
XXII. évfolyam, 14. szám                                                                Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. április 8.

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

A húsvét a keresztények legfonto-
sabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus –
pénteki keresztre feszítése után – a
harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával megváltotta az em-
beriség bûneit, feltámadásával pedig
gyõzelmet aratott a halál felett. A ke-
resztút (latinul via crucis, via do-

lorosa) eredetileg az az útvonal, me-
lyen Jézus, vállán a kereszttel felment
a Golgotára. Keresztútjának néhány
állomását nagyon korán kõvel vagy
kápolnával jelölték meg, a hagyo-
mány szerint Jézus anyja, Mária és
egy-egy tanítvány a föltámadás után
naponta végigjárta az úgynevezett

szent körutat. A keresztúti ájtatosság
olyan imádság, amelynek segítségé-
vel a 14 stációt végigjárva a hívek Jé-
zus szenvedésein elmélkedhetnek.
Felvételünk idén, nagypénteken a Re-
mete kápolnánál készült, ahol a szek-
szárdi hívek Bacsmai László plébános
vezetésével járták végig a stációkat.

Fórumra hívták a lakosságot
Gazdálkodásról, fejlesztésekrõl adott számot a polgármester

A város vagyonáról, 2011. évi gaz-
dálkodásáról, a befejezett és a fo-
lyamatban lévő beruházásokról, to-
vábbá a fejlesztési elképzelésekről
is képet kaphattak az érdeklődők
az április 4-ei lakossági fórumon.

Horváth István, Szekszárd polgármes-
tere tájékoztatta a megjelenteket ar-
ról, hogy a csökkenõ állami finanszíro-
zás és a növekvõ mûködési költségek
ellenére az önkormányzat tavaly 
3,3 milliárd forint értékben valósított
meg beruházásokat, és mintegy 420 mil-
lió forintot költött felújításokra. Az
utóbbin belül 61 millió forint jutott az
utak és járdák rendbetételére, 81 mil-
lió a vis maior pályázatokra és mintegy
63 millió forint a csatornarendszer fel-
újítására. A befejezett beruházások kö-
zül kiemelkedik a sportcentrum fej-

lesztése. A 240 millió forint saját erõ-
bõl megépült, nemzetközi versenyek
megrendezésére is alkalmas atlétikai
stadion augusztusban a felnõtt ma-
gyar bajnokság megrendezésével de-
bütált. A Vízmû Kft. beruházásában
1,2 milliárd forintból megvalósult
Szekszárdi Családbarát Élményfürdõ
májusban nyitja meg kapuit a nagykö-
zönség elõtt. 2011 decemberében ad-
ták át a régi megyeháza felújított épü-
letét, a megyei önkormányzattal kö-
zös projekt 850 millió forintba került.
A szekszárdiak komfortérzetét növelõ
beruházásként 32 utcában, 8,3 kilo-
méter hosszban építettek ki szenny-
vízcsatorna-hálózatot a városban. A
740 millió forint értékû fejlesztésben
egy modern szennyvíziszap-komposz-
táló megépítése is szerepelt. Az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer részeként

elkészült két hulladékudvar, és közel
185 millió forintból megvalósult a 
Keselyûsi úti szeméttelep rekultivá-
ciója is.

A folyamatban lévõ beruházások kö-
zül kiemelkedik az Agóra program, a
mûvelõdési ház és Mûvészetek Háza
felújítása. Lakossági kérdésre válaszol-
va Horváth István elmondta: a kivitele-
zõ csõdje miatt leállt beruházás május-
ban–júniusban új lendületet kap. Az új
közbeszerzésen kiválasztott fõvállalko-
zó az év végéig tetõ alá hozhatja a 
2,2 milliárdos projektet. A befejezés-
hez szükséges pénz rendelkezésre áll
– hangsúlyozta a polgármester.

Az indulás elõtt álló beruházások
közül elsõ helyre kívánkozik a veszé-
lyeztetett szekszárdi vízbázist kiváltó
új víznyerõ hely megvalósítását cél-
zó projekt. (Folytatás a 2. oldalon.)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!
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Gazdaságélénkítés és munkahelyte-
remtés. Ez a célja az Új Széchenyi-terv-
nek. Mintegy 2000 milliárd forint uni-
ós forrás áll Magyarország rendelkezé-
sére 2011–2013 között, amelynek kö-
szönhetõen megerõsödhet a gazdaság,
növekedhet a foglalkoztatás.

A Széchenyi Programiroda feladata pe-
dig az, hogy útmutatást nyújtson, segít-
séget adjon a pénzek lehívásához. A Tol-
na megyei irodában hét tanácsadó segít
eligazodni a pályázatok között. András
Rita fejlesztési tanácsadó a Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban megtartott fóru-
mon beszélt a pályázatokról. 

„Ha valakinek ötlete van, akkor mi
segítünk forrást találni a megvalósí-
táshoz” – mondja András Rita a Szé-
chenyi Programirodáról . A fejleszté-
si tanácsadó a múzeumban a Társa-
dalmi Megújulás Operatív Progra-
mot (TÁMOP) mutatta be az érdek-
lõdõknek. A TÁMOP keretein belül
egészségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramoktól egészen
a munka és a magánélet összehango-
lását segítõ programokig lehet vá-
lasztani a pályázatok közül. Pályáza-
ti pénz hívható le – a teljesség igénye
nélkül sorolva – drog- és túlzott alko-

holfogyasztást megelõzõ programok
szervezésére, egészséges táplálko-
zásról szóló prevenciós rendezvé-
nyek megtartására, vagy akár baleset-
megelõzésre. 

A pályázati program forrásként szol-
gálhat egy országos tehetségsegítõ há-
lózat kialakításához, vagy akár vállalati
és intézményi napközbeni kisgyer-
mek-ellátási szolgáltatások létrehozásá-
hoz is. 

Pályázhatnak 10 ezer fõ alatti tele-
pülések önkormányzatai, kisebbségi
önkormányzatai, a minimum 20 fõt
foglalkoztató munkáltatók, bölcsõdék,
óvodák, nonprofit szervezetek. 
Részletes információ:
http://ujszechenyiterv.gov.hu/ oldalon
található, továbbá a Széchenyi Prog-
ramirodában, Szekszárdon. wj
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A közel 4,7 milliárdos beruházásban

a bogyiszlói Duna-parton megépülõ
kutak várhatóan 2014 õszétõl szolgál-
tathatnak egészséges ivóvizet. A ter-
vek szerint még a nyáron elindul a Bé-
la király tér felújítása, így idén átmene-
tileg a szüreti napokat is a Prométhe-
usz park környezetében rendezik.

Horváth István ezt követõen szólt a
sikeresen mûködõ önkormányzati tu-
lajdonú cégekrõl, melyek eredményei
a város vagyonát gyarapítják, s egyúttal
fedezetet biztosítanak az önkormány-

zat éves, mintegy 328 milliós adósság-
szolgálatára. Ez az összeg egyébként a
megyei jogú városok között a második
legalacsonyabb (Zalaegerszeg 300 M
forint), ami jelzi, hogy Szekszárd egyi-
ke a legkevésbé eladósodott megye-
székhelyeknek. A polgármester hang-
súlyozta: a város 30 milliárd forintot
meghaladó ingatlan- és eszközállo-
mánnyal bír, az önkormányzati cégcso-
port piaci értéke pedig meghaladja a 
4 milliárd forintot. A város elõtt álló
feladatok közül említette a járások ki-
alakítása, az intézmények fenntartói

változása – az iskolák az államhoz, a me-
gyei könyvtár és múzeum pedig váro-
si kézbe kerülne –, valamint az új
víziközmû- és hulladékgazdálkodási
törvény támasztotta kihívásokat.

Kérdésre válaszolva Horváth István
beszélt az egykori laktanya területének
hasznosítási terveirõl, a szálláskapaci-
tás bõvítési lehetõségeirõl, az új fürdõ
fejlesztésérõl és a régi további mûködé-
sérõl, és arról is, hogy a következõ fó-
rumra már a megújult Babits Mihály
mûvelõdési házba várja az érdeklõdõ
lakosságot. Gyimóthy Levente

Csak egy 
mozdulat

Az idõ fogságában élünk. Életünk
napjai betáb-
lázva, határ-
idõs feladatok,
befizetendõ
csekkek, elin-
tézendõ ügyek
szabják meg,
mikor, hol le-
gyünk és mit
tegyünk.

Ki óvodába siet reggel, ki iskolá-
ba viszi a gyerekeket, más már haj-
nalban kenyeret dagaszt vagy tejes-
ládákat pakol, traktorra ül, vonatot
vezet, hajakat fésül vagy beteget
gyógyít. Rohanunk, gépiesen tesz-
szük a dolgunkat, homlokunkra
gyakran makacs ráncokat rajzol-
nak a gondok. 

Szeles, borongósabb reggele-
ken még szürkébb minden. Még
ünnepek elõtt is lejárató hadjára-
toktól, politikai pengeváltásoktól,
bûnesetektõl hangos a média, az
egész világ morcosnak látszik. 

De egyszer csak történik vala-
mi, és mindent beragyog a fény. 

Rohanás közben vetünk egy
pillantást az ismerõs üzlet kiraka-
tára, s a bent dolgozó tulajdonos,
egykori kedves kollégánk barátsá-
gosan felemeli a kezét és kimoso-
lyog. Csak egy intés, és máris kisü-
tött a nap.

Örülök, hogy látlak. Dolgozni
sietsz? Legyen szép napod… Eb-
bõl persze egy szó sem hangzik el,
csak az az intés, az a nem megspó-
rolt apró mozdulat mondja el, de
mindketten értjük, és felderül az
arcunk. És ez így van minden alka-
lommal, ha véletlenül nem õ van
mûszakban, szinte hiányzik.

Máskor ülünk a kocsiban, fe-
jünkben pörög a teendõk listája,
már ott kéne lennünk valahol, a
gonosz lámpa meg csak piros. És
akkor a szemben ugyanúgy vesz-
teglõ busz ismerõs sofõrje átin-
teget, és megvillantja a lámpát.
Egy pillanatra összemosolygunk,
aztán ki-ki megy tovább, de ez a
nap is szebb már. Ugye, sok ilyen
történet van? Csak egy mozdulat
és egy csipetnyi mosoly. Parányi,
de annál értékesebb ajándék,
nem kerül egy fillérbe sem, még-
is nagy örömet okoz.Szívbõl aján-
lom mindenkinek – és nem csak
húsvétra. Cser Ildikó

Tolnatáj Televízió
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

Fórumra hívták a lakosságot
Gazdálkodásról, fejlesztésekrõl adott számot a polgármester

Felhívás ebek veszettség elleni
védõoltására

Az oltásokat dr. Buri Antal (30-956-3916), dr Borus István
(20-949-2508), dr. Hadházy Ákos (30-551-4653), dr. Imreh
Csanád (20-939-3049) és dr. Jakab Ferenc (30-937-1906) végzik.

Értesítjük az állattartókat, hogy 2012. évben az alábbi
helyeken és idõben van lehetõség kedvezményesen az ebek
veszettség elleni kötelezõ védõoltására:

Pályázati kalauz
Útmutató a Széchenyi Programirodától

„A médiatörvény a
fogyasztók érdekét védi”

„Bármit akarsz mondani, mielõtt másnak mondanád,
elõbb mondd magadnak!” (Seneca)

Ezzel a mottóval kezdte interaktív elõadását Berényi
Diána, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság sajtóosztá-
lyának kommunikációs munkatársa a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Karán. 

A szóvivõ a hatóság feladatairól beszélt a közönségnek:
hallgatóknak, sajtóreferenseknek és pedagógusoknak.

Berényi Diána szerint több okból is szükség volt a ko-
rábbi, sajtótörvény aktualizálására. Egyrészt a törvény
elavult volt, nem szabályozta megfelelõen például az in-
ternetes tartalmakat, másrészt nem tartalmazta az uniós
irányelveket. 

„A médiatörvény a fogyasztók érdekét védi” – hangsú-
lyozta Berényi Diána, hiszen mindenkinek lehetõséget ad
a megnyilatkozásra: minden korosztálynak és nem-
zetiségnek. Ez a fogyasztó azért fontos, mert az adások
sokszínûbbek lettek, nem szól mindig ugyanaz a tv-bõl.
Magyarországon ennek különösen nagy jelentõsége van,
hiszen az emberek átlagosan 4-5 órát nézik a televíziót
naponta. Ennek ismeretében pedig roppan fontos az is,
hogy a hatóság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek
védelmére: bevezették a „6 éven aluli nézõknek nem
ajánlott” kategóriát. 

Az új szabályozás a fogyasztó védelme mellett a
gyártókra is koncentrált: a cél, hogy nagyobb teret kap-
janak a magyar gyártású produkcióknak. 

wj



A megyei jogú városok közül utolsó-
ként Szekszárdon is bevezetik az épít-
mény- és telekadót – errõl is döntött
csütörtökön a város közgyûlése.

Horváth István polgármester a be-
vezetés okairól szólva kifejtette: az
önkormányzatokat sújtó folyamatos
állami forráskivonás évek óta egyre
nehezebb terhet ró Szekszárd városá-
ra. A tolnai megyeszékhely eddig el
tudta kerülni az extra forrásbevo-
nást, ám mostantól csak a vállalkozá-
sok iparûzésiadó-befizetése már nem
jelent fedezetet a megnövekedett ter-
hekre. Idén ugyanis a normatív támo-
gatások 90 millió forintos csökkené-
se, a vállalkozók kommunális adójá-
nak megszûnésébõl adódó 30 millió
forintos kiesés és az áfa kétszázalé-

kos emelésébõl következõ többlet-
költség (mintegy 230 millió forint)
összesen 350 milliós „lyukat ütött” a
költségvetésen.

– Egy friss hír szerint a város mére-
teihez képest amúgy is nagy intéz-
ményrendszerünk a jövõben a megyei
múzeum és a könyvtár fenntartásával
bõvül – tette hozzá a polgármester. –
Ha nem teremtünk bevételeket, akkor
számottevõen csökkenne a városüze-
meltetés színvonala, mi pedig nem sze-
retnénk visszalépni.

Az elõzetes számítások alapján az
építmény- és telekadó bevezetésével
körülbelül 270 millió forint bevétellel
lehet számolni, a fennmaradó 80 mil-
lió forintot pedig szigorú és takarékos
gazdálkodással, a kiadások további

csökkentésével kívánja biztosítani az
önkormányzat.

Az új adónem ez év június elsejétõl
lép életbe, és mértéke jóval az országos
átlag alatt marad. A lakóingatlanok ese-
tében például 250 négyzetméterig
évente 100 Ft/nm kiadást jelent – az
egyedül élõ nyugdíjasokat 50 százalék
adókedvezmény illeti meg –, az üzlete-
ket pedig 100 nm nagyságig nem ter-
heli adóbefizetés.

– Igazságos és arányos adóztatást
igyekszünk megvalósítani, a lakosságra
a lehetõ legkisebb terhet szeretnénk
róni. A befizetések jelentõs részét alap-
vetõen a multivállalkozásoktól, a ver-
senyelõny révén is komoly bevétele-
ket szerzõ cégektõl várjuk – fogalma-
zott Horváth István.
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Pályázatot hirdetünk

A pályázati anyag átvehetõ: 
Szekszárdi Vízmû Kft. – titkárság
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
2012. 04. 11–13-ig,14–16 óra között

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. április 20. 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi Vízmû Kft. – titkárság
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Konzultáció az
atomerõmû és a
kormányhivatal

között
Tóth Ferenc kormánymegbízott 2012.
április 3-án hivatalában fogadta Ham-
vas Istvánt, a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatóját. A találkozó során a
kormánymegbízott áttekintést adott a
hivatali szervezet felépítésérõl, mûkö-
dési tapasztalatairól, az eddig elvégzett
és jövõbeni feladatokról, a közigazga-
tási rendszer 2010-ben kezdõdött át-
szervezésérõl, kiemelt figyelemmel a
2013-ban létrejövõ járásokra. A kon-
zultáció során mindkét fél egyetértett
abban, hogy a kormányhivatal és az
atomerõmû közötti kapcsolat kiváló, a
jövõbeni eredményes együttmûködés
feltételei biztosítottak.

