tudomány megállapításai az iskolák révén a köztudatba
jussanak. (…) De életté mindez csak tömegmozgalom által válhatik.
Ha elérjük, hogy minden magyart érdekel, senkinek sem közömbös,
hogy így vagy úgy ejtünk egy szót. A nyelv milliók alkotása, s akkor él
igazán, ha mennél többen élnek vele tudatosan.” 
S ami legalább annyira izgalmas, mint a intézményesített keretek kö-
zött folyó tudás megszerzése, az, ha magunk nyitjuk ki kortárs írók
könyveit, s olvassuk kritikus szemmel prózájukat, verseiket. Ha meg-
figyeljük, milyen játéklehetőségei vannak a magyar nyelvnek úgy,
hogy érthetőségét, szabályosságát megőrizze, sokat tanulhatunk. Ér-
demes összehasonlítani őket mondjuk a Nyugat szerzőivel... PZ

Kodályi intelmek – másodízben

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
INGYENES átvétele

„Védje környezetét,
teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELYEK: 
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

Bátaszék, Köves u. 8.

KT-Dinamic Kft.
Rehabilitációs Foglalkoztató
Tel.: 74/315-103
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EGYPERCES KRIMI

Ismét a könnyelműségből okozott
bajokról

Nem egyszer, s nem kétszer írtunk olyan esetekről, melyeket az emberi fe-
lelőtlenség okozott. Most Szabácsy Szabolcs őrnagy, a Szekszárdi Rendőrka-
pitányság közrendvédelmi osztályvezetője mond el egy-két könnyen megszív-
lelendő történetet. Ha ezeket átgondoljuk, s levonjuk a megfelelő következte-
téseket, megkímélhetjük magunkat és a másokat sok-sok megpróbáltatással
járó bajtól. – Alig van olyan hét, hogy a városban ne ütnének el gyalogost – ön-
hibájukon kívül – az autósok – fogalmaz az osztályvezető. Úgy tűnik, a járó-
kelők spórolnak a lépésekkel. Fittyet hánynak a húsz méterre levő kijelölt
gyalogátkelőhelyre, s a forgalmas kereszteződésekben, akár a négysávos uta-
kon igyekeznek átlavírozni a túloldalra. Az más kérdés, ha sikerül átjutniuk,
ott akár negyedórát is trécselnek ismerősükkel. Szóval elképesztő, egyben ré-
misztő, amikor az idős asszony földre szegeződő tekintettel, botjára támasz-
kodva igyekszik átbattyogni az úton, vagy amikor fiatal srácok nikkelbolha
módjára ugrándoznak a gépjárművek között. Sőt, nem egyszer közlekedik az
autókkal szemben egy kerekes székes férfi a körforgalomban. És hiába figyel-
meztetik, vagy bírságolják meg őket a rendőrök, számukra az is csupán falra
hányt borsó.

Szabácsy őrnagy a kertvárosi részekben egyre gyakoribb besurranásos tol-
vajlásokról is szólt. Mint mondta, itt a tavasz, a ház asszonya, vagy ura a hát-
só kiskertben veteményez, a bejárati ajtót pedig nyitva hagyja, mondván, ar-
ra a kis időre nem érdemes zárni. Úgy gondolja, megkíméli magát egy „stra-
pás” kézmozdulattól, de mint tudjuk, az ördög nem alszik, és a besurranók
sem. Beosonnak, kipakolnak, és köddé válnak, miközben áldják a gazda tre-
hányságát… – vhm –