Kényszerû döntést hoztak
Szekszárdon is lesz ingatlanadó

Ajándékot vittek
Tóth Ferenc kormánymegbízott ado-
mánygyûjtési akciót hirdetett a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormánytiszt-
viselõi és munkavállalói körében azzal
a céllal, hogy apró ajándékokkal lep-
jék meg a – január elsejétõl az állam
fenntartásában mûködõ – gyermek-
védelmi igazgatóságon élõ gyermeke-
ket és fiatal felnõtteket, ezzel is szebbé
téve számukra a húsvéti ünnepeket.
Az összegyûlt több mint 200 ajándék-
csomag átadására április 5-én, a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
intézményében került sor. A gyerekek
húsvéti versekkel, dalokkal kedvesked-
tek a vendégeknek.

Április 11-én, szerdán a költészet 
napja alkalmából

17 órától a Babits-emlékházban

ORBÁN GYÖRGY
elõadásában:

BABITS MIHÁLY:
JÓNÁS KÖNYVE

Ugyanezen a napon elmondja:
14.30 órakor a palánki Csapó Dániel

Középiskolában
DÚZSI TAMÁS borász,

14.30 órakor az I. Béla 
Gimnáziumban

KIS PÁL ISTVÁN tanár, szépíró

Egy borász az irodalmárok között 
Április 11-én, a költészet nap-
ján három helyszínen is meg-
hallgathatjuk Babits Mihály: 
Jónás könyve címû mûvét. Két
helyszínen két kiváló irodal-
már – Orbán György és Kis Pál
István – szólaltatják meg, a har-
madik elõadó az elsõsorban
borairól ismert Dúzsi Tamás
lesz. Felmerülhet a kérdés:
hogy kerül a borász a másik
két versmondó közé? De csak
azokban, akik nem ismerik
Dúzsi Tamás irodalomismere-
tét és szeretetét, amirõl la-
punk kérdésére a következõ-
ket mondta: 

„Sokat idéztem a barátaim
elõtt is Jónás könyvébõl, akik
szintén csodálkoztak: Egy bo-
rász…? Aztán megtanultam az
egészet kívülrõl. Minden karácsonykor
elmondom családi körben, mert szá-
momra erõt ad, és nagyon nagy igazsá-
gokat fedeztem fel benne. Betegsé-
gemben is ezt mondogattam, és úgy

éreztem, jó hatással volt rám, gyógyul-
tam általa. 

Azt, hogy hárman három helyen ad-
juk elõ, Kis Pál István költõ barátom öt-
lete volt. Miután az én végzettségem

kertész, ezért egyértelmû
volt, hogy én Palánkon, a
mezõgazdasági középis-
kolában mondom el. Na-
gyon szeretem a verseket,
többet is kívülrõl tudok.
Sokat olvasok, bármilyen
fárasztó a napom, nem
tudnék elaludni anélkül,
hogy valamennyit ne ol-
vassak. Büszke vagyok ar-
ra is, hogy a boraimat
szekszárdi költõ barátaim
idézeteivel láthatom el, a
komolyabb boraimon pe-
dig Babits: Jónás könyvé-
bõl származó idézetek ol-
vashatók. Meggyõzõdé-
sem, hogy addig él egy
költõ, amíg nemcsak az
irodalmárok beszélnek

róla, hanem a köznép is olvassa. Remé-
lem, sikerül ez alkalommal is felkelte-
nem a hallgatók érdeklõdését. Amikor
Gödöllõn egy borversenyen elmond-
tam, mindenkinek tetszett.  -sasi-

Dúzsi Tamás



Nem csak az illegális borkereskede-
lem, hanem a gabonapiacon fellelhe-
tõ anomáliák is fertõzik a hazai gazda-
sági közéletet. S mint tudjuk, sejtjük:
jelen van régebb óta permanensen a
külföldiek által zsebszerzõdésekkel
történõ  földtulajdonlás, ami már nem
csak a nyugati, illetve az északnyuga-
ti határ menti településeinken jellem-
zõ. Ezzel – minden nehézsége, illetve
nehezen lekövethetõsége ellenére –
ideje szembenézni a regnáló kor-
mányzatnak. A parlament mezõgaz-
dasági bizottsága megtette a maga ja-
vaslatát, s a sikeres felderítés érdeké-
ben a napokban kormányközi bizott-
ság alakul – hallhattuk Horváth Ist-
ván polgármestertõl, a parlamenti
szakbizottság alelnökétõl, aki több, e
területen munkálkodó képviselõtár-
sával együtt részt vett a Gabonater-
melõk Országos Szövetsége elmúlt
heti szekszárdi ülésén. A részletekrõl
Gyõrffy Balázs országgyûlési képvise-
lõt, a parlament mezõgazdasági bi-
zottságának tagját kérdeztük.
– Mi a gond a gabonapiacon, ahol
az áfatörvény változtatását, egész
pontosan a megfordítását terve-
zik?

– A számla nélküli kereskedelem
már régebb óta burjánzik. Informáci-

ónk szerint a felvásárlók egy bizonyos
része megpróbálja kikerülni az általá-
nos forgalmi adót, amivel mintegy öt-
ven-hatvan milliárd forint (!) kárt okoz
a költségvetésnek, miközben a tisztes-
séges magatartást tanúsító termelõket
ellehetetlenítik. Számla nélkül többet
kínálnak a termelõknek is, akik olykor
el is fogadják az ajánlatot. Elõfordul
olyan is, hogy van számla valamirõl, va-
lamennyirõl, de a gabona elhagyja az
országot.
– Az úgynevezett fordított áfa  len-
ne a megoldás, amikor a vevõ, a ke-
reskedõ nem az eladónak, a terme-
lõnek, hanem az államnak fizetné
be az ügylet után az forgalmi adót?
Kérdés, hogy az uniós normakont-
rollnak is megfelel-e ez az adótör-
vény-változtatás… ?

– Most van notifikáció alatt. De ez a
fordított áfa nem ismeretlen az euró-
pai szabályozásban. A gabonapiaci
anomáliák miatt több ország is szor-
galmazza ennek bizonyos esetekre, ter-
mékekre történõ bevezetését. Magyar-
ország mellett például Romániában
már szinte bûnszervezeti méreteket ölt
ez az illegális kereskedelem a gabona-
piacon. Nagyon remélem, hogy mire
az idei aratás megkezdõdik, életbe lép
a törvény, amitõl sokat várunk.

– Biztos, hogy elegendõ jogszabá-
lyi változásokkal operálni? Itt azt
hiszem, nagyon komoly háttér-in-
formációk kellenek, hogy a gyanú
meglapozott legyen. Nem elég fölfe-
dezni a legkorszerûbb gépi-techno-
lógiai megoldásokat a földeken. Bi-
zonyítani kéne például bizonyos
külföldi rendszámú autók az átlag-
nál gyakoribb feltûnését, ezen sze-
mélyek gyakoribb itt tartózkodá-
sát...!

– Éppen ezen a téren kellene az ed-
digieknél jóval határozottabban, gyak-
rabban fellépni, összegyûjteni a konk-
rétumokat, a gyanús jeleket. Ehhez,
meglátásunk szerint, két minisztéri-
umból és a Nemzeti Földalaptól, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalból kialakí-
tandó olyan kormányközi bizottság fel-
állítása szükséges, amely minden alul-
ról, maguktól a gazdáktól érkezõ infor-
mációt begyûjt, elemez, és megalapo-
zott gyanú esetén – akár rajtaütéssze-
rûen is – fel tud lépni. 
– Jutott már el önhöz eddig is több,
fölöttébb gyanús bejelentés? 

– Természetesen. Hadd osszak meg
egy frisset, ami innét Dél-Dunántúlról
érkezett, viszonylag közel Szekszárd-
hoz. Információink szerint egy idõs,

nyugdíjas hölgy 100 millió forint ér-
tékben vásárolt földet. Ilyen esetben
például a NAV-nak azonnal meg kell
vizsgálni, hogy abból a nyugdíjból,
azon jövedelmi viszonyok közepette,
amiben az illetõ él, hogyan telik egy
ilyen vásárlásra, mi több, befektetésre.
Elsõ lépésként arra kell rámennie a ha-
tóságoknak a vizsgálatok során, ami
eleve gyanús, s aztán a nehezebben le-
követhetõ ügyekre.

A FRANCIA PÉLDA
– Mind az új, sok halasztást már
nem tûrõ hazai földtörvény, mind
az illegális mezõgazdasági áruke-
reskedelem kiszûrése kapcsán a
francia példa került szóba. Nem elõ-
ször halljuk ezt az agrárium felsõ
köreiben más területek szabályozá-
sa kapcsán is – fordultunk Horváth
Istvánhoz, Szekszárd város polgár-
mesteréhez, aki a sajtótájékoztatón
a parlament említett szakbizottsá-
ga alelnökeként volt jelen.

– Ha nem is tudjuk egy az egyben át-
venni a franciaországi jogszabályokat
az említett területeken, de az õ törvény-
kezésük követendõ lehet számukra. Az
õ földtörvényük a maga végrehajtási
utasításaival lehetetlenné teszi minden
külföldinek, hogy francia földön gaz-
dálkodni tudjon. A tisztességtelen ke-
reskedelmet pedig komolyan gátolja,
hogy csak olyan cégek, vállalkozások
kereskedhetnek Franciaország terüle-
tén, amelyek az ottani kamaránál be-
jegyzettek – az ezzel nem rendelkezõ-
ket pedig kizárják. A készülõ új, ma-
gyar kamarai törvénynél erõsen fonto-
lóra kéne venni ennek bevezetését. Ez
azt is feltételezi, hogy a multinacioná-
lis cégeknek is magyar kamarai tagság-
gal kéne rendelkezniük. Ilyen és ehhez
hasonlatos kérdések fölmerülése, 
majd megvitatása miatt nem szabad el-
kapkodnunk a mostani tavaszi parla-
menti munka egyik nagyon fontos fel-
adatát, a kamarákról szóló törvény
megalkotását. B. Gy.
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Kormányközi bizottság a zsebszerzõdések felderítésére
Fordított áfa a csalók miatt a gabonapiacon

A hagyományos gyermeknapi, Tolna
megyei gyermekrajzpályázatot és kiál-
lítást – amelyen általános iskolás korú
gyerekek vehetnek részt – 42. alkalom-
mal rendezik meg. A pályázat témája és
technikája, az alkotások mérete szokás
szerint kötetlen. 

Azonban idén a zsûri alternatív té-
mát is javasol a pályázóknak – 
A CSALÁD, MINT KÖZÖSSÉG címmel.
Kiemelt figyelemmel fogadja a csa-
ládábrázolásokat, mely a családot
munka, szabadidõs tevékenység vagy

népszokáshoz kötõdõ cselekvés köz-
ben mutatják be.

A mûveket maximum 3 centi-
méter széles paszpartuval ellátva
kérjük, tanulónként legfeljebb 2 al-
kotást várunk. A nevezési díj alko-
tásonként 250 forint.

A pályamunkákat iskolánként
kérjük személyesen leadni 2012.
május 7–11. között reggel 8 és dél-
után 16 óra között a Babits Mihály
Mûvelõdési Házban (Szekszárd,
Szent István tér 15–17.) Ekkor lehet-

séges a nevezési díj fizetése is, mely-
rõl számlát adunk.

A díjazás életkor szerint történik.
A Tolna megyei gyermekrajz-kiállí-

tás megnyitója és az ünnepélyes díjáta-
dó 2012. május 23-án 15 órakor lesz
megújult Vármegyeházában. (Szek-
szárd, Béla király tér 1.)

A kiállítás megtekinthetõ: 
2012. június 15-ig.
Információ: info@babitsmuvhaz.hu
vagy a 74/529-610 /122-es mellék.

A család, mint közösség

Tolna megyei gyermekrajzpályázat

Vörös Martin: Gólyák

Horváth István
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Múlt heti számunkban a német
testvérváros, Bietigheim-Bissin-
gen kórusa fennállásának 150. év-
fordulójára meghívott szekszárdi
„Mondschein” Kórus Egyesület né-
metországi útjának első két napjá-
ról tudósítottunk. Ezúttal a négy-
napos kint tartózkodás második
felének eseményeit idézzük fel,
amikor a helyi kórus a szintén ba-
ráti kapcsolatokat ápoló Speyer-
ben és Frankenthalban járt. 

Bietigheim-Bissingentõl elbúcsúzva a
szekszárdi kórus tagjai Speyerben, a
Pannónia Házban (Haus Pannonia) ta-
lálkoztak vendéglátóikkal. A meghívást
tavaly õsszel az az Eicher-Müller Kata-
lin adta át a hazai kórusnak, akit szere-
tetteljes és szoros szál fûz a „Mond-
schein”-hez, hiszen 9 évig volt a karna-
gyuk. Több mint két évtizede él csa-
ládjával Frankenthalban, de gyökerei
itt vannak Szekszárdon, és miután tevé-
kenyen dolgozik a Pannónia Házban,
ahol a szekszárdi kórus már kétszer
volt vendégségben, most újabb baráti
találkozóra került sor.

A Pannónia Ház a Duna menti ki-
telepített németek kulturális ottho-
na, amit õk maguk építettek és mû-
ködtetnek. 

A meghívás szerencsére tavaszra
szólt, így a  bietigheim-bissingeni jubi-
leumra kiutazott kórus egyúttal a 
speyeri és frankenthali barátokat is meg-
látogatta. A szekszárdiakat  Speyerben
szeretetteljes fogadtatással és ebéddel
várták, aztán  városlátogatásra indultak.

A csapatot Róbert Bozidarevic kala-
uzolta, aki romániai sváb családból
származik, s kitûnõ magyarsággal, fan-
tasztikus humorral vezette végig a ven-
dégeket – régi szép történetekkel is el-
szórakoztatva õket – a gyönyörû óváro-
si részen, melynek fénypontja a speyeri
dóm volt. 

A Pannónia Házba visszatérve, az
emeleten berendezett múzeumban te-
hettek idõutazást, a történelem szár-
nyán. Láthatták a Duna menti svábok

hagyományos öltözékeit, használati tár-
gyait, régi fotókat. Nagy örömükre,  a
folyosókon több bekeretezett, kinagyí-
tott képen is magukra ismerhettek a
kórustagok, mert a felvételek az évek-
kel korábbi ott tartózkodásuk alatt ké-
szültek.  

Köszöntötte a magyar baráti társasá-
got a Duna menti németek közösségé-
nek tartományi vezetõje, Josef Jergen
is, aki áttekintést adott a kitelepítéstõl
napjainkig az ottani közösség életérõl,
valamint a Pannónia Közösségi Ház lét-
rehozásának történetérõl. Õt a speyeri
polgármester asszony – egy igen csi-
nos fiatal hölgy –, Monika Kabs követ-
te, aki kedves szavakkal köszöntötte és
kívánt nagyon jó idõtöltést a „Mond-
schein” kórusnak és a helyi közösség
megjelent tagjainak. A közösségi ház
vezetõje, Paul Nägl, akirõl minden
résztvevõ tudta, hogy a magyar borok
nagy kedvelõje, áprilisra egy olyan es-
tet tervez a Pannónia Házban, ahol a fi-
nom ételek mellé szekszárdi borokat
szolgálnak majd fel. 

A köszöntõket ünnepi mûsor kö-
vette, ahol a „Mondschein” Molnár
Márta karnagy vezetésével újra nagy
elismerést és vastapsot „énekelt” ki a
közönségbõl. Egy rövid magyar nép-
dalcsokorral kedveskedtek a vendég-

látóknak, majd egyórás nívós mûsort
adtak elõ, szokásuk szerint kotta nél-
kül énekelve. A vendéglátók ajándék-
kal és közös vacsorával köszönték
meg a mûsort.

A következõ nap is sûrû, élmé-
nyekben gazdag programokkal telt.
Mannheimbe és Ludwigshafen váro-
sokba kirándultak. Itt Eicher-Müller Ka-
talin volt az idegenvezetõ, akirõl el kell
mondanunk, hogy nem csak német
nyelv és ének szakos tanárnak, hegedû-
mûvésznek, karnagynak, de idegenve-

zetõnek is kiváló, és szívvel-lélekkel dol-
gozik a kórusok barátságán. 

Frankenthalban a pfalzi borokat kós-
tolta meg a szekszárdi kórus, majd kí-
váncsian indultak a híres borútra, ame-
lyen több megállót is tartottak, Bad
Dürkheimnél és Sankt Martinnál. Ebbe
a kis városba betérve az embernek az
az érzése támadt, mintha egy mesevá-
rosban járna, a régi épületek, boltívek
ámulatba ejtették a látogatókat. A bel-
sõ udvarok, és minden épület külsõ és
belsõ megjelenésében a bor volt a „dí-
szítõelem”.

A fárasztó, ám óriási élményt nyújtó
borutat vacsora követte, majd a két kó-
rus fellépésére került sor. A vendég-

látók nagy szeretettel készültek, és
éneklésükön kívül humorukat is meg-
csillogtatták. Az idõsek néptánccal,
verssel, vidám jelenetekkel szórakoz-
tatták a vendégeket és a jelenlévõ csa-
ládokat, akik otthont adtak a szekszár-
di kórus tagjainak. 

Az est egyik fénypontja volt a közös
ajándékozás. Az üdvözlõ beszédet
Hans Schmaltz tartotta. A „Mond-
schein” kórus idehaza nagy gonddal és
szeretettel kiválasztott ajándékainak
nagy sikere volt a frankenthali barátok

között, s õk sem maradtak adósak aján-
dékokkal. 

A hangulatos esti mûsort örömének-
lés követte, amelyet megfûszerezték a
hazai és a német zenészek – harmoni-
ka, hegedû, szárnyas kürt –, akik a vál-
takozva felcsendülõ magyar és német
népdalokat kísérték. Mindeközben a
kórus férfitagjai szekszárdi borral kí-
nálták a vendégeket.

Kedden reggel a búcsúzás ugyan-
olyan meghitt és nehéz volt, mint a
testvérvárosban, Bietigheim-Bissin-
genben. Az utolsó szó itt is a Viszontlá-
tásra – Auf Wiedersehen volt, s a
könnycseppek itt sem maradtak el.   

Sas Erzsébet

150 éves a bietigheim-bissingeni testvérvárosi kórus II.

Baráti találkozó Speyerben és Frankenthalban

A Mondschein és a frankenthali kórus közös éneklése. Vezényel: Molnár Márta.
Az elsõ sorban balról a második a házigazda karnagy: Eicher-Müller Katalin

Szekszárdi bort kínál a vendéglátóknak Dorn Ferenc, 
a Mondschein kórus egyik tagja

A Pannonia Ház klubtagjai énekelnek. A rokkánál a frankenthali 
kórus egyik tagja
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Ismét szépítette a várost az OKTEL csapata
Hatvan köbméter illegális hulladékot gyûjtöttek össze

Az Oktel Kft. dolgozói évente megtisz-
títják a szeméttõl a Keselyûsi út 9 kilo-
méteres szakaszát. Idén ezt március 
30-án tették meg. 

Reggel 8 órára mentem ki a cég-
házhoz, ahol nagy készülõdés foga-
dott. Mintha egy családi ház konyhájá-
ba érkeztem volna. 100 szendvics, ká-
vé, babgulyás készült szorgos hölgyek
keze alatt a dolgozóknak. Az udvaron
kesztyût, zsákot és „csáklyát” osztot-
tak, és egy kis szíverõsítõt is maguk-
hoz vettek a résztvevõk, hogy a szélvi-
harban majd ne fázzanak. Meg kell je-
gyeznem: a csapat profizmusáról tesz
tanúbizonyságot, hogy erre az alka-

lomra elõzõ évben már saját szerszá-
mokat készítettek maguknak.   

Felsorakoztak a résztvevõk. Hat-hat
fõs csapatokat alkotva tett ki minket 
1,5 kilométerenként az út szélén egy
kisbusz. A viharos szél nagyban nehezí-
tette a munkánkat, de hogy ne csügged-
jünk, egy dolgozó feladata az volt, hogy
szendvicsekkel, üdítõkkel lásson el min-
ket. Így fésült át a csapat 9 kilométeres
útszakaszt, ahol idén is a pillepalackok
mellett többek között hûtõk, autógu-
mik, DVD-lemezek bukkantak fel, és
összesen körülbelül 60 köbméternyi il-
legális hulladék került összegyûjtésre.
Újabb izgalmat egy „hadi anyag” felbuk-

kanása okozott, amelynek késõbbi ha-
tástalanításáról a katasztrófavédelem és
a rendõrség már intézkedett.

Az elfáradt dolgozókat a cégházban
egy finom ebéd várta, amely közben
többek között azt is megvitathattuk,
hogy az Oktel Kft. ma is sokat tett kör-
nyezetünk megóvásáért, és bár még
mindig sok a szemetelõ, szerencsére
évrõl évre pár köbméterrel kevesebb
a Keselyûsi úton a hulladék.

Tegyünk érte közösen, felelõs gon-
dolkodással és tettekkel, hogy csök-
kenjen a környezetünk hulladékokkal
való terhelése!  Bodó Katalin

programkoordinátor

Szurdikok,
gallyazás

Megkérnénk a szurdikokban tanyák-
kal rendelkezõ gazdákat, hogy a tel-
kükrõl önkormányzati területre be-
lógó faágak gallyazását (figyelve az
adott terület közelében lévõ lomta-
lanítás dátumát) mihamarabb 
végezzék el, azokat készítsék elõ a zöld-
járatokkal történõ elszállításnak meg-
felelõen. Amennyiben további szur-
dik-takarításban tudnak részt venni,
akkor jelentkezzenek a polgármesteri
hivatal városfejlesztési és üzemelteté-
si osztályán!

Idei évben harmadszor kerül megren-
dezésre a „Tiszta, rendezett, virágos
porta!” elnevezésû verseny, ahol gon-
dos civilek, közösségek önerõbõl meg-
valósult munkáját tüntetnénk ki. Vár-
juk április 2. és június 1. között azok je-
lentkezését, akik saját vagy mások por-
táját példaértékûnek tartják, és úgy
gondolják, a szépen rendezett kertjük-
kel fontos, díszítõ szerepet játszanak
városunk életében.

Jelentkezni a következõ hat kategó-
riában lehet, önként vagy másokat ja-
vasolva:
• Társasházak (virágágyásai és erké-

lyei)
• Családi házak
• Tanyák
• Vendéglátó- és kereskedelmi egysé-

gek; telephelyek 
• Intézmények

A zsûri elõreláthatóan júniustól jú-
lius 6-áig folyamatosan látogatja meg
a benevezett portákat. A pontozásnál
figyelembe vett szempontok:
• közlekedõk számára jól láthatóság
• udvar, elõkert, homlokzat, járdasze-

gély díszítése, esztétikai összhatása

• intézmény, kereskedelmi és vendég-
látóegység kategóriában az épületek
környezetének tisztasága, rendezett-
sége, környezetszépítés minõsége,
összhangja

• terület gyommentessége
• járda, vízelvezetõ árok tisztasága,

rendezettsége

Virágosítási kérdéseikkel fordul-
hatnak Katzné Meszlényi Erika fõker-
tészhez. Jelentkezni április 2-tól a kö-
vetkezõ elérhetõségen lehet Bodó Ka-
tánál, pontos név, cím megadásával:
szepitsuk@szekszard.hu
tel.: 06-30-494-8028.

Újabb buli a „Sötét szobában”
Az idei év márciusára ismét új
helyszínre költözött az elmúlt
években magának igen nagy nép-
szerűséget kivívó Dark rooM
Party, amely bő másfél éve azért
jött létre városunkban, hogy a
disco és a rock rajongói között el-
helyezkedő alternatív zenét ked-
velő réteg számára az utóbbi évti-
zedben keletkezett űrt betöltse. 

A 2010-tõl baráti jellegû összejöve-
telként indult rendezvény szervezõjé-
tõl, Szivér Zsolttól megtudhattuk:
több lehetõség is felmerült az új hely-
lyel kapcsolatban, s a helyszínekbõl a
Nádasdi Kemencés Fogadó és Pince
bizonyult a legjobb választásnak tech-
nikai – s amint az utólag kiderült –,
hangulati szempontból egyaránt. A
parti törzsközönsége – ahogy eddig is
– március 10-én is zömmel a 30-40-es
generációból került ki. Az esemény,
amint azt eddig megszokhattuk, ez al-
kalommal is tartalmazott újítást: a
Bujdos Csabának köszönhetõ LED-es
fénytechnika erõteljesen hozzájárult
a rendezvény sikeréhez. Szivér Zsolt
elmondása szerint ezúttal a szokásos-
nál sokkal többen voltak  a rendezvé-

nyen, s a szervezõk számára igencsak
örömteli volt, hogy a rengeteg isme-
rõs mellett új, eleddig ismeretlen ar-
cok is felbukkantak a „sötét szobá-
ban”. A buli egyébként csaknem haj-
nali 3-ig tartott. A slágerrepertoárt az
alternatív zene olyan kiemelkedõ ne-
vei jellemezték ezúttal is, mint a
Depeche Mode, a Placebo, a Bonanza
Banzai, a Prodigy, vagy a Die Krupps,
a The Cure, a Rammstein, a Nine Inch
Nails, a Neo, de a Radiohead, a
Coldplay, a Kraftwerk és hasonló
együttesek is bekerültek a kínálatba.
Számaikat hallgatva most is az elektro-
nikus és az alternatív zenék keveréké-
vel találkozhattak a jelenlévõk. Szivér
Zsolt lapunknak elmondta: a parti-
sorozat folytatódik, hiszen április 
14-én, szombaton este ismét „indul a
banzáj” a Nádasdi Kemencés Fogadó-
ban.

Olyan underground és drum &
bass alapokon nyugvó zenéket is sze-
retne bemutatni a bulikon, amelyeket
sokan kedvelnek (Pendulum), de
nem tudnak meghallgatni, vagy nem
férnek hozzá se rádióban, se televízió-
ban. Természetesen a „sötét” hangzás
továbbra is megmarad! 

Gyimóthy Levente

Felhívás

Tiszta, rendezett, virágos porta!

Úton a hazámban
Az I. Béla Gimnázium kollégiumi ga-
lériájában (Szekszárd, Kadarka u.
25–27.) E. NAGY MÁRIA alkotásaiból
nyílt kiállítás Úton a hazámban cím-
mel április 3-án délután. Megnyitotta:
Kubanek Miklós tanár. Közremûkö-
dött: Rizner József tanár (szintetizá-
tor) és Tóth István (gitár). A program
házigazdája: dr. Buri Antalné kollégi-
umvezetõ volt. Megtekinthetõ: 2012.
április 25-ig.

SZEKSZÁRDON felújított, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár: 17 millió
forint. Telefon: 06-30/650-3021.

APRÓHIRDETÉS
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Hétköznapi jó döntések: a szóda
A Szekszárdi Klímakör hulladékgazdálkodási mun-
kacsoportjának ülésein többször elõkerült, hogy klí-
mavédelmi és környezetvédelmi szempontból meny-
nyivel jobb lenne a PET palackos ásványvizek helyett
visszatérni a csapvízre és a szódára. De miért is vá-
lasszuk a szódát?

A szódavíz (másként szikvíz, a köznyelvben szóda)
ma sajnos indokolatlanul háttérbe szorult a mûanyag
palackos (PET) ásványvizekkel szemben. Pedig a
csapvízfogyasztás mellett ez a mindennapi folyadék-
pótlás legolcsóbb és legkörnyezettudatosabb módja.
Ráadásul hungarikum – Magyarországon történõ
gyártása Jedlik Ányos nevéhez fûzõdik, aki 1826-ban
készített elõször ilyen vizet, és szintén az õ nevéhez
fûzõdik a fröccs feltalálása is.

A különbözõ ásványvizek rohamos elterjedése lé-
nyegesen csökkentette, már-már teljes mértékben ki
is szorította az otthon használatos szódásszifonok, va-
lamint szikvizes üzemek által elõállított termékek hasz-
nálatát. Mindez a fogyasztói szokások változásával ma-
gyarázható: tizenöt évvel ezelõttig nagyon sokan ott-
hon gyártottuk a szódát, vagy a szódás hozta heti rend-
szerességgel. Mára azonban divat lett a palackos víz, at-
tól függetlenül, hogy semmilyen más elõnye nincs. A
PET-palackokat jóval nehezebb hazacipelni, mint a kis
doboznyi patront, elfogyasztásuk után rengeteg hulla-
dék marad hátra, és a mûanyag palackban való hosszú
utaztatás során nemkívánatos anyagok oldódhatnak
bele a vízbe. Szódavíz használata esetén csökken a lég-
szennyezettség is, mivel kevesebb palackot kell elszál-
lítani a gyártótól a boltig, illetve a boltokból a háztartá-

sokig. Nem egyedi példa, hogy szívbeteg idõs embe-
reknek az orvos azt tanácsolja, hogy szódát igyanak.
Jedlik Ányos is annak idején orvos barátainak unszo-
lására kezdett kísérletezni a mesterséges „gyógyvíz”
elõállításával. Az 1830-as évek elején ugyanis súlyos
kolerajárvány söpört végig az országon. A szódavíz
beváltotta a hozzáfûzött reményeket: savanyú kémha-
tása révén nem terjesztette a járványt, és kellemes,
frissítõ íze enyhítette a betegek szenvedését.

A szénsavas italokban jelenlevõ, a gyomorban fel-
szívódó szén-dioxid – a kilélegzett CO2-vel ellentét-
ben – kedvezõ hatású az emberi szervezetre. Segíti
a vízben oldott anyagok felszívódását, könnyíti az
emésztést, kedvezõbbé teszi a folyadékszállítást a
szervezetben, így gyorsan csökkenti a szomjúságér-
zetet. Savas közege miatt a szóda gátolja a káros
mikroorganizmusok szaporodását.

A szikvizesek által használt palackok többször új-
ratölthetõek: egy-egy flakon négy-öt évig van forga-
lomban, ez idõ alatt három-négyszázszor újratölthe-
tõ. Egy szikvizes palack tehát három-négyszáz eldo-
bott ásványvizes palackot vált ki. Fontos megemlíte-
ni, hogy a szódavíz ára olcsóbb, mint az üzletekben
kapható ásványvizeké. A házilag készített szódavíz
ára 25-30 forint, a mûanyag szóda 45-50 forint kö-
rüli áron kapható literenként. 

Természetesen húsvét közeledtével arról se fe-
ledkezzünk meg (fõleg a fiúk), hogy sokkal vicce-
sebb, kifinomultabb és hagyományõrzõbb egy szó-
dásszifonnal ébreszteni a lányokat, mint például
egy kölnisüveggel.

„A kormány helyreállítja a magyar vadászat becsületét”
Közérdeklõdésre is számot tartó –
több területet is elemzõ – szakmai ér-
tekezletet tartottak szerdán Szekszár-
don a Tolna Megyei Kormányhivatal
(TMKH) Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állat-egészségügyi Igazgatóságán.

Tóth Ferenc kormánymegbízott
köszöntõjében leszögezte: a kormány
helyreállítja a magyar vadászat becsü-
letét, s így Magyarország ismét vadá-
szati nagyhatalom lesz, hiszen a vadá-
szati hagyományoknak nagy múltjuk
van. Kiemelte, hogy ennek visszafor-
dításával is értékeink megõrzésére
kell törekedni. Mint fogalmazott, a va-
dászat a vadgazdálkodás része, a vadá-
szokat nem zsákmányéhségük jellem-
zi, hanem valamennyien szaktudásuk-
kal gazdálkodó, természetvédõ és
képzett emberek. A kormánymegbí-
zott kitért arra is, hogy az erdészek-
nek, hivatásos vadászoknak a rend-
õrökhöz hasonlóan védetteknek kell
lenniük. 

Fábián Valentintól, a TMKH Föld-
mûvelésügyi Igazgatósága igazgatójá-
tól megtudhattuk, hogy megyénkben
tavaly 62 vadásztársaság mûködött.
Most két új van bejegyzés alatt, még-
pedig Szekszárd környékén, hiszen
itt korábban 15 ezer hektáron nem
folyt vadászat. Az elmúlt esztendõ ta-
pasztalatait jónak ítéli a vezetõ. Tavaly
a társas vadászat területén 32 ellenõr-
zést tartottak, s mindössze öt esetben
állapítottak meg – naplóvezetési és

vadászati bejelentés elmaradása – hiá-
nyosságot, összesen 230 ezer forint
bírságot szabtak ki. Hivatali ellenõr-
zés 26 esetben történt, s csak két alka-
lommal tártak föl hiányosságot, ami-
ért összesen 200 ezer forint bünte-
tést kellett megfizetniük az érintet-
teknek. Egyéb bírságot két esetben
szabtak ki, mégpedig trófeabírálat el-
mulasztása miatt. Az igazgató összes-
ségében elégedettségének adott han-
got, s úgy fogalmazott, hogy a figyel-
meztetéseket követõen senki nem
ágál, hanem igyekeznek megszüntet-
ni a feltárt hibákat.    

Heltai András, a Hubertus Kft. ügy-
vezetõje a rókák veszettség elleni im-

munizációjáról elmondta, tavaly õsz-
szel az országban nagy területet kezel-
tek e célból repülõgéppel, illetve kéz-
zel. Megyénk déli részén ezt repülõ-
gép igénybevételével tették meg, a
többi kézi kihelyezést igényelt. Tolnát
az országos átlagból kiemelte, hiszen
az elõírt 152 helyett 171 kilõtt róka
„mintáját” küldték be vizsgálatra. 

Arról is szólt a szakember, hogy va-
dakban, illetve háziállatokban kimuta-
tott esetek nálunk nem igazán jellem-

zõek, s ha mégis, az „import esetek-
bõl” származik. Környékünkön – Uk-
rajnában, Szerbiában és Romániában
– elég fertõzött területek találhatóak,

de szerencsére egy, illetve két éve ott
is elkezdték a védekezést. Tolna me-
gyében idén április 16. és 21. között
kerül sor a vakcinák kihelyezésére, il-
letve „kiszórására”. A repülõgépes vé-
dekezés az õcsényi reptérrõl indul. Az
említett idõszakban legeltetési tilalom
és ebzárlat lép hatályba. A mindezzel
kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó
plakátokat a vadászatra jogosultak he-
lyezik ki, s õk juttatják el a polgármes-
tereknek a felhívásokat.

Aktuális témákban is hangzott el
elõadás, például a lõfegyverekrõl és
lõszerekrõl szóló törvényi változások-
ról. V. H. M.
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Baranya bajnokai az aliscások

A Baranya bajnoki forduló átütõ sikereket hozott az Alisca Nyilai Íjász Egyesület
számára. Versenyzõik 7 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet hozhattak el. Helyszûke
miatt csak az érmesek nevét közöljük: Balogh László, Domonkos Erzsébet, Rózsa
Virág Laura, Heidecker Viktória, Oláh János, Oláh Róbert, Fábián Zsolt, Oláh Lász-
ló, Almási Richárd.

Kovács Márió negyedik lett az ifi reflexeseknél, Nagy Norbert és a legfrissebb
aliscás, Váli Zoltán is a nagyszámú tradicionális mezõnyben. Legtöbb pontot –
18 ponttal többet, mint a legeredményesebb férfi lövõ – Domonkos Erzsébet
lõtt 247 ponttal. További részletek: aliscanyilai.n4.hu.
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Tojásdíszítés, néptánc, bábjáték
Vidámsággal teli Húsvéti Játszóház a Babitsban

Örömteli zsibongással telt meg a Hús-
véti Játszóház idején, március 31-én a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház díszter-
me és annak elõtere. Többen már szin-
te be sem fértek volna – állapította
meg a fõszervezõ, Szanyóné Lóki Gab-
riella. Teljes családok érkeztek: apa,
anya, kisebb és nagyobb gyerekek,
esetleg a nagyszülõk is, de a legtöbben
mégis a topogók voltak, a 3 és 6-8 év
közötti kisgyerekek. Összesen 160 be-
lépõjegyet adtak el, ami egyben tombo-
lajegy is volt.

Készült itt minden, ami a húsvétot
várva szükséges lehet. Kicsik és na-
gyok élvezettel rajzoltak viasszal a ki-
fújt tojásokra, aztán színesre festették
azt. Egy másik nagyasztalnál textillel
díszített tojások, koszorúk, textilnyu-
szik születtek. A szép, díszes tojások-
hoz papír tojástartó kosárka is dukált.

Az ünnepi vendégeket pedig legjobb,
ha ízléses ajtódísz fogadja. Illatpárnác-
skákat is szívesen varrtak a kéz-
mûveskedõ szülõk, gyerekek. A kéz-
mûves játszóház vezetõi pedig, a mûve-
lõdési ház ügyes kezû munkatársai, és
a Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület tagjai, természetesen nem hagy-
ták magukra a gyerekeket a munkák
elkészítésekor, így igazán gyönyörû
tárgyak születtek.

Kézmûveskedés után a Toppantó
néptáncfoglalkozáson frissülhettek
fel a kicsik. Élvezettel vettek részt az
énekkel kísért népi gyermekjátékok-
ban Farkasné Enyedi Gyöngyi, a
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesü-
let elõképzõseinek csoportvezetõje
irányításával. Õ önkéntesen ajánlotta
fel, hogy ízelítõt ad a piciknek a nép-
táncból.

A táncban elpilledt csöppségeket a
sióagárdi Fecske Bábcsoport Meseko-
sár nyulakkal címû mûsora ejtette
ámulatba. A gyermekbábosok nem
klasszikus állatos meséket, apró, tanul-

ságos történeteket adtak elõ, például a
segítõkészségrõl, a jóságról.

A legkisebbek pedig babafoglalko-
záson vehettek részt a Halász Háló
Egyesület felajánlásával. Sziliné Tar-
nóczy Ilona tartott nekik Kerekítõ fog-
lalkozást mondókákkal, ölbeli játékok-
kal, énekkel és furulyaszóval. Új érdek-
lõdõk is megismerkedtek a mûvelõdé-
si házban rendszerint csütörtökön-
ként tartott Kerekítõvel.

A tombolasorsolást délben tartották.
A fõdíj egy finom torta volt. Ezután so-
kan ugyan hazaindultak, de még min-
dig volt, akinek fontosabb volt, hogy
befejezze, például az illatpárnácskája
megvarrását. Szanyóné Lóki Gabriella
szerint a résztvevõk nagy száma mutat-
ja, hogy igény van az ilyen rendezvé-
nyekre, ahova a szülõk szívesen hozzák
el kisgyermeküket. K. E.

Szlaukó László képei 
a Vármegyeházán

Kompozícióiban mindenki megtalálhatja a saját történetét

Szlaukó László (Eschwege, 1945–),
képzõmûvész egy saját maga által al-
kotott mûfaj képeit mutatja be huszon-
egy szitanyomatban a Comix és ár-
nyékvilág címmel a Régi Vármegyehá-
zán március 22-én megnyílt kiállításán.

Egy emblematikus alak árnyképe, a
Kispetõfi fogadja a levéltári épületrész-
be lépõt. A szenvedélyes, elszánt, izzó
vörös színnel, fekete sávok sodrásában
megjelenõ figura a másik oldalon már
nyugodt, fekete, a dicsõ örökkévaló-
ság arany színe érinti ugyanazzal a len-
dülettel. Ugyanígy a COMIX- ok is új je-
lentést kapnak, ahogy különbözõ szí-
nû lapra, más-más színû festékkel
nyomtatja a mûvész. Szlaukó 1992-tõl
komponál tv-képeken alapuló COMIX-
okat. Saját maga alkotta a mûfaj elneve-
zését is a képregény jelentésû angol
COMICS szóból és a MIX kifejezésbõl.
Ezek szövegbuborék nélküli képregé-
nyek, együtt élõ képek, amelyek sor-
rendje akár meg is változtatható. A ki-
állításhoz készült katalógusban a mû-
vész játékot ajánl a közönségnek. Az
általa készített kompozíciók egyes ké-
pei szétvághatóak, és tetszõleges sor-
rendben összerakhatók. A minden-
napjainkról szólnak a grafikákban arc-
talan árnyalakokkal, testbeszéddel
megfogalmazott jelenetek, mégis az ál-
talános emberi viszonyok, kapcsolatok
mutatkoznak meg bennük. Mindenki
megláthatja bennük a saját történetét.

Sokszor csak maga a mûfaj a kompo-
zíciók címe különféle számozással,
egyes munkáknál viszont bökverssze-
rû címek is terelik a nézõk gondolata-
it. A Juar Hero (You are hero – Te hõs

vagy), vagy az „Egyesült álmok” játék a
szavakkal, de „A pokolban nincs idõ”
már igen mélyreható, lehangoló a gra-
fikán megjelenõ pokol végtelen sötét-
jével. A „Megint majális” viszont derûs,
aranyban ragyogó.

Szlaukó László szüleit a történelem
vihara sodorta a németországi Esch-
wegébe, ahol õ megszületett. Az édes-
anyja hasában átélte Drezda bombázá-
sát – mondta el lapunknak. A magyar
neodada kiemelkedõ képviselõje, több
új mûvészeti irány meghirdetõje még-
is úgy gondolja, nem ettõl a megráz-
kódtatástól neurotikus a mûvészete,
az idõk során egymásra rakódnak a ne-
gatív élmények.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza által rendezett
Comix és árnyékvilág címû Szlaukó
László-kiállítás április 21-ig tekinthetõ
meg a Régi Vármegyeházán, ingye-
nesen. 

Kovács Etelka

A pokolban nincs idõ

„El van bütülve?”
Salamon Ferenc néptanító a székely szólások jelentésérõl

Mikor mondjuk, hogy valaki „el van
bütülve”? Milyen az, ha valaki ke-
rekszemű? Ezekre a kérdésekre is
választ kaphattunk az erdélyi,
kézdivásárhelyi néptanító, népmű-
velő tanár Salamon Ferenc márci-
usi könyvbemutatóján az Illyés
Gyula megyei könyvtárban. 

Salamon „El van bütülve – Három-
széki szólások, kifejezések” címmel je-
lentetett meg 2010-ben hiánypótló
mûvet, mert úgy látta, a Magyarorszá-
gon kiadott kötetek ebben az óriási té-
mában szinte teljesen megfeledkeznek
az erdélyi vonatkozásokról. A néptaní-
tó ízes székely elõadásmódjával teljes
mértékben lekötötte a megjelent, nem
kis számú közönséget. „Ha egy óra
múlva nem veszekedünk, ez a találko-
zó el van bütülve” – utalt pajkosan Sa-
lamon az elõadása címében is megjele-
nõ kifejezésre, amelyre általános derû-
vel reagált a hallgatóság. A bütü – tette
hozzá – ugyanakkor a rövidebb oldala-
kat, széleket is jelenti, de újra játékba
helyezést, rúgást is jelent. A szót egyéb-
iránt olykor fõnévként, olykor pedig
igeként használják a Háromszék kör-
nyéki területeken. Elõadásán pajzán vi-
zekre is evezett a tanító, hiszen felem-
lítette, hogy ha egy hölgy testrésze óri-
ási, akkor azt mondják a székelyek:
„nagy büteje” vagy „jó büteje van”. Az
összegyûjtött kifejezések közt megta-
láljuk az „Osdola fele bangó”-t is, amely-
ben az Osdola szó egy Kézdivásár-
helyhez közeli települést jelöl. Történt,
hogy a falu plébánosa a híveket mun-
kára akarta fogni, s elhagyta száját a
fent említett „szókapcsolat”, amely sze-
rint többen nem dolgoznak a települé-

sen. A jelentés az idõk folyamán ala-
kult, s azt is jelöli: valakinek egy kerék-
kel több van, vagy kevesebb, vagy ép-
pen nem dolgozik. A „kerekszemû” ki-
fejezést például arra a leányra használ-
ták, aki annyit szeret, ahányat lát, s nem
tud lehorgonyozni senkinél sem. Ezt
manapság férfira, nõre is alkalmazzák.
Az „asszonynak nekiesett a szekrény”
– szólást az otthon pofonvágott nõre
értik, akinek sérülése másnap is látvá-
nyos. S hogy „az a jó vej, aki a kútról
reggelizik”? Nos, az utalással ellentét-
ben e vej egyáltalán nem jó, hiszen elõ-
zõleg felöntött a garatra, s másnap a
kút vize csillapítja gyomra sercegését.
Ha valaki azt mondja, a „kezem felõl”,
az mindig a bal kéz felõlit jelenti, s ha
azt üzenik, „ne kaszálj, csak légy ott”,
akkor már hajnali ötkor minden szer-
számmal a munka helyszínén kell len-
ni. Ha pedig úgy vélekednek, „fúj a
szél”, valaki rosszul ütötte be a szeget
és a szél görbítette meg azt. Akkor, ami-
kor a székelyek azt mondják, „nem tud-
juk, kinek dolgozunk”, rögvest két po-
hárral tölteni kell a flaskából a munká-
soknak. „Ha elolvastad, add ide!” – a túl
sokat ivott emberre mondják, akinek
elkoppan a szeme, és már csak a poha-
rat nézi. 

„Önök éljenek sokáig, s haljanak
meg hamar” – köszönt el nem rosszin-
dulatúan Salamon Ferenc, akitõl meg-
tudhattuk: e szólás a szenvedés nélkü-
li eltávozásra utal. Azt meg, hogy mit ta-
kar, ha valaki „eltátotta a száját”, s miért
vélekednek imígyen a háromszékiek: a
„téli kutyakölyök, s nyári menyasz-
szony egy se jó”, szintén megtudhatja
a szerzõ kiváló kötetébõl a kedves 
olvasó! Gyimóthy Levente

Tojásfestés írókával
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Óriási az érdeklõdés Szekszárdon, minden-
ki lázban ég, és már elõre beírta a naptárá-
ba a piros betûs ünnepet, 2012. április 
29-ét, amikor a Grúz Nemzeti Táncegyüt-
tes társulata fogja elkápráztatni a nagyérde-
mût. A társulat sikerét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy mind az 5 kontinensen
vendégszerepeltek már és a Repülõ Grú-
zok – Grúz Vihar címû produkció több
mint 2 millió nézõt tudhat magáénak. A
Grúzok tánctudása teljesen megbotrán-
koztatta a világot. Egyedi és utánozhatatlan
ugrásaik, forgásaik, valamint az úgyneve-
zett Grúz spicc még azok számára is fájdal-
masnak tûnhet, akik csak nézik az 5 éves
koruk óta folyamatosan színpadon lévõ
táncmûvészeket. A 30 táncost felvonulta-
tó Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes
felejthetetlen élménnyel gazdagít bennün-
ket, és valljuk be õszintén, életünk során

nem sok olyan alkalom adódik, amikor
megcsodálhatjuk õket. A mágikus elõadás-
mód, a színpompás ruhák és díszletek tö-
kéletes képet adnak a Kaukázus õsi kultú-
rájáról, szemet gyönyörködtetõ látvánnyal
gazdagítva a nézõket. A Flying Georgians –
Georgian Storm a jó és a gonosz harcáról,
a háborúkról, gyõzelmekrõl, szeretetrõl,
életrõl és halálról, a grúz nép bátorságáról
szól. Ha azt hiszik, hogy mindezt nem lehet
eltáncolni, akkor nagyon tévednek! Az elõ-
adás körülbelül 2 x 45 perces, ahol egy 
20 perces szünetünk lesz arra, hogy meg-
vitassuk, hol van itt az illuzionista, mert
biztosak lehetünk abban, hogy a látvány el
fog minket varázsolni. Ne hagyják ki! 

Az elõadás 2012. április 29-én, va-
sárnap 19.00 órakor lesz látható Szek-
szárdon a sportcsarnokban. Jegyek a
Tourinformban és a jegy.hu oldalon.

A GRÚZ VIHAR – TÉGED
IS MAGÁVAL RAGAD!!!

A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes – Legacy igazi varázslatot mutat be Szekszárdon!



Adorjáni Endre szobrászmûvésznek, a
PTE Illyés Gyula Kar docensének egy-
más után két kiállítása is nyílt a közel-
múltban. Az elsõ a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza rende-
zésében a Vespa Art Cafféban, a másik
a Szent József Katolikus Iskolában. A
közönség elé ritkán lépõ mûvésszel a
kiállításokról, a múltról és a jövõrõl be-
szélgettünk.  

– Ritka esemény, amikor Adorjáni
Endre szobrászmûvész kiállítását
láthatjuk.

– Nem vagyok biztos benne, hogy
jó, amit csinálok. Ezek a munkáim, ame-
lyek most kiállításra kerültek a Vespa
Art Cafféban, már régiek, 1977–1984
közötti alkotások, és csakis mások kí-
vánságára állítottam ki õket. Arra gon-
doltam, talán kicsit megmutatom a múl-
tat. Visszatekintésnek szántam. 
– Keveset hallunk arról, hogy mi-
kor mit alkot.

– Az életem, mint mûvésznek el sem
kezdõdött, tanítok, ebbõl áll az életem.
Ha nyugdíjba megyek, akkor újra aka-
rom kezdeni a mûvészéletemet, ha az
egészségem engedi. Sajnos az ínhü-

velygyulladást nem tudom kizárni, s el-
koptak az ízületeim is. 
– Köztéri, nagy szobrait egy kezün-
kön meg tudjuk számolni, igaz,
azok viszont mûvészileg nagyon
értékesek…

– Valamint régiek! A Garay téri „Me-
ditáció” címû kútszobor, valamint az
Árpád lovasszobor Sarkadon, a Szent
István téren, a 15 stáció a bátaszéki Kál-
várián. De senki sem tudja, hogy há-
rom éve Mezõcsáton, éppen pünkösd-

kor avatták fel a „Kál-
vin” félalakos szobro-
mat. Igazság szerint
jobban szeretnék
magam által kitalált
szobrokat, kisplaszti-
kákat, mint megren-
delteket készíteni.
Nehezebb a megren-
delõnek megfelelni,
s a mûvészi szabad-
ságról akkor még
nem is beszéltem. 
– A Szent József
Katolikus Általá-
nos Iskolában is
kiállított a közel-

múltban….
– Az elmúlt tíz év könyveinek illuszt-

rációi, válogatva, színesek és fekete-fe-
hérek. Ezek is felkérésre készültek. 
– A PTE Illyés Gyula Karán diáko-
kat, valamint amatõröket tanít.
Szeretik ott önt.

– Nem szeretem ezt a szót, amatõr!
Az alkotó jólesõ szenvedését nem lehet
összehasonlítani, összetéveszteni a lel-
ki terápiát szolgáló tevékenységgel. 
– Megfáradtnak, reménytelennek
cseng a hangja…

– Tele vagyok kételyekkel saját ma-
gam iránt, s nem vagyok megelégedve
azzal, amit eddig letettem. A megnyi-
tón is magamat mutattam be és kriti-
záltam, mert én tudom, hogyan lehe-
tett volna jobban megcsinálni a kiállí-
tott alkotásokat. Az önmeghaladás a
legfontosabb mozgatórugója a mûvé-
szetnek. A tehetetlenség legyõzése. Ez
az élet, a teremtés. Fenn akarok marad-
ni, de nem mindenáron, arra rá kell
szolgálni. A stílusirányzatok harca is
nagy dolog, de nem hinném, hogy az

emberi lélek elõrehaladt, csak az eszkö-
zök, amellyel megváltoztathatjuk az
életet, a világot, a mûvészetet. 
– Immár 23 éve él itt Szekszárdon.
Amikor hazajöttek, a fiai még szin-
te gyerekek voltak. Találkozik ott-
honiakkal, csíkszeredaiakkal? 

– Vannak, akik felejtenek, s vannak,
akik emlékeznek. Endre fiam Budapes-
ten orvos, Bálint színész a Radnóti
Színházban. Nemrégiben találkoztam
édesapámmal, akinek 17 unokája és
több dédunokája van. Mind tehetséges
gyerekek, jól rajzolnak. Jómagam is
már 9 éves koromban rajzoltam. A leg-
kedvesebb helyem a temetõ volt, ahol
csend honolt, és a haláltól sosem fél-
tem, mert nincs. 
– Ezt csak egy mélyen vallásos em-
ber jelentheti ki ilyen határozottan…

– Pap családból származom. Szüleim
mindketten papok voltak, s a nagy-
apám is. Ezért nekünk az egyházi ün-
nepek nagyon sokat jelentettek, s nem
a kulináris élvezetekrõl szóltak, hanem
a lelki a szellemi életrõl. Persze jártunk
locsolni – akár a többi fiatal – de közép-
kori verseket mondtunk. Édesapámat
említettem elõbb, aki a családban –
öten voltunk testvérek – a szigorúsá-
got, a számonkérést jelentette. Édes-
anyám soha nem szidott meg, valami
láthatatlan lelki kapocs volt közöttünk,
amelynek semmi kézzel fogható meg-
nyilvánulása nem volt. Már nincs kö-
zöttünk, de még ma is írok Neki, leve-
let, verseket. Nemrégiben a születés-
napjára azt, hogy kinyíltak a kedvenc
virágai. Március 21-én született, a ta-
vasz elsõ napján. 
– Köszönöm az õszinte, önvallo-
másos visszatekintést!   

Sas Erzsébet

Szigetvár belvárosában a XIX. század
elején épült klasszicista stílusú házban
– amely elõbb sóház, majd postakocsi-
állomás, ma kortárs alkotók galériája –
nyílt meg a tavasz elsõ jelentõsebb ki-
állítása. Kovács Tibor szekszárdi festõ-
mûvész munkáit Hosszú István tanár
méltatta: „Az elmúlt nap délutánján én
már megtekinthettem a kiállítás anya-
gát, megláthattam azt a csodát, amit
festékkel, ecsettel és tehetséggel te-
remteni lehet. Igen, a csodát! A gesztu-
saiban élõ alakokat, a színek varázsát:
ami elgondolkodtat, megszólít és elva-
rázsol! Mûvészetének két fontos pillé-

re van: a színek és a gesztusok világa.
Kovács Tibor korunk egyik látványte-
remtõ poétája, olyan lírikus, aki élénk
színekkel, árulkodó gesztusokkal kü-
lönleges világot tár elénk. Olyan alko-
tó, aki világunkat sajátosan elvonttá,
egyénivé érleli magában. Hol éterien
könnyûvé és tisztává, hol ijesztõen sö-
tétté. Egyedi, foltszerûen megfestett
faktúrájával, geometriai formákká re-
dukált alakjaival, elvont gondolati vilá-
got teremt” – hangzott el a megnyitó-
beszédben.
A tárlat április végéig látható a sziget-
vári Sóház Galériában.

112012. április 8. MŰVÉSZET

Kovács Tibor (balról) képeit Hosszú István méltatta

Kovács Tibor alkotásai Szigetváron

ÁPRILIS 11. (SZERDA) 16.30
A költészet napja alkalmából a megyei
könyvtárban „A KÖLTÕ SZERELME
SZALMALÁNG” címmel József Attila
szerelmeirõl tart elõadást prof. dr. Hor-
váth Béla DSc.

ÁPRILIS 16. (HÉTFÕ)  16.30
„Csak a derû óráit számolom…”
címmel Czigány György és Simon Eri-
ka irodalmi délutánja (Versek, rövid
prózák, tévéfilmek részletei beszélge-
téssel.) 

„A mûvészet legfontosabb mozgatórugója az önmeghaladás”

Adorjáni Endre, a rejtõzködõ mûvész 
Locsoláskor középkori verseket mondtunk

A megyei könyvtár programjaiból
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„Az életnek tanulsz”
Konferenciabeszélgetések tanulásról, szakmáról, az élet dolgairól

Mi a siker titka? Mi ebben a tanulás
szerepe? Van, akinek valóban „csak
megszületni volt nehéz”? Ilyen, és eh-
hez hasonló kérdésekre kaptak választ
azok, akik ellátogattak a PTE Illyés Gyu-
la Kar Irodalomtudományi és Nyelvé-
szeti Intézetének rendhagyó konferen-
ciájára április 4-én. „Az életnek tanulsz”
címet viselõ rendezvényen a felkért
elõadók ezúttal a vállalkozói szféra
szakemberei voltak. A program elsõ fe-
lében olyanok meséltek életükrõl és si-
kereikrõl, mint Koller Attila, a Tolnatej
Zrt. vezérigazgatója, aki háromdiplo-
más szakemberként 38 évesen egy öt-
száz fõs vállalatot vezet, és mint tud-
juk, nem kevés sikerrel.. Dr. Varga Jó-
zsef egyedi, hangulatos stílusú elõadá-
sából kiderült, hogy takarított, mialatt
a TDK-dolgozatát írta, s miután az Állat-
orvosi Egyetemen summa cum laude
végzett, ma a Tolnagro Állatgyógyásza-
ti Kft. nemzetközi tekintélyû cég elsõ
embere. Paluska Zoltán, az E.ON Dél-
Dunántúli Áramszolgáltató Rt. egyik
vezetõjeként, (korábban vezérigazga-
tójaként) vallja, hogy a problémáktól
nem szabad meghátrálni, hanem
szembe kell velük menni, és Aronsont
idézve: „Ha okosan játszol, [a póker-

ben] vacak lapokkal is nyerhetsz.” Se-
bestyén Gyula, az Elektrolit Kft. ügyve-
zetõje pedig a szaktudás fontossága, a
szakma becsülete mellett személyes
példákon keresztül is bemutatta, hogy
a szülõnek milyen felelõssége van gyer-
meke jövõjének építésében.

A program második felében a máso-
dik generációs ifjú borászokat, Bodri
Orsolyát, Bõsz Adriánt, Németh Já-
nost, Sebestyén Csabát és Takler And-
rást kérdezte a közönség – Csankó Tí-
mea média–kommunikáció szakos le-

velezõs hallgató moderálásával – arról,
hogy ez az „ölükbe hullt” örökség va-
jon áldás, vagy inkább átok. 

Az elõadók – bár többféle aspektus-
ból közelítették meg a témát –, egybe-
hangzó véleménye, hogy a siker re-
ceptje: az állandó alkalmazkodás: az
élethosszig tartó tanulás, az állandó
megújulás, a hit, és az egymást támoga-
tó közös munka. A borászok finom bo-
rait Tolle sajtok társaságában kóstol-
gatva nem volt nehéz egyetérteni: a si-
ker titka a produktum maga.

A Szaloncukor lányoktól a Balaton tündéréig
Nyulász Péter mesés világa a Gyerekkönyvtárban

Zsubatta! – Nyulász Péter elsõ könyvé-
nek már a címe is játékos, vidám, még
a legkisebbeknek is örömet okoz, ha
meghallják. Ezt a Beszédfejlesztõ mon-
dókás könyvet mutatta be elsõként a
költõ, író szekszárdi kisiskolásoknak a
Gyermekkönyvtárban március 8-án.

Nyulász Péter saját bevallása szerint
korábban csupa fantáziátlan dolgot
mûvelt: dolgozatokat, újságcikkeket,
tudósításokat meg elemzéseket írt-
sokszor mikrofonnal,a Magyar Rádió
újságíró-riportereként. Aztán egyszer
csak egy kis hercegnõ érkezett hozzá-
juk, majd egy kis herceg, azaz apa lett,
és új közönségre lelt. Azóta már egyál-
talán nem gondolja az elefántot nyelt
kígyó rajzát egy kalap ábrázolásának.
Titkok tárultak fel elõtte, mint a
hótündérek varázslata, akik a csoki-
darabkákat „öltöztetik, cicomázzák”
„pettyes ruhás piros masni: szaloncu-
kor lányokká”. Ezt a csodát Bárdos At-
tila Nyulász Péter versére készített
ámulatba ejtõ filmje tette élõvé a gye-
rekek elõtt. Ahogy az Egyszervolt.hu
gyermek-kulturális családi portál szer-
kesztõ-szerzõje elmondta, nem ez a
szépséges versfilm volt az egyetlen,
amit az iparmûvészeti egyetem animá-
ciós film készítését tanuló hallgatói
gyakorlatként megalkottak. Több gyer-
mekverset is kiválasztottak, és ezekre

a hallgatók nagyszerû filmeket készí-
tettek.

Aki esetleg a tél varázsától kissé el-
szenderedett volna, egy, a leghidegebb
évszakot mindig alvással töltõ állattal,
vagyis az Éhes mackóval együtt ébred-
hetett, és cammoghatott málnát, mé-
zet keresni. Ezzel megtapasztalhatta a
versike ritmusát, és közben meg is ta-
nulta azt. A kis testmozgás után pedig
ideje volt végleg elûzni a telet. Mi más-
sal, mint a farsanggal. Abból, hogy ki,
minek öltözött volna be legszíveseb-
ben, hamar kiderült, hogy a gyermeki
fantázia határtalan. Valaki például mú-
mia szeretett volna lenni, de alig akadt,
aki olyan jelmezt választott, amilyent
Nyulász Péter megverselt. Újra mozi-
zás következett elõször csukott szem-
mel, belül, majd Takács Anikó rajzfilm-
jével. 

A versírás egy-két fortélyát is meg-
osztotta a gyerekekkel Nyulász Péter.
Például azt, hogy miért illik sokkal job-
ban egy kiszámolóba flex helyett a dal-
lamos, ritmusos sarokcsiszoló.

Hogy a Szaloncukor lányoknak le-
gyen párjuk, megszülettek a Csoki-
nyuszi úrfik. Egy újabb titokra derült
fény egy faluról, amelyben festõnyu-
lak laknak. Húsvét után, a vakáció elõtt
még valamit megünnepelünk. Hát per-
sze, hogy a játékkal teli gyereknapot.

Mondjuk, egy versikével: „A játékot te
nyered,/ ha nagyobb a tenyered. / Ha
pedig az én tenyerem / nagyobb, mint
a te tenyered, / akkor bizony nem te
nyered, / hanem az én tenyerem 
nyer!”, vagy kitalálós versekkel. Nyulász
Péter anélkül, hogy címet adott volna,
olyan rímes, ritmusos találós kérdése-
ket írt, amelyeket könnyû kitalálni,
nem olyan megfejthetetlen kérdéseket

akart feladni, mint gyerekkorában a
csöppet sem kedves Frigyes mester, de
azért a meghatározás végét érdemes
megvárni. Aminek „kereke van, mégse
kocsi”, az nem biztos, hogy bicikli.

Ahogy elérkezik a szünidõ, a gyere-
kek, akár a Balaton felé is vehetik az
irányt, és ha szerencséjük van, fürdõ-
zés közben találkozhatnak a Balaton
tündérével, Sióval, mint Nyulász Péter.
Õ Debrecenben végzett történe-
lem–földrajz szakon, késõbb vált gyer-
mekíróvá, és legutóbbi könyvében re-
gényt írt a Balaton legendájáról Helka
– a Burok-völgy árnyai címmel. A réges-
régi história folytatása számtalan ka-
landos izgalmat rejt. Ehhez még egy
mesés térképet is mellékeltek a Bala-
tonról és környékérõl. Helka, a tün-
döklõen szép hercegkisasszony ugyan-
is nehéz helyzetbe kerül, de a Bakony
varázslója csak abban tud segíteni,
hogy melyik irányba induljanak el en-
nek megoldására. Úgyhogy végigjárják
a Balaton környékén az összes izgal-
mas tájat: mint a tési szélmalmokat,
vagy a tapolcai tavas barlangot. Az is ki-
derül, hogy a Burok-völgy vízesése mi-
bõl vált olyanná, amilyennek ma látjuk.
Máris kezdõdhet az olvasás: – Palacsin-
ta! – Túrógombóc. – Palacsinta. – Tú-
rógombóc!

Kovács EtelkaNyulász Péter

Bodri Orsolya, Németh János és Takler András

Gyengénlátók 
verses napja

Sok szeretettel hívjuk és várjuk tagtár-
sainkat és kísérõiket a Költészet Nap-
ja alkalmából író-olvasó találkozóra.
Helye és ideje: 2012. április 11., szerda,
de. 10 óra, irodaházunk (Szekszárd,
Hunyadi u. 4.). Várunk vak és gyengén
látó írókat, költõket, valamint minden
vállalkozó szellemû „amatõrt”, akik
közremûködésükkel színesítenék ezt
az évfordulót. Emellett amatõr vers-
mondók szereplését is szívesen fogad-
juk. A rendezvényen elsõsorban vak
írók, költõk mûvei kerülnek elõadásra
illetve versek zenés feldolgozásai is el-
hangzanak. Sok szeretettel várjuk az
érdeklõdõket!

Eszterbauer-borok
New Yorkban

A Manhattan West Village kerületé-
ben mûködõ Anfora bárban szekszár-
di borokat kóstolhatnak a vendégek
azon a május 22-én megrendezendõ
boresten, ahol Eszterbauer Ildikó kí-
nálja családi borászatuk legjobbjait az
érdeklõdõknek. A gayot.com gasztro-
nómiai weboldal szerint az Anfora az
amerikai város 10 legjobb borbárja
közé tartozik.



A húsvéti ünnep alkalmából vendégem a Belvárosi Kávéházban két
szép fiatal ikerlány, a Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi és
Szociális Tagintézményének tanulói, aparhanti lakosok. Az énekükről
híres lányokkal, akik sok-sok szekszárdi városi rendezvény szereplői
– mi másról is beszélgethetnénk, mint a húsvéti hagyományokról,
melyek az ő családjukban semmit nem változtak az utóbbi évtizedek-
ben. No, és a jövőről!

A másik lány:
Dimén Evelin

Az egyik lány:
Dimén Vivien

– Már régen szerettem volna ve-
letek interjút készíteni, s úgy
gondolom a legszebb idõszak-
ban húsvétkor, amikor együtt
vannak a családok, mesélhetné-
tek arról, hogy a ti családotok-
ban hogyan készültök erre az
ünnepre, mennyire tartjátok a
hagyományokat? 

– A mi családunk minden hagyo-
mányt megtartott. Ugyanúgy készü-
lünk a húsvétra, mint annak idején szü-
leink és nagyszüleink. Pénteken, ami-
kor már iskolai szünet van, nagytakarí-
tást tartunk, és húsvéti süteményeket
sütünk. A családunk vallásos, így ham-
vazószerdán és pénteken nem eszünk
húst. Minden vasárnap járunk temp-
lomba, én felolvasok, Evelin a szent lec-
két mondja el, 13 éves Fanni húgunk
pedig a könyörgéseket olvassa fel, és
ministrál is.

– Nagyszombaton is megvan-
nak a hagyományos, megszo-
kott tennivalók?

– Az a nap a tojásfestés napja, bati-
koljuk, szalonnával fényesítjük a tojáso-
kat, s nemcsak saját étkezésünkre kell
gondolnunk, hanem a hétfõn érkezõ
húsvéti locsolókra is. Szombaton már
az asztalon van a húsvéti sonka, és mel-
lette ott van a fõtt tojás, a torma. Ez a
szombati menü.

– Ezek szerint minden napnak
megvannak a hagyományos ál-
lomásai. Vasárnap?

– Húsvétvasárnap délelõtti misére
megyünk, s utána az aparhanti nagy-
szülõknél ebédel az egész család, ilyen-
kor összesen tizenketten ülünk az asz-
talhoz: három unokatestvérünk a szü-
leikkel és mi a szüleinkkel, a nagyma-
ma és nagypapa. Mama mindig sok fi-
nomságot fõz, és mostanában megle-
petés az ebéd. A sütésben mi is segí-
tünk neki már pénteken. 

– Hétfõ pedig a locsolás napja.
Jönnek a fiúk? A locsolás is ha-
gyományos? 

– Az elsõ, aki meglocsol bennün-
ket az édesapánk, kicsit viccesen pár
csepp vízzel, majd kölnivel, s termé-
szetesen nemcsak minket, hanem

anyut és a család minden nõtagját.
Aztán jönnek a locsolók, négyen-
öten csapatba verõdve, több mint
húszan, ki parfümmel, ki szódával, ki
vödör vízzel, természetesen elõtte
verset mondanak. Legalább három-
szor át kell öltöznünk. Az ajándéko-
zásnál a nagyfiúkat süteménnyel, rö-
viditallal kínáljuk, a kisebb fiúk fes-
tett tojást, csokitojást és pénzt kap-
nak. A locsolás végén aztán megyünk
ebédelni a másik nagyszülõkhöz
Tevelre, ahol várnak minket az uno-
katestvérek és persze szintén sok fi-
nomság is. 

– Már nagylányok vagytok, las-
san érettségiztek… Hoz még
ajándékot a nyuszi?

– Kisebb ajándékokat kapunk
még, mert a szüleinknek azért gyere-
kek vagyunk, viszont életünk leg-
szebb húsvéti ajándékát kapjuk az
idén. Húsvét utáni kedden a falu plé-
bánosával elõször életünkben eluta-
zunk külföldre, Erdélyországba, és ezt
a hatnapos ajándékutat, ahová hú-
gunk és egy barátnõnk is jön, azért
kaptuk, mert minden vasárnap része-
sei voltunk-vagyunk a misének. Na-
gyon várjuk, mert óriási élmény lesz
számunkra.

SAS ERZSÉBET ROVATA

„A locsoláskor legalább háromszor átöltözünk”

– Nagyon sokszor gyönyörködhet-
tek a szekszárdiak különbözõ ren-
dezvényeken az éneketekben. Mi-
kor kezdtetek el énekelni? 

– Egy iskolai énekversenyen kezdtem
el, és rá egy évre Vivien is csatlakozott
hozzám, azóta együtt énekelünk. Már el
sem tudnánk képzelni, hogy egyedül,
egymás nélkül lépjünk színpadra. 

– Milyen rendezvényeken láthatnak
benneteket? Jómagam már sok-
szor, s mindig nagy sikeretek volt. 

– Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy a megyei kórház szinte minden
rendezvényére hívnak bennünket, de
sok kiállításmegnyitón is ott vagyunk,
és talán a legszebb és legfontosabb, hogy
saját iskolánkban rendezett ünnepsége-
ken, kiállításmegnyitókon is mindig fel-
léphetünk. Öröm számunkra a taps, a di-
cséret, de szerénységre neveltek ben-
nünket a szüleink, és azért mert éneke-
lünk, és sok rendezvényen sikert ara-
tunk, szerények is maradunk.

– Rövidesen életetek egy nagy ese-
ményéhez érkeztek, jön az érettsé-
gi… Utána hol szeretnétek tovább-
tanulni?

– Tanító szeretnék lenni, ezért én a
szekszárdi tanítóképzõbe jelentkeztem,

Vivien pedig Kaposvárra, õ a védõnõi
hivatást választotta. Eddig nem voltunk
még sosem külön, várjuk, és kicsit izgu-
lunk is, milyen lesz egymás nélkül. 

– Amikor látunk benneteket a szín-
padon olyan jó érzés, hiszen min-
den megduplázódik, két szép lány,
két szép hang….Jó ikernek lenni?

– Mi nagyon szeretjük ezt, szeretünk
együtt lenni, sok idõt töltünk egymás-
sal, s talán a legfontosabb, hogy a leg-
jobb barátnõi vagyunk egymásnak. Tu-
lajdonképpen öt perc van a születé-
sünk között, így születésünk óta együtt
vagyunk, sõt, ugye, már elõtte is. 

– Van, ami megkülönböztet benne-
teket egymástól?

– Talán annyi, hogy én most szem-
üveges vagyok, kicsit rövidebb a ha-
jam, de öltözködni, ha nem is egyfor-
mán, de egyforma stílusban öltözkö-
dünk. 

– A locsolásnál a fiúk mellett mintha
barátot is hallottam volna említeni…

– Igen, mindkettõnknek van barát-
ja, ez is nagyon érdekes, mert mind-
ketten szinte egy idõben jöttünk ösz-
sze a társunkkal. Velük és a többi bará-
tunkkal szívesen vagyunk együtt sza-
badidõnkben. 

– Az iskolából tudom, hogy nagyon
jó tanulók vagytok…

– Osztályelsõk és másodikak. Ez na-
gyon jó érzés, mert megvan az eredmé-
nye annak, hogy hét közben végig ta-
nulunk, szombaton segítünk édes-
anyánknak takarítani, és vasárnap
együtt vagyunk a barátunkkal. Egy hé-
ten egyszer – talán ez is kicsit a hagyo-
mányokhoz tartozik –, a kötelesség, a
segítés után jön a szórakozás, ahogy
ez annak idején a szüleinknél is volt. 

– Ha mégis marad szabad idõtök,
akkor azt mivel töltitek?

– Természetesen a szüleinkkel és a
húgunkkal. A család együtt sokat ki-
rándul, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy
nagyon szeretjük egymást, és a családi
közösség, az együttlét, az együtt töltött
idõ számunkra és a család minden tag-
ja számára nagyon fontos.FO
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Hogy zajlott a böjti időszak a régi
magyar kultúrában? Erre a kérdés-
re kaphattunk választ Aradi Lajos
Pilis-kutatótól legutóbbi előadá-
sán, a Tolna Megyei Iparkamara
épületében.

Amint hallhattuk, három nagy ünne-
pünk a téli napfordulóhoz, a tavaszi
napéjegyenlõséghez, valamint a nyári
napfordulóhoz köthetõ. Március 20.
környékén ad elõször életjeleket a ter-
mészet, s ezzel megkezdõdik a ,,halál-
ból való föltámadás” menete. A Pilis-
kutató rávilágított arra, a tavaszi napéj-
egyenlõség Krisztus elõtt is ünnep-
ként funkcionált: a virágok és a termé-
szet ünnepe volt, erre ráépült a katoli-
kus hit. Aradi szerint a nõket nem a
kommunista eredetû nemzetközi nõ-
napon (március 8.) kellene felköszön-
teni, hanem március 25-én, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján, azaz Jézus
fogantatásának ünnepén, amely az ol-
tás, a beporzás, s a szemzés hagyomá-
nyos napja. Igen érdekes kérdéseket
vet fel, hogy ha március 25-tõl 9 hóna-
pot számolunk, pontosan karácsony
napjához, azaz Jézus születésének ide-
jéhez érünk! – tért ki az asztrológiai
összefüggésekre az elõadó. 

A nagyböjt titka egyéb, a táplálkozá-
son kívüli dolgokban is az önmegtar-
tóztatást kell, hogy eredményezze a sa-
ját lelkünk tisztítása érdekében. A hús-
véti ünnepkör ugyanakkor lelkünk fel-
támadásáról szól. Virágvasárnap a bar-
kaszentelést jelenti, amely Jézusnak Je-
ruzsálembe, pálmaágas üdvözlés köze-
pette történt bevonulására emlékeztet.
A régiek nem vitték be a lakásba a bar-
kát, mert tudták, egyéb bogár is beme-
het vele. A barkát két csomóba akasz-
tották fel az ajtóra, amelynek a népszo-
kásban kár- és tûzelhárító hatást tulaj-
donítottak. Virágvasárnapon három-
szor körbe kellett kerülni a templomot,
amely fontos funkcióval bírt, hiszen
hármas védelmet (Atya-Fiú-Szentlélek)
adott: benne a körbenjárással, a kör le-
írásának isteni szimbólumában kitel-
jesedve védték le a szent helyet a ha-
gyomány szerint. E napon a leányok a
fõutcán végigvonultak a kapukon tá-
maszkodó legények nem kis örömére.

Ahhoz, hogy valaki feltámadjon, a lelke
újjászületése elengedhetetlen. Ha úgy
hal meg, hogy távol él szülõföldjétõl, a
lélek nem találja a hazavezetõ utat. Vi-
rágvasárnapon éppen ezért két-három
siratóasszony kiment a falu határába
az útszéli kereszthez, és hazahívták a
halott lelkét. 

E kántálás a halott lelkének szólt, így,
ha azt egy élõ ember hallja, a hagyo-
mány szerint kiénekelhették volna a
lelkét és bele is halhatott volna. Az ere-
deti nagypénteken Jézus megszentelte
az összes vizet: a leírások alapján ek-
kor Krisztus Urunk megbotlott egy kõ-
ben, s térdébõl szent vér folyt a patak-
ba, majd a folyóba, óceánba, amelybõl
késõbb, esõvé válva források lettek.
Ezért szokás szent idõben a vizeket is
tiszteletben tartani, s a forrásokat
gyógyvizekként tisztelni! Nagypénte-
ken/nagyszombaton az asszonyok ki-
meszelték a házat, s elkezdték rendbe
tenni a portát. Ez alkalmassá tette az
asszonyi minõséget az újjászületésre, a
fehér mész pedig a lélek megtisztítását
jelentette. 

A hagyományos húsvéti tojás piros
volt, a rajta lévõ minták pedig mind õsi
motívumokat jeleztek. A leányok fon-
tos dolga volt nagypénteken a tojások
festése, munkájukat az öregasszony és
az anya felügyelte. Sokan – nagycsütör-
tök mellett – nagypénteken is virrasz-

tottak, e napot a teljes befelé fordulás
jellemezte. Ekkor a leányok fellocsol-
ták a falu utcáját, ezzel a rituáléval vár-
va Jézus visszatérését a Tejúton keresz-
tül. Csütörtökön eloltották a tüzet,
amelyet nagyszombaton ismét fellob-
bantottak, az elõzõ évi barkát pedig le-
akasztották, parazsat csinálva belõle. 

Ezt a parazsat tették a kemencébe,
amellyel meggyújtották az õsök tüzét.
A szentelt dolgoknak gyógyító erejük
volt: a parazsat az állatok itatójába is
nyomták, egészséget kívánva egész év-
re. Volt olyan idõszak, hogy csak nagy-
szombaton kereszteltek gyermeket! Es-
te a falubeliek határkerülést szervez-
tek, ezzel jelezték a gyermekeknek,
hogy meddig tart a család földje. Vasár-
nap, Jézus feltámadásának napján az-
tán fehérbe öltöztek a lányok: ha vala-
ki elõzõleg új ruhát kapott, ezen a na-
pon vehette csak fel! Szokás volt misé-
re menet kosárban ételt vinni, szente-
lés céljából. A hagyományos húsvéti
ételek közül a család a tormával kezd-
te a vacsorát, mivel az emlékezteti az
emberfiát Jézusra, aki értünk szenve-

dett. Aki nem tudta a templomba elvin-
ni a kosarát, a tisztaszoba ablakába rak-
ta ki, hogy az Úr angyala megszentelje.
A szentelt tojás elfogyasztása e napon
a világ keletkezésére utalt, hiszen az õsi
mondák szerint lúdtojásból pattant ki
a világ: sárgasága, fehérsége pedig Is-
ten szimbóluma. 

Manapság húsvéthétfõhöz is rosz-
szul áll hozzá a mai ember, hiszen
olyan leányokat, nõket locsolunk, aki-
ket már rég nem kell: amint azt Aradi
tudatta, csak azt a leányt szabadna meg-
locsolni, aki eladósorban van, vagy férj-
hez fogják adni a következõ évben. A
locsolás igazi termékenységrítusként
szolgált: a leány az udvar kútjából vizet
húzott, majd, amikor azt az itatóba ön-
tötte volna, két legény lendületbõl el-
kapta, s a leányt vízszintbe emelve, an-
nak az összes szoknyája, ami rajta volt,
a nyakába esett. Ekkor az udvarló le-
gény – akivel már korábban nézeget-
ték egymást a leánnyal – meglocsolta a
vödör vízzel a lába között: e rítus élet-
re locsolást jelentett, hiszen rituálisan
a szent víznek a leány méhéig kell fel-
jutnia, hogy megtisztítsa azt, s a lehetõ
legélettelibbé varázsolja.

A szertartás egy õsi sumér legendá-
ból ered: Dingir (a Tündér Ilona mon-
dai õse) leszállt az alvilágba, hogy em-
berré váljon, s Enki, a Föld ura utána
ment, hogy a nála lévõ élet vizével föl-
élessze a múmiává sorvadt nõt. A hús-
véthétfõi locsolást követõen a leány be-
lenyúlt a tojással teli kosárba, és a leg-
szebb piros tojást adta a legénynek,
amely képletesen a petesejtet szimbo-
lizálja. A tojás ebben az esetben nem vi-
lágteremtõként, hanem a tyúk petéje-
ként jelenik meg, s a megtermékenyí-
tés lehetõségét mutatja, amellyel a fér-
fiember az egész világot megkapja.
Aradi Lajos az elõadás végén kitért ar-
ra is: Áldott Feltámadást volt szokás kí-
vánni ilyenkor egymásnak. 

Gyimóthy Levente 
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Eltitkolt, õsi magyar történelmünk…13.

Régi húsvéti szokásokat elevenített fel a Pilis-kutató…

Hagyományõrzõ locsolkodás. Eredetileg termékenységi rítus volt

Pulykatojásból készített piros-fekete, eredeti régi mintákkal
díszített hímes tojások
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„Boldogok azok, akik nem látnak és
hisznek.” /János 20.29/

Milyen kiváltságos helyzetben voltak
Jézus kortársai, kiváltképpen a tanít-
ványai, akik szemlélõi lehettek az Is-
ten Fia cselekedeteinek, hallhatták ta-
nításait, s mégis, a fizikális közelség
nem volt feltétele a hitnek. Ezt a meg-
állapítást hûen ábrázolja Tamás törté-
nete. Tamás nem volt ott a tanítvá-
nyok között, amikor megjelent a feltá-
madott Úr. Kimaradt a nagy esemény-
bõl. Mi dolga lehetett, nem tudjuk.
Mentségek, kifogások mindig akad-
nak bõven.

Eltelt egy hét, tele szorongással,
bizonytalansággal. A tanítványok zárt
ajtók mögött ültek, a félelem és a fe-
szültség nem oldódott bennük, de
most velük van Tamás is. Akkor eljött
Jézus, közéjük lépett, köszöntötte
õket ezekkel a szavakkal: „Békesség
nektek.” Azoknak, akik félnek és an-
nak, aki kételkedik, azoknak, akik
hisznek és annak is, aki nem hisz ad-
dig, amíg bizonyosságot nem kap.

Szeretettel odafordul azokhoz, akik
nem látnak, és mégis hisznek, de
nem fordul el attól sem, aki nem hisz,
amíg csak nem lát! A hitnek sokféle
útja van. Ha Tamás nyitott szemmel
akar hinni, és aki látni akar mielõtt
hisz, annak lehetõvé teszi Jézus,
hogy lásson, és utána higgyen. Jézus
nem azt kéri a tanítványaitól és tõlünk
sem, hogy hunyjátok be a szemete-
ket és úgy higgyetek hanem, nem-
csak megengedi a bi-
zonyosságszerzésnek
ezt a tamási módoza-
tát, hanem bátorít arra,
hogy ha nézni akarod
a kezemen a szögek
nyomát, érinteni aka-
rod ujjaiddal a szögek
helyét és az oldalamon
lévõ sebet, itt vagyok,
nézd és érintsd, de ne
légy hitetlen, hanem hí-
võ. Tamás pedig, miu-

tán bizonyosságot szerzett, ezt
mondja: „Én Uram, én Istenem”,
mintegy pecsétül arra, amit megta-
pasztalt. A kételyben megküzdött hi-
tet elfogadta, értékelte Jézus.

A hit, a kegyelmi ajándékok között
az elsõ, az alap, amire a keresztyén
ember élete felépülhet, drága kincsünk,
amit az apostol szerint – „törékeny cse-
répedényben” – testünkben hordo-
zunk. A Krisztus feltámadásába vetett

hit egyben igent mondás a mi feltáma-
dásunkra is. Kétezer év óta nemzedé-
keket éltet Jézusnak ez a kijelentése:
„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha maghal is él, és aki
csak él és hisz énbennem, soha meg
nem hal.” Ez a mi Húsvéti örömünk:
„Krisztus feltámadott, Kit halál el raga-
dott: örvendezzünk, vigadjunk Krisztus
lett a vigaszunk.” /185. dics./

Krisztus feltámadásával – hitvallá-
sunk szerint – legyõzte a halált. A mi
halálunkat is. Ez a tény, hitünk drága
titka, melynek hitet, erõt és remény-
séget kell adni napi küzdelmeink,
megannyi nehézségünk közepette.
Ne féljetek! Engedjétek, hogy a Krisz-
tus kegyelme, az Isten szeretete meg-
szabadítson, kihozzon titeket a féle-
lem és az aggódás fogságából. En-
gedjétek magatokhoz Isten szabadí-
tó kegyelmét, hogy aztán ti magatok
is, a félelmet legyõzõ  vigasztalás to-
vábbadói legyetek.

Istentõl áldott ünnepet kívánok.
Balázsi Zoltán 

református lelkész

E heti rejtvényünk megfejtését április 15-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A március 25-ei rejtvény helyes megfejtése: Magyar Sándor, En-
dresz György. A helyes választ beküldõk közül könyvet nyert: Siklósi Mónika, Kölcsey ltp. 11. Gratulálunk! 
A könyvet postán küldjük el. 

Evangélium

Sárközi lakodalom

Szeretettel meghívjuk a Sárközi 
Lakodalom elsõ rendezvényére, a

Kézfogóra,
melynek idõpontja 

április 15. vasárnap 15.00 óra,
helyszíne Decs, Faluház. 

AZ EST PROGRAMJA:
• polgármesteri köszöntõ, 

• ének-népdal, 
• rövid elõadás a kézfogóról,

• KÉZFOGÓ a színpadon, tánc,
végül táncház zárja a napot.
A zenérõl a Csurgó zenekar 

gondoskodik.

Keressük!
Elveszett egy mobiltelefon a Penny kö-
rüli kerékpárúton, benne a gazdája
számára fontos információkkal. Aki
megtalálta, szíveskedjék a következõ
telefonszámon jelezni: 30/ 7435-685.

Használtruha-
osztás

A Tolna Megyei Vöröskereszt használt-
ruha-adományozást tart Szekszárdon, a
Dózsa György u. 1. szám alatt április 
16-án, hétfõn 8.30–9.30 óráig. A 2012.
évi tagdíj befizetésére is lesz lehetõség.



Ha a városhatáron belül vagy kívül ver-
senykerékpárosokkal találkozunk, jó
esély van arra, hogy a két szekszárdi
klub (SZSZKSE, SZKSE) valamelyik
versenyzõjével, párosával, vagy éppen
kisebb csoportjával futunk össze. De
megtörténhet az is, hogy valamelyik
távoli klub egy-egy versenyzõje jár ép-
pen erre, s már arra is van némi san-
sz, hogy az egykori szekszárdi verseny-
zõ, Valkay Gábor csapatának Szeged-
hez került bringásai tûnjenek fel az
aszfalton. Merthogy két itt felnõtt, a
szekszárdi klubok szerény lehetõsége-
it sajnos kinövõ versenyzõ, Támer Ko-
los és Bischoff Bálint is a Cereval Pro-
log tagja. 

Ennél a nemrégen létrejött szege-
di klubnál tölt be csapatvezetõi teen-
dõket Valkay Gábor. A sportág berke-
iben az átlagembernél járatosabb
helybelinek bizonyára ismerõsen
cseng a név. A szekszárdi kerékpár-
sport sikertörténetének utolsó évti-
zedében, a kilencvenes években a ha-
zai legjobbnak számító Steig Csaba,
az akkor feltörekvõ országos tehet-
ség, Arató Dávid és Istlstekker János
mellett számos nagyreményû tehet-
ség bontogatta szárnyait. Ezek egyike
volt Valkay Gábor, aki a hegyen, az
idõfutamon is sokat ígérõen reme-

kelt, de nem ált távol tõle a terep, a
montain bike sem.

S aztán e név kapcsán hirtelenjében
beugrik – e sorok írójának is – az a fron-
tális ütközéses baleset még 1995-bõl egy
Horvátországban zajló versenyen, me-
lyen részt vettek a Szekszárdi Spartacus
fiataljai is.  A szenvedõ alany a legkriti-
kusabb pillanatokban is roppant ke-
mény és elszánt –  akkor még kis –
Valkay Gabi volt. Más jó, ha ebbõl a bal-
esetbõl a normális élet folytatására alkal-
mas állapotban épült volna fel, ám Gá-
bor minden nap azzal kelt-feküdt, hogy
õ bizony újra versenyezni fog! Meg is
próbálta, de ez már nem az a Valkay volt,
aki azelõtt. Maradt az amatõrség, s a
sportág imádata, a kerékpározás,a ver-
senyzés iránti alázat. Az idõ haladtával
aztán fokozatosan megjelentek sport-
vezetõi, a sportágat valamilyen poszton
szolgálni kívánó ambíciói. Nem szakadt
el az akkoriban ketté-, és ezáltal megosz-
tottá is váló szekszárdi kerékpársport-
tól, annak képviselõitõl, sõt!... A SZSZK
kérésére, hogy legyen, lehessen egy
szekszárdi csapat a Gemenci Nagydí-
jon, 2010-ben nem tudott nemet mon-
dani, bringára pattant. De az elõbb em-
lített ambíciói kiélésére – a két szekszár-
di klub úgymond belterjessége, szerény
ez irányú lehetõségei okán – még is

máshol nyílt lehetõsége. Szegedrõl, a há-
rom évvel ezelõtt megalakult Cereval
Team Prologtól jött a felkérés.

– Veres Csaba tulajdonos, klubalapí-
tó keresett meg, elõbb mindenes, az-
tán intézõi feladatokat láttam el, ma
már az együttes csapatvezetõje va-
gyok, aki a tulajdonosok és az edzõ kö-
zött áll – mondta lapunknak Valkay Gá-
bor. Feladatai közé tartozik az ifibõl, a
juniorból, az U-23-as korosztályból ki-
növõ tehetségek figyelése is, azoké is,
akik nem költöztek el Szekszárdról.
Egy sajátos földrajzi indíttatású, ma-

gyarországi klubszervezõ-
désrõl van szó.

– A Tamási, Pécs, Szek-
szárd és természetesen Sze-
ged vonzáskörzetébõl leiga-
zolt versenyzõkbõl építet-
tük föl a klubot. Az U-23-ba
kerülõ, onnan kiöregedõ
versenyzõknek kínálunk le-
hetõséget a további fejlõ-
désre, a felnõttkorra igazán
érett versenyzõvé válásra.
Veres Csaba és Hamvas Pé-
ter, a szegedi klub meghatá-
rozó két „pénzembere” biz-
tosítja a folyamatos hazai és
külföldi versenyzési lehetõ-
séget, állja a költségek jelen-
tõs részét, de a kerékpáro-
soknak nem jár fizetés a
produkcióért. Ilyen érte-
lemben amatõr klub va-
gyunk, de abban a nagy
visszaesésben, ami a ma-
gyar kerékpársportot jel-
lemzi, mindenképpen üdí-
tõ oázis a szegedi klub. Ug-

ródeszkát jelenthet a hozzánk került,
addig bizonyított versenyzõknek ah-
hoz, hogy még komolyabb csapathoz
kerüljenek. Mint szekszárdi lakos, na-
gyon szurkolok a „Konri” bácsiéktól
hozzánk került Támer Kolosnak, s az
idén már a felnõttek közé bekerült
Bischoff Bálintnak, hogy sikerüljön a
képességeikhez mérhetõ karriert csi-
nálniuk a kerékpársportban.

A Cereval célja a hazai elit klubbá
válás, ebbõl már valamit az idei Gemen-
ci Nagydíjon is  szeretnének megvillan-
tani. B. Gy.
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Szekszárdiakkal is ékeskedik a szegedi kerékpáros klub
Valkay Gábor: „Egy elit, de nem profi klubot akarunk”

Valkay Gábor
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Jelentkezés 
kirakodóvásárra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza és a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. 2012. április 28-án 
MÁJUSVÁRÓ CSALÁDI NAPOT rendez
Szekszárdon, a Sportcsarnok környé-
kén. A programot KIRAKODÓVÁSÁR
színesíti, amelyre árusok jelentkezését
várjuk. A vásáron való részvétel feltét-
eleirõl, a rendezvénnyel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról az érdeklõdõk-
nek vásári rendtartást és jelentkezé-
si lapot küldünk. Információkérés: 
529-610 vagy info@babitsmuvhaz.hu.

Alsóvárosiaknak
Április 23-án 17,30 órai kezdettel a Szekszárd
Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület a közgyû-
lést tart az egyesület Szekszárd, Béla tér 9. sz.
alatti székhelyén / Plébánia /Napirenden a
2011 és 2012. évi költségvetés, és az idei
munkaterv. Amennyiben a közgyûlés határo-
zatképtelen, az ismételt közgyûlést 2012. ápri-
lis 23-án 19 órakor tartjuk meg Bíró László püs-
pök úr 18.00 órai szentmiséje után / szintén az
egyesület Béla tér 9. sz. alatti székhelyén, az elõ-
zõvel azonos napirendi pontokkal. Számítunk
tagjaink megjelenésére! Távolmaradását kér-
jük, jelezzék, illetve küldjék el meghatalmazott-
jukat, írásos megbízással. A közgyûlés nyilvá-
nos, szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

I. TURNUS 
JÚNIUS 18–22.
• Dráma és szerepjáték Csizmazia Fe-
rencné Mónika vezetésével
• Mentõállomás látogatása 
• Kirándulás: Báta – Fekete Gólya Mú-
zeum látogatása
• Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel hangszerkészítések
Gyermekkoncert, interaktív zenei fog-
lalkoztatás
• Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel. Csu-
hébaba-készítés Say Istvánné Katival, 
agyagozás Rács Róberttel.
• Filmvetítés
• Petrits Mézeskalács Múzeum látoga-
tása foglalkozással
• Játékfoglalkozás

II. TURNUS
JÚNIUS 25–29. 
• Dráma- és szerepjáték Csizmazia Fe-
rencné Mónika vezetésével
• Tûzoltóállomás látogatása
• Kirándulás: Pörböly Ökoturisztikai
Centrum látogatása
-  vadmegfigyelés
-  erdei vasutazás
• Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel hangszerkészítések

Gyermekkoncert, interaktív zenei fog-
lalkoztatás
• Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel
-  foltvarrás Acélosné Solymár Magdol-
nával
-  fafaragás Beréti Istvánnal
• Filmvetítés
• Kirándulás a Szurdik Völgyi Tanösvé-
nyen Szekszárdon
• Játékfoglalkozás

III. TURNUS
JÚLIUS 2–6. 
• Dráma és szerepjáték Csötönyi Lász-
ló vezetésével
• Látogatás a Magyar Vöröskereszthez
• Kirándulás: Decs, Babamúzeum. Elõ-
adó: Farkasné Pál Bözsi
• Zenevarázs-nap Kovács Gábor ze-
nésszel hangszerkészítések

Gyermekkoncert, interaktív zenei fog-
lalkoztatás
• Kézmûves-foglalkozások népmûvé-
szekkel és népi iparmûvészekkel
-  gyöngyfûzés Decsi Kiss Máriával
-  bõrözés Könyvné Szabó Évával
• Filmvetítés
• Petrits Mézeskalács Múzeum látoga-
tása foglalkozással
• Játékfoglalkozás
IV. TURNUS
JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 3. 
• Dráma és szerepjáték Csötönyi Lász-
ló vezetésével
• Tûzoltóállomás látogatása 
• Kirándulás: Fadd, Meseház látogatá-
sa

• Zenevarázs-nap
Kovács Gábor ze-
nésszel hangszerké-
szítések
• Gyermek-koncert,
interaktív zenei fog-
lalkoztatás
• Kézmûves-foglalko-
zások népmûvészek-
kel és népi iparmûvé-
szekkel
- sárközibaba-készítés
Minorits Jánosné Ju-
dittal

-  origami hajtogatás Jilling Máriával
• Filmvetítés

• Kirándulás a Szurdik Völgyi Tanösvé-
nyen Szekszárdon
• Játékfoglalkozás

BABITS MIHÁLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA
Látogasson el hozzánk! www.babitsmuvhaz.hu

ÁPRILIS 17. (KEDD) 17.00 ÓRA
TÛ – CÉRNA – OLLÓ! címmel varró-kéz-
mûves-foglalkozás a Babits Mihály Mû-
velõdési Háza és Mûvészetek Házában
a Szekszárd Környéki Foltvarró Egye-
sület tagjainak együttmûködésével.
SZÍVEK KÉSZÍTÉSE ANYÁK NAPJÁ-
RA Acélosné Solymár Magdolna –
Csuprik Lászlóné Ibolya foglalkozás-
vezetõkkel. Várjuk szeretettel az ér-
deklõdõ és varrni tudó lányokat, asz-
szonyokat!

ÁPRILIS 25.(SZERDA) „VARÁZSOL-
JUNK ZENÉT!” Zenés délelõtt kicsik-
nek-nagyoknak. A Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza hang-
szerbemutatóval egybekötött zenés
délelõttöt szervez (3-10 éves korig). Az
elõadók játékos formában mutatják be
a hangszerek és a komolyzene világát.
Minden gyermeket szeretettel várunk
elõadásainkra!
Fafúvós hangszerek: április 25-én,
szerdán 9.30; 10.45

Rézfúvós hangszerek: május 23-án,
szerdán 9.30; 10.45
Belépõjegy: 400 Ft
Helyszín: Babits Mihály Mûvelõdési
Ház és Mûvészetek Háza Szekszárd,
Szent István tér 15–17. (PTE IGY Kar,
„E” épület.) A jelentkezéseket a 
414-056-os és 511-247-es telefon-
számokon várjuk. TÁMOGATÓK:

Nyári kalandozások
Foglalkoztató táborok általános iskolás gyermekeknek a Babitsban!

A táborok részvételi költsége: 10
000 Ft, mely a meleg ebédet is
tartalmazza. Napi foglalkoztatás:
8.00–16.30 óráig. Jelentkezési ha-
táridõ 2012. május 15. Befizetés
május 2–15-ig a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza információjánál.



Jön az idei elsõ, hagyományos ökölví-
vás orientációjú harcmûvészeti szek-
szárdi gála. Mert a két roppant elköte-
lezett szervezõ, Halász Gábor profi
ökölvívónk és a vele egy húron pendü-
lõ, szekszárdi kötõdésû, valamikori
kick-boxos, Dékány Roland is így akar-
ja. Szerencsére a két tavalyi, meglehe-
tõsen sikeres, rangos címmérkõzése-
ket is felvonultató gála támogatóinak
többsége is mellettük – mondhatni, a
küzdõsportok támogatása – mellett
maradt. Nincsenek, sajnos új nevek a
támogatók között a plakáton, nincs
egy komoly összeggel beszálló fõ-
szponzor. Így persze nem lehet ismét
címmeccseket összehozni, de így is fe-
lettébb közönségcsalogatónak ígér-
kezik a III. Fighters Night a szekszárdi
sportcsarnokban.

Bemutatkozik a jelenkori szekszárdi
amatõr és profi bunyó szinte teljes hát-
országa – a legkisebb reménységtõl –
például a 14 éves Szabó Zolikától elin-
dulva – a már ifiként is komoly babé-
rokra törõ Bokros Valentinon, és a fel-
nõtt nehézsúlyú Novák Györgyön át
egészen Halász Gáborig. Miközben új-
ra láthatjuk Sárközi Ferencet is, aki visz-
szatért a klubhoz, rendszeresen edz és
a különbözõ gálákon a profi öklözõk
között újra vállal majd fellépéseket. No,

és Vas Krisztián sem hiányzik
majd a ringbõl, de ezúttal más
minõségben lesz jelen.
Ugyanis a zömök testfelépíté-
sû, csupa szív versenyzõ – aki
már a tavalyi gálákon is bemu-
tatkozott –, ezúttal „átkirán-
dul” az utcai harcosok küzdel-
mébe, az MMA-ba, egy másik
magyar versenyzõ, bizonyos
Nagy Gábor lesz az ellenfele.
Szekszárdon vívja élete elsõ
profi meccsét egy nehézsú-
lyú bajai ígéret, Rudics Attila,
aki ugyanahhoz a pesti me-
nedzsmenthez szeretne tar-
tozni, ahol Halász Gábor is
bokszol, vagyis Petrányi Zol-
tán team-menedzser egyen-
geti majd az útját. Fontos szá-
mára, hogy a szekszárdi profi
debütálás sikeres legyen. 

Az elsõ számú szekszárdi
kedvenc, Halász Gábor is
amolyan szinten tartó, de
még inkább formába hozó
mérkõzésen lép majd köte-
lek közé – vagy egy magyar,
vagy egy szlovák öklözõ el-
len. (Ez a jövõ hét elejére biztosan el-
dõl). Az UBO-szervezet nemzetközi
bajnoki címét már egyszer elnyert

szekszárdi abban bízik, hogy hamaro-
san Szerbiában vendégeskedhet majd
egy komoly címmérkõzés apropóján.
Egyik lehetséges kihívója a szerbek
cirkálósúlyú legjobbjának, a tét a
WBO világszervezet kontinentális baj-
noki címe lenne. Emellett nagy való-
színûséggel létrejön a magyar cirkáló-
súlyú bajnoki cím meccs, az övet je-

lenleg birtokló Nagy „Hó-
hér” József ellen. Akár a fõ-
városban, vagy éppen az el-
lenfél elsõdleges vonzáskör-
zetében, Debrecenben,
ahol nagyobb lesz a szpon-
zori jelenlét.

A rokon sportágak közül
a még keményebb thai-box,
s a belõle kialakult orientál is
szerepel a szekszárdi gála
„menükártyáján”. Visszatérõ
versenyzõ lesz az Kovács Gá-
bor, aki legutóbb magyar baj-
noki címmeccset bokszolt
Szekszárdon, és mint emlé-
kezetes, csak látványos nagy
csatában, kis különbséggel
vesztett az aktuális bajnok
Bonifert Jánossal szemben.
Most is a szûkebb hazai élme-
zõnybõl kap ellenfelet a thai-
box harcos, akit már ismer,
mi több, megszeretett a szek-
szárdi közönség. Láthatjuk
Dékány Roland egyik régi
magyar bajnokát, Doszkocs
Rolandot is, aki a jelenkor
egyik feltörekvõ versenyzõ-

jével csap majd össze április 14-én a
szekszárdi sportcsarnokban.

A hivatalos program 17 órakor az
amatõr boxszal kezdõdik jövõ szom-
baton, de már délelõtt is lesznek – elsõ-
sorban a thai-boxban – fölvezetõ ese-
mények. Az itt fellépõk közül egy-két
páros bekerülhet az esti nagygála mû-
sorába is. B. Gy.
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Harcosok éjszakája – idei elsõ felvonás: április 14.
Profi box, thai box és MMA-meccsek várják a közönséget

A városi sportcsarnok jövõ heti
programja

ÁPRILIS 7. 18.00 Atomerõmû KSC Szekszárd - Ferencváros NB I/A nõi
kosárlabda-mérkõzés

ÁPRILIS 13. 19.30 Marley FKSE - Marcali NB II. férfi kosárlabda-
mérkõzés

ÁPRILIS 14. 17.00 Fighters’ Night III. Profi Box K-1 MMA
ÁPRILIS 15. UKSE Szekszárd - Békéscsaba NB I. nõi kézilabda-

mérkõzés (1600 ifi, 1800 felnõtt)

Kiütheti a Szekszárd a Fradit
Bravúros két pontos gyõzelmet (72–74) aratott az Atomerõmû KSC Szekszárd együt-
tese a fõvárosban szerdán este a Ferencváros otthonában a nõi NB I-es kosárlabda-
bajnokság rájátszásában az 5-8 helyek egyikért zajló mérkõzéssorozatban. Ezért a csa-
pat éppen 35 éves NBI-es történetében igen nagy jelentõséggel bír az e hétvégi, szom-
bati szekszárdi visszavágó. Amennyiben újra nyerni tudna Magyar Gergely együtte-
se, eldõlne a párharc, és a szekszárdi nõi csapat az 5. helyért mérkõzhetne a Vasas-
Csata – Baja párharc gyõztesével. A megyeszékhely kosárlabadacsapata fennállása so-
rán a 2000–2001-es bajnokságban érte el a legjobb eredményt Újhelyi Gábor veze-
tésével, amikor a 4. helyen végzett. A fiatal szekszárdi csapat ezzel a gyõzelemmel fo-
lyamatos fejlõdését, jövõbeni perspektíváját újra bizonyította, de roppant nehéz dol-
ga lesz szombaton, mert a Fradi mindenképpen gyõzni jön Szekszárdra.

Az elsõ meccsen a 22 pontig jutó, négy triplát szerzõ Bálint Réka és a centerposzton
játszó, 15 pontot szerzõ Milica Cvetanovics játéka emelkedett ki a csapatból. B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2012. ÁPRILISI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Április 17. (kedd) 16-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri
tárgyaló

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
Április 17. (kedd) 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 36. sz. iroda
II. sz. választókerület
Április 10. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI (Zrínyi u.)

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
A hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
I. Béla Gimnázium és Informatikai Sza-
kközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület

A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 16-17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület
A hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület
A hónap elsõ szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület   
Április 16. (hétfõ) 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14-15 óráig
Baka István Általános Iskola

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Szõlõhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökén
16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ
A hónap második szerdáján 17-18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Fõszerkesztõ: Cser Ildikó 30/461-2949• Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal,
jegyzõi titkárság, Szekszárd, Béla király tér 8. • E-mail: szekvas@gmail.com • Hirdetésfelvétel: Szántó Ildikó 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 
• Nyomtatás: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. • Tördelés: Fazekas András

Csökkent a sérüléses balesetek száma 
Elkopik az ünnepekkor kocsizó „havi vezetõk” rutinja

A Tolna Megyei Baleset-megelõzési Bi-
zottság (TMBB) – szemben más me-
gyék egy-két ülésével – évente három-
szor tanácskozik. Az idei elsõ összejöve-
telt a héten tartották. Dr. Kovács Zoltán
ezredes, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság helyettes vezetõje, egyben ren-
dészeti igazgatója beszámolója elején
örömmel jelentette be, hogy a bizott-
ság körülbelül egymillió forint megta-
karítással rendelkezik, amit program-
jaik megrendezésére fordítanak.

Ezt követõen a rendészeti igazgató
az esztendõ elsõ negyedévének balese-
ti helyzetét taglalta. Megyénkben a sé-
rüléses balesetek a tavalyi hasonló idõ-
szakkal szemben egyötödével – 66-ról
52-re csökkentek. Tavaly hat volt a ha-
lálos kimenetelû baleset, idén az elsõ
negyedévben hárman vesztették éle-
tüket a megye útjain. Ittasan szeren-
csére senki nem okozott halálos bal-
esetet. A súlyos sérüléses baleseti szám
17-rõl 21-re nõtt. A gyorshajtások szá-
ma 23-ról 15-re csökkent. Elõzéskor
okozott baleset tavaly hat volt, idén
március 31-ig kettõ. Viszont az elsõbb-
ségadás elmulasztása miatt történt bal-
esetek száma 8-ról 12-re nõtt. A gyalo-
gos hibájából bekövetkezett szeren-
csétlenség kettõrõl egyre csappant.

Dr. Kovács Zoltán kiemelte, hogy a
legtöbb balesetet személygépkocsival
okozzák, de gyakran hibáznak a kerék-
párosok is. A legtöbb szerencsétlenség
a délutáni idõszakban történt, amit a
délelõttök követnek.

Dr. Szecsei Zsolt ezredes, a TMBB
ügyvezetõ elnöke hozzáfûzte, hogy
Szekszárdon az elsõ három hónapban
15 baleset történt, ebbõl öten ittasan
vezettek. Aggályának adott hangot,
hogy az üzemanyag árának folyamatos

és jelentõs növekedésébõl kifolyólag
már nem az úgynevezett hétvégi, ha-
nem a „havi vezetõk” okoznak majd
gondokat, hiszen egyre kevesebbet ve-
zetnek, elkopik a rutinjuk.

A következõ idõszakban számos
programot szervez a bizottság. Lesz
Pindur-pandúr verseny, sor kerül a
KKK nevet viselõ, középiskolások köz-
lekedési kupájára, lesznek különbözõ
járõrversenyek, baleseti helyszínelõ ve-
télkedõk, megrendezik a „Közlekedik
a család” versenyt, amit Szekszárdon a
Tesco parkolójában tartanak június vé-
gén, sort kerítenek a pedagógusok to-
vábbképzésére, de a nyári tanítási szü-
net elõtt kampányt tartanak a gyere-
kek biztonságos közlekedése érdeké-
ben. Szerencsére Tolna megyében rit-
ka a nyári gyerekbaleset – jegyezte
meg az ezredes. Áprilisban tartják az
IPSO-akciót, ami során kiemelten fog-
lalkoznak a motorkerékpárosokkal.
Bár mint mondta, a motorosokkal
szembeni elõítéletek ellenére õk a me-
gyében csupán a balesetek 2-4 százalé-
kának okozói. Sokkal veszélyesebbek a
segéd-motorkerékpárosok, akik oly-
kor ketten ülnek a kis jármûvön, rá-
adásul bukósisak nélkül, s elõfordul,
hogy ittasan. V. H. M.   Képünk illusztráció
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